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ABSTRAK 

Pendahuluan: Stroke merupakan suatu peyakit neurologis akut yang disebabkan 

oleh gangguan pembuluh darah otak yang terjadi secara mendadak dan dapat 

menimbulkan gejala yang sesuai dengan daerah otak yang terserang. Tujuan: 

Mengidentifikasi pengaruh intervensi terapi ROM terhadap kekuatan otot pada 

pasien stroke. Berdasarkan hasil peningkatan kekuatan otot. Metode:. Design 

penelitian yang masuk dalam literatur review ini menggunakan desain study 

literature. Dimana jenis penelitian ini biasa digunakan dalam melihat pengaruh 

atau evektifitas suatu intervensi. Hasil: Berdasarkan metode yang di gunakan 

dalam mencari jurnal dan menetapkan kriteria inklusi, maka penulis menentukan 

artikel yang akan di review yang telah melewati penyaringan dengan memasukan 

kata yang ada di dalam pencarian, kemudian di spesifikan dalam 5 tahun terakhir, 

kemudian di spesifikan dalam 3 tahun terakhir dan dispesifikan lagi 1 tahun 

terakhir. Setelah di spesifikan ke 1 tahun terakhir kemudian artikel mana saja 

yang memenuhi kriteria inkulisi. Dan didapatkan 14 artikel yang memenuhi  

kriteria inklusi. Dari 14 artikel yang memenuhi kriteria inklusi penulis 

menentukan 4 artikel yang akan di review dari berbagai macam metode yang 

berbeda yang di anggap bisa menjawab tujuan dari penulisan literature review. 

Pembahasan: Range Of Motion (ROM) adalah latihan yang dilakukan untuk 

mempertahankan atau memperbaiki tingkat kesempurnaan kemampuan 

menggerakkan persendian secara normal dan lengkap untuk meningkatkan massa 

otot dan tonus otot. Simpulan: Hasil literature review ini menunjukkan bahwa 

intervensi terapi ROM menunjukkan pengaruh yang baik dan sangat signifikan 

dalam upaya meningkatkan kekuatan otot setelah dilakukan intervensi. 

Kata Kunci: Terapi ROM, Kekuatan Otot , Stroke 
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ABSTRACT 
 

Introductio: Stroke is an acute neurological disease caused by brain blood vessel 

disorders that occur suddenly and can cause symptoms that correspond to the area 

of the brain being attacked. Objective: To identify the effect of ROM therapy 

interventions on muscle strength in stroke patients. Based on the results of 

increased muscle strength. Method: Research designs included in the literature 

review use the study literature design. Where this type of research is commonly 

used in seeing the effect or effectiveness of an intervention. Results: Based on the 

method used in searching journals and establishing inclusion criteria, the authors 

determine the articles to be reviewed that have passed the filter by entering words 

that are in the search, then specified in the last 5 years, then specified in 3 years 

last and specified again last 1 year. After being specified in the last 1 year, then 

which articles meet the inculsion criteria. And found 14 articles that meet the 

inclusion criteria. Of the 14 articles that meet the inclusion criteria, the author 

determines 4 articles to be reviewed from a variety of different methods that are 

considered to be able to answer the purpose of writing a literature review. 

Discussion: Range of Motion (ROM) is an exercise conducted to maintain or 

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

completely to increase muscle mass and muscle tone. Conclusion: The results of 

this review literature indicate that ROM therapy interventions show a good and 

very significant effect in efforts to increase muscle strength after the intervention. 

Keywords: ROM Therapy, Muscle Strength, Stroke 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Stroke merupakan suatu peyakit neurologis akut yang disebabkan 

oleh gangguan pembuluh darah otak yang terjadi secara mendadak dan 

dapat menimbulkan gejala yang sesuai dengan daerah otak yang 

terserang.(Dwi Nur Aini, Nana Rohana, 2019) 

World Health Organization (WHO) menetapkan bahwa stroke 

merupakan suatu sindrom klinis dengan gejala berupa gangguan fungsi otak 

secara fokal atau global yang dapat menimbulkan kematian atau kelainan 

menetap lebih dari 24 jam, tanpa penyebab lain kecuali gangguan 

vascular.(Anggriani et al., 2018) 

 Stroke dapat menyebabkan kerusakan neurologis yang disebabkan 

adanya sumbatan total atau parsial pada satu atau lebih pembuluh darah 

serebral sehingga menyumbat aliran darah ke otak. Hambatan tersebut 

umumnya disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah atau penyumbatan 

pembuluh oleh gumpalan (clot), yang menyebabkan kerusakan jaringan otak 

karena otak kekurangan pasokan oksigen dan nutrisi. Stroke dapat 

menyebabkan berbagai macam gangguan seperti kematian jaringan otak, 

penurunan tonus otot, dan hilangnya sensibilitas pada sebagian anggota 

tubuh yang dapat menurunkan kemampuan fungsi tubuh yang dikendalikan 

oleh jaringan tersebut.(Dwi Nur Aini, Nana Rohana, 2019) 
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Stroke merupakan salah satu penyakit yang menyebabkan 

kerusakan/kecacatan permanen, dan merupakan penyebab utama morbiditas 

dan mortalitas. Hasil statistik memperkirakan bahwa 29% klien stroke akan 

meninggal dalam waktu satu tahun, dengan 20% diantaranya meninggal 

dalam waktu tiga bulan, 25% mengalami ketergantungan, dan hanya 46% 

sisanya yang bisa hidup mandiri. (Budi et al., 2019) 

AHA menjelaskan di tahun 2015 stroke Secara global menduduki 

urutan ketiga sebagai penyakit mematikan selain jantung dan kanker. 

sebagian besar stroke menyerang diatas usia 40 tahun, namun tidak bisa 

dipungkiri penyakit ini dapat juga menyerang semua usia. (Anita et al., 

2018) 

Stroke Assosiation di tahun 2015 menjelaskan bahwa data statistik 

stroke diseluruh dunia juga menyatakan sekitar 15 juta orang diseluruh 

dunia mengalami stroke setiap tahun. 1 dari 6 orang di seluruh dunia akan 

mengalami stroke dalam hidup mereka. Dua- pertiga dari kematian stroke 

terjadi di negara-negara kurang berkembang.(Pratiwi, 2019) 

American Heart Association di tahun 2009 menjelaskan stroke 

merupakan salah satu masalah kesehatan yang cukup serius dalam 

kehidupan modern saat ini, Prevalensi stroke meningkat seiring dengan 

bertambahnya usia. Pada usia 18-44 tahun prevalensinya meningkat sebesar 

0,8% dan pada usia 65 tahun keatas meningkat 8,1%. (Laila Febgriantie., 

Ani Rosita., 2017) WHO juga memperkirakan 7,6 juta kematian terjadi 

akibat stroke pada tahun 2020 mendatang.(Pratiwi, 2019) 
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Centers for Disease Control and Prevention di tahun 2012 dalam 

(Elisa Ling Dinanti, Mugi Hartoyo, 2015) Satu dari enam orang di seluruh 

dunia akan mengalami stroke, dan setiap 6 detik seseorang akan meninggal 

akibat stroke. Sekitar 795.000 stroke terjadi setiap tahun di Amerika Serikat. 

Hasil Riset Kesehatan Dasar di tahun 2013, menunjukkan terjadi 

peningkatan insiden stroke pada tahun 2007 sebanyak 8,3/ 1000 penduduk 

menjadi 12,1/ 1000 penduduk. Prevalensi ini juga diikuti oleh angka 

kejadian stroke yang terdiagnosa sebesar 57,9% dan sisanya belum dapat 

didokumentasikan karena beberapa faktor seperti jarak antara rumah dan 

fasilitas kesehatan yang jauh sehingga masih ada pasien stroke yang tidak 

bisa berobat ke pelayanan kesehatan.(Elisa Ling Dinanti, Mugi Hartoyo, 

2015) 

Peningkatan privalensi penyakit stroke di indonesia juga terjadi 

secara siknifikan dari tahun 2013 sampai 2018 menurut data riskedas di 

jelaskan bahwa prevalensi stroke (permil) berdasarkan diagnosis pada 

penduduk umur ≥ 15 tahun, di tahun 2013 dengan wawancara berdasarkan 

diagnosis nakes yaitu 7% meningkat di tahun 2018 menjadi 10,9 % 

wawancara berdasarkan diagnosis dokter. (Riskesdas, 2018) 

Di provinsi Sulawesi Tenggara sendiri kasus stroke di setiap 

tahunnya selalu masuk dalam 10 penyakit terbesar penyakit tidak menular 

Sulawesi Tenggara dan berada pada urutan nomor 8 dari 10 penyakit 

terbesar tersebut. Penyakit stroke dalam data penyakit tidak menular di 
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Sulawesi tenggara tahun 2016 berjumlah 246 kasus.(Profil Dinkes Sultra, 

2016)  

Salah satu manifestasi klinis stroke ialah gangguan motorik. Stroke 

dapat menyisakan kelumpuhan, terutama pada sisi yang terkena, timbul 

nyeri, sublokasi pada bahu, pola jalan yang salah dan masih banyak 

kondisi yang perlu dievaluasi oleh perawat. (Budi et al., 2019) 

Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu upaya rehabilitasi untuk 

memulihkan kondisi pasien pasca stroke. Rehabilitasi pada pasien stroke 

terdiri dari terapi fisik, terapi aktivitas sehari-hari, terapi bicara, konseling 

dan bimbingan rohani. Salah satu rehabilitasi yang digunakan adalah terapi 

fisik (fisioterapi). Fisioterapi pada prinsipnya dilakukan segera mungkin 

dan disesuaikan dengan kondisi pasien. (Pratiwi, 2019) 

Salah satu bentuk fisioterapi untuk memulihkan kekuatan otot adalah 

Range Of Motion (ROM). ROM adalah latian yang diberikan untuk 

mempertahakan atau memperbaiki tingkat persendian dapat kembali 

fungsinya secara normal dan untuk meningkatkan massa otot dan tonus 

otot pada anggota gerak tubuh.(Pratiwi, 2019) 

Terdapat dua jenis latihan ROM yaitu ROM aktif dan ROM pasif. 

ROM aktif adalah latihan gerak isotonik (terjadi kontraksi dan pergerakan 

otot) yang dilakukan klien dengan menggerakan masing- masing 

persendiannya sesuai dengan rentang geraknya yaitu normal, sedangkan 

ROM pasif adalah pergerakan perawat atau petugas lain yang 

menggerakkan persendian klien sesuai dengan rentang geraknya. Latihan 
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ROM merupakan salah satu bentuk rehabilitasi awal pada penderita 

stroke.(Giawa & Nababan, 2019) 

Latihan Range Of Motion (ROM) merupakan latihan yang dilakukan 

untuk mempertahankan atau memperbaiki tingkat kesempurnaan 

kemampuan pergerakan sendi secara normal dan lengkap untuk 

meningkatkan massa otot dan tonus otot. 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 kekuatan otot, kerugian pasien hemiparase bila tidak segera 

ditangani maka akan terjadi kecacatan yang permanen.(Susana, 2019) 

Berdasarkan latar belakang dan fenomenadi atas, maka penulis 

tertarik melakukan pengkajian yang mendalam untuk mengetahui pengaruh 

intervensi terapi ROM terhadap kekuatan otot pada pasien stroke. Penelitian 

tersebut diambil untuk dilakukan analisis melalui literature review.  

B. TUJUAN 

1. Tujuan Umum 

Mengidentifikasi pengaruh intervensi terapi ROM terhadap 

kekuatan otot pada pasien stroke. Berdasarkan hasil peningkatan 

kekuatan otot. 

2. Tujuan Khusus 

Mengidentifikasi hasil peningkatan skala otot yang di 

dapatkan setelah di lakukan intervensi terapi ROM 



6 
 

BAB II 

METODE PENELITIAN 

 

Design penelitian yang masuk dalam literatur review ini 

menggunakan desain study literature. Dimana jenis penelitian ini biasa 

digunakan dalam melihat pengaruh atau evektifitas suatu intervensi. Tipe 

study yang direview adalah semua jenis penelitian yang mengunakan 

terapi ROM dalam upaya penatalaksanaan paien stroke. Pencarian jurnal 

melalui google scholar, batasan mengambil jurnal dan hal lainnya. Jurnal 

yang masuk dalam kriteria inklusi adalah jurnal yang membahas tenang 

intervensi Terapi ROM dalam upaya penatalaksanaan pasien stroke.  

Literature review ini disusun melalui penelusuran artikel penelitian 

yang sudah terpublikasi di dalam google cendekia. Populasi sampelnya 

adalah seluruh sampel pasien stroke yang mengunakan intervensi terapi 

ROM dalam upaya penatalaksanaan pasien stroke. Penelusuran dilakukan 

menggunakan google scholar. Penulis membuka website 

www.googlescholar.com. Pencarian dilakukan dengan memasukan semua 

kata yang ada di dalam judul literature yaitu “pengaruh terapi ROM 

terhadap kekuatan otot pada pasien stroke” didapatkan hasil 653 temuan 

kemudian di spesifikan lagi dalam 5 tahun terakhir didapatkan hasil 512 

temuan dan dispesifikan lagi menjadi 3 Tahun terakhir didapatkan hasil 

449  temuan dan di spesifikan lagi 1 tahun terakhir di dapatkan 205. 

Setelah di spesifikan ke 1 tahun terakhir kemudian hasil yang di dapatkan 

di analisa mana saja artikel yang memenuhi kriteria inklusi dan dapat 



7 
 

dijadikan sebagai artikel yang akan digunakan dengan mengacu pada 

artikel yang terkait dengan intervensi terapi ROM dalam upaya 

penatalaksanaan pasien stroke.  

Artikel yang ditemukan dibaca dengan cermat untuk melihat 

apakah artikel memenuhi kriteria inklusi penulis untuk dijadikan sebagai 

literatur dalam penulisan  literature review. Artikel yang masuk dalam 

kriteria inlklusi dianalisis, diekstraksi dan disintesis kemudian ditentukan 

evidancenya. Dari hasil ekstraksi dan analisis diharapkan akan ditemukan 

sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan dasar dalam melakukan 

intervensi keperawatan di rumah sakit ataupun tatanan komunitas.  

Berikut merupakan intisari yang diambil dari penelitian: nama 

peneliti, tahun publikasi, metode, jumlah sampel, 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 dan ekslusi 

didapatkan 4 artikel, 4 artikel tersebut kemudian dianalisis. Di bawah ini 

merupakan 4 daftar artikel yang di ekstraksi dalam bentuk tabel: 
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Penulusuran menggunakan 

Google scholar 

Dilakukan pencarian menggunaan semua  

kata yang ada di dalam judu literature 

review 

 

 

Dispesifikan dalam 5 tahun terakhir  

(2015-2020) 

 

 

Dispesifikan dalam 3 tahun terakhir 

(2017-2020) 

 

 

Dispesifikan dalam 1 tahun terakhir 

(2019-2020) 

 

 

Hasil dengan criteria Inklusi  

 

Hasil artikel Literature untuk dianalisis 

 

 

Gambar 1. Artikel Berdasarkan Kriteria 

653 Hasil 

512 Hasil 

449 Hasil 

4 Hasil 

14 Hasil 

205Hasil 
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Tabel 1. Sinstesis/Ekstraksi Data Hasil Penelitian 
 

PENULIS DAN 

TAHUN 

TUJUAN 

PENELITIAN 

DESAIN 

PENELITIAN 

JUMLAH 

RESPONDEN/ 

SAMPEL 

TEMPAT 

PENELITIAN 

HASIL KESIMPULAN 

Susanti 

, Difran 

Nobel 

Bistara. 

Tahun 

2019. 

(Bistara, 

2019) 

Penelitian ini 

bertujuan 

untuk 

mengetahui 

adanya 

pengaruh 

Range Of 

Motion 

(ROM) 

terhadap 

kekuatan otot 

pada pasien 

stroke 

Penelitian 

ini 

menggunak

an Pra- 

Eksperime

ntal One-

Group Pre-

Post Test 

Design 

dengan 

analisa data 

menggunak

an statistik 

wilcoxon 

sign rank 

test. 

Populasi 

dalam 

penelitian ini 

adalah 

pasien stroke 

yang 

berdomisili 

di wilayah 

Puskesmas 

Bulak 

Banteng 

Surabaya 

dan jumlah 

sampel 

sebanyak 32 

responden 

(rumus 

slovin). 

Penelitian 

ini 

dilakukan 

di 

Puskesmas 

Bulak 

Banteng 

Surabaya. 

Hasil Uji Wilcoxon menunjukan 

tingkat signifikasi p value = 0,00 

dengan α= 0,05 (p<α) pada 

tangan kanan sedangkan pada 

tangan kiri menunjukkan tingkat 

signifikan p value = 0.00 dengan 

α= 0,02 (p<α). sehingga H 

ditolak karena terdapat pengaruh 

antara latihan ROM 

menggenggam bola terhadap 

kekelutan otot pada tangan 

kanan dan tangan kiri yang 

menderita stroke. Hal ini 

menunjukkan bahwa antar 

variabel terdapat pengaruh yang 

kuat. 

 

Terdapat pengaruh antara Range Of 

Motion (ROM) terhadap kekuatan 

otot pada pasien stroke karena setiap 

responden mengalami peningkatan 

skala kekuatan otot setelah dilakukan 

ROM dengan cara menggenggam 

bola. 
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Hendri Budi, 

Netti, Yossi 

Suryarinilsih. 

Tahun 2019 

(Budi et al., 

2019) 

Tujuan dari 

penelitian 

ini adalah 

untuk 

mengidentifi

kasi efek 

dari latihan 

ball-

grasping 

ROM pada 

kekuatan 

otot tungkai 

pada pasien 

stroke 

iskemik. 

Desain 

penelitian 

quasi-

eksperimen 

dengan 

rancangan 

one group 

pre-post 

test. 

Populasi 

penelitian 

seluruh 

pasien stroke 

di Ruang 

Saraf RSUP 

Dr. M. 

Djamil 

Padang. 

Sampel 

berjumlah 10 

orang 

diperoleh 

secara 

purposive 

sampling 

yang 

memenuhi 

kriteria 

inklusi. 

Ruang 

Saraf RSUP 

Dr. M. 

Djamil 

Padang. 

Hasil penelitian pada tabel 1 

menunjukkan bahwa berdasarkan 

uji statistik dengan uji 

wilcoxon terdapat perbedaan 

kekuatan otot ekstremitas atas 

pada bagian bahu responden (nilai 

p = 0.004), kemudian terdapat 

perbedaan antara kekuatan otot 

ekstremitas atas siku responden 

(nilai p = 0.000), kemudian 

terdapat perbedaan antara 

kekuatan otot ekstremitas atas 

pada bagian tangan responden 

(nilai p = 0.000), dan terdapat 

perbedaan antara kekuatan otot 

ekstremitas atas pada bagian jari 

responden (nilai p = 0.004). Hal 

ini menunjukkan bahwa latihan 

ROM menggenggam bola dapat 

meningkatkan kekuatan otot 

ekstremitas atas pasien stroke 

iskemik yang mengalami 

kelemahan otot ekstremitas atas. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

terdapat perbedaan kekuatan otot 

ekstremitas atas pada bagian bahu 

(nilai p = 0.004), pada bagian siku 

(nilai p = 0.000), pada bagian tangan 

(nilai p = 0.000), dan pada bagian 

jari (nilai p = 0.004) pasien. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut 

maka kesimpulan penelitian ini yaitu 

terapi latihan ROM menggenggam 

bola dengan menggunakan bola karet 

selama 3 hari yang dilanjutkan 

dengan latihan menggenggam bola 

dengan menggunakan bola tenis 

selama 2 hari dengan cara 

meletakkan bola karet diatas tangan 

yang mengalami kelemahan, 

kemudian jari-jari klien 

menggenggam sempurna, kemudian 

lakukan posisi wrist joint 45 derajat, 

dilanjutkan dengan menggenggam 

kuat selama 5 detik kemudian rileks 

selama 10 detik, diulangi latihan 

sebanyak 10 kali dengan frekwensi 
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latihan 3 kali sehari pagi, siang dan 

sore dapat meningkatkan kekuatan 

otot ekstremitas atas pasien stroke 

iskemik yang mengalami kelemahan 

otot ekstremitas atas. 

Rika 

Elvriede 

Hutahaean, 

Muhammad 

Taufik 

Daniel 

Hasibuan. 

Tahun 2020 

(Rika 

Elvriede 

Hutahaean, 

2020) 

Penelitian ini 

bertujuan 

untuk 

mengetahui 

adanya 

pengaruh 

range of 

motion 

terhadap 

kekuatan otot 

di RSU 

HKBP 

Balige. 

Jenis 

penelitian 

ini 

menggunak

an one 

group 

pretest-

postest. 

Sampel yang 

dipakai 

dalam 

penelitian ini 

berjumlah 30 

orang. 

Rumah 

Sakit 

Umum 

HKBP 

Balige. 

  

Dari hasil penelitian didapatkan 

pengaruh yang signifikan antara 

kekuatan otot sebelum dan 

sesudah tindakan pada pasien 

stroke iskemik, dengan nilai p 

value 0.000 dan nilai t= -5.014. 

Simpulan menunjukan terdapat 

pengaruh Range of 

Motion terhadap Kekuatan Otot di 

RSU HKBP Balige, hal ini dapat 

dilihat pada kesimpulan berikut ini : 

kekuatan otot sebelum dan sesudah 

dilakukan tindakan mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan 

dengan hasil t=-5.014, p=0.000  



12 
 

Dewi Nur 

sukma 

Purqoti. 

Tahun 2020 

(Purqoti, 

2020) 

Penelitian ini 

mempunyai 

tujuan untuk 

mengetahui 

pengaruh 

Range of 

Motion 

(ROM) 

terhadap 

kekuatan 

otot 

ekstrimitas 

pada pasien 

stroke. 

Desain 

yang 

digunakan 

penelitian 

adalah 

Quesi_Exp

erimental 

dengan 

pendekatan 

one group 

pre post 

test 

designe. 

Jumlah 

sample 

sebanyak 10 

orang 

dengan 

menggunaka

n teknik 

Purposive 

Sampling 

Alat 

pengumpula

n data pada 

peneliian ini 

menggunaka

n lembar 

observasi. 

Rumah 

Sakit Pusat 

Otak 

Nasional 

(PON) 

Jakarta 

Timur 

 

Rata-rata kekuatan otot saat 

sebelum diberikan ROM adalah 

1,0 dengan standar deviasi 0,81. 

Rata-rata Kekuatan otot setelah 

diberikan ROM didapatkan 2,5 

dengan standar deviasi 0,85. 

Terlihat nilai mean perbedaaan 

antara sebelum diberikan ROM 

dan setelah diberikan ROM 

adalah 1,5 dengan standar deviasi 

0,527. Hasil uji statistik 

didapatkan nilai 0.000 maka 

dapat disimpulkan ada perbedaan 

yang signifikan antara kekuatan 

otot sebelum diberikan ROM 

dengan setelah diberikan 

ROM.Secara deskriptif diketahui 

bahwa derajat kekuatan otot 

sesudah terapi ROM lebih baik 

dibandingkan sebelum terapi 

ROM. 

1. Sebelum dilakukan terapi ROM, 

derajat kekuatan otot pasien 

termasuk kategori derajat 0 (tidak 

ada gerakan otot sama sekali) 

hingga derajat 2 (mampu 

menggerakan sendi, tidak dapat 

melawan gravitasi). 

2. Sesudah dilakukan terapi ROM, 

derajat kekuatan otot pasien 

termasuk kategori derajat 2 

(mampu mengerakkan 

persendian, tidak dapat melawan 

gravitasi) hingga derajat 4 

(mampu menggerakan sendi, 

dapat melawan gravitasi, kuat 

terhadap tahanan ringan). 

3. Terdapat perbedaan (peningkatan) 

derajat kekuatan otot pasien 

sebelum dan sesudah terapi ROM 

dengan nilai p = 0,000< 0,05. 

Terapi ROM dinyatakan efektif 

dalam meningkatkan kekuatan 

otot ekstremitas penderita stroke. 
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BAB III 

HASIL 

Berdasarkan metode yang di gunakan dalam mencari jurnal dan 

menetapkan kriteria inklusi, maka penulis menentukan artikel yang akan di 

review yang telah melewati penyaringan dengan memasukan kata yang 

ada di dalam pencarian, kemudian di spesifikan dalam 5 tahun terakhir, 

kemudian di spesifikan dalam 3 tahun terakhir dan dispesifikan lagi 1 

tahun terakhir. Setelah di spesifikan ke 1 tahun terakhir kemudian artikel 

mana saja yang memenuhi kriteria inkulisi. Dan didapatkan 14 artikel yang 

memenuhi  kriteria inklusi. Dari 14 artikel yang memenuhi kriteria inklusi 

penulis menentukan 4 artikel yang akan di review dari berbagai macam 

metode yang berbeda yang di anggap bisa menjawab tujuan dari penulisan 

literature review.Dari keempat artikel yang didapatkan dan akan dianalisis, 

artikel pertama dan keempat memiliki desain penelitian yang sama yaitu 

Pra-eksperimental sedangkan untuk artikel kedua mengunakan desain 

quasy experiment dan keempat menggunakan desain one group pretest-

posttest. Begitu pula tempat dilakukan penelitian juga berbeda. Untuk 

artikel pertama dilakukan peneitian di Puskesmas Bulak Banteng 

Surabaya, artikel ke-dua dilakukan penelitian di Ruang Saraf RSUP Dr. 

M. Djamil Padang, artikel ke-tiga dilakukan penelitian di Rumah Sakit 

Umum HKBP Balige, dan artikel yang ke-empat di lakukan penelitian 

Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (PON) Jakarta Timur. 

Artikel pertama pada tabel 1 menunjukkan sebagian besar 

responden di wilayah Puskesmas Bulak Banteng Surabaya berumur 30-50 
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tahun, dengan jumlah 15 responden dan persentase (47%). Pada tabel 2 

abel 2 menunjukkan sebagian besar responden di wilayah Puskesmas 

Bulak Banteng Surabaya berjenis kelamin laki-laki, jumlahnya 17 

responden dengan persentase (53%). Pada tabel 3 menunjukkan sebagian 

besar responden di wilayah Puskesmas Bulak Banteng Surabaya memiliki 

riwayat penyakit keluarga, dengan jumlah 17 responden dan persentase 

(53%). Pada tabel 4 menunjukkan, sebagian besar responden di wilayah 

Puskesmas Bulak Banteng Surabaya tidak bekerja. Jumlahnya 17 

responden dengan persentase (53%). Pada tabel 5 menunjukkan sebagian 

besar responden di wilayah Puskesmas Bulak Banteng Surabaya sudah 

lama menderita stroke selama 1-5 tahun, jumlahnya 28 responden dengan 

persentase (87%). Pada tabel 6 menunjukan hampir sebagian responden di 

wilayah Puskesmas Bulak Banteng Surabaya mengalami penurunan 

kekuatan otot skala 3, jumlahnya 11 responden dengan persentase (34%). 

Setelah dilakukan Range Of Motion, responden mengalami peningkatan 

kekuatan otot skala 4 dan berjumlah 25 responden dengan presentase 

(78%). Pada tabel 7 menunjukan sebagian besar responden di wilayah 

Puskesmas Bulak Banteng Surabaya mengalami penurunan kekuatan otot 

skala 3, berjumlah 21 responden dengan persentase (65%), dan yang 

mengalami peningkatan kekuatan skala otot skala 4 berjumlah 17 

responden dengan presentase (53%). Tabel 8 menunjukan hasil Uji 

Wilcoxon menunjukan tingkat signifikasi p value = 0,00 dengan α= 0,05 

(p<α), sedangkan berdasarkan tabel 9  hasil Uji Wilcoxon menunjukkan 

tingkat signifikan p value = 0.00 dengan α= 0,02 (p<α) sehingga H ditolak 
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karena terdapat pengaruh antara latihan ROM menggenggam bola 

terhadap kekelutan otot pada tangan kanan dan tangan kiri yang menderita 

stroke. Hal ini menunjukkan bahwa antara variabel terdapat pengaruh yang 

kuat sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh antara Range Of 

Motion (ROM) terhadap kekuatan otot pada pasien stroke karena setiap 

responden mengalami peningkatan skala kekuatan otot setelah dilakukan 

ROM dengan cara menggenggam bola. 

Artikel ke-dua menunjukkan karakteritik responden yaitu sebagian 

besar (70%) pasien stroke berjenis kelamin perempuan, sebagian besar 

(60%) berumur dewasa tua (45 - 59 tahun), hampir semua (90%) 

berpendidikan SMA, lebih banyak (60%) bekerja sebagai ibu rumah 

tangga. Kemudian hasil penelitian tentang perbedaan kekuatan otot 

ekstremitas atas sesudah dilakukan latihan ROM menggenggam bola pada 

pasien stroke iskemik di Ruang Saraf RSUP Dr M. Djamil Padang dapat 

dilihat pada tabel 1 dimana didapatkan bahwa berdasarkan uji statistik 

dengan uji wilcoxon terdapat perbedaan kekuatan otot ekstremitas atas 

pada bagian bahu responden (nilai p = 0.004), kemudian terdapat 

perbedaan antara kekuatan otot ekstremitas atas siku responden (nilai p = 

0.000), kemudian terdapat perbedaan antara kekuatan otot ekstremitas atas 

pada bagian tangan responden (nilai p = 0.000), dan terdapat perbedaan 

antara kekuatan otot ekstremitas atas pada bagian jari responden (nilai p = 

0.004). Hal ini menunjukkan bahwa latihan ROM menggenggam bola 

dapat meningkatkan kekuatan otot ekstremitas atas pasien stroke iskemik 

yang mengalami kelemahan otot ekstremitas atas. Sehingga dapat di 
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simpulkan berdasarkan hasil penelitian tersebut maka kesimpulan 

penelitian ini yaitu terapi latihan ROM menggenggam bola dengan 

menggunakan bola karet selama 3 hari yang dilanjutkan dengan latihan 

menggenggam bola dengan menggunakan bola tenis selama 2 hari dengan 

cara meletakkan bola karet diatas tangan yang mengalami kelemahan, 

kemudian jari-jari klien menggenggam sempurna, kemudian lakukan 

posisi wrist joint 45 derajat, dilanjutkan dengan menggenggam kuat 

selama 5 detik kemudian rileks selama 10 detik, diulangi latihan sebanyak 

10 kali dengan frekwensi latihan 3 kali sehari pagi, siang dan sore dapat 

meningkatkan kekuatan otot ekstremitas atas pasien stroke iskemik yang 

mengalami kelemahan otot ekstremitas atas. 

Artikel ke-tiga menunjukan karakteristik responden bahwa 

mayoritas responden pada usia 51-60 tahun (53%), berjenis kelamin laki-

laki (70%) dan riwayat kesehatan merokok (60%). Adapun distribusi 

frekuensi kekuatan otot sesudah tindakan ROM didapatkan pengaruh yang 

signifikan antara kekuatan otot sebelum dan sesudah tindakan pada pasien 

stroke iskemik, dengan nilai p value 0.000 dan nilai t= -5.014. sehingga 

dapat disimpulkan dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti didapatkan 

pengaruh yang signifikan antara kekuatan otot sebelum dan sesudah 

tindakan dengan nilai p value 0.000. Hal ini membuktikan range of motion 

mempunyai pengaruh yang besar terhadap kekuatan otot pasien stroke 

iskemik. 

Artikel ke-empat menunjukkan distribusi responden berdasarkan 

derajat kekuatan otot sebelum ROM memperlihatkan pembagian pasien 



17 
 

berdasarkan derajat kekuatan otot sebelum dilakukan ROM. Ada 3 pasien 

(30%) yang derajat kekuatan ototnya termasuk kategori 0. Ada 4 pasien 

(40%) yang derajat kekuatan ototnya termasuk kategori 1. Ada 3 pasien 

(30%) yang derajat kekuatan ototnya termasuk kategori 2. Pasien dalam 

penerapan ini sebelum dilakukan terapi ROM, kekuatan ototnya minimal 

pada derajat 0 dan maksimal sampai pada derajat mampu menggerakkan 

sendi dan Tidak dapat melawan gravitasi (derajat 2). Sedangkan hasil yang 

di dapatkan sesuai distribusi responden berdasarkan derajat kekuatan otot 

setelah dilakukan ROM memperlihatkan pembagian pasien berdasarkan 

derajat kekuatan otot sesudah dilakukan terapi ROM. Ada 7 pasien (70%) 

yang derajat kekuatan ototnya termasuk kategori 2. Ada 1 pasien (10%) 

yang derajat kekuatan ototnya termasuk kategori 3. Ada 2 pasien (20%) 

yang derajat kekuatan ototnya termasuk kategori 4. Dengan demikian 

sesudah dilakukan terapi ROM, ada peningkatan derajat kekuatan otot 

pada pasien. Sesudah terapi ROM kekuatan ototnya minimal pada derajat 

mampu menggerakkan persendian dan maksimal pada derajat mampu 

menggerakan sendi, dapat melawan gravitasi, dan kuat terhadap tahanan 

ringan. Sementara hasil kekuatan otot yang di dapatkan sebelum dan 

sesudah dilakukan ROM menunjukan rata-rata kekuatan otot saat sebelum 

diberikan ROM adalah 1,0 dengan standar deviasi 0,81. Rata-rata kekuatan 

otot setelah diberikan ROM didapatkan 2,5 dengan standar deviasi 0,85. 

Terlihat nilai mean perbedaaan antara sebelum diberikan ROM dan setelah 

diberikan ROM adalah 1,5 dengan standar deviasi 0,527. Hasil uji statistik 

didapatkan nilai 0.000 maka dapat disimpulkan ada perbedaan yang 
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signifikan antara kekuatan otot sebelum diberikan ROM dengan setelah 

diberikan ROM.Secara deskriptif diketahui bahwa derajat kekuatan otot 

sesudah terapi ROM lebih baik dibandingkan sebelum terapi ROM. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

Penetapan kriteria yang ketat pada metode sangat mempengaruhi 

jumlah artikel yang didapat. Penentuan artikel yang diambil awalnya 

dengan cara memasukan semua kata yang ada di dalam judul literature di 

dalam pencarian kemudian dilakukan pencarian menggunakan google 

scholar. Setelah dilihat bahwa jumlah artikel yang didapatkan terbatas 

kriteria pengambilan artikel selanjutnya spesifikan dalam 5 tahun terakhir 

hasil yang di dapatkan masih terlalu luas untuk menentukan artikel yang 

bisa di gunakan. Karena dirasa hasil yang didapatkan masih telalu banyak 

untuk bisa di tentukan,  kemudian dispesifikan lagi dalam 3 tahun terakhir 

karna hasil yang di temukan juga masih terlalu luas kemudian penulis 

mengspesifikan lagi kedalam 1 tahun terakhir. Hasil artikel yang di 

dapatkan dari pencarian dengan memasukkan semua kata yang ada di 

dalam judul dan dispesifikan dalam 1 tahun terakhir diambil dan dianalisa 

mana saja yang memenuhi kriteria inklusi dan dapat dijadikan sebagai 

artikel yang akan digunakan, dengan mengacu pada artikel yang terkait 

dengan intervensi terapi ROM dalam penatalaksanaan pasien stroke untuk 

meningkatkan kekuatan otot. Setelah menurunkan kriteria berupa metode 

penelitian, akhirnya artikel yang didapatkan 4 artikel. Hasil yang sejalan 

ditunjukkan pada hasil penelitian di tiap-tiap. Hasil penelitian secara 

umum menyebutkan bahwa intervensi terapi ROM terbukti secara 

signifikan mampu meningkatkan kekuatan otot pasien stroke. Hal ini 
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dibuktikan dengan terjadi peningkatan kekuatan otot setelah di lakukan 

intervensi terapi ROM. 

Dari hasil yang di dapatkan tiap-tiap artikel menunjukan secara 

umum hasil yang didapatkan dari keempat artikel yang direview memiliki 

persamaan namun juga memiliki perbedaan jika di lihat dari aspek yang 

lain. Adapun persamaan yang dapat dilihat dari keempat artikel yang di 

review yaitu sama-sama mengunakan terapi ROM dalam penatalaksanaan 

meningkatkan kekuatan otot pada pasien strok, serta hasil yang didapatkan 

juga memiliki persamaan yaitu dari keempat artikel yang di review 

keempatnya menunjukan hasil yang sama dimana didapatkan bahwa 

penggunaan terapi ROOM terbukti mampu meningkatkan kekuatan otot 

pasien stroke. Adapun perbedaan yang dapat dilihat dari keempat artikel 

yaitu masing masing dilakukan penelitian di tempat yang berbeda. Untuk 

artikel pertama dilakukan peneitian di Puskesmas Bulak Banteng 

Surabaya, artikel kedua dilakukan penelitian di Ruang Saraf RSUP Dr. M. 

Djamil Padang, artikel ketiga dilakukan penelitian di Rumah Sakit Umum 

HKBP Balige dan artikel keempat di lakukan penelitian Rumah Sakit 

Pusat Otak Nasional (PON) Jakarta Timur.  

Jika dilihat dari keempat artikel yang direview masing-masing 

memiliki persamaan dan juga perbedaan seperti yang telah dijelaskan di 

atas. Namun penulis dapat menyinimpulkan bahwa persamaan yang ada 

dapat dilihat dari hasil yang sejalan yang menunjukan bahwa masing-

masing artikel menunjukan bahwa terapi ROM terbukti secara signifikan 

mampu membantu meningkatkan kekuatan otot pasien stroke. Sedangkan 
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perbedaan yang di dapatkan dari masing-masing artikel seperti yang 

dijelaskan di atas menunjukan hasil yang baik dikarnakan hal ini 

menunjukan bahwa metode terapi ROM tetap evektif digunakan dalam 

penatalaksanaan pasien stroke walaupun pada tempat dan responden yang 

berbeda. 

Pasien stroke perlu penanganan yang baik untuk mencegah 

kecacatan fisik dan mental. Sebesar 30% - 40% pasien stroke dapat 

sembuh sempurna bila ditangani dalam waktu 6 jam pertama, namun 

apabila dalam waktu tersebut pasien stroke tidak mendapatkan penanganan 

yang maksimal maka akan terjadi kecacatan atau kelemahan fisik seperti 

hemiparese.(Bakara & Warsito, 2016) 

Pasien stroke yang mengalami kelemahan pada satu sisi anggota 

tubuh disebabkan oleh karena penurunan tonus otot, sehingga tidak 

mampu menggerakkan tubuhnya (imobilisasi). Immobilisasi yang tidak 

mendapatkan penanganan yang tepat, akan menimbulkan komplikasi 

berupa abnormalitas tonus, orthostatic hypotension, deep vein thrombosis 

dan kontraktur.(Bakara & Warsito, 2016) 

Pasien 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.(Bakara 

& Warsito, 2016) 
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Range Of Motion (ROM) adalah latihan yang dilakukan untuk 

mempertahankan atau memperbaiki tingkat kesempurnaan kemampuan 

menggerakkan persendian secara normal dan lengkap untuk meningkatkan 

massa otot dan tonus otot.(Rahayu, 2015) 

Pelaksanaan latihan ROM harus disesuaikan dengan kondisi 

pasien, untuk pasien dengan stroke akibat trombosis dan emboli jika tidak 

ada komplikasi lain dapat dimulai setelah 2 sampai 3 hari setelah serangan 

itu dan dalam hal perdarahan subaracnoid dimulai setelah 2 minggu, 

trombosis atau emboli yang tidak ada infark miokard tanpa komplikasi lain 

dimulai setelah minggu ke-3 dan jika tidak ada aritmia dimulai pada hari 

ke-10. Implementasi dilakukan secara rutin dalam waktu latihan antara 15-

35 menit, tetapi ketika pasien tampak lelah, ada perubahan di wajah dan 

tidak ada peningkatan yang menonjol dalam tanda-tanda vital setiap 

latihan , maka harus segera dihentikan.(Wahdaniyah Eka Pratiwi Syahrim, 

Maria Ulfah Azhar, 2019) 

Latihan yang terprogram akan mempengaruhi hasil yaitu 

tercapainya peningkatan kekuatan otot setelah diberikan intervensi. 

Apabila latihan Range of motion 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.(Wahdaniyah Eka Pratiwi Syahrim, Maria Ulfah 

Azhar, 2019) 

Tujuan ROM adalah untuk meningkatkan atau mempertahankan 

fleksibili tas dan kekuatan otot, mempertahankan fungsi jantung dan 
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pernapasan, mencegah kontraktur dan kekakuan pada sendi. 

Sedangkanmanfaat latihan ROM adalah untuk menentukan nilai 

kemampuan sendi tulang dan otot dalam melakukan pergerakan, 

memperbaiki tonus otot, memperbaiki toleransi otot untuk latihan, 

mencegah terjadinya kekakuan sendi, memperlancar sirkulasi darah 

dengan dilakukannya latihan ROM pada pasien.(Rahayu, 2015) 

Hasil penelitian yang sejalan juga di jelaskan oleh penelitian yang 

di lakukan (Junaidi Imron, 2015) dimana dalam penelitian tersebut 

dijelaskan bahwa pemberian latihan ROM pada 30 responden lansia 

mendapat respon yang cukup baik. Latihan ROM yang digunakan pada 

penelitian ini adalah mengenai masalah ganguuan keaktifan fisik yang 

banyak terjadi pada kelompok lansia Nusa Indah 02 di dusun karang 

templek desa andongsari kecamatan ambulu, waktu yang di gunakan 

dalam penelitian ini adalah 3 minggu sedangkan dari penelitian jurnal 

sebelumnya “Pengaruh Latihan Range of Motion terhadap Peningkatan 

Kekuatan Otot Lanjut Usia di UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia 

(Pasuruan) Kecamatan Babat Kab. Lamongan” dikatakan bahwa 

penerapan pada penelitian ini mendapat respon yang baik.(Junaidi Imron, 

2015) 

Artikel mengenai pelaksanaan intervesi ROM dalam upaya 

penatalaksanaan peningkatan kekuatan otot memang sudah cukup banyak 

didapatkan dengan berbagai macam perlakuan dan kombinasi sehingga 

artikel sudah cukup kuat karena artikel yang ditampilkan merupakan 

artikel yang terpublikasi dari literature yang baik, resmi serta sudah 
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dilakukan peer review sebelum dipublikasikan. Kualitas dan bukti yang 

ditampilkan pada artikel sudah cukup kuat, hanya saja masih dibutuhkan 

penelitian lanjutan dengan sampel manusia lebih banyak agar lebih 

memprkuat efektifitas pelaksanaan metode ROM dalam meningkatkan 

kekuatan otot pada pasien stroke. 

Meski jumlah artikel yang melihat pengaruh ROM terhadap 

kekuatan otot pada pasien stroke mudah di dapatkan karena cukup banyak 

ditemukan di dalam situs jurnal resmi. Namun perlu dilakukan penelitian 

lanjutan pada sampel manusia lebih banyak pada Negara yang berbeda 

dengan karakter budaya yang berbeda sehingga bisa lebih meyakinkan 

bahwa terapi ROM sangat membantu dalam upaya peningkatan kekuatan 

otot pada pasien stroke. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN IMPLIKASI PENELITIAN 

Hasil literature review ini menunjukkan bahwa intervensi terapi 

ROM menunjukkan pengaruh yang baik dan sangat signifikan dalam 

upaya meningkatkan kekuatan otot setelah dilakukan intervensi. Setelah 

melihat hasil yang ditunjukan dari penelitian ini penulis mengharapkan 

akan ada lebih banyak penelitian mengunakan terapi room dengan sampel 

manusia yang lebih banyak sehingga dapat memperkuat hasil yang 

didapatkan mengenai intervensi terapi ROM. Bahan yang di gunakan 

dalam intervensi terapi ROM sangat mudah digunakan, ekonomis, tidak 

menimbulkan adiksi, dapat diberikan kapan saja serta minim efek samping 

pada pasien. 
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