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 BAB III 

PROSES FISIOTERAPI 

A. Pengkajian Fisioterapi 

Pengkajian riwayat penyakit merupakan langkah utama atau awal untuk 

mendapatkan informasi mengenai perjalanan  penyakit, atau disebut juga dengan 

anamnesis. Adpun tahapan-tahapan pengkajian fisioterapi sebagai berikut : 

1. Anamnesis  

Anamnesis yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan cara wawancara 

langsung terhadap pasien ataupun dengan keluarga pasien. Wawancara ini 

bertujuan untuk mengingat kembali perjalanan penyakit pasien dan mendapatkan 

informasi untuk mendukung dalam menegakkan diagnosa (Herawati & Wahyuni, 

2017). 

a. Anamnesis Umum 

Data yang didapatkan adalah 1) nama: An. F , 2) umur: 1 tahun 8 

bulan, 3) jenis kelamin: laki-laki, 4) agama: islam, 5) alamat: Turisari 

RT03/XXI Palur, Mojolaban, Kab. Sukoharjo. 

b. Anamnesis Khusus 

1) Keluhan utama 

Keluhan utama ialah keluhan yang membuat pasien datang ke 

fisioterapis untuk mendapatkan suatu tindakan atau terapi 

(Herawati & Wahyuni, 2017). Informasi yang didapat yaitu orang 

tua pasien mengeluhkan anaknya mengalami keterlambatan dalam 
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perkembangan. Saat ini usia 1 tahun 8 bulan anak belum bisa 

merangkak dan duduk secara mandiri. 

2) Riwayat penyakit sekarang 

Riwayat Penyakit Sekarang merupakan gambaran penyakit 

yang sedang diderita pasien atau kronologis pasien dari awal 

hingga dibawa ke Rumah Sakit (Herawati & Wahyuni, 2017). 

Informasi yang didapat dari anamnesis mengenai riwayat penyakit 

sekarang yaitu dalam sejarah keluarga tidak ada yang mengalami 

atau menderita down syndrome baik dari keluarga ibu ataupun 

ayah. Pada waktu hamil, ibu tidak memiliki penyakit tertentu  serta 

tidak mengkonsumsi obat, ketika hamil ibu berusia 35 tahun. Ibu 

mengandung dengan usia kehamilan normal yaitu 9 bulan, 

kemudian bayi lahir secara normal di RS Dr. Oen pada 28 april 

2017 dengan BBL 2,1 Kg, saat lahir pasien menangis.  Sekitar  usia 

4 bulan bayi dirujuk ke rumah sakit Dr. oen dan dilakukan 

inkubator selama 1 (sudah didagnosa down syndrome) bulan. Saat 

usia 1 tahun anak sudah mampu berguling. Pada usia 1 tahun 4 

bulan atau bulan Oktober 2018 pasien datang ke YPAC surakarta 

untuk terapi. Setelah terapi di YPAC surakarta anak mampu 

berguling dan tengkurap. Hingga saat ini pasien masih melakukan 

terapi di YPAC surakarta. 
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3) Anamnesis sistem 

Anamnesis sistem pada pasien anak dengan kondisi down 

syndrome, pada kepala dan leher tidak ada keluhan serta 

ketegangan otot. Pada kardiovaskuler tidak ada keluhan. Pada 

gastrointestinal tidak ada keluhan. Pada urogenital tidak ada 

keluhan. Pada muskuloskeletal terdapat kelemahan otot anggota 

gerak bawah, sendi lentur dan gerakan melebihi batas normal. 

B. Pemeriksaan Fisioterapi 

1. Tanda-tanda vital 

Tanda vital (vital sign) merupakan pemeriksaan kesehatan untuk menilai 

serta memantau fungsi fisiologis tubuh seorang pasien (Herawati & Wahyuni, 

2017).  

Tabel 3.1 Tanda – tanda Vital 

1) Lingkar Kepala   : 43 cm 

2) Tinggi Badan              : 79 cm 

3) Berat Badan              :10 kg 

4) Komunikasi Verbal   : Pasien belum jelas dalam berbicara,   

                                                sudah mengoceh. 

5) Komunikasi Non Verbal    :Pasien  mampu memberi isyarat  

                                                   ketika menginginkan sesuatu 

6) Kualitas Pendengaran   : Baik 

7) Kualitas Penglihatan   : Baik 

8) Kualitas Kinematik   : Pasien belum mampu merangkak,  

                                           duduk dan berjalan. 

 

2. Inspeksi 

Inspeksi merupakan pemeriksaan dengan cara melihat atau mengamati. 

Inspeksi terdiri dari inspeksi statis dan inspeksi dinamis. Inspeksi statis ialah 

pemeriksaan dengan cara mengamati pasien saat sedang dalam posisi diam, 
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sedangkan inspeksi dinamis ialah pemeriksaan dengan cara mengamati pasien saat 

sedang dalam pergerakan (Herawati & Wahyuni, 2017).  Informasi yang diperoleh 

untuk inspeksi statis yaitu ekspresi wajah ceria, bentuk muka mongoloid, rambut 

lebih lemas dan tipis, jarak kedua mata lebar, hidung kecil dan pesek, mulut kecil, 

pangkal mulut dangkal, lidah tebal dan sering terjulur, kulit putih tipis, knee 

hiperekstensi, kaki tampak datar atau Flat foot. Kemudian  dari inspeksi dinamis  

diperoleh informasi anak ketika diletakan dimatras mampu berguling, tengkurap 

dan merayap tetapi kaki masih diseret. Mata mampu mengikuti objek. Pasien 

mampu menggapai/menggenggam mainan.  

3. Palpasi  

Palpasi merupakan pemeriksaan dengan cara meraba bagian tertentu 

yang menjadi keluhan pasien (Herawati & Wahyuni, 2017). Hasil pemeriksaan 

palpasi yang diperoleh yaitu tonus pada AGA dan AGB mengalami hipotonus. 

4. Perkusi 

Perkusi adalah jenis pemeriksaan fisik yang berdasarkan interpretasi dari 

suara yang dihasilkan oleh ketukan pada dinding thoraks (Herawati & Wahyuni, 

2017). Refleks pada setiap tendon patella, achiles, biceps, dan triceps positif 

terhadap gerakan yang abnormal atau hiperrefleksia ketika dilakukan ketukan atau 

perkusi. 

5. Gerakan dasar 

Pemeriksaan fungsi gerak tubuh dibagi menjadi tiga pemeriksaan  yaitu : 

gerak aktif, gerak pasif, dan gerak isometrik melawan tahanan. Berikut hasil 

pemeriksaan gerak dasar yang didapatkan : 
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a. Gerak Pasif 

Gerakan pasif adalah gerakan yang dilakukan oleh terapis tanpa 

ada gerakan dari pasien (Herawati & Wahyuni, 2017). 

Tabel 3.2 Gerak pasif 

Region Gerakan Nyeri LGS Stabilitas End feel 

Shoulder Fleksi - - hiper  Hiper baik  baik Firm  Firm  

 Ekstensi - - Hiper Hiper baik baik Firm  Firm 

 Abduksi - - Full Full  baik baik Firm  Firm 

 Adduksi - - Full  Full  baik baik Firm  Firm 

Elbow Fleksi - - Hiper Hiper baik baik Soft Soft 

 Ekstensi - - Hiper Hiper baik baik Firm  Firm  

Wrist Dorsi - - Hiper Hiper baik baik Firm  Firm  

 Fleksi - - Hiper Hiper baik baik Firm  Firm  

Hip Fleksi - - Hiper Hiper baik baik Firm  Firm  

 Ekstensi - - Hiper Hiper baik baik Firm  Firm  

 Abduksi - - Full Full baik baik Firm  Firm  

 Adduksi - - Full Full  baik baik Firm  Firm 

Knee Fleksi - - Hiper Hiper baik baik Soft  Soft 

 Ekstensi - - Hiper Hiper baik baik Firm  Firm 

Ankle Dorsi - - Hiper Hiper buruk  buruk Firm  Firm  

 Plantar - - Hiper Hiper buruk  buruk  Firm  Firm  

 

6.          Kognitif, Intra Personal dan Inter Personal 

Secara kognitif pasien terkadang kurang berkosentrasi, mampu diajak 

berkomunikasi dengan bahasa isyarat atau bahasa tubuh. Intra personal pasien 

terkadang malas saat latihan. Inter personal pasien yakni pasien mampu 

berkomunikasi dengan baik dan mau diajak bermain dengan terapi. 
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7. Kemampuan Fungsional dan Lingkungan Aktivitas 

Pasien dapat melakukan gerakan terlentang, tengkurap, berguling, dan 

merayap. Toileting, mandi, mengenakan pakaian, makan dan minum masih 

dibantu orang tua. Lingkungan rumah mendukung aktivitas pasien dan tidak 

membahayakan, fasilitas dan sarana untuk latihan dirumah tersedia. 

8. Pemeriksaan  

a. Lingkup Gerak Sendi 

Tabel 3.3 Lingkup gerak sendi 

Region  Lgs aktif Lgs pasif Lgs normal 

sesuai ISOM 

Shoulder  S : 45-0-180 S : 65-0-185 S : 45-0-180 

Shoulder  S : 45-0-180 S : 65-0-185 S : 45-0-180 

Elbow  S : 5-0-145 S : 10-0-150 S : 5-0-145 

Elbow  S : 5-0-145 S : 10-0-150 S : 5-0-145 

Wrist  S : 50-0-60 S : 75-0-80 S : 50-0-60 

Wrist  S : 50-0-60 S : 75-0-80 S : 50-0-60 

Hip  S : 15-0-120 S : 35-0-140 S : 15-0-120 

Hip  S : 15-0-120 S : 35-0-140 S : 15-0-120 

Knee  S : 5-0-130 S : 15-0-135 S : 5-0-130 

Knee  S : 5-0-130 S : 15-0-135 S : 5-0-130 

Ankle  S : 20-0-45 S : 35-0-50 S : 20-0-45 
Ankle  S : 20-0-45 S : 35-0-50 S : 20-0-45 

 

b. Antopometri 

Lingkar Kepala : 43 cm, Apperance Kanan  : 55 cm, Appereance 

Kiri : 54 cm, True Lenght Kanan : 49 cm, True Lenght Kiri  : 47 cm 

c. Sensibilitas 

Visual   : 2   Taktil   : 2  

Auditori   : 2  Propioseptif  : 2  

Touch   : 2  Vestibular  : 1  

Smell    : 2  Taste   : 2 
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Keterangan : 0 = Tidak ada respon 

   1 = Ada respon tetapi salah 

   2 = Ada respon 

Kesimpulan : Anak mengalami gangguan pada vestibular. 

d. Refleks patologis 

Hasil pemeriksaan Reflek Patologis pasien telah mencapai Level 

Mid Brain menuju ke level Cortical. 

e. Pemeriksaan Khusus  

1) Kekuatan otot dengan MMT 

 Manual Muscle Testing (MMT) adalah prosedur 

pemeriksaan untuk mengukur kekuatan otot (Herawati & Wahyuni, 

2017).  

        Table 3.4 Manual Muscle Testing 

Left T0  T0 Right 

Shoulder 

4 Flexor  4 

Shoulder 4 Extensor  4 

4 Abductor  4 

Elbow 
4 Flexor  4 

Elbow 
4 Extensor  4 

Wrist 
4 Flexor  4 

Wrist 
4 Extensor  4 

Hip 

3 Flexor  3 

Hip 3 Extensor  3 

3 Abductor  3 

Knee 
3 Flexor  3 

Knee 
3 Extensor  3 

Ankle 
3 Flexor  3 

Ankle 
3 Extensor  3 

 

Keterangan :  0 : Tidak ada kontraksi 

1 : Terdapat kontraksi, Tidak terjadi Gerakan 
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   2 : Full ROM tanpa Melawan Gravitasi 

   3 : Full ROM dengan Melawan Gravitasi 

   4 : Full ROM, Melawan Gravitasi dan  

Tahanan Minimal 

   5 : Full ROM, Melawan Gravitasi dan  

Tahanan Maksimal 

2) Denver Developmental Screening Test (GMFM) 

Denver Developmental Screening Test (DDST) adalah 

sebuah metode pengkajian yang digunakan secara luas untuk 

menilai kemajuan perkembangan anak usia 0-6 tahun. interpretasi 

pengukuran DDST yaitu (1) ABNORMAL, bila 2 sektor atau lebih 

masing- masing dengan 2 delays atau lebih. (2)   ABNORMAL, 

bila 1 sektor memiliki 2 delay atau lebih ditambah 1 sektor dengan 

1 delay dan dalam sector tersebut semua item yang terpotong garis 

usia tidak lulus semua. (3) QUESTIONABLE, bila 1 sektor dengan 

2 delay atau lebih. (4) QUESTIONABLE, bila 1 sektor atau lebih 

masing- masing dengan 1 delay dan dalam sector yang sama semua 

item yang terpotong garis usia tidak lulus. (5) UNTESTABLE, bila 

penolakan anak yang menyebabkan hasil test 

abnormal/questionable (Hidayat, 2011). 

 

C. Problematika Fisioterapi 

1. Impairment  
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Impairment adalah gangguan yang berkaitan dalam fungsi ataupun 

struktur didalam tubuh (Herawati & Wahyuni, 2017). Dari pemeriksaan 

didapatkan hasil : 

a. Adanya kelemahan otot pada AGB 

b. Adanya tonus postural dan stabilitas sendi  

c. Adanya keterlambatan perkembangan 

2. Functional limitation  

Functional limitation adalah keterbatasan aktivitas yang terjadi pada 

pasien (Herawati & Wahyuni, 2017) Dari pemeriksaan didapatkan bahwa anak 

belum mampu untuk duduk, merangkak, dan berjalan. Hal ini ditunjukkan dengan 

Gross Motor Function Measure. 

3. Disability  

Disability adalah ketidakmampuan yang berhubungan dengan aktivitas 

sosial, religi maupun aktivitas pekerjaan yang terjadi pada pasien (Herawati & 

Wahyuni, 2017a). Anak mengalami keterbatasan dalam berinteraksi dengan 

lingkungan sosialnya seperti bermain dengan teman sebayanya. 

 

D. Tujuan fisioterapi 

1. Tujuan jangka pendek 

a) Meningkatkan kekuatan otot AGB 

b) Meningkatkan tonus postural dan stabilitas sendi  

2. Tujuan jangka panjang 
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Meningkatkan aktivitas fungsional sehari-hari seperti duduk, 

merangkak dan berdiri. 

 

E. Pelaksanaan fisioterapi 

1. Neuro Development Treatment 

a. Teknik Stimulasi 

Stimulasi yaitu upaya untuk memperkuat dan meningkatkan tonus 

otot melalui proprioseptif dan taktil. Berguna untuk meningkatkan reaksi 

pada anak, memelihara posisi dan pola gerak yang dipengaruhi oleh gaya 

gravitasi secara automatik. 

Hal seperti ini akan meningkatkan tonus postural, meningkatkan 

rasa sendi (propioseptif) dan meningkatkan rasa sentuhan (taktil) yang ia 

peroleh dari posisi tersebut: 

1) Input taktil 

Pada dasarnya pemberian input taktil hanya memberikan 

rangsangan dari kulit yang dapat berupa usapan pada telapak kaki 

anak, merasakan dinginnya lantai, merasakan hangatnya karpet, 

merasakan lembutnya malam / playdough / lilin. 

2) Input propioseptif 

Pada prinsipnya pemberian input propioseptif ialah 

memberikan rasa sendi. Rasa sendi disini dimaksudkan agar anak 

mengenal sendi yang ia punya, bahwa sendi dapat menekuk, bahwa 

sendi dapat menopang tubuh atau berat badannya. 
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3)  Input vestibular 

Pada dasarnya pemberian input vestibular ialah memberikan 

rasa keseimbangan tubuh kemudian muncul reaksi proteksi dari 

tubuh untuk tetap mempertahankan tubuh agar tidak jatuh. 

b.  Teknik fasilitasi 

Fasilitasi adalah upaya mempermudah reaksi-reaksi 

automatik dan gerak motorik yang mendekati gerak normal 

dengan tehnik key point of control yang bertujuan untuk 

memperbaiki tonus postural yang normal, untuk 

mengembangkan dan memelihara tonus postural normal, 

untuk memudahkan gerakan-gerakan yang disengaja ketika 

diperlukan dalam aktifitas sehari-hari.Latihan-latihan tersebut 

yaitu: 

1) Latihan jongkok 

Posisikan anak pada posisi jongkok, berikan 

beberapa mainan di depan anak. Posisi terapis berada 

dibelakang anak dengan memfiksasi kedua lutut anak 

agar tetap stabil .kemudian terapis menggerakkan lutut 

anak kedepan dan kebelakang sehingga anak dapat 

berusaha mempertahankan posisi jongkoknya. 

2) Latihan duduk di atas bola 

Posisikan anak duduk diatas bola dan terapis 

berada di belakang anak. Terapis memfiksasi pelvic 
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dengan kedua tangan, gerakkan pelvic ke kanan dan ke 

kiri. Biarkan anak mengikuti gerakan tersebut dan 

biarkan anak berusaha untuk tetap duduk menjaga posisi 

tubunhya agar tidak terjatuh. 

3) Latihan merangkak 

Terapis berada di belakang anak dengan 

memfiksasi kedua pelvic anak. Posisikan anak pada 

posisi merangkak. Kemudian dengan tetap menjaga 

keseimbangan anak, lakukan gerakan merangka. 

4) Latihan berdiri 

Latihan ini merupakan lanjutan dari latihan 

sebelumnya yaitu berlutut. Posisi terapis juga tepat 

dibelakang anak. Pada posisi anak berlutut, salah satu 

tangan terapis memfiksasi daerah paha bawah anak pada 

salah satu tungkai anak dan mengangkat paha tersebut 

sehingga salah satu tungkai berada pada posisi menapak. 

Kemudian, jika anak sudah terlihat kuat untuk menapak, 

berikan beberapa mainan dari arah atas anak sehingga 

anak berusaha untuk menggapai mainan dan berdiri. 

5) Latihan Jalan  

Latihan ini adalah tahapan terakhir untuk anak 

dapat melakukan aktivitasnya secara mandiri. Posisikan 

anak untuk berdiri di depan terapis. Terapis tetap berada 
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di dekat anak untuk tetap menjaga anak agar tidak 

terjatuh. Kemudian berikan seruan agar anak berjalan 

kedepan. 

 

F. Edukasi 

Terapis memberikan edukasi  keluarga pasien khususnya orang tua untuk 

melakukan kegiatan atau aktifitas untuk meningkatkan kemapuan fungsional yang 

sudah diajarkan oleh terapis. Selalu memperhatikan asupan gizi yang memadai 

sehingga bisa menunjang pertumbuhan secara maksimal. 

 

 

 

 


