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ABSTRACT 
 

Background: cerebral palsy is common congenital defect problems. Every 2000 
of birth, 5 of them will get this problems. 
Aim of research: it is for increasing gross motor, increasing of coordinations 
ability and increasing functional activities ability by exercise therapy from 
management physiotherapy. 
Result: after therapy 6 times for 2 weeks by exercise therapy it’s not improved to 
gross motor ability measuring by gross motor function measurement = 64,78% to 
T6= 64,78%, increasing of coordination ability and increasing functional activities 
ability measureing by index Barthel T0= 80 to T6= 80. 
Conclusion: cerebral palsy flaccid is brain disorder neuron central system 
disorder with characteristic unprogressive cause of lession or abnormally brain 
development by symptom for the tone or muscle is weak abnormaly quality of 
muscle lowest and the movement slowly also. Exercise therapy it’s not improved 
to gross motor ability, increasing of coordination ability and increasing to 
maximal functional activities ability. 
Key word: cerebral palsy flaccid and active exercise, coordination exercise, 
standing and walking exercise. 

  



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

       Masa tumbuh kembang anak-anak adalah masa paling penting dalam 

kehidupan seseorang. Maka sangat penting untuk memperhatikan semua faktor 

dan segala aspek, baik yang mendukung maupun mempengaruhi pertumbuhan dan 

perkembangan anak.  

       Salah satu masalah pada tumbuh kembang anak yang sering terjadi adalah 

cerebral palsy. Cerebral palsy (CP) merupakan gangguan motorik yang 

disebabkan oleh kerusakan otak yang terjadi sebelum kelahiran/selama dalam 

kandungan (prenatal), selama proses melahirkan (natal), atau setelah kelahiran 

(post natal). 

 Cerebral palsy merupakan masalah kelainan bawaan lahir yang paling 

banyak terjadi, setiap 2000 kelahiran bayi, 5 diantaranya mengalami cerebral 

palsy. Kejadian ini sudah terjadi dalam 30 tahun terakhir, meskipun kepedulian 

terhadap kebidanan dan anak-anak sudah maju, tetapi mulai meningkat sedikit di 

tahun-tahun terakhir abad 20 di Negara Amerika dan negara industri lainnya.  

       Berdasarkan gejala klinis, CP dapat diklasifikasikan menjadi 5, yaitu : 

spastic, athetoid, flaccid, rigid, dan ataxia (Indrastuti, 2004). Permasalahan utama 

yang dialami oleh pasien CP flaccid adalah dengan adanya: (1) gangguan distibusi 

tonus postural dan tonus otot yang rendah, (2) gangguan koordinasi, (3) gangguan 

keseimbangan, (4) gangguan aktivitas fungsional. Selain itu penderita juga dapat 

mengalami problem penyerta seperti : retardasi mental, gangguan bicara. Perlunya 



terapi latihan pada penderita CP adalah untuk menanamkan motorik yang baik 

sejak dini.  

 

B. RUMUSAN MASALAH 

1. Apakah terapi latihan dapat meningkatkan kemampuan motorik kasar pada 

penderita CP flaccid? 

2.  Apakah terapi latihan dapat meningkatkan kemampuan koordinasi pada 

penderita CP flaccid? 

3.  Apakah terapi latihan dapat meningkatkan kemampuan aktivitas fungsional 

pada penderita CP flaccid? 

 
C. TUJUAN PENULISAN 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui penatalaksanaan FT dalam meningkatkan motorik kasar, 

meningkatkan koordinasi sehingga dapat meningkatkan kemampuan aktivitas 

fungsional pada kondisi CP flaccid.  

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui apakah latihan aktif dapat meningkatkan kemampuan 

motorik kasar pada kondisi CP flaccid. 

b. Untuk mengetahui apakah latihan koordinasi dapat meningkatkan 

kemampuan koordinasi terutama untuk anggota gerak atas pada kondisi CP 

flaccid. 

c. Untuk mengetahui apakah latihan berdiri dan berjalan dapat  mengenalkan 

dan menanamkan pola gerakan pada kondisi CP flaccid.   

d. Untuk mengetahui apakah terapi latihan dapat memaksimalkan kemampuan 

aktivitas fungsional.  



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

         Cerebral palsy adalah suatu kelainan gerakan dan postur yang tidak 

progresif  oleh karena suatu kerusakan atau gangguan pada sel-sel motorik pada 

susunan saraf pusat yang sedang tumbuh atau belum selesai pertumbuhannya 

(Archie, 2007). 

       Flaccid atau hipotonus adalah kondisi dimana kualitas otot lebih rendah dari 

normal (tonus terlihat lemah) dan biasanya gerakan cenderung lebih lambat 

(Lidya, 2012). 

Terapi latihan merupakan modalitas fisioterapi yang pelaksanaannya 

menggunakan latihan gerak tubuh baik secara aktif maupun pasif (Kisner, 2007). 

Cerebral palsy flaccid adalah gangguan pada otak atau saraf pusat yang 

bersifat non-progresif yang disebabkan oleh adanya lesi atau perkembangan 

abnormal pada otak yang ditandai dengan kondisi dimana tonus terlihat lemah dan 

kualitas otot lebih rendah dari normal dan disertai gerakan yang lebih lambat. 

Biasanya pada kondisi CP flaccid pada anggota gerak atas dan bawah. Pada kasus 

yang akan di bahas lebih lanjut, pasien mengalami gangguan pada motorik 

kasarnya, dimana pasien belum bisa duduk tegak, high kneeling, berdiri tanpa 

pegangan dan berjalan.   

 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

Pasien bernama H.A, umur 18 tahun, jenis kelamin : laki-laki, agama 

Islam, pekerjaan : belum bekerja, dan alamat : Jl. Godean Banyumeneng, 

Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta dengan diagnosis cerebral palsy 

flaccid. Ibu pasien mengeluhkan belum dapat berdiri tanpa pegangan dan belum 

bisa berjalan. Hasil pemeriksaan  tidak ada spasme otot dan suhu normal.  Pasien 

dianjurkan untuk tetap melakukan terapi lebih lanjut, membiasakan untuk 

membiarkan pasien saat melakukan aktivitas yang sudah bisa dilakukan sendiri, 

dan mengontrol pola makan pasien, agar berat badan pasien tetap terjaga, 

sehingga saat latihan tidak mudah merasa lelah. Modalitas pada kasus ini 

menggunakan GMFM untuk mengukur kemampuan motorik kasar, tes non 

ekulibrium untuk mengukur kemampuan koordinasi, dan Indeks Barthel untuk 

mengukur kemampuan aktivitas fungsional 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil 

Seorang pasien berusia 18 tahun dengan diagnosa cerebral palsy flaccid 

yang mempunyai problematika fisioterapi diantaranya: gangguan motorik 

kasar dan koordinasi, serta  gangguan aktivitas fungsional. Setelah diberikan 

fisioterapi sebanyak 6 kali dengan modalitas terapi latihan didapatkan hasil 

sebagai berikut: 

1. Kemampuan motorik kasar 

Tabel 4.1 
  Hasil evaluasi motorik menggunakan GMFM T0-T6 

GMFM 

T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

64, 
78% 

64, 
78% 

64, 
78% 

64, 
78% 

64, 
78% 

64,78% 
64, 

78% 

 

  



2. Kemampuan koordinasi 
Tabel 4.2  

Hasil evaluasi kemampuan koordinasi non ekuilibrium T0-T6 
  

Kanan 
Tes koordinasi 

 

Kiri 

T6 T5 T4 T3 T2 T1 T0 
 

T0 
 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

4 4 4 4 4 4 4 Jari ke hidung 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 Jari ke jari terapis 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 Jari ke jari tangan lain 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 Menyentuh hidung dan jari tangan bergantian 4 4 4 4 4 4 4 
2 2 2 2 2 2 2 Gerak oposisi jari tangan 2 2 2 2 2 2 2 
4 4 4 4 4 4 4 Menggenggam 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 Pronasi dan supinasi 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 3 3 Rebound test 3 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 Tepuk tangan 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 3 3 Tepuk kaki 3 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 Menunjuk 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 Tumit ke lutut 4 4 4 4 4 4 4 
2 2 2 2 2 2 2 Tumit ke jari kaki 2 2 2 2 2 2 2 
4 4 4 4 4 4 4 Jari kaki menunjuk jari tangan terapis 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 Tumit menyentuh bawah lutut 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 Menggambar lingkaran dengan tangan 4 4 4 4 4 4 4 
1 1 1 1 1 1 1 Menggambar lingkaran dengan kaki 1 1 1 1 1 1 1 
4 4 4 4 4 4 4 Mempertahankan posisi gerak atas 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 Mempertahankan gerak bawah 4 4 4 4 4 4 4 
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3. Kemampuan fungsional  
Tabel 4.3 

 Hasil evaluasi kemampuan fungsional dengan Indeks Barthel T0-T6 

No Aktivitas 
Nilai 

T0 T1 T2 T3 T4 T5 
T6 

Bantuan Mandiri 

1 Kebersihan diri 0 5 5 5 5 5 5 5 
5 

2 Mandi 0 5 5 5 5 5 5 5 
5 

3 Makan 5 10 10 10 10 10 10 10 
10 

4 
Aktivitas toilet 

 (BAB & BAK) 
5 10 5 5 5 5 5 5 

5 

5 Naik turun tangga 5 10 5 5 5 5 5 5 
5 

6 Berpakaian 5 10 5 5 5 5 5 5 
5 

7 Kontrol BAK 5 10 10 10 10 10 10 10 
10 

8 Kontrol BAB 5 10 10 10 10 10 10 10 
10 

9 Ambulasi kursi roda 10 15 15 15 15 15 15 15 
15 

10 Transfer kursi/ bed 5-10 15 10 10 10 10 10 10 
10 

Jumlah  100 80 80 80 80 80 80 
80 

 

B. Pembahasan 

1. Belum adanya peningkatan terhadap kemampuan motorik kasar yang 

diukur dengan gross motor function (GMFM 88) di semua dimensi (A 

sampai D) dari T0 sampai T6 (hasil = 64, 78%). 

GMFM adalah suatu jenis pengukuran klinis untuk mengevaluasi 

perubahan fungsi gross motor pada penderita cerebral palsy. Terdiri dari 

88 item pemeriksaan, aktifitas pada posisi berbaring dan berguling  (17 

item), duduk (20 item), merangkak dan kneeling (14 item), berdiri (13 

item), berjalan (12 item), berlari dan melompat (12 item). Penilaian 

GMFM ada 4 skor yaitu 0, 1, 2 dan 3 yang masing-masing mempunyai arti 



yang sama meskipun deskripsinya berbeda tergantung item kemampuan 

yang dinilai. Selain itu ada nilai 0 untuk NT (Not Tested) 

2. Belum adanya peningkatan terhadap kemampuan koordinasi yang diukur 

dengan test non ekulibrium dari T0 sampai T6.  

       Pemeriksaan ini terdiri dari 19 item, dimana masing-masing item 

mempunyai nilai yang sama untuk anggota gerak dekstra dan sinistra. 1) 

jari ke hidung: nilai 4, 2) jari ke jari terapis: nilai 4, 3) jari ke jari tangan 

lain: nilai 4, 4) menyentuh hidung dan jari tangan bergantian: nilai 4, 5) 

gerak oposisi jari tangan: nilai: 2, 6) menggenggam: nilai 4, 7) pronasi dan 

supinasi: nilai 4, 8) rebound test: nilai 3, 9) tepuk tangan: nilai 4, 10) tepuk 

kaki: nilai 3, 11) menunjuk: nilai 4, 12) tumit ke lutut: nilai 4, 13) tumit ke 

jari kaki: nilai 2, 14) jari kaki menunjuk jari tangan terapis: nilai 4, 15) 

tumit menyentuh bawah lutut: nilai: 4, 16) menggambar lingkaran dengan 

tangan: nilai 4, 17) menggambar lingkaran dengan kaki: nilai 1, 18) 

mempertahankan posisi gerak atas: nilai 4, 19) mempertahankan gerak 

bawah: nilai 4. 

3. Belum adanya peningkatan terhadap kemampuan aktivitas fungsional  

yang diukur dengan Indeks Barthel dari T0 hingga T6. 

             Pada karya tulis ilmiah ini, terapis menggunakan terapi latihan 

berupa latihan aktif (free active exercise), latihan berdiri dan berjalan serta 

latihan kooordinasi. Meskipun pada  hasil evaluasi terakhir belum 

menunjukkan keberhasilan terapi, tetapi paling tidak pemberian terapi 

latihan mampu memberikan kontribusi positif misalnya mencegah 



terjadinya atrofi otot,terutama kedua tungkai dan usaha terjadinya 

penanaman motorik dan koordinasi yang baik sejak dini. Frekuensi terapi 

yang hanya 2 hari sekali selama 6 kali terapi belum mempunyai pengaruh 

yang berarti bagi kondisi pasien. Seharusnya dalam terapi, evaluasi dalam 

menggunakan gross motor functional measurement (GMFM 88) dilakukan 

minimal dalam 6 bulan setelah terapi (Russel et. al, 1989). Penanganan 

secara dini dan intensif akan memberikan hasil yang optimal (Sunusi dan 

Nara, 2007). Terapis juga telah memberikan edukasi terhadap keluarga 

berupa home program, tetapi hal tersebut belum dilakukan oleh keluarga 

pasien dan pasien hanya mendapatkan terapi dari sekolah saja. Padahal 

home program yang dilaksanakan dengan teratur dan motivasi yang tinggi 

dari keluarga akan memberikan dampak positif bagi kemajun terapi( 

Miller,2007). Beberapa keberhasilan dari terapi pada aktivitas berasal dari 

edukasi kepada pasien, dimana terkadang usaha tersebut tidak berhasil 

(http://www.nebi.nlm.nih.gov/pmc/article). Latihan harus dilakukan secara 

rutin dan berulang-ulang dengan jadwal yang teratur, agar keberhasilannya 

dapat segera dirasakan anak CP.  

       Argumen-argumen ini didukung oleh hasil latihan bahwa 

penatalaksanaan dengan terapi latihan dengan  cerebral palsy flaccid 

belum dapat memberikan penanaman motorik yang baik. Pada kasus 

kelainan pada syaraf pusat seperti cerebral palsy, keberhasilan terapi tidak 

selalu ditunjukkan dengan adanya peningkatan yang signifikan. Namun 

keadaan pasien yang tidak bertambah buruk diakibatkan oleh adanya 



problem utama yang ada sudah menunjukkan keberhasilan terapi. Hasil 

positif dari pemberian latihan yang lain yang bermanfaat bagi pasien yaitu 

bisa berupa peningkatan kesehatan umum dan interaksi pasien dengan 

orang lain yang akan memberikan rangsangan terhadap kemampuan 

personal sosial pasien. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Dalam kasus ini ditemui adanya tanda, gejala dan problematik yang 

komplek. Problem utama kasus ini adalah adanya gangguan pada motorik kasar 

pada pasien yang pada akhirnya menyebabkan gangguan pada aktifitas 

fungsionalnya yaitu pasien belum berdiri tanpa berpegengan dan berjalan. 

 Tindakan fisioterapi yang penulis berikan selama kurang lebih dua minggu 

kepada pasien dengan usia 18 tahun 5 bulan dengan diagnosa cerebral palsy 

flaccid menggunakan metode pendekatan terapi latihan berupa latihan aktif,  

latihan koordinasi serta latihan berdiri dan berjalan didapatkan hasil yaitu : belum 

adanya peningkatan terhadap kemampuan motorik kasar, kemampuan koordinasi 

dan aktivitas fungsional baik dari awal terapi (T0) hingga akhir terapi (T6). Hal ini 

dikarenakan keterbatasan waktu penulis dalam memberikan terapi dan tidak 

dilaksanakannya home program dengan baik. 

 

B. Saran 

       Dalam penanganan kondisi Cerebral Palsy flaccid sebagai fisioterapi harus 

bekerja sama dengan disiplin ilmu dan tenaga medis yang lain untuk 

meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang optimal sehingga didapatkan hasil 

yang lebih baik dan maksimal. Bagi pasien dan keluarga, agar rutin melakukan 

terapi serta mengikuti edukasi yang telah diberikan oleh terapis. Suatu 

keberhasilan terapi ditentukan oleh terapis, sikap dari pasien itu sendiri serta dari 

keluarga pasien,  jadi perlu adanya kerjasama antara terapis, pasien dan keluarga 

pasien.  
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