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MOTTO 

 

 

“Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi 

kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang 

kamu tidak megetahui.” (QS. Al-Baqarah [2]: 216) 
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LITERATURE REVIEW: PENGARUH LATIHAN RANGE OF MOTION 

(ROM) PASIF TERHADAP RENTANG GERAK PADA PASIEN STROKE 
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ABSTRAK 

Pendahuluan :Stroke merupakan kematian tiba-tiba beberapa sel otak karena 

kekurangan oksigen ketika aliran darah ke otak hilang karena penyumbatan atau 

pecahnya pembuluh darah ke otak.Stroke dapat menyebabkan imobilisasi jika tidak 

ditangani secara cepat dapat menyebabkan komplikasi, salah satunya adalah 

kontraktur. Kontraktur adalah penurunan atau kehilangan rentang gerak sendi,untuk 

mencegah terjadinya komplikasi pada pasien stroke  maka perlu dilakukan rehabilitasi 

salah satunya ialah dengan latihan Range of Motion (ROM). Tujuan : Untuk 

mengidentifikasi pengaruh latihan ROM pasif terhadap rentang gerak pada pasien 

stroke. Metode :Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan Literature Review. Pencarian 

artikel melalui Google Scholar dan didapatkan 4 jenis artikel. Hasil : Berdasarkan hasil 

review 4 artikel didapatkan hasil bahwa terdapat pengaruh sebelum dan sesudah 

diberikan latihan ROM terhadap peningkatan rentang gerak sendi pada pasien 

stroke.Latihan ROM menimbulkan rangsangan sehingga meningkatkan aktivitas dari 

kimiawi neuromuskuler dan muskuler yang dapat mencegah terjadinya kontraktur 

akibat immobilisasi. Pelaksanaan latihan ROM yang paling efektif meningkatkan 

rentang gerak sendi adalah 2 kali dalam sehari pada pagi dan sore hari.Kesimpulan : 

Hasil literature review ini menunjukkan bahwa latihan ROM dengan pemberian yang 

terprogram terbukti dapat meningkatkan rentang gerak pada pasien stroke.  

Kata kunci : Latihan ROM Pasif,  Rentang Gerak, Pasien Stroke 
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A LITERATURE REVIEW: THE EFFECT OF PASSIVE RANGE OF MOTION 

(ROM)EXERCISES ON RANGE OF MOTION IN STROKE PATIENTS 

Nurwahidah Mekongga Sari 

Jurusan Keperawatan, Poltekkes Kemenkes Kendari, Indonesia 

Email : mekonggasari@gmail.com 

 

ABSTRACK 

Prelinimary : Stroke is the sudden death of some brain cells from lack of oxygen when 

blood flow to the brain is lost because of blockage or rupture of blood vessels to the 

brain. Stroke can cause immobilization if not treated quickly it can cause 

complications, one of them is contracture. Contractures are decreased or  loss range 

of motion of the joint, to prevent complications in stroke patients it is necessary to do 

rehabilitation one of which is to exercise Range of Motion (ROM). Purpose : To 

identify the effect of ROM exercises on range of motion in stroke patients. Method : 

The research design used in this study is quantitative research by using the literature 

review approach. Search for articles through Google Scholar and get 4 types of 

articles. Result : Based on the result of the 4 articles review, it was found that there 

was an influence before and after passive ROM exercises was given to increase the 

range of joint motion in stroke patient. ROM exercises cause stimulation thereby 

increasing the activity of neuromuscular and muscular chemicals which can prevent 

contractures due to immobilization. The most effective ROM exercise to increase the 

range of motion is twice a day in the morning and evening. Conclusion : The result of 

this review literature show that ROM exercise with programmed administration has 

been show to increase range of motion in stroke patients.   

Keywords : ROM Exercise, Passive Range of Motion, Stroke Patient  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Stroke adalah pecahnya pembuluh darah otak secara mendadak dengan 

akibat penurunan fungsi neurologis. Stroke diklasifikasikan menjadi dua yaitu 

stroke hemoragik dan stroke non hemoragik. Stroke hemoragik adalah 

pecahnya pembuluh darah otak pada subarakhnoid dan intraserebral, sedangkan 

stroke non hemoragik adalah stroke yang dapat disebabkan obstruksi total atau 

sebagian karena iskemik, trombosis, emboli atau penyempitan lumen arteri 

(Hariyanto & Sulistyowati, 2016). 

Di seluruh dunia stroke adalah penyebab utama kematian kedua setelah 

penyakit jantung iskemik dan penyebab kecacatan ketiga. Stroke merupakan 

kematian tiba-tiba beberapa sel otak karena kekurangan oksigen ketika aliran 

darah ke otak hilang karena penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah ke 

otak. Selama empat dekade terakhir, kejadian stroke di negara-negara  

berpenghasilan rendah dan menengah meningkat lebih dari dua kali lipat. 

Secara global, 70% stroke dan 87% dari kematian terkait stroke dan yang 

disesuaikan dengan kecacatan terjadi pada negara-negara berpenghasilan 

rendah (WHO, 2016). Setiap tahun, 15 juta orang di seluruh dunia menderita 

stroke. Dari jumlah ini, 5 juta orang meninggal dan 5 juta lainnya menjadi cacat 

permanen (Katan & Luft, 2018). 
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Di Asia Tenggara, stroke adalah penyebab tersering kematian di 

Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Myanmar, terhitung masing-masing 21,6%, 

10,7%, 15,9%, dan 10,1% dari total kematian, dan penyebab kematian tersering 

kedua di Malaysia, terhitung 12,1% dari total kematian (AHA, 2015). 

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 stroke di Indonesia berdasarkan diagnosis dokter sebanyak 10,9 per 

1000 penduduk. Prevalansi stroke juga meningkat seiring bertambahnya usia 

hal ini berhubungan  dengan proses penuaan dimana semua organ mengalami 

kemunduran fungsi. Prevalensi stroke pada usia 55-64 sebanyak 32, 4 per 1000 

penduduk, usia 65-74 sebanyak 45,3 per 1000 penduduk dan usia 75 keatas 

sebanyak 50,5 per 1000 penduduk (Riskesdas, 2018).  

Kelumpuhan adalah cacat yang paling sering dialami oleh penderita 

stroke umumnya ditandai dengan cacat pada salah satu sisi tubuh (hemiplegia), 

jika dampaknya tidak terlalu parah hanya menyebabkan anggota tubuh tersebut 

menjadi tidak bertenaga atau dalam bahasa medis disebut hemiparesis. 

Kelumpuhan juga dapat terjadi di berbagai bagian tubuh, mulai dari wajah, 

tangan, kaki, lidah dan tenggorokan(Lingga, 2013). Hemiplegia  ataupun 

hemiparesis menyebabkan gangguan mobilitas fisik pada penderita stroke. 

Mobilitas fisik ialah kebutuhan dasar manusia yang dibutuhkan oleh 

manusia guna melaksanakan kegiatan sehari– hari yang berbentuk pergerakan 
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sendi, perilaku berjalan, latihan ataupun kemampuan beraktifitas. Seseorang 

yang mengalami penurunan atau kehilangan kemampuan dalam melakukan 

gerakan dapat menimbulkan pengaruh yang besar dalam kehidupannya. 

Kendala dalam mobilisasi kerap disebut dengan immobilisasi (Mufida, 2019) 

Imobilisasi apabila tidak ditangani secara cepat dapat menyebabkan 

komplikasi, salah satunya ialah kontraktur. Kontraktur yaitu penurunan atau 

kehilangan kemampuan rentang gerak sendi, kontraktur dapat menyebabkan 

terjadinya gangguan fungsional, gangguan mobilisasi dan gangguan aktivitas 

kehidupan sehari-hari (Anita et., all, 2019) Untuk mencegah terjadinya 

komplikasi pada pasien stroke yaitu cacat permanen maka perlu dilakukan 

rehabilitasi salah satunya ialah dengan latihan rentang gerak atau Range of 

Motion (ROM). 

ROMadalah latihan gerak sendi melalui rentang pemenuhan dalam 

semua bidang yang sesuai. Untuk mempertahankan atau meningkatkan gerakan 

sendi, latihan ini dilakukan secepat mungkin ketika kondisi pasien 

memungkinkan (Brunner & Suddarth, 2012). Rentang gerakdibedakan menjadi 

dua yaitu rentang gerakaktif dan rentang gerak pasif. Rentang gerakaktif adalah 

klien dapat menggerakansendinya dengan mandiri atau tanpabantuan. 

Sedangkan rentang gerak pasifadalah klien tidak dapat menggerakansendinya 

secara mandiri dan perawatmenggerakan setiap sendi dengan rentanggerak atau 

berada diantaranya (Widuri, 2010). 
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ROM dikerjakan sekurang-kurangnya satu kali sehari dan harus diulang 

2-3 kali. Tujuan latihan ini adalah untuk memulai memperbaiki neurologis, 

mencegah terjadinya kekakuan (kontraktur), memperlancar peredaran darah, 

menurunkan kekakuan (dekondisioning), meningkatkan kemampuan 

fungsional, mengoptimalkan pengobatan sehubungan masalah medis, 

menyediakan bantuan psikologis pasien dan keluarganya melalui terapi fisik 

dan teknik-teknik lain (Irfan, 2011). Dengan latihan ROM maka akan 

memulihkan kelenturan sendi sehingga pasien stroke dapat melakukan aktivitas 

sehari-harinya secara mandiri dan meningkatkan kualitas hidup. 

Kemandirian yang muncul dalam diri insan pasca stroke sangat penting 

untuk mempercepat proses pemulihan cacat yang dialaminya secara 

menyeluruh. Bukan saja meringankan tugas orang-orang di sekitarnya, tetapi 

juga dapat menumbuhkan semangat bagi mereka. Semakin cepat latihan 

dimulai, semakin cepat pula pasien menyesuaikan kehidupan barunya secara 

mandiri (Lingga, 2013). 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 

pengkajian tentang pengaruh latihan ROM pasif terhadap rentang gerak pada 

pasien stroke. Metode penelitian Penulis melakukan analisis  melalui Literature 

Review. Literature Review adalah sebuah metode yang sistematis, eksplisit dan 

reprodusibel untuk melakukan identifikasi, evaluasi dan sintesis terhadap 

karya-karya hasil penelitian dan hasil pemikiran yang sudah dihasilkan oleh 

para peneliti dan praktisi. Literature Review bertujuan untuk membuat analisis 
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dan sintesis terhadap pengetahuan yang sudah ada terkait topik yang akan 

diteliti untuk menemukan ruang kosong (gaps) bagi penelitian yang akan 

dilakukan (Okoli & Schabram, 2010) 

Alur pencarian Literature Review adalah diawali dengan penelusuran 

melalui Google Scholar dengan memasukkan semua kata yang ada pada judul, 

lalu memilih sesuai kata kunci yang telah ditentukan, kemudian diklasifiksikan 

lima tahun terakhir, selanjutnya memilih artikel sesuai dengan kriteria inklusi 

yang kemudian dianalisis. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari Literature Review ini adalah “Bagaimana 

pengaruh latihan ROM pasif terhadap rentang gerak pada pasien stroke?” 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengidentifikasi keefektifan latihan ROM pasif terhadap peningkatan 

rentang gerak pada pasien stroke. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi perubahan yang terjadi setelah dilakukan ROM pasif 

pada pasien stroke. 

b. Mengidentifikasi prosedur latihan ROM pasif pada pasien stroke. 

D. Manfaat Penelitian 

Studi kasus ini diharapkan memberikan manfaat bagi: 
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1. Bagi Masyarakat/Klien 

Memperoleh pengetahuan tentang terapi yang dapat diberikan pada 

pasien stroke yang mengalami kelemahan maupun kecacatan untuk 

meningkatkan rentang gerak. 

2. Bagi Perkembangan  Ilmu dan Teknologi Keperawatan 

Menambah keluasan ilmu dan teknologi terapan di bidang keperawatan 

tentang pengaruh latihan ROM pasif terhadap rentang gerak pada pasien 

stroke. 

3. Bagi Institusi  

Dapat menjadi bahan bacaan ilmiah, sebagai kerangka perbandingan 

untuk mengembangkan ilmu pengetahuan keperawatan, serta menjadi 

sumber informasi bagi mereka yang akan melakukan penilitian lebih lanjut. 

4. Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan dan memperoleh pengalaman dalam 

menyusun Literature Reviewtentang pengaruh latihan ROM pasif dalam 

meningkatkan rentang gerak pada pasien stroke. 
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BAB II 

METODE PENELITIAN 

A. Strategi Pencarian Literatur 

1. Framework yang digunakan 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif dengan menggunakan pendekatan Literature Review. Tipe study 

yang direview adalah semua jenis penelitian yang menggunakan latihan 

Range of Motion (ROM) untuk membantu meningkatkan rentang gerak 

pada pasien stroke. Populasi yang ditentukan dalam penelitian ini adalah 

pasien stroke. Intervensi yang digunakan adalah intervensi latihan ROM 

pasif dengan tipe outcome berbatas pada rentang gerak. 

2. Kata Kunci 

Kata kunci sesuai MESH (Medical Subject Heading) tiap variabel yang 

telah dipilih yaitu “latihan ROM” “rentang gerak” dan “pasien stroke”. 

3. Database atau aplikasi yang digunakan dalam pencarian 

Penelusuran menggunakan Google Scholar dengan membuka 

https://scholar.google.co.id/ yang dilakukan pada tanggal 22 Juni 2020. 

 

 

 

https://scholar.google.co.id/
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B. Kriteria Inklusi dan Eksklusi 

Literature Review ini disusun melalui penelusuran artikel penelitian 

dengan kriteria inklusi sebagai berikut : 

1. Literatur yang dimuat dalam jurnal terakreditasi 

2. Literatur yang terbit pada tahun 2015-2020 

3. Literatur menggunakan konsep / variabel latihan ROM dan rentang gerak 

4. Objek penelitian pada literatur adalah pasien stroke 

5. Artikel yang dapat diakses melalui fulltext dalam format pdf 

Kriteria eksklusipada Literature Review ini adalah sebagai berikut : 

1. Jurnal yang tidak terakreditasi 

2. Artikel yang tidak dapat diakses melalui fulltext dalam format pdf 

 

C. Seleksi Studi dan Penilaian Kualitas 

1. Hasil Pencarian dan Seleksi Hasil 

Pencarian dilakukan dengan memasukkan semua kata pada judul 

literatur review didapatkan 625 hasil, kemudian dispesifikkan   menuliskan  

kata kunci sesuai MESH (Medical Subject Heading) tiap variabel yang telah 

dipilih yaitu “latihan ROM” “rentang gerak” dan “pasien stroke” hasil 

pencarian diperoleh hasil, 43 kemudian diklasifikasikan kembali dalam 5 

tahun terakhir didapatkan 39 hasil. 
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Artikel yang telah ditemukan dibaca dan dicermati untuk melihat 

apakah artikel tersebut dapat memenuhi kriteria inklusi dan kriteria eksklusi 

penulis untuk dijadikan sebagai literatur dalam penulisan Literature 

Review.Setelah artikel yang masuk dalam kriteria inklusi dan kriteria 

eksklusi dianalisa, diperoleh hasil 12 artikel. Pencarian berbatas yang 

diakses melalui fulltext dalam format pdf. Artikel yang masuk dalam 

kriteria inklusi dianalisis, diekstraksi dan disintesis kemudian ditentukan 

evidancenya, diperoleh 4 artikel yang difokuskan pada penelitian dengan 

Pre Experiment Design. Dari hasil ekstraksi dan analisis diharapkan akan 

ditemukan sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan dasar dalam melakukan 

intervensi keperawatan di rumah sakit ataupun tatanan komunitas. 
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Penelusuran menggunakan Google Scholar 

Memasukkan semua kata yang ada dalam jurnal 

 

Dispesifikkan menggunakan kata kunci sesuai 

MESH (Medical Subject Heading) 

 

Diklasifikasikan kedalam 5 tahun terakhir  

  (2015-2020)  

 

Hasil dengan kriteria inklusi 

 

Hasil artikel literature untuk analisis  

Table 1.Strategi Pencarian Data 

 

 

 

 

43 hasil 

39 hasil 

12 hasil 

4 hasil 

625 hasil 
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2. Daftar Artikel Hasil Pencarian 

Berikut merupakan intisari yang diambil dari penelitian: judul 

penelitian, nama peneliti, tahun publikasi, metode, instrument penelitian, 

jumlah sampel, intervensi, hasil dan kesimpulan penelitian lengkap dengan 

nilai signifikansinya. Intisari yang diambil kemudian dimasukkan ke dalam 

sebuah tabel agar hasil ekstraksi mudah dibaca. Setelah dilakukan seleksi 

berdasarkan kriteria inklusi didapatkan 4 artikel, 4 artikel tersebut 

kemudian dianalisis. Berikut ini merupakan 4 daftar artikel yang diekstraksi 

dalam bentuk tabel : 
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Table 2. Sintesis / Ekstraksi Data Hasil Penelitian 

Judul  Penulis 

dan 

Tahun 

Tujuan Desain 

Penelitian/I

nstrumen 

Jumlah 

Responden

/Sampel 

Intervensi Hasil 

Pengaruh 

Latihan 

Range of 

Motion 

Terhadap 

Rentang 

Gerak Sendi 

Ekstremitas 

Atas Pada 

Pasien Pasca 

Stroke Di 

Makassar 

Fransiska 

Anita, 

Henny 

Pongantun

, Putri 

Veni Ada, 

Vhiola 

Hingkam, 

2018 

Tujuan 

penelitian ini 

adalah untuk 

mengetahui 

adanya 

pengaruh 

latihan range of 

motion terhadap 

rentang gerak 

sendi 

ekstremitas atas 

pada pasien 

pasca stroke. 

Pre 

Experiment 

Design 

dengan 

menggunak

an 

rancangan 

One Group 

Pre Test-

Post test 

Design/ 

Goniometri 

Jumlah 

sampel 

penelitian 

40 

responden 

Latihan ROM 

dilakukan 5 

hari dalam 

seminggu, 

diberikan 2 

kali sehari 

pada pagi dan 

sore hari  

dalam waktu 

5-10 menit 

dengan 8 kali 

pengulangan 

selama 2 

minggu. 

Data dianalisis dengan 

menggunakan uji statistic 

yaitu uji Wilcoxon dengan 

tingkat kemaknaan ɑ=0,05. 

Diperoleh nilai sendi peluru 

fleksi dan ekstensi p=0,000, 

sendi engsel fleksi dan 

ekstensi p= 0,000, sendi 

kondiloid fleksi dan ekstensi 

nilai p=0,000 dengan 

interprestasi nilai p < 0,05, 

maka dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis alternatif 

(Ha) diterima dan hipotesis 

nol (Ho) ditolak artinya ada 
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pengaruh latihan ROM 

terhadap rentang gerak sendi 

ekstremitas atas pada pasien 

pasca stroke di Makassar. 

Pengaruh 

Range Of 

Motion 

(Rom) Pasif 

Terhadap 

Peningkatan 

Sudut 

Rentang 

Gerak 

Ekstremitas 

Atas Pasien 

Stroke Di 

RSUD 

Tugurejo 

Semarang 

Elisa Ling 

Dinanti, 

Mugi 

Hartoyo, 

Wulandari

, 2015  

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

menganalisis 

pengaruh ROM 

pasif terhadap 

peningkatan 

sudut rentang 

gerak pasien 

stroke di RSUD 

Tugurejo 

Semarang. 

Pra 

eksperiment

al dengan 

one group 

pre-posttest 

design/ 

Goniometer 

Jumlah 

sampel 22 

responden 

ROM pasif 

selama 1 kali 

sehari 

sebanyak 8 

kali 

hitunganselam

a 7 hari 

 

Hasil analisis peningkatan 

sudut rentang gerak 

ekstremitas atas pasien stroke 

sebelum dan sesudah latihan 

ROM  penelitian uji Wilcoxon 

menunjukkan bahwa rata-rata 

rentang gerak sebelum latihan 

ROM adalah 7,95 sedangkan 

rata-rata sesudah latihan 

ROM adalah 24,31 dengan p 

value 0,001 dengan tingkat 

kemaknaan 95% (α = 0,05). 

Hasil penelitian menunjukkan 

terdapat pengaruh antara 

pemberian ROM pasif dengan 
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peningkatan sudut rentang 

gerak ekstremitas atas pasien 

stroke. 

Pengaruh 

Rom Pasif 

Terhadap 

Perubahan 

Sudut Sendi 

Siku Pada 

Pasien Stroke 

Non 

Hemoragik 

Di Rsud Dr. 

H. Soewondo 

Kendal 

Randitya 

Wisnu 

Prasadhan

a, Mugi 

Hartoyo, 

Wulandari 

M, 2015 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengetahui 

pengaruh ROM 

pasif terhadap 

perubahan sudut 

sendi siku pada 

pasien stroke 

non hemoragik 

di RSUD dr. H. 

Soewondo 

Kendal 

Pra-

eksperiment

al dengan 

menggunak

an jenis 

penelitian 

pre test-post 

test design/ 

Goniometer 

Jumlah 

sampel 22 

responden 

ROM pasif 

diberikan 

setiap 2 kali 

sehari pada 

pagi dan sore 

hari dalam 

waktu 15-30 

menit selama 

2 minggu  

Berdasarkan hasil penelitian 

setelah diberikan ROM pasif, 

responden yang mengalami 

perubahan sudut siku 

sebanyak 19 responden 

(86,4%) dan yang tidak 

mengalami perubahan adalah 

3 responden (13,6%). Hasil 

uji Wilcoxon diperoleh p value 

sebesar 0,000 (p value < 

0,05), yang menunjukkan 

bahwa ada pengaruh yang 

sangat signifikan pemberian 

Range of Motion (ROM) pasif 

terhadap perubahan sudut siku 

pada pasien stroke non 
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hemoragik di RSUD dr. H. 

Soewondo Kendal 

Latihan 

Range Of 

Motion 

(Rom) Pasif 

Terhadap 

Rentang 

Sendi Pasien 

Pasca Stroke 

Derison 

Marsinova 

Bakara, 

Surani 

Warsito, 

2015 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengetahui 

pengaruh 

latihan Range 

Of Motion 

(ROM) pasif 

terhadap 

peningkatan 

rentang sendi 

pasien pasca 

stroke di 

Kabupaten 

Rejang Lebong 

Pre 

Eksperiment

al dengan 

rancangan 

penelitian 

menggunak

an The One 

Group 

Pretest-

Posttest 

Design/Gon

iometri 

Jumlah 

sampel30p

asien stroke 

yang 

mengalami 

hemiparese 

lebih dari 6 

bulan 

ROM pasif 

dilakukan 1 

kali sehari 

dengan 10 kali 

tiap gerakan 

selama 5 detik 

- Perbedaan rerata rentang 

sendi fleksi-ekstensi siku, 

hasil uji non parametrik 

Wilcoxon didapatkan nilai z 

adalah -2,236 dan nilai p < 

0,05. Hasil tersebut dapat 

diartikan rerata rentang 

sendi fleksi-ekstensi siku 

sebelum dan sesudah 

stimulasi latihan ROM pasif 

ada perbedaan yang 

bermakna. 

- Perbedaan rerata rentang 

sendi abduksi-adduksi bahu, 

hasil uji non parametrik 

Wilcoxon didapatkan nilai z 

adalah -2,236 dan nilai p < 
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0,000. Hasil tersebut dapat 

diartikan rerata rentang 

sendi abduksi-adduksi bahu 

sebelum dan sesudah 

stimulasi latihan ROM pasif 

ada perbedaan yang 

bermakna. 

- Perbedaan rerata rentang 

sendi fleksi-ekstensi lutut, 

hasil uji non parametrik 

Wilcoxon didapatkan nilai z 

adalah -2,236 dan nilai p< 

0,05. Hasil tersebut dapat 

diartikan rerata rentang 

sendi fleksi-ekstensi lutut 

sebelum dan sesudah 

stimulasi latihan ROM pasif 

ada perbedaan yang 

bermakna. 
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- Perbedaan rerata rentang 

sendi abduksi-adduksi paha, 

hasil uji non parametrik 

Wilcoxon didapatkan nilai z 

adalah -4,993 dan nilai p< 

0,05. Hasil tersebut dapat 

diartikan rerata rentang 

sendi abduksi-adduksi paha 

sebelum dan sesudah 

stimulasi latihan ROM pasif 

ada perbedaan yang 

bermakna. 
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BAB III 

HASIL DAN ANALISIS 

 

Penetapan kriteria yang ketat pada metode sangat mempengaruhi jumlah artikel 

yang didapat. Penentuan artikel yang diambil awalnya dengan cara memasukan semua 

kata pada judul kemudian dilakukan pencarian pada google scholar, didapatkan 

hasilnya masih terlalu luas sehingga dispesifikkan lagi menggunakan kata kunci sesuai 

MESH (Medical Subject Heading), setelah itu diklasifikasikan lagi dalam 5 tahun 

terakhir. Hasil dari artikel yang dispesifikkan menggunakan kata kunci dan 5 tahun 

terakhir dianalisa mana saja artikel yang memenuhi kriteria inklusi yang akan dijadikan 

sumber Literature Review. Dari hasil tersebut ada 4 artikel yang dijadikan acuan yang 

sesuai dengan kriteria inklusi yaitu penerapan latihan ROM, rentang gerak dan pasien 

stroke.Didapatkan 4 jenis artikel dengan  metode penelitian  metode Pre Experiment 

Design dengan menggunakan rancangan One Group Pre Test-Post test Design. 

Artikel pertama dengan judul “Pengaruh Latihan Range Of Motion Terhadap 

Rentang Gerak Sendi Ekstremitas Atas Pada Pasien Pasca Stroke Di Makassar” 

menunjukkan bahwa ada pengaruh latihan ROM terhadap rentang gerak sendi 

ekstremitas atas pada pasien pasca stroke di Makassar. Responden Data dianalisis 

dengan menggunakan uji statistik yaitu uji Wilcoxon dengan tingkat kemaknaan 

ɑ=0,05. Diperoleh nilai sendi peluru fleksi dan ekstensi p=0,000, sendi engsel fleksi 
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dan ekstensi p= 0,000, sendi kondiloid fleksi dan ekstensi nilai p=0,000 dengan 

interprestasi nilai p < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis alternatif (Ha) 

diterima dan hipotesis nol (Ho) ditolak. 

Latihan ROM dilakukan pada 40 responden selama 5 hari dalam seminggu, 

diberikan 2 kali sehari pada pagi dan sore hari  dalam waktu 5-10 menit dengan 8 kali 

pengulangan selama 2 minggu. Instrumen penelitian yang digunakan pada 

mengumpulkan data adalah melalui lembar observasi dengan menggunakan alat ukur 

derajat rentang gerak sendi yaitu goniometer. Dalam penelitian ini, peneliti mencatat 

hasil pengukuran luas derajat rentang gerak sendi ekstremitas atas pada lembar 

observasi sebelum dilakukan intervensi (Pre test), hari ke 14 (post 2 minggu) dan hari 

ke 28 (post 4 minggu).  

Artikel kedua yang berjudul “Pengaruh Range Of Motion (ROM) Pasif 

Terhadap Peningkatan Sudut Rentang Gerak Ekstremitas Atas Pasien Stroke di RSUD 

Tugurejo Semarang”, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara pemberian ROM 

pasif dengan peningkatan sudut rentang gerak ekstremitas atas pasien stroke. Hasil 

analisis peningkatan sudut rentang gerak ekstremitas atas pasien stroke sebelum dan 

sesudah latihan ROM  penelitian uji Wilcoxon menunjukkan bahwa rata-rata rentang 

gerak sebelum latihan ROM adalah 7,95 sedangkan rata-rata sesudah latihan ROM 

adalah 24,31 dengan p value 0,001 dengan tingkat kemaknaan 95% (α = 0,05).Jumlah 

sampel 22 responden diberikan latihan ROM pasif selama 1 kali sehari sebanyak 8 kali 

hitungan selama 7 hari. Alat ukur yang digunakan yaitu Goniometer. 
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Artikel ketiga dengan judul “Pengaruh ROM Pasif Terhadap Perubahan Sudut 

Sendi Siku Pada Pasien Stroke Non Hemoragik Di RSUD Dr. H. Soewondo Kendal”. 

Berdasarkan hasil penelitian setelah diberikan ROM pasif setiap 2 kali sehari pada pagi 

dan sore hari dalam waktu 15-30 menit selama 2 minggu, responden yang mengalami 

perubahan sudut siku sebanyak 19 responden (86,4%) dan yang tidak mengalami 

perubahan adalah 3 responden (13,6%). Hasil uji Wilcoxon diperoleh p value sebesar 

0,000 (p value < 0,05), yang menunjukkan bahwa ada pengaruh yang sangat signifikan 

pemberian ROM pasif terhadap perubahan sudut siku pada pasien stroke non 

hemoragik di RSUD dr. H. Soewondo Kendal. 

Selanjutnya, artikel keempat yang berjudul “Latihan Range of Motion (ROM) 

Pasif Terhadap Rentang Sendi Pasien Pasca Stroke”. Jumlah responden 30 pasien 

stroke yang mengalami hemiparese lebih dari 6 bulan, Instrumen yang digunakan 

menggunakan goniometri, proses pelaksanaan intervensi ROM pasif dilakukan 1 kali 

sehari dengan 10 kali tiap gerakan selama 5 detik. 

Hasil uji non parametrik Wilcoxon perbedaan rerata rentang sendi fleksi-

ekstensi siku didapatkan nilai z adalah -2,236 dan nilai p < 0,05. Hasil tersebut dapat 

diartikan rerata rentang sendi fleksi-ekstensi siku sebelum dan sesudah stimulasi 

latihan ROM pasif ada perbedaan yang bermakna.Pada sendi bahu, perbedaan rerata 

rentang sendi abduksi-adduksi bahu, didapatkan nilai z adalah -2,236 dan nilai p < 

0,000. Hasil tersebut dapat diartikan rerata rentang sendi abduksi-adduksi bahu 

sebelum dan sesudah stimulasi latihan ROM pasif ada perbedaan yang bermakna. 
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Hasil uji non parametrik Wilcoxon perbedaan rerata rentang sendi fleksi-

ekstensi lutut didapatkan nilai z adalah -2,236 dan nilai p< 0,05. Hasil tersebut dapat 

diartikan rerata rentang sendi fleksi-ekstensi lutut sebelum dan sesudah stimulasi 

latihan ROM pasif ada perbedaan yang bermakna. Pada sendi paha, perbedaan rerata 

rentang sendi abduksi-adduksi paha didapatkan nilai z adalah -4,993 dan nilai p< 0,05. 

Hasil tersebut dapat diartikan rerata rentang sendi abduksi-adduksi paha sebelum dan 

sesudah stimulasi latihan ROM pasif ada perbedaan yang bermakna. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan dari keempat artikel yang telah diperoleh dapat disimpulkan 

bahwa terdapat pengaruh sebelum dan sesudah diberikan latihan ROM terhadap 

peningkatan rentang gerak sendi pada pasien stroke.Penelitian ini sejalan dengan 

penelitian oleh Murtaqib (2013) yang mengemukakan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan antara latihan range ROM aktif terhadap peningkatan rentang gerak sendi 

siku pada pasien stroke. 

Keempat artikel menggunakan jenis penelitian yang sama yaitu Pre Experiment  

Design dengan menggunakan rancangan One Group Pre Test-Post test Design. 

Responden dilakukan penilaian rentang gerak sendi sebelum latihan ROM dan setelah 

latihan ROM dilakukan kembali penilaian rentang gerak sendi untuk melihat 

perubahan yang terjadi pada rentang gerak. Jumlah responden pada setiap artikel 

berbeda, artikel pertama diberikan intervensi pada 40 responden, artikel kedua dan 

ketiga 22 responden dan artikel yang keempat 30 responden. 

Frekuensi pemberian intervensi latihan ROM pada setiap artikel juga berbeda, 

artikel pertama frekuensi ROM diberikan 2 kali sehari pada pagi dan sore hari  dalam 

waktu 5-10 menit dengan 8 kali pengulangan selama 4 minggu, artikel kedua diberikan 

intervensi ROM pasif selama 1 kali sehari sebanyak 8 kali hitungan selama 7 hari, 

artikel ketiga diberikan ROM pasif setiap 2 kali sehari pada pagi dan sore hari dalam 
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waktu 15-30 menit selama 2 minggu  dan pada artikel keempat diberikan intervensi 

ROM pasif sebanyak 1 kali sehari dengan 10 kali tiap gerakan selama 5 detik. 

Pasien stroke memerlukan penangan yang baik dalam mencegah kecacatan 

fisik maupun mental. Sebesar 30%- 40% penderita stroke bisa sembuh sempurna 

apabila ditangani dalam waktu 6 jam pertama, tetapi apabila dalam waktu tersebut 

penderita stroke tidak memperoleh penanganan maka dapat menyebabkan kecacatan 

ataupun kelemahan fisik seperti hemiparese.  Pasien stroke post serangan memerlukan 

waktu yang lama untuk memulihkan serta memperoleh fungsi penyesuaian diri secara 

optimal. Dalam mengurangi cedera cerebral lanjut maka diperlukan terapi segera, salah 

satu program rehabilitasi yang bisa diberikan pada penderita stroke ialah mobilisasi 

persendian dengan latihan Range of Motion (Bakara & Warsito, 2016). ROM 

merupakan gerakan sendi yang memungkinkan terjadi kontraksi serta pergerakan otot, 

di mana klien bergerak sesuai gerakan normal baik secara aktif maupun pasif dalam 

menggerakkan tiap-tiap pesendiannya (Fitria, C. N. ,2012). 

ROM dikerjakan sekurang-kurangnya satu kali sehari dan harus diulang 2-3 

kali.Latihan ini bertujuan untuk memulai memperbaiki neurologis, mencegah 

terjadinya kekakuan (kontraktur), memperlancar peredaran darah, menurunkan 

kekakuan (dekondisioning), meningkatkan kemampuan fungsional, mengoptimalkan 

pengobatan sehubungan masalah medis, menyediakan bantuan psikologis pasien dan 

keluarganya melalui terapi fisik dan teknik-teknik lain (Irfan, 2011). 
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Paralisis atau kelumpuhan disebabkan karena otot kehilangan suplai saraf 

sehingga otak tidak mampu untuk menggerakkan ekstremitas, hilangnya suplai saraf 

ke otot menyebabkan otot tidak lagi menerima sinyal kontraksi yang diperlukan dalam 

mempertahankan ukuran otot yang normal sehingga mengakibatkan atropi. Serat otot 

akan mengalami kerusakan dan digantikaan oleh jaringan fibrosa dan jaringan lemak. 

Serat otot yang digantikan oleh jaringan fibrosa selama atropi akibat denervasi 

mempunyai kecenderungan untuk terus memendek selama berbulan-bulan, yang 

disebut kontraktur. Atropi otot menimbulkan penurunan aktivitas pada sendi sehinggga 

sendi akan mengalami hilangnya cairan sinovial serta menyebabkan penurunan rentang 

gerak pada sendi (Bakara, D. M., & Warsito, S., 2016). 

Latihan ROM akan menyebabkan permukaan kartilago antara kedua tulang 

akan saling bergesekan. Kartilago banyak mengandung proteo glikans yang menempel 

pada asam hialuronat dan bersifat hidrophilik. Penekanan pada kartilago akibat 

pergerakan akan mendesak air keluar dari matrik kartilago ke cairan sinovial, adanya 

aktivitas pada sendi akan mempertahankan cairan sinovial yang merupakan pelumas 

sendi sehingga sendi dapat bergerak secara maksimal. Jaringan otot yang memendek 

akan memanjang secara perlahan apabila dilakuakan latihan Range of Motion dan 

jaringan otot akan mulai beradaptasi untuk mengembalikan panjang otot kembali 

normal (Dinanti, E. L., Hartoyo, M., & Wulandari, M., 2015). 

Latihan ROM dapat menimbulkan rangsangan sehingga meningkatkan 

aktivitas dari kimiawi neuromuskuler dan muskuler. Rangsangan melalui 
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neuromuskuler akan meningkatkan rangsangan pada serat saraf otot ekstremitas 

terutama saraf parasimpatis yang merangsang untuk produksi asetilcholin, sehingga 

mengakibatkan kontraksi. Mekanisme melalui muskulus terutama otot polos 

ekstremitas akan meningkatkan metabolisme  pada metakonderia untuk menghasilkan 

ATP yang dimanfaatkan oleh otot ekstremitas sebagai energi untuk kontraksi dan 

meningkatan tonus otot polos ekstremitas (Rhestifujiayani, E., Huriani, E., & 

Muharriza, M., 2015).  

Rehabilitasi paska stroke berupa latih ROM dimulai sedini mungkin cepat 

dantepat, berkala, berkesinambungan dapat membantu pemulihan fisik yang lebih 

cepat dan optimal. Lama latihan tergantung padastamina pasien, tetapi latihan yang 

baikadalah latihan yang tidak melelahkan, durasi tidak terlalu lama, namun dengan 

pengulangan sesering mungkin, latihan yang secara berulang membuat konsentrasi 

untuk melakukan gerakan berulang dengan kualitas sebaik mungkin, dengan gerakan 

berulang kali dan terfokus dapat membangun koneksi baru antar neuron yang masih 

aktif adalah dasar pemulihan pada stroke (Murtaqib, 2013). 

Apabila latihan ROM tidak dilakukan secara reguler dan terprogram maka 

kondisi otot ini akan kembali seperti semula. Hal ini berkaitan dengan masa recovery 

dari sistem persendian energi yang digunakan saat latihan itu (Wiwit S, 2010).  

Perubahan sudut rentang gerak pada artikel pertama yaitu rerata pengaruh 

latihan ROM terhadap luas derajat rentang gerak sendi ekstremitas atas pada pasien 



 
26 

 

pasca stroke di Makassar menunjukkan sebelum dilakukan intervensi sendi peluru 

fleksi sebesar 144, 28 derajat sedangkan setelah diberikan intervensi sebesar 180,00 

derajat, sebelum dilakukan intervensi sendi peluru ekstensi sebesar 158, 60 derajat 

sedangkan setelah diberikan intervensi sebesar 180, 00 derajat, sebelum dilakukan 

intervensi sendi engsel fleksi sebesar 118, 53 derajat sedangkan setelah diberikan 

intervensi sebesar 149, 50 derajat, sebelum dilakukan intervensi sendi engsel ekstensi 

sebesar 163, 25 derajat sedangkan setelah diberikan intervensi sebesar 180, 00 derajat, 

sebelum dilakukan intervensi sendi kondoloid fleksi sebesar 65, 58 derajat sedangkan 

setelah diberikan intervensi sebesar 88, 75 derajat dan sebelum dilakukan intervensi 

sendi kondoloid ekstensi sebesar 62, 90 derajat sedangkan setelah diberikan intervensi 

sebesar 88, 75 derajat. 

Artikel kedua, menunjukkan bahwa rata-rata sudut rentang gerak ekstremitas 

atas sebelum dilakukan intervensi sebesar 7, 95 derajat sedangkan setelah dilakukan 

intervensi rata-rata sebesar 24, 31 derajat. 

Artikel ketiga, menunjukkan bahwa rata-rata sudut sendi siku sebelum 

dilakukan intervensi sebesar 151, 36 derajat sedangkan setelah dilakukan intervensi 

rata-rata sebesar 149, 82 derajat. 

Selanjutnya pada artikel keempat, rerata pengaruh latihan ROM pasif terhadap 

rentang sendi pasien pasca stroke menunjukkan rentang sendi fleksi-ekstensi siku 

sebelum intervensi sebesar 142, 33 derajat sedangkan setelah intervensi sebesar 143, 
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82 derajat, rentang sendi abduksi-adduksi bahu sebelum intervensi sebesar 118, 67 

derajat sedangkan setelah intervensi sebesar 120 derajat, rentang sendi fleksi-ekstensi 

lutut sebelum intervensi sebesar 119 derajat sedangkan setelah intervensi sebesar 121, 

17 derajat dan rentang sendi abduksi-adduksi paha sebelum intervensi sebesar 82, 17 

derajat sedangkan setelah intervensi sebesar 83 derajat. 

Berdasarkan hasil di atas, artikel pertama menunjukkan perubahan sudut 

rentang gerak sendi yang paling besar perubahannya dimana latihan ROM dilakukan 

selama 5 hari dalam seminggu, diberikan 2 kali sehari pada pagi dan sore hari  dalam 

waktu 5-10 menit dengan 8 kali pengulangan selama 4 minggu. 

Hal ini menandakan bahwa pemberian intervensi latihan ROM sesering 

mungkin, latihan yang secara berulang dan terprogram serta semakin lama masa 

pemberiannyamaka semakin baik perubahan rentang gerak sendi sehingga dapat 

meningkatkan kualitas hidup pasien dan meringankan tugas orang-orang di sekitarnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil Literature Review yang telah dilakukan tentang 

latihan Range of Motion (ROM) terhadap rentang gerak pada pasien stroke 

disimpulkan bahwa latihan ROM berpengaruh dalam meningkatkan 

rentang gerak sendi pasien stroke. Latihan ini sangat direkomendasikan 

karena pelaksanaannya yang sederhana tanpa menggunakan alat khusus dan 

mudah untuk dipraktikkan oleh perawat, keluarga pasien maupun pasien itu 

sendiri. 

Pemberian intervensi latihan ROM sesering mungkin, latihan yang 

secara berulang dan terprogram serta semakin lama masa pemberiannya 

maka semakin baik perubahan rentang gerak sendi sehingga dapat 

meningkatkan kualitas hidup pasien dan meringankan tugas orang-orang di 

sekitarnya. 

Jika sudah ditemukan evidence yang terbaru dengan kualitas 

penelitian yang lebih baik maka Literature Review ini dapat diupgrade 

sebagai pedoman dalam memberikan rehabilitasi berupa latihan ROM yang 

dapat meningkatkan rentang gerak pada pasien stroke. 
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