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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Di era globalisasi dengan perkembangan teknologi di berbagai bidang 

termasuk informasi, manusia modern semakin menemukan ketidakberjarakan 

yang menyebabkan belahan dunia yang satu dengan yang lain seakan tampak 

menyatu (global village). Kemajuan – kemajuan tersebut memberikan tantangan 

pada manusia untuk maju dan sukses tetapi kehidupan modern yang penuh 

kompetisi juga memberikan banyak tekanan dan ketegangan jiwa yang dapat 

menyebabkan timbulnya penyakit / gangguan kesehatan pada manusia. Sejalan 

dengan ini terjadi pergeseran pola penyakit, dimana penyakit pembuluh darah 

akan menggeser infeksi sebagai penyebab kematian terbesar penduduk Indonesia. 

Gangguan pembuluh darah otak (GPDO) adalah salah satu gangguan pembuluh 

darah, yang dalam istilah klinis dikenal dengan sebutan stroke. 

Stroke merupakan penyakit yang menakutkan karena dapat menyebabkan 

kecacatan sampai kematian pada penderita. Yang lebih menyedihkan lagi, stroke 

banyak diderita oleh pasien – pasien dalam umur produktif. Akibatnya, sangat 

menyulitkan perderita, dan pada sebagian kasus sulit disembuhkan, bahkan tidak  

tertutup kemungkinan muncul serangan stroke yang kedua. Biasanya serangan 

stroke yang berulang lebih berbahaya dan sering menyebabkan kematian. Selain 

itu, penyakit stroke juga bias merepotkan pihak keluarga pasien. Terutama 

keluarga yang masih membutuhkan tenaga dan pikiran penderita dalam 

menyejahterakan keluarganya. Bahkan pihak keluarga akan merasa terbebani 

karena biaya yang besar dan waktu yang tersita dalam perawatan pasien tersebut. 
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 Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional 

yang diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk 

hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajad kesehatan yang 

optimal. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang 

memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi (UU 

Kesehatan No.23 Tahun 1992). 

 Dalam Pelaksanaannya, untuk mewujudkan upaya pembangunan 

kesehatan tersebut dibutuhkan berbagai sumber daya untuk pelayanan kesehatan. 

Salah satunya adalah Fisioterapi yang lingkup pelayanannya ditujukan pada 

perorangan atau masyarakat dengan cara mengembangkan, memelihara, dan 

memulihkan maksimalisasi gerak dan fungsi (WCPT, 1999) 

  

A. Latar Belakang masalah 

 
Stroke merupakan sindrom klinis akibat gangguan pembuluh darah otak, 

timbul mendadak dan biasanya mengenai penderita usia 45-80 tahun. Umumnya 

laki-laki sedikit lebih sering terkena daripada perempuan. Biasanya tidak ada 

gejala-gejala prodroma atau gejala dini, dan muncul begitu mendadak (Misbach, 

2007). Stroke adalah penyebab cacat nomor satu dan penyebab kematian nomor 

dua di dunia. Penyakit ini telah menjadi masalah kesehatan yang mendunia dan 

semakin penting, dengan dua pertiga stroke sekarang terjadi di negara-negara 

yang sedang berkembang. Kasus Stroke di seluruh dunia diperkirakan mencapai 

50 juta jiwa, 9 juta diantaranya menderita kecacatan berat. Yang lebih berat lagi 

10% mengalami kematian (Yayasan Stroke Indonesia, 2005). 
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Secara global, pada saat tertentu sekitar 80 juta orang menderita akibat 

stroke. Terdapat sekitar 13 juta korban stroke baru setiap tahun, di mana sekitar 

4,4 juta diantaranya meninggal dalam 12 bulan. Terdapat sekitar 250 juta anggota 

keluarga yang berkaitan dengan para pengidap stroke yang bertahan hidup 

(Feigin, 2004). Angka kematian Stroke meningkat dramatis seiring bertambahnya 

usia. Setiap penambahan usia 10 tahun sejak usia 35 tahun, risiko Stroke 

meningkat dua kali lipat. Sekitar lima persen orang berusia di atas 65 tahun 

pernah mengalami setidaknya satu kali Stroke. Di Indonesia penyakit ini 

menduduki posisi ketiga setelah jantung dan kanker. Sebanyak 28,5 persen 

penderita stroke meninggal dunia. Sisanya menderita kelumpuhan sebagian 

maupun total. Hanya 15 persen saja yang dapat sembuh total dari serangan stroke 

atau kecacatan (Sutrisno,2007). Berdasarkan data Prevelensi Hipertensi sebagai 

faktor resiko utama yang tidak terkendali di Indonesia adalah sekitar 95 %, maka 

para ahli Epidemiologi meramalkan bahwa saat ini dan masa yang akan datang 

sekitar 12 juta penduduk Indonesia yang berumur diatas 35 tahun mempunyai 

potensi terkena serangan Stroke (Yayasan Stroke Indonesia, 2005). 

Stroke juga menyebabkan kematian nomor tiga setelah penyakit Jantung 

dan Kangker, penyebab Disabilities tertinggi di dunia, bervariasi rata-rata di dunia 

5 per 1000 populasi. Usia saat seranagan: 25% kurang dari 65 tahun, 50% kurang 

dari 75 tahun. Laki-laki lebih banyak daripada wanita dengan perbandingan tiga 

banding dua (3:2), karena laki-laki mempunyai tingkat stress yang  lebih tinggi 

dibanding dengan perempuan (Setiawan, 2002). 

Meskipun Stroke sering atau lebih banyak menyerang orang yang lanjut 

usia tapi ada kemungkinan Stroke juga menyerang kalangan muda, ini terbukti 
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dari RS Elisabeth Semarang di unit Stroke penderita mencapai 70-80%, dengan 

usia lebih muda 30 tahun. Jumlah penderita Stroke di RSUP Dr. Kariadi Semarang 

juga meningkat tahun 2003 penderita yang dirawat adalah 300 orang, dan pada 

tahun 2004 naik menjadi 457 penderita (Suara Merdeka, 2005). Untuk penderita 

yang dirawat dibagian Penyakit Saraf RSUP Dr. Kariadi Semarang, Stroke 

merupakan penyakit terbanyak, yaitu sebesar 43,79%. Sedangkan untuk penderita 

yang dirawat di lab atau UPF Ilmu Penyakit Saraf RSUD Dr. Soetomo Surabaya 

selama periode 2 tahun (1989-1990), Stroke merupakan penyakit terbanyak 

(54,5%) dalam kelompok 10 besar penyakit saraf (Wibisono, 1997). 

Diantara sekian banyak faktor resiko pada penderita Stroke yang mungkin 

berbeda satu sama lain dalam derajat ataupun prosentase yang mungkin terjadi 

tapi faktor resiko tersebut dapat digolongakan sebagai berikut, diantaranya : 

Hipertensi, Penyakit Jantung, Diabetes Mellitus, Arterioskelerosis, Riwayat 

Stroke, Obesitas, Hipercholestol, Merokok, Kurang olah raga, Kehamilan 

berulang, Penyakit pembuluh darah, Penyakit paru-paru menahun, Konsumsi 

NAPZA (Narkotik, Alkohol, Psikotropika, dan Zat adiktif) dan TIA yang dapat 

menyebabkan Stroke dikemudian hari. 

Permasalahan yang terjadi pada penderita Stroke antara lain: (1).Ganguan 

fungsi motorik yang berupa tonus yang abnormal, (2).Terlepasnya Reflex primitif, 

(3).Reaksi Asosiasi, (4).Problem daya tahan, (5).Problem keseimbanagan, 

(6).Ganguan Fungsi Sensorik, (7).Defisit Perceptual, intelektual dan wicara, 

(8).Gangguan Visual, (90% komplikasi sekunder yang berupa: Dekubitus, Bekuan 

darah, Pneumonia, Potensial timbul pola Synergis serta nyeri dan Subluksasi 

Shoulder (O` Sullivian, 1994). 
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Dengan program rehabilitasi yang tepat, 80% dari mereka dapat berjalan 

tanpa bantuan, 70% dapat melakukan aktivitas mengurus diri sedangkan 30% 

dapat kembali bekerja (Parjoto, 1999). Dengan penanganan yang secepat-cepatnya 

(Gold Period atau Window Opportunity), kemungkinan penderita untuk pulih 

sempurna atau sebagian tetap mandiri semakin besar (Misbach dalam Yayasan 

Stroke Indonesia, 2005). 

Stroke non haemorragik adalah gangguan vaskuler akibat aliran darah ke 

otak terhenti karena aterosklerosis atau bekuan darah yang telah menyumbat suatu 

pembuluh darah ke otak.(Misbach dan Kalim, 2007).  

Stroke dapat menimbulkan problematik yang komplek tergantung topis 

lesi yang terkena, seperti gangguan motorik, gangguan sensorik, peningkatan 

tonus bahkan spastisitas, pola sinergis dan reaksi assosiasi yang menimbulkan 

gangguan koordinasi dan keseimbangan gerak volunter sehingga potensial terjadi 

kontraktur, keterbatasan ROM, penurunan kemampuan aktivitas fungsional 

keseharian yang meliputi perawatan diri serta transver dan ambulasi. 

 Mengingat jumlah penderita stroke dari tahun ke tahun mengalami 

peningkatan, bahkan serangan stroke yang kini tidak lagi menyerang usia lanjut 

saja tapi juga menyerang usia produktif, sehingga mereka tidak lagi mampu 

melakukan aktifitas secara baik karena kecacatan yang mereka alami (Harun, 

2003), maka strategi - strategi untuk menanggulangi kecacatan tersebut dilakukan 

penanganan secara komprehensif, di antaranya layanan fisioterapi untuk 

mengoptimalkan kualitas hidup dimana fokus layanan Fisioterapi dalam 

penanganan penderita pasca stroke adalah meningkatkan pemulihan gerakan 

(fungsi motorik), dan kemampuan fungsional pasien. 



 6 

Rehabilitasi pasien pasca stroke dari tahun ke tahun selalu mengalami 

kemajuan, tetapi kualitas rehabilitasi itu sendiri masih dipertanyakan dalam 

menuju perbaikan fungsi terbaik yang bisa dicapai (Carr dan Shepperd, 1998). 

Beberapa metode fisioterapi yang sering dipakai antara lain metode brunnstrom, 

propioceptive neuromuscular facilitation (PNF), bobath ataupun motor relearning 

program (MRP).  

Setiap metode tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing- 

masing. Pendekatan metode Brunnstrom`s merupakan salah satu upaya Re-

edukasi Stroke yang sesuai untuk diapplikasikan pada penderita Hemiplegi. 

Metode ini lebih memprioritaskan Re-edukasi melalui Proprioceptive dan 

Exteroceptive dan memandang Reflex yang timbul adalah normal (Setiawan, 

2002). Metode PNF menggunakan teknik-teknik latihan sebagai pengobatan atau 

tindakan yang berdasarkan prinsip-prinsip ilmu proses tumbuh kembang. 

neurofisiologi, dan ilmu gerak.  

Pendekatan dengan metode Bobath lebih ditujukan pada pengembangan 

reaksi – reaksi otomatis (reflek postural normal) yang normal berdasarkan analisa 

gerakan normal dan perkembangan gerakan normal yang terjadi pada proses 

tumbuh kembang anak. Sedangkan pendekatan dengan metode motor relearning 

program (MRP) mempunyai kelabihan bahwa metode ini merupakan metode 

kontrol motorik spesifik yang melibatkan proses kognitif dan penerapan ilmu 

gerak, memberikan kembali kontrol motorik yang berdasarkan pemahaman 

tentang kinematika dan kinetika gerakan normal, kontrol dan latihan motorik dan 

tidak berdasarkan pada teori perkembangan normal (Carr dan Shepperd, 1986). 
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Dari beberapa penelitian menunjukkan hasil bahwa pasien yang ditangani 

dengan metode MRP mendapatkan pemulihan yang cukup signifikan, dengan 

manfaat: (1) meningkatkan kapasitas pembelajaran dan adaptasi otak sehingga 

pasien dapat belajar fungsi motorik yang normal sebelum terjadi gerakan subtitusi 

atau gerakan kompensasi, (2) mencegah ketidakseimbangan gerak otot, (3) 

mencegah tidak digunakannya lagi anggota gerak yang lesi, (4) mencegah 

terjadinya disuse effect seperti atropi otot, rapuhnya tulang, penurunan fungsi 

cardiopulmonary (Carr dan Shepperd, 1986). Hasil penelitian ini untuk sementara 

memberikan kesimpulan bahwa metode MRP dianggap sebagai pendekatan 

fisioterapi yang efektif untuk menangani masalah gerak dan aktifitas fungsional 

pasien stroke. MRP merupakan program yang melatih kembali kontrol motorik 

yang berdasarkan pemahaman kinematik dan kinetik gerakan normal, proses 

kognitif, ilmu perilaku dan psikologi, latihan dalam olahraga, pemahaman tentang 

anatomi dan fisiologi saraf  serta tidak berdasarkan pada teori perkembangan 

normal (Setiawan, 2007). 

 Tujuan terapi ini adalah melatih kontrol motorik dengan gerakan 

fungsional spesifik sehingga pasien dapat melakukan gerakan fungsional sehari-

hari (Carr and Shepperd, 1987). Namun demikian, di lapangan metode MRP 

jarang digunakan. Hal inilah yang menarik bagi penulis untuk mengangkat 

metode MRP sebagai pendekatan yang dipakai pada tulisan ini. 
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B. Rumusan Masalah 

 

Setiap penderita Hemiparese mempunyai problem yang berbeda kompleks 

dan idividual, mulai dari gejala yang ringan sampai pada yang berat. Hal ini 

tergantung pada luas letak kerusakan otak. Namun jika dilihat dengan cermat 

terdapat problem dasar yang sama, tetapi dengan derajat yang berbeda. 

Disini penulis akan mengangakat suatu pendekatan fisioterapi dalam 

menangani atau masalah yang berkaitan dengan ganguan kapasitas  fisik dan 

kemampuan fungsional dari penderita Stroke dengan salah satu pendekatan  

Terapi Latihan Metode Motor Relearning Programme, sehingga menimbulkan 

pertanyaan yang mendasar, yaitu:  

1. Apakah metode MRP dapat meningkatkan spastisitas sehingga akan 

meningkatkan  voluntary movement pada pasien hemiparese pasca stroke 

non haemorragic? 

2. Apakah metode MRP dapat meningkatkan fungsi koordinasi pada pasien 

hemiparese pasca stroke non haemorragic? 

3. Apakah metode MRP dapat meningkatkan fungsi keseimbangan pada pasien 

hemiparese pasca stroke non haemorragic? 

4. Apakah metode MRP dapat meningkatkan fungsi motorik ekstremitas atas 

pada pasien hemiparese pasca stroke non haemorragic? 

5. Apakah metode MRP dapat meningkatkan kemampuan fungsional aktivitas 

pada pasien hemiparese pasca stroke non haemorragic? 
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C. Tujuan Penulisan 

 

Tujuan yang diharapkan dari penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini meliputi : 

1. Tujuan Umum. 

Untuk mengetahui apakah pendekatan Terapi Latihan Metode Motor 

Relearning Programme dapat mengatasi permasalahan Fisioterapi pada 

penderita Stroke. 

2. Tujuan Khusus. 

Tujuan Khusus dari penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini adalah: 

a) Untuk mengetahui apakah pendekatan Terapi Latihan Metode Motor 

Relearning Programme dapat meningkatkan spastisitas sehingga akan 

meningkatkan voluntary movement pada pasien hemiparese pasca stroke 

non haemorragic? 

b) Untuk mengetahui apakah pendekatan Terapi Latihan Metode Motor 

Relearning Programme dapat meningkatkan fungsi koordinasi pada pasien 

hemiparese pasca stroke non haemorragic? 

c) Untuk mengetahui apakah pendekatan Terapi Latihan Metode Motor 

Relearning Programme dapat meningkatkan fungsi keseimbangan pada 

pasien hemiparese pasca stroke non haemorragic? 

d) Untuk mengetahui apakah pendekatan Terapi Latihan Metode Motor 

Relearning Programme dapat meningkatkan fungsi motorik ekstremitas 

atas pada pasien hemiparese pasca stroke non haemorragic? 
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e) Untuk mengetahui apakah pendekatan Terapi Latihan Metode Motor 

Relearning Programme dapat meningkatkan kemampuan fungsional 

aktivitas pada pasien hemiparese pasca stroke non haemorragic? 

 

D. Manfaat Penulisan 

 

Manfaat yang dapat diambil dari penulisan Karya Tulis Ilmiah 

Penatalaksanaan Terapi Latihan Metode Motor Relearning Programme pada 

Hemiparese Sinistra Post Stroke Non Haemoragic ini diantaranya  adalah : 

1. Dapat mengetahui bahwa Terapi Latihan Metode Motor Relearning 

Programme dapat meningkatkan spastisitas, meningkatkan fungsi 

koordinasi, meningkatkan fungsi keseimbangan, meningkatkan fungsi 

motorik ekstremitas atas, meningkatkan kemampuan fungsional aktivitas. 

2. Dapat menambah kemampuan Fisioterapi untuk meningkatkan 

Profesionalisme dan meningkatkan standart mutu pelayanan Fisioterapi 

dalam penerapan Modalitas Fisioterapi yang berupa Terapi Latihan Metode 

Motor Relearning Programme yang dapat membantu penderita Hemiparese 

Sinistra Post Stroke Non Haemoragic dalam menggurangi problematika 

Fisik dan Fungsional. 

3. Dapat digunakan sebagai wahana pembelajaran dalam institusi pendidikan 

kesehatan khususnya Program Diploma Tiga (D3) Fisioterapi di Fakultas 

Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta dan sebagai 

pedoman yang nantinya dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. 

 




