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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Stroke adalah masalah gangguan saraf yang terjadi oleh adanya 

hambatan aliran darah di otak besar yang dapat muncul tiba-tiba dalam waktu 

yang singkat atau cepat dengan indikasi yang muncul sesuai dengan daerah 

yang terkena penyakit ini. Umumnya, stroke adalah masalah fisik vaskular 

yang intens pada otak. Luka dapat disebabkan oleh penyumbatan kelompok 

darah, pengetatan pembuluh darah, penyumbatan dan penyempitan atau 

pecahnya pembuluh darah. Ini menghasilkan suplai darah yang tidak memadai. 

(Wahyuddin, 2013) 

Stroke terjadi karena keadaan iskemik atau hemoragik yang biasanya 

terjadi sebelumnya karena cedera pada pembuluh darah. Dari semua kejadian 

penyakit stroke, 66% adalah iskemik dan 33% adalah hemoragik. Disebut 

stroke iskemik sebagai akibat sumbatan pada vena yang disebabkan oleh 

kejadian tromboemboli yang menyebabkan daerah di bawah sumbatan menjadi 

iskemik. Ini adalah perbedaan mencolok dengan stroke hemoragik, yang terjadi 

karena mikroaneurisma yang pecah (Dinata et al., 2013). 

Indikasi klinis dari stroke adalah kehilangan gerak atau kelemahan yang 

tidak terduga pada area wajah, tangan atau ekstremitas, atau biasanya 

kelemahan pada satu sisi tubuh. Indikasi klinis lainnya yaitu pusing, sulit 

berbicara atau mendapatkan kata-kata, kehilanga koordinasi, pingsan hingga 

kehilangan kesadaran (Dinata dkk., 2012) 

Stroke sepenuhnya mencolok oleh sebagian besar kasus. Ini terjadi akibat 

dari berulangnya (jumlah kasus baru) yang sangat besar dari kasus stroke yang 

terjadi secara lokal. Berdasarkan informasi (World Health Organization 2016), 

diperkirakan ada 15 juta orang secara keseluruhan yang mengalami stroke. 

Sekitar 5.000.000 korban tewas untuk selamanya (World Health Organization 

2010).
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Berdasar data yang didapat Yayasan Stroke Indonesia (Yastroki), 

penyakit stroke semakin utama untuk ditangani, sebab saat ini korban stroke di 

Indonesia merupakan yang terbesar dan menempati urutan pertama di kawasan 

benua Asia. (Yastroki, 2012). 

Wilayah Jawa Barat ditemukan prevalensi stroke dan penyakit jantung 

koroner sebesar 17-21% dan disusul oleh perokok dinamis tinggi yang 

mencapai 26,7% (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, 2016). Untuk Kota 

Sukabumi sendiri, berdasarkan data Dinas Kesehatan tahun 2016, frekuensi 

kejadian stroke di Kota Sukabumi adalah 318 kasus pada laki-laki dan 304 

kasus pada wanita dengan jumlah 685 kasus (Integrated reconnaissance on 

infection, 2016) 

Seperti yang dikemukakan oleh Irfan (dalam Rahmawati et al, 2017), 

pasien stroke akan mengalami ketidakteraturan korteks frontal sebagai sistem 

sensorik fokal yang mengontrol dan memicu perkembangan kerangka neuron 

muskuloskeletal. Secara klinis, indikasi yang paling terkenal yaitu terjadinya 

hemiparesis atau hemiplegia yang mengakibatkan hilangnya refleks postural 

untuk keseimbangan dan poros tubuh untuk perkembangan utilitarian dari titik 

terjauh. Kerusakan nyata pasca stroke mengacaukan keseimbangan termasuk 

kelemahan otot, penurunan kemampuan beradaptasi jaringan halus. 

Pemulihan yang bisa dilakukan untuk pasien stroke adalah latihan 

rentang gerak atau biasa disebut Range Of Motion (ROM). ROM merupakan 

suatu kegiatan yang digunakan untuk meningkatkan derajat kemampuan sendi 

secara umum dan menyeluruh untuk memperluas massa dan tonus otot. 

(Rahmawati dkk, 2017), latihan ini disesuaikan dengan kondisi pasien 

dan target utamanya adalah mampu mengontrol semua gerakan atau kesadaran 

dengan baik, bukan pada seberapa besar gerakannya. 

Pemberian latihan ROM pasif sebagai latihan perkembangan pada 

pergelangan tangan, siku, bahu, jari kaki atau pada batas hemiparesis akan 

sangat membantu untuk menghindari komplikasi akibat inaktivitas, seperti 

kontraktur, kekakuan.  
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Sejalan dengan penelitian (Fransiska Anita, 2018) pada 40 pasien pasca 

stroke tahun 2018 di Makassar, penelitian diarahkan untuk mengetahui 

evaluasi gerakan sendi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian Range 

Of Motion selama kurang lebih empat belas hari mempengaruhi tingkat rentang 

gerak sendi pada ekstremitas. 

Hal yang sama adalah hasil penelitian (Susana Nurtanti dkk, 2018) 

bahwa setelah melakukan pemeriksaan langsung terhadap 2 responden pasien 

stroke mengenai efektivitas ROM dalam meningkatkan kekuatan otot dimana 

latihan ROM dilakukan selama beberapa bulan, dapat disimpulkan bahwa 

kekuatan otot sebagian besar dialami oleh 2 responden yaitu skala otot 

mengalami peningkatan dari skala 2 menjadi 3. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa ada pengaruh pemberian aktivitas ROM terhadap peningkatan kekuatan 

otot pada pasien stroke. 

Sementara itu seperti yang ditunjukkan oleh penelitian yang dipimpin 

oleh (Anggriani, et al. 2018) bahwa dengan memberikan kegiatan ROM pada 

pasien stroke terdapat perbedaan yang sangat besar setelah diberikan latihan 

ROM dan sebelum diberikan latihan ROM. Hal ini menunjukkan bahwa ROM 

mempengaruhi perluasan kekuatan otot pada pasien stroke. 

Melihat uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang 

berjudul “Aplikasi Range Of Motion (ROM) pada Ny. N dengan Intoleransi 

Aktivitas di Wilayah Kerja Puskesmas Takokak” 

 

1.2 Tujuan Karya Tulis Ilmiah 

1.2.1 Tujuan Umum 

Sebagai bentuk yang nyata dalam pengaplikasian intervensi Asuhan 

Keperawatan pada pasien stroke 

1.2.2 Tujuan Khusus 

a. Mampu mengkaji pasien stroke dengan gangguan intoleransi 

aktivitas 

b. Mampu menetapkan diagnose keperawatan pada pasien stroke 

dengan gangguan intoleransi aktivitas 
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c. Mampu menyusun intervensi keperawatan pada pasien stroke 

dengan gangguan intoleransi aktivitas 

d. Mampu menginplementasikan perawatan pada pasien stroke dengan 

gangguan intoleransi aktivitas 

e. Mampu mengevaluasi pada pasien stroke dengan gangguan 

intoleransi aktivitas 

f. Mampu menganalisis aplikasi Range of Motion (ROM) pada pasien 

dengan gangguan intoleransi aktivitas 

 

1.3 Pengumpulan Data 

Penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini memakai metode deskriptif dengan 

teknik yang digunakan adalah : 

a) Studi Kepustakaan 

Mempelajari keilmuan yang berkaitan dengan Karya Tulis Ilmiah tersebut 

b) Studi kasus 

1) Observasi 

2) Wawancara 

3) Pemeriksaan fisik 

 

1.4 Manfaat Karya Tulis Ilmiah 

1.4.1 TeoritisMenjadi salah satu referensi rujukan bagi penulis selanjutnya 

yang akan melakukan studi kasus pada pasien stroke 

1.4.2 Praktis 

a. Pendidikan 

Untuk tambahan keilmuan dalam hal asuhan keperawatan pada 

pasien stroke khususnya bagi mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Sukabumi 

b. Profesi Keperawatan 

Sebagai referensi mengenai penyakit stroke 

c. Masyarakat 
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Memberikan pengetahuan lebih kepada masyarakat luas tentang 

terapi Range Of Motion 


