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PENATALAKSANAAN TERAPI LATIHAN PADA KONDISI DOWN 
SYNDROME DI YPAC SURAKARTA 

(Syuja Ulhaq, 2014, 41 halaman) 

ABSTRAK 

Latar Belakang: Karya tulis ilmiah penatalaksanaan terapi latihan pada kondisi 
down syndrome ini dimaksudkan untuk memberikan informasi, pengetahuan, dan  
pemahaman tentang kondisi down syndrome yang menyebabkan timbulnya 
berbagai permasalahan fisik dan modalitas yang diberikan pada kondisi ini adalah 
Terapi Latihan. 

Tujuan: Karya Tulis ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan 
fisioterapi pada kasus down syndrome, menambah pengetahuan, dan 
penyebarluasan peran fisioterapi pada kondisi down syndrome pada kalangan 
fisioterapi, medis, dan masyarakat serta mengetahui bagaimana Terapi Latihan 
dapat meningkatkan kekuatan otot , meningkatkan kemampuan fungsional.   

Metode: Studi kasus dilakukan dengan pemberian modalitas berupa Terapi 
Latihanselama6kaliterapi. 

Hasil: Setelah dilakukan terapi sebanyak enam kali didapatkan hasil adanya 
penambahan kekuatanan otot quadriceps dan hamstring pasif T1:S 3 menjadi T6:S 
4, dan peningkatan fungsional pada dimensi D dimana T1: 43,58% menjadi T6: 
51,28%.. 

Kesimpulan dan Saran: Adanya peningkatan setelah dilakukan tindakan 
fisioterapi dan perlu diadakan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui modalitas 
fisioterapi apa yang berpengaruh diantara modalitas yang telah diterapkan 
tersebut di atas pada kondisi down syndrome. 

Kata kunci:  Terapi Latihan.   

 

 

 

 

 

 

 



A. PENDAHULUAN 
Latar belakang 

Down Syndrome (DS) atau yang umum disebut sebagai keterbelakangan 
mental jelas bukan kutukan. Penyakit atau cacat itu terbukti bisa menimpa 
siapapun, mungkin juga salah satu anggota keluarga kita. DS disebabkan kelainan 
pada kromosom. Kromosom adalah merupakan serat-serat khusus yang terdapat 
didalam setiap sel didalam badan manusia dimana terdapat bahan-bagan genetik 
yang menentukan sifat-sifat seseorang. Selain itu DS disebabkan oleh hasil 
daripada penyimpangan kromosom semasa konsepsi.  

Saat ini, menurut catatan Indonesia Center for Biodiversityand 
Biotechnology (ICBB), Bogor, terdapat lebih dari 300 ribu anak pengidap DS. 
Angka penderita itu di seluruh dunia diperkirakan mencapai 8 juta jiwa. 
Masyarakat awam seringkali hanya tahu bahwa penderita DS adalah mereka 
yang memiliki tingkat kecerdasan yang amat rendah. Tapi pengertian itu tidak 
sepenuhnya tepat. Kenyataannya bisa jauh lebih rumit dari itu. Penderita tidak 
jarang mengalami beragam jenis kelainan yang bermuara pada cacat itu. 

Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penulisan karya tulis ilmiah ini adalah meliputi:  
1.tujuan khusus 

a. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh terapi latihan dalam meningkatkan  
kekuatan otot AGA dan AGB 

b. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh terapi latihandalam membantu 
meningkatkan kemampuan fungsional 

 
B. TINJAUAN PUSTAKA 
1. Down syndrome 

Down syndrome(DS) adalah suatu kondisi keterbelakangan perkembangan 
fisik dan mental pada anak yang disebabkan adanya abnormalitas perkembangan 
kromosom (Cuncha, 1992). 

DS adalah gangguan kromosom yang biasanya mengakibatkan 
keterbelakangan mental, yang ditandai dengan karakteristik wajah dengan 
kranium kecil, bagian anteroposterior yang mendatar, jembatan hidung yang 
datar, lipatan eplikantus, dan microencephaly. Kelainan ini juga disebut dengan 
trysomi 21 dan nondisjunction (Reed, 1999). 
 DS adalah kelainan bawaan, terutama keterbelakangan mental, bentuk wajah 
yang khas (Idiosi Mongoloid, Mongoloidisme), kelainan kromosomal berupa 
trisomi atau translokasi gen secara tidak seimbang (Ramali, 2005). 
 



 
2. ETIOLOGI 

DS disebabkan oleh adanya kelebihan materi genetik pada kromosom 21 
atau trisomi 21. Manusia normal mempunyai 23 pasang kromosom XX atau 23 
pasang kromosom XY dengan jumlah total 46 tetapi penyandang DS memilki 3 
kromosom ke 21. Ini bermakna penyandang DS mempunyai 47 kromosom lebih 
banyak 1 kromosom dibandingkan manusia normal yang hanya mempunyai 46. 
Kejadian ini disebabkan oleh salahsatu dari 3 keadaan berikut : 

a. Non disjunction (95%) 
Kegagalan Meiosis berakibat pembelahan sel tidak merata, gamet 
kelebihan satu kromosom (Trisomi 21) 

b. Mozaikisme (1-2%) 
Setelah pembuahan normal, tapi pembelahan sel tidak merata dan gamet 
kelebihan/kekurangan satu kromosom (Trisomi 21/Monosomi 21) 

c. Translokasi Robertsonian (2-3%) 
Kelainan keturunan (Orang tua sebagai pembawa sifat translokasi), 
pembelahan sel tidak sama mengakibatkan trisomi 21 
 

3. Teknologi Intervensi Fisioterapi 
 Teknologi Intervensi Fisioterapi yang digunakan dalam hal ini adalah Terapi 
Latihan dengan metode Bobath atau NDT yaitu suatu teknik yang dikembangkan 
oleh Karel dan Bertha Bobath pada tahun 1997. Metode ini khususnya ditujukan 
untuk menangani gangguan system saraf pusat pada bayi dan anak-anak (Sheperd, 
1997). Agar lebih efektif, penanganan harus dimulai secepatnya (Bobath dan 
Kong, 1967, dikutip oleh Sheperd, 1997), sebaiknya sebelum anak berusia 6 
bulan. Hal ini sesungguhnya masih efektif untuk anak pada usia yang lebih tua, 
namun ketidaknormalan akan semakin tampak seiring dengan bertambahnya usia 
anak dengan DS dan biasanya membawa terapi pada kehidupan sehari-hari sangat 
sulit dicapai. 

Metode ini dimulai dengan mula-mula menekankan reflek-reflek abnormal 
yang patologis menjadi penghambat terjadinya gerakan-gerakan normal. Anak 
harus ditempatkan  dalam sikap tertentu yang dinamakan Reflek Inhibiting 
Posture (RIP) yang bertujuan untuk menghambat tonus otot yang abnormal 
(Trombly, 1989). 

Handling digunakan untuk mempengaruhi tonus postural, mengatur 
koordinasi, menghinbisi pola abnormal, dan memfasilitasi respon otomatis 
normal. Dengan handling yang tepat, tonus serta pola gerak yang abnormal dapat 
dicegah sesaat setelah terlihat tanda-tandanya (Trombly, 1989).   

Key Point of Control (KPoC) yaitu titik yang digunakan terapis dalam 
inhibisi dan fasilitasi. KPoC harus dimulai dari proksimal ke distal/bergerak mulai 



dari kepala-leher-trunk-kaki dan jari kaki. Dengan bantuan KPoC, pola inhibisi 
dapat dilakukan pada penderita DSdengan mengarahkan pada pola kebalikannya. 

Metode Bobath mempunyai beberapa teknik  : 1) Inhibisi dari postur yang 
abnormal dan tonus otot yang dinamis, 2) Stimulasi terhadap otot-otot  yang  
mengalami hypertonik , 3) Fasilitasi pola gerak normal (Rood, 2000). 
 
Prinsip-prinsip NDT/BOBATH: 

1. Kemampuan mekanik setelah mengalami lesi atau dengan 
menggunakan penanganan yang tepat memungkinkan untuk diperbaiki 

2. Lesi pada susunan saraf pusat menyebabkan gangguan fungsi 
secara keseluruhan namun dalam NDT yang ditangani adalah motorik. 

3. Spastisitas dalam NDT dipandang sebagai gangguan dari sikap yang 
normal dan kontrol gerakan. 

4. Pembelajaran pada gerakan yang normal merupakan dasar gerakan dapat 
dilakukan jika Tonus normal. 

5. Mekanisme Postural Reflex yang normal merupakan dasar gerakan 
yang normal. 

6. Otot tidak tahu fungsi masing-masing otot tapi pola geraknya. 
7. Gerakan dicetuskan di sensoris dilaksanakan oleh motorik dan dikontrol 

oleh sensoris. 
 
Tujuan konsep NDT : 

1. Memperbaiki dan mencegah postur dan pola gerakan abnormal. 
2. Mengajarkan postur dan pola gerak yang normal. 

 
Prinsip terapi dan penanganan : 

1. Simetris dalam sikap dan gerakan 
2. Seaktif mungkin mengikuti sertakan sisi yang sakit pada segala kegiatan. 
3. Pemakaian gerakan-gerakan ADL dalam terapi. 
4. Konsekuensi selama penanganan (ada tahap-tahap dalam terapi). 
5. Pembelajaran bukan diarahkan pada gerakannya, tetapi pada 

perasaan gerakan. 
6. Terapi dilakukan secara individu. 

 
C. PROSES FISOPTERAPI 

 
Anamnesis dilakukan pada tanggal 04 Februari 2014, hasil yang dapat 

diperoleh adalah sebagai berikut: 
 



Problematika fisioterapi yang ditemukan yang meliputi permasalahan 
kapasitas fisik dan permasahan kapasitas fungsional yang meliputi : 

1. Impairment: Terdapat adanya hypotonus otot-otot AGA,terdapat adanya 
hypotonus otot-otot AGB, terdapat adanya hypotonus otot-otot postural, 
terdapat adanya penurunan kekuatan otot-otot AGA, terdapat adanya 
penurunan kekuatan otot-otot AGA, terdapat adanya instabilitas pelvic joint 

2. Pasien belum mampu berdiri secara mandiri, Pasien belum mampu berjalan 
secara mandiri 

3. Belum mampu bermain dengan teman sebayanya secara mandiri karena 
belum mampu  berdiri dan berjalan secara mandiri 

 
 Adapun penatalaksanaan pada tanggal 4, 7, 11, 14, 18, dan 21 Februari 
2014 yang telah diberikan yaitu dengan terapi latihan teknik NDTyang dapat 
diuraikan dibawah iniFasilitasi 

1) Fleksor elbow 

Posisi pasien duduk, posisi terapis dibelakang pasien fiksasi pada 
bagian elbow key poin of control pada bagian elbow, kemudian 
memberikan stimulasi kepada pasien untuk memberi tekanan pada wrish, 
pengulangan gerakan 8 kali hitungan  

2) Fasilitasi untuk menjaga kesembangan pada posisi duduk 

Pasien berada di tepi terapis, terapis duduk di belakang pasien 
untuk menyangga tubuh pasien, key poin of controlnya pada tungkai atas 
pasien kanan dan kiri, kemudian memberi stimulasi kepada pasien untuk 
menjag keseimbangan deng base support yang benar. Pengulangn gerakan 
8 kali hitungan dengan penahanan 8 kali hitungan. 

3) Fasilitasi kneeling dari crawling  

Fasilitasi kneeling dari ceawling , posisi anak crawling sedangkan 
terapis bersimpuh di belakang anak dengan kedua tangn terrapis pada 
pelvic sebagian key poin of controlnya. Berikan aba aba ‘’ayo tekuk 
lututnya !’’ dilanjutkan dengan ‘’ayo angkat pantatnya !’’ sambil 
memberikan sedikit bantuan dengan menarik pelvis ke arah depan dank ke 
atas sampai ke posisi kneeling. Pertahankan selama beberapa saat. Dosis 
sekali setiap latihan. 

 
 



4) Fasilitasi keseimbangan kneeling disertai elongation. 

Posisi anak kneeling sedangkan terapis berlutut di belakang anak 
dengan satu tangan terapis melingkar pada dada anak sedangkan tnagan 
yang lain pada pelvis. Lakukan gerakan srikumduksi dari trunk ke segala 
arah lalu mirting ke kanan dan ke kiri. Fasilitasi pada posisi ini dapat 
dilakukan dengan tilting board. Dengan posisi anak kneeling di atas tilting 
board. Terapis berada di depan atau belakang anak dengan menggoyang 
tilting board ke kanan dan ke kiri. Dosis sekali setiap sesi latihan. 

5) Fasilitasi half kneeling dari kneeling 

Dimulai pada posisi anak kneeling sedangkan terapis keneling di 
depan anak dengan pegangan pada pelvis sebagai key point of control. 
Pindahkan berat badan anak ke salah satu sisi dengan aba aba ‘’ayo miring 
ke kanan atau ke kiri!’’ lalu anak diminta mengangkat kaki yang tidak 
menyangga berat badan dengan aba aba ‘’angkat kaki kirir tau kanan!!’’ 
sampai anak keposisi half kneeling. Pertahankan untuk beberapa saat. 
Dosis sekali setiap sesi latihan . 

6) Fasilitasi keseimbangan pada half kneeling 

Posisi half kneeling sedangkan terapis kneeling di deapan atau 
belakang anak dengan key point of control pada bahu anak . Berikan 
dorongan ke depan, ke belakang ke kanan dan kekiri. Latihan untuk 
memfasisilitasi keseimbangan. 

7) Fasilitasihalf kneeling ke berdiri  

Pelaksanaannya posisi half kneeling sedangkan terapis kneeling di 
depan atau belakang anak dengan pegangan pada pelvis. Anak diminta 
untuk memberikan aba aba. ‘’ayo bungkukkan badannya!!’’ dilanjutkan 
ayo berdiri!’’ terapis dapat membantu dengan memeberikan sedikit tarikan 
kea rah depan dan ke atas ( kearah berdiri. Pertahankan posisi ini untuk 
beberapa saat. Dosis sekali seiap sesi latihan. 

8) Fasilitasi keseimbangn pada posisi berdiri  

Fasilitasi keseimbangan pada pisisi berdiri caranya posisikan anak 
berdiri di lantai atau matras,  terapis barada di depan atau belakang anak 



dengan pegangan pada bahu kemudian berikan dorongan ke depan, ke 
belakang atau ke samping .  

9) Fasilitasi berjalan. 

Posisi saat berdiri di lantai sedang terapis berdiri di belakang anak 
dengan pegangan pada bahu anak sebagai key point of control. Kemudian 
terapis memutar bahu kan dan sedikit dorongan ke depan maka secara 
otomatis akan terjadi gerak aktif lengan kiri dan tungkai kanan kan 
melangkah. Begitu pula sebaliknya . Lakukan gerakan tersebut secara 
bergantian dan ulang ulang 2 kali 8 hitungan setiap sesi latihan . 

10) Penguatan otot bisa juga menggunan modalitas katler ( pemberat) 

Caranya dengan mengikatkan katler pada extremitas bagian distal 
yang ingin dilatih dengan berat menyesuaikan kemampuan pasien . Misal 
pada tungkai bawah dengan mengikatkan katler 1 kg pada distal tibia 
pasien disuruh menggerakkna tungkai kearah fleksi dan ekstensi tujuannya 
untuk meningkatkan kekuatan otot quadriceps 

 
 D. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari proses pemecahan masalah pada bab sebelumnya dapat dilihat adanya 
kemajuan pada pasien dengan kondisi DS. Hal ini tampak dari hasil T6 dengan 
evaluasi di bawah ini. 
Hasil evaluasi yang dilakukan dengan instrument berdasarkan MMT dapat dilihat 
peningkatannya dari grafik di bawah ini .Sumbu x (horizontal menyatakan terapi 
keberapa yang telah dilakukan, sedangkan sumbu y ( vertical menyatakan jumlah 
jawaban dari 6 kali percobaan. 
 

a. Grafik 4.1 hasil evaluasi MMT AGA kanan dan kiri 
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b. Grafik 4.2 hasil evaluasi MMT AGB kanan dan kiri 

 
 

c. Grafik 4.3 Hasil Evaluasi GMFM  
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PEMBAHASAN 
 Pasien dengan nama an.Habil umur 5 tahun 10 bulan  dengan diagnosis 
DS, dengan  problematic fisioterapi yaitu: adanya kelemahan otot pada AGA dan 
AGB dan adanya gangguan keseimbngan dalam aktivitas berdiri, dan berjalan . 
Berikut pembahasan atas hasil evaluasi pada pasien yang diberikan terapi laatihan 
dengan pendekatan ndt setelah terapi selam 6 kali dilakukan satu minggu 2 kali  
1. Peningkatan kekuatan otot  

Pengukuran kekuatan otot menggunakan MMT ( Manual Muscle Testing) 
dari nilai nilai kekuatan otot yang diperoleh selama T1-T6 adanya peningkatan 
kekuatan otot, perinciannya sebagai berikut: pada AGA otot penggerak sholder  
yaitu T1=3; T6=3, otot penggerak elbow T1=3; T6=4, untuk otot penggerak wrist 
T1=3, T6=3. Adapun pada  AGB otot penggerak hip  yaitu T1=3; T6=3, otot 
penggerak knee T1=3; T6=4, untuk otot penggerak ankle T1=3; T6=3.  
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Dari data yang diperoleh diatas dapat dikatakan bahwa telah terjadi 
peningkatan kekuatan otot selama 6 kali terapi walaupun sangan minimum, 
meningkatkan kekuatan otot ini dikarenakan terapi latihan metode bobath 
menggunakan teknik stimulasi yang berupa aproksimasi bisa meningkatkan 
kekuatan otot karena pada saat penekanan yang dilakukan pada setiap sendi akan 
merangsang otak lalu memberikan respon pada syaraf- syaraf ferioseptc pada 
daerah sendi yang akan merangsang otot otot sendi , selain dengan terapi bobath 
pasien banyak dirangsang dengan menggunakan pembeban seperti katler dan 
terapi lainnya yang bisa meningkatkan kekuatan otot 

2. Kemampuan fungisonal  

Hasil evaluasi kemampuan fungsional dengan GMFM diperoleh T1-T6 
ada peningkatan pada dimensi D, yaitu dimensi berdiri dengan nilai T1= 43,58% 
menjadi 51,28% pada T6. Banyak faktor yang menghambat keterlambatan 
tumbuh kembang pada anak DS, untuk meningkatkan kemampuan 
fusngsionalnya selain gangguan mental anak ini mempunyai IQ yang sangat 
rendah, kelainan yang lain juga seperti kelainan jantung bawaan dan mudahnya 
terserang penyakit yang membuat pertumbuhan serta kemampuan 
fusngsionalnya terhambat dan terlambat. 

Hasil evaluasi aktivitas fungsional peningkatannya kurang signifikan, 
mengingat lamanya terapi yang diberikan cukup singkat, selain itu aktivitas 
pasien di rumah sangat berpengaruh terhadap hasil evaluasi yang tidak bisa 
dipantau oleh terapis. 

Keberhasilan  dari program terapi yang diberikan dipengaruhi oleh 
bebrapa factor baik internal maupun eksternal, untuk factor internal dipengaruhi 
oleh kondisi umum pasien, motivasi pasien untuk sembuh, umur, derajat dan 
aktualitas penyakit, serta adanya factor eksternal berupa program terapi yang 
diberikan, aplikasi interverensi, metode, dosis, waktu dan frekuensi terapis. 

 
E. SIMPULAN DAN SARAN 
A. Simpulan 
 Terapi yang diberikan oleh penulis kepada pasien dengan diagnosa DS 
menggunakan metode pendekatan terapi latihan metode bobath selama 6 kali 
terapi dan 3 kali evaluasi didapatkan hasil yaitu : (1) kekuatan otot dengan 
Manual Muscle Testing (MMT), pada kedua tungkai dilihat dari pemeriksaan awal 
(T1) sampai dengan terapi akhir (T6) diperoleh hasil menetap untuk anggota gerak 
atasnya dan meningkat dari nilai otot 3 ke nilai otot 4 untuk knee pada anggota 
gerak bawahnya, (2) pemeriksaan kemampuan fungsional dengan GMFM dilihat 
dari pemeriksaan awal (T1) sampai dengan terapi akhir (T6) mengalami 
peningkatan pada dimensi D 

 



  
B. Saran  

Pada kasus ini ditemukan beberapa kendala dalam proses pelaksanaan 
terapi, dari kendala yang ditemukan dapat dijelaskan beberapa saran untuk 
mempermudah proses pelaksanaan terapi, adapun saran tersebut adalah: Penulis 
menyarankan kepada teman-teman fisioterapis untuk tidak ragu-ragu dalam 
memberikan pelayanan kepada pasien DS, dikarenakan semua pasien DS banyak 
mengalami permasalahan separti yang di sebutkan diatas yang kesemuanya 
merupakan bidang kerja fisioterpis. Fisioterapis harus selalu meningkatkan mutu 
palayanan dan melayani pasien dengan sebaik-baiknya.  
 Terapis menyarankan kepada pasien dan keluarga untuk teteap 
bersemangat dalam melakukan terapi dan selalu mengikuti perintah yang 
diberikan terapis. 
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