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Abstrak 

 

Stroke merupakan penyakit pada otak berupa gangguan fungsi syaraf lokal atau global, 

munculnya mendadak, progresif, dan cepat. Gangguan fungsi syaraf pada stroke 

disebabkan oleh gangguan peredaran darah otak non traumatik. Gangguan syaraf 

tersebut menimbulkan gejala antara lain : kelumpuhan wajah atau anggota badan, 

bicara tidak lancar, fungsi yang hilang akibat gangguan kontrol motorik pada pasien 

stroke mengakibatkan hilangnya koordinasi, hilangnya kemampuan keseimbangan 

tubuh dan postur. TIndakan non farmakologi yang dapat dilakukan Range Of Motion 

(ROM) adalah latihan yang dilakukan untuk mempertahankan atau memperbaiki 

tingkat kesempurnaan kemampuan pergerakan sendi secara normal dan lengkap untuk 

meningkatkan massa otot dan tonus otot. Melakukan mobilisasi persendian dengan 

latihan ROM dapat mencegah berbagai komplikasi seperti nyeri karena tekanan, 

kontraktur, tromboplebitis, dekubitus sehingga mobilitas dini penting dilakukan secara 

rutin dan kontinyu. Memberikan latihan ROM secara dini dapat meningkatkan 

kekuatan otot karena dapat menstimulasi motor unit sehingga semakin banyak motor 

unit yang terlibat maka akan terjadi peningkatan otot, kerugian pasien hemiparese bila 

tidak segera ditangani maka akan terjadi kecacatan yang permanen. Hasil studi kasus 

didapatkan peningkatan kekuatan otot ekstermitas bawah dari 5/1 menjadi 5/2. 

Disimpulkan bahwa ROM dapat meningkatkan kekuatan otot pata pasien stroke. 

Diharapkan rumah sakit dapat menerapkan ROM untuk meningkatkan kesehatan 

terutama pada pasien stroke.  

Kata Kunci : Stroke, Range Of Motion, Kekuatan Otot  
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Abstract 

 

Stroke is a disease of the brain in the form of local or global nerve function disorders, 

has a sudden emergence, progressive, and rapid. Nerve function disorders in a stroke 

is caused by non-traumatic cerebral blood circulation disorders. These nerve disorders 

cause symptoms, including : paralysis of face or limbs, non-fluent speech, the loss of 

function due to motor control disorders in stroke patients which results in the loss of 

coordination, loss of body balance and posture. Non-pharmacological actions that can 

be performed is Range of Motion (ROM), which is an exercise done to maintain or 

improve the level of perfection of the ability to move joints normally and completely 

to increase muscle mass and muscle tone. Mobilizing joints with ROM exercises can 

prevent various complications such as pain due to pressure, contractures, 

thrombophlebitis and decubitus; therefore, it is essential to routinely and continuously 

do early mobilization. Providing ROM exercises early can increase the muscle strength 

because it can stimulate motor units; with more motor units involved, then the muscle 

strength will increase. The loss of hemiparesis patients that are not immediately treated 

will cause a permanent disability. The results of the case study showed an increase in 

lower extremity muscle strength from 5/1 to 5/2. It can be concluded that ROM is 

capable of increasing the muscle strength of stroke patients. It is expected that hospitals 

can implement ROM to improve health, especially for stroke patients.  
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LATAR BELAKANG 

Stroke adalah gangguan fungsi 

otak akibat aliran darah ke otak 

mengalami gangguan (berkurang). 

Akibatnya, nutrisi dan oksigen yang 

dibutuhkan otak tidak terpenuhi dengan 

baik (Koes Irianto, 2015). Stroke 

merupakan penyakit pada otak berupa 

gangguan fungsi syaraf lokal atau 

global, munculnya mendadak, 

progresif, dan cepat. Gangguan fungsi 

syaraf pada stroke disebabkan oleh 

gangguan peredaran darah otak non 

traumatik. Gangguan syaraf tersebut 

menimbulkan gejala antara lain : 

kelumpuhan wajah atau anggota badan, 

bicara tidak lancar, fungsi yang hilang 

akibat gangguan kontrol motorik pada 

pasien stroke mengakibatkan hilangnya 

koordinasi, hilangnya kemampuan 

keseimbangan tubuh dan postur 

(kemempuan untuk mempertahankan 

posisi tertentu) (Irfan, 2015). Menurut 

World Health Organisation (WHO) 

(2016) stroke merupakan penyebab 

kedua kematian dan penyebab keenam 

yang paling umum dari cacat. Sekitar 

15 juta orang yang menderita stroke 

yang pertama kali setiap tahun, dengan 

sepertiga dari kasus ini atau sekitar 6,6 

juta mengakibatkan kematian (3,5 juta 

perempuan dan 3,1 juta laki-laki). 

Stroke merupakan masalah besar di 

negara-negara berpenghasilan rendah 

daripada di negara yang berpenghasilan 

tinggi. Lebih dari 81% kematian akibat 

stroke terjadi di negara-negara 

berpenghasilan rendah presentase 

kematian dini karena stroke naik 

menjadi 94% pada orang dibawah usia 

70 tahun. Penyebab stroke adalah 

pecahnya pembuluh darah diotak atau 

terjadinya thrombosis dan emboli. 

Gumpalan darah yang masuk ke aliran 

darah sebagai akibat dari penyakit lain 

atau karena adanya bagian otak yang 

cedera dan menyumbat bagian arteri 

otak, akibatnya fungsi otak berhenti 

dan menjadi penurunan fungsi otak 

(Fransisca, 2011 dan Risa, 2015). 

Jumlah penderita penyakit 

stroke di Indonesia tahun 2013 

berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan 

(Nakes) diperkirakan sebanyak 

1.236.825 orang (7,0%), sedangkan 

berdasarkan diagnosis Nakes/gejala 

diperkirakan sebanyak 2.137.941 orang 

(12,1%). Berdasarkan diagnosis Nakes 

maupun diagnosis/gejala, Provinsi 

Jawa Barat memiliki estimasi jumlah 

penderita terbanyak yaitu sebanyak 

238.001 orang (7,4%) dan 533.895 

orang (16,6%), sedangkan Provinsi 

Papua Barat memiliki jumlah penderita 

paling sedikit yaitu sebanyak 2.007 

orang (3,6%) dan 2.955 (5,3%) 

(Syahrim,et al.2019). Dinkes Provinsi 

Jawa Tengah (2016) menyatakan stroke 

dibedakan menjadi stroke hemoragik 

yang adanya pendarahan otak karena 

pembuluh darah yang pecah dan stroke 

non hemoragik yaitu lebih karena 

adanya sumbatan pada pembuluh darah 

otak. Jumlah kasus stroke pada tahun 

2016 terdiri dari stroke hemoragik 

sebanyak 9.631 dan stroke non 

hemoragik sebanyak 27.302. menurut 

Dinkes Provinsi Jawa Tengah (2016) 

jumlah kasus stroke di semarang 

sebanyak 2.860 terdiri dari stroke 

hemoragik sebanyak 790 dan stroke 

non hemoragik sebanyak 2070. 

Serangan awal stroke umunya 

berupa gangguan kesadaran, tidak 
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sadar, bingung, sakit kepala, sulit 

konsentrasi , disorientasi, atau dalam 

bentuk lain berupa perasaan ingin tidur, 

sulit mengingat, penglihatan kabur, dan 

sebagainya. Pada beberapa jam 

berikutnya gangguan kesadaran akan 

berlanjut yang menurunkan kekuatan 

otot dan koordinasinya, dalam bentuk 

konsentrasi dalam membaca atau 

mendengar percakapan orang lain. 

Kemungkinan lain akan mendapat 

kesulitan dalam menyusun katakata 

atau melakukan pekerjaan sehari-hari 

seperti berdiri, berjalan, atau 

mengambil/ memegang gelas, pensil, 

sendok dan garpu (Junaidi, 2011). 

Stroke adalah suatu serangan 

mendadak yang terjadi di otak 

(tersumbat atau pecah) dan akhirnya 

menyebabkan beberapa gejala (mulai 

dari kelumpuhan, bicara pelo, 

gangguan menelan, dan sebagainya) 

(Sofwan, 2010) 

Penatalaksanaan stroke dapat 

dilakukan dengan melibatkan berbagai 

disiplin ilmu kedokteran dan kumpulan 

program berupa pelatihan, penggunaan 

modalitas alat, relaksasi, Range Of 

Motion (ROM). Rehabilitas pasca 

stroke harus dimulai segera mungkin 

setelah diagnosis stroke ditegakkan dan 

faktor-faktor yang mengancam telah 

diatasi. Salah satu latihan tersebut 

adalah latihan rentang gerak atau Range 

Of Motion (ROM) (Nabyl,2012). Range 

Of Motion (ROM) adalah latihan yang 

dilakukan untuk mempertahankan atau 

memperbaiki tingkat kesempurnaan 

kemampuan pergerakan sendi secara 

normal dan lengkap untuk 

meningkatkan massa otot dan tonus 

otot. Melakukan mobilisasi persendian 

dengan latihan ROM dapat mencegah 

berbagai komplikasi seperti nyeri 

karena tekanan, kontraktur, 

tromboplebitis, dekubitus sehingga 

mobilitas dini penting dilakukan secara 

rutin dan kontinyu. Memberikan latihan 

ROM secara dini dapat meningkatkan 

kekuatan otot karena dapat 

menstimulasi motor unit sehingga 

semakin banyak motor unit yang 

terlibat maka akan terjadi peningkatan 

otot, kerugian pasien hemiparese bila 

tidak segera ditangani maka akan 

terjadi kecacatan yang permanen 

(Noor,2016). Berdasarkan latar 

belakang diatas penulis tertarik untuk 

melakukan Asuhan Keperawatan Pada 

Pasien Stroke Dalam Pemenuhan 

Kebutuhan Aktivitas Dan Latihan. 

 

METODE STUDI KASUS 

Studi kasus ini untuk 

mengeksplorasi masalah asuhan 

keperawatan pada pasien stroke dalam 

pemenuhan kebutuhan aktivitas dan 

latihan. Subjek yang digunakan adalah 

satu orang pasien stroke dengan 

gangguan kebutuhan aktivitas dan 

latihan. Fokus studi kasus ini adalah 

pemeuhan kebutuhan aktivitas dan 

latihan pada pasien stroke. Maka, 

penyusun studi kasus ini menjabarkan 

tentang konsep stroke dan teknik ROM 

(Range Of Motion) dalam penurunan 

aktivitas dan latihan. Studi kasus ini 

tempat pengambilan kasus dilakukan di 

RSUD Ungaran. Pelaksanaan studi 

kasus ini secara keseluruhan 

membutuhkan waktu 2 minggu mulai 

tanggal 15 – 27 Februari 2021.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengkajian Rabu, 17 Februari 

2021 keluhan Tn.S adalah mengalami 
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kelemahan anggota gerak bawah 

sebelah kiri sejak hari Selasa pagi 16 

Februari 2021. Hasil pengkajian 

terdapat gangguan pada fungsi sensoris 

berupa pelo dan perot dan gangguan 

pada keseimbangan pasien dimana 

terdapat kelemahan anggota gerak 

bawah sebelah kiri. Menurut Black & 

Hawks (2014) salah satu tanda dan 

gejala pasien stroke adalah disatria dan 

hemiparesis dimana pasien mengalami 

pelo dan perot sehingga pasien 

kesulitan dalam berkomunikasi serta 

pasien mengalami kelumpuhan anggota 

gerak. Keluarga pasien mengatakan 

Tn.S mempunyai riwayat hipertensi. 

Menurut Ariani (2011) faktor resiko 

pasien stroke salah satunya adalah 

hipertensi dikarenakan tekanan 

hipertensi dapat mengakibatkan 

penyempitan aliran pembuluh darah ke 

otak. Berdasarkan hasil pengkajian dan 

teori yang ada pasien dengan diagnosa 

stroke non hemoragik memiliki tanda 

dan gejala berupa kelemahan anggota 

gerak (hemiparesis), pelo yang 

mengakibatkan pasien kesulitan 

berbicara (disartria) dan salah satu 

faktor resiko pasien stroke adalah 

hipertensi dikarenakan tekanan darah 

yang tidak terkontrol dapat 

mengakibatkan menyempitnya aliran 

pembuluh darah ke otak. 

Diagnosa keperawatan 

gangguan mobilitas fisik berhubungan 

dengan gangguan neuromuskuler 

dibuktikan dengan keluarga pasien 

mengatakan pasien mengalami 

kelumpuhan anggota gerak kiri bawah, 

kekuatan otot ekstermitas bawah 

menurun, rentang gerak dibantu orang 

lain (partial care). Penulis mengambil 

gangguan mobilitas fisik mengacu pada 

batasan karakteristik yaitu subyektif 

seperti mengeluh sulit menggerakkan 

ekstermitas 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 dan gejala mengeluh kelemahan 

anggota gerak, kekuatan otot menurun, 

rentang gerak ROM menurun, gerakan 

terbatas. 

Intervensi setelah dilakukan 

tindakan keperawatan selama 2x24 jam 

diharapkan masalah gangguan 

mobilitas fisik dapat teratasi dengan 

kriteria hasil Mobilitas Fisik (L.05042): 

pergerakan ekstermitas 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 

sesuai program yang sudah di 

programkan seperti latihan ROM pasif 

sehari 2 kali dilakukan selama 7 hari, 

jelaskan ke pasien dan keluarga pasien 

fungsi otot dan konsekuensi bila tidak 

menggunakan otot, kolanorasi dengan 

fisioterapi dalam perencanaan dan 

memonitir program latihan otot. 

Berdasarkan dari intervensi 

keperawatan yang telah disusun tidak 

terdapat kesenjangan antara intervensi 



6  

dan teori yang digunakan yaitu teori 

Olviani, dkk (2017) bahwa ROM 

(Range Of Motion) pasif merupakan 

salah satu bentuk terapi yang dapat 

diberikan pada pasien stroke, ROM 

adalah latihan yang digunakan untuk 

mempertahankan atau memperbaiki 

tingkat kesempurnaan untuk 

menggerakkan persendian secara 

normal dan lengkap untuk 

meningkatkan massa otot dan tonus 

otot. Hasil penelitian ini diperkuat dari 

hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Lumbantobing, 2011)tentang Range Of 

Montion (ROM) pasif selama 7 hari 

dilakukan selama 2 kali sehari terhadap 

peningkatan otot ekstermitas atas pada 

pasien stroke. 

Implementasi yang dilakukan 

pada diagnosa keperawatan gangguan 

mobilitas fisik berhubungan dengan 

gangguan neuromuskuler ditandai 

dengan menurunya kekuatan otot 

disesuaikan dengan intervensi yang 

sudah ditentukan sebelumnya yaitu 

identifikasi resiko latihan, lakukan 

latihan sesuai program yang sudah di 

programkan seperti latihan ROM pasif 

sehari 2 kali dilakukan selama 7 hari, 

kolaborasi dengan fisioterapi dalam 

perencanaan dan memonitor program 

latihan otot. Penulis memberikan 

implementasi latihan ROM pasif untuk 

meningkatkan skala kekuatan otot pada 

pasien stroke dilakukan 2 kali sehari 

selama 7 hari. Menurut Olviani, dkk 

(2017) tujuan ROM yaitu 

meningkatkan kekuatan otot pada 

pasien stroke , kelemahan otot satu sisi 

(hemiparesis) bisa dijumpai pada 

pasien stroke hemoragik dan non 

hemoragik sehingga pemberian terapi 

ROM pasif efektif dapat mengurangi 

keparahan hemiparesis. Berdasarkan 

pembahasan tersebut tidak terdapat 

kesenjangan antara hasil hasil studi 

kasus dengan teori yang ada. Latihan 

ROM pasif bertujuan untuk 

meningkatkan kekuatan otot pada 

pasien stroke yang mengalami 

kelemahan anggota gerak (Olviani dkk, 

2017). 

Tabel 1 keterangan hasil evaluasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluasi yang digunakan yaitu 

dengan metode SOAP (subyektif, 

obyektif, assessment, planning). 

Penulis melakukan evaluasi pada 

diagnosa keperawatan gangguan 

mobilitas fisik berhubungan dengan 

neuromuskuler dibuktikan dengan 

mengeluh kelemahan anggota gerak, 

menurunnya kelemahan otot pada Tn.S 

di hari pertama keluarga pasien 

mengatakan pasien mengalami 

kelemahan anggota gerak bawah 

sebelah kiri skala kekuatan otot 

ekstermitas atas 5/2 dan bawah 5/1 

setelah dilakukan tindakan 

keperawatan latihan ROM selama 10 

menit kekuatan otot ekstermitas atas 

5/2 dan bawah 5/1, rentang gerak 

(partial care), hari kedua skala kekuatan 

otot ekstermitas bawah masih 5/1 , hari 

ketiga skala kekuatan otot ekstermitas 

bawah belum ada perubahan masih 5/1, 

hari keempat skala kekuatan otot 

ekstermitas atas dan bawah ada 
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perubahan menjadi 5/3 dan bawah 

menjadi 5/2, evaluasi hari kelima 

dihentikan dikarenakan pasien sudah 

pulang pada minggu sore. Hasil studi 

kasus ini menunjukan bahwa latihan 

ROM dapat memberikan pengaruh 

pada peningkatan skala kekuatan otot, 

sehingga latihan ini dapat diberikan 

pada pasien stroke yang mengalami 

masalah penurunan kekuatan otot. 

 

 

KESIMPULAN 

Hasil studi kasus didapatkan 

peningkatan kekuatan otot ekstermitas 

bawah dari 5/1 menjadi 5/2. 

Disimpulkan bahwa ROM dapat 

meningkatkan kekuatan otot pata 

pasien stroke. 

 

SARAN 

Bagi Institusi Pelayanan 

Kesehatan Diharapkan rumah sakit 

khususnya RSUD Ungaran dapat 

menjadikan terapi latihan ROM Pasif 

sebagai salah satu alternatif 

penatalaksanaan penyakit stroke 

terutama untuk meningkatkan kekuatan 

otot. 

Bagi Perawat Diharapkam 

perawat dapat melakukan tindakan 

mandiri terapeutik selain kolaborasi 

dengan tim kesehatan lain (dokter, 

fisioterapi) sehingga tingkat 

kesembuhan pasien dapat meningkat, 

salah satunya pada pasien stroke 

dengan kelemahan otot dapat diberikan 

teknik latihan ROM Pasif sehari 2 kali 

selama 7 hari sehingga otot pasien tidak 

mengalami kelemahan otot. 

Bagi Instituti Pendidikan Dapat 

memberikan kolaborasi dalam 

perkembangan ilmu materi 

pembelajaran pemberian asuhan 

keperawatan pada pasien yang 

mengalami gangguan atau hambatan 

mobilitas fisik terkhusus pada pasien 

stroke dengan penurunan kekuatan otot. 

Bagi Penulis Diharapkan 

penulis dapat megaplikasikan teknik 

latihan ROM Pasif sebagai salah satu 

tindakan mandiri terkhusus pada pasien 

stroke dalam meningkatkan kekuatan 

otot dalam melakukan asuhan 

keperawatan. 
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