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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

I.1.   Latar Belakang  

 

Stroke merupakan penyakit cerebrovaskuler akut yang ditandai dengan 

kematian jaringan otak (infark cerebral) secara mendadak berlangsung lebih dari 

24 jam ( J Bamford et al, 2008). Penyakit stroke telah menjadi masalah neurologic 

primer di dunia. Di Amerika serikat,stroke menempati posisi ketiga sebagai 

penyakit utama yang menyebabkan kematian setelah penyakit jantung dan kanker, 

setiap tahun terdapat laporan 700.000 kasus stroke dengan perincian 500.000 

serangan stroke pertama dan 200.000 serangan stroke berulang  dan stroke 

merupakan salah satu penyakit kronis utama yang menyebabkan kelumpuhan 

(Sarafino, 2006). 

Stroke merupakan masalah besar bagi bangsa di dunia termasuk Indonesia 

(Yastroki, 2007), ditemukan prevalensi stroke di Indonesia sebanyak 57,9% 

penyakit stroke telah terdiagnosis oleh tenaga kesehatan. Hal ini ditunjukkan 

dengan terjadinya  peningkatan dari 8,3% per-1000 (2007) menjadi 12,1% per-

1000 (2013). Prevalensi  stroke terlihat meningkat seiring peningkatan umur 

responden. Prevalensi stroke sama banyak pada laki-laki dan perempuan 

(Riskesdas, 2013). Penelitian di Jakarta Selatan menunjukkan insiden 

Cerebrovaskuler disease (CVD) untuk umur 25 tahun ke atas 1,2 %,secara 

keseluruhan penyebab utama mortalitas 68,8 % disebabkan CVD,dimana 42,9% 

disebabkan jantung dan 25,8 % stroke (Kusmana 2002). 

Stroke sebagian besar disebabkan oleh kombinasi dari beberapa faktor 

resiko seperti hipertensi, kadar kolestrol dalam darah, mengerasnya arteri 

(arhterioskelerosis), kelainan jantung, jenis kelamin, usia, diabetes, merokok, 

riwayat stroke dalam keluarga dan lainnya (Feigin, 2006 ; Lloyd-Jones, et. Al, 

2009). Masalah-masalah yang ditimbulkan oleh stroke menurut Irfan (2010) bagi 

kehidupan manusia pun sangat kompleks. Adanya gangguan-gangguan fungsi 

vital otak seperti gangguan koordinasi, gangguan keseimbangan, gangguan 

kontrol postur, gangguan sensasi, dan gangguan refleks gerak akan menurunkan
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 kemampuan aktivitas fungsional individu sehari-hari. Dengan adanya 

gangguan tersebut mempengaruhi gangguan Activities of Daily Living (ADL), 

fisik dan mental, sehingga mobilisasi pasien pasca stroke  akan mengalami 

kemunduran aktivitas seperti kelemahan menggerakkan kaki, tangan, 

ketidakmampuan berbicara dan ketidakmampuan fungsi motorik lainnya. 

Insidensi penurunan kognitif meningkat tiga kali lipat setelah mengalami stroke 

dan 25% pasien diantaranya mengalami dementia. Beberapa pasien dapat 

mengalami pemulihan secara keseluruhan pada ketidakmampuan fisik, tetapi  

tetap sering mengalami gangguan ADL misalnya ke toilet, makan, berpakaian 

(berdandan), mandi, dan mobilisasi (Hardyawinito dan setiabudi, 2005). Penilaian 

yang akurat dan tepat dari ADL pada pasien pasca stroke sangat penting untuk 

menilai outcome dari pasca stroke. Kwon dkk melakukan penilaian disabilitas 

pada pasien pasca stroke dengan menilai Barthel Index (BI), Motor Component of 

Functional Independence Measure (M-FIM) dan Modified Rankin Scale (mRS). 

Mereka mendapatkan hubungan erat antara BI, M-FIM dan mRS dalam menilai 

disabilitas pasien stroke secara umum (Kwon dkk,2004). 

Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada 

individu atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan 

gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan 

penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutis, 

dan mekanis), pelatihan fungsi dan komunikasi (PERMENKES 

NO.80/Menkes/Sk/III/2013, tentang standar fisioterapi). 

Fisioterapi berperan penting pada penderita stroke mulai dari fase akut 

sampai fase rehabilitasi, pada masa rehabilitasi fisioterapi berperan memulihkan 

gangguan fungsi gerak tubuh. Berbagai metode dapat diterapkan oleh fisioterapis 

untuk meningkatkan kemampuan fungsional pasca stroke antara lain  Metode 

Rood, Johnstone, Brunnstrom, Motor Relearning Programe, Bobath dan  PNF  

(Brigitta Langhammer, 2007). 

Intervensi PNF sangat berperan penting pada kontrol keseimbangan, 

stimulasi yang diberikan telah menunjukkan keefektifitasannya dalam 

meningkatkan sensifitas dari system somatosensory dari manusia. Dan sebagai 
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tambahan visual, dan auditory feedback sebagai peningkat dari kompensasi 

sensoris (Comehus; 1992, Pollock; 2007). 

Pendekatan dengan PNF  diberikan kepada pasien dengan disfungsi 

neurologis yang bertujuan untuk merangsang respon motorik dan 

mengoptimalisasi pola gerak. PNF dapat meningkatkan mobilisasi pada pasien 

stroke dengan latihan Postural control dan Selective movement sehingga akan 

meningkatkan keseimbangan, pola gerakan dan koordinasi gerakan, dengan 

adanya kemampuan tersebut akan berpengaruh pada kemampuan  ADL pada 

pasien pasca stroke. Pada intervensi PNF ada beberapa aplikasi yang digunakan 

yaitu assistance, resistance, traksi, approximasi, stretching, verbal, visual dan 

diberikan oleh terapis untuk menghasilkan fasilitasi (Adler,S.S.et.al, 2008).  

Berdasarkan  latar  belakang  masalah tersebut, saya tertarik untuk mencoba 

mengkaji dan memahami  mengenai topik tersebut kedalam bentuk karya tulis 

ilmiah akhir dengan judul “Metode PNF terhadap peningkatan  kemampuan  ADL  

pada  pasca  stroke”. 

 

I.2.   Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalahnya 

sebagai berikut ”Bagaimana peningkatan kemampuan ADL pada penderita pasca 

stroke setelah diberikan metode  PNF  selama 6x terapi”. 

 

I.3.  Tujuan Penulisan 

Tujuan yang ingin dicapai pada penulisan ini adalah untuk mengkaji 

peningkatan kemampuan ADL pada penderita pasca stroke setelah diberikan 

metode  PNF  selama 6x terapi. 

 

I.4.   Terminologi Istilah 

Untuk memperjelas dan membatasi kesalah pengertian pada penulisan KTIA 

ini, berikut ini disampaikan beberapa terminologi istilah sebagai berikut: 

a. Profrioceptif Neuromuscular Functional 

PNF adalah motor learning approach yang digunakan dalam neuromotor 

development training untuk meningkatkan  fungsi motorik dan sensorik 
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dan memfasilitasi agar terjadinya kontraksi otot yang maksimal 

(Adler,S.S.et.al, 2008) 

b. Stroke 

Stroke merupakan penyakit cerebrovaskuler akut yang ditandai dengan 

kematian jaringan otak (infark cerebral) secara mendadak berlangsung 

lebih dari 24 jam ( J Bamford et al, 2008) 

c. Activity Daily Living  

ADL adalah kegiatan pekerjaan rutin sehari-hari. ADL merupakan 

aktifitas pokok-pokok bagi perawatan diri. ADL meliputi antara lain : ke 

toilet, makan, berpakaian (berdandan), mandi, dan mobilisasi 

(Hardyawinito dan setiabudi, 2005). 

d. Functional Independent Measurement 

FIM adalah  suatu alat ukur penilaian fisik dan kognitif yang digunakan 

sebagai skala pengukuran ADL (Black, 2007). 
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