
 
 

 BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini akan disajikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian 

tentang pengaruh pemberian ROM aktif terhadap kekuatan otot pada penderita 

stroke non hemoragik di ruang Fisioterapi  Rumah Sakit Umum Imelda Medan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada tanggal 30 Mei sampai 

dengan 12 Juni 2020 di Ruang Fisioterapi RSU Imelda Pekerja Indonesia 

Medanmaka dapat diambil suatu kesimpulan dan saran sebagai berikut: 

 

5.1Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pembahasan dalam mencari pengaruh 

pemberian ROM aktif terhadap kekuatan otot pada penderita stroke non 

hemoragik di Ruang Fisioterapi RSU Imelda Medan  dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Kekuatan otot pada penderita stroke non hemoragik sebelum dilakukan Range 

of Motion (ROM) aktif sebagian besar kekuatan otot yang dialami responden 

dengan kategori kurangdan terjadi peningkatan kekuatan otot pada 

ekstremiatas bawah. 

2. Kekuatan otot pada penderita stroke non hemoragik setelahdilakukan Range of 

Motion (ROM) aktif sebagian besar kekuatan otot yang dialami responden 

dengan kategori baikdan terjadi peningkatan kekuatan otot pada ekstremiatas 

bawah. 



  

 
 

3. Ada pengaruh pemberian Range of Motion (ROM) aktif terhadap kekuatan 

otot pada penderita stroke non hemoragik di Ruang Fisioterapi RSU Imelda 

Medan. 

 

5.2Saran 

1. Bagi responden Setelah dilakukan tindakan kepada responden, diharapkan 

ketika sudah keluar dari rumah sakit disarankan bagi responden tetap 

melakukan tindakan ROM aktif sendiri di rumah dibantu oleh anggota 

keluarga, tujuannya supaya tidak terjadi kekakuan sendi walaupun tidak 

memiliki pengaruh yang serius terhadap peningkatan otot tersebut. 

2. Bagi petugas kesehatan, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan 

referensidan informasi dalam pemberian intervensi keperawatan yang 

mandiri serta berapa kali untuk melakukan pemberian ROM aktif dalam 

kekuatan otot pasien stroke non hemoragik. 

3. Bagi peneliti selanjutnyaperlu adanya penelitian lebih lanjut untuk 

peningkatan kemampuan dan pemberian gerakan yang lebih lama, 

sehingga hasil yang diperoleh dapat menggambarkan hasil yang lebih 

maksimal. Diharapkan pula dalam penelitian selanjutnya yang dapat 

memengaruhi perkembangan pemulihankekuatan otot pada pasien post op 

frakturpulasehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang lebih falit. 

Berdasarkan dari hasil penelitian menunjukkan hasil perubahan yang baik 

dan menjadikan ROM aktif sebagai salahsatu alternatif untuk 

peningkatankekuatan otot. 


