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Abstrak 
 
 
Latar Belakang: Cerebral Palsy merupakan suatu gangguan tumbuh kembang 
motorik anak yang disebabkan adanya kerusakan pada otak yang terjadi pada periode 
sebelum, sesudah, dan selama kelahiran yang ditandai dengan kelemahan pada 
anggota gerak atas, dengan karakteristik tonus postural otot yang tinggi terutama pada 
ekstremitas bawah. Diplegi adalah tipe dari cerebral palsy yang mengenai kedua 
tungkai dimana ekstremitas atas lebih ringan dari pada ekstremitas bawah. 
Permasalahan yang muncul pada kondisi ini adalah abnormalitas tonus otot berupa 
spastisitas pada ekstremitas bawah sehingga keterbatasan kemampuan fungsional 
diantaranya berdiri dan berjalan.         
 Tujuan: Untuk mengetahui pelaksanaan fisioterapi pada kasus cerebral palsy spastic 
diplegi dengan menggunakan terapi diantaranya adalah NDT atau Bobath untuk 
mengurangi spastisitas melalui efek rileksasi yang dihasilkan.           
Hasil: Setelah dilakukan terapi selama 6 kali didapatkan hasil penilaian spastisitas 
dengan skala asworth T1: Hip 3, ankle 2, knee 3 menjadi T6: Hip 3, ankle 2, knee 3. 
Peningkatan kemampuan motorik kasar dengan GMFM T1: Total skor 27,56% 
menjadi T6: 27,58%. 
Kesimpulan: Pemberian terapi bobath mampu memberikan efek rileksasi sehingga 
mempengaruhi penurunan tingkat spastisitas. Latihan dengan pendekatan metode 
inhibisi mampu meningkatkan kemampuan motorik kasar dan kemampuan aktifitas 
pada penderita cerebral palsy spastic diplegi.                       
Kata Kunci: Cerebral Palsy spastic diplegi, Bobath, dan Inhibisi. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



1. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Secara umum, Cerebral Palsy yang dikenal sebagai gangguan yang berefek 

pada gerakan dan postur. Pada cerebral palsy spastic otot-otot menjadi kaku. spastic 

diplegi merupakan gangguan yang mengenai pada keempat ekstremitas tubuh 

(ekstremitas atas dan bawah) dengan tingkat spastic ekstremitas bawah lebih berat 

dibandingkan ekstremitas atas. 

 Diplegi adalah paralisis yang menyertai kedua sisi tubuh, paralisis bilateral 

(Dorlan, 2005). Diplegi merupakan salah satu bentuk CP yang mengenai kedua belah 

kaki. Cerebral Palsy Spastik Diplegi adalah suatu gangguan tumbuh kembang 

motorik anak yang disebabkan karena adanya kerusakan pada otak yang terjadi pada 

periode sebelum, selama dan sesudah lelahiran yang ditandai dengan kelemahan pada 

anggota gerak bawah yang lebih berat dari pada anggota gerak atas. 

 Kelainan neuropatologi pada cerebral palsy bermacam-macam tergantung 

pada bentuk dan besarnya hasil dan juga pada tingkat perkembangan system saraf 

pusat (Molnar, 1992). Terdapat tiga jenis lesi neuropati (1) lesi yang dihasilkan oleh 

perdarahan dibawah lapisan ventrikel (subependimal), (2) enchepalopathy yang 

disebabkan oleh anoxia dan hypoxia, (3) neuropathy akibat malformasi system saraf 

pusat. 

Mekanisme patologi meliputi necrosis neurology selective dan ischemic 

cerebral.  Cerebral ischemic necrosis  meliputi  focal dan multifocal, sedangkan tipe 

ischaemic lesi meliputi lesi hemorargic dan periventricular leukomalacia (Hill and 



Volpe, dikutip oleh Shepherd, 1995). Periventrikular leukomalasia  adalah  pelebaran  

ventrikel  yang menekan kapsula interna yang berfungsi mengatur motor neuron dari 

tungkai dan trunk.  Pelebaran di kapsula interna menyebabkan gangguan di 

piramidalis dan menyebabkan cerebral palsy spastik diplegi ( Sheperd, 1995). 

Penyebab cerebral palsy spastik diplegi yaitu  karena adanya kerusakan area 6 

yang merupakan jalur ekstra piramidalis yang berfungsi untuk menghaluskan 

gerakan, sehingga akan terjadi gerakan yang tangkas, harmonis dan efektif, sehingga 

kerusakan pada area ini menyebabkan spastisitas. 

Fisioterapi pada kasus CP berperan dalam memperbaiki postur, mobilitas 

postural, control gerak, dan mengajarkan pola gerak yang benar. Cara yang 

digunanakan yaitu dengan mengurangi spastisitas, memperbaiki pola jalan, dan 

mengajarkan pada anak gerakan-gerakan fungsional sehingga diharapkan anak 

mampu mandiri untuk melakukan  aktifitasnya sehari-hari (Wikipedia Project, 

2007). Salah satu pendekataan yang telah dikembangkan untuk menangani kondisi 

CP adalah neuro developmental treatment (NDT).  

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. Agar lebih efektif, penanganan harus dimulai 

secepatnya, sebaiknya sebelum anak berusia 6 bulan. Hal ini sesungguhnya masih 

efektif untuk anak pada usia yang lebih tua, namun ketidak normalan akan semakin 

tampak seiring dengan bertambahnya usia anak dan biasanya membawa terapi pada 

kehidupan sehari-hari sangat sulit dicapai. ). Dasar dari tehnik terapi latihan dengan 



metode pendekatan NDT yaitu menginhibisi pola spastisitas dan fasilitasi pola-pola 

sikap dan gerakan. Melalui tindakan inhibisi spastisitas dan fasilitasi maka akan 

dicapai tonus yang mendekati normal dan diharapkan anak dapat bergerak bebas serta 

pengalaman sensoris akan bertambah banyak. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian diatas penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut 

: 

1. Apakah ada manfaat penatalaksanaan NDT dapat mengurangi spastisitas pada 

pasien cerebral palsy spastic diplegi ? 

2. Apakah ada manfaat penatalaksanaan NDT metode fasilitasi pola gerak dapat 

meningkatkan kemampuan fungsional pada pasien cerebral palsy spastic diplegi ? 

 

C. Tujuan Penulisan 

Dari rumusan masalah yang dikemukaakn maka tujuan dari penulisan ini 

adalah : 

1. Untuk mengetahui manfaat NDT dalam menurunkan spastisitas. 

2. Untuk mengetahui manfaat metode fasilitasi pola gerak dalam meningkatkan 

fungsional pada kasus cerebral palsy spastic diplegi 

D. Manfaat Penulis 

1. Bagi Penulis 



 Memberi pembelajaran baru serta memperkaya pengalaman bagi penulis 

dalam memberikan penatalaksanaan fisioterapi pada kondisi cerebral palsy spastic 

diplegi, serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir pendidikan 

Diploma III Fisioterapi di Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Bagi Masyarakat 

 Agar masyarakat dapat mengetahui lebih banyak tentang cerebral palsy dan 

bagaimana cara mengenali anak-anak yang terkena cerebral palsy serta memperluas 

wawasan masyarakat agar lebih tanggap untuk mencegah anak-anaknya dari resiko 

cerebral palsy.  

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Diskripsi Kasus 

1. Definisi Cerebral Palsy Spastik Diplegi 

Secara umum, Cerebral Palsy yang dikenal sebagai gangguan yang berefek 

pada gerakan dan postur. Pada cerebral palsy spastic otot-otot menjadi kaku. Tipe ini 

digolongkan berdasarkan bagian mana dari tubuh yang terpengaruh. Spastik Diplegi 

merupakan gangguan yang mengenai pada keempat ekstremitas tubuh (ekstremitas 

atas dan bawah) dengan tingkat spastic ekstremitas bawah lebih berat dari pada 

ekstremitas atas. 

Menurut (Dorlan, 2005) CP spastic diplegi adalah bersifat atau ditandai 

dengan spasme, hipertonik, dengan demikian otot-otot kaku dan gerakan kaku. 



Diplegi adalah paralisis yang menyertai kedua sisi tubuh, paralisis bilateral (Dorlan, 

2005). Diplegia merupakan salah satu bentuk CP yang utamanya mengenai kedua 

belah kaki (Dorlan, 2005).  

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa CP Spastik Diplegi adalah suatu 

gangguan tumbuh kembang motorik anak yang disebabkan karena adanya kerusakan 

pada otak yang terjadi pada periode sebelum, selama dan sesudah kelahiran yang 

ditandai dengan kelemahan pada anggota gerak atas, dengan karakteristik 

tonuspostural otot yang tinggi terutama pada region trunk bagian bawah menuju 

ekstremitas bawah. Pada CP spastic diplegi kadang-kadang disertai dengan retardasi 

mental, kejang dan gambaran ataksia. 

2. Patologi 

CP spastic diplegi dari beberapa literature diasumsikan oleh karena adanya 

haemorage dan periventricular leukomalacia pada area substansi alba yang 

merupakan area terbesar dari kortek motor. Periventrium leukomalacia adalah 

nekrosis dari substansi alba sekitar ventrikel akibat menurunnya kadar oksigen dan 

arus darah pada otak yang biasanya terjadi pada spastic diplegi. Periventricular 

leukomalacia sering terjadi bersamaan dengan lesi haemoragic dan potensi terjadi 

selama apnoe pada bayi premature.  

3. Etiologi 

Penyebab cerebral palsy sangat bervariasi biasanya tergantung pada suatu 

klasifikasi yang luas yang meliputi terminology tentang anak yang secara neurologic 

sakit sejak dilahirkan, anak yang lahir kurang bulan dengan berat badan lahir rendah 



yang beresiko cerebral palsy dan terminology tentang anak yang lahir dalam keadaan 

sehat dan mereka yang mengalami resiko cerebral palsy setelah masa kanak-kanak 

(Swaiman,1998). Periode terjadinya kerusakan otak dikelompokan dalam 3 katergori 

yaitu masa prenatal,  perinatal, dan post natal. 

1) Prenatal 

Pada masa  ini  banyak  faktor  yang menyebabkan terjadinya kerusakan otak, 

antara lain : (1) faktor  herediter atau genetik, (2) infeksi virus (rubella, herpes), 

bakteri dan parasit (toxoplasmosis), (3) anoxia janin yang disebabkan oleh 

perdarahan akibat pemisahan plasenta yang terlalu dini atau kelainan 

pertumbuhan plasenta, (4) inkompatibilitas rhesus (Rh) yang meliputi : anemia 

hemolitik, hiperbilirubinemia, dan eritroblastosis janin, (5) gangguan metabolik 

ibu : diabetus mellitus, (6) gangguan perkembangan yang meliputi kelainan 

pertumbuhan otak, vaskuler, struktur skeletal. 

2) Perinatal 

Pada masa ini faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan otak diantaranya : 

(1) pecahnya pembuluh darah otak dan, (2) kompresi otak akibat proses 

persalinan yang lama atau sulit, (3) asfiksia akibat sedasi obat, (4) gawat janin 

dalam persalinan, (5) solutio placentae, (6) placentae previa, (7) prematuritas. 

3) Post natal 

Pada masa ini faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan otak diantaranya : 

(1) gangguan pembuluh darah otak, (2) cedera kepala, (3) infeksi otak yang 

disebabkan bakteri atau encephalopati virus, (4) keadaan toksik seperti keracunan 



Pb (plumbum / timah hitam), (5) anoxia karena tenggelam, (6) serangan  epilepsy, 

(7) tumor, (8) cardiac arrest  (Campbell, 1991). 

4. Anatomi Fisiologi 

Otak merupakan bagian terdepan dari sistem saraf pusat yang mengalami 

perubahan dan pembesaran. Bagian ini dilindungi oleh tiga selaput pelindung 

(meningen) dan berada di dalam rongga tulang tengkorak. Pembagian otak terdiri dari 

cortex cerebri, ganglion basalis, thalamus, serta hypothalamus, mesenchepalon, 

batang otak dan cerebellum (Chusid, 1993). 

a. Fisiologi Otak 

1. Hemispherium Cerebri, yang membentuk bagian otak terbesar, dipisahkan 

oleh fissura longitudinalis cerebri yang dalam. Permukaan hemispherium 

cerebri berada didorsolateral, medial, dan basal. Pada bagian ini terdapat 

alur-alur yang dikenal sebagai fissura dan sulcus. Bagian otak yang berada di 

alur ini dinamakan konvolusi atau gyrus. Fissure lateralis cerebri 

memisahkan lobus temporalis dari lobus frontalis (Chusid, 1993). Bagian 

cerebrum yang utama : 

a) Lobus frontalis 

   Pada lobus frontalis terdiri dari beberapa area yaitu area 4 Brodmann 

yang merupakan daerah motorik utama, area 6 yang merupakan bagian dari 

sirkuit traktus ekstrapiramidalis, area 8 yang berhubungan dengan pergerakan 

mata dan juga perubahan pupil, serta area 9, 10, 11, dan 12 yang merupakan 

daerah asosiasi frontalis (Chusid, 1993). 



b) Lobus parietalis 

   Pada lobus parietalis terdiri dari area 3, 1, dan 2 yang merupakan 

daerah sensorik postsentralis yang utama, serta area 5 dan 7 yang merupakan 

daerah asosiasi sensorik (Chusid, 1993). 

c) Lobus temporalis 

   Bagian lobus temporalis dari hemisferium serebri terletak dibawah 

fissura lateralis serebridan berjalan kebelakang sampai fissura parieto-

ossipitalis. Area 41 adalah daerah auditorius primer. Area 42 merupakan 

korteks auditoris sekunder atau asosiatif. Area 38, 40, 21, dan 22 adalah 

daerah asosiasi (Chusid, 1993). 

d) Lobus occipitalis 

   Pada lobus ossipitalis terdiri dari area 17 yang merupakan korteks 

striata, korteks visual yang utama, serta area 18, dan 19 yang merupakan 

daerah asosiasi visual (Chusid, 1993). 

 

3. PROSES FISIOTERAPI 

Pasien bernama Kanna Hanifiyah Azzura, umur 5 tahun, agama islam, jenis 

kelamin perempuan, beralamatkan di Lembah Asri No 16 Batu, dengan diagnosis CP 

spastic diplegi. Pasien mengeluhkan  belum mamapu berdiri dan berjalan secara 

mandiri. 



Dari pemeriksaan yang sudah dilakukan terdapat adanya kekauan pada kedua 

anggota gerak bawah, spasme pada otot m. trapezius dan m. gastroc. Pasien masih 

belum mamapu berdiri dan berjalan secara mandiri. Parameter yang di gunakan untuk 

evaluasi antara lain evaluasi kemampuan fungsional dengan GMFM, penurunan 

spastisitas dengan skala Asworth. Untuk mengurangi problematic yang ada maka 

penulis modalitas Fisioterapi berupa inhibisi mengurangi spastisitas, mobilisasi 

punggung, fasilitasi pola gerak. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil 

1. Hasil Evaluasi Spastisitas mengguanakan Skala Asworth 

Tabel 4.1 

T6 T5 T4 T3 T2 T1 Grup Otot T1 T2 T3 T4 T5 T6 

2 2 2 2 2 2 Abduktor Hip 2 2 2 2 2 2 

2 2 2 2 2 2 Adduktor Hip 2 2 2 2 2 2 

2 2 2 2 2 2 Flexi Hip 2 2 2 2 2 2 

2 2 2 2 2 2 Flexi Knee 2 2 2 2 2 2 

2 2 2 2 2 2 Plantar 

FlexiAnkle 

2 2 2 2 2 2 

2 2 2 2 2 2 Dorsal 

FlexiAnkle 

2 2 2 2 2 2 



 

2. Hasil Evaluasi Kemampuan Motorik Kasar dengan GMFM 

Tabel 4.2 

NO DIMENSI T1 T2 T3 T4 T5 T6 

1 A 60,78% 60,78% 60,78% 60,78% 60,78% 62,74% 

2 B 50,98% 50,98% 50,98% 50,98% 50,98% 50,98% 

3 C 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

4 D 23,52% 23,52% 23,52% 23,52% 23,52% 23,52% 

5 E 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 Score 27,56% 27,56% 27,56% 27,56% 27,56% 27,58% 

 

B. Pembahasan 

Dalam studi kasus ini membahas pasien K dengan diagnose CP spastic diplegi 

dengan diberikan terapi latihan metode neuro developmental treatment (NDT). 

Pembahasan selanjutnya akan difokuskan pada problematika fisioterapi pada tingkat 

impairment yaitu (1) Adanya spastisitas pada anggota gerak bawah (2) Adanya 

spasme pada otot trapezius dan gastroc. 

Pembahasan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan spesifik. Pemeriksaan 

spesifik ini ditujukan untuk mengevaluasi perkembangan pasien sebelum dan sesudah 

latihan. Pemeriksaan spesifik yang digunakan yaitu : (1) pemeriksaan spastisitas 



dengan skala Asworth, (2) pengukuran kemampuan motorik kasar dengan Groos 

motor function measurement (GMFM). 

Pemeriksaan spastisitas dengan skala ukur Asworth terdiri dari 6 penilaian 

yaitu (1) nilai 0 yaitu normal, tidak ada peningkatan tonus otot (2) nilai 1 yaitu ada 

peningkatan tonus otot, ditandai dengan terasanya tahanan minimal pada akhir 

gerakan, sendi masih mampu full lingkup gerak sendi (LGS) dan mudah digerakakan 

(3) nilai 2 ada sedikit peningkatan tonus oto, ditandai dengan  adanya pemberhentian 

gerakan serta diikuti munculnya tahanan minimal mulai dari pertengahan hingga 

akhir gerakan, sendi masih bisa full LGS dan mudah digerakakn (4) nilai 3 yaitu 

peningkatan tonus otot lebih nyata sepanjang sebagian besar LGS tetapi secara umum 

sendi masih mudah digerakkan (5) nilai 4 yaitu peningkatan tonus otot sangtat nyata, 

sendi sulit digerakkan (6) nilai 5 yaitu sendi atau ekstremitas kaku pada gerakan 

fleksi dan ekstensi. Dari seluruh data yang dapat dilihat pada protocol studi kasus 

yang telah mendapat 6 kali evaluasi pada pemeriksaan awal T1 samapi dengan 

pemeriksaan akhir T6 didapatkan nilai spastisitas dengan skala Asworth, adanya 

sedikit perubahan nilai spastisitas. 

Pengukuran kemampuan fungsional dengan Gross Motor Function 

Measurement (GMFM). GMFM adalah struktur tes yang mana terdiri dari 88 item 

yang terbagi dalam 5 bagian. Ini adalah seberapa besar masing-masing keterampilan 

spesifik yang dicapai anak. GMFM tidak mengevaluasi bagaimana gerakan dicapai, 

tapi pengukuran dari kualitas gerakan dan perkembangan sekarang. Sensitifitas dari 

tes ini sangan baik terhadap kemampuan gerak. Pengukuran GMFM meliputi 88 item, 



pada posisi tidur terlentang meliputi 17 item, duduk 20 item, merangkak dan berdiri 

dengan tumpuan lutut 14 item, berdiri 13 item, berjalan, berlari, dan melompat 24 

item (Keith, 2002). Pada pengukuran kemampuan fungsional ini hanya dilakukan 

pada item tidur terlentang dan tengkurap, item duduk, item berdiri. Keterangan 

penilaian pada GMFM adalah berikut (1) nilai 0 tidak dapat melakukan, (2) niali 1 

dapat melakukan hanya awalnya saja, (3) niali 2 dapat melakukan sebagian, (4) nial 3 

dapat melakukan semuanya. Pada pemeriksaan T1 didapat hasil yaitu dimensi A 

sebesar 60,78%, dimensi B 50,98%, dimensi C sebesar 0%, dimensi D sebesar 

23,52%, dimensi E sebesar 0%. sehingga dari pemeriksaan kemampuan fungsional 

didapat nilai total 27,53%. 

Latihan dengan metode NDT yang diberikan akan mempertahankan kondisi 

umum pasien serta dapat meningkatkan interaksi pasien dengan orang lain, sehingga 

dapat meningkatkan rangsangan personal sosial pasien. Karena, pada dasarnya 

pemberian terapi latihan metode NDT tidak memperburuk kondisi pasien. Sedangkan 

upaya home program yang dianjurkan, juga baik hasilnya Karen dapat mencegah 

terjadinya kontraktur pada otot-otot penggerak tungkai bawah pasien dan deformitas 

pada tungkai bawah pasien. 

 

5. PENUTUP 

KESIMPULAN 

Cerebral palsy spastik diplegia adalah gangguan pada otak yang bersifat 

non-progresif yang disebabkan oleh adanya lesi atau perkembangan abnormal 



pada otak yang ditandai dengan adanya spastic dan gerakan yang kaku yang 

menyertai kedua sisi tubuh yaitu kedua belah kaki. 

Klasifikasi dari CP yaitu (1) spastik, (2) athetoid, (3) Ataksia, (4) Tremor, 

(5) mixed, Masalah yang berhubungan dengan CP bervariasi, mulai dari yang 

sangat ringan hingga berat. Beratnya kondisi, berhubungan dengan beratnya 

kerusakan otak dan letak kerusakan otak. Problem utama kasus ini adalah adanya 

spastisitas pada kedua tungkai. Problem utama tersebut pada akhirnya 

menyebabkan gangguan pada aktifitas fungsionalnya yaitu pasien belum mampu 

berdiri dan berjalan secara mandiri. 

Terapi latihan dilakukan dengan menggunakan pendekatan NDT dimana 

pada latihan ini berprinsip memfasilitasi pola sikap dan gerakan normal.  Setelah 

dilakukan penanganan fisioterapi pada pasien dengan umur 5 tahun selama dua 

minggu dengan diagnosa CP spastik diplegi dengan menggunakan metode 

pendekatan terapi latihan dengan NDT didapatkan hasil yaitu (1)  pemeriksaan 

spastisitas dengan skala ukur Asworth, pada kedua tungkai dinilai dari 

pemeriksaan awal (T1) sampai dengan terapi akhir (T6) diperoleh hasil nilai tetap 

atau tidak megalami penurunan dan peningkatan, (2) pemeriksaan kemampuan 

fungsional motorik kasar dengan GMFM dinilai dari pemeriksaan awal (T1) 

sampai dengan pemeriksaan akhir (T6) mengalami sedikit peningkatan yaitu pada 

total score 27,58%.  

Hasil penanganan yang belum terdapat perubahan ini antara lain 

disebabkan karena (1) waktu penanganan, yang mana hanya dilakukan 6x 



frekuensi latihan dalam 2 minggu dimana penanaman pengalaman motoris dan 

sensoris dari gerakan-gerakan dasar fungsional atau gerakan sikap normal, serta 

penanaman kemampuan fungsional membutuhkan waktu yang lama, dan bisa 

sampai bertahun-tahun, (2) terapi latihan metode NDT ini hanya memberikan 

hasil yang bersifat sementara sesaat setelah terapi diberikan, Karena pada pasien 

CP mekanisme reflek sikap normal pada anak belum berkembang secara alamiah 

akibat adanya immature brain. 

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah respon keluarga terhadap situasi 

pasien. Hal ini penting karena mengingat fisioterapi tidak dapat memantau secara 

langsung kegiatan sehari-hari pasien.Oleh karena itu melibatkan keluarga dalam 

tiap sesi latihan serta evaluasi kondisi pasien dan memberikan edukasi tentang 

berbagai hal mengenai kondisi pasien sendiri. 

 

SARAN-SARAN 

Pada bagian akhir karya tulis ilmiah ini penulis ingin mengembangkan 

saran-saran yang berkaitan dengan kondisi CP spastik diplegi, agar keberhasilan 

dalam penanganan dapat tercapai.Untuk mendapat hasil yang optimal dalam 

penanganan CP spastik diplegi disarankan (1) sebaiknya latihan dilakukan sesering 

mungkin baik dalam hal intensitas maupun frekuensi latihan, (2) disarankan 

fisioterapi bisa memberi latihan dengan kreatif dan variatif agar anak tidak bosan 

saat latihan, (3) fisioterapi harus mempunyai pengetahuan luas tentang ilmu 



tumbuh kembang anak normal dan berbagai ilmu mengenai fisioterapi dalam 

pediatri saat ini.  

Selain itu kepada fisioterapis hendaknya sebelum melakukan tindakan 

terapi sebaiknya diawali dengan pemeriksaan yang teliti , sistematis dan terarah 

sehingga diperoleh data yang lengkap mengenai permasalahan yang dihadapi 

pasien, sehingga mempermudah terapis didalam memilih modalitas yang tepat dan 

hasil bisa optimal. Kerjasama antara fisioterapi, orang tua, dan pasien sangatlah 

mendukung keberhasilan latihan. Fisioterapi memberitahukan hal-ha mengenai 

CP, hal yang dapat memperburuk kondisi pasien, dan pada akhirnya keluarga 

diminta untuk teratur dalam memberikan home program. Selain latihan yang 

dilaksanakan secara rutin hal lain yang perlu diperhatikan adalah respon keluarga 

terhadap situasi ini. Karena hanyalah orang tua yang paling mengerti persoalan 

anaknya dan bukanlah orang tua yang menjadi persoalannya. 
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