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ABSTRAK 

 

Pendahuluan: Stroke adalah suatu serangan mendadak yang terjadi di otak yang 

mengakibatkan pembuluh darah di otak (tersumbat atau pecah) dan akhirnya 

bermanifestasi dalam beragam gejala mulai dari kelumpuhan, kesulitan 

berbicara/pelo, gangguan menelan, dan sebagainya. pemberian terapi rom 

merupakan latihan rentang gerak pada ekstremitas yang mengalami kelemahan, 

latihan gerak ini sangat bermanfaat untuk menghindari adanya komplikasi akibat 

kurang gerak karna stroke. Tujuan: Mengidentifikasih keefektifan latihan range of 

motion (ROM) dalam peningkatan kekuatan otot pada pasien stroke. Metode: 

Literature review ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan studi pustaka 

Hasil: berdasarkan 4 penilitian didapatkan bahwa penerapan range of motion ini 

mampu meningkatkan skala kekuatan otot pada pasien yang mengalami stroke. 

Pembahasan: Penderita stroke perlu penanganan yang baik untuk mencegah 

kecacatan fisik dan mental. Penderita stroke membutuhkan waktu yang lama untuk 

memulihkan dan memperoleh fungsi penyesuaian diri secara maksimal. terapi 

dibutuhkan segera untuk mengurangi cedera cerebral lanjut, salah satu program 

rehabilitasi yang dapat diberikan pada pasien stroke yaitu mobilisasi persendian 

dengan latihan range of motion. Range of motion merupakan pergerakan persendian 

dengan gerakan yang memungkinkan terjadinya kontraksi dan pergerakan otot baik 

secara pasif maupun aktif hal ini menunjukkan terdapat pengaruh antara ROM 

terhadap kekuatan otot pada pasien stroke Kesimpulan: Hasil literature review ini 

menunjukkan bahwa penerapan range of motion pada pasien yang mengalami 

stroke dapat dilakukan untuk meningkatkan skala kukuatan otot pasien stroke. hal 

ini dibuktikan dari meningkatnya skala kekuatan otot pasien stroke setelah 

dilakukan tindakan ROM. 

 

Kata Kunci: penerapan latihan ROM, peningkatan kekuatan otot, pasien 

strok 
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ABSTRACT 

 
Introduction: Stroke is a sudden attack that occurs in the brain that causes blood vessels in the 

brain (blocked or broken) and eventually manifests in a variety of symptoms ranging from 

paralysis, difficulty speaking / slanted lips, trouble swallowing, and so on. administration of 

ROM therapy is a range of motion exercises in the limbs that suffer from weakness, this  motion 

exercise is very useful to avoid complications due to lack of motion because of stroke. 

Purpose: Identifying the effectiveness of range of motion (ROM) exercises in increasing 

muscle strength in stroke patients. Methods: This literature review uses descriptive research 

methods and literature studies. Results: Based on 4 studies it was found that the application of 

range of motion was able to increase the muscle strength scale in patients who had a stroke. 

Discussion: Stroke sufferers need good treatment to prevent physical and mental disability. 

Stroke sufferers need a long time to recover and get the maximum adjustment function. therapy 

is needed immediately to reduce advanced cerebral injuries, one of the rehabilitation programs 

that can be given to stroke patients is joint mobilization with range of motion exercises. Range 

of motion is a joint motion with a movement that allows the contraction and movement of 

muscles both passively and actively this shows there is an influence between ROM on muscle 

strength in stroke patients. Conclusion: The results of this review literature indicate that the 

application of range of motion in patients who have had a stroke can be done to increase the 

scale of the stroke patient's muscle strength. this is evidenced from the increased scale of 

muscle strength in stroke patients after ROM action. 

 

 

Keywords: application of ROM exercises, increased muscle strength, stroke patients 
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BAB 1                                                                                                                       

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang  

Stroke merupakan masalah kesehatan yang utama bagi masyarakat modern saat ini, stroke 

semakin menjadi masalah yang serius diseluruh dunia. hal tersebut dikarenakan serangan 

stroke yang mendadak dapat mengakibatkan kematian, kecaatan fisik, dan mental pada usia 

produktif maupun usia lanjut. stroke adalah suatu serangan mendadak yang terjadi diotak yang 

mengakibatkan pembuluh darah diotak (tersumbat atau pecah) dan akhirnya bermanifestasi 

dalam beragam gejala (mulai dari kelumpuhan, kesulitan berbicara/pelo, gangguan menelan, 

dan sebagainya). (Sofwan, 2013).  

Penyebab stroke dilihat dari jenisnya terdapat dua jenis stroke. jenis yang pertama adalah 

stroke hemoragi. stroke hemoragi terjadi karena hambatan aliran darah yang normal dan 

rembesan darah ke otak akibat pecahnya pembuluh darah sehingga merusak otak. Penderita 

hipertensi sebagian besar mengakibatkan terjadinya stroke hemoragi. stroke iskemik 

merupakan jenis stroke kedua yang terjadi akibat terganggunya pasokan darah menuju otak 

yang  menyebabkan aliran darah ke otak terhenti sehingga terjadi pembekuan darah yang dapat 

menyumbat pembuluh darah otak atau arterosklerosis (penumpukan kolesterol pada dinding 

pembuluh darah) (Belagaje, 2017; Junaedy, 2009). 

Perubahan gaya hidup pola makan terlalu banyak gula, garam, dan lemak serta kurang 

beraktivitas adalah faktor risiko stroke. Banyak faktor yang menyebabkan penyakit stroke. 

Faktor-faktor tersebut meliputi faktor risiko yang tidak dapat diubah dan faktor risiko yang 

dapat diubah. Faktor risiko yang dapat diubah meliputi usia, jenis kelamin, ras dan genetik. 

Sedangkan faktor risiko yang dapat diubah diantarannya adalah hipertensi, merokok, obesitas, 
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diabetes mellitus, tidak menjalankan perilaku hidup sehat, tidak melakukan medical check up 

secara rutin dan mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak garam. 

Stroke merupakan suatu kedaruratan medik. semakin lambat pertolongan medis yang 

diperoleh, maka akan semakin banyak kerusakan sel saraf yang terjadi, sehingga semakin 

banyak waktu yang terbuang, semakin banyak sel saraf yang tidak bisa diselamatkan dan 

semakin buruk kecacatan yang didapat (Pinzon, et al., 2010). 

Gangguan sensoris dan motorik post stroke mengakibatkan gangguan keseimbangan 

termasuk kelemahan otot, penurunan fleksibilitas jaringan lunak, serta gangguan kontrol 

motorik pada pasien stroke mengakibatkan hilangnya kordinasi, hilangnya kemampuan 

keseimbangan tubuh dan postur (kemampuan untuk mempertahankan posisi tertentu) dan juga 

stroke dapat menimbulkan cacat fisik yang permanen. cacat fisik dapat mengakibatkan 

seseorang kurang produktif. oleh karena itu pasien stroke memerlukan rehabilitasi untuk 

meminimalkan cacat fisik agar dapat menjalani aktifitas secara normal. rehabilitasi harus 

dimulai sedini mungkin secara cepat dan tepat sehingga dapat membantu pemulihan fisik yang 

lebih cepat dan optimal. serta menghindari kelemahan otot yang dapat terjadi apabila tidak 

dilakukan latihan rentang gerak setelah pasien terkena stroke (Irfan, 2010). 

Penderita stroke harus dimobilisasi sedini mungkin ketika kondisi klinis neurologis dan 

hemodinamik penderita sudah mulai stabil. mobilisasi dilakukan secara rutin dan terus menerus 

untuk mencegah terjadinya komplikasi stroke, terutama kontraktur. latihan ROM merupakan 

salah satu bentuk latihan dalam proses rehabilitasi yang dinilai cukup efektif untuk mencegah 

terjadinya kecacatan pada penderita stroke. latihan ini adalah salah satu bentuk intervensi 

fundamental perawat yang dapat dilakukan untuk keberhasilan regimen terapeutik bagi 

penderita dan dalam upaya pencegahan terjadinya kondisi cacat permanen pada penderita 
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stroke paska perawatan di rumah sakit, sehingga dapat menurunkan tingkat ketergantungan 

penderita pada keluarga, meningkatkan harga diri dan mekanis koping penderita.  

Menurut WHO setiap tahun 15 juta orang di seluruh dunia mengalami stroke. sekitar 

lima juta menderita kelumpuhan permanen. di kawasan Asia Tenggara terdapat 4,4 juta orang 

mengalami stroke (WHO, 2010). Pada tahun 2020 diperkirakan 7,6 juta orang akan meninggal 

dikarenakan penyakit stroke ini. 

Hasil Riset Kesehatan Dasar prevalensi stroke di indonesia  mengalami peningkatan 

pada tahun 2013 prevalensi di indonesia berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan sebanyak 7 

per 1000 penduduk, sedangkan pada tahun 2018 prevalensi di indonesia berdasarkan diagnosis 

dokter sebanyak 10,9 per 1000 penduduk 

Untuk prevalensi stroke Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2018 yaitu 8,3 %. Nilai 

prevalensi ini menunjukkan bahwa masyarakat di Provinsi Sulawesi Tenggara berpotensi 

terserang penyakit jantung dan turunannya (stroke, hipertensi). 

Penderita stroke perlu penanganan yang baik untuk mencegah kecacatan fisik dan 

mental. Sebesar 30% - 40% penderita stroke dapat sembuh sempurna bila ditangani dalam 

waktu 6 jam pertama (golden periode), namun apabila dalam waktu tersebut pasien stroke tidak 

mendapatkan penanganan yang maksimal maka akan terjadi kecacatan atau kelemahan fisik 

seperti hemiparese. Penderita stroke post serangan membutuhkan waktu yang lama untuk 

memulihkan dan memperoleh fungsi penyesuaian diri secara maksimal. terapi dibutuhkan 

segera untuk mengurangi cedera cerebral lanjut, salah satu program rehabilitasi yang dapat 

diberikan pada pasien stroke yaitu mobilisasi persendian dengan latihan range of motion 

(Levine, 2008). 
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Menurut Suratun, 2016  latihan ROM adalah latihan yang dilakukan pasien pasca stroke 

dan keluarga. oleh karena itu, sebagai pendidik, perawat perlu membantu kemandiriaan 

keluarga dalam membantu rehabilitasi awal pasien stroke berupa latihan ROM pasif sebagai 

upaya keluarga untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah kesehatan keluarga dan 

berperan dalam meningkatkan kesehatan keluarga yang nantinya dapat digunakan oleh 

keluarga di rumah setelah pasien pulang dari rumah sakit. 

Pada penderita stroke dilakukan 2 kali dalam sehari untuk mencegah komplikasi, 

semakin dini proses rehabilitasi di mulai, maka kemungkinan penderita mengalami defisit 

kemampuan akan semakin kecil. penelitian menunjukan bahwa latihan ROM dapat 

meningkatkan fleksibilitas danrentang gerak sendi. latihan ROM dilakukan selama 1 minggu 

dan 2 minggu, 1 hari 2 kali yaitu pagi dan sore selama 10-15 menit, maka memiliki kesempata 

nuntuk mengalami penyembuhan dengan baik (Murtaqib, 2013). 

Menurut  (Marlina2011) ROM adalah gerakan-gerakan sendi dalam kisaran maksimum 

dimana setiap sendi pada tubuh dapat melakukannya dalam kondisi normal. latihan ROM 

dilakuan secepat mungkin ketika pasien stroke berada dalam kondisi stabil. latihan ini 

direncanakan secara individual untuk mengakomodasi keragaman yang luas dalam tigkat 

gerakan yang dapat dicapai oleh berbagai kelompok usia 

Menurut Marlina (2011), latihan ROM dapat diklasifikasikan menjadi 5 kategori yaitu 

latihan ROM pasif yaitu latihan atau gerakan yang diberikan pada sendi tubuh dilakukan oleh 

perawat, latihan ROM aktifn yaitu latihan gerakan sendi tubuh dilakukan oleh pasien secara 

mandiri, aktif asistif  yaitu gerakan sendi tubuh dilakukan oleh pasien dengan bantuan dari 

orang lain (perawat), aktif resistif, dimana gerakan volunter sendi tubuh dilakukan dengan 

melawan suatu tahanan, isometrik  yaitu latihan yang dicapai dengan cara menguncangkan dan 

mengendurkan otot tanpa gerakan sendi.  
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Jenis gerakan ROM yaitu : 

Fleksi yaitu berkurangnya sudut persendian, ekstensi yaitu bertambahnya sudut 

persendian, hiper ekstensi yaitu ekstensi lebih lanjut, abduksi yaitu gerakan menjauhi dari garis 

tengah tubuh, adduksi yaitu gerakan mendekati garis tengah tubuh, rotasi yaitu gerakan 

memutari pusat dari tulang, eversi yaitu perputaran bagian telapak kaki ke bagian luar,bergerak 

membentuk sudut persendian, inversi yaitu putaran bagian telapak kaki ke bagian dalam 

bergerak membentuk sudut persendian, pronasi yaitu pergerakan telapak tangan dimana 

permukaan tangan bergerak ke bawah, supinasi yaitu pergerakan telapak tangan dimana 

permukaan tangan bergerak ke atas, oposisi yaitu gerakan menyentuhkan ibu jari ke setiap jari-

jari tangan pada tangan yang sama. 

Pemberian terapi ROM berupa latihan gerakan pada bagian pergelangan tangan, siku, 

bahu, jari-jari kaki atau pada bagian ektermitas yang mengalami hemiparesis sangat bermanfaat 

untuk menghindari adanya komplikasi akibat kurang gerak, seperi kontraktur, kekakuan sendi 

menurut Irfan (dalam Eka Nur So’emah, 2014). 

Mengingat betapa pentingnya penerapan tindakan keperawatan dalam mengurangi 

kecacatan dan kelemahan otot pada pasien stroke maka penulis tertarik untuk membuat  

literatur review dengan judul “penerapan latihan range of motion (ROM) dalam peningkatan 

kekuatan otot pada pasien stroke. 
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B. Rumusan Masalah 

Bagaimana penerapan latihan range of motion sebagai terapi dalam meningkatkan skala 

kekuatan otot pasien stroke? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Utama  

Mengidentifikasih keefektifan latihan range of motion (ROM) dalam peningkatan 

kekuatan otot pada pasien stroke  

 

2. Tujuan Khusus  

a. Mengidentifi kasih perubahan yang terjadi setelah dilakukan ROM pada pasien 

stroke. 

b. Mengidentifikasi frekuensi pemberian latihan ROM pada pasien stroke. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi rumah sakit 

Rumah sakit mampu menerapkan latihan range of motion dalam meningkatkan skala 

kekuatan otot pasien stroke. 

2. Bagi pengembagan ilmu dan teknologi keperwatan 

Menambah kelulusan ilmu dan teknologi terapan bidang keperawatan dalam penerapan 

latihan range of motion pada pasien stroke. 

3. Bagi penulis 

Memperoleh pengalaman dalam mengaplikasihkan hasil riset keperawatan, khususnya studi 

kasus tentang pelaksanaan penerapan range of motion pada pasien stroke. 
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BAB II                                                                                                                                  

METODE PENELITIAN 

 

Disain penelitian yang di gunakan dalam literatur review ini menggunakan metode 

penelitian deskriptif dan studi pustaka. tipe study yang direview adalah semua jenis penelitian 

yang mengunakan  ROM dalam peningkatan skala kekuatan otot pada pasien stroke. Intervensi 

yang masuk dalam kriteria inklusi adalah latihan ROM terhadap eningkatan skala kekuatan 

otot pada pasien yang mengalami stroke.  

Dengan kriteria  inklusi sebagai berikut: 

1. Jurnal nasional yang membahas tentang penerapan latihan range of motion 

dalam peningkatan skala kekuatan otot pasien stroke. 

2. Literature yang dimuat dalam jurnal terakreditasi 

3. Literature yang terbit pada rentang waktu tahun 2015 – 2020 

4. Objek penelitian pada literature adalah semua pasien yang mengalami 

stroke. 

Kretria ekslusi : 

1. Subyek penelitian selain dari pasien stroke. 

2. Artikel penelitian yang hanya tersedia dalam bentuk absrtak 

3. Artikel yang hasilnya bersumber dari hasil review penelitian 

 

Sebelum melakukan literature review, langkah pertama untuk melakukan Literature 

Review yaitu menentukan topik, topik yang diangkat mengenai penyakit tidak menular yaitu 

penyakit stroke. selanjutnya, menentukan intervensi terbaru mengenai stroke dan didapatkan 

beberapa terapi salah satunya adalah melakukan ROM setelah menentukan topik yang akan 
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dicari literature nya, langkah selanjutnya adalah mencari bahan yang akan di review, bahan 

tersebut berupa jurnal ilmiah yang didapat dari google scholar dengan kata kunci “rom pada 

pasien stroke dalam peningkatan kekuatan otot pasien stroke” hasil pencarian melalui google 

scholar diperoleh 404 jurnal. dan dispesifikkan kembali dalam 5 tahun terakhir didapat 276 

jurnal. artikel yang dikemukakan dianalisa dengan cermat untuk mengetahui apakah artikel 

yang didapat tersebut memenuhi kriteria inklusi atau tidak. Setelah artekel yang masuk dalam 

kriteria inklusi dianalisa, didapat hasil 78 jurnal yang sesuai dengan kriteria inklusi. dari 78 

jurnal penulis mengambil 4 jurnal yang di review.  

 Berikut hasil analisan yang perlu diambil dari penelitian yang berupa: judul penelitian, 

nama peneliti, tahun publikasi, metode, jumlah sampel, alat yang digunakan, hasil dan 

kesimpulan peneliti. Kemudia semua itu dimasukan ke dalam tabel agar hasilnya mudah untuk 

dibaca. 

Untuk mencari artikel penulis melakukan pencarian menggunakan kata kunci yang sudah 

disusun dan setelah dilakukan seleksi berdasarkan kriteria inklusi didapat 4 jurnal ,4 jurnal 

tersebut kemudia dianalisis. berikut ini merupakan 4 daftar artikel yang diekstraksi dalam 

bentuk tabel : 
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Penelusuran menggunakan google scholar  

 

Memasukan kata yang ada pada judul literatur review 

 

Dispesifikkan kedalam 5 tahun terakhir  

  (2015-2020) 

 

Hasil dengan kriteria inklusi 

 

Hasil artikel literature untuk analisis  

 

Gambar 1.Artikel berdasarkan kriteria 

Inklusi dan ekslus 

 

404 hasil 

276  hasil 

78 hasil 

4 hasil 
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TABEL SINTESIS 

Penulis 

dan tahun  

 

Tujuan Disain 

penelitian 

Jumlah 

responden/sampel 

Tempat 

penelitian 

 Hasil  

 

Anggriani1, 

Zulkarnain

2, 

Sulaimani3, 

Roni 

Gunawan4 

2018 

Penelitian ini 

bertujuan 

untuk 

mengetahui 

Pengaruh 

ROM (range of 

Motion) 

terhadap 

Kekuatan Otot 

Ekstremitas 

pada Pasien 

Stroke Non 

Hemaoragic  

Desain 

penelitian 

quasi 

eksperimen.  

jumlah sampel 

90.desain penelitian ini 

hanya terdapat satu 

kelompok, yaitu 

kelompok perlakuan 

sekaligus menjadi 

kelompok kontrol. 

RSUP H. 

Adam 

Malik 

Medan 

Berdasarkan hasil penelitian 

didapatkan sebagian besar pada 

otot ektremitas tangan dan kaki 

setelah dilakukan latihan ROM 

pasif 4 kali seminggu mengalami 

peningkatan Mean kekuatan 

motorik pada hari ke 12. Dimana 

terjadi peningkatan kekuatan otot 

ekstrimitas tangan dari rata-rata 

kekuatan otot 2,5 menjadi rata-rata 

kekuatan otot 3,52 . Sementara 

pada kaki terjadi perubahan dari 

3,11 menjadi 3,93. ROM 

berdampak cukup besar pada 

peningkatan kekuatan otot tangan 

dan kaki. 

 

 

 

 

 

Ardin S 

Hentu¹*, 

Erna 

Rochmawat

Untuk 

mengetahui 

peningkatan 

daya pegang 

dan fungsi 

desain yang 

digunakan 

dalam 

penelitian ini 

Jumlah pasien sebanyak 

26 pasien. Dan di bagi 

menjadi 2 kelompok. 

kelompok kontrol dan  

Intervensi ,Perbedaan 

RSUD 

Sleman 

perbedaan kekuatan otot pada 

kelompok intervensi dan 

kelompok kontrol, dimana di 

dapatkan hasil nilai mean 

meningkat pada 
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i ², Erfin 

Firmawati ³ 

2018 

pegang pada 

pasien stroke 

setelah Kisaran 

Latihan gerak 

dan latihan 

bola karet. 

 

adalah quasy 

eksperimental 

kedua kelompok 

terletak pada latihan 

yang diberikan yakni 

pada kelompok 

intervensi 14 pasien  

diberikan latihan rom 

dan bola karet, 

sedangkan pada 

kelompok kontrol 12 

pasien hanya diberikan 

latihan rom saja. 

 

 

 

 

kelompok intervensi yaitu 2,57 

dengan p.value 0,008 dan untuk 

kelompok kontrol di dapatkan 

mean 2,33 dengan p.value 0,048. 

Yurida 

Olviani1, 

Mahdalena

2, Indah 

Rahmawati 

2017 

Penelitian ini 

bertujuan 

untuk 

mengetahui 

pengaruh 

latihan range 

of motion 

(ROM) 

aktif-asistif 

(spherical grip) 

terhadap 

peningkatan 

kekuatan otot 

ekstremitas 

atas pada 

pasien 

Jenis 

penelitian ini 

pre eksperimen 

dengan 

rancangan one 

group pre-post 

test design, 

jumlah sampel 

30 responden 

dengan 

menggunakan 

teknik 

purposive 

sampling dan 

menggunakan 

uji “wilcoxon”. 

sampel di  ambil 

sebanyak 30 responden 

.dan semua di lakukan 

rom selama 7 hari 

berturut-turut 

RSUD Ulin 

Banjarmasi

n. 

 

Hasil penelitian terdapat pengaruh 

yang signifikan dimana nilai p = 

0,000 < 0,05 sehingga 

ada pengaruh latihan range of 

motion (rom) aktif-asistif 

(spherical grip) terhadap 

peningkatan 

kekuatan otot ekstremitas atas 

pada pasien stroke di ruang rawat 

inap penyakit syaraf (seruni) 

RSUD Ulin Banjarmasin. 
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stroke di ruang 

rawat inap 

penyakit syaraf 

(Seruni) 

RSUD Ulin 

Banjarmasin. 

 

 

Kun Ika 

Nur Rahayu 

2015 

 

Penelitian ini 

bertujuan 

untuk 

mengidentifika

si pengaruh 

latihan Range 

of Motion 

terhadap 

kekuatan otot 

pasien post 

stroke  

 

desain 

penelitian Pre 

Experimental 

dengan 

pendekatan 

Cross 

Sectional 

sampel di ambil dari 

populasi pasien stroke 

16 responden yang 

diberikan 

latihan range of motion 

2x sehari selama 7 hari 

RSUD 

Gambiran 

Kediri 

Hasil penelitian menunjukkan ada 

pengaruh 

pemberian latihan range of motion 

terhadap kemampuan motorik 

pada pasien stroke. 

rata-rata 

(mean) sebelum pemberian  

(ROM) adalah 3,44.dan 

sesudah pemberian latihan 

 adalah 4,00. 

artinya ada pengaruh pemberian 

latihan 

(ROM) terhadap 

kemampuan motorik pada pasien 

post stroke 
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BAB III                                                                                                                                    

HASIL 

 

Untuk jurnal pertama dengan judul ”pengaruh rom (range of motion) terhadap kekuatan 

otot ekstremitas pada pasien stroke non hemoragic” penelitian ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi pengaruh latihan Range of Motion terhadap kekuatan otot pasien post stroke 

jumlah sampel yang digunakan 90 pasien yang di rawat di RSUP H. Adam Malik Medan untuk 

desain penelitian yang digunakan adalah quasi eksperimen. idealnya latihan ini dilakukan 

sekali sehari, lakukan masing-masing gerakan sebanyak 10 hitungan, latihan dilakukan dalam 

waktu 30 menit, mulai latihan secara perlahan, dan lakukan latihan secara bertahap, usahakan 

sampai mencapai gerakan penuh tetapi jangan memaksakan gerakan, jangan memaksakan 

suatu gerakan pada pasien, gerakan hanya sampai pada batas yang ditoleransi pasien, jaga 

supaya tungkai dan lengan anggota badan menyokong seluruh gerakan, hentikan latihan 

apabila pasien merasa nyeri, dan segera konsultasikan ke tenaga kesehatan, dilakukan dengan 

pelan-pelan dan hati-hati dengan melihat respon/keadaan pasien. 

berdasarkan hasil analisa data pasien stroke yang dilakukan ROM diketahui bahwa rata-

rata kekuatan otot tangan responden sebelum ROM menunjukkan bahwa tingkat kekuatan otot 

responden pada level 1 sebanyak 24,4%, kemudian tingkat kekuatan otot pada level 2 sebanyak 

25,6%, tingkat kekuatan otot tangan pada level 3 sebesar 32,2%, kemudian tingkat kekuatan 

otot tangan pada level 4 sebanyak 11,1% dan tingkat kekuatan otot tangan pada level 5 hanya 

6,7%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki kekuatan otot tangan 

sebelum perlakuan sebesar 32,2% pada level 3.  

Setelah dilakukan ROM pada tangan menunjukkan bahwa tingkat kekuatan otot responden 

pada level 2 sebanyak 3,3%, tingkat kekuatan otot tangan pada level 3 sebesar 52,2%, 

kemudian tingkat kekuatan otot tangan pada level 4 sebanyak 33,3% dan tingkat kekuatan otot 
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tangan pada level 5 hanya 11,1%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki 

kekuatan otot tangan setelah perlakuan sebesar 52,2% pada level 3. 

Untuk ekstremitas bawah sebelum dilakukan ROM menunjukkan bahwa tingkat kekuatan 

otot kaki responden pada level 1 sebanyak 20%, kemudian tingkat kekuatan otot pada level 2 

sebanyak 20%, tingkat kekuatan otot kaki pada level 3 sebesar 14,4%, kemudian tingkat 

kekuatan otot kaki pada level 4 sebanyak 20% dan tingkat kekuatan otot kaki pada level 5 

sebesar 25,6%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki kekuatan otot kaki 

sebelum perlakuan sebesar 25,6% pada level 5. 

 Setelah dilakukan ROM menunjukkan bahwa tingkat kekuatan otot kaki responden pada 

level 2 sebanyak 3,3%, tingkat kekuatan otot kaki pada level 3 sebesar 30%, kemudian tingkat 

kekuatan otot kaki pada level 4 sebanyak 36,7% dan tingkat kekuatan otot kaki pada level 5 

sebesar 30%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki kekuatan otot kaki 

setelah perlakuan sebesar 36,7% pada level 4. 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan sebagian besar pada otot ektremitas tangan dan 

kaki setelah dilakukan latihan ROM pasif 4 kali seminggu mengalami peningkatan mean 

kekuatan motorik pada hari ke 12. dimana terjadi peningkatan kekuatan otot ekstrimitas tangan 

dari rata-rata kekuatan otot 2,5 menjadi rata-rata kekuatan otot 3,52 . Sementara pada kaki 

terjadi perubahan dari 3,11 menjadi 3,93. ROM berdampak cukup besar pada peningkatan 

kekuatan otot tangan. 

Hasil diatas menunjukkan bahwa ada peningkatan rata-rata kekuatan otot baik pada otot 

tangan maupun pada otot kaki setelah pemberian ROM. dari kedua peningkatan tersebut, rata-

rata peningkatan kekuatan otot terbesar ada pada peningkatan kekuatan otot tangan responden 

yang rata-ratanya meningkat sebesar 1,0 sedangkan kekuatan otot kaki hanya meningkat 0,82 
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Jurnal ke dua dengan judul “efektivitas latihan ROM dan bola karet terhadap peningkatan 

kekuatan mengenggam dan fungsi mengenggam pada pasien stroke di RSUD Sleman” Jumlah 

pasien sebanyak 26 pasien. dan dibagi menjadi 2 kelompok. kelompok kontrol dan  Intervensi, 

pada kelompok intervensi 14 pasien diberikan latihan ROM dan bola karet, sedangkan pada 

kelompok kontrol 12 pasien hanya diberikan latihan ROM saja. penelitian ini bertujuan  untuk 

mengetahui peningkatan daya pegang dan fungsi pegang pada pasien stroke setelah kisaran 

latihan gerak dan latihan bola karet. desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah quasy 

eksperimental.  

Latihan diberikan sebanyak 6 kali pada masing-masing kelompok dimana dalam 1 minggu 

mendapatkan 2 kali latihan. Perbedaan kedua kelompok terletak pada latihan yang diberikan 

yakni pada kelompok intervensi diberikan latihan ROM dan bola karet, sedangkan pada 

kelompok kontrol hanya diberikan latihan ROM saja. bola karet yang digunakan pada 

penelitian ini yaitu bola karet yang pada permukaannya bergerigi dan lentur, latihan 

menggenggam bola karet diilakukan selama 10 hingga 15 menit. 

Nilai Perbedaan kekuatan otot pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol sebelum 

dilakukan tindakan, didapatkan hasil nilai mean meningkat pada kelompok intervensi yaitu 

2,57 dengan p.value 0,008 dan untuk kelompok kontrol didapatkan mean 2,33 dengan p.value 

0,048. 

Nilai perbedaan kekuatan otot pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol, dimana di 

dapatkan hasil nilai mean meningkat pada kelompok intervensi yaitu 2,57 dengan p.value 0,008 

dan untuk kelompok kontrol didapatkan mean 2,33 dengan p.value 0,048. 

 

Pada hasil penelitian didapatkan peningkatan nilai kekuatan otot yakni dengan nilai mean 

naik menjadi 2,57. hal ini membuktikan bahwa pemberian latihan ROM dan gerakan bola karet 
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efektif dalam meningkatkan nilai kekuatan otot. pemberian latihan ROM dan bola karet sendiri 

merupakan terapi yang dapat meningkatkan atau merangsang sensorik ditangan dan 

mengririmkan sinyal ke otak rangsang sensorik halus dan tekanan akan diolah dalam korteks 

sensorik yang selanjutnya impuls disalurkan dalam korteks motorik. impuls yang terbentuk 

dineuron motorik kedua pada nuclei nervi kranialis dan kornu anterius medulla spinalis 

berjalan melewati radiks anterior, pleksus saraf (di region servikal dan lumbosakral), serta saraf 

perifer dalam perjalanannya ke otot-otot rangka. impuls dihantarkan ke sel-sel otot melalui 

motor end plate taut neuromuskular kemudian akan terjadi gerakan otot pada ekstremitas atas. 

mekanisme ini dinamakan feed- forward control sebagai respon terhadap rangsang tekanan dan 

sentuhan halus bola karet pada tangan. 

 

Jurnal ke tiga dengan judul ”pengaruh latihan range of motion (rom) aktif-asistif (spherical 

grip) terhadap peningkatan kekuatan otot ekstremitas atas pada pasien stroke diruang rawat 

inap penyakit syaraf (seruni) RSUD Ulin Banjarmasin” Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh latihan ROM aktif-asistif (spherical grip) terhadap peningkatan kekuatan 

otot ekstremitas atas pada pasien stroke di ruang rawat inap penyakit syaraf (Seruni) RSUD 

Ulin Banjarmasin. jenis penelitian ini pre eksperimen dengan rancangan one group pre-post 

test dan sampel yang digunakan berjumlah 30 orang. 

Responden tersebut kemudian diberikan panduan latihan Range Of Motion (ROM)Aktif-

Asistif (spherical grip) sebanyak 2 kali sehari (pagi dan sore) dengan waktu 10 menit diberikan 

selama 7 hari berturut-turut dan dihari ke 7 sore hari dilakukan kembali pemeriksaan kekuatan 

otot sebagai data akhir dari latihan ROM. 
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Sebelum dilakukan latihan ROM skala kekuatan otot 3 sebanyak 30 orang, Hasil analisis 

nilai kekuatan otot ekstremitas atas sesudah diberikan intervensi selama 7 hari di ruang Seruni 

pada 8 Maret - 25 Mei 2017 RSUD Ulin Banjarmasin. 

Setelah dilakukan latihan rom aktif-asistif (spherical grip) menunjukan bahwa ada 

perbedaan bermakna secara statistik kekuatan otot ekstremitas atas pada pasien stroke sebelum 

dan sesudah dilakukan latihan rom selama 7 hari. pada pengukuran sebelum diberikan latihan 

rom aktif-asistif (spherical grip) didapatkan skala kekuatan otot 3 (dapat mengadakan gerakan 

melawan gaya berat) sebanyak 30 orang (100%). pada pengukuran sesudah diberikan latihan 

rom aktif-asistif (spherical grip) didapatkan skala kekuatan otot 4 (dapat melawan gaya dan 

mengatasi tahanan) sebanyak 25 orang (83%) dan 5 orang (17%) yang tidak mengalami 

peningkatan dari 30 orang (100%). 

 

Selanjutnya jurnal ke empat dengan judul “pengaruh pemberian latihan range of motion 

ROM terhadap kemampuan motorik pada pasien post stroke di RSUD Gambiran” Penelitian 

ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh latihan ROM terhadap kekuatan otot pasien post 

stroke untuk desain penelitian pre experimental. dan mengunakan 16 responden yang diberikan 

latihan ROM. dari data-data yang didapat rata-rata.  

sampel yang berjumlah 16 responden tersebut kemudian diberikan latihan range of motion 2x 

sehari selama 7 hari. sebelum pemberian rom adalah 3,44. dan setelah dilakukan pemberian 

latihan Range Of Motion (ROM) di dapat hasil kekuatan otot responden meningkat menjadi 

4,00. 

Dari data-data di atas dapat di simpulkan bahwa ada pengaruh pemberian latihan ROM 

terhadap kemampuan motorik pada pasien post stroke.  
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BAB IV                                                                                                                       

PEMBAHASAN 

 

 

Dari keempat jurnal yang didapat memiliki beberapa perbedaan contohnya seperti tempat. 

keempat jurnal ini melakukan penelitian ditempat yang berbedan. untuk jumlah sampel juga 

terdapat perbedaan sampel terbanyak berada dijurnal pertama dimana sampel berjumlah 90 

orang dan yang paling sedikit adalah sampel pada jurnal keempat dimana sampel yang 

digunakan sebayak 16 orang. metode penelitian yang digunakan juga memiliki perbedaan 

untuk jurnal yang pertama itu menggunaka metode penelitian quasy eksperimental, begitu juga 

jurnal ke dua.  

Untuk jurnal ke tiga dan keempat mereka sama-sama meggunakan metode pre eksperimen. 

dan jurnal satu, tiga, dan empat ini memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mengidentifikasi 

pengaruh latihan ROM terhadap kekuatan otot pasien stroke. sedagkan jurnal ke dua memiliki 

tujuan untuk mengetahui peningkatan daya pegang dan fungsi pegang pada pasien stroke 

setelah kisaran latihan gerak dan latihan bola karet. 

Untuk jurnal pertama dilakukan latihan rom sebanyak satu kali sehari, dan dilakukan 

masing-masing gerakan sebanyak 10 hitungan, latihan juga dilakukan dalam waktu 30 menit. 

untuk jurnal kedua latihan rom diberikan sebanyak 6 kali pada masing-masing kelompok dalam 

1 minggu mendapatkan 2 kali latihan. terdapat kedua kelompok pada jurnal dua. kelompok 

intervensi dan kontrol perbedaan terletak pada latihan yang diberikan yakni pada kelompok 

intervensi diberikan latihan rom dan bola karet, sedangkan pada kelompok kontrol hanya 

diberikan latihan rom saja. jurnal ketiga dilatihan rom aktif-asistif (spherical grip) sebanyak 2 

kali sehari (pagi dan sore) dengan waktu 10 menit diberikan selama 7 hari berturut-turut dan 

dihari ke 7 sore hari dilakukan kembali pemeriksaan kekuatan otot sebagai data akhir dari 
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latihan rom. dan jurnal keempat sampel yang berjumlah 16 responden tersebut diberikan latihan 

range of motion 2x sehari selama 7 hari. 

Dari beberapa persamaan dan perbedaan diatas tentunya keempat jurnal ini memiliki hasil 

yang berbeda contohnya saja jurnal pertama dimana jurnal pertama ini menunjukkan bahwa 

pasien stroke yang dilakukan ROM diketahui bahwa rata-rata kekuatan otot tangan responden 

sebelum ROM menunjukkan tingkat kekuatan otot responden pada level 1 sebanyak 24,4%, 

kemudian tingkat kekuatan otot pada level 2 sebanyak 25,6%, tingkat kekuatan otot tangan 

pada level 3 sebesar 32,2%, kemudian tingkat kekuatan otot tangan pada level 4 sebanyak 

11,1% dan tingkat kekuatan otot tangan pada level 5 hanya 6,7%. hal ini menunjukkan bahwa 

mayoritas responden memiliki kekuatan otot tangan sebelum perlakuan sebesar 32,2% pada 

level 3. 

Setelah dilakukan rom pada tangan menunjukkan bahwa tingkat kekuatan otot responden 

pada level 2 sebanyak 3,3%, tingkat kekuatan otot tangan pada level 3 sebesar 52,2%, 

kemudian tingkat kekuatan otot tangan pada level 4 sebanyak 33,3% dan tingkat kekuatan otot 

tangan pada level 5 hanya 11,1%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki 

kekuatan otot tangan setelah perlakuan sebesar 52,2% pada level 3. 

Untuk ekstremitas bawah sebelum dilakukan ROM menunjukkan bahwa tingkat kekuatan 

otot kaki responden pada level 1 sebanyak 20%, kemudian tingkat kekuatan otot pada level 2 

sebanyak 20%, tingkat kekuatan otot kaki pada level 3 sebesar 14,4%, kemudian tingkat 

kekuatan otot kaki pada level 4 sebanyak 20% dan tingkat kekuatan otot kaki pada level 5 

sebesar 25,6%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki kekuatan otot kaki 

sebelum perlakuan sebesar 25,6% pada level 5.  

Setelah dilakukan ROM menunjukkan bahwa tingkat kekuatan otot kaki responden pada 

level 2 sebanyak 3,3%, tingkat kekuatan otot kaki pada level 3 sebesar 30%, kemudian tingkat 
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kekuatan otot kaki pada level 4 sebanyak 36,7% dan tingkat kekuatan otot kaki pada level 5 

sebesar 30%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki kekuatan otot kaki 

setelah perlakuan sebesar 36,7% pada level l4. 

Hasil jurnal kedua memiliki hasil kekuatan otot pada kelompok intervensi dan kelompok 

kontrol sebelum dilakukan tindakan, didapatkan hasil nilai mean meningkat pada kelompok 

intervensi yaitu 2,57 dengan p.value 0,008 dan untuk kelompok kontrol didapatkan mean 2,33 

dengan p.value 0,048. Pada hasil penelitian didapatkan peningkatan nilai kekuatan otot yakni 

dengan nilai mean naik menjadi 2,57. hal ini membuktikan bahwa pemberian latihan ROM dan 

gerakan bola karet efektif dalam meningkatkan nilai kekuatan otot. Pemberian latihan ROM 

dan bola karet sendiri merupakan terapi yang dapat meningkatkan atau merangsang sensorik 

di tangan dan mengirimkan sinyal ke otak 

Berukut hasil dari jurnal ketiga dimana kekuatan otot responden sebelum dilakukan latihan 

ROM. skala kekuatan otot 3 sebanyak 30 orang. dan sesudah diberikan latihan ROM aktif-

asistif didapatkan skala kekuatan otot 4 sebanyak 25 orang (83%) dan 5 orang (17%) yang 

tidak mengalami peningkatan dari 30 orang (100%).  

Dari 30 orang, terdapat 5 orang didapatkan tidak mengalami peningkatan kekuatan otot, 

yang menyebabkan responden tidak mengalami peningkatan diantaranya responden sudah 

mengalami stroke lebih dari 6 bulan yang dimana pada sel penumbra sudah mengalami 

kekakuan. 

Masalah diatas sependapat dengan (Irdawati, 2012), dalam waktu 3 sampai 6 bulan setelah 

terjadinya stroke, sel penumbra masih terjadi suatu proses recovery. pemberian latihan gerak 

pada masa ini sangat efektif karena masih dalam masa golden period. tetapi pada pasien stroke 

sendiri mengalami kelemahan yang disebabkan karena terjadi gangguan motor neuron atas dan 

mengakibatkan kehilangan kontrol volunter terhadap gerakan motorik (Muttaqin, 2008). 
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manifestasi hemiparesis yang paling umum adalah menurunnya kekuatan otot (Suratun dkk, 

2008). 

Pendapat diatas sesuai dengan teori dari Hukum Newton III yang menjelaskan gaya aksi 

sama dengan gaya reaksi, yang dapat diaplikasikan pada responden yang latihan dengan 

menggunakan benda yang lebih berat (bola karet) akan menghasilkan usaha yang lebih besar 

dan maksimal daripada menggunakan benda yang lebih ringan (tisue gulung). Saat responden 

latihan dengan menggunakan bola karet yang mempunyai berat lebih besar dari tisue gulung, 

maka tenaga yang dihasilkan lebih besar dan kontraksi yang terjadi lebih kuat sehingga 

menghasilkan peningkatan motor unit yang untuk produksi asetilcholin, sehingga 

mengakibatkan kontraksi. Mekanisme melalui lebih banyak yang berdampak pada peningkatan 

kekuatan otot yang lebih baik (Irsyam, 2012). 

 

Jurnal keempat juga menunjukan rata-rata sebelum pemberian ROM adalah 3,44. dan  hasil 

rata-rata sesudah pemberian ROM adalah 4,00. 

Dari data-data di atas ke empat jurnal tersebut memang memiliki perbedaan hasil tapi ke 

empat jurnal tersebut sama-sama mengalami peningkatan skala kekuatan otot setelah dilakukan 

ROM.  

ROM merupakan pergerakan persendian dengan gerakan yang memungkinkan terjadinya 

kontraksi dan pergerakan otot baik secara pasif maupun aktif (Winstein et al., 2016). 

 

Rehabilitasi yang dapat diberikan pada pasien stroke adalah latihan rentang gerak atau 

yang sering disebut Range Of Motion (ROM) merupakan latihan yang digunakan untuk 

mempertahankan atau memperbaiki tingkat  kesempurnaan kemampuan untuk menggerakkan 

persendian secara normal dan lengkap untuk meningkatkan massa otot dan tonus otot. latihan 

pergerakan bagi penderita stroke merupakan prasarat bagi tercapainya kemandirian pasien, 
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karena latihan gerak akan membantu secara berangsur-angsur fungsi tungkai dan lengan 

kembali atau mendekati normal, dan menderita kekuatan pada pasien tersebut untuk 

mengontrol aktivitasnya sehari-hari dan dampak apabila tidak diberi rehabilitasi ROM yaitu 

dapat menyebabkan kekakuan otot dan sendi, aktivitas sehari-hari dari pasien dapat bergantung 

total dengan keluarga, pasien sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. menurut Yurida 

(dalam Rahmawati, Yurida Oliviani, Mahdalena, 2017 

 

ROM memiliki pengaruh terhadap rentang gerak responden bila dilakukan dengan 

frekuensi dua kali sehari dalam enam hari dan dengan waktu 10-15 menit dalam sekali latihan 

(Chaidir & Zuardi, 2014). 

Penelitian Filantip (2015) juga membuktikan bahwa latihan dua kali sehari dalam 6 hari 

dengan waktu 10-15 menit akan  berpengaruh terhadap rentang gerak responden. 

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara ROM terhadap kekuatan otot pada 

pasien stroke karena setiap responden mengalami peningkatan skala kekuatan otot setelah 

dilakukannya Range Of Motion. 
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BAB V                                                                                                                           

PENUTUP 

A. Kesinpulan 

 

Dari keempat jurnal diatas semua responden yang dilakukan rom mengalami peningkatan 

skala kekuatan otot, kecuali pada jurnal ketiga dari 30 responden yang dilakukan latihan rom 

terdapat 5 responden yang tidak mengalami peningkatan kekuatan otot dikarenakan responden 

sudah mengalami stroke lebih dari 6 bulan yang dimana pada sel penumbra sudah mengalami 

kekakuan. 

Hasil literatur review ini menunjukan bahwa penerapan latihan range of motion  ROM 

dapat meningkatkan kekuatan otot pada pasien yang mengalami stroke, pasien  yang telah 

dilakukan ROM juga mengalami peningkatan skala kekuatan otot ,latihan ROM juga bisa 

dilakukan oleh klien sendiri atau yang disebut dengan ROM aktif, atau dengan bantuan 

keluarga atau perawat yang biasa di sebut rom pasif. 

 

B. Saran 

1. Bagi Rumah Sakit 

Rumah Sakit dapat lebih intensif untuk menerapkan latihan ROM sebagai salah satu terapi 

pada pasien stroke terutama untuk meningkatkan kekuatan otot. 

2. Bagi Institusi Pendidikan 

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan konstribusi dalam perkembangan ilmu 

materi pembelajaran keperawatan pada pasien yang mengalami gangguan mobilitas fisik. 
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai data dasar dan informasi bagi 

mahasiswa/mahasiswi yang akan melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan 

penyakit stroke  
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