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ABSTRAK 

 

ARIE RIZKA ROSALINA Perbandingan Motor Relearning Programme 

(MRP) terhadap Upper Limb Function antara Pasien Non Hemorrhagic Stroke 

dengan Hemorrhagic Stroke di Makassar (dibimbing oleh Andi Besse Ahsaniyah 

dan Bustaman Wahab) 

Stroke merupakan salah satu penyakit penyebab kematian tertinngi di 

dunia. Pasien post stroke mengalami berbagai macam gangguan salah satunya 

adalah adanya defisit neuromotor yang menyebabkan gejala kelumpuhan dan 

gangguan pada upper limb function. Motor Relearning Programme (MRP) 

merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk menangani masalah 

pada upper limb function sehingga pasien post stroke dapat melakukan aktivitas 

secara mandiri dengan ke dua tangannya.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pengaruh latihan 

MRP terhadap upper limb function pada pasien post stroke baik non hemorrhagic 

stroke (NHS) maupun hemorrhagic stroke (HS). Penelitian ini merupakan 

penelitian eksperimental dengan desain penelitian two group pretest-posttest 

dengan teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling dengan jumlah total 

sampel sebanyak 20 orang yang memenuhi criteria inklusi. Alat ukur yang 

digunakan adalah Chedoke Arm and Hand Activity Inventory (CAHAI) versi 7 

untuk mengetahui upper limb function pasien post stroke pemberian latihan MRP 

sebanyak 12 kali. 

Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh latihan MRP terhadap upper 

limb function pada pasien post stroke setelah diberikan 12 kali latihan MRP 

dengan 15 orang responden mengalami perubahan upper limb function  yang 

signifikasn dan 5 orang lainnya mengalami perubahan yang tidak signifikan. Hasil 

penelitian juga menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan dalam 

keefektifan pemberian latihan MRP baik pada jenis stroke NHS maupun HS. 

MRP terhadap upper limb function pada pasien post stroke  NHS maupun HS (p < 

0,001) dan perbandingan keefektifan latihan MRP jenis stroke NHS da HS 

(p=0.062). 

 

Kata Kunci: Upper Limb Function, Motor Relearning Programme (MRP), non 

hemorrhagic stroke (NHS), hemorrhagic stroke (HS) 
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ABSTRACT 

 

ARIE RIZKA ROSALINA Comparison of Motor Relearning Program 

(MRP) to Upper Limb Function between Non Hemorrhagic Stroke with 

Hemorrhagic Stroke Patients in Makassar (guided by Andi Besse and Bustaman 

Wahab) 

Stroke is one of the leading causes of death in the world. Post stroke 

patients experience a variety of disorders one of which is a neuromotor deficit 

that causes symptoms of disability and disorders of the upper limb function. 

Motor Relearning Programme (MRP) is one method that can be used to handle 

problems in the upper limb function so that post stroke patients can perform 

activities independently with both hands. 

This study aims to determine comparison of MRP exercise on upper limb 

function in post stroke patients, both non hemorrhagic stroke (NHS) and 

hemorrhagic stroke (HS). This research is an experimental research with two 

group pretest-posttest research design using sampling technique that is purposive 

sampling with total sample 20 people who meet inclusion criteria. The measuring 

tool used is the Chedoke Arm and Hand Activity Inventory (CAHAI)- 7 version to 

find out the upper limb function of post-stroke patients giving MRP exercise 12 

times. 

The results showed that there was an effect of MRP exercise on upper limb 

function in post stroke patient after 12 times of MRP training with 15 respondents 

having significant upper limb function changes and 5 others experiencing 

insignificant changes. The results also showed no significant differences in the 

effectiveness of MRP training in both NHS and HS stroke types. MRP on the 

upper limb function in NHS and HS post stroke patients using Paired Sample t is 

p < 0,001 and comparison of the effectiveness of NHS and HS stroke type using 

Independent Samle t is p = 0.062. 

 

Keywords: Upper Limb Function, Motor Relearning Programme (MRP), non 

hemorrhagic stroke (NHS), hemorrhagic stroke (HS) 

 

 

 

 

 

 



 
 

xi 
 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL .................................................................................................  i  

HALAMAN PENGAJUAN   ...................................................................................... ii 

HALAMAN PERSETUJUAN  .................................................................................. iii 

HALAMAN PENGESAHAN  .................................................................................. iv 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI................................................................... iv 

KATA PENGANTAR ............................................................................................... vi 

ABSTRAK .................................................................................................................. ix 

ABSTRACT................................................................................................................... x 

DAFTAR ISI .............................................................................................................. xi 

DAFTAR TABEL .................................................................................................... xiii 

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................... xiv 

DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................. xv 

A. Latar Belakang .................................................................................................. 1 

B. Rumusan Masalah............................................................................................. 5 

C. Tujuan Penelitian .............................................................................................. 6 

D. Manfaat Penelitian ............................................................................................ 7 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA ............................................................................... 8 

A. Tinjauan Umum tentang Stroke ....................................................................... 8 

1. Definisi Stroke.............................................................................................. 8 

2. Patofisiologi Stroke ...................................................................................... 9 

3. Faktor Resiko Stroke ................................................................................. 12 

4. Gejala Stroke .............................................................................................. 15 

5. Fase Recovery Post Stroke......................................................................... 16 

6. Neuroplastisitas Otak ................................................................................. 18 

B. Tinjauan Umum tentang Upper Limb Function ........................................... 20 

1. Definisi Upper Limb Function .................................................................. 20 

2. Upper Limb Function pada Pasien Post Stroke ........................................ 25 

3. Alat Ukur pada Upper Limb Function ...................................................... 27 

C. Tinjauan tentang Motor Relearning Programme (MRP) ............................. 30 

1. Definisi Motor Relearning Programme (MRP) ....................................... 30 

2. Konsep Motor Relearning Programme (MRP)........................................ 31 

3. Aplikasi Motor Relearning Programme (MRP) pada pasien 

Post Stroke ................................................................................................. 35 



 
 

xii 
 

4. Prosedur Motor Relearning Programme (MRP) pada Upper 

Limb Function pasien Post Stroke (Janet H.Carr & Roberta 

Sherperd, 1987) .......................................................................................... 37 

D. Tinjauan Pengaruh Motor Relearning Programme (MRP) terhadap 
Upper Limb Function pada Pasien Post Stroke ............................................ 40 

E. Kerangka Teori ............................................................................................... 44 

BAB III  KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS ............................................ 45 

A. Kerangka Konsep ........................................................................................... 45 

B. Hipotesis .......................................................................................................... 45 

BAB IV  METODE PENELITIAN ......................................................................... 46 

A. Rancangan Penelitian ..................................................................................... 46 

B. Tempat dan Waktu Penelitian ........................................................................ 47 

C. Populasi dan Sampel Penelitian ..................................................................... 47 

D. Alur Penelitian .................................................................................................. 48 

E. Variabel Penelitian ............................................................................................ 49 

F. Prosedur Penelitian ......................................................................................... 51 

G. Rencana Pengolahan dan Analisa Data ......................................................... 54 

H. Masalah Etika ................................................................................................. 54 

BAB V  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ........................................ 55 

A. Hasil Penelitian ............................................................................................... 55 

1. Karakteristik Responden............................................................................ 55 

2. Distribusi Upper Limb Function ............................................................... 56 

3. Hasil Uji Data ............................................................................................. 58 

B. Pembahasan..................................................................................................... 62 

C. Keterbatasan Penelitian .................................................................................. 73 

BAB VI  PENUTUP ................................................................................................. 73 

A. Kesimpulan ..................................................................................................... 74 

B. Saran ................................................................................................................ 75 

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................... 76 

LAMPIRAN .............................................................................................................. 81 

 

 

 

 

 

 



 
 

xiii 
 

DAFTAR TABEL 

 

Nomor                     halaman 

1. Tahapan MRP ........................................................................................................ 35 

2. Distribusi berdasarkan karakteristik jenis kelamin, usia  

    dan jenis stroke  ..................................................................................................... 55 

3. Distribusi upper limb function sebelum dan setelah diberikan  

     latihan MRP  ......................................................................................................... 57 

4. Hasil Uji Normalitas data  .................................................................................... 58 

5. Hasil uji pengaruh setelah pemberian latihan MRP ............................................ 59 

6. Perbedaan nilai kemandirian upper limb function setelah      

     pemberian latihan MRP ....................................................................................... 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xiv 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Nomor                 halaman 

1. Spherical Grip........................................................................................................ 22 

2. Lateral Grip............................................................................................................ 23 

3. Hook Grip .............................................................................................................. 23 

4. Cylindrical Grip..................................................................................................... 23 

5. Tip-to-tip Prehension ............................................................................................ 24 

6. Lateral Prehension ................................................................................................. 24 

7. Digital Prehension ................................................................................................. 25 

8. Kerangka Teori ...................................................................................................... 44 

9. Kerangka Konsep .................................................................................................. 45 

10. Design eksperimental two group pretest-posttest ............................................. 46 

11. Alur Penelitian..................................................................................................... 48 

12. Boxplot Pengaruh MRP ...................................................................................... 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xv 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Nomor                             halaman 

1. Formulir Penilaian Chedoke Arm and Hand Activity  

    Inventory (CAHAI) versi  ..................................................................................... 81 

2. Komponen Tugas CAHAI Versi 7 ....................................................................... 82 

3. Gambar Prosedur Penatalaksanaan MRP ............................................................ 86 

4. Informed Consent  ................................................................................................. 88 

5. Formulir Penelitian................................................................................................ 89 

6. Surat Penyataan Kesediaan Menjadi Responden ................................................ 90 

7. Hasil Uji Statistika ................................................................................................ 91 

8. Dokumentasi .......................................................................................................... 100 

9. Surat Keterangan Penelitian ................................................................................. 101 

10. Riwayat Hidup..................................................................................................... 103 

 

 

 

 

 



1 
 

 
 

BAB I  

PENDAHULUAN

 

A. Latar Belakang 

Manusia adalah makhluk yang memerlukan gerak dan berpindah 

tempat. Aktivitas pergerakan normal sangat diperlukan dalam menunjang 

kegiatan sehari-hari. Pergerakan yang dilakukan baik secara volunter maupun 

involunter dipengaruhi oleh interaksi organisme dengan sekitarnya. Gangguan 

gerak pada manusia dapat disebabkan oleh beberapa penyakit dimana salah 

satunya adalah stroke (Irawan, 2014). 

Stroke menurut WHO adalah terjadinya gangguan fungsional otak 

fokal maupun global secara mendadak dan akut yang berlangsung lebih dari 

24 jam akibat gangguan aliran darah otak. Secara sederhana didefiniskan 

sebagai penyakit otak akibat terhentinya suplai darah ke otak karena sumbatan 

(non hemorrhagic stroke) atau perdarahan (hemorrhagic stroke) (Junaidi, 

2011: 13). Stroke merupakan suatu persoalan kesehatan sedunia dengan 

insiden pertahun yakni 0.2 sampai 2.5 per 1000 populasi. Stroke iskemik 

terhitung sekitar 87% dan stroke perdarahan 13% (Gazbare dkk., 2017).  

Menurut hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada tahun 2013 

bahwa prevalensi stroke di Indonesia sebesar 12,1 per 1000 penduduk. Jumlah 

tersebut mengalami peningkatan dibandingan dengan hasil dari Riskesdas 

tahun 2007 yakni 8,3 per 1000 penduduk. Prevalensi stroke berdasarkan 

terdiagnosis nakes dan gejala tertinggi terdapat di Sulawesi Selatan (17,9 %o), 

DI Yogyakarta (16,9 %o), Sulawesi Tengah (16,6 %o), diikuti Jawa Timur 
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sebesar 16 per mil (Riskesdas, 2013). Tingginya angka kejadian stroke 

meningkatkan pula jumlah pasien yang mengalami gangguan akibat stroke 

yang terjadi karena disfungsi dari otak (neurological deficit) yang 

bermanifestasi dengan berbagai gejala dan tanda-tanda neurological 

(Kannabiran dkk., 2016). Pasien stroke 80% mempunyai defisit neuromotor 

sehingga memberikan gejala kelumpuhan sebelah badan dengan tingkat 

kelemahan bervariasi dari yang lemah hingga berat dan sekitar 30-66% pasien 

stroke memiliki non-fungsional paretic arm yang menyebabkan terjadinya 

gangguan pada upper limb function (Immadi dkk., 2015). 

Gangguan pada upper limb function yang sering ditemukan berupa 

gerakan yang abnormal atau gerakan kompensasi baik pada lengan maupun 

tangan, seperti kesulitan untuk menggengam dengan pergelangan tangan 

ekstensi serta kesulitan untuk abduksi dan rotasi dari ibu jari untuk 

menggengam dan melepaskan (Irfan dan Susanti, 2008). Pada pasien post 

stroke terjadi juga penurunan fleksibilitas dari jaringan lunak mengakibatkan 

penurunan mobilitas dari persendian pada pergelangan tangan. Tangan juga 

tidak dapat mengatur seberapa besar kekuatan genggaman yang dikeluarkan 

untuk menjaga agar benda yang digenggamnya tidak terjatuh atau justru 

tergenggam dengan kekuatan yang berlebihan. Adanya gangguan input 

sensoris pada penderita stroke juga mempengaruhi pada upper limb function, 

salah satunya adalah input visual. Penglihatan berperan penting untuk 

mengidentifikasi dan mengatur jarak dan mempertahankan suatu benda saat 

melakukan gerakan fungsional (Yulinawati, 2009).  
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Hilangnya kemampuan mandiri dari upper limb tersebut berkontribusi 

besar pada disabilitas fungsional (functional disability), yang mempengaruhi 

kualitas hidup dan kemandirian seseorang (Gazbare dkk., 2017). Oleh 

karenanya kesembuhan dari upper limb function yang efisien serta mandiri 

post stroke akan memberikan konstribusi yang besar dalam meningkatkan 

kualitas hidup, sehingga pelaksanaan latihan yang dilakukan sejak awal dan 

terstruktur pada pasien stroke akan dapat mempengaruhi proses penyembuhan 

pada upper limb function (Michielsen, 2015).  

Clinical Guidelines for Stroke Management (2010) menyebutkan 

bahwa rehabilitasi aktif atau latihan harus diberikan sebanyak mungkin dalam 

6 bulan pertama post stroke dengan bantuan baik dari staff serta keluarga, 

dengan latihan pada upper limb function sebaiknya dilakukan sedini mungkin 

atau pada beberapa minggu pertama post stroke. Dalam unit pelayanan stroke, 

selain dengan pemberian terapi antikoagulasi, antiplatelet, dan 

pharmacotherapy, pelayanan fisoterapi dalam rehabilitasi pasien stroke sangat 

diperlukan terutama pada masalah gerak dan fungsional pada kondisi stroke. 

Berbagai macam pendekatan fisioterapi telah dikembangkan untuk 

memfasilitasi pemulihan dan peningkatan fungsional motorik pada pasien post 

stroke, salah satunya adalah Motor Relearning Programme (MRP). 

Motor Relearning Programme (MRP) dikembangkan oleh fisioterapis 

Australia, Janet Carr dan Roberta Shepherd. Pendekatan dari motor relearning 

ini menekankan pada latihan yang berorientasi tugas (task-oriented training) 

dan pemberian feedback yang sesuai kepada pasien untuk meningkatkan 

kontrol motorik dalam aktivitas fungsional sehari-hari (Chung, 2014).  
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Konsep pembelajaran motorik pada pasien stroke dengan MRP 

mempunyai tujuan untuk membantu pasien stroke bergerak dalam aktivitas 

fungsional dengan pola pergerakan normal, membantu mencapai atau 

melakukan pergerakan aktif secara otomatis, memberikan repitisi sehingga 

pola normal tingkah laku dapat dipelajari, dan melatih pasien stroke dalam 

sejumlah kondisi yang bervariasi sehingga keterampilan dapat ditransfer pada 

situasi dan lingkungan yang berbeda (Suhartini, 2010). Tujuan dari 

pembelajaran motorik tersebut melibatkan relearning atau pembelajaran 

kembali aktivitas fungsional yang berdasarkan pada empat faktor penting, 

yaitu eliminasi dari aktivitas otot yang tidak diperlukan, umpan balik 

(feedback), pelatihan, serta hubungan antara pengaturan postur dengan 

gerakan. Relearning yang ada pada program ini merupakan latihan 

keterampilan yang sudah dimiliki pasien stroke yang akan dibantu oleh 

fisioterapis. Fisioterapis kemudian akan mengarahkan dan menjelaskan 

latihan-latihan yang akan dilakukan pasien stroke (Irfan dan Susanti, 2008). 

Menurut penelitian Immadi dkk., (2015) MRP signifikan dalam 

meningkatkan upper limb function pada pasien stroke. Penelitian ini 

membandingkan pemberian MRP dengan metode konvensional (positioning, 

gerakan pasif, weight bearing, stimulasi elektrik, dan gerakan aktif) yang 

dilakukan selama 8 minggu dan diukur menggunakan Wolf motor function test 

(WMFT) dan fugl-meyer assessment upper extremity (FMA). Penelitian 

tersebut masih melihat fungsi unilateral dan bukan bilateral pada upper limb 

function, padahal diketahui bahwa pasien stroke memiliki kecenderungan 

untuk menggunakan tangan atau upper limb yang sehat dan jarang 
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menggunakan upper limb yang mengalami kelemahan. Selain itu meskipun 

penelitian upper limb function pada pasien post stroke dengan menggunakan 

metode MRP telah dilakukan, namun penelitian tentang pengaruh MRP 

terhadap perubahan upper limb function antara pasien post stroke jenis non 

hemorrhagic stroke (NHS) dan hemorrhagic stroke (HS) masih terbatas.  

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di Poli Fisioterapi 

Rumah Sakit dr. Tadjuddin Chalid dan Klinik Asy-Syifa Makassar kunjungan 

berobat pasien stroke terdapat variasi keluhan yang berbeda, termasuk 

gangguan pada upper limb function pada sekitar 75% pasien post stroke 

sehingga hal tersebut akan berdampak pada aktifitas fungsional dan 

kemandirian seseorang. 

Melalui berbagai pertimbangan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti 

perbandingan Motor Relearning Programme (MRP) terhadap upper limb 

function antara pasien non hemorrhagic stroke dengan hemorrhagic stroke di 

Makassar. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut mengenai masalah 

upper limb function pada pasien post stroke, menjadikan landasan bagi 

peneliti untuk melakukan penelitian tentang “Perbandingan Motor Relearning 

Programme (MRP) terhadap Upper Limb Function antara Pasien Non 

Hemorrhagic Stroke dengan Hemorrhagic Stroke di Makassar”. Adapun 

pertanyaan penelitiannya adalah: 

1. Bagaimana distribusi perubahan upper limb function pada pasien NHS 

sebelum dan setelah pemberian MRP? 
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2. Bagaimana distribusi perubahan upper limb function pada pasien HS 

sebelum dan setelah pemberian MRP? 

3. Apakah ada pengaruh MRP terhadap upper limb function pada pasien 

NHS di Makasar? 

4. Apakah ada pengaruh MRP terhadap upper limb function pada pasien HS 

di Makasar? 

5. Apakah ada perbedaan terhadap perubahan upper limb function setelah 

pemberian latihan MRP antara pasien NHS dengan pasien HS? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Diketahuinya pengaruh dan perbandingan efek Motor Relearning 

Programme (MRP) terhadap perubahan upper limb function antara pasien 

non hemorrhagic stroke (NHS) dengan pasien hemorrhagic stroke (HS). 

2. Tujuan Khusus 

a) Diketahuinya distribusi perubahan upper limb function pada pasien 

NHS sebelum dan setelah pemberian MRP. 

b) Diketahuinya distribusi perubahan upper limb function pada pasien HS 

sebelum dan setelah pemberian MRP. 

c) Diketahuinya pengaruh MRP terhadap upper limb function pada pasien 

NHS di Makasar. 

d) Diketahuinya pengaruh MRP terhadap upper limb function pada pasien 

NHS di Makasar. 

e) Diketahuinya perbedaan terhadap perubahan upper limb function 

setelah pemberian latihan MRP antara pasien NHS dengan pasien HS. 
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D. Manfaat Penelitian 

1) Manfaat Akademis 

a) Menambah pengetahuan, wawasan, dan sumber informasi dalam 

penanganan masalah stroke terkhusus dalam bidang fisioterapi. 

b) Memberikan informasi dari hasil penelitian untuk dapat dijadikan 

sebagai bahan rujukan/referensi untuk penelitian selanjutnya. 

2) Manfaat Aplikatif 

a) Bagi peneliti 

Menambah pengetahuan dan pengalaman dalam dunia kesehatan 

terkhusus dalam bidang fisioterapi. 

b) Bagi Fisioterapis 

Dapat menjadi bahan pustaka yang digunakan dalam intervensi pasien.  

c) Bagi Masyarakat 

Sebagai salah satu intervensi pada pasien post stroke dengan 

menerapkan Motor Relearning Programme (MRP) pada upper limb 

function.  
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum tentang Stroke 

1. Definisi Stroke 

Stroke menurut WHO adalah terjadinya gangguan fungsional otak 

fokal maupun global secara mendadak dan akut yang berlangsung lebih 

dari 24 jam akibat gangguan aliran darah otak (Junaidi, 2011: 13). 

Menurut Neil F. Gordon stroke adalah gangguan potensial yang 

fatal pada suplai darah bagian otak. Tidak ada satupun bagian tubuh 

manusia yang dapat bertahan bila terdapat gangguan suplai darah dalam 

waktu relatif lama, sebab darah sangat dibutuhkan dalam kehidupan 

terutama oksigen pengangkut bahan makanan yang dibutuhkan pada otak 

dan otak adalah pusat control system tubuh termasuk perintah dari semua 

gerakan (Irfan, 2010: 60). 

Stroke atau cerebrovascular accident, merupakan gangguan 

neurologis yang paling banyak terjadi dan menjadi masalah paling utama 

penyebab gangguan gerak dan fungsi tubuh (Irfan dan Susanti, 2008). 

Masalah-masalah yang ditimbulkan oleh stroke bagi kehidupan manusia 

sangat kompleks. Adanya gangguan-gangguan fungsi vital otak seperti 

gangguan koordinasi, gangguan keseimbangan, gangguan kontrol postur, 

gangguan sensasi, serta gangguan refleks gerak akan menurunkan 

kemampuan aktivitas fungsional individu sehari-hari (Irawan, 2014). 
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2. Patofisiologi Stroke 

Otak manusia memiliki berat sekitar 2% dari berat badan orang 

dewasa. Otak juga menerima 15% jumlah darah total yang dipompa 

jantung, memerlukan sekitar 20% pemakaian oksigen tubuh dan sekitar 

400 kilokalori energi setiap hari. Suplai darah arteri ke otak dijamin oleh 

dua pasang arteri yaitu arteri vertebralis dan arteri karotis. Sementara itu 

pembuluh darah meninggalkan otak melalui sinus duramater yang besar 

dan kembali ke sirkulasi utama melalui vena jugularis interna (Muttaqin, 

2011: 11). 

Otak tidak memiliki kemampuan untuk menyimpan sari makanan 

dan oksigen dalam jumlah yang memadai sehingga untuk dapat berfungsi 

otak memerlukan pasokan darah dalam 24 jam secara terus menerus. 

Apabila terdapat gangguan aliran darah ke otak maka oksigen dan nutrisi 

yang dibutuhkan oleh otak tidak tercukupi dan menyebabkan nekrosis atau 

kematian sel sehingga stroke terjadi (Junaidi, 2011: 4). 

Secara garis besar stroke berdasarkan patologinya dapat dibagi 

menjadi stroke perdarahan (haemorhagic stroke) dan stroke non-

perdarahan (non haemorhagic stroke). 

a. Hemorrhagic Stroke (HS) 

Perdarahan intracerebrum ke dalam jaringan otak (parenkim) 

paling sering terjadi akibat cedera vaskular yang dipicu oleh hipertensi 

dan ruptur salah satu dari banyak arteri kecil yang menembus jauh ke 

dalam jaringan otak. Biasanya perdarahan di bagian dalam jaringan 

otak menyebabkan defisit neurologik fokal yang cepat dan memburuk 
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secara progresif dalam beberapa menit sampai kurang dari 2 jam 

(Ramadhanis, 2012). Stroke perdarahan dibagi lagi menjadi dua yaitu: 

1) Perdarahan intraserebral (PIS) 

Perdarahan intraserebral disebabkan karena adanya 

pembuluh darah intraserebral yang pecah sehingga darah keluar 

dari pembuluh darah dan masuk ke dalam jaringan otak. Keadaan 

tersebut menyebabkan peningkatan tekanan intrakranial atau 

intraserebral sehingga terjadi penekanan pada pembuluh darah otak 

sehingga menyebabkan penurunan aliran darah otak dan berujung 

pada kematian sel sehingga mengakibatkan defisit neurologi 

(Smeltzer dan Bare, 2005 dikutip oleh Sasmika, 2016).  

Perdarahan intraserebral (PIS) adalah perdarahan yang 

primer berasal dari pembuluh darah dalam parenkim otak dan 

bukan disebabkan oleh trauma. Perdarahan ini banyak disebabkan 

oleh hipertensi dan penyakit darah seperti hemofilia (Pizon dan 

Asanti, 2010 dikutip oleh Sasmika, 2016). 

2) Perdarahan subarakhnoid (PSA) 

Masuknya darah ke ruang subarakhnoid disebabkan oleh 

robeknya aneurisma. Penyebab pecahnya aneurisma berhubungan 

dengan ketergantungan dinding aneurisma yang bergantung pada 

diameter dan perbedaan tekanan di dalam dan di luar aneurisma. 

Setelah pecah, darah merembes ke ruang subarakhnoid dan 

menyebar ke seluruh otak dan medula spinalis bersama cairan 

serebrospinalis. Darah ini selain dapat menyebabkan peningkatan 
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tekanan intrakranial, juga dapat melukai jaringan otak secara 

langsung oleh karena tekanan yang tinggi saat pertama kali pecah, 

serta mengiritasi selaput otak (Price, 2005 dikutip oleh 

Ramadhanis, 2012). 

 

b. Non Hemorrhagic Stroke (NHS) 

Non hemorrhagic stroke (NHS) atau stroke iskemik terjadi 

karena aliran darah ke otak berkurang karena sumbatan sehingga 

oksigen yang sampai ke otak juga berkurang. Iskemik otak terjadi bila 

aliran darah ke otak kurang dari 20 ml per 1000 gram otak per menit 

(Junaidi, 2011). 

Stroke iskemik secara umum diakibatkan oleh aterotrombosis 

pembuluh darah serebral, baik yang besar maupun yang kecil. Pada 

stroke iskemik, penyumbatan bisa terjadi di sepanjang jalur pembuluh 

darah arteri yang menuju ke otak. Darah ke otak disuplai oleh dua 

arteri karotis interna dan dua arteri vertebralis. Arteri-arteri ini 

merupakan cabang dari lengkung aorta jantung.  

Suatu ateroma (endapan lemak) bisa terbentuk di dalam 

pembuluh darah arteri karotis sehingga menyebabkan berkurangnya 

aliran darah. Keadaan ini sangat serius karena setiap pembuluh darah 

arteri karotis dalam keadaan normal memberikan darah ke sebagian 

besar otak. Endapan lemak juga bisa terlepas dari dinding arteri dan 

mengalir di dalam darah kemudian menyumbat arteri yang lebih kecil 

(Miscbach dan Kalim, 2011 dikutip oleh Yueniwati, 2016). Stroke 

iskemik dapat diklasifikasikan menjadi: 
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1) Transient Ischemic Attack (TIA): 

Serangan stroke sementara yang gejala defisit neurologisnya hanya 

berlangsung kurang dari 24 jam. 

2) Reversible Ischemic Neurologic Deficit (RIND): 

Kelainan atau gejala neurologis akan menghilang antara lebih dari 

24 jam sampai dengan 21 hari. 

3) Progressing stroke atau stroke in evolution: 

Gejala klinisnya secara bertahap akan berkembang dari yang 

ringan sampai semakin berat. 

4) Stroke komplit atau completed stroke: 

Defisit neurologis yang sudah menetap dan sudah tidak 

berkembang lagi.  

 

3. Faktor Resiko Stroke 

Stroke merupakan suatu persoalan kesehatan sedunia dengan 

insiden pertahun yakni 0.2 sampai 2.5 per 1000 populasi (Gazbare dkk., 

2017). Tingginya tingkat kejadian membuat pentingnya mengahui 

penyebab serta faktor resiko stroke. Junaidi (2011: 71-72) membagi faktor 

resiko stroke menjadi faktor risiko yang tidak dapat dikendalikan atau 

diubah serta faktor resiko yang dapat dikendalikan.  

a. Faktor resiko yang tidak dapat dikendalikan: 

1) Keturunan  

Sampai sekarang belum dapat dipastikan gen mana yang menjadi 

penentu terjadinya stroke. Namun riwayat pada keluarga yang 

pernah mengalami serangan stroke menjadi faktor risiko untuk 



13 
 

 
 

mengalami serangan stroke juga. Hal ini disebabkan oleh beberapa 

faktor, diantaranya faktor genetik, pengaruh budaya, dan gaya 

hidup dalam keluarga, interaksi antara genetik dan pengaruh 

lingkungan (Wahjoepramono, 2005 dikutip oleh Ningtiyas, 2017). 

2) Umur 

Umur merupakan faktor risiko stroke, dimana semakin 

meningkatnya umur seseorang, maka risiko untuk terkena stroke 

juga semakin meningkat. Menurut hasil penelitian pada 

Framingham Study menunjukkan risiko stroke meningkat sebesar 

20 % pada usia 45-55 tahun, 32% pada usia 55-64 tahun, dan 83% 

pada kelompok umur 65-74 tahun (Wahjoepramono, 2005 dikutip 

oleh Ningtiyas, 2017). 

3) Jenis kelamin 

Laki-laki lebih cenderung untuk terkena stroke lebih tinggi 

dibandingkan wanita dengan perbandingan 1,3 : 1, kecuali pada 

usia lanjut kecenderungan pada laki-laki dan wanita hampir tidak 

berbeda.  

 

b. Faktor resiko yang dapat dikendalikan menurut Junaidi (2011: 72) 

1) Stress 

Stress jika tidak dikontrol akan menimbulkan kesan pada tubuh 

adanya keadaan bahaya sehingga direspon oleh tubuh secara 

berlebihan dengan mengeluarkan hormon-hormon yang membuat 

tubuh waspada seperti kortisol, katekolamin, epinefrin, dan 
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adrenalin secara berebihan sehingga akan berefek pada 

peningkatan tekanan darah dan denyut jantung. 

2) Hipertensi 

Hipertensi mempercepat pengerasan dinding pembuluh darah arteri 

dan mengakibatkan penghancuran lemak pada sel otot polos 

sehingga mempercepat proses aterosklerosis. Hipertensi berperan 

dalam proses aterosklerosis melalui efek penekanan pada sel 

endotel atau lapisan dalam dinding arteri yang berakibat 

pembentukan plak pembuluh darah semakin cepat. 

3) Merokok 

Rokok meningkatkan kecenderungan sel-sel darah menggumpal 

pada dinding arteri. Hal ini meningkatkan resiko pembentukan 

thrombus atau plak. Merokok meningkatkan oksidasi lemak yang 

berperan pada perkembangan aterosklerosis.  

4) Obesitas 

Obesitas dapat meningkatkan kejadian stroke terutama bila disertai 

dengan dislipidemia dan atau hipertensi, selain itu melalui efek 

snoring atau mendengkur dan sleep apnea yang menyebababkan 

terhentinya suplai oksigen secara mendadak di otak. 

5) Aktifitas fisik rendah 

Aktifitas fisik secara teratur  dapat menurunkan tekanan darah dan 

gula darah, meningkatkan kadar kolestrol HDL, menurunkan 

kolestrol LDL, serta menurunkan berat badan. Pada studi 

prospektif terhadap 7735 pria inggris yang berumur antara 40-59 
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tahun menunjukkan manfaat dari aktifitas fisik derajat sedang 

dapat menurunkan risiko terkena stroke secara bermakna. 

6) Diabetes mellitus 

Menyebabkan ateroskeloris baik pada pembuluh darah kecil 

(mikroangiopati) maupun pembuluh darah besar (makroangiopati) 

di pembuluh darah termasuk pembuluh darah otak dan jantung. 

Kadar glukosa darah yang tinggi akan memperbesar luasnya area 

infark atau sel mati karena terentuknya asam laktat akibat 

metabolism glukosa yang dilakukan secara anaerob (oksigen 

sedikit) yang merusak jaringan otak. 

 

4. Gejala Stroke 

Irfan (2010: 84) menyebutkan bahwa manifestasi stroke tergantung 

dari besarnya lesi yang dapat mengakibatkan hemiparese, hemiplegia, 

hemiparestesia, afasia/diafasia motorik atau sensorik, hemianopsi, 

dysartria, muka tidak simetris, dan gangguan gerakan tangkas atau gerakan 

tidak terkoordinasi. 

Junaidi (2011: 24-25) menjabarkan bahwa gejala serangan awal 

bisa menjadi bertambah buruk dalam beberapa jam sampai satu atau dua 

hari kemudian akibat bertambah luasnya jarinagn otak yang mati (stroke in 

evolution). Sebagian besar kasus terjadi secara terjadi secara mendadak, 

sangat cepat, dan menyebabkan kerusakan otak dalam dalam beberapa 

menit (completed stroke). Gejala awal stroke yang perlu diwaspadai yaitu: 

a. Adanya defisit neurologis fokal berupa kelemahan atau kelumpuhan 

lengan, tungkai atau salah satu sisi tubuh.  
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b. Kehilangan keseimbangan, gerakan tubuh tidak terkoordinasi dengan 

baik, sempoyongan, atau terjatuh. 

c. Hilangnya rasa atau adanya sensasi abnormal pada lengan, tungkai atau 

salah satu sisi tubuh. Hal ini bisa berupa baal atau mati rasa sebelah 

badan, terasa kesemutan, dan tersa seperti terbakar.  

d. Mulut tidak simetris, lidah mocong bila diluruskan. 

e. Gangguan dalam menelan seperti saat minum atau makan. 

f. Bicara tidak jelas atau kesulitan dalam berbicara. 

g. Vertigo atau perasaan berputar yang menetap saat beraktifitas. 

h. Hilangnya penglihatan, baik penglihatan terganggu, sebagian lapang 

pandang tidak terlihat, penglihatan gelap atau ganda sesaat. 

i. Pendengaran terganggu berupa tuli satu teling atau kemampuan 

mendengarnya menurun. 

j. Emosi lebih labil dan melupa-luap. 

k. Sulit memikirkan ataupun memahami pembicaraan orang lain. 

l. Gangguan kesadaran, pingsan sampai tidak sadarkan diri 

 

5. Fase Recovery Post Stroke 

Proses pemulihan post stroke dibedakan atas pemulihan neurologis 

(fungsi saraf otak) yang terjadi pada awal setelah stroke dan pemulihan 

fungsional (kemampuan melakukan aktivitas fungsional). Pada pemulihan 

neurologis, mekanisme yang mendasari adalah pulihnya fungsi sel otak 

pada area penumbra yang berada di sekitar area infark yang sesungguhnya, 

pulihnya diaschisis dan atau terbukanya kembali sirkuit saraf yang 

sebelumnya tertutup atau tidak digunakan lagi. Kemampuan fungsional 



17 
 

 
 

pulih sejalan dengan pemulihan neurologis yang terjadi. Setelah lesi otak 

menetap, pemulihan fungsional masih dapat terus terjadi sampai batas-

batas tertentu terutama dalam 3-6 bulan pertama setelah stroke. Hal itulah 

yang menjadi fokus utama rehabilitasi medis, yaitu untuk mengembalikan 

kemandirian pasien mencapai kemampuan fungsional yang optimal 

(Nurjannah, 2014 dikutip oleh Tulak, 2016). 

Secara umum rehabilitasi pada stroke dibedakan dalam beberapa 

fase. Pembagian ini dalam rehabilitasi medis dipakai sebagai acuan untuk 

menentukan tujuan dan jenis intervensi rehabilitasi yang akan diberikan 

(Brunner dan Suddarth, 2002 dikutip oleh Ningtiyas, 2017). Fase pada 

stroke tersebut yaitu: 

a. Stroke fase akut  

Pada fase ini kondisi hemodinamik pasien belum stabil, 

umumnya dalam perawatan di rumah sakit, bisa di ruang rawat biasa 

ataupun di unit stroke. Fase akut stroke biasanya berakhir 48 sampai 

72 jam. Pasien yang koma saat pada saat masuk dipertimbangkan 

mempunyai prognosis yang buruk. Sebaliknya pasien dengan 

kesadaran penuh masih memiliki prognosis yang baik. Prioritas dalam 

fase akut ini adalah mempertahankan jalan nafas dan ventilasi yang 

adekuat.  

b. Stroke fase subakut 

Pada fase ini terjadi antara 2 minggu - 6 bulan post stroke, 

dimana kondisi hemodinamik pasien umumnya sudah stabil dan 

diperbolehkan kembali ke rumah, kecuali bagi pasien yang 
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memerlukan penanganan rehabilitasi yang intensif. Pada fase subakut 

pasien diharapkan mulai kembali untuk belajar melakukan aktivitas 

dasar merawat diri dan berjalan. Dengan atau tanpa rehabilitasi, sistim 

saraf otak akan melakukan reorganisasi post stroke. Reorganisasi otak 

yang terbentuk tergantung sirkuit jaras otak yang paling sering 

digunakan atau tidak digunakan.  

c. Stroke fase kronis 

Program latihan untuk stroke fase kronik, yaitu di atas 6 bulan 

post stroke, tidak banyak berbeda dengan fase sebelumnya. Hanya 

dalam fase ini sirkuit-sirkuit gerak aktivitas sudah terbentuk, membuat 

pembentukan sirkuit baru menjadi lebih sulit dan lambat.  

 

6. Neuroplastisitas Otak 

Sifat plastisitas otak (neuroplasticity) adalah kemampuan otak 

untuk melakukan reorganisasi dalam bentuk adanya interkoneksi baru 

pada saraf. Plastisitas merupakan sifat yang menunjukkan kapasitas otak 

untuk berubah dan beradaptasi terhdapat kebutuhan fungsional. 

Mekanisme ini termasuk perubahan kimia saraf (neurochemical), 

penerimaan saraf (neuroreceptive), perubahan struktur neuron saraf dan 

organisasi otak. Plastisitas juga terjadi pada proses perkembangan dan 

kematangan sistem saraf (Irfan, 2010: 37). 

Ada tiga proses utama yang terlibat dalam neuroplastisitas yaitu 

angiogenesis, neurogenesis, dan plastisitas sinaptik (sinaptogenesis). 

Proses angiogenesis terjadi di dalam tubuh untuk memperbaiki luka atau 
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memperbaiki sirkulasi darah dalam jaringan setelah trauma atau kerusakan 

terjadi. Sel yang berperan dalam proses angiogenesis adalah sel endotel 

yaitu sel yang melapisi pembuluh darah dan perhubungan langsung 

dengan darah. Proses angiogenesis diawali dengan pelepasan dan 

pembentukan faktor pertumbuhan angiogenik yang berdisfusi ke sekitar 

jaringan yang rusak sehingga sel endetol membentuk molekuk-molekul 

baru untuk kemudian berproliferasi dan bermigrasi menuju jaringan yang 

rusak. Akhirnya sel-sel endotel yang terbentuk akan menyatu untuk saling 

berhubungan satu sama lain agar darah dapat bersirkulasi di daerah yang 

rusak tersebut (Nasution, 2010).  

Pada proses neurogenesis yang diperankan oleh neural stem cell 

(NSC). NSC memiliki sifat yang mampu untuk memperbarui dirinya 

sendiri, mampu berproliferasi dan berkembang menjadi neuron dan sel glia 

(Lazarov dkk., 2010 dikutip oleh Irawan, 2015). Pada proses neurogenesis 

belum ada sinaps yang menghubungkan antar neuron. Sinaps merupakan 

suatu struktur yang menjadi titik temu antara satu neuron dengan neuron 

lainnya sehingga impuls dapan di teruskan dari satu neuron ke neuron 

lainnya. Motor learning (pembelajaran motorik) berperan dalam 

sinaptogenesis atau pembentukan sinaps baru. Ketika satu neuron sering 

berkomunikasi dengan neuron lain, ujung aksonnya akan membentuk 

cabang yang kemudian membentuk sinaps tambahan sehingga neuron 

presinaps memiliki efek lebih besar terhadap potensial membran neuron 

pasca sinaps dan komunikasi antar neuron dapat berjalan lebih cepat dan 

lebih efektif (Carslon, 2013 dalam Furqaani, 2017). 
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B. Tinjauan Umum tentang Upper Limb Function 

1. Definisi Upper Limb Function 

Gerakan lengan bekerja sama dengan tangan untuk menunjuk, 

menggapai, atau memegang suatu benda (Irfan dan Susanti, 2008). Oleh 

karena itu lengan dan tangan harus dapat:  

a. Memegang dan melepas onbjek yang berbeda dengan bentuk, ukuran, 

berat, dan tekstur berbeda. 

b. Mengenggam dan melepaskan benda dengan lengan dalam posisi 

mendekat maupun menjauhi tubuh.  

c. Memindahkan benda dari satu tempat ke tempat lain. 

d. Memodifikasi dan memanipulasi suatu alat untuk  tujuan tertentu. 

e. Menggapai ke segala arah. 

f. Menggunakan kedua tangan secara bersamaan baik dengan gerakan 

berbeda maupun sama.  

Fungsi utama lengan adalah agar tangan dapat diposisikan untuk 

membentuk gerakan yang bermacam-macam. Komponen yang penting 

pada lengan saat melakukan gerakan menggapai adalah abduksi bahu, 

fleksi bahu, ekstensi bahu, dan fleksi-ekstensi siku. Fungsi utama dari 

tangan adalah untuk menggengam, melepaskan, dan memanipulasi benda 

untuk tujuan tertentu. Komponen ini melibatkan radial deviasi yang 

melibatkan ekstensi pergelangan tangan, fleksi ekstensi pergelangan 

tangan saat menggengam benda, abduksi palmar dan rotasi (oposisi) pada 

sendi carpometacarpal ibu jari, gerakan oposisi pada tiap jari ke arah ibu 
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jari, fleksi-ekstensi sendi meta-karpophalangeal, pronasi supinasi siku 

ketika memegang benda (Irfan dan Susanti, 2008). 

Upper limb function yang penting dalam kehidupan sehari-hari 

terutama adalah fungsi tangan. Fungsi dari tangan sangat banyak mulai 

dari menunjuk, membawa benda, memakai peralatan makan dan lain 

sebagainya. Fungsional tangan disebut pula dengan prehension, yaitu 

semua fungsi yang diberikan ketika sebuah objek digenggam oleh tangan. 

Terdapat berbagai macam bentuk grip atau menggenggam agar manusia 

dapat beradaptasi dengan lingkungannya, dimana dalam melakukan aksi 

menggenggam terdapat tahapan yang harus dilakukan (Yulinawati, 2009). 

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam menggenggam antara lain: 

a. Membuka tangan untuk meraih (ekstensi-abduksi-reposisi) 

Pada saat membuka tangan dibutuhkan strimulasi sepanjang 

otot-otot ekstensi dan otot-otot intrinsik untuk memperluas genggaman 

pada objek atau benda. 

b. Menutup jari-jari untuk menggenggam objek (fleksi-adduksi-oposisi) 

Aktivitas fungsional dari prehension dapat dibagi menjadi 

power grips serta precision prehension yang bergantung dari bentuk 

objek atau benda serta menggenggam benda tersebut. 

c. Mengatur kekuatan genggaman dan menggerakkannya (static dan 

power control) 

Mengatur kekuatan pada saat menggenggam sangat penting 

karena harus diberikan sesuai dengan berat, kerapuhan, karakteristik 

permukaan, dan pemanfaatan dari benda tersebut. Ketepatan dan 



22 
 

 
 

infromasi sensoris harus terus ada agar mencegah benda terlepas dari 

genggaman sebelum waktunya, atau memberikan kekuatan atau 

tekanan yang berlebihan pada benda sehingga dapat merusaknya. 

d. Melepas objek (relax dan power control) 

Membuka tangan untuk melepaskan benda dari genggaman. 

Hal ini berhubungan dengan pola dari inervasi oleh saraf tertentu. 

 

Apabila tahapan dalam melakukan genggaman dapat dilakukan 

maka perlu diperhatikan pula jenis benda dan penggunaannya. Hal ini agar 

aktivitas fungsional yang diinginkan dapat tercapai (Yulinawati, 2009). 

Ada beberapa klasifikasi dalam prehension, yaitu: 

a. Power grip 

Power grip digunakan pada saat tangan tidak bekerja sendiri 

sebagai penggerak utama, tetapi juga melibatkan lengan atau tubuh 

pada saat bergerak karena membutuhkan kekuatan seperti saat berayun 

atau melakukan pergeseran. Adapun macam-macam power grip yaitu: 

1) Spherical grip  

 
Gambar 1. Spherical grip 

Sumber: Yulinawati, 2009 

Digunakan untuk memegang benda yang berbentuk bola. 

Otot-otot yang berpengaruh dalam hal ini adalah otot abductor, 

adductor, dan fleksor jari-jari tangan. 
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2) Lateral grip 

 
 Gambar 2. Lateral grip 

 Sumber: Yulinawati, 2009 

Otot-otot yang berperan dalam lateral prehension grip 

antara lain abductor dan adductor jari-jari tangna (tidak termasuk 

otot fleksor jari-jari tangan). Otot utamanya adalah interossei dan 

otot-otot ekstensor (M. ekstensor digitorum communis dan 

lumbricales). 

3) Hook grip 

 
Gambar 3. Hook grip 

 Sumber: Yulinawati, 2009 

Hook grip hampir sama dengan cylindrical grip, namun 

penggunaan ibu jari tidak termasuk dalam tipe ini. M. fleksor 

digitorum profundus dan superficialis menjadi otot utama yang 

berperan dalam melakukan fungsi ini. 

4) Cylindrical grip 

 
Gambar 4. Cylindrical grip 

 Sumber: Yulinawati, 2009 
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Otot-otot yang berperan dalam melakukan fungsi 

cylindrical grip adalah M. fleksor digitorum profundus dan M. 

fleksor pollicis longus, dibantu juga dengan M. fleksor digitorum 

superficialis dan interossei. 

 

b. Precision prehension 

Digunakan ketika ingin menggerakkan benda yang 

membutuhkan sedikit adanya gerakan gerakan pada jari dan 

pergelangan tangan.  

1) Tip-to-tip prehension 

 
Gambar 5. Tip-to-tip prehension 

 Sumber: Yulinawati, 2009 

Melakukan tip-to-tip prehension jauh lebih sulit 

dibandingkan dengan yang lainnya, karena biasanya mengharuskan 

memegang objek yang sangat kecil atau halus. Oleh karena itu 

otot-otot distal fleksor (fleksi interphalangeal) sangat penting 

dalam melakukan fungsi ini.  

2) Lateral prehension 

 
Gambar 6. Lateral prehension 

Sumber: Yulinawati, 2009 
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Dalam hal ini permukaan ibu jari memegang objek 

sepanjang sisi lateral dari jari-jari baik itu proksimal, middle atau 

distal phalange. Sebagai contoh saat memegang kunci.   

3) Digital prehension (pad-to-pad) 

 
Gambar 7. Digital prehension 

Sumber: Yulinawati, 2009 

Otot yang utama adalah M. fleksor digitorum profundus atau 

superficialis dengan M. fleksor pollicis longus dan brevis, opponens 

pollicis dan abductor pollicis brevis. 

 

2. Upper Limb Function pada Pasien Post Stroke 

Lebih dari setengah dari 4,7 juta pasien stroke memiliki residual 

disabilitas motorik, dan dari jumlah tersebut 30-66% memiliki non-

fungsional paretic arm (Immadi dkk., 2015). Gangguan tersebut masih ada 

hingga 3-6 bulan post stroke. Pada 6 bulan post stroke, sekitar 30-60% 

pasien belum memiliki fungsi ekstremitas atas yang baik serta hanya 

sekitar 5-20% pasien yang menunjukkan kesembuhan sempurna 

(Michielsen dkk., 2015).  

Berkurangnya upper limb function atau fungsi ekstremitas atas 

pada pasien stroke akan mempengaruhi kemampuannya dalam melakukan 

aktivitas sehari-hari, yang kemungkinan menurunkan tingkat indepedensi 

sehingga meningkatkan beban dalam perawatan penderita strok (Immadi 

dkk., 2015).  
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Fungsi ekstremitas atas seringkali menglamai gangguan post stroke 

sehingga sering ditemukan gerakan yang abnormal atau gerakan 

kompensasi (Irfan dan Susanti, 2008). Masalah umum dan kompensasi 

yang sering ditemukan pada lengan antara lain:  

a. Gerakan scapula yang buruk (lateral rotasi dan protraksi, serta depresi 

gelang bahu). 

b. Kontrol otot-otot gelang bahu yang buruk, ketidakmampuan untuk 

abduksi dan fleksi bahu atau tidak mampu mempertahankan posisi 

tersebut. Pasien biasanya melakukan kompensasi dengan elevasi 

gelang bahu dan lateral fleksi dari tubuh. 

c. Fleksi siku yang tidak diperlukan, internal rotasi dari bahu dan pronasi 

siku. 

Masalah umum dan kompensasi yang sering ditemukan pada 

tangan antara lain:  

a. Kesulitan untuk menggengam dengan pergelangan tangan ekstensi. 

b. Kesulitan untuk fleksi-ekstensi sendi metacarpophalangeal dengan 

fleksi pada interphalang agar memposisikan jari untuk menggenggam 

dan melepaskan benda. 

c. Kesulitan untuk abduksi dan rotasi dari ibu jari untuk menggengam 

dan melepaskan. 

d. Ketidakmampuan untuk melepaskan suatu benda tanpa fleksi 

pergelangan tangan. 

e. Ekstensi berlebih pada jari-jari dan ibu jari saat melepaskan benda. 
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f. Kecenderungan untuk melakukan gerak pronasi siku secara berlebihan 

ketika menggengam benda atau mengambil benda. 

g. Kesulitan menggengam.  

Pada seseorang yang terserang stroke kondisi fungsional tangan 

dan penyembuhannya terjadi dalam waktu yang lama dengan gangguan 

berupa adanya pola-pola gerakan yang tidak normal. Pada stroke terjadi 

juga penurunan fleksibilitas dari jaringan lunak mengakibatkan penurunan 

mobilitas dari persendian pada pergelangan tangan. Tangan juga tidak 

dapat mengatur seberapa besar kekuatan genggaman yang dikeluarkan 

untuk menjaga agar benda yang digenggamnya tidak terjatuh atau 

tergenggam dengan kekuatan yang berlebihan. Adanya gangguan input 

sensoris pada penderita stroke juga mempengaruhi untuk melakukan 

prehension, salah satunya adalah input visual. Penglihatan berperan 

penting untuk mengidentifikasi dan mengatur jarak dan mempertahankan 

suatu benda saat melakukan fungsi prehension (Yulinawati, 2009). 

 

3. Alat Ukur pada Upper Limb Function  

Tujuan utama dari Chedoke Arm and Hand Activity Inventory 

(CAHAI) yang dikembangkan oleh Barecca (2004) adalah untuk menilai 

kemampuan dari upper limb function pada pasien post stroke dengan 

mendorong pasien untuk menggunakan ke dua tangan atau fungsi bilateral 

dalam berbagai macam tugas fungsional. Penelitian yang dilakukan oleh 

Barecca dkk. (2006) bahwa 3 versi pendek dari Chedoke Arm and Hand 

Activity Inventory (CAHAI), yaitu CAHAI VERSI 7, 8, dan 9 memiliki 
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reliabilitas yang tinggi dan hampir sama dengan CAHAI versi 13, yakni 

0,96 untuk CAHAI versi 7 dan 0,97 untuk CAHAI versi 8 dan 9. Selain itu 

validitas dari ke tiga versi pendek CAHAI sama dengan CAHAI versi 13 

yaitu 0,97 untuk CAHAI versi 7, 0,93 untuk CAHAI versi 8, dan 0,94 

untuk CAHAI versi 9. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Rowland 

dan Gustafsson (2008) bahwa Chedoke Arm and Hand Activity Inventory 

(CAHAI) memiliki validitas dan reliabilitas yang sangat baik yakni 0.98 

untuk CAHAI versi 13, 0,96 untuk CAHAI versi 7 dan 0,97 untuk CAHAI 

versi 8 dan 9.  

Setiap item yang diujikan dalam CAHAI versi 7 menggunakan 7 

skala poin kuantitatif untuk menilai seberapa besar kemampuan fungsi 

ekstremitas atas pada masing-masing tugas yang diberikan (lampiran 1). 

Penjelasan lebih lanjut dari komponen tugas dan skala poin aktivitas 

CAHAI dapat dilihat pada lampiran 2. 

Perlengkapan yang diperlukan dalam melakukan Chedoke Arm and 

Hand Activity Inventory (CAHAI) versi 7 yaitu meja, kursi atau kursi roda 

tanpa sandaran tangan, alas anti selip, toples kopi 200 gr, telefon dengan 

tombol yang dapat ditekan, penggaris 30 cm, kertas ukuran 8,5” x 11” 

(21,6 x 27,9 cm), pensil, ceret air plastik 2,3 L dengan penutup, gelas 

plastik 250 ml, handuk kecil, baskom (diameter 24,5 cm dan tinggi 8 cm), 

rompi dengan 5 kancing (satu untuk laki-laki dan satu untuk perempuan), 

handuk mandi (6 5cm x 100 cm). 

Sebelum melakukan penilaian, terdapat beberapa hal penting yang 

harus dilakukan yakni menjelaskan kepada pasien bahwa terdapat 
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beberapa tugas yang sulit dilakukan dan pasien diharuskan untuk 

menggunakan ke dua tangannya. Pasien dapat melakukan setiap tugas 

setidaknya 2 kali. Selain itu terdapat beberapa hal penting lain yang perlu 

diperhatikan yaitu: 

a. Posisi duduk: 

1) Postur: duduk di kursi tanpa sandaran tangan atau di kursi roda 

dengan sandaran kursi dilepaskan, punggung tegak, dan kaki 

menapak di lantai. 

2) Tinggi meja: pada area costa terakhir. 

3) Jarak dari meja: siku pasien berada pada pinggir meja. 

4) Posisi tangan: berada di atas meja. 

b. Memastikan pasien memahami tugas:  

1) Setiap tugas harus dilakukan demonstrasi terlebih dahulu, 

dilakukan dua kali apabila dibutuhkan. 

2) Pasien diingatkan untuk menggunakan ke dua tangan. 

3) Pasien diingatkan untuk tidak meletakkan siku di atas meja. 

c. Penilaian  

Tentukan nilai atau skor hasil yang dilakukan dari ekstremitas 

atas yang lemah menggunakan 7 skala poin aktvitas pada masing-

masing tugas dalam CAHAI versi 7 yang kemudian dijumlahkan untuk 

melihat interpretrasinya (lampiran 1). Observasi performa dari 

ekstremitas atas yang lemah dengan memperhatikan hal berikut: 

1) Gunakan tabel komponen tugas (lampiran 2) untuk menentukan 

bagian mana dari tugas yang dilakukan oleh ekstremitas atas yang 
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lemah. Contohnya tangan yang lemah membuka tutup toples atau 

menstabilkan toples. 

2) Identifikasikan komponen spesifik dari manipulasi dan satbilisasi 

yang dilakukan oleh ekstremitas atas yang lemah.  

3) Gunakan 7 skala poin aktifitas untuk menentukan nilai pada tiap 

tugas. 

 

C. Tinjauan tentang Motor Relearning Programme (MRP) 

1. Definisi Motor Relearning Programme (MRP) 

Motor Relearning Programme (MRP) dikembangkan oleh 

fisioterapis Australia, Janet Carr dan Roberta Shepherd yang berdasarkan 

pada teori motor learning. Pembelajaran (learning) itu sendiri merupakan 

suatu fenomena internal yang tidak dapat secara langsung diamati. 

Fenomena ini didefinisikan sebagai suatu perubahan permanen dalam 

kemampuan merespon sebagai akibat latihan atau suatu pengalaman. 

Winstein CJ. (1987) menyatakan bahwa kemampuan motor learning 

sebagai kemampuan seseorang untuk belajar dan mengorganisasikan 

pergerakan dengan tujuan untuk beradaptasi terhadap lingkungannya 

(Suhartini, 2010). 

MRP berdasarkan pada motor learning dimana pola motorik 

(motor patterns) dapat diperoleh dan dimodifikasi melalui pembelajaran 

berbasis pengalaman, seperti melalui observasi dan latihan berulang-ulang 

(Immadi dkk., 2015). Relearning atau pembelajaran kembali yang 

dilakukan oleh pasien post stroke dengan teknik MRP ini menekankan 

pada latihan yang berorientasi tugas (task-oriented training) dan 
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pemberian feedback yang sesuai kepada pasien untuk meningkatkan 

kontrol motorik dalam aktivitas fungsional sehari-hari (Chung, 2014). 

Konsep pembelajaran motorik pada pasien stroke dengan MRP 

mempunyai tujuan untuk membantu pasien stroke bergerak dalam aktivitas 

fungsional dengan pola pergerakan normal, membantu mencapai atau 

melakukan pergerakan aktif secara otomatis, memberikan repitisi sehingga 

pola normal tingkah laku dapat dipelajari, dan melatih pasien stroke dalam 

sejumlah kondisi yang bervariasi sehingga keterampilan dapat ditransfer 

pada situasi dan lingkungan yang berbeda (Suhartini, 2010). 

 
2. Konsep Motor Relearning Programme (MRP) 

MRP berdasarkan pada motor learning, namun terdapat perbedaan 

antara penampilan motorik (motor performance) dan pembelajaran 

motorik (motor learning). Winstein CJ. (1987, dikutip oleh Suhartini, 

2010) menyatakan bahwa motor performance sebagai suatu penampilan 

keterampilan motorik tertentu yang terjadi selama latihan dan tidak 

bersifat permanen, sementara motor learning adalah keterampilan yang 

dipertahankan bahkan setelah latihan dihentikan. Terdapat 3 tahapan motor 

learning menurut Winstein CJ. (1987) sebagai berikut: 

a. Cognitive stage 

Pada tahap ini dibutuhkan pemusatan perhatian dalam 

memahami tugas-tugas motorik yang akan dilakukan dan strategi 

untuk melakukannya. 
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b. Associative stage 

Mulai dikembangkan rujukan internal tentang pergerakan 

motorik yang tepat dalam melakukan suatu tugas motorik, sehingga 

penderita dapat membandingkan penampilan motoriknya dengan 

rujukan ini.  

c. Autonomous stage 

Ditandai dengan atensi minimal pada penampilan motorik. 

Kemampuan untuk mendeteksi kesalahan telah berkembang penuh dan 

penampilan motorik bersifat stabil dan otomatis. 

Pada perencanaan terapi berdasarkan konsep motor learning yang 

terdapat pada MRP berdasarkan pada feedback dan tipe-tipe latihan yang 

bermanfaat bagi pasien stroke. Feedback atau umpan balik merupakan 

faktor penting yang mempengaruhi proses motor learning yang dibagi 

menjadi feedback intrinsik dan ekstrinsik. Feedback intrinsik didefinisikan 

sebagai suatu informasi sensori yang datang dari reseptor khsusus di dalam 

otot, sendi, tendon, dan kulit serta reseptor auditorius baik selama selama 

atau setelah dihasilkannya gerakan. Sedangkan feedback ekstrinsik 

informasi dari sumber eksternal tentang gerakan yang diberikan kepada 

pasien yang melakukan latihan gerakan (Suhartini, 2010). Feedback 

ekstrinsik mempunyai beberapa fungsi yakni:  

a. Memberikan informasi kepada orang yang akan menggerakan 

tubuhnya tentang respon keluaran suatu gerakan dan kesalahan yang 

dibuat olehnya. 
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b. Sebagai penguat (reinforcement) atau penghargaan (reward) untuk 

suatu perilaku bila telah mendekati tujuan yang diinginkan. 

c. Sebagai suatu motivator sehubungan dengan pencapaian tujuan. 

Umpan balik ekstrinsik harus diberikan secara bertahap. 

Pada awal tahap kognitif (cognitive stage) diperlukan pemberian 

umpan balik ekstrinsik yang cukup besar, sementara pada tahap asosiasi 

umpan balik ini mulai dikurangi, karena bila hal ini ddak dilakukan, maka 

pasien stroke akan menjadi seseorang yang ridak mandiri dalam 

melakukan tugas-tugas motoriknya. Selain feedback yang diberikan pada 

pasien stroke, tipe-tipe latihan juga berpengaruh dalam meningkatkan 

motor learning (Suhartini, 2010). Tipe-tipe latihan yang dapat diterapkan 

pada motor learning antara lain: 

a. Massed practice vs Distributed practice  

Basmajian JV. (1990) membedakan antara massed practice dan 

distributed practice. Pada massed practice, satu sesi latihan terdiri atas 

waktu latihan yang lebih banyak dari waktu istirahat. Pada distributed 

practice, satu sesi latihan terdiri atas jumlah waktu latihan yang sama 

dengan waktu istirahat. Pada pasien stroke distributed practice lebih 

sesuai untuk diberikan, karena kelelahan merupakan suatu faktor 

keterbatasan umum yang sering terjadi. 

b. Variable vs Repetitive practice  

Variabel practice adalah bentuk latihan dengan mempelajari 

sejumlah variasi dari satu tugas motorik, sementara repetitive practice 

adalah bentuk latihan berulang yang sama atau konstan untuk suatu 
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tugas motorik. Pada latihan untuk penderita stroke, variable practice 

bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan transfer keterampilan 

motorik pada lingkungan yang berbeda, sementara suatu repetitive 

practice bermanfaat unmk memperbaiki penampilan motorik (motor 

performance). 

c. Blocked practice  vs Random practice  

Blocked practice adalah suatu teknik latihan dengan cara 

melakukan satu tugas hingga menguasainya, kemudian diikuti dengan 

latihan tugas selanjutnya. Sementara random practice adalah suatu 

bentuk latihan dengan cara melakukan latihan secara acak sejumlah 

tugas atau sejumlah variasi dalam satu tugas motorik sebelum 

dikuasainya salah satu tugas atau variasi. Secara teoritis, blocked 

practice lebih menguntungkan untuk proses akuisisi keterampilan yang 

efisien, sementara random practice lebih efektif untuk proses retensi 

dan transfer keterampilan motorik. 

d. Whole vs Part practice  

Winstein CJ. (1987) merekomendasikan bentuk latihan berupa 

part pratice (latihan dengan memecah suatu tugas motorik menjadi 

tugas-tugas motorik yang lebih kecil) untuk memperoleh komponen 

dasar tugas motorik, diikuti dengan melatihnya sebagai suatu kesatuan 

(whole practice). Jika seorang pasien stroke tidak mampu menguasai 

seluruh langkah secara simultan, maka dapat diberikan dorongan atau 

bimbingan manual untuk aspek-aspek tertentu dari tugas tersebut yang 

kemudian secara bertahap dikurangi pada waktu selanjutnya. 
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3. Aplikasi Motor Relearning Programme (MRP) pada pasien Post Stroke 

MRP dilakukan dengan menganalisis pola gerakan abnormal pada 

saat melakukan gerakan, mengoreksi pola yang abnormal serta melakukan 

latihan berulang-ulang pada gerakan tersebut yang kemudian akan 

memfasilitasi perkembangan fungsi motorik baru, memperbaiki lebih 

lanjut fungsi yang telah ada dalam rangka untuk meningkatkan performa 

saat melakukan latihan. Hal ini melibatkan latihan dan praktek dari tugas-

tugas spesifik dalam lingkungan yang berbeda serta dalam kehidupan 

sehari-hari (Bhalerao dkk., 2013). 

MRP terdiri dari 7 sesi yang mewakili fungsi penting tugas motorik 

dari kehidupan sehari-hari yang dikelompokkan menjadi fungsi 

ekstremitas atas, fungsi orofasial, gerakan motorik saat dari tidur ke duduk 

di tepi tempat tidur, keseimbangan duduk, posisi duduk ke berdiri, 

keseimbangan berdiri, dan berjalan.  

Carr dan Sheperd (1987) membagi menjadi empat tahapan dalam 

Motor Relearning Programme (MRP) seperti pada tabel berikut: 

Tabel 1. Tahapan Motor Learning 

Tahap 1 

Analisa gerakan: 

Pengamatan 

Perbandingan 
Analisa 

Tahap 2 

Latihan untuk komponen yang hilang: 

Penjelasan-identifikasi dari tujuan 

Instruksi 
Pelatihan+umpan balik verbal dan visual+petunjuk 

manual 

Tahap 3 

Pelatihan gerakan: 

Penjelasan–identifikasi dari tujuan 
Instruksi 

Pelatihan+umpan balik verbal dan visual+petunjuk 

manual 
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Re-evaluasi 

Melatih fleksibilitas 

Tahap 4 

Perpindahan dari latihan: 
Kesempatan untuk berlatih sesuai aktivitas 

Konsisten dari latihan 

Mengorganisasikan untuk memonitor latihannya sendiri 

Keterlibatan keluarga dan orang terdekat 

Pada tahap pertama MRP yaitu analisa gerakan, fisioterapis 

melakukan observasi terhadap aktivitas pasien yang saat itu mampu 

dilakukan. Pada hasil observasi ini akan didapatkan gambaran mengenai 

ketidaknormalan dari gerakan yang dilakukan pasien oleh karena adanya 

komponen gerakan yang hilang. Kemudian dibandingkan gerakan yang 

tidak normal tersebut dengan gerakan yang seharusnya terjadi dan 

mencatat komponen gerakan apa saja yang hilang. 

Pada tahap ke dua MRP yaitu latihan komponen yang hilang, dari 

komponen-komponen apa saja yang hilang dalam suatu gerakan, 

fisioterapis kemudian melatih pasien untuk melakukan gerakan dari 

komponen yang tadi. Langkah ini dimulai dengan memberikan penjelasan 

kepada pasien tentang tujuan dari latihan yang akan diberikan. Dalam 

memberikan latihan, instruksi dan aba-aba disampaikan dengan jelas 

sesuai dengan tingkat pemahaman pasien. Latihan diberikan dengan cara 

mengarahkan gerakan dengan pegangan fisioterapis sambil memberikan 

feedback secara verbal dan visual. 

Pada tahap  ke tiga MRP yaitu latihan keseluruhan gerakan atau 

aktivitas, dimana setelah masing-masing komponen gerak yang dilatihkan 

mampu dilakukan pasien, selanjutnya dilatih untuk melakukan 

keseluruhan gerak. Langkah ini juga dimulai dengan memberikan 
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penjelasan, intruksi yang jelas, mengarahkan gerak sambil memberikan 

feedback kepada pasien, ditambah dengan langkah evaluasi dan diakhiri 

dengan pemberian rangsangan untuk fleksibilitas. 

Pada tahap ke empat MRP yaitu mentransfer latihan ke aktivitas 

nyata, dimana pasien telah mampu melakukan keseluruhan gerak 

fungsional yang diberikan sebelumnya, maka pasien kemudian diberikan 

kesempatan untuk melakukan gerak fungsional ke dalam lingkungan 

aktivitas yang nyata. Latihan ini harus dilakukan secara konsisten agar 

pasien mampu mengorganisasikan latihannya untuk memonitor dirinya 

sendiri. Keterlibatan keluarga serta staff sangat diperlukan untuk 

memperoleh hasil yanh diharapkan (Cahyana, 2013). 

 
4. Prosedur Motor Relearning Programme (MRP) pada Upper Limb 

Function pasien Post Stroke (Janet H.Carr & Roberta Sherperd, 1987) 

Kannabiran dkk. (2016) menjabarkan upper limb function terutama 

dalam aktivitas sehari-hari. Fungsi tersebut anta lain: 

a. Menggapai 

Menggerakkan ke arah depan (fleksi shoulder), ke arah 

samping tubuh (abduksi shoulder), dan ke arah belakang (ekstensi 

shoulder) dengan shoulder girdle elevasi, elbow ekstensi, dan eksternal 

rotasi shoulder, membuka jari-jari tangan dan ibu jari, ekstensi wrist, 

pronasi dan supinasi. 

b. Menggenggam 

Ekstensi dari wrist dan jari-jari tangan. Abduksi dan rotasi yang 

dibantu oleh carpometacarpel joint dari ibu jari dan jari ke lima. 
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Menutup atau merapatkan jari-jari tangan dan ibu jari pada benda 

(contohnya gelas dan gulungan handuk). 

c. Memegang  

Fleksi dan ekstensi wrist sambil memegang benda (contohnya 

gelas dan gulungan handuk).  

d. Manipulasi dan deksteritas jari-jari tangan 

Fleksi dan ekstensi jari-jari tangan. Fleksi dan rotasi dibantu 

oleh carpometacarpal joint dari ibu jari dan jari ke lima. Independen 

fleksi dan ekstensi jari-jari tangan. 

Bentuk program latihan motorik spesifik (spesifik motor task) 

dalam MRP untuk meningkatkan upper limb function pada pasien post 

stroke adalah sebagai berikut: 

a. Menstimulasi ekstensi wrist dan radial deviasi 

1) Pasien duduk dengan tangan disangga di atas meja, lengan bawah 

berada pada mid position.  

2) Pasien diminta untuk meng-ekstensikan wrist sambil mendorong 

benda berbentuk silender (lampiran 3 gambar a). 

3) Pasien diminta untuk mengangkat gelas dari meja dan 

meletakkannya kembali (lampiran 3 gambar b) dengan mengangkat 

tangan ke arah radial deviasi atau ke arah atas. 

b. Menstimulasi supinasi 

Tangan memegang benda berbentuk silinder dengan mid position, 

pasien diminta untuk melakukan gerakan supinasi lengan bawah atau 
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telapak diputar dari samping menghadap ke atas (lampiran 3 gambar 

c). 

c. Menstimulasi abduksi palmar dan rotasi ibu jari (oposisi) 

Lengan bawah mid position dan wrist ekstensi sambil pasien diminta 

untuk menggenggam dan melepaskan benda berbentuk silender 

(lampiran 3 gambar d). 

d. Menstimulasi oposisi sisi radial dan ulnar tangan (melengkungkan 

tangan membentuk mangkuk) 

Lengan bawah posisi supinasi, pasien latihan oposisi ibu jari dan jari-

jari lainnya, terutama jari ke empat dan ke lima (lampiran 3). 

e. Melatih kontrol dalam memanipulasi benda (lampiran 3) 

1) Latihan mengambil berbagai macam benda kecil antara ibu jari 

dengan masing-masing setiap jari tangan. 

2) Mengambil benda-benda tersebut dari sebuah mangkok dan 

melepaskannya di mangkok lain yang telah disediakan dengan cara 

supinasi tangan saat mengambil benda. 

3) Latihan mengambil gelas plastik pada leher gelas tanpa 

merusaknya. Hal ini dilakukan dengan mengambil gelas, 

menggenggamnya sambil menggerakan lengan dan kemudian 

melepaskanya. Lakukan dengan lengan atas merapat pada tubuh 

dan benda digerakkan menjauhi tubuh. 

4) Latihan mengambil kertas dari pundak pasien itu sendiri. 

f. Menggunakan tangan dengan efektif 

1) Menggapai ke depan untuk mengambil atau menyentuh benda. 
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2) Menggapai ke samping untuk mengambil benda dari meja dan 

memindahkannya ke meja di depan pasien.  

3) Menggenggam dan melepaskan benda dengan tangan menjulur ke 

belakang. 

4) Menggunakan ke dua tangan untuk memanipulasi benda. 

 
D. Tinjauan Pengaruh Motor Relearning Programme (MRP) terhadap Upper 

Limb Function pada Pasien Post Stroke 

Setiap pasien memerlukan penanganan yang berbeda sesuai dengan 

tujuan yang akan dicapai. Walaupun pada tiap penanganan pasien memiliki 

kebutuhan yang berbeda, namun semua pasien stroke sama-sama mempunyai 

kebutuhan dasar motorik yang sama pula. MRP memiliki asumsi bahwa otak 

memiliki kapasitas untuk sembuh selama otak tersebut selalu digunakan, otak 

juga mampu untuk reorganisasi dan adaptasi (Irfan dan Susanti, 2008). 

Assumsi ini berasal dari sebuah sistem model kontrol motorik, konsep 

plastisitas otak, dan teori latihan motorik (motor learning) (Bhalerao dkk., 

2011). 

Kontrol motorik adalah peningkatan kemampuan motorik seperti 

berjalan, meraih dan berdiri memerlukan proses belajar yang sama dengan 

orang normal (pasien memerlukan pelatihan, umpan balik, tujuan), kontrol 

motorik yang saling berhubungan dengan antisipasi, persiapan dan gerakan 

yang dibentuk. Dimana kontrol dari gerakan motorik yang spesifik dapat 

semakin meningkat dengan di dukung oleh lingkungan yang bervariasi, serta 

input sensoris yang mempengaruhi gerakan (Irfan dan Susanti, 2008). 
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Sifat plastisitas otak (neuroplasticity) adalah kemampuan otak untuk 

melakukan reorganisasi dalam bentuk adanya interkoneksi baru pada saraf. 

Plastisitas merupakan sifat yang menunjukkan kapasitas otak untuk berubah 

dan beradaptasi terhdapat kebutuhan fungsional. Mekanisme ini termasuk 

perubahan kimia saraf (neurochemical), penerimaan saraf (neuroreceptive), 

perubahan struktur neuron saraf dan organisasi otak. Plastisitas juga terjadi 

pada proses perkembangan dan kematangan sistem saraf (Irfan, 2010: 37). 

Motor learning adalah suatu proses internal yang dihubungkan dengan latihan 

atau pengalaman yang yang kemudian dipertahankan secara permanen. Motor 

learning ini sendiri terbagi menjadi 3 tahapan yaitu cognitive stage, assosiative 

stage, dan autonomous stage. Dimana setelah tahapan motor learning ini 

terlewati maka pasien stroke akan mendapatkan kemampuan skill dari latihan 

yang diberikan (Suhartini, 2010). 

Intervensi yang diberikan pada pasien post stroke dalam proses 

pembelajaran motorik atau motor relearning programme (MRP) hendaknya 

mempertimbangkan aktivitas CPGs (Central Pattern Generators) dalam setiap 

latihan gerak yang dilakukan. CPGs merupakan kumpulan neuron atau sirkuit 

neurologis yang dapat melakukan kontribusi gerakan secara sederhana, ritmik, 

dan otomatis. Pusat CPGs berada pada batang otak dan medulla spinalis yang 

berkontribusi terhadap proses locomotion. Teori ini terkait dengan perjalanan 

impuls berdasarkan pandangan Sherington yang dikenal dengan hierarki 

models bahwa terdapat 4 level yang tertinggi atau level IV yang merupakan 

kerja dari korteks yang menuju pada level III yaitu thalamus, dilanjutkan ke 

level II yaitu brain stem dan terakhir pada level I yaitu spinalcord. 
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Keterlibatan CPGs dapat ditingkatkan dengan pemberian latihan yang ritmik, 

pola yang normal, dan merupakan latihan dengan gerak yang bersifat 

fungsional. Latihan tanpa mempertimbangkan CPGs hanya akan membentuk 

pola gerak yang tidak efisien. Insan stroke akan melakukan gerakan yang sulit 

dengan proses yang lebih lambat (Irfan, 2010: 29). 

Selain mempertimbangkan aktivitas CPGs, untuk mendapatkan hasil 

yang diinginkan maka perlu diketahui kapan intervansi bisa d ilakukan dengan 

memanfaatkan sistem alami tubuh atau perbaikan neural post stroke. 

Perbaikan neural post stroke timbul langsung secra spontan post stroke dan 

berlanjut hingga berminggu-minggu, dan bertahun-tahun terutama pada 

bahasa dan kognisi. Perbaikan neural sendiri dapat didefinisakan sebagai 

pemulihan struktur atau fungsi dari sistem saraf pusat setelah adanya 

kerusakan seperti post stroke (Cramer, 2018).  

Intervensi sejak awal pada stroke berperan penting dalam rehabilitasi 

stroke pada fungsi serta untuk mengurangi derajat disabilitas. Richards dkk. 

Melaporkan bahwa penelitian klinis paling banyak mendeskribsikan 

pemulihan terjadi paling utama pada 3 bulan pertama post stroke dengan 

perbaikan signifikan terjadi pada sekitar 6 bulan post stroke. Hal ini kemudian 

diikuti dengan  intervensi yang seharusnya dilakukan sejak awal dimana 

sistem neural paling reseptif terhadap perubahan. Hal ini telah didukung oleh 

banyak penelitian menggunakan model hewan. Oleh karenanya latihan 

fisioterapi sejak awal post stroke menjadi lebih umum dilakukan (Bhalerao 

dkk., 2011). 
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Pemberian MRP sendiri membutuhkan partisipasi aktif dari pasien 

karena MRP melibatkan pembelajaran kembali (relearning) aktivitas 

fungsional yangsangat bermanfaat bagi pasien (Irawan dkk., 2014). Efektivitas 

dari MRP juga bergantung dari kemampuan fisioterapis untuk mengetahui 

perkembangan ilmu gerak, menganalisa kemampuan motorik pasien, 

kemampuan untuk menjelaskan kepada pasien dengan jelas dan mudah 

dimengerti, mengawasi kemampuan pasien serta memberikan gambaran data 

yang akurat, melakukan re-evaluasi pada setiap sesi kemampuan pasien 

danefektivitas terapi yang telah dilakukannya, mengetahui tingkat 

kemampuanpasien dan terakhir adalah menyediakan lingkungan yang positif 

bagi pasien (Irfan,2010). 

Terdapat berbagai penelitian tentang MRP pada pasca stroke dalam 

peningkatan pemulihan dan fungsional motorik pasien. Immadi dkk. (2015) 

melakukan penelitian tentang efektifitas Motor Relearning Programme (MRP) 

terhadap peningkatan kemampuan fungsi ekstremitas atas pasca stroke. 

Penelitian ini membandingkan pemberian MRP dengan metode konvensional 

(positioning, gerakan pasif, weight bearing, stimulasi elektrik, dan gerakan 

aktif) pada pasien pasca stroke. Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa 

MRP lebih efektif dibandinding terapi konvensional dalam meningkatkan 

kemampuan fungsi ekstremitas atas. Gazbare dkk. (2017) juga 

membandingkan pemberian Motor Reelarning Programme (MRP) dengan 

Propioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF) pada fungsi ekstremitas atas. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah MRP dan PNF sama-sama efektif dalam 

meningkatkan fungsi ekstremitas atas pada pasien pasca stroke. 
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E. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Kerangka teori 
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BAB III  

KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS 

 

A. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 9. Kerangka konsep 

 

B. Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, 

maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh MRP terhadap perubahan upper limb function pada pasien 

NHS. 

2. Ada pengaruh MRP terhadap perubahan upper limb function pada pasien 

HS. 

3. Pemberian MRP lebih efektif diberikan kepada pasien NHS dibandingkan 

pasien HS dalam memperbaiki upper limb function. 
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BAB IV  

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan 

rancangan two group pre test dan post test untuk menggambarkan peningkatan 

upper limb function terhadap penerapan MRP pada pasien post stroke. 

Penelitian ini menggunakan dua kelompok sampel yaitu post non hemorrhagic 

stroke (NHS) dan post hemorrhagic stroke (HS), dimana masing-masing 

kelompok sampel dinilai kemampuannya sebelum dan sesudah diberikan 

perlakuan. Adapun desain penelitiannya adalah sebagai berikut: 

  

 

 
           Gambar 10. Design eksperimental two group pretest-posttest 

 

Keterangan:   

X1 : Nilai pre test pasien non hemorrhagic stroke (NHS) 

X2 : Nilai post test pasien non hemorrhagic stroke (NHS) 

T1 : Pemberian Motor Relearning Programme (MRP) 12 kali perlakuan 

T2 : Pemberian Motor Relearning Programme (MRP) 12 kali perlakuan 

Y1 : Nilai pre test pasien hemorrhagic stroke (HS) 

Y2 : Nilai post test pasien hemorrhagic stroke (HS) 

 

X1       T1   X2  

Y1       T2   Y2  
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B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat penelitian  

Penelitian dilaksanakan di Poli Fisioterapi Rumah Sakit dr. Tadjuddin 

Chalid dan klinik Asy-Syffa Makassar. 

2. Waktu pelaksanaan  

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 27 Maret-4 Mei 2018. 

 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien stroke yang datang ke 

Poli Fisioterapi Rumah Sakit dr. Tadjuddin Chalid dan klinik Asy-Syifa 

Makassar. 

2. Sampel 

Sampel penelitian ini adalah pasien stroke yang mendapatkan pelayanan 

fisioterapi di Rumah Sakit dr. Tadjuddin Chalid yang berjumlah 14 orang 

responden dan klinik Asy-Syifa Makassar yang berjumlah 6 orang 

responden. Teknik pengambilan sampil dengan menggunakan teknik 

purposive sampling yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. Kriteria Inklusi 

1) Bersedia menjadi responden selama penelitian berlangsung dan 

menandatangani formulir persetujuan. 

2) Kooperatif. 

3) Mampu berkomunikasi dengan baik dan mengikuti instruksi. 

4) Usia 35-65 tahun. 

5) Kekuatan otot  ≥3. 
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b. Kriteria Eksklusi 

1) Fase akut/kondisi mental tidak stabil. 

2) Tidak mengikuti terapi selama penelitian berturut-turut sesuai 

dengan frekuensi latihan yang ditetapkan. 

3) Tekanan darah 160/100 mmHg. 

Menurut Roscoe (1975) yang dikutip oleh Sekaran (2006) memberikan 

acuan umum untuk menentukan ukuran sampel yaitu untuk penelitian 

eksperimental sederhana dengan kontrol eksperimen yang ketat, penelitian 

yang sukses adalah ukuran sampel kecil antara 10 sampai dengan 20. 

Berdasarkan acuan tersebut peneliti menentukan besar sampel dalam 

penelitian ini sebanyak 20 orang untuk 2 kelompok NHS dan HS. 

 

D. Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Alur Penelitian 
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E. Variabel Penelitian 

1. Identifikasi Variabel 

a. Variabel Independen  : Latihan MRP 

b. Variabel Dependent : Peningkatan upper limb function 

2. Definisi Operasional Variabel 

a. Stroke adalah gangguan fungsional otak baik lokal maupun global 

karena sumbatan (iskemik) atau perdarahan (hemoragik) yang 

mengakibatkan defisit neurologis pada pasien post stroke. 

b. Motor relearning programme (MRP) adalah suatu latihan yang 

mengoreksi gerakan motorik yang salah pada pasien post stroke 

dengan menggunakan pendekatan motor learning, untuk melatih 

aktivitas fungsional dalam hal ini aktivitas sehari-hari pasien. Latihan 

MRP meliputi 6 sesi yakni fungsi ekstremitas atas, gerakan motorik 

dari tidur ke duduk di tepi tempat tidur keseimbangan duduk, posisi 

duduk ke berdiri, keseimbangan berdiri, dan berjalan. 

1) Fungsi ektremitas atas adalah dimana seseorang bisa menggunakan 

tangan dan lengannya untuk menggapai, menggenggam, 

memindahkan dan memanipulasi benda dalam aktivitas sehari-hari 

Frekuensi : 3x seminggu 

Intensitas : 8 x hitungan/ 10 x repetisi 

Tehnik : latihan yang terkontrol dan berulang 

Time : 5 menit 
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2) Dari tidur ke duduk adalah suatu proses perpindahan tubuh dari 

posisi berbaring keduduk secara mandiri tanpa bantuan 

 Frekuensi : 3x seminggu 

Intensitas : 8 x hitungan/ 5 x repetisi 

Tehnik : bridging dan latihan transfer  

Time : 5 menit    

3) Keseimbangan duduk adalah kemampuan untuk bertahan dalam 

keadaan setimbang ketika duduk diam maupun duduk sambil 

bergerak. 

Frekuensi : 3x seminggu 

Intensitas : 8 x hitungan/ 10 x repetisi 

Tehnik : latihan yang terkontrol dan berulang 

Time : 5 menit    

4) Dari duduk ke berdiri adalah proses berpindahan pasien ketika 

posisi tubuh dari keadaan duduk di bed lalu bersiap untuk berdiri di 

tepi bed 

Frekuensi : 3x seminggu 

Intensitas : 8 x hitungan/ 5 x repetisi 

Tehnik : latihan transfer yang terkontrol  

Time : 5 menit  

5) Keseimbangan berdiri adalah posisi berdiri yang seimbang dari 

pasien dan mampu untuk bertahan agar tidak mudah jatuh. 

Frekuensi : 3x seminggu 

Intensitas : 8 x hitungan/ 10 x repetisi 
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Tehnik : latihan yang terkontrol dan berulang 

Time : 5 menit   

6) Berjalan adalah suatu gerakan perpindahan yang dilakukan dengan 

kedua kaki secara stabil 

Frekuensi : 3x seminggu 

Intensitas : 8 x hitungan/ 10 x repetisi 

Tehnik : latihan yang terkontrol dan berulang 

Time : 5 menit    

Pada masing-masing sesi diberi waktu sekitar 3 menit untuk istirahat 

dan melihat zona latihan pasien. 

c. Upper limb function adalah dimana seseorang bisa menggunakan 

lengan dan tangannya untuk menggapai, menggengggam, 

memindahkan dan manipulasi objek atau benda dalam aktifitas sehari-

hari yang diukur  menggunakan Chedoke Arm and Hand Activity 

Inventory (CAHAI) versi 7 dengan kriteria objektif:  

1-16  : nilai kemandirian upper limb function rendah 

17-32  : nilai kemandirian upper limb function sedang 

33-49 : nilai kemandirian upper limb function tinggi 

 

F. Prosedur Penelitian 

1. Pasien mendapat informed consent penelitian dan menandatangani surat 

pernyataan bersedia menjadi responden. 

2. Fisioterapis melakukan pemeriksaan vital sign dan Zona Latihan. 

3. Dilakukan pre-test pengukuran upper limb function pada pasien yang 

diukur dengan menggunakan CAHAI versi 7. 
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4. Setiap pasien diberikan nilai sesuai kriteria aktivitas pada CAHAI versi 7. 

5. Pasien diterapi menggunakan MRP. 

Langkah MRP yang dilakukan yakni: 

a. Pasien dalam keadaan tidur terlentang, fisioterapis melakukan tes 

bridging, kemudian menganalisa komponen yang hilang, dan 

memberi latihan sesuai dengan komponen yang hilang.  

b. Selanjutnya pasien dilatih dari posisi baring ke duduk, pasien 

diinstruksikan untuk memutar badan kesalah satu sisi, kemudian 

dibantu oleh fisioterapis lalu latih komponen yang hilang terutama 

lateral fleksi leher.  

c. Setelah itu pasien dalam keadaan duduk fisioterapis menganalisa 

komponen gerak terutama aligment pada saat pasien duduk tenang, 

fisioterapis melakukan latihan duduk seimbang. Selanjutnya 

diberikan tugas dalam kehidupan sehari- hari. 

d. Selanjutnya melatih gerakan fungsi tangan, menganalisa komponen 

gerak yang hilang pada saat menggenggam, menggapai, serta 

memegang. Fisioterapis memberikan latihan komponen yang hilang. 

Selanjutnya fisioterapis memberikan tugas dalam kehidupan sehari-

hari. 

e. Latihan selanjutnya dari duduk ke berdiri 

Latihan komponen yang hilang yaitu melatih tubuh condong ke 

depan terhadap pelvic dengan gerakan lutut ke depan. Kemudian 

setelah latihan kontrol pelvic, fisioterapis menginstruksikan pasien 

untuk berdiri, lalu analisa gerakan yang hilang pada saat berdiri, jika 
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pasien belum seimbang dalam berdiri fisioterapis melakukan latihan 

keseimbangan dalam berdiri. 

f. Latihan keseimbangan berdiri 

Fisioterapis menganalisa serta mengoreksi gerakan pelvic, lalu 

melatih keseimbangan pelvic, mencegah gerakan fleksi pada lutut, 

serta mengamati kemampuan pasien untuk menyesuaikan diri saat 

ekstremitas dan kepala pada saat beraktivitas. Selanjutnya diberikan 

latihan, fisioterapis menginstruksikan pasien memandang kedepan, 

melebarkan kaki sedikit, kemudian fisioterapis menggoreksi postur 

kemudian untuk peningkatannya dilakukan latihan merapatkan dan 

melebarkan kaki diawasi oleh supervisi dibelakang pasien. 

g. Berjalan  

Mengamati komponen berjalan yang hilang terdiri dari fase stance 

(latihan ekstensi pelvic, kontrol lutut, gerak pelvic) dan fase swing, 

latihan ekstensi lutut dan dorsofleksi kaki pada saat heel strike) pada 

pasien, kemudian memberikan latihan komponen yang hilang  

sekaligus menjelaskan tujuan dari gerakan-gerakan yang dilakukan. 

selanjutnya pasien melangkahkan kaki yang sakit terlebih dulu, lalu 

fisioterapis menstabilisasi pasien dengan memberi fiksasi di bahu 

pasien. Kemudian mengaplikasikan pola jalan yang benar dalam 

kehidupan sehari-hari. 

6. Dilakukan post-test setelah penerapan MRP sebanyak 12 kali dengan 

CAHAI versi 7 untuk melihat hasil terapi setelah pemberian MRP. 
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G. Pengolahan dan Analisa Data 

Data yang diperoleh merupakan data primer yang diukur menggunakan 

CAHAI versi 7 pada setiap sampel (data pre-test dan post-test). Teknik 

pengolahan dan analisis data menggunakan bantuan program SPSS.  

1. Analisis deskriptif 

Digunakan untuk mendeskripsikan data hasil penelitian secara tunggal. 

Analisis deskriptif meliputi median, modus, tabel distribusi frekuensi dan 

persentase, serta diagram.  

2. Analisis inferensial 

Sebelum diolah, data diuji normalitas menggunakan uji Saphiro Wilk 

dengan data berdistribusi normal kemudian dilakukan uji T berpasangan. 

Sedangkan untuk mengetahui perbedaan efek Motor Relearning 

Programme (MRP) antara pasien NHS maupun HS dilakukan uji T tidak 

berpasangan.  

 

H. Masalah Etika 

1. Informed concent (Lembaran Persetujuan) 

Lembar persetujuan diberikan kepada responden yang diteliti yang 

memenuhi kriteria. Pasien yang bersedia menjadi responden harus 

menandatangani lembar persetujuan dan pasien yang menolak tidak 

dipaksa dan tetap menghormati haknya. 

2. Confidentiality ( Kerahasiaan) 

Kerahasiaan informasi yang diberikan oleh responden dijamin oleh 

peneliti dan hanya sekelompok data yang dilaporkan dalam hasil 

penelitian. 
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BAB V  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 27 Maret sampai 4 Mei 2018 di 

Poli Fisioterapi Rumah Sakit dr. Tadjuddin Chalid dan Klinik Asy-Syifa 

Makassar dengan populasi penelitian yaitu semua pasien post stroke yang 

datang berobat ke Poli Fisioterapi Rumah Sakit Tadjuddin Chalid dan Klinik 

Asy-Syifa Makassar dengan jumlah sampel sebanyak 20 orang responden 

yang sesuai dengan kriteria inklusi yang dibuat oleh peneliti.  

1. Karakteristik Responden 

Tabel 2. Distribusi Berdasarkan Karakteristik Jenis Kelamin, Usia dan Jenis 

Stroke pada Pasien Post Stroke dengan Pemberian Latihan Motor Relearning 
Programme (MRP) di Poli Fisioterapi Rumah Sakit dr. Tadjuddin Chalid dan Klinik 

Asy-Syifa Makassar 

 

Karakteristik 
Jenis Stroke NHS Jenis Stroke HS 

N % N % 

Jenis Kelamin 

Laki-laki 6 60 6 60 

Perempuan 4 40 4 40 

Total 10 100 10 100 

Usia 

40 – 54 1 10 3 30 

55 – 65 9 90 7 70 

Total 10 100 10 100 

Sumber: Data Primer, 2018 
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Berdasarkan tabel 2 tersebut menunjukkan bahwa jumlah responden 

berjenis kelamin laki-laki baik pada kelompok NHS maupun HS lebih 

banyak dibandingkan dengan jumlah responden berjenis kelamin 

perempuan, dengan rincian jumlah responden berjenis kelamin laki-laki 

pada kelompok baik NHS maupun HS yaitu 6 orang (60%) dan jumlah 

responden berjenis kelamin perempuan pada kelompok baik NHS maupun 

HS yaitu 4 orang (40%). 

Distribusi usia pada tabel 2 tersebut menunjukkan bahwa responden 

pada kelompok usia 55-65 tahun lebih banyak dibandingkan dengan jumlah 

responden pada kelompok usia 40-54 tahun, dengan rincian jumlah 

responden pada kelompok umur 40-54 tahun pada jenis stroke NHS yaitu 1 

orang (10%) dan pada jenis stroke HS yaitu 3 orang (30%), sedangkan 

jumlah responden kelompok usia 55–65 tahun pada jenis stroke NHS yaitu 

9 orang (90%) dan pada jenis stroke HS yaitu 7 orang (70%).  

Distribusi jenis stroke pada tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah 

responden yang mengalami non hemorrhagic stroke (NHS) dan 

hemorrhagic stroke (HS) memiliki jumlah yang sama banyak, yakni 

masing-masing berjumlah 10 orang (50%) dari total sampel 20 orang. 

 

2. Distribusi Upper Limb Function  

Distribusi data 20 orang responden berdasarkan pengukuran nilai 

kemandirian upper limb function menggunakan alat ukur Chedoke Arm and 

Hand Activity Inventory (CAHAI) versi 7. Adapun hasil pengukuran nilai 

kemandirian upper limb function sebelum dan setelah diberikan latihan 

Motor Relearning Programme (MRP) di Poli Fisioterapi Rumah Sakit      
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dr. Tadjuddin Chalid dan Klinik Asy-Syifa Makassar disajikan dalam tabel 

berikut: 

Tabel 3. Distribusi Upper Limb Function Sebelum dan Setelah Diberikan 

Latihan MRP di Poli Fisioterapi Rumah Sakit dr. Tadjuddin Chalid dan Klinik 

Asy-Syifa Makassar 

Upper Limb Function Jenis Stroke 

Pretest Posttest 

N % N % 

Nilai Kemandirian Upper Limb 

Function Rendah 

(1-16) 

NHS 0 0 0 0 

HS 0 0 0 0 

Nilai Kemandirian Upper Limb 

Function Sedang 

(17-32) 

NHS 10 50 2 10 

HS 10 50 3 15 

Nilai Kemandirian Upper Limb 

Function Tinggi 

(33-49) 

NHS 0 0 8 40 

HS 0 0 7 35 

Total 20 100 20 100 

Sumber: Data primer, 2018 

Berdasarkan tabel 3 tersebut menunjukkan bahwa sebelum diberikan 

latihan MRP, terdapat total 20 orang responden (100%) dengan nilai 

kemandirian upper limb function sedang, dengan rincian responden jenis 

stroke NHS maupun HS masing-masing sebanyak 10 orang.  

Setelah diberikan latihan MRP jumlah responden dengan nilai 

kemandirian upper limb function sedang pada jenis stroke NHS yaitu 2 

orang (10%) dan pada jenis stroke HS yaitu 3 orang (15%), sedangkan 

jumlah responden dengan nilai kemandirian upper limb function tinggi 

pada jenis stroke NHS yaitu 8 orang (40%) dan pada jenis stroke HS 

sebanyak 7 orang (35%).  
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3. Hasil Uji Data  

a. Uji Normalitas 

Sebelum menganalisa data pretest dan posttest terlebih dahulu 

dilakukan uji normalitas data untuk melihat apakah data berdistribusi 

normal ataupun tidak seperti pada tabel berikut ini: 

  Tabel 4. Hasil Uji Normalitas Data 

 N Sig. (P)* 

Pretest 

NHS 10 0,117 

HS 10 0,128 

Posttest 

NHS 10 0,224 

HS 10 0,174 

Sumber: Uji Saphiro Wilk, Data Primer, 2018 

Uji normalitas data menggunakan uji Saphiro-Wilk karena 

jumlah sampel sebanyak 20 orang atau kurang dari 50 sampel, dengan 

hasil yang diperoleh pada prestest yaitu nilai P=0,117 untuk pretest 

NHS dan nilai P=0,128 untuk pretest HS, maka dapat disimpulkan 

bahwa data berdistribusi normal untuk pretest baik NHS maupun HS 

karena nilai P > 0,05.  

Sedangkan hasil yang diperoleh pada posttest yaitu nilai 

P=0,224 untuk posttest NHS dan nilai P=0,174 untuk posttest HS, 

maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal baik untuk 

posttest NHS maupun HS karena nilai P > 0,05. 
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b. Uji Pengaruh MRP  terhadap Upper Limb Function 

Oleh karena hasil dari uji normalitas menunjukkan bahwa data 

berdisitribusi normal maka untuk mengetahui adanya pengaruh 

sebelum dan setelah pemberian latihan MRP dilakukan uji statistik 

parametrik yaitu uji paired sample t (uji t berpasangan) seperti dalam 

tabel berikut ini: 

Tabel 5. Hasil Uji Pengaruh Setelah Pemberian Latihan MRP 

Kelompok Data N Mean 
Std. 

Deviation 
Sig. (2-tailed ) P* 

NHS 

Pretest 

10 

24,00 3,464 

0,000 

posttest 35,20 4,050 

HS 

Pretest 

10 

24,10 3,814 

0,000 

Posttest 34,00 3,496 

Sumber: Uji Paired Sample t, Data Primer, 2018 

Hasil uji pengaruh yang menggunakan uji Paired Sample t (uji 

t berpasangan) yang mana diperoleh nilai P < 0,001 baik pada 

kelompok NHS maupun HS. Hasil nilai P < 0,05 maka terdapat 

perbedaan yang signifikan antara hasil pretest dan hasil posttest, 

dengan kesimpulan bahwa terdapat pengaruh MRP terhadap upper 

limb function pada pasien NHS dan HS. 

Berikut daalam gambar boxplot dapat terlihat nilai minimum, 

nilai maximum, nilai median, serta perubahan hasil dari pretest ke 

posttest setelah pemberian latihan MRP. 
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Gambar 12. Boxplot Pengaruh MRP 

Sumber: Data primer, 2018 

Berdasarkan gambar dapat dilihat distribusi data pada 

responden post stroke NHS sebelum diberi latihan MRP dengan nilai 

minimum yaitu 18, Q1 atau kuartil pertama yaitu 21, Q2 atau median 

yaitu 25,50, Q3 atau kuartil ketiga yaitu 26, dan nilai maksimun 28. 

Distribusi data pada responden post stroke NHS setelah diberi latihan 

MRP dengan nilai minimum yaitu 28, Q I yaitu 33, Q2 yaitu 36,50, Q3 

yaitu 38, dan nilai maksimum yaitu 40.  
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Berdasarkan gambar boxplot tersebut juga dapat dilihat 

distribusi data pada responden post stroke HS sebelum diberi latihan 

MRP dengan nilai minimum yaitu 17, Q1 yaitu 20, Q2 yaitu 25,50, Q3 

yaitu 27, dan nilai maksismum 28. Distribusi data pada responden post 

stroke HS setelah diberi latihan MRP dengan nilai minimum 28, Q1 

yaitu 31, Q2 yaitu 35,00, Q3 yaitu 37, dan nilai maksimum yaitu 38. 

 

c. Uji Perbedaan Upper Limb Function pada Pasien NHS dan HS 

Dilakukan uji Independent Sample t (uji t tidak berpasangan) 

untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pemberian MRP pada 

kelompok NHS dibanding kelompok HS yang dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 6. Perbedaan Nilai Kemandirian Upper Limb Function Setelah 

Pemberian latihan MRP 

Kelompok Data N Mean Std.Deviation 
Sig. (2-

tailed) P* 

NHS 10 11,20 1,229 

0,062 

HS 10 9,90 1,663 

Sumber: Independent Sample t, Data Primer, 2018 

Hasil uji pengaruh yang menggunakan uji Independent Sample 

t (uji t tidak berpasangan) yang mana diperoleh nilai P=0,062. Nilai P 

> 0,05 maka tidak terdapat perbedan yang signifikan antara hasil pada 

kelompok NHS maupun HS setelah pemberian MRP, dengan 

kesimpulan bahwa MRP sama-sama efektif dalam menangani upper 

limb function pada pasien NHS dan HS. 
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B. Pembahasan 

1. Karakteristik Responden 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dimana jumlah 

sampel pasien post stroke dengan gangguan pada upper limb function di 

Poli Fisioterapi Rumah Sakit dr. Tadjuddin Chalid dan Klinik Asy-Syifa 

Makassar sebanyak 20 orang.  

Distribusi data responden berdasarkan karakteristik jenis kelamin 

pada tabel 2 menunjukkan bahwa responden dengan jenis kelamin laki-laki 

lebih banyak dibandingkan dengan responden berjenis kelamin 

perempuan. Hal ini didukung oleh penelitian Handayani (2013) bahwa 

insiden stroke lebih tinggi terjadi pada laki-laki dibandingkan perempuan 

dengan perbandingan 2,1:1.  

Penelitian yang dilakukan oleh Wayunah dan Saefulloh (2016) 

bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara jenis kelamin dengan 

kejadian stroke NHS maupun HS, yang berarti stroke NHS maupun HS 

dapat terjadi baik pada laki-laki maupun perempuan. Nastiti (2012) dalam 

penelitiannya menunjukkan bahwa kejadian stroke lebih banyak dialami 

oleh laki-laki dibandingkan perempuan baik pada jenis stroke NHS 

maupun HS. Menurut Alchuriyah dkk., (2016) potensi penyakit stroke 

lebih tinggi terjadi pada laki-laki dikarenakan perempuan memiliki 

hormon estrogen yang berperan dalam mempertahankan kekebalan tubuh 

sampai menopause dan sebagai proteksi atau pelindung pada proses 

aterosklerosis, namun setelah perempuan tersebut mengalami menopause, 

besar risiko terkena stroke antara laki-laki dan perempuan menjadi sama. 
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Banyak wanita menopouse meninggal akibat serangan stroke dan penyakit 

jantung pada setiap tahunnya dibandingkan dengan penyakit kanker 

(Nastiti, 2012). 

Pada penelitian ini juga didapatkan bahwa responden pada 

kelompok usia 55-56 tahun berjumlah lebih banyak dibandingkan dengan 

responden pada kelompok usia 40-54 tahun. Hal ini didukung oleh 

penelitian Sofyan dkk., (2012) bahwa terdapat hubungan antara umur 

dengan kejadian stroke dimana kelompok umur >55 tahun merupakan 

kelompok umur berisiko tinggi.  Penelitian yang dilakukan oleh Wayunah 

dan Saefulloh (2016) menunjukkan bahwa usia tidak berhubungan dengan 

kejadian jenis stroke baik NHS maupun HS dengan orang dewasa yang 

berusia <55 tahun memiliki risiko terkena stroke HS 2,56 kali lebih tinggi 

daripada stroke NHS dibanding pada usia lanjut atau ≥55 tahun. 

Peningkatan frekuensi stroke seiring dengan peningkatan umur 

berhubungan dengan proses penuaan, dimana semua organ tubuh 

mengalami kemunduran fungsi termasuk pembuluh darah otak. Pembuluh 

darah menjadi tidak elastis terutama bagian endotel yang mengalami 

penebalan pada bagian intima, sehingga mengakibatkan lumen pembuluh 

darah semakin sempit dan berdampak pada penurunan aliran darah otak 

(Sofyan, 2012).  

Stroke dapat terjadi pada usia berapa saja bahkan pada usia muda 

sekalipun bila dilihat dari berbagai kelainan yang menjadi pencetus 

serangan stroke. Tahun 2006, Heart and Stroke Foundation menemukan 

bahwa 1 dari 5 orang yang berumur 50-64 tahun memiliki 2 atau lebih 
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faktor risiko untuk terserang stroke dan penyakit jantung, seperti memiliki 

tekanan darah tinggi, obesitas, diabetes melitus, dan merokok. Kombinasi 

dari berbagai faktor risiko tadi memperbesar risiko golongan umur di atas 

50 tahun untuk terserang stroke (Nastiti, 2012). 

Berdasarkan pada tabel 2 responden pada kelompok jenis stroke 

NHS dan HS memiliki jumlah yang sama banyak yakni masing-masing 10 

orang, hal ini berbeda dengan penelitian di RS Stroke Nasional Bukittinggi 

dengan sampel 655 orang didapatkan prevalensi jenis stroke NHS 

sebanyak 416 orang (64%) dan jenis stroke HS sebanyak 239 orang (36%). 

Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan tingginya angka 

kejadian jenis stroke NHS dibandingkan dengan jenis stroke HS, namun 

pada usia dewasa dan lanjut proses aterosklerosis merupakan penyebab 

utama (Nastiti, 2012).  

 

2. Distribusi Upper Limb Function 

Berdasarkan tabel 3 didapatkan bahwa sebelum diberikan latihan 

MRP terdapat 20 orang responden (100%) dengan nilai kemandirian upper 

limb function sedang, dimana responden jenis stroke NHS maupun HS 

masing-masing sebanyak 10 orang. Anamnesis yang dilakukan pada 

responden menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki 

ketergantungan dalam aktifitas sehari-hari dengan mendapatkan bantuan 

dari anggota keluarga sehingga sedikit latihan fungsional yang didapat dan 

hanya berfokus pada saat melakukan terapi saja. Faktor lain yang 

mempengaruhi adalah riwayat penyakit lain seperti diabetes meilitus yang 

membatasi aktifitas fisik. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 
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oleh Mujabi (2017) bahwa ada hubungan antara kadar gula darah dengan 

aktivitas fisik. Hal ini dikarenakan banyak penderita diabetes mellitus 

mengalami kesulitan dalam beraktivitas sebab mengalami keterbatasan 

gerak pada ekstremitas bawah. Penderita diabetes mellitus juga mengalami 

gangguan tidur disebabkan karena sering bangun pada malam hari dan 

susah untuk kembali tidur lagi. 

Setelah diberikan latihan MRP, terdapat 5 orang responden (25%) 

yang mengalami peningkatan namun tidak signifikan, sehingga masih 

berada dalam nilai kemandirian upper limb function sedang. Pasien dengan 

hemorrhagic stroke memerlukan perhatian dalam latihan yang diberikan, 

hal ini berhubungan dengan tekanan darah dan zona latihan responden 

sehingga pemberian latihan MRP disesuaikan dengan kondisi ataupun 

keadaan dari responden dengan hemorrhagic stroke. Selain itu aktivitas 

fisik mempengaruhi pemulihan dari pasien stroke (Nastiti, 2012), hal ini 

karena seseorang memiliki aktivitas yang berbeda-beda pada saat di rumah 

ataupun sebelum melakukan terapi sehingga akan berpengaruh pada saat 

latihan MRP diberikan.  

Beberapa responden baik NHS maupun HS juga memiliki motivasi 

yang rendah sehingga kurang maksimal dalam melakukan latihan yang 

diberikan. Selain itu beberapa responden masih tergantung dengan bantuan 

orang lain seperti anggota keluarganya sehingga peningkatan yang 

diharapkan tidak tercapai. Karunia (2016) menjelaskan bahwa 

kemandirian seorang pasca stroke dalam perawatan diri perlu dilakukan 

secara mandiri dengan bantuan keluarga apabila benar-benar diperlukan, 
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hal ini agar penderita stroke lebih mandiri dalam melakukan aktifitas 

fungsional.  

Selain faktor yang telah disebutkan, terdapat faktor lain yang 

mempengaruhi peningkatan nilai kemandirian upper limb function, yakni 

usia dari pasien stroke. Responden dengan usia dibawah 60 tahun 

menunjukkan peningkatan yang cukup siginifikan. Hal ini berhubungan 

dengan keadaan mental dan adaptasi dari pasien itu sendiri. Penelitian 

yang dilakukan oleh Marlina dan Nurachmah (2013) menunjukkan adanya 

hubungan antara umur dan peningkatan kemandirian pada pasien post 

stroke, dimana semakin tua umur seseorang yang terkena stroke maka 

semakin sulit pasien untuk beradaptasi terhadap latihan.  

Secara umum kondisi fisik seseorang yang telah memasuki masa 

lanjut usia akan mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa 

perubahan yaitu perubahan penampilan dan perubahan bagian dalam tubuh 

seperti misalnya sistem saraf otak, perubahan panca indera seperti 

pengelihatan, pendengaran, perasaan, dan perubahan motorik. Perubahan-

perubahan tersebut pada umumnya mengarah pada kemunduran kesehatan 

dan psikis yang akhirnya akan berpengaruh pada aktivitas fungsional dan 

sosial, sehingga secara umum akan berpengaruh pada kehidupan sehari-

hari. Hal ini akan menjadi lebih parah bila lansia mengalami stroke, karena 

beberapa bagian tubuhnya tidak dapat digerakkan atau menjadi terbatas 

geraknya (Putri dan Hamidah, 2014). 

 



67 
 

 
 

Setelah diberikan latihan MRP terdapat 15 orang responden (75%) 

dengan nilai kemandirian tinggi. Peningkatan nilai kemandirian upper 

limb function terjadi dikarenakan oleh beberapa hal. Pertama adalah faktor 

perjalanan riwayat penyakit stroke, dimana fase recovery stroke atau fase 

pemulihan terjadi paling utama pada 3 bulan pertama post stroke dengan 

perbaikan signifikan terjadi pada sekitar 6 bulan post stroke (Bhalerao 

dkk., 2011). Sebagian besar responden baik NHS maupun HS berada 

dalam fase recovery sehingga latihan yang diberikan mendapatkan hasil 

yang maksimal dalam peningkatan upper limb function.  

Faktor lain yang berpengaruh berupa dukungan dari anggota 

keluarga yang besar kepada responden serta rasa semangat untuk sembuh 

membuat responden aktif berpartisipasi pada saat latihan diberikan. Hal ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Karunia (2016) bahwa ada 

hubungan antara dukungan keluarga dengan kemandirian pasien karena 

keluarga adalah kelompok sosial yang pertama dalam kehidupan manusia, 

tempat belajar dan menyatakan diri sebagai manusia sosial di dalam 

hubungan interaksi dengan kelompok. Dukungan keluarga dapat berupa 

penghargaan atau pemberian motivasi yang positif kepada pasien stroke. 

Adanya motivasi, makan penderita stroke akan lebih giat berlatih dan 

keinginan untuk sembuh akan muncul (Karunia, 2016). 

 

3. Pengaruh MRP terhadap Upper Limb Function pada Pasien NHS dan HS 

Hasil uji pengaruh menunjukkan terdapat perbedaan yang 

signifikan antara hasil pretest dan hasil posttest dengan kesimpulan bahwa 

terdapat pengaruh MRP terhadap upper limb function pada pasien NHS 
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dan HS. Hal ini sejalan dengan penelitian Immadi dkk., (2015) yang 

menyatakan bahwa MRP signifikan dalam meningkatkan upper limb 

function pada pasien stroke. 

Terjadinya peningkatan upper limb function setelah diberikan 

latihan Motor Relearning Programme (MRP) baik pada pasien NHS dan 

HS dapat terjadi karena otak memiliki sifat plastisitas (neuroplasticity). 

Sifat plastisitas otak atau neuroplastisitas yaitu otak memiliki kapasitas 

untuk sembuh selama otak selalu digunakan serta mampu melakukan 

reorganisasi dan adaptasi dalam pembentukan koneksi saraf yang baru. 

Mekanisme ini termasuk perubahan kimia saraf (neurochemical), 

penerimaan saraf (neuroreceptive), perubahan struktur neuron saraf dan 

organisasi otak (Irfan, 2010: 37). Ada tiga proses utama yang terlibat 

dalam neuroplastisitas yaitu angiogenesis, neurogenesis, dan plastisitas 

sinaptik (sinaptogenesis) (Nasution, 2010 dan Furqaani, 2017). Motor 

Relearning Programme (MRP) berdasarkan pada motor learning dimana 

pola motorik (motor patterns) dapat diperoleh dan dimodifikasi melalui 

pembelajaran berbasis pengalaman, seperti melalui observasi dan latihan 

berulang-ulang (Immadi dkk., 2015).  

Relearning atau pembelajaran kembali yang dilakukan oleh pasien 

post stroke dengan teknik MRP ini menekankan pada latihan yang 

berorientasi tugas (task-oriented training) dan pemberian feedback yang 

sesuai kepada pasien untuk meningkatkan kontrol motorik dalam aktivitas 

fungsional sehari-hari. Proses adaptasi dan pembelejaran kembali 

merupakan komponen penting dari motor learning, hal ini dikarenakan 
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pengaruh dari pengulangan gerakan-gerakan fungsional akan 

meningkatkan rangsangan pada primary motor cortex sehingga 

berpengaruh pada terjadinya proses neuroplastisitas (Chung, 2014).  

 

4. Perbedaan Perubahan Upper Limb Function pada Pasien NHS dan HS 

Pada penelitian didapatkan hasil dari uji Independent Sample t 

bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan setelah pemberian Motor 

Relearning Programme (MRP) baik pada pasien NHS dan HS dengan 

kesimpulan MRP sama-sama efektif dalam menangani gangguan upper 

limb function pada pasien NHS dan HS. Sedangkan apabila dilihat dari 

perbandingan rata-rata selisih nilai perubahan upper limb function hasil 

pretest dan posttest pada kelompok NHS sebesar 11,20, dan pada 

kelompok HS sebesar 9,90 sehingga dalam penelitian ini pemberian MRP 

dapat dikatakan lebih berpengaruh diberikan pada kelompok NHS 

dibandingkan dengan kelompok HS jika dilihat dari rata-rata selisih nilai 

perubahan tingkat kemandirian upper limb function. 

Latihan dengan latihan yang berorientasi tugas seperti pada Motor 

Relearning Programme (MRP) memiliki peran penting dalam reorganisasi 

otak. Teknik brain imaging menunjukkan dengan jelas bahwa neural 

system atau sistem saraf akan secara terus menerus mengalami 

remodelisasi atau perubahan sepanjang hidup manusia dan setelah cidera 

melalui pengalaman dan pembelajaran yang berdasarkan pada respon 

terhadap aktivitas dan perilaku seseorang. Bukti terjadinya reorganisasi 

pada otak adalah meningkatnya aktivitas pada primary sensory motor 

cortex di daerah yang yang mengalami kerusakan (contra-lateral) dan 



70 
 

 
 

penurunan aktivitas daerah yang tidak mengalami kerusakan (ipsi-lateral) 

pada primary sensory motor cortex (Bhalerao dkk., 2011). 

Penelitian yang dilakukan oleh Persson dkk., (2016) mengenai 

penyembuhan dari upper limb function pada pasien NHS dan HS dalam 

satu tahun pertama post stroke menunjukkan bahwa kedua jenis stroke 

mengalami peningkatan yang besar dalam kemampuan fungsi dan aktivitas 

di 3 bulan pertama baik pada pasien NHS maupun HS, dengan 

peningkatan fungsi serta aktifitas lebih terlihat pada jenis stroke HS 

dibandingkan jenis stroke NHS pada 1 hingga 3 bulan pertama, dan 

kemudian mengalami peningkatan yang sama-sama signifikan baik pada 

jenis stroke NHS maupun HS dalam 3 bulan post stroke.  

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pasien dengan 

hemorrhagic stroke memiliki peningkatan fungsional yang lebih besar 

dibandingkan dengan pasien non hemorrhagic stroke dalam tingkat 

kerusakan yang sama. Pemulihan fungsional pasien hemorrhagic stroke 

yang lebih cepat dan besar dapat dikarenakan berkurangnya ukuran 

hematoma dengan adanya restorasi atau pemulihan dari jaringan otak 

(Paci, dkk., 2102). 

Namun hasil dalam pemulihan fungsi antara pasien NHS dan HS 

perlu mempertimbangkan pula faktor yang mempengaruhinya. Penelitian 

yang dilakukan oleh Bhalla dkk. (2013) melihat hasil dalam pemulihan 

dan kemandirian pasien post stroke baik dari jangka pendek maupun 

panjang dengan pasien dari tahun 1995 sampai 2011 yang melihat 

perkembangan pada 7 hari pertama, 3 bulan, 1 tahun, 5 tahun dan 10 tahun 
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post stroke. Faktor usia dan inkontinensia dihubungkan dengan 

kemandirian yang rendah pada 3 bulan, 1 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun post 

stroke pada pasien HS, sedangkan faktor usia, inkontinensia, sulit 

menelan, atrial fibrillation, dan diabetes mellitus dihubungkan dengan 

kemandirian yang rendah pada pasien NHS. Pasien HS memiliki 

kemandirian fungsional yang rendah dibandingkan dengan pasien NHS 

pada 5 tahun post stroke, namun setelah 5 tahun kemandirian 

fungsionalnya sama dengan pasien NHS, walaupun dalam 3 bulan pertama 

pasien HS menunjukkan pemulihan yang lebih besar dibandingkan pada 

pasien NHS.  

Pada pasien HS pemulihan yang signifikan pada 3 bulan pertama 

dapat disebabkan karena bentukan hematoma dan vasogenic edema yang 

kemungkinan hanya menyingsihkan atau menggeser jaringan pada daerah 

white matter yang apabila setelah hematoma dan vasogenic edema 

menghilang atau berkurang  jaringan akan memulihkan kembali fungsi 

yang dimilikinya yang akhirnya memfasilitasi pemulihan sejak awal. 

Sementara pasien NHS yang mengalami iskemik atau penyembutan pada 

sel-sel neuronya akan mengalami cellular metabolic injury yang 

menyerang secara langsung sel-sel neuron sehingga penyembuhan yang 

dialami tidak sesignifikan pada pasien HS (Bhalla, dkk., 2103).  

Apabila dilihat dari limitasi yang paling banyak terjadi pada pasien 

stroke, maka pasien post stroke memiliki limitasi paling banyak pada 

bagian upper limb dibandingkan pada lower limb dalam level aktifitas 

fungsional. Banyak penelitian yang mendapti bahwa tidak ada perbedaan 
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atau hampir sama pemulihan yang terjadi pada bagian upper limb dan 

lower limb, walaupun pandangan yang ada menjurus pada lower limb yang 

memiliki pemulihan lebih besar. Hal ini dapat terjadi karena perbedaan 

level dari alat ukur yang digunakan, dimana dalam penggunaan semisal 

FMA (Fugl-Meyer Asessment) menunjukkan tingkat pemulihan atau 

impairment  pada level motor impairment, tidak pada level aktifitas 

fungsional seseorang. Pada impairment yang sama dapat dikatakan bahwa 

bagian lower limb mampu melakukan aktifitas berjalan dengan hasil yang 

memuaskan, sedangkan pada upper limb aktifitas yang dituntut lebih besar 

dalam hal deksteritas, presisi, dan koordinasi sehingga performa yang 

dilakukan pada upper limb terlihat kurang memuaskan dibandingkan 

dengan lower limb (Paci, dkk., 2102).  

Penelitian yang membandingkan proses penyembuhan dari kedua 

jenis stroke yaitu NHS dan HS terutama pada bagian upper limb 

merupakan suatu tantangan, dikarenakan sebagian besar pasien dengan 

jenis stroke HS mengalami serangan stroke yang lebih parah atau memiliki 

mortalitas yang cukup tinggi dan juga karena tingginya persentasi untuk 

terjadinya serangan stroke kembali pada pasien HS yang berada pada fase 

akut. Pasien dengan jenis stroke HS yang melewati fase akut memiliki 

prognosis dan kesembuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasien 

dengan jenis stroke NHS apabila kerusakan yang dimiliki sama (Persson 

dkk., 2016).  
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C. Keterbatasan Penelitian 

Dalam melakukan penelitian serta saat menulis laporan akhir terdapat 

keterbatasan yang menjadi kelemahan dari penelitian yang dilakukan yaitu: 

1. Sedikitnya literatur serta hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya yang 

secara khusus membahas mengenai perbedaan pemberian motor 

relearning programme (MRP) terhadap jenis stroke baik non hemorrhagic 

stroke (NHS) maupun hemorrhagic stroke (HS). 

2. Hasil penelitian ini tidak memiliki jumlah sampel yang banyak, tidak 

adanya kelompok kontrol serta tidak penelitian belum mengambil 

responden dengan kerusakan otak yang sama baik oleh responden NHS 

dan HS. 

3. Terdapat pemberian modalitas fisioterapi lain seperti elektroterapi dan 

obat-obatan. 
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BAB VI  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan tujuan dan hasil penelitian mengenai perbandingan Motor 

Relearning Programme (MRP) terhadap upper limb function antara pasien 

non hemorrhagic stroke dengan hemorrhagic stroke di Makassar maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Distribusi upper limb function pada pasien NHS sebelum diberi latihan 

MRP dengan nilai mean yaitu 24,00 dan setelah diberi latihan MRP 

dengan nilai mean 35,20. 

2. Distribusi upper limb function pada pasien pada pasien HS sebelum diberi 

latihan MRP dengan nilai mean yaitu 24,10 dan setelah diberi latihan MRP 

dengan nilai mean yaitu 34,00. 

3. Ada pengaruh yang bermakna dengan pemberian latihan MRP terhadap 

upper limb function pada pasien NHS di Makassar. 

4. Ada pengaruh yang bermakna dengan pemberian latihan MRP terhadap 

upper limb function pada pasien HS di Makassar. 

5. Tidak ada perbedaan yang bermakna antara pemberian latihan MRP 

terhadap upper limb function pada pasien NHS dan pasien HS di 

Makassar. 
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B. Saran 

1. Disarankan kepada fisioterapis di rumah sakit/klinik untuk menggunakan 

pula modalitas terapi berupa latihan Motor Relearning Programme (MRP) 

sebagai salah satu modalitas terpilih untuk mengatasi dan meningkatkan 

gangguan pada upper limb function pada pasien post stroke. 

2. Disarankan kepada penelitian selanjutnya untuk meneliti pengaruh 

pemberian Motor Relearning Programme (MRP) terhadap upper limb 

function pada pasien post stroke dilakukan dengan jumlah sampel yang 

lebih banyak dan sampel yang homogen. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 

Chedoke Arm and Hand Activity Inventory (CAHAI) Versi 7 

Formulir Penilaian 

Nama  : 

Tanggal : 

Skala aktivitas 

a. Bantuan Penuh (Weak U/L <25%)                5. Pengawasan 

b. Bantuan Maksimal (Weak U/L 25-49%)       6. Mandiri Modifikasi (alat bantu) 

c. Bantuan Sedang (Weak U/L 50-74%)           7. Mandiri Penuh 

d. Bantuan Minimal (Weak U/L >75%) 

Upper Limb yang mengalami kelemahan Nilai 

1. Membuka tutup toples 

kopi 
   

2. Melakukan panggilan 911    

3. Membuat garis lurus 

dengan penggaris 
   

4. Menuang segelas air    

5. Memeras handuk    

6. Mengancingkan pakaian   

(5 kancing) 
   

7. Menggosok punggung 

dengan handuk 
   

Nilai Total /49 

Komentar  

 

Interpretasi: 

1-16  : nilai kemandirian upper limb function rendah 

17-32  : nilai kemandirian upper limb function sedang 

33-49 : nilai kemandirian upper limb function tinggi 
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Lampiran 2 

Komponen Tugas CAHAI Versi 7 

Tugas 1: Membuka tutup toples kopi 

Apabila ekstremitas atas yang lemah 

memegang toples 

Apabila ekstremitas atas yang lemah memegang 

tutup toples 

1) Komponen mobilitas lengan dan 

manipulasi tangan 

a. Menggapai dan menggenggam toples. 

b. Mengangkat toples dari meja. 
2) Komponen stabilisasi 

a. Mempertahankan genggaman pada 

toples. 

b. Mempertahankan posisi toples yang 

diangkat. 

1) Komponen mobilitas lengan dan manipulasi 

tangan 

a. Memutar dan membuka tutup toples. 

 
2) Komponen stabilisasi 

a. Mempertahankan genggaman pada tutup 

toples pada saat membukanya. 

Skor Tugas 1: 

7: Dapat memegang dan mengangkat toples serta menggunakan tangan yang lain untuk membuka 

tutup toples tanpa meletakkan tangan di atas meja. 

6: Menggunakan alat bantu (contohnya: alas anti licin), atau memerlukan waktu yang lebih dari 

wajar, atau terdapat pertimbangan keamanan. 

5: Memerlukan pengawasan (contohnya isyarat atau meyakinkan pasien). 

4: Ekstremitas atas yang lemah memerlukan bantuan sentuhan untuk memanipulasi atau stabilisasi. 

Pasien melakukan usaha lebih atau 75%. 

3: Ekstremitas atas yang lemah tidak sepenuhnya memanipulasi dan menstabilkan selama tugas. 

Memerlukan bantuan (contohnya: menggunakan teknik ke dua tangan saling bertumpuk saat 

membuka, menggunakan meja atau tubuh sebagai sandaran). Pasien mengeluarkan uasha 50-74% 

untuk menyelesaikan tugas. 

2: Ekstremitas atas yang lemah dapat menstabilkan selama tugas. Pasien mengeluarkan usaha 25-

49% untuk menyelasasikan tugas. 

1: Pasien mengeluarkan usaha kurang dari 25% untuk menyelesaikan tugas. 

Tugas 2: Melakukan panggilan 911 

Apabila ekstremitas atas yang lemah 

memegang gagang telfon 

Apabila ekstremitas atas yang lemah menekan 

tombol 911 

1) Komponen mobilitas lengan dan 

manipulasi tangan 

a. Menggapai dan menggenggam gagang 

telefon. 

b. Mengangkat gagang telefon ke telinga. 

2) Komponen stabilisasi 

a. Mempertahankan genggaman dan 

posisi gagang telfon di telinga. 

1) Komponen mobilitas lengan dan manipulasi 

tangan 

a. Menggapai dan menyentuh tombol. 

 

b. Menekan setiap tombol yang diminta. 

Skor tugas 2: 

7: Dapat memegang dan mengangkat gagang telfon sementara tangan yang lain menekan tombol 

tanpa meletakkan tangan di atas meja. 

6: Menggunakan alat bantu (contohnya: splint), atau memerlukan waktu yang lebih dari wajar, atau 

terdapat pertimbangan keamanan. 

5: Memerlukan pengawasan (contohnya isyarat atau meyakinkan pasien). 

4: Memerlukan bantuan sentuhan (contohnya mempertahankan posisi gagang telfon, atau 

meletakkan gagang telfon ke tangan, atau mengarahkan jari ke arah tombol). Pasien melakukan 

usaha lebih atau 75% untuk menyelesaikan tugas. 

3: Ekstremitas atas yang lemah tidak sepenuhnya memanipulasi dan menstabilkan selama tugas. 

Memerlukan bantuan (contohnya: mendekatkan gagang telfon ke telinga atau menggunakan meja 

sebagai sanggahan). Pasien mengeluarkan usaha 50-74% untuk menyelesaikan tugas. 

2: Ekstremitas atas yang lemah dapat menstabilkan selama tugas. Pasien memerlukan bantuan 

(contohnya mendekatkan gagang telfon ke telinga, mempertahankan posisi gagang telfon, dan 

melakukan panggilan) Pasien mengeluarkan usaha 25-49% untuk menyelasasikan tugas. 
1: Pasien mengeluarkan usaha kurang dari 25% untuk menyelesaikan tugas. 
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Tugas 3: Membuat garis lurus dengan penggaris 

Apabila ekstremitas atas yang lemah 

memegang penggaris 

Apabila ekstremitas atas yang lemah memegang 

pensil 

1) Komponen mobilitas lengan dan 

manipulasi tangan 

a. Menggenggam dan mengambil 

penggaris. 

b. Meletakkan penggaris secara horizontal 

di atas kertas. 

2) Komponen stabilisasi 

a. Meletakkan tangan di atas penggaris. 

b. Menggunakan tekanan yang cukup 

agar penggaris tetap di tempat. 

1) Komponen mobilitas lengan dan manipulasi 

tangan 

a. Menggenggam dan mengambil pensil.  

b. Manipulasi tangan untuk bisa menulis 

dengan pensil. 

c. Menggambar garis dengan penggaris. 

2) Komponen stabilisasi 

a. Mempertahankan genggaman pada pensil. 

Skor tugas 3: 

7: Dapat memegang serta mengambil pensil dan penggaris, meletakkan penggaris horizontal di atas 

kertas, menekan penggaris di posisinya, dan   menggambar garis lurus tanpa meletakkan tangan di 

atas meja. 

6: Menggunakan alat bantu (contohnya: splint), memerlukan waktu yang lebih dari wajar.  

5: Memerlukan pengawasan (contohnya isyarat atau meyakinkan pasien). 

4: Memerlukan bantuan sentuhan (contohnya stabilisasi bagian proksimal atau distal ekstremitas 
atas yang lemah), atau menggunakan tangan yang normal untuk mengambil pensil atau penggaris 

kemudian meletakkannya di tangan yang lemah, atau dapat menyelesaikan tugas namun saat 

menggambar menghasilkan garis yang tidak lurus. Pasien melakukan usaha lebih atau 75% untuk 

menyelesaikan tugas. 

3: Ekstremitas atas yang lemah tidak sepenuhnya memanipulasi dan menstabilkan selama tugas. 

Memerlukan bantuan (contohnya: untuk meletakkan pensil secara tepat tapi dapat melakukan tugas 

walaupun tidak lancar, atau menggunakan meja sebagai sandaran). Pasien mengeluarkan usaha 50-

74% untuk menyelesaikan tugas. 

2: Ekstremitas atas yang lemah dapat menstabilkan selama tugas. Pasien memerlukan bantuan 

(menggunakan teknik ke dua tangan saling bertumpuk untuk mempertahankan posisi pensil dan 

kemudian dapat menyelesaikan tugas) atau menggunakan tangan yang lemah untuk menekan 

penggaris namun tidak cukup kuat pada saat menggambar garis. Pasien mengeluarkan usaha 25-

49% untuk menyelasasikan tugas. 

1: Pasien mengeluarkan usaha kurang dari 25% untuk menyelesaikan tugas. 

Tugas 4: Menuang segelas air 

Apabila ekstremitas atas yang lemah 

memegang gelas 

Apabila ekstremitas atas yang lemah memegang 

ceret air 

1) Komponen mobilitas lengan dan 

manipulasi tangan 

a. Menggapai dan menggenggam gelas. 

b. Mengangkat gelas dari meja. 

2) Komponen stabilisasi 

a. Mempertahankan genggaman saat 

mengangkat gelas. 

b. Menjaga posisi gelas stabil pada saat 

menuang air. 

1) Komponen mobilitas lengan dan manipulasi 

tangan 

a. Menggapai dan menggenggam ceret air. 

b. Mengangkat ceret air dari meja. 

2) Menuangkan air dar Komponen stabilisasi 

a. Mempertahankan genggaman saat 

mengangkat ceret air. 

b. Menjaga posisi ceret air stabil pada saat 

menuang air di ceret air. 

Skor tugas 4: 

7: Dapat memegang dan mengangkat gelas dan ceret air, kemudian mengisi gelas dengan air 

setinggi 2 cm dari atas gelas tanpa meletakkan gelas, ceret air, atau tangan di atas meja. 

6: Menggunakan alat bantu (contohnya: splint), pasien hanya menstabilkan siku di atas meja, atau 

memerlukan waktu yang lebih dari wajar, atau terdapat pertimbangan keamanan. 

5: Memerlukan pengawasan (contohnya isyarat atau meyakinkan pasien). 

4: Memerlukan bantuan sentuhan (pada gelas atau ceret air untuk menuang air). Pasien melakukan 

usaha lebih atau 75% untuk menyelesaikan tugas. 

3: Ekstremitas atas yang lemah tidak sepenuhnya memanipulasi dan menstabilkan selama tugas. 

Memerlukan bantuan atau pasien menggapai gelas dan menggenggamnya di atas meja tanpa 
diangkat pada saat menuang air. Pasien mengeluarkan usaha 50-74% untuk menyelesaikan tugas. 
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2: Ekstremitas atas yang lemah dapat menstabilkan selama tugas. Pasien memerlukan bantuan 

(menggunakan teknik ke dua tangan saling bertumpuk pada setiap komponen selama melakukan 

tugas). Pasien mengeluarkan usaha 25-49% untuk menyelasasikan tugas. 

1: Pasien mencoba untuk menggapai gelas atau ceret air tapi tidak dapat melakukannya walaupun 

dengan tangan saling bertumpuk selama melakukan tugas. Pasien mengeluarkan usaha kurang dari 

25% untuk menyelesaikan tugas. 

Tugas 5: Memeras handuk 

Kemampuan ekstremitas atas yang lemah saat memeras handuk 

1) Komponen mobilitas lengan dan manipulasi tangan 

a. Menggapai dan menggenggam handuk. 

b. Memeras handuk. 

2) Komponen stabilisasi 

a. Mempertahankan genggaman pada handuk. 

b. Menjaga posisi handuk pada saat memeras.  

Skor tugas 5: 

7: Dapat memegang dan mengangkat handuk dari baskom dan memeras handuk hingga seluruh air 

keluar tanpa meletakkan tangan di atas meja. Fisoterapis memeras handuk untuk melihat apakah 

tugas sudah selesai. 

6: Memerlukan waktu yang lebih dari wajar. 

5: Memerlukan pengawasan. Adanya tumpahan air, maka diberikan skor 5. 

4: Memerlukan bantuan sentuhan atau pasien dapat memeras handuk dengan hampir 75% air 

keluar dari handuk. Pasien melakukan usaha lebih atau 75%. 

3: Ekstremitas atas yang lemah tidak sepenuhnya memanipulasi dan menstabilkan selama tugas. 

Memerlukan bantuan (atau menggunakan teknik ke dua tangan saling bertumpuk untuk 

menyelesaikan tugas, tetapi pasien setidaknya dapat memeras 50% air dari handuk, atau 

menggunakan meja sebagai sandaran). Pasien mengeluarkan usaha 50-74%. 

2: Ekstremitas atas yang lemah dapat menstabilkan selama tugas. Pasien memerlukan bantuan 

(teknik menggunakan ke dua tangan saling bertumpuk selama melakukan tugas), atau pasien 

memegang handuk dan menggunakan tangan satunya untuk mengeluarkan air (pasien tidak 

melakukan aktivitas memeras). Pasien mengeluarkan usaha 25-49% untuk menyelasasikan tugas. 
1: Pasien mengeluarkan usaha kurang dari 25% untuk menyelesaikan tugas. 

Tugas 6: Mengancingkan pakaian (5 kancing) 

Apabila ekstremitas atas yang lemah 

memegang pakaian 

Apabila ekstremitas atas yang lemah memegang 

kancing pakaian 

1) Komponen mobilitas lengan dan 

manipulasi tangan 

a. Menggapai dan menggenggam 

pakaian. 

b. Mendekatkan ke dua sisi pakaian. 

c. Membantu memasukkan kancing ke 

dalam lubangnya. 

d. Melepaskan pakaian yang di pegang. 

2) Komponen stabilisasi 

a. Mempertahankan genggaman pada 

pakaian. 

1) Komponen mobilitas lengan dan manipulasi 

tangan 

a. Menggapai dan menggenggam kancing 

pakaian. 

b. Mendekatkan ke dua sisi pakaian. 

c. Melepaskan kancing yang dipegang. 

 

 

2) Komponen stabilisasi 

a. Mempertahankan genggaman pada 

kancing. 

Skor tugas 6: 

7: Dapat mengancingkan ke 5 kancing pakaian. 

6: Menggunakan alat bantu, memerlukan waktu yang lebih dari wajar, atau terdapat pertimbangan 

keamanan. 

5: Memerlukan pengawasan (contohnya isyarat atau meyakinkan pasien). 

4: Ekstremitas atas yang lemah memerlukan bantuan sentuhan untuk memanipulasi atau stabilisasi 

selama melakukan tugas, atau pasien hanya dapat mengancingkan 4 kancing pakaian. Pasien 

melakukan usaha lebih atau 75% untuk menyelesaikan tugas. 

3: Ekstremitas atas yang lemah tidak sepenuhnya memanipulasi dan menstabilkan selama tugas. 

Memerlukan bantuan atau pasien hanya dapat mengancingkan 3 kancing pakaian. Pasien 

mengeluarkan usaha 50-74% untuk menyelesaikan tugas. 
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2: Ekstremitas atas yang lemah dapat menstabilkan selama tugas. Pasien memerlukan bantuan atau 

hanya dapat mengancingkan 2 kacing pakaian. Pasien mengeluarkan usaha 25-49% untuk 

menyelasasikan tugas. 

1: Pasien hanya dapat mengancingkan 1 kancing pakaian. Pasien mengeluarkan usaha kurang dari 

25% untuk menyelesaikan tugas. 

Tugas 7: Menggosok punggung dengan handuk 

Apabila ekstremitas atas yang lemah menggapai 

dan memegang handuk 

Apabila ekstremitas atas yang lemah memegang 

ujung handuk 

1) Komponen mobilitas lengan dan manipulasi 

tangan 

a. Menggapai dan menggenggam handuk. 

b. Memanipulasi handuk yang ada di 

tangan untuk diletakkan di punggung.  

c. Melakukan gerakan menggosok ke arah 

atas dan bawah. 

2) Komponen stabilisasi 

a. Mempertahankan genggaman pada 

handuk saat menggosok. 

1) Komponen mobilitas lengan dan 

manipulasi tangan 

a. Menggenggam di bagian ujung handuk. 

b. Memanipulasi handuk yang ada di tangan 

untuk diletakkan di punggung.  

c. Melakukan gerakan menggosok ke arah 

atas dan bawah. 

2) Komponen stabilisasi 

a. Mempertahankan genggaman pada 

handuk saat menggosok. 

Skor tugas 7: 

7: Pasien dapat mengambil handuk, kemudian meletakkannya di punggung dan menggunakan ke 

dua tangan untuk menggosokkan handuk ke punggung keaarah atas dan bawah. Pasien dapat 
melakukannya pada keseluruhan punggung. 

6: Memerlukan waktu yang lebih dari wajar, atau terdapat pertimbangan keamanan. 

5: Memerlukan pengawasan (contohnya isyarat atau meyakinkan pasien). 

4: Ekstremitas atas yang lemah memerlukan bantuan sentuhan untuk memanipulasi atau stabilisasi 

selama melakukan tugas, atau pasien hanya dapat menggosok sebagian punggung saja. Pasien 

melakukan usaha lebih atau 75% untuk menyelesaikan tugas. 

3: Ekstremitas atas yang lemah tidak sepenuhnya memanipulasi dan menstabilkan selama tugas. 

Pasien memerlukan bantuan untuk melakukan tugas. Pasien mengeluarkan usaha 50-74% untuk 

menyelesaikan tugas. 

2: Ekstremitas atas yang lemah dapat menstabilkan selama tugas. Pasien memerlukan bantuan. 

Pasien mengeluarkan usaha 25-49% untuk menyelasasikan tugas. 

1: Pasien mengeluarkan usaha kurang dari 25% untuk menyelesaikan tugas. 
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Lampiran 3 

 

Gambar Prosedur Penatalaksanaan MRP 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       latihan bridging           Latihan  Rolling dari tempat tidur   

           Sumber : www.geocities.com Sumber: Mendoza, 2009 

 
 

 

 

 

  

 

 

Latihan Keseimbangan Duduk 

Sumber: www.stroke-rehab.com 

 

Fungsi ekstremitas atas 

Sumber: Pandian dkk. 2012 

 

  

http://www.geocities.com/
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Sumber: www.scielo.br/sciel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Latihan dari Duduk ke berdiri  Latihan keseimbangan berdiri 

        Sumber: Mendoza, 2009       Sumber: Kisner, 2012 

                    

  

                

  Latihan keseimbangan berdiri                Latihan Berjalan 

        Sumber: Kisner, 2012         Sumber: Mendoza, 2009 
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Lampiran 4 

INFORMED CONSENT 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini 

Nama : Arie Rizka Rosalina 

Nim : C13114026 

Saya mahasiswa Program Studi Fisioterapi, Fakultas Keperawatan, 

Universitas Hasanuddin,  bermaksud melakukan penelitian mengenai 

“Perbandingan Motor Relearning Programme (MRP) terhadap Upper Limb 

Function antara Pasien Non Hemorrhagic Stroke dengan Hemorrhagic Stroke di 

Makassar”. Penelitian ini dilakukan sebagai tahap akhir dalam penyelesaian studi 

di Program Studi Fisioterapi S1 Profesi, Fakultas Keperawatan, Universitas 

Hasanuddin. 

Pernyataan ini dibuat sebagai lembar persetujuan untuk mengikuti proses 

penelitian saya dari awal hingga akhir penelitian nanti. Sehubungan dengan hal 

tersebut, saya dengan ini meminta kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi responden 

pada penelitian saya, dengan segala kerendahan hati dan harapan agar Bapak/Ibu 

bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti proses penelitian ini sesuai 

dengan rancangan penelitian. Saya ucapkan terimakasih atas bantuan dan 

partisipasi Bapak/Ibu dalam kegiatan penelitian ini. 

      Hormat Saya 

 

(Arie Rizka Rosalina) 
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Lampiran 5 

 

FORMULIR PENELITIAN 

 

A. Identitas Responden 

1. Kode Responden                  : 

2. Nama : 

3. Jenis Kelamin :   

4. Tempat, Tanggal Lahir : 

5. Agama    : 

6. Umur    : 

7. Alamat    : 

8. No. Telepon   : 

9. Pekerjaan   : 

B. Anamnesis 

1. Riwayat Keluarga (Stroke) : (1) Ada (2) Tidak ada 

  Jika ada, Siapa? 

2. Riwayat Penyakit Lainnya : (1) Ada (2) Tidak ada 

  Jika ada sebutkan 

3. Tekanan Darah  : 

4. Merokok   : 

5. Konsumsi Alkohol  : 

6. Konsumsi Obat   : 

C. Pemeriksaan Umum 

1. Tekanan Darah Awal  : 

2. Zona Latihan   : 

3. Kekuatan Otot   : 
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Lampiran 6 

 

SURAT PERNYATAAN  

KESEDIAAN MENJADI RESPONDEN 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini 

Nama   : 

Umur    : 

Jenis Kelamin  : 

Alamat   : 

 Menyatakan bahwa saya bersedian menjadi responden dalam penelitian 

yang dilakukan oleh Arie Rizka Rosalina dengan judul “Perbandingan Motor 

Relearning Programme (MRP) terhadap Upper Limb Function antara Pasien Non 

Hemorrhagic Stroke dengan Hemorrhagic Stroke di Makassar”. 

 Demikian surat pernyataan kesediaan ini saya buat dengan penh rasa 

kesadaran dan sukarela. 

             Makassar,   Maret 2018 

       Yang membuat pernyataan 
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Lampiran 7 

 

 

Usia 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 40-54 4 20.0 20.0 20.0 

55-65 16 80.0 80.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

JENIS STROKE 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid HS 10 50.0 50.0 50.0 

NHS 10 50.0 50.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  
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Lampiran 8 
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Lampiran 9 
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Lampiran 10 

RIWAYAT HIDUP 

 

Nama Lengkap     : Arie Rizka Rosalina     

Tempat / Tanggal Lahir : Sidoarjo, 04 Mei 1996  

Jenis Kelamin       : Perempuan 

Agama       : Islam 

Email           : arierizkarosalina@gmail.com 

Alamat                          : Jl. Lamputang No. 20 

Ayah        : Mulyono 

Ibu        : Sopiyah 

 

Riwayat Pendidikan  

1.  TK Dharma Wanita Persatuan 

2.  SDN 1 Tanggul 

3.  SMPN 1 Wonoayu 

4.  SMA Wachid Hasyim 2 Taman 

5.  Program Studi S1 Fisioterapi Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin 

 

Riwayat Organisasi 

1. Anggota Himpunan Mahasiswa Fisioterapi (HIMAFISIO) F-Kep Unhas 

2. Anggota PISIFORM F-Kep Unhas 

 

 


