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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Teori 

1) Stroke 

a. Pengertian Stroke 

Stroke adalah penyakit pada otak berupa gangguan fungsi 

syaraf local dan atau global, munculya mendadak, progesif, dan 

cepat. Gangguan fungsi syaraf pada stroke disebabkan oleh 

gangguan perdarahan otak non traumatik. Gangguan syaraf 

tersebut menimbulkan gejala antara lain: kelumpuhan wajah atau 

anggota badan, bicara tidak lancer, bicara tida jelas (pelo, mungkin 

perubahan kesadaran, gangguan penglihatan, dan lain-lain 

(RIKESDAS,2013). 

Stroke adalah penyakit serebrovaskuler yang menunjukan 

adanya beberapa kelainan otak baik secara fungsional maupun 

structural yang disebabkan oleh keadaan patogolis dari pembuluh 

darah serebral atau dari seluruh system pembuluh darah otak yang 

menimbulkan pengaruh bersifat sementara atau permanent 

(Doengoes, Moorhouse & Geisler, 2000). 

Stroke adalah cedera otak yang berkaitan dengan obstruksi 

aliran darah otak yang terjadi akibat pembentukan trombus disuatu 

arteri serebrum akibat embolus mengalir ke otak dari tempat lain di 

tubuh atau akibat perdarahan otak (Corwin, 2001).  
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b. Penyebab Stroke 

Muttaqin (2008), menjelaskan beberapa keadaaan yang bisa 

menyebabkan stroke: 

1) Trombosis serebri 

Trombosis ini terjadi pada pembuluh darah yang 

mengalami oklusi sehingga menyebabkan iskemia jaringan 

otak yang dapat menimbulkan edema dan kongesti di 

sekitarnya. Trombosis biasanya terjadi pada orang tua yang 

deang tidur atau bangun tidur. Hal ini dapat erjadi karena 

penurunan aktivitas simpatis dan penurunan tekanan darah 

yang dapat menyebabkan iskemia serebri. Tanda dan gejaala 

neurologis sering kali memburuk dalam 48 jam setelah terjadi 

trombosis. 

2) Emboli 

Emboli serebri merupakan penyumbatan pembuluh darah 

otak oleh bekuan darah, lemak, dan udara. Pada umumnya 

emboli berasal dari thrombus di jantung yang terlepas dan 

menyumat system arteri serebri. Emboli tersebut berlangsung 

cepat dan gejala timbul kurang dari 10-30 detik. Beberapa 

keadaan dibawah ini dapat mmenimbulkan emboli: katup-katup 

jantung yang rusak akibat penykit jantung reumatik, infark 

miokardium, fibrilasi, dan keadaan aritmia menyebabkan 

berbaga bentuk pengosongan vebtrikel sehingga darah 
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membentuk gumpalan kecil dan sewaktu-waktu kosong sama 

sekali mengeluarkan embolus-embolus kecil. Endokarditis oleh 

bakteri dan non bakteri, menyebabkan terbentuknya gumpalan-

gumpalan pada endokardium. 

3) Hemoragik  

Perdarahan intrakarnial atau intra serebri meliputi 

perdarahan di dalam ruang subarachnoid atau did lam jaringan 

otak sendiri. Perdarahan ini dapat terjadi karena aterosklerosis 

dan hipertesi. Pecahnya pembuluh darah otak menyebabkan 

pembesaran darah ke dalam parenkim otak yang dapat 

mengakibatkan penekanan, pergeeran, dan pemisahan jaringan 

otak yang berdekatan, sehingga otak akan membengkak, 

jaringan otak tertekan sehingga terjadi infark otak, edema, dan 

mungkin herniasi otak. 

4) Hipoksia Umum 

Beberapa penyebab yang berhubungan dengan hipoksia umum 

adalah: 

a) Hipertensi yang parah. 

b) Henti jantung paru. 

c) Curah jantung turun akibat aritmia. 

5) Hipoksia Lokal 

Beberapa penyebab yang berhubungan dengan hipoksia 

setempat adalah: 
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a) Spasme arteri srebri yang disertai perdarahan subarakhoid. 

b) Vasokontriksi arteri otak disertai saki kepala migren. 

c. Faktor Resiko Stroke 

Menurut Harsono (1996), semua faktor yang menentukan 

timbulnya manifestasi stroke dikenal sebagai faktor risiko 

stroke.  Adapun faktor-faktor risiko pada stroke non hemoragik 

tersebut antara lain:  

1) Hipertensi 

Hipertensi merupakan faktor risiko stroke yang potensial. 

Hipertensi dapat mengakibatkan pecahnya maupun 

menyempitnya pembuluh darah otak. Apabila pembuluh darah 

otak pecah maka timbulah perdarahan otak dan apabila 

pembuluh darah otak menyempit maka aliran darah ke otak 

akan terganggu dan sel – sel otak akan mengalami kematian. 

2) Diabetes Militus  

Diabetes militus mampu menebalkan dinding pembuluh 

darah otak yang berukuran besar. Menebalnya dinding 

pembuluh darah otak akan menyempitkan diameter pembuluh 

darah tadi dan penyempitan tersebut kemudian akan 

menggangu kelancaran aliran ke otak, yang pada akhirnya akan 

menyebabkan infark sel-sel otak. 
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3) Penyakit jantung 

Berbagai penyakit jantung berpotensi untuk menimbulkan 

stroke. Faktor resiko ini akan menimbulkan 

hambatan/sumbatan aliran darah ke otak karena jantung 

melepas gumpalan darah atau sel-sel/jaringan yang telah mati 

kedalam aliran darah. 

4) Gangguan aliran darah otak sepintas 

Pada umumnya bentuk-bentuk gejalanya adalah 

hemiparesis, disartria, kelumpuhan otot-otot mulut atau pipi, 

kebutaan mendadak, hemiparestesi, dan afasia. 

5) Hiperkolesterolemi  

Meningginya angka kolesterol dalam darah, terutama low 

density lipoprotein (LDL), merupakan faktor risiko penting 

untuk terjadinya arteriosklerosis (menebalnya dinding 

pembuluh darah yang kemudian diikuti penurunan elastisitas 

pembuluh darah). Peningkatan kadar LDL dan penurunan kadar 

HDL (High Density Lipoprotein) merupakan faktor risiko 

untuk terjadinya penyakit jantung koroner. 

6) Infeksi  

 Penyakit infeksi yang mampu berperan sebagai faktor 

resiko stroke adalah tuberkulosis, malaria, lues (sifilis), 

leptospirosis, dan infeksi cacing. 
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7) Obesitas  

 Obesitas merupakan faktor resiko terjadinya penyakit 

jantung. 

8) Merokok  

 Merokok merupakan faktor resiko utama untuk terjadinya 

infark jantung. 

9) Kelainan pembuluh darah otak 

 Pembuluh darah otak yang tidak normal di mana suatu saat 

akan pecah dan menimbulkan perdarahan. 

10) Lain-lain 

 Lanjut usia, penyakit paru-paru menahun, penyakit darah, 

asam urat yang berlebihan, kombinasi berbagai faktor resiko 

secara teori.  

d. Klasifikasi Stroke 

 Menurut Tarwoto, Wartonah & Suryati (2007) stroke 

berdasarkan keadaan patologisnya dibedakan menjadi dua macam 

yaitu: 

1) Stroke Iskemia 

 Iskemia trjadi akibat suplay darah ke jaringan otak 

berkurang, hal ini  disebabkan karena obstruksi total atau 

sebagian pembuluh darah otak. Hampir 80% pasien stroke 

merupakan stroke iskemik. Penyebab stroke iskemia adalah 

thrombosis, emboli dan hypoperfusi global. 
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2) Stroke Hemoragik 

 Stroke hemoragik adalah stroke yang terjadi karena 

perdarahan subarachoid, mungkin disebabkan karena pecahnya 

pembuluh darah otak tertentu. Biasanya terjadi pada saat pasien 

melakukan aktivitas atau saat aktif, namun juga pada kondisi 

istirahat. 

e. Manifestasi Klinik 

Menurut Sidharta (1999), stroke merupakan salah satu 

manifestasi neurologik yang umum dan mudah dikenal dari 

penyakit-penyakit neurologik lain oleh karena timbulnya 

mendadak dan dalam waktu yang singkat. Adapun manifestasi 

klinis stroke ialah deficit neurologic yang dapat berupa : 

hemiparase (kelumpuhan sebelah anggota gerak tubuh), diplegia 

(kelumpuhan kedua sisi anggota gerak tubuh), hemianopsia 

(kelumpuhan saraf ketiga), afasia (baik sensorik maupun motorik), 

disartria, disfagia, ataksia, gangguan penglihatan (diplopia, 

nistagmus, ptosis, paralysis gerakan mata), mual, muntah, vertigo 

(pusing berputar), nyeri kepala hebat, sinkop (penurunan 

kesadaran), koma, penngkatan reflek tendon, reflek babinski 

bilateral. 

f. Penatalaksanaan Stroke 

Menurut widagda (2002) pada prinsipnya penatalaksanaan 

penderita stroke terdiri dari: 
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3. Penatalaksanaan secara umum 

Penatalaksanaan secara umum yang bertujuan untuk 

memperbaiki keadaan umum, mencegah kematian dan 

komplikasi. Menurut Harsono (1996), kematian dan deteriosasi 

neurologis minggu pertama stroke iskemia oleh adanya odema 

otak.  Odem otak  timbul dalam beberapa jam setelah stroke 

iskemik dan mencapai puncaknya 24-96 jam. Odema otak 

mula-mula cytofosic, karena terjadi gangguan pada 

metabolisme seluler kemudian terdapat odema vasogenik 

karena rusaknya sawar darah otak setempat.  Untuk 

menurunkan odema otak, dilakukan hal sebagai berikut: 

a) Naikkan posisi kepala dan badan bagian atas setinggi 20 -

30. 

b) Hindarkan pemberian cairan intravena yang berisi glukos 

atau cairan hipotonik. 

c) Pemberian osmoterapi yaitu :  

(1) Bolus marital 1gr/kg BB dalam 20-30 menit 

kemudian dilanjutkan dengan dosis 0,25 gr/kg BB setiap 

6 jam sampai maksimal 48 jam. Target osmolaritas 300-

320 mmol/liter. 

(2) Gliserol 50% oral 0, 25 - 1gr/kg BB setiap 4 atau 6 

jam atau geiseral 10%. Intravena 10 ml/kg BB dalam 3-4 

jam (untuk odema cerebri ringan, sedang). 
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(3) Furosemide 1 mg/kg BB intravena. 

(4) Intubasi dan hiperventilasi terkontrol dengan 

oksigen hiperbarik sampai PCO2 = 29-35 mmHg. 

(5) Tindakan bedah dikompresif perlu dikerjakan 

apabila terdapat supra tentoral dengan pergeseran linea 

mediarea atau cerebral infark disertai efek rasa. 

(6) Steroid dianggap kurang menguntungkan untuk 

terapi udara cerebral oleh karena disamping 

menyebabkan hiperglikema juga naiknya resiko infeksi. 

4. Penatalaksanaan rehabilitasi medik 

Rehabilitasi stroke adalah program pemulihan pada kondisi 

stroke yang bertujuan untuk mengoptimalkan kapasitas fisik 

dan kemampuan fungsional pasien stroke, sehinga mereka 

mampu mandiri dalam melakukan aktivitas sehari-hari. 

Program rehabilitasi ini bisa dibilang merupakan program yang 

tidaklah mudah, karena setelah stroke terkadang menyisakan 

kelumpuhan terutama pada sisi yang terkena, timbul nyeri, 

subluksasi pada bahu, pola jalan yang salah dan masih banyak 

kondisi yang perlu dievaluasi oleh fisioterapis (putri, 2012). 

Terapi rehabilitasi yang sering digunakan salah satunya 

adalah progam latihan gerak (Range Of Motion). Latihan ini 

adalah salah satu bentuk intervensi fundamental perawat yang 

dapat dilakukan untuk keberhasilan regimen terapeutik bagi 
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pasien dan dalam upaya pencegahan terjadinya kondisi cacat 

permanen pada pasien paska perawatan di rumah sakit sehingga 

dapat menurunkan tigkat ketergantungan pasien pada keluarga 

(Marlina, 2011).  

Menurut Smeltzer &Bare (2008) Latihan Range Of Motion 

dapat dilakukan 4 sampai 5 kali dalam sehari, sedangkan 

menurut Perry & Potter (2006) latihan Range Of Motion dapat 

dilakukan minimal 2 kali sehari. Terapi ini bertujuan untuk 

meningkatkan atau mempertahankan fleksibiltas dan kekuatan 

otot, mempertahankan fungsi jantung dan pernapasan, 

mencegah kekakuan pada sendi dan merangsang sirkulasi 

darah. 

Pencegahan dan pengobatan yang tepat pada penderita 

stroke merupakan hal yang sangat penting. Stroke yang tidak 

mendapatkan penanganan yang baik akan menimbulkan 

berbagai tingkat gangguan, seperti penurunan tonus otot, 

hilangnya sensabilitas pada anggota tubuh, menurunnya 

kemampuan utuk menggerakan anggota tubuh yang sakit dan 

ketidakmampuan dalam hal melakukan aktivitas tertentu 

(Murtaqib, 2013). 

g. Patofisiologi stroke 

Suplai darah ke otak dapat berubah (makin lambat atau cepat ) 

pada gangguan lokal (thrombus, emboli, perdarahan, dan spasme 
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vaskuler) atau karena gangguan umum (hipoksia karena gangguan 

paru dan jantung. Trombus dapat berasal dari plak aterosklerosis, 

atau darah dapat beku pada area yang stenosis, tempat aliran darah 

akan lambat atau terjadi turbulensi. Trombus dapat pecah dari 

dinding pembuluh darah dan terbawa sebagai emboli dalam aliran 

darah. Trombus mengakibatkan : 

B. Iskemia jaringan otak pada area yang disuplai oleh pembuluh 

darah yang bersangkutan, 

C. Edema dan kongesti disekitar area. 

Oklusi pada pembuluh darah serebri oleh embolus 

menyebabkan edema dan nekrosis diikuti thrombosis. Jika 

terjadi infeksi sepsis akan meluas pada dinding pembuluh 

darah, makan akan terjadi abses atau ensefalitis, atau jika sisa 

infeksi berada pada pembuluh darah yang tersumbat 

menyebabkan dilatasi aneurisma pembuluh darah. Hal ini 

menyebabkan perdarahan serebri, jika aneurisma pecah atau 

rupture. Perdarahan pada otak lebih disebabkan oleh ruptur 

arteriosklerotik dan hipertensi pembuluh darah. Perdarahan 

intraserebri yang sangat luas akan menyebabkan kematian 

dibandingkan dari keseluruhan penyakit serebrovaskuler, 

karena perdarahan yang luas terjadi destruksi massa otak, 

peningkatan intrakarnial dan yang lebih berat dapat 
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menyebabkan herniasi otak pada falks serebri atau lewat 

foramen magnum (Muttaqin, 2008). 

h. Pemeriksaan Penunjang stroke 

Menurut Doenges (1999), pemeriksaan penunjang pada stroke, 

meliputi: 

1) Angiografi serebral: membantu menemukan penyebab stroke 

secara spesifik, seperti perdarahan atau obstruksi arteri, adanya 

titik oklusi atau ruptur. 

2)  Scan CT: memperlihatkan adanya edema, hematoma, iskemia 

dan infark. 

3) Fungsi lumbal: menunjukkan adanya tekanan normal dan 

biasanya ada trombosis, emboli serebral, dan TIA.  Tekanan 

meningkat dan cairan yang mengandung darah menunjukkan 

adanya hemoragik subarakhnoid atau perdarahan intrakranial.  

Kadar protein meningkat pada kasus trombosis sehubungan 

dengan adanya proses inflamasi. 

4) MRI (Magnetic Resonance Imagging): menunjukkan daerah 

yang mengalami infark, hemoragik, malformasi arterivena 

(MAW). 

5) Ultrasono Doppler: mengidentifikasi penyakit arteriovena 

(masalah system arteri karotis [aliran darah atau muncul plak], 

arteriosklerotik 
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6) EEG (Elektroensefalogram): mengidentifikasi masalah 

didasarkan pada gelombang otak dan mungkin memperlihatkan 

daerahlesi yang spesifik. 

7) Sinar X tengkorak; menggambarkan perubahan kelenjar 

lempeng pineal daerah yang berlawanan dari massa yang 

meluas; kalsifikasi parsial dinding aneurisma pada perdarahan 

subarakhnoid.  

8) Diffusion-weighted imaging (DWI):  memperlihatkan daerah-

daerah yang mengalami infark sebagai daerah putih terang. 

9) Perfusion-weight imaging (PWI): pemindaian sekuansial 

selama 30 detik setelah penyuntikan gadolinium. Daerah-

daerah otak yang kurang mendapatkan perfusi akan lambat 

memperlihatkan pemunculan zat warna kontras yang disuntikan 

tersebut, dan aliran darah yang lambat tampak putih. 

Pemidahan serial dapat mengungkapkan tiga tipe pola yang 

berlainan: reperfusi dini, reperfusi lambat dan defisit perfusi 

persisten. 

10)  Pemeriksaan laboratorium srandar mencakup urinalisis, HDL, 

laju endap darah (LED), panel metabolik dasar (natrium, 

kalium, klorida, bikarbonat, glukosa, dan serologi untuk sifilis. 

Pada klien yang dicurigai mengalami stroke iskemik , panel 

laboratorium mengevaluasi keadaan hiperkoagulasi termasuk 

perawatan dasar. Pemeriksaan yang lazim dilakukan adalah 
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protombin dengan rasio normalisasi internasional (INR), waktu 

tromboplastin parsial; dan hitung trombosit. Pemeriksaan lain 

yang mungkin dilakukan adalah antibody antikardiolipin, 

protein C dan S, antitrombin III, plasminogen, faktor V Leiden, 

dan resistensi protein C aktif . 

2) Range Of Motion (ROM) 

a. Pengertian Range Of Motion 

Menurut Potter & Perry (2010) rentang gerak (Range Of 

Motion/ROM) adalah jumlah pergerakan maksimum yang 

dapat dilakukan pada sendi, di salah satu dari tiga bidang, 

yaitu: sagital, frontal, atau tranfersal. Bidang sagital adalah 

bidang yang melewati tubuh dari depan ke belakang, membagi 

tubuh menjadi sisi kanan dan sisi kiri. Bidang frontal melewati 

tubuh dari sisi ke sisi dan membagi tubuh ke depan dan ke 

belakang. Bidang tranversal adalah bidang horizontal yang 

membagi tubuh ke bagian atas dan bawah. 

Range of motion (ROM) adalah gerakan dalam keadaan 

normal yang dapat dilakukan oleh sendi bersangkutan (Suratun, 

2008).  
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b. Jenis-jenis Range Of Motion 

ROM dibedakan menjadi dua jenis, yaitu : 

1) Range Of Motion Aktif 

ROM Aktif yaitu gerakan yang dilakukan oleh 

seseorang (pasien) dengan menggunakan energi sendiri. 

Perawat memberikan motivasi, dan membimbing klien 

dalam melaksanakan pergerakan sendiri secara mandiri 

sesuai dengan rentang gerak sendi normal (klien aktif). 

Kekuatan otot 75 %. 

Hal ini untuk melatih kelenturan dan kekuatan otot 

serta sendi dengan cara menggunakan otot-ototnya secara 

aktif. Sendi yang digerakkan pada ROM aktif adalah sendi 

di seluruh tubuh dari kepala sampai ujung jari kaki oleh 

klien sendri secara aktif. 

2) Range Of Motion Pasif 

ROM Pasif yaitu energi yang dikeluarkan untuk 

latihan berasal dari orang lain (perawat) atau alat mekanik. 

Perawat melakukan gerakan persendian klien sesuai dengan 

rentang gerak yang normal (klienpasif). Kekuatan otot 

50%. 

Indikasi latihan pasif adalah pasien semikoma dan 

tidak sadar, pasien dengan keterbatasan mobilisasi tidak 

mampu melakukan beberapa atau semua latihan rentang 
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gerak dengan mandiri, pasien tirah baring total atau pasien 

dengan paralisis ekstermitas total (Suratun, dkk, 2008). 

Rentang gerak pasif ini berguna untuk menjaga 

kelenturan otot-otot dan persendian dengan menggerakkan 

otot orang lain secara pasif misalnya perawat mengangkat 

dan menggerakkan kaki pasien. Sendi yang digerakkan 

pada ROM pasif adalah seluruh persendian tubuh atau 

hanya pada ekstremitas yang terganggu dan klien tidak 

mampu melaksanakannya secara mandiri. 

c. Tujuan Range Of Motion 

Adapun tujuan dari range of motion, yaitu : 

1) Meningkatkan atau mempertahankan fleksibiltas dan 

kekuatan otot 

2) Mempertahankan fungsi jantung dan pernapasan 

3) Mencegah kekakuan pada sendi 

4) Merangsang sirkulasi darah 

5) Mencegah kelainan bentuk, kekakuan dan kontraktur 

d. Manfaat range of motion 

Adapun manfaat dari ROM (Range Of Motion), yaitu : 

1) Menentukan nilai kemampuan sendi tulang dan otot dalam 

melakukan pergerakan 

2) Mengkaji tulang, sendi, dan otot 

3) Mencegah terjadinya kekakuan sendi 
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4) Memperlancar sirkulasi darah 

5) Memperbaiki tonus otot 

6) Meningkatkan mobilisasi sendi 

7) Memperbaiki toleransi otot untuk latihan 

e. Prinsip Range Of Motion 

Adapun prinsip latihan ROM (Range Of Motion), 

diantaranya : 

1) ROM harus diulang sekitar 8 kali dan dikerjakan minimal 2 

kali sehari 

2) ROM di lakukan berlahan dan hati-hati sehingga tidak 

melelahkan pasien. 

3) Dalam merencanakan program latihan ROM, perhatikan 

umur pasien, diagnosa, tanda-tanda vital dan lamanya tirah 

baring. 

4) Bagian-bagian tubuh yang dapat di lakukan latihan ROM 

adalah leher, jari, lengan, siku, bahu, tumit, kaki, dan 

pergelangan kaki. 

5) ROM dapat di lakukan pada semua persendian atau hanya 

pada bagian-bagian yang di curigai mengalami proses 

penyakit. 

6) Melakukan ROM harus sesuai waktunya. Misalnya setelah 

mandi atau perawatan rutin telah di lakukan. 
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f. Frekuensi Range Of Motion 

Latihan ROM secara teori tidak disebutkan secara spesifik 

mengenai dosis dan intensitas ROM tersebut. Menurut 

Smeltzer &Bare (2008) Latihan Range Of Motion dapat 

dilakukan 4 sampai 5 kali dalam sehari, sedangkan menurut 

Perry & Potter (2006) latihan Range Of Motion dapat 

dilakukan minimal 2 kali sehari. 

g. Indikasi dan Sasaran ROM 

a. ROM Aktif : 

Indikasi : 

a) Pada saat pasien dapat melakukan kontraksi otot secara 

aktif dan menggerakkan ruas sendinya baik dengan 

bantuan atau tidak. 

b) Pada saat pasien memiliki kelemahan otot dan tidak 

dapat menggerakkan persendian sepenuhnya, 

digunakan A-AROM (Active-Assistive ROM, adalah 

jenis ROM Aktif yang mana bantuan diberikan melalui 

gaya dari luar apakah secara manual atau mekanik, 

karena otot penggerak primer memerlukan bantuan 

untuk menyelesaikan gerakan). 

c) ROM Aktif dapat digunakan untuk program latihan 

aerobik. 
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d) ROM Aktif digunakan untuk memelihara mobilisasi 

ruas diatas dan dibawah daerah yang tidak dapat 

bergerak. 

Sasaran : 

a) Apabila tidak terdapat inflamasi dan kontraindikasi, 

sasaran ROM Aktif serupa dengan ROM Pasif. 

b) Keuntungan fisiologis dari kontraksi otot aktif dan 

pembelajaran gerak dari kontrol gerak volunter. 

c) Sasaran spesifik: 

(1) Memelihara elastisitas dan kontraktilitas fisiologis 

dari otot yang terlibat 

(2) Memberikan umpan balik sensoris dari otot yang 

berkontraksi 

(3) Memberikan rangsangan untuk tulang dan 

integritas jaringan persendian 

(4) Meningkatkan sirkulasi 

(5) Mengembangkan koordinasi dan keterampilan 

motorik 

b. ROM Pasif 

Indikasi : 

a) Pada daerah dimana terdapat inflamasi jaringan akut 

yang apabila dilakukan pergerakan aktif akan 

menghambat proses penyembuhan. 
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b) Ketika pasien tidak dapat atau tidak diperbolehkan untuk 

bergerak aktif pada ruas atau seluruh tubuh, misalnya 

keadaan koma, kelumpuhan atau bed rest total 

Sasaran : 

a) Mempertahankan mobilitas sendi dan jaringan ikat 

b) Meminimalisir efek dari pembentukan kontraktur 

c) Mempertahankan elastisitas mekanis dari otot 

d) Membantu kelancaran sirkulasi 

e) Meningkatkan pergerakan sinovial untuk nutrisi tulang 

rawan serta difusi persendian 

f) Menurunkan atau mencegah rasa nyeri 

g) Membantu proses penyembuhan pasca cedera dan 

operasi 

h) Membantu mempertahankan kesadaran akan gerak dari 

pasien 

h. Kontraindikasi dan Hal-hal yang harus diwaspadai pada latihan 

ROM 

Kontraindikasi dan hal-hal yang harus diwaspadai pada 

latihan ROM:  

1) Latihan ROM tidak boleh diberikan apabila gerakan dapat 

mengganggu proses penyembuhan cedera. 

2) Gerakan yang terkontrol dengan seksama dalam batas-batas 

gerakan yang bebas nyeri selama fase awal penyembuhan 
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akan memperlihatkan manfaat terhadap penyembuhan dan 

pemulihan. 

3) Terdapatnya tanda-tanda terlalu banyak atau terdapat 

gerakan yang salah, termasuk meningkatnya rasa nyeri dan 

peradangan. 

4) ROM tidak boleh dilakukan bila respon pasien atau 

kondisinya membahayakan (life threatening). 

5) PROM dilakukan secara hati-hati pada sendi-sendi besar, 

sedangkan AROM pada sendi ankle dan kaki untuk 

meminimalisasi venous stasis dan pembentukan trombus. 

6) Pada keadaan setelah infark miokard, operasi arteri 

koronaria, dan lain-lain, AROM pada ekstremitas atas 

masih dapat diberikan dalam pengawasan yang ketat. 

7) Membantu sirkulasi 

i. Gerakan dalam range of motion  

Menurut Potter & Perry, (2005), ROM terdiri dari gerakan 

pada persendian  sebaga berikut : 

Tabel 2.1 Gerakan dalam Range Of Motion 

No  Sendi Gerakan Penjelasan Rentang 

1 Leher, Spina, 

Serfikal 

Fleksi Menggerakan dagu 

menempel ke dada,  

rentang 45° 

Ekstensi Mengembalikan kepala ke 

posisi tegak,  

rentang 45° 

Rotasi Memutar kepala sejauh 

mungkin dalam gerakan 
sirkuler,  

rentang 180° 

Hiperektensi Menekuk kepala ke 

belakang sejauh mungkin, 

rentang 40-

45° 
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Fleksi lateral   Memiringkan kepala 
sejauh mungkin sejauh 

mungkin kearah setiap 

bahu,  

Rentang 40-
45° 

2 Bahu  Fleksi Menaikan lengan dari 

posisi di samping tubuh ke 

depan ke posisi  di atas 

kepala,  

rentang 180° 

Ekstensi        Mengembalikan lengan ke 

posisi di samping tubuh, 

rentang 180° 

Hiperektensi Mengerkan lengan 
kebelakang tubuh, siku 

tetap lurus, 

rentang 45-
60° 

Abduksi Menaikan lengan ke posisi 

samping di atas kepala 
dengan telapak   tangan 

jauh dari kepala,  

rentang 180°   

Adduksi Menurunkan lengan ke 
samping dan menyilang 

tubuh sejauh mungkin, 

rentang 320° 

3 Siku  Fleksi Menggerakkan siku 
sehingga lengan bahu 

bergerak ke depan sendi 

bahu dan tangan sejajar 

bahu, 

rentang 150° 

Ektensi Meluruskan siku dengan 

menurunkan tangan,  

rentang 150° 

4 Lengan Bawah Supinasi Memutar lengan bawah 
dan tangan sehingga 

telapak tangan menghadap 

ke atas, 

rentang 70-
90° 

Pronasi Memutar lengan bawah 

sehingga telapak tangan 

menghadap ke bawah, 

rentang 70-

90° 

5 Pergelangan 
tangan 

Fleksi Menggerakan telapak 
tangan ke sisi bagian 

dalam lengan bawah,  

rentang 80-
90° 

Ekstensi Mengerakan jari-jari 
tangan sehingga jari-jari, 

tangan, lengan  bawah 

berada dalam arah yang 

sama,  

rentang 80-
90° 

Hiperekstensi Membawa permukaan 

tangan dorsal ke belakang 

sejauh mungkin,  

rentang 89-

90° 

Abduksi Menekuk pergelangan 

tangan miring ke ibu jari,  

rentang 30° 

Adduksi Menekuk pergelangan 
tangan miring ke arah lima 

jari,  

rentang 30-
50° 
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6 Jari jari tangan  Fleksi Membuat genggaman,  rentang 90° 
Ekstensi Meluruskan jari-jari 

tangan,  

rentang 90° 

Hiperekstensi Menggerakan jari-jari 
tangan ke belakang sejauh 

mungkin, 

rentang 30-
60° 

Abduksi Mereggangkan jari-jari 

tangan yang satu dengan 
yang lain, 

rentang 30° 

Adduksi Merapatkan kembali jari-

jari tangan,  

rentang 30° 

7 Ibu jari  Fleksi Mengerakan ibu jari 

menyilang permukaan 

telapak tangan, 

rentang 90° 

Ekstensi menggerakan ibu jari lurus 
menjauh dari tangan,  

rentang 90° 

Abduksi Menjauhkan ibu jari ke 

samping,  

rentang 30° 

Adduksi Mengerakan ibu jari ke 

depan tangan,  

rentang 30° 

Oposisi Menyentuhkan ibu jari ke 
setiap jari-jari tangan pada 

tangan yang sama. 

- 

8 Pinggul  Fleksi Mengerakan tungkai ke 

depan dan atas, 

rentang 90-

120° 
Ekstensi Menggerakan kembali ke 

samping tungkai yang lain,  

rentang 90-

120° 

Hiperekstensi Mengerakan tungkai ke 
belakang tubuh,  

rentang 30-
50° 

Abduksi Menggerakan tungkai ke 

samping menjauhi tubuh,  

rentang 30-

50° 
Adduksi Mengerakan tungkai 

kembali ke posisi media 

dan melebihi jika mungkin,  

rentang 30-

50° 

Rotasi dalam    Memutar kaki dan tungkai 
ke arah tungkai lain,  

rentang  90° 

Rotasi luar      Memutar kaki dan tungkai 

menjauhi tungkai lain,  

rentang 90° 

Sirkumduksi Menggerakan tungkai 

melingkar 

- 

9 Lutut  Fleksi Mengerakan tumit ke arah 

belakang paha,  

rentang 120-

130° 
Ekstensi Mengembalikan tungkai 

kelantai, 

rentang 120-

130° 

10 Mata kaki Dorsifleksi Menggerakan kaki 
sehingga jari-jari kaki 

menekuk ke atas,  

rentang 20-
30° 

Plantarfleksi Menggerakan kaki 
sehingga jari-jari kaki 

menekuk ke bawah,   

rentang 45-
50° 
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11 Kaki  Inversi Memutar telapak kaki ke 
samping dalam,  

rentang 10° 

Eversi Memutar telapak kaki ke 

samping luar,  

rentang 10° 

12 Jari-jari kaki Fleksi Menekukkan jari-jari kaki 

ke bawah,  

rentang 30-

60° 

Ekstensi Meluruskan jari-jari kaki,  rentang 30-

60° 
Abduksi Menggerakan jari-jari kaki 

satu dengan yang lain,  

rentang 15° 

Adduksi Merapatkan kembali 
bersama-sama,  

rentang 15° 

 

3) Kekuatan Otot 

a. Pengertian Kekuatan Otot 

Kekuatan adalah kemampuan otot untuk  melakukan kerja 

yang berfungsi membangkitkan ketegangan terhadap suatu 

tahanan. Otot-otot yang kuat dapat melindungi persendian 

disekelilingnya dan mengurangi kemungkinan terjadinya cedera 

karena aktifitas fisik. Oleh karena itu, otot-otot perlu dilatih untuk 

memiliki kekuatan. Kekuatan otot adalah kemampuan 

menggunakan tekanan maksimum yang berlawanan (Rusli, 2002). 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan otot 

1) Usia 

sampai usia pubertas, kecepatan perkembangan kekuatan otot 

pria sama dengan wanita. Baik pria maupun wanita mencapai 

puncak pada usia krang 25 tahun, kemudian akan menurun 

65% - 70%  pada usia 65 tahun.  
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2) Jenis kelamin 

Perbedaan kekuatan otot pada pria dan wanita (rata-rata 

kekuatan wanita ⅔ dari pria) disebabkan karena ada perbedaan 

otot dalam tubuh. 

3) Suhu otot 

Kontraksi otot akan lebih cepat bila suhu otot sedikit lebih 

tinggi pada suhu normal. 

c. Pemeriksaan kekuatan otot 

Pemeriksaan kekuatan otot dapat dilakukan dengan 

menggunakan pengujian otot secara manual ( manual muscle 

testing, MMT ). Pemeriksaan ini ditujukan untuk mengetahui 

kemampuan peningkatan otot sebagai respon motorik. Salah satu 

hasil evaluasi dari latihan rentang gerak ( Range Of Motion ) 

adalah kekuatan otot., hal ini karena kekuatan otot merupakan hal 

yang paling dominan yang mengalami penurunan fungsi pada 

ekremitas pasien stroke dibandingkan dengan  gerakan otot. 

Kekuatan otot dapat dievaluasi dengan secara aktif melawan 

gravitasi dan melawan tahanan yang diberikan pemeriksa (Yanti, 

2011).  

Marlina (2011) mengungkapkan bahwa pelaksanaan latihan 

ROM pada pasien stroke secara intens, terarah dan teratur, maka 

dapat mempengaruhi kemampuan motorik pasien untuk 
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meningkatkan kemandirian. Setelah latihan ROM dilakukan maka 

pasien dapat melakukan aktivitas sehari-hari sehingga pasien 

pulang tidak lagi ketergantungan pada perawat dan keluarga 

ataupun orang lain. 

Dalam 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.  

Pemeriksaan kekuatan otot dapat dilakukan secara rutin 

dengan melakukan pengkajian minimum kekuatan otot berupa 

kemampuan pasien dalam menggenggam dan mendorong. Untuk 

pemeriksaan secara lengkap pada ekstremitas  atas dapat dilakukan 
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dengan melakukan pemeriksaan berupa fleksi dan ekstensi siku, 

fleksi dan ektensi jari-jari, adduksi dan abduksi jari tangan 

(Orlando Health, 2009). 

Smeltzer & Bare (2008) kekuatan otot dinyatakan dengan 

mengunakan angka 0-5 yaitu: Cara pemeriksaan kekuatan otot 

dengan memerintahkan pasien stroke mengangkat tangan setinggi-

tingginya atau sekuat-kuatnya. Jika: 

Tabel 2.2 Kekuatan Otot (MMT)  

NO Skala   Deskripsi 

1 5 kekuatan utuh, terdapat gerakan penuh, dapat 

melawan gaya berat (gravitasi ) dan dapat melawan 

tahanan penuh dari pemeriksa. 

2 4 Terdapat gerakan, dapat melawan gaya berat 

(gravitasi), dan dapat melawan tahanan ringan yang 
diberikan. 

3 3 Terdapat gerakan normal, tetapi hanya dapat melawan 
gaya berat (gravitasi). 

4 2 terdapat gerakan, tetap gerakan ini tidak mampu 
melawan gaya berat (gravitasi) 

5 1 tidak ada gerakan, tetapi terdapat kontraksi otot saat 

dilakukan palpasi atau kadang terlihat 

6 0 Paralisis total; tidak ada kekuatan sama sekali 

Sumber: Smeltzer & Bare (2008) 
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B. Kerangka Teori 

Kerangka teori adalah model konseptual yang menggambarkan 

hubungan diantara berbagai macam faktor yang telah diidentifikasi sebagai 

sesuatu hal yang penting bagi masalah (Notoatmojo, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skema 2.1 Kerangka teori 

Sumber : Arif Muttaqin (2008), Sidharta (1999), Smeltzer &Bare (2008), & Perry 

& Potter (2006). 
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C. Kerangka konsep 

Kerangka konsep merupakan formulasi atau simplifikasi dari 

kerangka teori atau teori-teori yang mendukung penelitian (Notoatmojo, 

2010).  

Kerangka konsep dalam penelitian ini dapat dilihat dalam gambar 

2.2 berikut: 

 

 

 

 

  

Gambar 2.2 Kerangka konsep 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Independent 

Frekuensi Range Of Motion (ROM): 

a. ROM Frekuensi 2 kali sehari 

b. ROM Frekuensi 3 kali sehari 

c. ROM Frekuensi 4 kali sehari 

d.  

e.  

Variable Dependent 

Kekuatan Otot 
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D. Hipotesis 

Hipotesis adalah sebuah pernyataan tentang sesuatu yang diduga 

atau hubungan yang diharapkan antara dua variable atau lebih yang dapat 

diuji secara empiris.  

Hipotesis dalam penelitian ini adalah ada perbedaan kekuatan otot 

pada pasien stroke yang dilakukan range of motion (ROM) dengan 

frekuensi 2 kali, 3 kali dan 4 kali sehari. 
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