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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan data World Health Organization (2010) setiap 

tahunnya terdapat 15 juta orang diseluruh dunia menderita stroke. 

Diantaranya ditemukan jumlah kematian sebanyak 5 juta orang dan 5 juta 

orang lainnya mengalami kecacatan yang permanen. Penyakit stroke telah 

menjadi masalah kesehatan yang menjadi penyebab utama kecacatan pada 

usia dewasa dan merupakan salah satu penyebab terbanyak di dunia. 

Stroke menduduki urutan ketiga sebagai penyebab utama kematian setelah 

penyakit jantung koroner dan kanker di Negara-negara berkembang. 

Negara berkembang juga menyumbang 85,5% dari total kematian akibat 

stroke diseluruh dunia. Dua pertiga penderita stroke terjadi dinegara-

negara berkembang. Terdapat sekitar 13 juta korban stroke baru setiap 

tahun, dimana sekitar 4,4 juta diantaranya meninggal dalam 12 bulan 

(WHO, 2006). 

Stroke telah menjadi masalah kesehatan yang mendunia dan 

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

negara yang sedang berkembang. Secara global, pada saat tertentu sekitar 

80 juta orang menderita akibat stroke. Menurut WHO setiap tahun, 

diperkirakan 15 juta orang tersebar diseluruh dunia menderita stroke, 
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dimana kurang lebih 5 juta orang meninggal dan 5 juta orang mengalami 

cacat permanen (suryani, 2008). 

Stroke menjadi penyebab utama kematian pada semua umur di 

Indonesia dengan proporsi 15,4%. Pada kelompok umur 45-54 tahun, 

stroke adalah penyebab kematian terbesar di perkotaan dengan proporsi 

15,9%. Sedangkan, di pedesaan stroke merupakan penyebab kematian 

kedua tertinggi dengan proporsi 11,5%. Pada kelompok umur 55-64 tahun, 

stroke merupakan penyebab kematian tertinggi di perkotaan dan di 

pedesaan. Peningkatan prevalensi stroke di Indonesia dari 8,3 per 1.000 

penduduk pada 2007, menjadi 12,1 per seribu pada 2013. 

(RISKESDAS,2013) 

Menurut yayasan stroke Indonesia terdapat kecenderungan 

meningkatnya jumlah penyadang stroke di Indonesia dalam dasawarsa 

terakhir. Berdasarkan data dilapangan, angka kejadian stroke meningkat 

secara dramatis seiring usia. Setiap penambahan usia 10 tahun sejak usia 

35tahun, resiko stroke meningkat dua kali lipat. Sekitar lima persen orang 

berusia di atas 65 tahun pernah mengalami setidaknya satu kali stroke 

(Yastroki, 2011). 

Prevalensi Stroke hemoragik di Jawa Tengah tahun 2011 adalah 

745 orang (0,03%) sama dengan angka tahun 2010. Prevalensi tertinggi 

tahun 2011 adalah di Kota Magelang sebesar 1,34% (267 orang). 

Sedangkan prevalensi Stroke non hemoragik pada tahun 2011 sebesar 

0,09% (2.782 orang), sama dengan prevalensi tahun 2010. Prevalensi 
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tertinggi adalah di Kota Magelang sebesar 3,45% (1.675  orang) (Dinkes 

Jateng, 2011). Sebanyak 52% mengalami kecacatan permanen, sebanyak 

23% mengalami kecacatan ringan dan sebanyak 25% dapat menghindari 

dari kecacatan setelah melakukan rehabilisasi (Fadilah, 2008), untuk 

menghindari kecacatan pada pasien Stroke langkah upaya untuk 

mencegahnya ialah dengan melakukan rehabilitasi. 

Rehabilitasi Stroke merupakan bagian yang sangat penting dari 

upaya pemulihan pada pasien pasca Stroke. Rehabilisasi Stroke dapat 

membantu pasien stroke dalam banyak hal yaitu membangun kekuatan, 

koordinasi, daya tahan atau ketahanan dan rasa percaya diri. Pada 

rehabilisasi Stroke pasien akan mempelajari beberapa hal seperti cara 

bergerak, berbicara, berpikir dan bagaimana melakukan perawatan diri 

sendiri  (Admin, 2009). Salah satu cara rehabilisasi pasien Stroke yaitu 

dengan memberikan terapi  ROM (range of motion). 

Latihan Range Of Motion (ROM) merupakan salah satu bentuk 

latihan dalam proses rehabilitasi yang dinilai masih cukup efektif untuk 

mencegah terjadinya kecacatan pada pasien dengan stroke. Latihan ini 

adalah salah satu bentuk intervensi fundamental perawat yang dapat 

dilakukan untuk keberhasilan regimen terapeutik bagi pasien dan dalam 

upaya pencegahan terjadinya kondisi cacat permanen pada pasien paska 

perawatan di rumah sakit sehingga dapat menurunkan tingkat 

ketergantungan pasien pada keluarga. Penderita stroke dapat mengalami 

kesulitan saat berjalan karena gangguan pada kekuatan otot, keseimbangan 
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dan koordinasi gerak, sehingga kesulitan dalam melakukan aktivitas 

sehari-hari. Latihan gerak mempercepat penyembuhan pasien stroke, 

karena akan mempengaruhi sensasi gerak di otak (Irdawati, 2008). 

Menurut Murtakib (2013) penderita stroke harus dimobilisasi 

sedini mungkin ketika kondisi klinis neurologis dan hemodinamik 

penderita sudah mulai stabil. Mobilisasi dilakukan secara rutin dan terus 

menerus untuk mencegah terjadinya komplikasi stroke. Salah satu 

komplikasi stroke adalah kontraktur. Kontraktur dapat menyebabkan 

terjadinya gangguan fungsional, gangguan mobilisasi, gangguan aktivitas, 

sehari-hari dan cacat yang tidak dapat disembuhkan (Asmadi, 2008).  

Hal ini juga didukung oleh pernyataan Lewis (2007) 

mengemukakan bahwa sebaiknya latihan pada pasien stroke dilakukan 

beberapa kali dalam sehari untuk mencegah komplikasi. Oleh karena itu, 

untuk menilai sejauh mana latihan ROM dapat meningkatkan mobilitas 

sendi sehingga mencegah terjadinya berbagai komplikasi seperti kecacatan 

pada pasien stroke dan menilai sejauhmana latihan ini memberikan 

dampak pada kemampuan fungsional yang terkait erat dengan kekuatan 

otot pada pasien stroke.  

Berbagai gerak pasif latihan (PROM) pada tahap awal dapat 

meningkatkan fungsi ekstremitas dan aktivitas sehari-hari atas pada pasien 

dengan stroke akut (Hyun, 2014). Berdasarkan penelitian oleh Herin 

Mawarti dan Farid mengenai Pengaruh Latihan ROM (Range Of Motion) 

pasif terhadap peningkatan kekuatan otot pada pasien stroke pada tahun 
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2013, terbukti adanya pengaruh yang signifikan dari latihan ROM pasif 

terhadap kekuatan otot pada pasien stroke (Mawarti &Farid, 2013).  

Menurut penelitian yang dilakukan Marlina (2011) dengan judul 

pengaruh latihan range of motion (ROM) terhadap peningkatan kekuatan 

otot pada pasien stroke iskemik. Penelitian ini melibatkan 50 responden 

pasien stroke iskemik yang terdiri daru 25 group control dan 25 group 

intervensi yang dilaksanakan di ruang saraf RSUD DR Zainoel Abidin 

Bnda Aceh. Hasil dari penelitian ini menunjukan nilai rata-rata kekuatan 

otot responden pada latihan ROM sebelum intervensi adalah 3,68 dengan 

standar devisiasi 1,62. Pada pengukuran sesudah intervensi didapat rata-

rata 4,60 dengan standar devisiasi 0,81. Dari penelitian yang telah 

dilakukan oleh Marlina dapat disimpulkan bahwa, ada pengaruh yang 

bermakna kekuatan otot sebelum dan sesudah tindakan ROM pada pasien 

stroke iskemik. 

Menurut Ada et.al (2006) melakukan penelitian tentang Penguatan 

intervensi meningkatkan kekuatan dan meningkatkan aktivitas setelah 

stroke : review sistematis. mempunyai kesimpulan bahwa, intervensi 

memperkuat meningkatkan kekuatan otot, meningkatkan aktivitas, dan 

tidak meningkatkan kelenturan. Temuan ini menunjukkan bahwa program 

penguatan harus menjadi bagian dari rehabilitasi setelah stroke. 

Secara teori tidak disebutkan secara spesifik mengenai dosis dan 

intensitas latihan range of motion tersebut. Menurut Perry & Potter (2006) 

latihan ROM dilakukan 2 kali dalam sehari sedangkan menurut Smeltzer 
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& Bare (2008) latihan range of motion dapat dilakukan 4-5 kali dalam 

sehari. Selain kedua referensi tadi, beberapa penelitian menunjukan 

frekuensi yang bervariasi dalam melakukan latihan range of motion. 

Penelitian Murtaqib (2008) latihan ROM dilakukan selama 1 

minggu dan 2 minggu, 1 hari 2 kali yaitu pagi dan sore selama 10-15 

menit latihan ini memberikan kemajuan yang signifikan dalam 

peningkatan kekuatan otot. Penelitian yang dilakukan Astrid (2008) 

menerapkan latihan ROM pada pasien stroke dengan frekuensi 4 kali 

sehari, dan didapatkan peningkatan kekuatan otot dan kemampuan 

fungsional klien. 

Begitupun dengan Claudia et al. (2013) dalam penelitiannya 

latihan range of motion dilakukan sebanyak 5 kali sehari dalam waktu 10 

menit dan dilakukan sebanyak 8 kali latihan. Sementara itu Puspitawati 

(2010) melakukan penelitian dengan membandingkan latihan ROM 1 kali 

sehari dengan 2 kali sehari, dari hasil penelitian didapatkan bahwa latihan 

range of motion 2 kali sehari lebih efektif meningkatkan kekuatan otot 

dibandingkan dengan range of motion 1 kali sehari.  

Berdasarkan hasil dari beberapa peneliti bahwa range of motion 

berpengaruh terhadap kekuatan otot. Namun selama ini latihan ROM 

secara teori tidak disebutkan secara spesifik mengenai dosis dan intensitas 

ROM tersebut. Studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti, pasien 

stroke yang rawat inap di RSUD Prof Dr Margono Soekarjo pada bulan 

September-November 2014 berjumlah  345 pasien yang terbagi dalam 
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ruangan teratai 12 pasien, kenanga 8 pasien, Dahlia 53 pasien, Asoka 61 

pasien, Mawar 16 pasien, PSR atas 22 pasien, PSR bawah 20 pasien, ICU 

11 pasien, ICCU 4 pasien, HCU 34 pasien dan Cendana 104  pasien.  

Atas dasar inilah peneliti merasa tertarik ingin melakukan 

penelitian supaya memperoleh hasil yang akurat dan nyata mengenai 

“efektifitas frekuensi pemberian range of motion terhadap kekuatan otot 

pada pasien stroke di instalasi rawat inap RSUD Prof. Dr Margono 

Soekarjo Purwokerto”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut maka penelitian ini 

dilakukan untuk menjawab: “ Berapakah frekuensi pemberian range of 

motion yang efektif untuk meningkatkan kekuatan otot pada pasien 

stroke?” 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas 

frekuensi pemberian Range Of Motion (ROM) terhadap kekuatan otot 

pada pasien stroke di Instalasi Rawat Inap RSUD Prof. DR. Margono 

Soekarjo Purwokerto. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui karakteristik responden pasien stroke di Instalasi  

Rawat Inap Margono Soekarjo Purwokerto. 
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b. Mengetahui rata-rata kekuatan oot pada pasien stroke yang 

dilakukan latihan range of motion dengan frekuensi 2 kali sehari, 3 

kali sehari dan 4 kali sehari. 

c. Mengetahui perbedaan kekuatan otot pada pasien stroke yang 

dilakukan latihan range of motion 2 kali sehari, 3 kali sehari dan 4 

kali sehari.. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat praktis 

a. Bagi peneliti 

Menambah pengetahuan peneliti baik menegenai materi maupun 

metode penelitian dan memberi sumbangan untuk mengembangan 

kerangka berfikir ilmiah tentang penelitian keperawatan yang 

berkaitan dengan range of motion terhadap kekuatan otot pada 

pasien stroke. 

b. Bagi profesi keperawatan 

Menjadi bahan masukan untuk meningkatkan kinerja perawat 

dalam melaksanakan tindakan keperawatan khususnya dalam 

melakukan tindakan perawatan pada pasien stroke. Juga sebagai 

salah satu sumber bacaan bagi pengembangan pelayanan 

keperawatan khususnya yang berkaitan dengan pasien stroke. 
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c. Bagi rumah sakit 

Sebagai bahan masukan bagi pihak rumah sakit untuk peningkatan 

pelayanan bagi penderita stroke, sehingga dapat memberikan 

pelayanan seoptimal mungkin. 

E. Penelitian Terkait 

Penelitian dengan judul “ efektifitas frekuensi pemberian range of 

motion terhadap kekuatan otot pada pasien stroke di ruang rawat inap 

RSUD Prof. Dr Margono Soekarjo Purwokerto. Adapun penelitian terkait: 

a. Marlina (2011) melakukan penelitian dengan judul pengaruh range of 

motion terhadap peningkatan kekuatan otot pada pasien stroke iskemik 

di ruang saraf  RSUD DR Zainoel Abidin Banda Aceh, hasil dari 

penelitian ini menunjukan nilai rata-rata kekuatan otot responden pada 

latihan ROM sebelum intervensi adalah 3,68 dengan standar devisiasi 

1,62. Pada pengukuran sesudah intervensi didapat rata-rata 4,60 

dengan standar devisiasi 0,81. Dengan kesimpulan hasil penelitian 

menunjukan ada pengaruh bermakna kekuatan otot sebelum dan 

sesudah tindakan ROM pada pasien stroke iskemik. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuasi eksperimen dengan rancangan pretest-

postest group desain kelompok intervensi (intervention group) dan 

kelompok control (control group), dan dengan pendekatan non 

probability sampling jenis consecutive sampling. 

Terdapat perbedaan dan persamaan antara penelitian yang 

dilakukan Marlina (2011) dengan penelitian yang akan dilakukan. 
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Dalam penelitian ini memiliki variable independent yang sama yaitu 

kekuatan otot pada pasien stroke. Perbedaan penelitian Marlina dengan 

penelitian yang akan dilakukan terletak pada variable dependent dan 

metode yang akan digunakan, Marlina menggunakan variable 

dependent pengaruh Range Of Motion sedangkan peneliti 

menggunakan efektifitas frekuensi pemberian Range Of Motion. 

Marlina menggunakan pendekatan kuasi eksperimen dengan rancangan 

pretest-postest group desain kelompok intervensi (intervention group) 

dan kelompok control (control group), sedangkan peneliti 

menggunakan metode Posttest Desain yaitu post test group desain 

tanpa kelompok kontrol.  

b. Penelitian yang dilakukan oleh Murtakib (2013) dengan judul 

perbedaan latihan range of motion (ROM) pasif dan aktif selama1-2 

minggu terhadap peningkatan rentang gerak sendi pada penderita 

stroke dikecamatan tanggul kabupaten jember, dengan kesimpulan 

hasil penelitian menunjukan terdapat perbedaan rentang gerak sendi 

fleksi dan ekstensi pada ROM pasif dan ROM aktif diwilayah kerja 

Puskesmas Tanggul Kabupaten Jember. Penelitian ini menggunakan 

metode pre experiment dengan rancangan One Group Pretest-Postest. 

Dalam penelitian ini dilakukan dua latihan yaitu ROM pasif (P1) dan 

latihan ROM aktif (P2) terhadap kelompok sampel yang berbeda.  

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang 

dilakukan Murtakib dengan penelitian yang akan dilakukan. 
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Persamaan dalam penelitian mempunyai variable independent yang 

sama yaitu penderita stroke.  

Perbedaan penelitian Murtakib dengan penelitian yang akan 

dilakukan terletak pada metode yang akan digunakan, Murtakib 

menggunakan pendekatan metode pre experiment dengan rancangan 

One Group Pretest-Postest. Dalam penelitian ini dilakukan dua latihan 

yaitu ROM pasif (P1) dan latihan ROM aktif (P2) terhadap kelompok 

sampel yang berbeda, sedangkan peneliti menggunakan metode 

Posttest Desain yaitu post test group desain tanpa kelompok control. 

Variable dependen juga memiliki perbedaan, jika Murtakib variable 

dependennya yaitu perbedaan latihan range of motion (ROM) pasif 

dan aktif selama1-2 minggu sedangkan penelitian ini menggunakan 

variable dependen yaitu efektifitas  frekuensi pemberian range of 

motion. 

c. Penelitian yang dilakukan oleh Claudia Agustina Sikawin, et.al  (2013) 

dengan judul pengaruh latihan range of motion (ROM) terhadap 

kekuatan otot pada pasien stroke di IRINA F Neurorolgi BLU RSUP 

PROF.DR. R. D. Kandou Manado dengan kesimpulan adanya 

pengaruh latihan range of motion terhadap kekuatan otot pada pasien 

stroke dengan nilai P= 0.003. Dengan peningkatan kekuatan otot 

sebelum dan sesudah dilakukan latihan range of motion mengalami 

peningkatan score rata-rata 3.87.  Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuasi ekperimen, dengan metode Noneequivalent Control 
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Group Desain, dan teknik sampling menggunakan Purposive 

Sampling.  

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang 

dilakukan Claudia, et al. dan yang akan dilaksanakan peneliti. 

Persamaan dari penelitian ini adalah, memiliki variable independent 

yang sama yaitu kekuatan otot pada pasien stroke.. 

Perbedaan penelitian Claudia, et al. dengan penelitian yang akan 

dilakukan terletak pada variable dependent dan metode yang akan 

digunakan, Claudia, et,al. menggunakan variable dependent pengaruh 

range of motion sedangkan peneliti menggunakan efektifitas 

pemberian frekuensi range of motion. Claudia, et al, menggunakan 

pendekatan kuasi ekperimen menggunakan metode dengan rancangan 

pretest-postest group desain kelompok intervensi (intervention group) 

dan tanpa kelompok control (control group), sedangkan peneliti 

menggunakan metode Posttest Desain yaitu post test group desain 

tanpa kelompok kontrol. 

 

 

 

 

 

 

 

Efektifitas Frekuensi Pemberian..., Wahyu Nur Fitriyani, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2015




