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I. Deskripsi Topik

A. Definisi

Klien yang sembuh dari Cerebral Vascular attact (CVA) biasanya masalah yang 

sering terjadi adalah kehilangan/gangguan kemampuan berbicara atau berkomunikasi. 

Gangguan-gangguan yang biasa terjadi adalah ; aphasia, apraxia, dysatria dan dysphagia. 

Hal ini didukung oleh  ninds (2006) yang mengatakan bahwa 1 dari 4 klien stroke  yang 

sembuh akan mengalami  gangguan berbahasa termasuk gangguan berbicara, menulis dan 

membaca. Selain itu webmd (2006) dan hsdc (2005) juga mempunyai pendapat yang sama 

seperti diatas.

Semua masalah tersebut dapat diatasi atau dikembalikan seperti fungsi semula 

melalui program speech therapy.  Menurut  hsdc (2005)Terapi ini dimulai dari 24  jam 

klien stroke masuk rumah sakit (bila kondisi fisiknya telah memungkinkan), dan kemudian 

dilakukan secara berkelanjutan  sampai 1 – 2 tahun post stroke. Rehabilitasi secara dini 

akan mempercepat proses penyembuhan, rehabilitasi ini harus rutin sehingga otak mampu 

untuk mengingatnya.  Adapun tujuan dari rehabilitasi ini adalah untuk melatih sel-sel yang 

tidak rusak mengantikan sel-sel yang telah rusak.  Salah satu rehabilitasi untuk mengatasi 

gangguan berbicara dan berbahasa adalah dengan speech therapy. 

Speech therapy sendiri artinya adalah penyediaan pelayanan yang diberikan oleh 

health care profesional untuk membantu seseorang dalam  memperbaiki komunikasi. 

Didalamnya meliputi  bagaimana membuat suara dan bahasa,  termasuk  pengertian dan 

pemilihan kata yang digunakan.  Pelayanan  speech therapy diberikan oleh speech 

therapist, yang mengetahui kelainan ucapan dan bahasa. speech therapist adalah seseorang 

yang tamat dari pendidikan tinggi,  misalnya perawat, dokter atau occupational therapists.  

Program Speech therapy ini selalu berkembang, sehingga seorang terapis harus selalu 

mengikuti perkembanganya.

Dengan berkembangnya IPTEK dibidang kesehatan speech therapy ini dapat 

dilakukan melalui beberapa cara baik secara tradisional maupun modern. Secara modern 



speech therapy ini  dapat dilakukan dengan menggunakan softwere yang mudah diakses 

oleh klien dan dapat dilakukan dimana saja ataupun kapan saja sesuai keinginan klien. 

Metode ini ditemukan oleh Barbara berdasarkan pengalama merawat ayahnya yang 

mengalami gangguan berbicara akibat stroke. Terapi ini dapat meningkatkan kosa kata 

klien karena terdapat lebih dari 700 pertanyaan dalam tiap tahap pelajaran. Selain itu 

dengan menggunakan program ini memiliki keuntungan yaitu ; dapat mendorong 

meningkatkan harga diri, tidak ada batasan waktu dan tempat untuk belajar mandiri tentang 

terapi ini, dan penyimpanan program latihan secara otomatis sehingga memudahkan klien 

untuk berlatih secara mandiri (Bungalowsoftware, 2005).  

Selain cara diatas dari hasil penelitian dalam journal of stroke oleh Delaina (2005) 

klien gangguan bicara post stroke  yang diberikan dextroamphetamin 30 menit sebelum 

speech therapy secara signifikan dapat meningkatkan fungsi berbahasa.  Hal ini penting 

diperhatikan dalam kita memberikan latihan speech therapy pada klien gangguan bicara 

post stroke.

Program speech therapy ini dapat kita peroleh di berbagai tempat tidak hanya di 

rumah sakit saja, tetapi dapat juga kita peroleh di community health centres, mainstream & 

special schools, day centres, dan di rumah klien.  Sekarang ini juga telah dibuka pelayanan 

di luar gedung, penjara dan tempat-tempat rehabilitasi remaja.

B. Tujuan Speech Therapy

Tujuan utama dari speech therapy adalah mengembalikan kemampuan dalam 

berkomunikasi yang akurat. Dalam  hal ini meliputi percakapan, membaca atau menulis, 

mungkin juga  mengoreksi angka /kata yang lebih baik. Tujuan spesifik meliputi :

1. kejelasan dalam ucapan.

2. Kemampuan untuk mengerti kata-kata sederhana.

3. Kemampuan membuat perhatian.

4. Kemampuan mengeluarkan kata-kata yang solid/jelas dan dapat di mengerti.

C. Gangguan Berbicara Post Stroke

Gangguan berbicara dapat kita masukkan dalam tiga kelompok (Cigna, 2005), yaitu ;
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1. Gangguan artikulasi  (Articulation disorders)

Gangguan artikulasi juga diketahui sebagai gangguan phonologikal, melibatkan 

ketidakmampuan individu menghasilkan suara yang jelas dan kesulitan 

mengkombinasikan bunyi yang serasi dengan kata-kata.  Timbul bunyi yang tidak 

lazim seperti penggantian, penghilangan, penyimpangan atau penambahan kata-kata 

sehingga kalimat kurang bisa dimengerti.  Gangguan ini dapat dikategorikan 

menjadi 2 yaitu ; gangguan artikulasi motorik (terjadi kerusakan di susunan otak 

pusat atau perifer), dan gangguan artikulasi fungsional (ini belum diketahui 

penyebabnya).

2. Gangguan kelancaran berbicara (fluency disorders)

Ganggan komunikasi yang diakibatkan adanya perpanjangan atau pengulangan 

dalam memproduksi bunyi suara.  Gangguan kelancaran berbicara termasuk dalam 

abnormalitas kelancaran aliran suara yang keluar, contohnya adalah gagap.

3. Gangguan suara (voice disorders)

Gangguan suara merupakan gangguan berkomunikasi yang diakibatkan oleh adanya 

ketidakmampuan memproduksi suara (fonasi) secara akurat. Hal ini biasanya 

disebabkan oleh abnormalitas fungsi laring, saluran pernafasan.  Terdapat 

ketidakmampuan menghasilkan suara  yang berkualitas, nada, resonan dan durasi 

yang efektif.

Dalam artikel terapi wicara (saranaku, 2001)  terdapat sedikit perbedaan dalam 

mengelompokkan gangguan berbicara yaitu ; gangguan artikulasi, bahasa, suara, irama 

kelancaran dan gangguan menelan.  Tetapi secara garis besar beberapa pendapat 

tersebut mempunyai arti yang sama, terhadap gangguan bicara yang memerlukan terapi.

Disfungsi bahasa dan komunikasi dapat dimanifestasikan oleh hal-hal sebagai 

berikut ;

1. Disatria (kesulitan berbicara akibat kasus neurologik), ditunjukkan dengan berbicara 

yang sulit dimengerti yang disebabkan oleh paralisis otot yang bertanggungjawab 

untuk menghasilkan bicara.

2. Disfasia atau afasia (hilangnya kemampuan mengekspresikan diri sendiri atau 

mengerti bahasa), terutama ekspresif  (ketidakmampuan untuk mengekspresikan 
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diri; dihubngkan dengan area lobus frontal) atau reseptif (ketidakmampuan mengerti 

apa yang dikatakan orang lain; sering dihubungkan dengan lobus temporal kiri).  

a. Aculcullia ; dyscalculia adalah kesukaran dalam mengerjakan matematika atau 

simbul-simbul angka umum

b. Agnosia adalah kegagalan untuk mengenali benda-benda yang sudah dikenal 

sebelumnya dengan merasakannya melalui indera.  Macam-macamnya adalah ; 

auditory agnosia, color agnosia, tactile agnosia dan visual object agnosia.

c. Agraphia, dysgraphia adalah gangguan kemampuan menulis kata-kata

d. Alexia; dyslexia  adalah kesukaran membaca

e. Anomia, dysnomia adalah kesukaran menyeleksi kata-kata yang tepat terutama 

kata benda.

f. Paraphasia adalah menggunakan kata-kata yang salah, pengantian 

kata,kesalahan tata bahasa, diobservasi pada bahasa  dengan mulut dan tulisan.

g. Perseveration adalah pengulangan terus menerus dan otomatis pada satu 

aktivitas atau kata atau kalimat yang tidak tepat.

3. Apraksia (ketidakmampuan melakukan tindakan yang dipelajari sebelumnya), 

seperti terlihat saat klien mengambil sisir dan berusaha untuk menyisir rambutnya. 

Verbal apraxia adalah kesukaran dalam pembentukan dan menghubungkan kata-

kata yang dimengerti walaupun susunan otot-otot utuh.

D. Penatalaksanaan klien aphasia.

Pada dasarnya terdapat minimal empat hal  yang harus dilakukan pada klien aphasia, 

yaitu sebagai berikut ;

1. Meningkatkan harga diri positif

Klien aphasia harus banyak diberikan pengalaman psikologis karena cenderung 

mengalami depresi, marah, frustasi, takut akan masa depan dan hilangnya harapan. 

Oleh karena itu dibutuhkan kesabaran dan pengertian dari lingkungan sekitar. Perawat 

harus menerima klien apa adanya, tidak memaksakan hal yang tidak klien bisa, berikan 

dukungan, ciptakan lingkungan tenang, serba membolehkan dan anjurkan klien 

bersosialisasi.
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2. Meningkatkan kemampuan komunikasi

Klien aphasia perlu dipimpin untuk dalam upaya meningkatkan ketrampilan 

berkomunikasi.  Petingnya peningkatan kemampuan berbicara, menulis, membaca dan 

berbahasa.  Klien dapat dibantu dengan papan komunikasi, gambar-gambar sesuai 

kebutuhan.

3. Meningkatkan stimulasi pendengaran

Klien dianjurkan untuk mendengar dengan teliti. Berbicara adalah berfikir keras dan 

penekanya pada berfikir. Klien harus berfikir dan menyusun pesan-pesan yang masuk 

dan merumuskan suatu respon.  Perawat harus ingat saat berbicara dengan klien harus 

memperhatikan klien dan membicarakan hal-hal pokok pikiran saja.

4. Membantu koping keluarga

Sikap keluarga merupakan hal penting dalam menolong klien meyelesaikan 

masalahnya.  Oleh karena itu anggota keluarga didorong untuk melakukan secara 

alamiah dan menyenangkan klien dengan cara yang sama seperti sebelum sakit. 

Mereka harus sadar akan kemampuan klien dalam berbicara sehingga keluarga dapat 

memaklumi jika klien mogok bicara bila kontrol emosi menurun atau menangis dan 

tertawa tanpa sebab.  Jelaskan adanya kelompok pendukung seperti perkumpulan 

stroke, kelompok terapi aphasia, dapat membantu dalam sosialisasi dan memotivasi 

klien untuk menurunkan kecemasan dan ketegangan.

II. Pengalaman Klinik

Penulis belum pernah secara khusus memberikan speech therapy pada klien 

stroke, tetapi secara tidak langsung saat memberikan asuhan keperawatan pada klien 

stroke penulis pernah melakukan speech therapy secara sederhana. Terapi ini 

dilakukan dalam upaya untuk mengatasi masalah keperawatan gangguan komunikasi 

verbal.  Gangguan komunikasi yang terjadi pada saat itu adalah dysatria (kelemahan 

otot yang digunakan untuk berbicara sehingga hasil pembicaraan seperti tertelan dan 

sulit dimengerti).  Tindakan yang telah penulis lakukan adalah berbicara  secara pelan-

pelan dan membuat penekanan pada kata-kata, mendorong klien untuk membuka 
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mulut secara lebar, meminta klien mengulangi pembicaraan bila suara yang keluar 

tidak jelas, dan melatih klien untuk selalu mengulang-ulang suara yang tidak jelas. 

 Dalam melaksanakan terapi ini membutuhkan kesabaran dan ketelatenan karena 

klien sering mengalami kebosanan dan kehilangan semangat untuk berlatih. 

Keberhasilan terapi ini tergantung dari beratnya kerusakan, kondisi fisik klien, dan 

kerutinan latihan.  Keberhasilan terapi ini belum begitu terlihat karena penulis 

memberikan asuhan keperawatan dalam waktu singkat (4 hari) sedangkan kita tahu 

bahwa terapi ini membutuhkan waktu yang cukup lama.

III. Patofisiologi Gangguan Berbicara pada klien stroke

Gangguan pembuluh darah otak (stroke) merupakan suatu gangguan neurologik 

fokal yang dapat timbul sekunder dari  adanya trombosis, embolus, ruptur dinding 

pembuluh darah.  Akibat adanya sumbatan tersebut mengakibatkan pecahnya 

pembuluh darah sehingga aliran darah ke daerah dibawahnya mengalami gangguan, 

sel mengalami kekurangan oksigen sehingga mengakibatkan terjadinya infark.  Bila 

lesi tersebut terjadi pada daerah hemisfer dominan tepatnya lobus frontalis, dimana di 

lobus ini terdapat area broca. Bila terjadi kerusakan area ini tidak akan menghalangi 

seseorang mengeluarkan suara, tetapi akan mengakibatkan seseorang tidak mungkin 

mampu menggucapkan seluruh kata-kata  (hanya mampu mengucapkan kata-kata 

sederhana) atau dengan kata lain mampu memahami bahasa, tetapi kemampuannya 

mengekspresikan kata-kata bermakna dalam bentuk tulisan atau bahasa lisan akan 

terganggu, hal ini disebut disfasia ekspresif.

Bila lesi terjadi di lobus temporalis kiri, dimana disana terdapat area wernicke 

maka klien mampu mengekspresikan bahasa secara utuh, tetapi pemahaman terhadap 

kata-kata yang diucapkan atau tertulis terganggu hal ini disebut disfasia reseptif 

Hal ini bisa terjadi karena didalam girus temporalis superior di hemisfer 

dominan yang dinamakan area wernicke berfungsi untuk pendengaran dan 

penglihatan. Informasi dari area wernicke tersebut akan disampaikan ke area broca 

melalui fasikulus arkuatus, kemudia diproses menjadi gambaran yang  mendetail dan 

tersusun untuk bicara, kemudia berproyeksi ke kortek motorik yang menimbulkan 
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gerakan lidah, bibir dan larinx yang sesuai  untuk menghasilkan suara.  Girus 

angularis dibelakang area wernicke akan memproses informasi dari kata-kata yang 

dibaca sehingga menjadi kata-kata bentuk auditorik pada area wernicke.

(Ganong, 1998)

IV.  Hubungan Speech Therapy dengan Proses Keperawatan

 A. Pengkajian 

Sebelum dilakukan speech therapy kita perlu melakukan pengkajian pada klien 

modifikasi konsep Hoeman (1996), tentang hal-hal sebagai berikut ;

1. Mengkaji riwayat kesehatan klien, terutama yang berhubungan dengan 

predisposisi dan presipitasi  terjadinya gangguan bicara.

2. Kaji tingkat perkembangan klien terhadap kemampuan kognitif, kemampuan 

berkomunikasi dan penyajian dalam komunikasi.

3. Evaluasi secara komprehensif fungsi dari komunikasi seperti bahasa, kesadaran, 

pragmatis dan berbicara

4. Kaji kemampuan bicara klien secara spontan. Perhatikan kesesuaian antara bahasa 

verbal dengan bahasa tulisan klien.  Selama berkomunikasi kita lihat kelancaran 

klien berbicara, kecepatanya, lihat adanya kesalahan kata-kata, kesalahan 

gramatikal dan kita perhatikan respon klien saat kita ajak berbicara.

5. Kaji  kemampuan menyebutkan nama, menggulang, membaca dan menulis.

6. Untuk melihat secara komprehensif  kata-kata dalam berbicaraan kita lakukan ; 

a). minta klien untuk mengikuti perintah yang sederhana seperti duduk, berdiri. 

b). Minta klien untuk menunjuk sesuatu dengan tangan sesuai perintah, contoh 

tunjuk pintu, jendela, lantai dll. 3). Tingkatkan kekomplekan perintah dengan 

lebih dari dua tindakan yang harus diikuti.

7. Mengkaji kemampuan bahsa tulisan secara menyeluruh.  Seperti ; a). minta klien 

membaca dengan keras, minta klien untuk menulis  sesuai perintah, b). jika 

mengalami klien mengalami kesulitan dalam membaca. Minta klien menyusun 

kembali kata-kata dalam surat. 
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8. Kaji kemampuan klien menyebutkan nama. Contoh ; minta klien menyebutkan 

salah satu objek dalam ruangan.

9. Melihat kemampuan menggulang . a). Minta klien menulis secara spontan apa 

yang dipikirkan dalam bentuk kalimat, jika tidak bisa bantu klien dengan 

memberikan banyak tuntunan. Contoh ; tulislah kalimat yang berhubungan 

dengan makan pagi hari ini. B). Minta klien menulis kalimat berdasarkan perintah 

kita, misal ; hari ini cerah sekali.

10. Kaji penggunaan secara spontan tentang gesture selama percakapan.

a. apakah klien menggunaan penekanan secara tepat dalam suaranya, terutama 

untuk menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan emosi.

b. Apakah klien menggunakan emosi dan sikap yang sesuai  situasi

11. Kaji kemampuan menggulang, meniru, kesesuaian penggunaan bahasa kalimat 

dengan sikap penekanan suara. a). Pilih penggunaan kalimat dengan kata-kata 

tidak emosional, contoh ; ini dingin. b).  Minta klien untuk mengulang kalimat 

dengan nada sikap yang sama dengan pemeriksa, contoh ; senang, sedih, capaik, 

marah dll.

12. Kaji kemampuan mendengarkan secara komprehensif. a). Pilih kalimat yang tidak 

melibatkan emosi, b). Berdiri disamping klien bila tidak bisa melihat ekspresi 

wajah dan bahasa isyarat, minta klien untuk mengidentifikasi suara yang 

dikeluarkan oleh pemeriksa

13. Kaji kemampuan memperlihatkan bahasa isyarat. Pemeriksa mengucapkan 

kalimat dengan bahasa isyarat (non verbal) yang berbeda dengan isi kalimat, 

kemudian minta klien untuk mengidentifikasi. 

14. Kaji kognitif klien seperti ; kita perlu  mengkaji a). ingatan, b). perhatian, apakah 

klien berfokus pada rangsangan dari luar dan apa reaksi klien, adakah gangguan 

orientasi perilaku, c).  Konsentrasi. Adakah gangguan konsentrasi, apakah klien 

memperhatikan dan berespon terhadap pertanyaan, apakah klien memerlukan 

arahan kembali saat ditanya, d). memory baru/memori jangka pendek, e). memory 

jangka panjang, f). formasi konsep, apakah klien mengalami salah persepsi 

8



tentang informasi,  dan g). fungsi eksekutif, kita kaji motivasi, tujuan, 

perencanaan, program yang dibuat, monitoring diri dan penggunaan umpan balik.

Semua pengkajian itu akan lebih baik jika kita tambahkan dari hasil observasi 

pada klien dalam situasi komunikasi peerawat-klien sehari-hari, tanpa klien merasa 

sedang di kaji.  Pengkajian ini penting dilakukan secara mendetail untuk mengetahui 

jenis gangguan bicara yang terjadi serta penyebab dari gangguan tersebut, sehingga 

kita dapat memberikan intervensi yang tepat.

B. Diagnosa dan Intervensi Keperawatan 

Diagnosa keperawatan yang mungkin muncul sebelum dilakukan speech 

therapy (yang menyebabkan adanya intervensi speech therapy), modifikasi Smeltzer 

dan Bare (2005)adalah ;

Kerusakan komunikasi  verbal ; aphasia/disfasia, dysatria, atau apraksia berhubungan 

dengan kerusakan otak akibat stroke

Tujuan : 

- Mampu berkomunikasi : mampu menerima, menginterpretasikan, dan 

mengekspresikan pembicaraan, menulis, dan mengirim pesan non verbal.

- Mampu menerima dan menginterpretasikan pesan secara verbal dan non verbal.

Kreteria Evaluasi

- Mampu mendemontrasikan cara berkomunikasi  dengan indikator : mampu 

menggunakan tulisan, berbicara, dan bahasa non verbal; mampu menggunakan 

bahasa isyarat; mampu menggunakan gambar; mampu menerima pesan; mampu 

menukar pesan dengan yang lainnya.

Intervensi keperawatan

- Berikan speech therapy sesuai dengan jenis gangguan

- Ciptakan lingkungan yang kondusif untuk berkomunikasi, dengan sensitive 

terhadap reaksi dan kebutuhan klien dan berrespon terhadap mereka dengan cara 

yang tepat
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- Berikan dukungan  moral yang kuat dan memahami pasien yang cemas

- Buat jadual yang konsisten, rutin dan berulang-ulang dapat menolong klien 

berfungsi meskipun dalam keadaan defisit

- Dengarkan secara aktif  dengan menggunakan bahasa verbal dan non verbal

- Tingkatkan komunikasi bila ada penurunan pendengaran : Bantu menerima dan 

belajar metode alternative dalam hidupnya dengan adanya penurunan berbicara.

- Tingkatkan komunikasi bila ada penurunan berbicara : Bantu menerima dan dan 

belajar metode alternative dalam hidupnya dengan adanya penurunan berbicara.

Diagnosa keperawatan yang mungkin muncul selama mendapatkan speech therapy 

adalah ;

a.  Ansietas  berhubungan  dengan  lamanya  program  speech  therapy  dan 

perkembangan hasil terapi

Tujuan :

- menerima status kesehatan 

- Mengontrol ansietas : seseorang mengekspresikan  perasaan atau mengurangi 

perasaannya 

- Mampu mengontrol rasa takutnya.

- Percaya pada kesehatannya : mau menerima terapi

Kreteria Evaluasi :

- Mampu  mengontrol  ansietas,  mengontrol  rasa  takut  percaya  kepada 

kesehatannya dan menerima terapi.

 Intervensi  keperawatan 

- Menurunkan ansietas dengan tehnik non farmakologis.

- Jelaskan  manfaat  dan  waktu  yang  dibutuhkan  untuk  pelaksanaan  speech 

therapy

- Motivasi klien untuk selalu mengikuti terapi
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- Meningkatkan   koping  :  membantu  pasien   beradatasi  terhadap  stressor, 

perubahan atau  terapi.

- Berikan support emosional ; untuk menerima dan dorong klien beradaptasi 

selama masa stress.

- Berikan pengharapan : fasilitasi untuk mengembangkan situasi yang positif.

- Support spiritual ; Bantu pasien  untuk menyeimbangkan dan berhubungan 

dengan Tuhannya 

- Minta keluarga untuk memberikan support pada klien

b. Perubahan  proses  keluarga  yang  berhubungan  dengan  proses  penyakit  dan 

lamanya beban pemberian perawatan.

Tujuan  :  koping  keluarga  meningkat  (koping  adaptif)  dalam  memberikan 

dukungan pada klien yang menggalami gangguan berbicara

Kriteria  evaluasi  :  keluarga  memberikan  dukungan  psikologis  maupun  moril 

pada klien, proaktif dalam perawatan klien

Intervensi keperawatan ;

- Berikan konseling pada keluarga tentang kondisi  dan terapi yang harus 

dijalani klien

- Jelaskan tentang pentingnya dukungan keluarga dalam membantu 

penyembuhan klien, yakinkan keluarga bahwa cinta dan kehangatan mereka 

adalah bagian dari terapi

- Libatkan banyak anggota keluarga dalam perawatan klien, hal ini 

dimaksudkan untuk mengurangi stress pada anggota keluarga yang bebanya 

terlalu banyak

- Berikan latihan managemen stress pada keluara

- Berikan informasi tentang harapan yang dicapai klien gangguan komunikasi 

akibat stroke 
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- Jelaskan pada keluarga tentang kelabilan emosi klien, sehingga keluarga 

mampu menghadapi klien dengan sikap sabar dan penuh pengertian.

V. Kritik Topik

Penulis banyak menemukan artikel tentang speech therapy, tetapi yang khusus 

terapi post stroke masih sedikit.  Dan artikel kurang lengkap membahas tentang 

macam-macam speech therapy sesuai dengan tiap-tiap jenis gangguan, hal ini 

mengakibatkan kesulitan bagi penulis untuk menspesifikkan jenis terapi yang harus 

diberikan pada klien sesuai dengan gangguanya.

Walaupun demikian dengan adanya artikel-artikel ini dapat membantu kita 

sebagai seorang terapist dalam memberikan terapi pada klien gangguan bicara post 

stroke. Artikel Speech  therapy penting diinformasikan pada masyarakat umum 

sehingga masyarakat yang memiliki anggota keluarga yang meggalami gangguan 

bicara dapat memberikan perawatan pada anggota keluarganya, atau informasi 

tentang tempat pelayanan yang dapat ditemukan masyarakat dalam mengatasi 

masalah gangguan bicara post stroke.

VI. Rencana Aplikasi di Klinik

Speech therapy ini harus dilakukan ditiap-tiap rumah sakit terhadap klien 

gangguan bicara, karena besarnya peranaan Speech Therapy dalam membantu 

keberhasilan rehabilitasi klien gangguan bicara maka terapi ini penting dilakukan. 

Dalam aplikasi klinik  terdapat faktor pendukung dan penghambatnya, diantaranya 

adalah ;

a.  Faktor Pendukung 

Sudah adanya pelatihan-pelatihan pelaksanaan speech therapy, pelaksanaan speech 

therapy dapat diakses melalui internet, meningkatnya kesadaran masyarakat akan 

pentingnya kesehatan, dan adanya kelompok-kelompok pendukung terhadap 

penderita post stroke
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b. Faktor Penghambat

Belum banyaknya tenaga terapist, tingkat pengetahuan tenaga kesehatan 

terhadap pelaksanaan speech therapy masih kurang, belum tiap rumah sakit 

mempunyai lembaga/tenaga yang dapat melaksanakan speech therapy.
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