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ABSTRACT 

 

Background : Cerebral Palsy Spastik Diplegi Ataksia is  a non progressive central 
nervous system disorder that affect all four limbs but more severe in the lower 
extremity, incoordination of movement and poor balance, so that disorders cause 
impaired development of functional ability. 

Objective : to know the implementation of physiotherapy in improving coordination 
and balance, decrease spasticity, and improve the ability of functional foods using 
vestibular rehabilitation and patterning therapy. 

Result : after therapy 6 times evaluation of  balance, coordination, and functional 
ablity with GMFM T0 to T6 has not shown changes, spasticity assessment Asworth 
scale  T0 to T6 not show changes. 

Conclusion : Vestibular rehabilitatiom and patterning therapy improves coordination 
and balance, the functional capability has not shown tangible results. 

Keyword : Cerebral Palsy Spastic Diplegi Ataksia, Vestibular Rehabilitation, 
Patterning Therapy 
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A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Penanganan cerebral pasly spastik diplegi ataksia adalah dengan 

dilakukan beberapa pendekatan. Tingkat gangguan yang digolongkan menjadi 

beberapa tingkat dimulai dari impairment atau kelemahan yang muncul pada 

tingkat organ, misalnya adanya abnormalitas tonus postural berupa spastisitas 

ekstremitas bawah, gangguan keseimbangan dan koordinasi jongkok, berdiri 

dan jalan. Gangguan berikutnya adalah timbul permasalahan functional 

limitation atau adanya kelainan pada organ diatas mengakibatkan 

terganggunya aktifitas fungsional, misalnya belum mampu jongkok dengan 

mandiri, duduk ke berdiri dengan mandiri, belum mampu berdiri dengan mandiri dan 

seimbang, pasien belum mampu berjalan, perawatan diri masih bergantung 

sepenuhnya. Dan juga akan timbul disability atau terganggunya dalam melakukan 

aktifitas sosial, sehingga tidak bisa melakukan aktifitas mandiri seperti belum mampu 

bersosialisasi dengan baik, baik dengan keluarga maupun lingkungan sosialnya. 

2. Rumusan Masalah 

a. Apakah ada manfaat stimulasi vestibular rehabilitation dan patterning therapy 

terhadap keseeimbangan dan koordinasi pada kondisi CP Spastik Diplegi 

Ataksia? 

b. Apakah ada manfaat stimulasi vestibular rehabilitation dan patterning therapy 

terhadap normalisasi tonus pada kondisi CP Spastik Diplegi Ataksia? 
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c. Apakah ada manfaat stimulasi vestibular rehabilitation dan patterning therapy  

terhadap kemampuan fungsional CP Spastik Diplegi Ataksia? 

3. Tujuan Penulisan  

1. Mampu mengetahui dan memahami manfaat stimulasi vestibular rehabilitation 

dan patterning therapy terhadap peningkatan keseimbangan dan koordinasi pada 

anak dengan kondisi ataksia 

2. Mampu mengetahui dan memahami manfaat stimulasi vestibular rehabilitation 

dan patterning therapy terhadap kondisi abnormalitas tonus berupa spastisitas 

pada ekstremitas bawah 

3. Mampu mengetahui dan memahami manfaat stimulasi vestubular rehabilitation 

dan patterning therapy terhadap kemampuan fungsional anak yang mengalami 

gangguan kognitif. 

 

B. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Definisi 

Cerebral palsy (CP) adalah suatu kelainan gerakan dan postur yang tidak 

progresif, akibat dari cidera susunan saraf  pusat yang sedang berkembang (Schwart, 

2004). 

 Spastik diplegi merupakan salah satu tipe cerebral palsy yang memiliki 

permasalahan utama berupa hipotonia, keterlambatan hilangnya reflek primitive. 

Kemudian hipertonia muncul tidak dalam posisi berdiri, tengkurap, maupun tegak 

lurus. Refleks tendon hiperaktif, reflek pyramidal masih muncul. Pola jalan berjinjit. 
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Dalam kasus yang paling parah berjalan secara mandiri adalah mustahil (Panteliadis, 

2004). 

Ataksia adalah suatu gangguan gerakan yang bermanifestasi sebagai 

inkoordinasi, ketidaksesuaian, dan keseimbangan yang buruk. Cerebral Palsy 

Ataksia disebabkan oleh malformasi serebelum atau penghubungnya. Penyebab 

paling sering adalah hipoplasia serebelar atau yang dapat diwariskan sebagai resesif 

autosomal (Hull, 2008). 

2. Etiologi  

CP dapat disebabkan faktor genetik maupun faktor lainnya. Apabila 

ditemukan lebih dari stu anak yang menderita kelainan ini dalam satu keluarganya, 

maka kemungkinan besar disebabkan faktor genetik. Waktu terjadinya kerusakan 

otak secara garis besar dapat dibagi pada masa prantal, perinatal dan postnatal 

(Mardiani, 2006). 

Sebagian besar kasus CP tidak dapat diperkirakan dengan adanya faktor 

resiko prenatal atau perinatal. Walaupun asfiksia perinatal pernah diduga sebagai 

penyebab utama CP, tetapi sekarang diakui hanya 10% kasus CP yang disebabkan 

oleh asfiksia perinatal. Pada kenyataannya, kurang dari 20% bayi dengan nilai Apgar 

10 menit 0-3 yang bertahan hidup akan menderita CP. Pada kira-kira 25% kasus CP 

penyebabnya tidak diketahui (Schwart, 2004). 

3. Perubahan Patologi 

Varisela atau cacar air merupakan penyakit yang sangat infeksius dan sering 

ditemukan, tetapi biasanya bersifat ringa bila menyerang anak-anak. Komplikasi 

cacar air jarang timbul pada anak yag sehat. Ensefalitis jarang terjadi, tetapi bila 
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muncul sering melibatkan serebelum. Anak tampak ataksia 3 sampai 8 hari setelah 

awitan ruam. Tidak kurang dari 80 persen anak dengan cacar air akan sembuh 

sempurna (Hull, 2004) 

. 

C. PROSES FISIOTERAPI 

1. Problematik Fisioterapi 

Pada kasus ini dapat ditemukan problematic fisioterapi yang berupa :  

adanya abnormalitas tonus otot berupa spastisitas pada ekstremitas bawah, 

adanya gangguan koordinasi dan keseimbangan ketika jongkok, berdiri da 

berjalan, serta adanya gangguan kemampuan fungsional seperti menggunakan 

ekstremitas bawah seperti berdiri sendiri dan berjalan, 

 

2. Tujuan Fisioterapi 

Tujuan fisioterapi pada kasus ini dapat berupa tujuan jangka pendek dan 

tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek yaitu mengontrol dan 

menurunkan spastisitas  pada ekstremitas bawah, meningkatkkan 

kemampuan keseimbangan dan koordinasi pasien.. Tujuan jangka panjang 

pada kondisi ini yakni kemampuan fungsional seperti jongkok, berdiri dan 

berjalan dengan mandiri, mencegah atrofi dan deformitas pada 

ekstremitas. 
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3. Pelaksanaan Fisioterapi 

a. Vestibular Rehabilitation 

Posisi pasien duduk long sitting. Posisi terapis duduk membelakangi 

pasien, fiksasi pada kepala pasien, terapis menggerakkan kepala pasien 

berupa gerak fleksi dan ekstensi, ulang 4 kali. Hasil didapatkan anak 

tampak tidak nyaman dan menangis namun latihan dapat dilakukan 

dengan baik. 

1. Patterning Therapy 

a. On elbow 

Posisi pasien prone lying. Posisi terapis di depan pasien dan 

fleksibel, fiksasi dibahu dan lengan pasien, kemudian secara 

dengan bantuan terapis  berat badan pasien ditumpukan pada kedua 

siku pasien. Tahan semampu pasien. Ulang sebanyak 3 kali. Hasil 

yang didapat, pasien dapat melakukan dengan benar, namun tetap 

butuh fiksasi dari terapis agar pasien tetap dalam posisi yang 

benar. 

b. On hand 

Posisi pasien prone lying dengan kedua lengan mengenakan 

backslap. Posisi terapis di depan pasien dan fleksibel, fiksasi pada 

kedua bahu pasien. Secara active assisted berat badan ditumpukan 

pada tangan dengan tungkai full ekstensi. Tahan semampu pasien, 

ulang sebanyak 3 kali.  Hasil yang didapat, pasien dapat 
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melakukan latihan ini dengan baik, namun di pertengahan latihan 

pasien nampak ingin menangis. 

c. Merayap 

Posisi pasien supine lying. Terapis memfiksasi kedua tangan dan 

kedua tungkai pasien, terapis menggerakkan lengan dan tungkai 

homolateral menekuk seakan posisi merayap dan kepala menoleh 

ke sisi homolateral, sedangkan lengan dan tungkai heteroleateral 

posisi full ekstensi. Lakukan pada tungkai satunya secara 

bergantian sebanyak 50-100 kali. Hasil yang didapat, pasien dapat 

melakukan latihan dengan baik. 

d. Berguling  

Posisi pasien supine lying. Terapis memfiksasi kedua tangan dan 

kedua tungkai pasien. Terapis men-semefleksi-kan tungkai 

homolateral dengan kedua tungkai full ekstensi di atas kepala, 

gulingkan pasien ke sisi heterolateral. Lakukan ssebanyak 50 kali 

pengulanagn. Hasil yang didapat, pasien mampu meneyelesaikan 

latihan dengan baik. 

e. Merangkak  

Posisi pasien duduk timpuh. Posisi terapis di depan pasien dn 

fleksibel. Terpis memposisikan pasien posisi merangkak, dengan 

tumpuan berat badan di kedua tangan dan kedua lutut pasien, 

selalu usahakan untuk menjaga vertebra pasien tetap lurus, tahan 
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semampu pasien, ulangi sebanyak 5 kali. Hasil yang didapat, 

pasien dapat melakukan latihan dengan baik, meski terkadang 

pasien tampak ingin menangis. 

f. Kneeling  

Posisi pasien duduk timpuh. Posisi terapis di depan pasien dan 

fleksibel, fiksasi pada pinggang pasien, tahan semampu pasien 

ulang 5 kali. Hasil yang didapat,pasien kurang dapat melakukan 

dengan baik, belum mampu mempertahankan posisi dan 

keseimbangan dengan baik. 

g. Latihan jongkok, berdiri, dan berjalan 

Posisi pasien jongkok degan tangan menggunakan backslap, 

fiksasi terapis pada hip pasien, tangan pasien lurus ke depan 

menyentuh lantai, tahan beberapa menit, diistirahatkan, ulang lagi 

sebanyak 8 kali. Hasil menunjukkan pasien daoat melakukan 

namun menangis. 

Posisi pasien berdiri bersandar di tembok, kedua tungkai 

menggunakan backslap dan berpegangan pada walker yang 

diletakkan di depan pasien. Tahan selama 15 menit. Hasil 

menunjukkan pada awal berdiri statis pasien nampak tenang, 

namun kemudian pasien menangis dan nampak tidak tenang. 

Posisi pasien berdiri masih menggunakan backslap, terapis 

memfiksasi pada bahu pasien, pasien nampak tidak mau saat 
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dilatih berjalan, pasien sulit untuk mengawali langkah, sehingga 

terapis membantu pasien untuk melangkah. Hasil menunjukkan 

pasien tidak mampu menyelesaikan latihan jalan, pasien menangis 

dan tidak mau melangkah. 

 

D. HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

1. Hasil 

a. Spastisitas 

Penilaian spastisitas menggunakan skala Asworth dari T0-T6. Pada 

penilaian spastisitas pada keempat ekstremitas  pada T0 didapat nilai 2 

pada T6 didapat nilai 2. 

b. Keseimbangan, koordinasi dan kemampuan fungsional 

Penilaian peningkatan keseimbangan, koordinasi dan kemampuan 

fungsional dari T0-T6 menggunakan Gross Motor Functional 

Measurement  (GMFM) . pada T0 didapatkan hasil total nilai 36,6%, pada 

T6 didapatkan hasil total nilai 36,6%. 

2. Pembahasan 

a.  Spastisitas 

Dengan vestibular rehabilitation dan patterning therapy dilakukan latihan 

gerak pasif maupun aktif  berupa mempolakan pola gerak abnormal ke 

pola normal yang kemudian dapat disimpan memori di otak.  
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b. Keseimbangan, koordinasi dan kemampuan fungsional 

Dengan vestibular rehabilitation dimana menstimulasi reseptor 

keseimbangan dan patterning therapy yang mempolakan pola gerak 

abnormal ke pola gerak normal yang dilakukan berulang-ulang dapat 

meningkatkan keseimbangan, koordinasi dan kemampuan fungsional. 

E. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan  

Pelaksanaan fisioterapi pada kasus cerebral pasly spastik diplegi 

ataksia dengan menggunakan modalitas fisioterapi berupa stimulasi vestibular 

rehabilitation dan patterning therapy di Pediatric Neurodevelopmental 

Therapy Centre (PNTC)  Karanganyar, setelah dilakukan terapi sebanyak 6 

kali didapatkan lesimpulan, bahwa : 

a. Belum mengalami penurunan spastisitas 

b. Belum mengalami peningkatan keseimbangan, koordinasi dan 

kemampuan fungsional 

B. Saran 

Sebagai penutup pada akhir Karya Tulis Ilmiah ini, penulis ingin 

memberikan saran,  fisioterapis dapat memberikan tindakan sebelum 

dilakukannya terapi seperti pemberian massage, gerakan pasif melawan pola 

spastisitas dan positioning. Selain hal tersebut fisioterapis dapat membantu 

dengan memberikan orthose untuk megoreksi deformitas dan menyeleksi alat 

bantu seperti walker, ataupun kursi roda untuk mobilisasi pasien. 
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