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ABSTRAK 
 
 

Efek Segera Aplikasi Kinesiotaping pada Luas Gerak Sendi Pergelangan 
Kaki dan Spastisitas Otot Plantar Fleksor Subyek Stroke 
 
Rahayu AS, Subagyo, Kurniawati PM 
 
Latar Belakang : Stroke merupakan gangguan neurologis oleh karena kelainan 
peredaran darah otak menimbulkan gejala sindroma Upper Motor Neuron yang 
salah satunya berupa spastisitas. Spastisitas sulit diatasi dan bisa menyebabkan 
kecacatan. Spastisitas otot plantar fleksor pada penderita stroke yang tidak 
ditangani menyebabkan limitasi luas gerak sendi pergelangan kaki yang 
berpengaruh pada pola jalan.  Kinesio taping (KT) adalah modalitas terapi fisik 
yang bisa menurunkan spastisitas dan tonus otot yang abnormal melalui 
mekanoreseptor dan feedback proprioseptif tanpa membatasi luas gerak sendi. 
Tujuan : Mengetahui efek aplikasi KT pada perubahan luas gerak sendi (LGS) 
pergelangan kaki dan spastisitas otot plantar fleksor pada subyek stroke yang 
diukur setelah 30 menit dan 24 jam aplikasi KT  
Desain Penelitian :  Eksperimental pre-post study terhadap 13 subyek stroke 
dengan spastisitas otot plantar fleksor (otot gastrocnemius). Aplikasi KT 
menggunakan pola Y tunggal teknik inhibisi dan regangan 25% di atas otot 
gastrocnemius. Pengukuran LGS dan spastisitas dengan Modified Ashworth Scale 
(MAS) dilakukan sebelum dan setelah 30 menit dan 24 jam aplikasi KT. 
Hasil : Terdapat peningkatan LGS pergelangan kaki yang bermakna (p<0,05) 
setelah 30 menit dan 24 jam aplikasi KT, serta terdapat penurunan MAS otot 
plantar fleksor yang bermakna (p<0,05) setelah 24 jam aplikasi KT. 
Kesimpulan : Aplikasi KT dengan teknik inhibisi Y tunggal pada otot plantar 
fleksor dapat meningkatkan LGS pergelangan kaki pada subyek stroke yang 
diukur setelah 30 menit dan 24 jam aplikasi KT, serta menurunkan spastisitas otot 
plantar fleksor subyek stroke setelah 24 jam aplikasi KT.  
 
Kata Kunci : stroke, kinesio taping (KT), luas gerak sendi, spastisitas. 
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