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ABSTRAK 

Stroke adalah gangguan fungsi saraf otak dimana terjadi secara mendadak karena peredaran 

darah ke otak terganggu atau tersumbat. Stroke terjadi karena adanya pecahan atau sumbatan 

di pembuluh darah otak sehingga otak tidak mendapat oksigen secara maksimal dan 

mengakibatkan kematian sel (neuron).  Stroke dalam jangka panjang dapat menyebabkan 

infark miokard dan gangguan vaskular. Salah satu penatalaksanaan pada pasien stroke yang 

mengalami penurunan kekuatan otot dengan cara pemberian teknik ROM Aktif-Asistif 

Sperichal Grip. Teknik ROM Aktif-Asistif Sperichal Grip dapat menaikan kekuatan otot 

pada ekstremitas atas yang mengalami kelemahan anggota gerak. Tujuan dilakukan studi 

kasus ini adalah untuk mengetahui gambaran asuhan keperawatan pada pasien stroke dalam 

pemenuhan kebutuhan aktivitas dan latihan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan 

menggunakan metode pendekatan studi kasus. Subjek dalam studi kasus ini adalah satu orang 

pasien stroke dengan diagnosa keperawatan gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan 

gangguan neuromuskular. Hasil studi kasus ini menunjukkan bahwa pengelolaan asuhan 

keperawatan pada pasien stroke dalam pemenuhan kebutuhan aktivitas dan latihan dengan 

masalah penurunan kekuatan otot yang dilakukan tindakan keperawatan dengan memberikan 

teknik ROM Aktif-Asistif Sperichal Grip selama 7 hari berturut-turut didapatkan hasil terjadi 

peningkatan kekuatan otot dari 1 (tidak ada gerakan) menjadi 2 (ada gerakan tetapi tidak dapat 

menahan gravitasi).  

 

Kata kunci : Kekuatan otot, ROM Aktif - Asistif Sperichal grip, Stroke 
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Abstract 

Stroke is a sudden disruption of brain nerve function 

due to disturbance or blockage of blood circulation to the 

brain. A stroke occurs due to a breakdown or blockage of 

brain blood vessels so that the brain does not get oxygen 

maximally result in cell death (neurons). Long-term stroke 

can lead to myocardial infarction and vascular disorders. 

One of the management of stroke patients with decreased 

muscle strength is the Spherical Grip Active-Assistive 

ROMtechnique. The Spherical Grip Active-Assistive ROM 

Technique can increase muscle strength in upper limbs with 

limb weakness. The purpose of the case study was to determine 

the description of nursing care in stroke patients in meeting 

the needs of activity and exercise. This type of research 

was descriptive with a case study approach. The subject was 

a stroke patient with a nursing diagnosis of impaired 



physical mobility associated with neuromuscular disorders. 

The results of a study on the management of nursing care in 

stroke patients in fulfilling activity and exercise needs 

with the problem of decreasing muscle strength carried out 

by nursing action of the Spherical Grip Active-Assistive ROM 

technique for seven consecutive days obtained an improvement 

in muscle strength from 1 (no movement) to 2 (there was 

movement but could not withstand gravity). 

 

Keywords: Muscle strength, Active ROM - Spherical Grip 

Active-Assistive ROM, Stroke. 

  



PENDAHULUAN 

Stroke adalah gangguan fungsi saraf otak 

dimana terjadi secara mendadak karena 

peredaran darah ke otak terganggu atau 

tersumbat. Stroke terjadi karena adanya 

pecahan atau sumbatan di pembuluh darah 

otak sehingga otak tidak mendapat oksigen 

secara maksimal dan mengakibatkan 

kematian sel (neuron). Menurut WHO 

tahun 2016 stroke penyebab kematian 

nomor dua didunia dan penyebab kecacatan 

nomor tiga di dunia, 87% stroke terjadi di 

negara berpenghasilan rendah dan 

menengah. Penderita stroke di dunia 

mencapai 15 juta per tahun, hipertensi 

adalah penyebab terbesar kejadian stroke di 

dunia lebih dari  12,7 juta kasus dan 

kematian akibat stroke di Eropa mencapai 

650.000 kasus. Prevalensi stroke di 

Indonesia tahun 2013 mencapai 70/∞ (per 

mil) dan tahun 2018 sebesar 10,9 0/∞  (per 

mil). Prevalensi stroke di Jawa Tengah  

pada tahun 2013 mencapai 7,90/∞ (per mil)  

dan tahun 2018 mencapai 11.90/∞ (per mil) 

(Rikesdas, 2018). Stroke dapat ditandai 

dengan afasia, disartria, aparkasia, 

agnosia, inkontenesia, disfagia (Black & 

Hawks 2014). Faktor resiko yang dapat 

menyebabkan penyakit stroke antara lain 

alkoholik, perokok, hipertensi, deabetes 

militus, peningkatan kolestrol, penyakit 

jantung, umur dan obesitas (Ariani, 2011). 
Penatalaksanaan pada pasien stroke dengan 

penurunan kekuatan otot dilakukan baik 

secara farmakologis dan non farmakologis. 

Salah satu penatalaksanaan non farmakologis 

pada pasien stroke dengan pemberian teknik 

ROM. ROM adalah latihan yang digunakan 

untuk mempertahankan atau memperbaiki 

tingkat kesempurnaan untuk menggerakan 

persendian secara normal dan lengkap 

untuk meningkatkan massa otot dan tonus 

otot (Olviani dkk, 2017). ROM Aktif – 

Asistif Sperichal Grip merupakan salah 

satu teknik ROM penguatan otot 

ekstremitas atas, Hasil penelitian yang 

dilakukan Olviani dkk (2017), tentang 

pengaruh latihan ROM aktif asistif 

(spherical grip) selama 10 menit terhadap 

peningkatan kekuatan otot ekstremitas atas 

pada pasien stroke di RSUD Ulin 

Banjarmasin menunjukan adanya 

peningkatan skala kekuatan otot yaitu 

sebelum diberikan latihan ROM sebesar 3 

(mampu melawan gravitasi) dan setelah 

diberikan latihan ROM sebesar 4 (dapat 

melawan gaya dan mengatasi tahanan). 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah diskriptif dengan 

menggunakan metode pendekatan studi 

kasus. Studi kasus merupakan rancangan 

penelitian yang mencangkup pengkajian satu 

unit penelitian secara intensif (Nursalam, 

2013). Studi kasus ini dilakukan untuk 

mengetahui gambaran asuhan keperawatan 

pada pasien stroke dalam pemenuhan 

kebutuhan aktivitas dan latihan. Subjek 

dalam studi kasus ini adalah satu orang pasien 

stroke yang mengalami kelemahan 

ekstremitas atas dalam pemenuhan aktivitas 

dan latihan. Tempat penelitian di ruang 

Anggrek 2 Unit Stroke RSUD Dr. Moewardi 

pada tanggal 17 Februari 2019 sampai 29 

Februari 2020. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil pengkajian Selasa, 18 Februari 

2020 keluhan Tn.S adalah mengalami 

kelemahan anggota gerak atas dan bawah 

sebelah kiri sejak hari Minggu, 16 Februari 

2020 saat subuh. Hasil pengkajian didukung 

dengan pemeriksaan nervus cranialis dengan 

hasil nervus facialis (VII) terdapat gangguan 

pada fungsi sensoris berupa pelo dan perot, 

nervus auditorius (VIII) terdapat ganggguan 

pada keseimbangan pasien dimana terdapat 

kelemahan anggota gerak atas dan bawah 

sebelah kiri. 

Menurut Black & Hawks (2014) 

salah satu tanda dan gejala pasien stroke 

adalah disartria dan hemiparesis dimana 

pasien mengalami pelo dan perot sehingga 

pasien kesulitan dalam berkomunikasi serta 

pasien mengalami kelumpuhan anggota gerak 

di sisi yang sama yaitu atas dan bawah 

sebelah kiri. 

Berdasarkan hasil pengkajian dan 

teori yang ada pasien dengan diagnosa stroke 

non hemoragik memiliki tanda dan gejala 

berupa kelemahan anggota gerak 

(hemiparesis), pelo dan perot yang 



mengakibatkan pasien kesulitan berbicara 

(disartria) dan salah satu faktor resiko pasien 

stroke adalah hipetensi dikarenakan tekanan 

darah yang tidak terkontrol dapat 

mengakibatkan menyempitnya aliran 

pembuluh darah keotak. 

4.1 Tabel Kekuatan otot seseorang 

dapat diukur dengan : 

Skala Keterangan 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

Lumpuh total 

Tidak ada gerakan, teraba / terlihat 

adanya kontraksi otot 

Ada gerakan pada sendi tetapi 

tidak dapat melawan gravitasi 

Bisa melawan gravitasi tetapi tidak 

dapat menahan tahanan 

Bisa bergerak melawan tahanan 

tetapi kekuatannya kurang 

Dapat melawan tahanan dengan 

kekuatan maksimal 

Berdasarkan hasil analisa data baik 

secara subyektif ataupun obyektif penulis 

mengambl diagnosa keperawatan utama 

gangguan mobilitas fisik berhubungan 

dengan gangguan neuromuskular. Penulis 

mengambil gangguan mobilitas fisik 

mengacu pada batasan karakteristik yaitu 

subyektif seperti mengeluh sulit 

menggerakan ekstremitas dan data obyektif 

yaitu kekuatan otot menurun, rentang gerak 

ROM menurun  dan gerakan terbatas (Standar 

Diagnosis Keperawatan Indonesia, 2017). 

Berdasarkan uraian diatas tidak 

terdapat kesenjangan antara teori dengan 

hasil studi kasus bahwa pasien dengan 

diagnosa keperawatan gangguan mobilitas 

fisik mempunyai tanda gejala mengeluh 

kelemahan anggota gerak, kekuatan otot 

menururn, rentang gerak ROM menururn, 

gerakan terbatas. 

Hasil dari intervensi studi kasus 

adalah setelah dilakukan tindakan 

keperawatan selama 7x24 jam diharapkan 

masalah gangguan mobilitas fisik dapat 

teratasi dengan kriteria hasil Mobilitas Fisik 

(L.05042): pergerakan ekstremitas sedang, 

kekuatan otot sedang, rentang gerak (ROM) 

sedang, gerakan terbatas sedang. Setelah 

menentukan tujuan dan kriteria hasil yang 

diharapkan berdasarkan SLKI, kemudian 

menyusun langkah-langkah tindakan 

intervensi keperawatan yang akan dilakukan 

urut sesuai OTEK (Observasi, Terapeutik, 

Edukasi, Kolaborasi) yaitu: Teknik Latihan 

Penguatan Otot (I.05184): identifikasi resiko 

latihan, lakukan latihan sesuai program yang 

sudah di programkan seperti latihan ROM 

sperichal gripsehari 2 kali dilakukan selama 7 

hari, jelaskan ke klien dan keluarga klien 

fungsi otot dan konsekuensi bila tidak 

menggunakan otot, kolaborasi dengan 

fisioterapi dalam perencanaan dan memonitor 

program latihan otot. 

Manifestasi klinis stroke salah 

satunya adalah hemiparesis atau kelemahan 

anggota gerak dimana pasien mengalami 

penurunan kekuatan otot. Pasien yang 

mengalami penurunan kekuatan otot 

memerlukan terapi teknik latihan yang 

bertujuan untuk meningkatkan kekuatan otot 

pasien. Teknik latihan yang dapat diberikan 

bagi penderita stroke dengan masalah 

penurunan otot adalah pemberian teknik 

latihan ROM (Range Of Motion). ROM 

merupakan bentuk lathan yang digunakan 

untuk mempertahankan atau memperbaiki 

tingkat kemampuan untuk menggerakan 

persendian secara normal dan meningkatkan 

massa dan tonus otot. (Black & Hawks, 2014) 

ROM (Range Of Motion) sperichal 

grip merupakan salah satu bentuk terapi yang 

dapat diberikan pada pasien stroke yang 

mengalami penurunan kekuatan otot 

ekstremitas atas. ROM (Range Of Motion) 

sperichal grip dilakukan dengan cara 

mengintruksikan pasien dengan membuka 

tangan, menutup jari dan menggenggam bola 

karet dengan posisi lengan 45̊ (wrist joint).  
Dalam penelitian Olviani dkk, (2017) 

mengatakan saat klien melakukan latihan 

menggunakan bola karet maka tenaga yang 

dihasilkan lebih besar dan kontraksi yang 

terjadi lebih kuat sehingga menghasilkan 

peningkatan mototr unit yang diproduksi 

asetilcholin, sehingga berdampak pada 

peningkatan kekuatan otot yang lebih baik. 
Hasil penelitian ini diperkuat dari 

hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Anggraini dkk, (2018) tentang Range Of 

Motion (ROM) Spherical Grip selama 7 hari 

dilakukan 2 kali sehari selama 10 menit 

terhadap peningkatan kekuatan otot 

ekstremitas atas pada pasien stroke. 



 Evaluasi dilakukan setiap selesai 

melakukan tindakan ROM Aktif – Asistif  

Sperichal Grip pagi dan sore untuk melihat 

skala kekuatan otot ekstremita atas pada 

pasien stroke. 

4.2 Table Hasil Evaluasi Skala Kekuatan 

Otot 

Hari 
Skala 

Pagi Sore 

1 1 1 

2 1 1 

3 1 1 

4 1 2 

5 2 2 

Berdasarkan tabel 4.2 bahwa pasien 

mengalami peningkatan kekuatan otot 

padahari ke 4  yaitu waktu sore hari , 

dikarenakan pasien baru mengalami stroke 

yang pertama dan masa serangan belum ada 1 

minggu 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Pengelolaan asuhan keperawatan 

pada pasien stroke dalam pemenuhan 

kebutuhan aktivitas dan latihan dengan 

masalah keperawatan gangguan mobilitas 

fisik tindakan yang dilakukan adalah 

pemberian teknik ROM Aktif Asistif 

Sperichal Grip dilakukan 2 kali sehari pagi 

dan sore dalam waktu 10-15 menit selama 7 

hari.  didapatkan hasil peningkatan kekuatan 

otot pada hari ke 4 sore hari dari skala 1 (tidak 

ada gerakan) ke skala 2 (ada gerakan tetapi 

tidak dapat menahan gravitasi). Latihan ROM 

Aktif – Asistif  Sperichal Grip efektif 

dilakukan pada pasien stroke dengan 

penurunan kekuatan otot ekstremitas atas. 
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