
  

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Aktivitas sehari-hari membutuhkan kerja otot dan membutuhkan 

pertahanan tonus otot atau kekuatan otot. Pada kondisi sakit seseorang tidak 

mampu melakukan altivitas karena keterbatasan gerak, kekuatan otot dapat 

dipertahankan dengan melakukan latihan rentan gerak sendi atau range of motion 

(ROM) (Otre dan Ferry, 2010). Fungsi yang hilang karena gangguan kontrol 

motorik penderita stroke non hemorogik mengakibatkan hilangnya kordinasi, 

kemampuan keseimbangan tubuh dan kemampuan untuk mempertahankan posisi 

tertentu. Pasien stroke non hemoragik akan mengalami kelemahan otot, sehingga 

akan menyulitkan pasien melakukan pergerakan (muttaqin,2013). 

Latihan ROM merupakan salah satu bentuk latihan dalam proses 

rehabilitasi yang dinilai cukup efektif untuk mencegah terjadinya kecacatan pada 

penderita stroke. Latihan ini adalah salah satu bentuk intervensi fundamental 

perawat yang dapat dilakukan untuk keberhasilan regimen terapeutik bagi 

penderita dan dalam upaya pencegahan terjadinya kondisi cacat permanen pada 

penderita stroke paska perawatan di rumah sakit, sehingga dapat menurunkan 

tingkat ketergantungan penderita pada keluarga, meningkatkan harga diri dan 

mekanisme koping penderita. 

Stroke merupakan penyebab kacacatan pertama dan penyebab kematian 

ketiga setelah penyakit jantung koroner dan penyakit kanker. Penderita Stroke 

mayoritas merupakan usia usia lanjut. Data menunjukan duapertiga stroke saat ini 



  

 
 

terjadi di negara berkembang. Secara global sekitar 80 juta orang menderita akibat 

Stroke. Terdapat sekitar 10 juta penderita stroke baru setiap tahun, dimana sekitar 

5 juta diantaranya meninggal dalam 12 bulan setelah stroke, sepertiga lainnya 

mengalami cacat permanen. Resiko kematian stroke sekitar 20% untuk stroke 

iskemic, 40- 70% untuk stroke perdarahan (Hinkle & Cheever, 2014).  

Menurut Bakara & Warsito, 2016 stroke merupakan gangguan peredaran darah di 

otak yang menyebabkan fungsi otak terganggu yang mengakibatkan berbagai 

gangguan pada anggota tubuh lain (Dinanti, dkk, 2015). Dalam jaringan otak, 

kekurangan aliran darah menyebabkan serangkaian reaksi biokimia yang dapat 

merusakkan atau mematikan sel-sel otak (Bakara & Warsito, 2016). 

Menurut WHO, stroke merupakan pembunuh nomor 3 setelah penyakit jantung 

dan kanker. Di Eropa ditemukan sekitar 650.000 kasus baru stroke setiap 

tahunnya. Di Amerika sendiri, stroke membunuh lebih dari 160.000 penduduk dan 

75% pasien stroke menderita kelumpuhan (Dinanti, dkk, 2015) 

Menurut Riskesdas (2013), di Indonesia stroke menduduki peringkat ke-3. Stroke 

dapatmenyebabkan berbagai defisit neorologik, bergantung pada lokasi lesi 

(pembuluh darah mana yang tersumbat), ukuran, area yang perfusinya tidak 

adekuat, dan jumlah aliran darah kolateral (sekunder atau aksesori). Ada 2 tipe 

stroke yaitu iskemik dan perdarahan. 

Penderita CVA infark di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 190.449 orang (6,6%) 

(Kemenkes RI, 2014). Salah salah rumah sakit swasta di Kota Medan adalah 

RSUImelda Pekerja Indonesia, diketahui jumlah penderita stroke 3 bulan terakhir 

(April-Juni) 2020 sebanyak 90 orang. 



  

 
 

 Kelemahan otot penderita stroke non hemorogik akan mempengaruhi 

kontraksi otot, sehingga bisa menghambat saraf-saraf utama otot dan medula 

spinalis. Terhambatnya oksigen dan nutrisi ke otak menimbulkan masalah 

kesehatan yang serius karena bisa menimbulkan hemiparase menyebabkan 

kematian. Terjadinya gangguan tingkat mobilisasi fisik klien sering disebabkan 

oleh suatu gerakan dalam bentuk tirah baring. Dampak dari suatu melemahnya 

keadaan otot yang berhubungan dengan kurang aktivitas fisik biasanya tampak 

dalam beberapa hari. Kontrol otak untuk mengatur gerakan otot mengalami suatu 

penurunan fungsi yang mengakibatkan masa otot berkurang. 

 Penderita stroke non hemorogik memerlukan penanganan baik untuk 

mencegah kecatatan fisik dan mental apabila pasien tidak mendapat penanganan 

yang maksimal akan terjadi kecacatan dan kelemahan fisik. Terapi yang 

dibutuhkan untuk mengurangi kelemahan otot lanjut, salah satu program 

rehabilitas yang bisa diberikan pada pasien stroke non hemorogik yaitu mobilisasi 

persendian dengan pemberian ROM aktif. Ranger of mottion aktif merupakan 

latihan yang dilakukan untk mempertahankan atau memperbaiki tingkat 

kemampuan pergerakan sendi secara normal untk meningkatkan masa otot dan 

tonus otot. Pemeberian rom aktif secara dini bisa meningkatkan kekuatan otot, 

kekurangan pasien hemiperase apabila tidak ditangani segera mengalami 

kelemahan otot yang permanen (Potter and Perry, 2010).  

 Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai pengaruh pemberian range of mounttion atau ( rom) aktif 

terhadap kekuatan otot pada penderita stroke non hemorogik di ruangan klinik 

Fisioterapi d RSU Imelda Pekerja Indonesia.  



  

 
 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan dari latar belakang di atas dirumuskan sebagai berikut 

“Apakah pemberian Range of Mottion (ROM) aktif berpengaruh terhadap 

kekuatan otot pada penderita stroke non hemorogik di ruangan klinik Fisioterapi 

RSU Imelda Pekerja Indonesia. 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1  Tujuan Umum  

 Tujuan umum penelitian adalah menganalisa pengaruh pemberian Ranger 

of Mottion (ROM) aktif terhadap kekuatan otot pada penderita stroke non 

hemorogik. 

1.3.2Tujuan khusus. 

1. Mengidentifikasi kekuatan otot pasien stroke non hemorogik sebelum 

dilakukan ROMaktif. 

2. Mengidentifikasi kekuatan otot pasien stroke non hemorogik sesudah 

dilakukan ROM aktif. 

3. Menganalisis pengaruh pemberian ROM aktif terhadap kekuatan ototpada 

penderita stroke non hemorogik. 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian terdiri dari manfaat teoritis dan praktis. 

1. Teoritis  

Dengan dilakukan tindakan keperawatan rom pada pasien stroke non 

hemoroguk dapat diketahui kesesuaian dengan teori pada tindakan rom aktif 

pasien stroke non hemorogik. 

2. Praktis 

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak rumah sakit, 

masyarakat khususnya bagi pasien dan keluarga pasien mengalami stroke non 

hemorogik pengetahuan informasi , dan diberikan keterampilan untuk 

penyembuhan stroke non hemorogik misalnya dengan melakukan latihan rom 

aktif. 

 

 


