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PENATALAKSANAAN FISIOTERAPI PADA KONDISI CEREBRAL 

PALSY SPASTIC ATHETOID QUADRIPLEGI TIPE EKSTENSI ET CAUSA 

HEMIATROFI CEREBRI SINISTRA DENGAN METODE NEURO 

DEVELOPMENT TREATMENT (NDT) DI KLINIK GRIYA FISIO BUNDA 

NOVY YOGYAKARTA 

 

Abstrak 

 

Latar Belakang: Cerebral Palsy merupakan kelainan sikap dan gerak yang 

disebabkan karena kerusakan otak yang belum matur/ matang, yang terjadi sejak 

dalam kandungan sampai usia balita. Sedangkan,Cerebral Palsy Spastic Athetoid 

Quadriplegi adalah kelainan sikap gerak dan postur karena adanya kerusakan 

susunan saraf pusat pada otak yang bersifat non progresif yang ditandai dengan 

adanya spastisitas dan kelemahan pada keempat anggota gerak. Modalitas 

fisioterapi yang digunakan yaitu dengan metode Neuro Develpoment Treatment 

(NDT). 

Tujuan: Untuk mengetahui pelaksanaan Fisioterapi pada kasus Cerebral Palsy 

Spastic Athetoid Quadriplegi dalam mengontrol tingkat spastisitas, meningkatkan 

kemampuan fungsional, dan meningkatkan tonus otot tubuh. 

Hasil: Setelah dilakukan 6x terapi diperoleh hasil (1) spastisitas yang tetap dari 

T1 sampai T6 yang diukur degan skala Asworth, pada shoulder, elbow, knee, dan 

ankle diperoleh nilai 1, dan pada wrist dan hip diperoleh nilai 0,(2) kemampuan 

fungsional yang diukur dengan GMFM dari T1 sampai T6 diperoleh hasil tetap 

degan nilai 12,25%, (3) kekuatan otot yang tetap dari T1 sampai T6, diukur 

dengan X0TR, pada shoulder, elbow,wrist, dan knee bernilai X, pada hip bernilai 

T, dan pada ankle bernilai R. 

Kesimpulan: Penatalaksanaan fisioterapi menggunakan Neuro Development 

Treatment (NDT) pada kondisi Cerebral Palsy Spastic Athetoid Quadriplegi 

dalam mengontrol tingkat spastisitas, meningkatkan kemampuan fungsional, dan 

meningkatkan kekuatan tonus otot belum mengalami perubahan yang signifikan. 

 

Kata Kunci: Cerebral Palsy, Neuro Development Treatment (NDT), skala 

Asworth, Gross Motor Function Measure (GMFM). 

 

Abstract 

 

Background: Cerebral Palsy is disorder posture and movement because of 

immature brain damage that occurs during pregnancy and chilhood. While, 

Cerebral Palsy Spastic Athetoid Quadriplegi is a disorder posture and movement 

causes by damage to the central nervous system of the brain that is non-

progressive characterized by spasticity and weakness of the four limbs. 

Physiotherapy modalities used in the metod of Neuro Development Treatment 

(NDT). 

  



2 
 

Purpose: To investigate the management of Neuro Development Treatment at 

condition of Cerebral Palsy Spastic Athetoid Quadriplegi to control spasticity, 

improve functional ability, and increase muscle strength. 

Result: After therapy 6 times result (1) spasticity that persistent from T1 to T6 

measure by Asworth scale, the shoulder, elbow, knee, and ankle obtained a value 

to 1, wrist and hip obtained a value to 0, (2) functional abilty as measured by 

GMFM from T1 to T6 fixed the value obtained persist at 12,25%, (3) unchanged 

muscle strength from T1 to T6 that measure by X0TR, the shoulder, elbow wrist, 

and knee obtained a value to X, hip obtained a value to T, and ankle obtained a 

value to R. 

Conclusion: Neuro Development Treatment (NDT) management at Cerebral 

Palsy Spastic Athetoid Quadriplegi to controled of spasticity, improve functional 

ability, and increase muscle strength has not changed significantly. 

 
Keywords: Cerebral Palsy, Neuro Development Treatment (NDT), Asworth 

scale, Gross Motor Functional Measure (GMFM). 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sebagian besar masyarakat jaman sekarang sudah mengenal beragam 

teknologi hasil penelitian para ahli yang pada akhirnya mampu menyedot 

banyak perhatian. Efek dari teknologi yang tengah merajalela pastinya 

memiliki dampak baik dan buruk bagi perkembangan ilmu dan penyakit 

kesehatan yang semakin kompleks. Tidak hanya menyerang dewasa dan 

orang tua, tapi juga menyerang anak yang lebih rentan terinfeksi penyakit. 

Penyakit atau kelainan pada anak dapat terjadi pada masa sebelum, sesaat, 

ataupun setelah kelahiran dengan faktor penyebab yang beragam. Salah 

satu penyakit atau kelainan yang sering dijumpai pada era perkembangan 

jaman saat ini adalah Cerebral Palsy. 

Cerebral palsy merupakan kumpulan gangguan permanen dari 

perkembangan gerak dan postur yang menyebabkan keterbatasan aktivitas, 

yang dikaitkan dengan gangguan non progresif yang terjadi di otak sejak 

dalam kandungan atau di masa kanak-kanak (Novak, 2014). 

Soedjiningsih (2014) menyatakan bahwa lebih banyak terjadi pada 

anak laki-laki daripada perempuan. Palsi serebral sering terjadi pada anak 

pertama, mungkin karena anak pertama lebih sering mengalami kesulitan 
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pada waktu dilahirkan. Angka kejadiannya lebih tinggi pada bayi BBLR, 

dan anak kembar, umur ibu lebih dari 40 tahun serta  pada kondisi 

multipara. 

       Peran fisioterapi di sini adalah meningkatkan kemampuan fungsional 

anak sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap orang lain. 

Neuro Developmental Treatment (NDT) dianggap sebagai pendekatan 

manajemen terapi yang komprehensif mengarahkan ke fungsi motor 

sehari-hari yang relevan (Hinchcliffe, 2007). Dasar dari teknik terapi 

latihan dengan metode pendekatan NDT yaitu mengontrol pola spastisitas 

dengan teknik inhibisi, memfasilitasi pola sikap dan gerakan sehari-hari 

untuk memelihara tonus otot, serta meningkatkan tonus otot dengan 

metode stimulasi. 

1.2 Landasan Teori 

Menurut Lippert (2011) Cerebral Palsy adalah suatu istilah yang 

digunakan untuk menggambarkan kelainan yang bersifat non progresif 

pada otak yang disebabkan karena kerusakan pada saat proses kehamilan, 

kelahiran, atau pada masa pasca persalinan. Cerebral palsy adalah adanya 

gangguan gerak dan fungsi tubuh berlangsung pada masa kehamilan 

sampai tumbuh kembang anak, bersifat non progresif, mengenai sel 

sensorik dan motorik susunan syaraf pusat pada otak sehingga penderita 

mengalami keterbatasan/kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. 

Dari definisi di atas, maka diambil kesimpulan Cerebral Palsy 

Spastic Athetoid Quadriplegi Tipe Ekstensi et causa Hemiatrofi Cerebri 

Sinistra adalah kelainan sikap gerak dan postur karena adanya kerusakan 

susunan saraf pusat pada otak yang bersifat non progresif terjadi pada 

masa prenatal, perinatal, maupun postnatal ditandai dengan adanya 

gerakan otot tubuh yang tidak terkontrol, spastisitas otot dan kelemahan 

pada keempat anggota gerak. 

2. METODE PENELITIAN 

Penatalaksanaan fisioterapi pada An. T dengan kondisi Cerebral 

Palsy Spastic Athetoid Quadriplegi tipe ekstensi et causa hemiatrofi 
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cerebri sinistra dilakukan sebanyak 6x terapi pada bulan Februari 2017. 

Metode yang digunakan untuk penatalaksanaan fisioterapi  adalah metode 

NDT. Konsep yang dikembangkan  NDT yaitu memperbaiki dan 

mencegah postur dan pola gerak abnormal dan mengajarkan postur serta 

pola gerakan yang normal, (Waspada, 2010). Ada beberapa macam teknik 

yang digunakan dalam metode NDT, seperti: 

2.1 Inhibisi atau Refleks Inhibitory Pattern (RIP) yaitu suatu upaya untuk  

dan menurunkan tonus otot, sehingga pemberian RIP dengan posisi 

dan arah yang benar akan bermanfaat untuk mengontrol tingkat 

spastisitas tonus otot pada anak CP. Maka diperlukan arah gerakan 

inhbisi melawan pola spastisitas tersebut. 

2.2 Fasilitasi yaitu upaya mempermudah reaksi otomatis dan gerak 

motorik yang benar dengan menggunakan teknik Key Point of Control 

(KPO). KPO merupakan bagian tubuh yang digunakan untuk handling 

normalisasi tonus maupun menuntun gerak aktif yang normal. Teknik 

fasilitasi bertujuan untuk memelihara dan mengembalikan kualitas 

tonus otot dan memudahkan gerakan yang diperlukan untuk aktifitas 

sehari-hari. 

2.3 Stimulasi yaitu upaya untuk memperkuat dan meningkatkan tonus otot 

melalui propioceptif dan taktil sehingga akan meningkatkan reaksi 

pada anak yang bertujuan untuk memelihara posisi dan pola gerak 

yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi secara otomatik. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1.1 Hasil 

Setelah dilakukan fisioterapi sebanyak 6x dengan metode NDT, 

hasil evaluasi dati T1 sampai T6 belum mengalami perubahan yang 

signifikan : 

 

1.1.1 Spastisitas 

Evaluasi spastisitas menggunakan alat ukur skala Asworth  

Nilai Spastisitas Ekstremitas Dextra 
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Grafik 3.1 Evaluasi spastisitas ekstremitas dextra 

Nilai Spastisitas Ekstremitas Sinistra 

 

Grafik 3.2 Evaluasi spastisitas ekstremitas sinistra 

1.1.2 Kemampuan fungsional 

Evaluasi pengukuran kemampuan fungsional  menggunakakn 

indeks GMFM 
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Grafik 3.3 Evaluasi kemampuan fungsional  

1.2 Pembahasan 

1.2.1 Spastisitas 

Selama enam hari mendapatkan penanganan fisioterapi, 

didapatkan nilai spastisitas otot dengan skala Asworth belum 

mengalami perubahan. Hal ini dikarenakan untuk menurunkan 

spastisitas, dibutuhkan waktu yang lama serta keteraturan 

menjalani fisioterapi. 

1.2.2 Kekuatan Otot 

Hasil pemeriksaan hari pertama atau T1, antara lain: (T1) 

kekuatan otot baik sisi dekstra maupun sinistra pada regio shoulder, 

elbow, dan wrist bernilai X, regio hip bernilai T, regio knee bernilai 

X, dan regio ankle bernilai R. Sedangkan, hasil pengukuran hari 

keenam atau T6 didapatkan hasil yang sama. Tidak ada penurunan 

maupun peningkatan kekuatan tonus otot selama 6 hari 

pemeriksaan berlangsung. 

1.2.3 Kemampuan Motorik 

Pada pemeriksaan motorik aktifitas fungsional dengan 

menggunakan alat ukur GMFM didapatkan hasil pada pemeriksaan 

hari pertama atau T1, antara lain: (T1) Dimensi A berbaring dan 
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berguling dengan skor 47,06%, dimensi B duduk dengan skor 

11,70%, dimensi C merangkak dan berlutut dengan skor 0%, 

dimensi D berdiri dengan skor 0%, dimensi E berjalan, berlari, dan 

melompat dengan skor 0%. Pada hari ke-enam terapi sekaligus 

menjadi hari akhir evaluasi atau T6, didapatkan dimensi A 

berbaring dan berguling dengan skor 47,06%, dimensi B duduk 

dengan skor 11,70%, dimensi C merangkak dan berlutut dengan 

skor 0%, dimensi D berdiri dengan skor 0%, dimensi E berjalan, 

berlari, dan melompat dengan skor 0%. Hasil yang diperoleh dari 

TI sampai T6 setelah mendapatkan tindakan terapi, belum ada 

peningkatan kemampuan motorik yang signifikan. 

Menurut penelitian, jangka waktu minimal bagi kondisi CP 

untuk mendapatkan perubahan yang signifikan pada kemampuan 

motorik kasar setelah diberikan fisioterapi yang diukur dengan 

indeks GMFM yaitu dengan intensitas pertemuan 3x seminggu 

dalam 3 bulan, yang berarti dengan terapi minimal 36x pertemuan 

kemampuan motorik anak baru dapat atau mulai mengalami 

perubahan (Labaf et al., 2015). 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

        Penatalaksanaan fisioterapi yang diberikan kepada pasien yang 

bernama An. T umur 1 tahun 8 bulan 10 hari dengan diagnosa Cerebral 

Palsy Spastic Athetoid Quadriplegi Tipe Ekstensi et causa Hemiatrofi 

Cerebri Sinistra dengan diberikan metode terapi latihan Neuro 

Development Treatment (NDT) di Griya Fisio Bunda Novy Yogjakarta 

selama 6 hari, didapatkan hasil evaluasi akhir sebagai berikut: 

1. Belum adanya penurunan spastisitas tonus otot secara signifikan 

2. Belum adanya peningkatan kemampuan fungsional secara signifikan 

3. Belum adanya peningkatan kekuatan tonus otot secara signifikan 
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Tidak adanya perubahan baik peningkatan maupun penurunan yang 

bersifat positif tersebut dikarenakan waktu pemeriksaan yang lebih singkat 

dari waktu minimal (36x pertemuan) yang dianjurkan. 

4.2 Saran 

Hasil yang didapatkan tidak mengalami perubahan yang signifikan 

dikarenakan pemeriksaan yang hanya dilakukan dalam waktu satu minggu, 

sedangkan pada pasien Cerebral Palsy diperlukan penanganan fisiterapi 

dengan jangka waktu yang lama untuk mengetahui perkembangan yang 

telah dicapai. Selain itu, dibutuhkan perhatian khusus dan juga dukungan 

dari keluarga untuk membawa anak teratur menjalani proses terapi. 
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