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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kondisi kesehatan pada era saat ini banyak dijumpai masalah kesehatan 

salah satunya yaitu penyakit stroke. Stroke banyak dijumpai pada usia lanjut, 

pada usia tersebut kondisi tubuh menurun sehingga lebih mudah terserang 

berbagai penyakit dan gangguan metabolisme. Dari berbagai kasus yang sering 

dijumpai pasien tersebut mengalami masalah pada anggota gerak atas dan 

anggota gerak bawah. 

Stroke merupakan penyebab utama gangguan fungsi fisik dan salah satu 

penyebab utama peningkatan morbiditas dan mortalitas pada orang dewasa. 

Stroke menyebabkan perubahan saraf dan otot sekunder akibat lesi neuron 

motorik atas, yang menyebabkan peningkatan tonus otot dan kekakuan otot 

secara tidak normal karena atrofi otot dan hipertonia. Karena sekitar 50–60% 

pasien stroke mengalami beberapa derajat gangguan motorik, bahkan setelah 

rehabilitasi umum, upaya harus dilakukan untuk mempertahankan dan 

meningkatkan fungsi fisik dan untuk mengurangi kekakuan otot yang 

meningkat secara tidak normal melalui latihan terapeutik (Wang, 2016). 

Stroke memberikan dampak kesehatan yang besar bagi penderita. Pola 

hidup yang tidak baik atau sia-sia seperti merokok penyebab kasus stoke. Hal 

ini tentu berkaitan dengan agama islam, ALLAH SWT dalam Qs. Al-Isra 26-

27 yang artinya “sesungguhnya perbuatan sia-sia itu adalah saudara setan”. 
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Penyakit  stroke pada seluruh dunia menunjukan 19% pada tahun  1990, 

meningkat pada tahun 2010 dan pada era sekarang mencapai 10,9 per 1000 

penduduk Indonesia mengalami stroke pada tahun 2018 ini menunjukan bahwa  

populasi penyakit stroke merupakan salah satu yang terbesar didunia (Wiley, 

2013). 

Tonus postural yang abnormal adalah berupa tidak terkontrolnya besar 

tonus saat otot berkontraksi yang terjadi pada setiap gerakan hal ini disebut 

dengan spastisitas otot (Widiarti, 2018). Spastisitas menunjukan angka 

prevalensi 80% orang dengan stroke memiliki berbagai tingkat spastisitas dari 

12 juta orang.  

Secara umum pasien yang terkena serangan stroke akan menimbulkan pola 

kekakuan. Pada regio, terjadinya pola kekakuan yang umunya akan berpola 

kaku ke fleksi. Lower extremity merupakan bagian yang sangat penting untuk 

diperbaiki karena merupakan bagian yang sangat besar perannya digunakan 

sehari-hari untuk berjalan maupun melakukan aktivitas beribadah (Hatem 

,2016). 

Pada pasien dengan spastisitas, sifat mekanik pasif otot sampai batas 

tertentu bertanggung jawab atas gangguan pola berjalan dan peningkatan 

resistensi sendi pasif (Suwal, 2020). Seorang individu dengan stroke pada 

tahap akut menunjukkan hipotensi, kesulitan atau ketidakmampuan bergerak ke 

satu sisi tubuh dan keadaan jarang koma akibat syok neurologis yang kemudian 

direpresentasikan sebagai hipertonia, sesak, kontraktur, otot kelemahan atau 
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kelumpuhan, rentang gerak terbatas, menyebabkan keterbatasan aktivitas dan 

kelainan gaya berjalan (Ostwal, 2018). 

Pemberian Proporioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF) dengan 

tehnik hold relax yang dapat memicu mekanisme penghambatan autogenik 

sehingga terjadi penurunan ketegangan otot melalui stimulasi golgi tendon 

organ (GTO), mekanisme ini menyebabkan penurunan resistensi peregangan 

yang mampu meningkatkan fleksibilitas dan memperbaiki LGS (Nurhayati, 

2019).  

Peregangan PNF efektif karena memberikan peregangan ke otot dan pada 

saat yang sama memberikan ketahanan isometrik terhadap otot yang sama yang 

menyebabkan penghambatan saraf dan mengurangi  aktivitas refleks dan 

neuron penghambatan ini mengurangi motorik aktivitas neuron yang 

menghasilkan relaksasi otot dan penurunan resistensi terhadap peregangan dan 

menyebabkan perubahan aliran darah dan peningkatan aktivitas motorik 

(Sharma, 2020) 

Melihat kondisi pasien stroke yang banyak terjadi dan tanggung jawab 

keilmuan penulis. Serta beberapa penelitian menunjukan adanya perubahan 

pengaruh teknik Proporioceptive Neuromuscular Facilitation pada pasien 

stroke. Maka penulis tertarik mengetahui lebih lanjut “pengaruh teknik hold 

relax terhadap perbaikan spastisitas otot pasien stroke” dengan menggunakan 

metode Critical review.  
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B. Rumusan Masalah  

Apakah ada pengaruh Proporioceptive Neuromuscular Facilitation 

terhadap penurunan spastisitas otot pada pasien stroke yang direview dari 

artikel pada bagian metode penelitian dan hasil penelitian? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Skripsi critical review ini dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan 

bagi para mahasiswa dengan pembahasan yang sama 

2. Tujuan khusus  

Skripsi critical review ini adalah untuk mengetahui informasi yang 

lebih banyak tentang hasil penilitian, pembahasan dan kesimpulan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Diharapkan mampu memberikan kepastian hasil pengaruh 

Proporioceptive Neuromuscular Facilitation terhadap pasien stroke dan 

mengembangkan kreatifitas maupun wawasan peneliti dalam bidang 

fisioterapi. 

2. Manfaat praktis  

Diharapkan penelitian ini menjadikan refrensi hasil dalam melakukan 

penatalaksanaan fisioterapi pada kasus pasien stroke. 


