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SARI 

 

Hasanudin. 2006. Pelayanan Olahraga Adaptif Bagi Tunadaksa Cerebral Palsy Pada 
Poliklinik Fisioterapi Badan Pengelola RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal. 
Fakultas Ilmu Keolahragaan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pelayanan olahraga 
adaptif yang diberikan poliklinik fisioterapi Badan Pengelola RSUD Dokter Soeselo 
Kabupaten Tegal bagi tunadaksa cerebral palsy. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh orang tua tunadaksa cerebral palsy sebanyak 5 orang dan seluruh petugas 
fisioterapi BP RSUD Dokter Soeaelo Kabupaten Tegal, sebanyak 3 orang. Teknik 
sampling yang digunakan adalah total sampling, sehingga sampel yang digunakan 
sebanyak 8 orang. Metode pengumpulan data adalah metode angket (kuesioner) dan 
metode dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif 
kualitatif dengan persentase. 

Data yang diperoleh dari penyebaran angket kemudian diolah dengan 
menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan persentase. Berdasarkan analisis 
data dari orang tua penderita maupun petugas fisioterapi diperoleh hasil keseluruhan 
penelitian yang meliputi komponen sarana dan prasarana, persiapan pemeriksaan, 
program kerja, kualifikasi petugas fisioterapi maupun komponen dukungan dari 
pihak pengelola secara keseluruhan hasilnya termasuk klasifikasi baik.  

Atas dasar hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan 
olahraga adaptif yang diberikan poliklinik fisioterapi Badan Pengelola RSUD Dokter 
Soeselo Kabupaten Tegal bagi tunadaksa cerebral palsy adalah baik.      

Saran yang diberikan peneliti agar pihak pengelola lebih meningkatkan lagi 
pelayanan kepada pasien terutama penderita cerebral palsy adalah pihak pengelola 
dalam hal ini adalah pihak poliklinik perlu menjalin kerjasama dengan rehabilitasi 
atau intansi lain yang terkait dengan kesehatan anak dan perlu penambahan lagi 
peralatan terapi latihan yang sudah ada demi kelancaran program rehabilitasi anak.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Di dalam sistem kesehatan nasional disebutkan bahwa, tujuan 

pembangunan kesehatan adalah tercapainya hidup sehat bagi penduduk agar 

dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal, sebagai salah satu unsur 

kesejahteraan umum dari tujuan nasional (UU No. 23 / 1992 Bab II, Pasal 2 

dan 3). Pengertian sehat menurut UU No. 23 / 1992 adalah suatu keadaan 

yang harmonis meliputi kesehatan badan, rohani (mental) dan sosial, bukan 

hanya keadaan bebas dari penyakit, cacat dan kelemahan. 

Rumah sakit merupakan institusi atau tempat pelayanan kesehatan 

terhadap individu, pasien keluarga dan masyarakat dengan tugas pokok pada 

pelayanan medik baik dari segi peningkatan (promotif), pencegahan 

(preventif), penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) yang 

diproses secara terpadu sehingga tercapai pelayanan kesehatan yang 

paripurna dan sempurna, sehingga sesuai dengan fungsi dari rumah sakit 

sebagai tempat pelayanan, penyembuhan dan pemulihan penderita penyakit 

yang bersifat darurat, akut maupun kronis. 

RSUD Dokter Soeselo adalah rumah sakit umum tipe C milik 

pemeritah Kabupaten Tegal yang diselenggarakan untuk memberikan 

pelayanan medik dan non medik serta rujukan dari instansi lain. Karena itu 

untuk mengarahkan pada tujuan yang hendak dicapai, maka RSUD Dokter 
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Soeselo mempunyai visi terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu 

guna dengan mengutamakan kenyamanan dan keramahan pelayanan serta 

menjadi pilihan utama bagi masyarakat. Sampai saat ini RSUD Dokter 

Soeselo telah mempunyai beberapa unit pelayanan serta instalansi penunjang 

yang mendukung pencapaian fungsi tersebut. 

Salah satu bagian yang berperan dalam mendukung unit pelayanan, 

perawatan dan pengobatan atau biasa disebut dengan rehabilitasi medik 

adalah poliklinik fisioterapi. Pelayanan fisioterapi mempunyai peranan 

penting karena ditujukan untuk mempercepat proses penyembuhan atau 

pemulihan, mencegah terjadinya gangguan, kelainan dan keterbatasan fungsi 

serta ketidakmampuan tubuh. Pelayanan tersebut diberikan kepada pasien 

dengan gangguan sistem muskuloskeletal, neuromuskular, kardiopulmonari, 

reproduksi, gangguan proses tumbuh kembang anak, dan lain-lain. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa 

kemajuan masyarakat terutama yang berhubungan dengan kesehatan. 

Meskipun demikian masih cukup banyak masalah-masalah kelainan/penyakit 

dan gangguan mental yang terdapat dalam masyarakat, terutama yang 

diderita oleh anak-anak. Salah satu yang menghambat tumbuh kembang anak 

adalah cacat tubuh/fisik atau yang kita kenal dengan istilah tunadaksa. 

Seorang yang memiliki kondisi fisik (fungsional) tidak berfungsi, baik 

disebabkan oleh salah satu struktur anatomi hilang, atau satu dari beberapa 

bagian tubuhnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka orang tersebut 
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dikatakan cacat fisik. Misalnya lumpuh, kaki atau tangan tidak sempurna atau 

adanya kelainan anggota badan (Beltasar Tarigan, 2000 : 26). 

Perbedaan utama anak cacat dengan anak normal pada keadaan atau 

kondisi fisik termasuk alat-alat fisik yang tidak lengkap sehingga ia tidak 

dapat melakukan tugas dan fungsinya seperti yang dilakukan anak normal. 

Ketidakmampuan alat-alat tubuh tersebut menyebabkan dia tidak dapat 

memenuhi kebutuhan hidupnya secara wajar, sehingga tidak dapat disamakan 

dengan anak-anak atau orang dewasa normal. Melihat pertumbuhan dan 

perkembangan manusia, penyebab tunadaksa dapat berasal dari faktor 

pembawaan dalam kandungan dan reaksi yang diperoleh dari luar. 

Cerebral palsy merupakan kelainan motorik yang banyak ditemukan 

pada anak-anak. Di poliklinik fisioterapi RSUD Dokter Soeselo Kabupaten 

Tegal pada periode 2000 – 2004, sekitar ratusan anak adalah penderita 

cerebral palsy. Pada tahun 2005 jumlah kasus tumbuh kembang anak tersebut 

mengalami peningkatan sekitar 5 – 10 %. Angka kejadiannya sekitar 1-5 per 

1000 anak. Laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Sering terdapat pada 

anak pertama, mungkin karena anak pertama lebih sering mengalami 

kesulitan pada waktu dilahirkan. Angka kejadiannya lebih tinggi pada bayi 

BBLR dan anak kembar. Umur ibu sering lebih dari 40 tahun, lebih-lebih 

pada multipara.  

Tunadaksa Cerebral palsy dapat terjadi pada waktu prenatal, 

perinatal, dan postnatal yang merintangi perkembangan otak normal sehingga 

gangguan yang muncul dapat berupa kelainan mental. Gangguan lain yang 
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menyertai pada cerebral palsy misalnya buta, tuli, bisu dan sebagainya yang 

merupakan penyebab keterlambatan perkembangan motorik, sehingga perlu 

kerjasama multidisiplin dan multi-instansi antara lain disiplin anak, saraf, 

mata, THT, bedah orthopedi, bedah saraf, psikologi, fisioterapi, ahli wicara, 

pekerja sosial, ahli okupasi dan guru sekolah SLB. Disamping itu juga harus 

disertakan peranan orang tua dan masyarakat.  

Anak yang utuh anggota gerak tetapi tidak dapat menggerakkan 

lengan dan atau tungkainya seperti halnya poliomyelitis dan cerebral palsy 

anak tersebut tidak dapat berdiri atau berjalan dengan akibat tidak dapat 

melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari kecuali dengan bantuan orang lain. 

  Menolong atau membantu anak cacat dengan ketidakmampuan dan 

keterbatasannya memerlukan berbagai usaha yang secara keseluruhan disebut 

rehabilitasi ( Dani Rahmawati, 2004 : 43 ). 

Salah satu bagian rehabilitasi medik yang berperan dalam mendukung 

unit pelayanan, perawatan  dan pengobatan adalah poliklinik fisioterapi. 

Pelayanan fisioterapi mempunyai peranan penting karena ditujukan untuk 

mempercepat proses penyembuhan atau pemulihan, mencegah terjadinya 

gangguan, kelainan dan keterbatasan fungsi serta ketidakmampuan tubuh. 

Pelayanan tersebut diberikan kepada pasien dengan gangguan sistem 

muskuloskeletal, neuromuskular, kardiopulmonari, reproduksi, gangguan 

proses tumbuh kembang anak, dan lain-lain. 

Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada 

individu atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan 
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memulihkan gerak fungsi tubuh sepanjang daur kehidupan dengan 

menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerakan, peralatan 

(fisik, elektropeutis dan mekanis), pelatihan fungsi, komunikasi atau 

konsultasi. 

Ruang lingkup pelayanan fisioterapi saat ini tidak ada keragu-raguan 

tentang pemakaian terapi latihan (exercise therapy), yaitu penyembuhan 

secara langsung berdasarkan respons organisme dengan merasakan adaptasi 

fungsional. Terapi latihan pada hakekatnya sama dengan istilah olahraga 

adaptif. Olahraga dapat diartikan upaya untuk menyempurnakan maupun 

aktivitas fisik yang mencakup kesehatan, pendidikan jasmani, rekreasi, sport 

dan tari ( Harsuki, 2003 : 45 ). Menurut Herry Koesyanto ( 2000 : 4 ) adaptif 

disebut juga penyembuhan (corrective), penyembuhan terapi (therapeutic), 

special, perbaikan (remedial), larangan (restricted), tidak normal (atypical) 

dan cacat dalam hal tertentu (handicapped).  

Tujuan terapi latihan (exercise therapy)  juga mempunyai persamaan 

dengan olahraga adaptif bagi anak cacat, yaitu mencakup tujuan untuk 

meningkatkan kesehatan jasmani, keterampilan gerak, sosial, intelektual dan 

kemandirian. 

Beranjak dari latar belakang tersebut diatas serta kurangnya penelitian 

mengenai olahraga adaptif maka dalam penelitian ini akan difokuskan kajian 

tentang “Pelayanan Olahraga Adaptif Bagi Tunadaksa Cerebral Palsy Pada 

Poliklinik Fisioterapi Badan Pengelola RSUD Dokter Soeselo  Kabupaten 

Tegal”. 
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1.2  Permasalahan 

Berdasarkan alasan pemilihan judul di atas maka dapat dirumuskan 

inti permasalahan penelitian ini yaitu bagaimana pelayanan olahraga  adaptif 

yang diberikan poliklinik fisioterapi Badan Pengelola RSUD Dokter Soeselo 

Kabupaten Tegal terhadap tunadaksa cerebral palsy.  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui pelayanan 

olahraga adaptif yang diberikan poliklinik fisioterapi Badan Pengelola RSUD 

Dokter Soeselo Kabupaten Tegal terhadap tunadaksa cerebral palsy.  

 

1.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1 Teoritis 

Sebagai wacana ilmiah yang memberikan informasi tentang pelayanan 

rehabilitasi tunadaksa cerebral palsy pada poliklinik fisioterapi RSUD 

Dokter Soeselo Kabupaten Tegal. 

1.4.2  Praktis  

Mengetahui peranan olahraga adaptif atau exercise therapy sebagai 

salah satu bagian pelayanan rehabilitasi khususnya tunadaksa cerebral palsy. 
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1.5 Penegasan Istilah 

Untuk memudahkan pemahaman serta untuk menghindari salah 

persepsi terhadap penelitian ini dan supaya mengarah pada tujuan serta 

memperoleh gambaran yang jelas, perlu penulis tegaskan istilah-istilah 

sebagai berikut : 

1.5.1 Pelayanan Olahraga Adaptif 

  Perihal atau cara yang diterima dalam hubungannya dengan 

pencegahan berupa exercise therapy atau terapi latihan yang disesuaikan 

(Departemen Pendidikan Nasional, 2001). 

1.5.2 Tunadaksa Cerebral Palsy 

  Penderita kelainan neurologis yang mengenai sistem syaraf motorik 

kontrol gerak bersifat menahun, terjadi pada awal tahun kehidupan / prenatal 

atau dapat pula setelah kehidupan / postnatal (Dani Rahmawati, 2004 : 8). 

1.5.3 Poliklinik Fisioterapi 

  Bagian dari pelayanan rehabilitasi medik di bidang kesehatan yang 

memandang gerakan manusia dengan segala aspek dan permasalahannya 

sebagai fokus pelayanan dengan menggunakan proses fisioterapi yang 

meliputi : pemeriksaan, diagnosa, perencanaan, tindakan, evaluasi dan 

tekanan serta menerapkan nilai-nilai etis (WCPT, Mei 1999) dalam Dani   

Rahmawati (2004 : 49). 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Tunadaksa  

Tunadaksa (cacat fisik) adalah penderita cacat akibat polio, 

kecelakaan, keturunan, sejak lahir, kelayuan otot, akibat peradangan otak dan 

kelainan motorik yang disebabkan oleh kerusakan pada pusat syaraf atau 

cerebrum (Beltasar Tarigan, 2000 : 26). Anak yang menderita kekurangan 

yang sifatnya menetap pada alat gerak  (tulang, otot dan sendi) sedemikian 

rupa sehingga perlu perlakuan khusus. 

Menurut Verma IC (1981) dalam Soetjiningsih (1999 : 178) keadaan 

cacat diklasifikasikan menjadi : (1) Impairment (kerusakan) yaitu suatu 

kehilangan atau keadaan abnormalitas dari psikis, fisiologis atau fisik baik 

struktur maupun fungsinya. (2) Disability yaitu suatu hambatan atau 

gangguan dari kemampuannya untuk melaksanakan aktivitas yang biasanya 

dapat dikerjakan oleh orang yang normal sebagai akibat dari ‘impairment’. 

(3) Handicapped yaitu suatu kerugian yang diderita oleh individu akibat 

‘impairment’ dan ‘disability’. 

 

2.2. Istilah dan Definisi Cerebral Palsy 

Palsi serebralis merupakan kelainan motorik yang banyak 

diketemukan pada anak-anak. Pada poliklinik tumbuh kembang anak RSUD 

Doktor Soetomo pada periode 1988-1991, sekitar 16,8 % adalah dengan palsi 
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serebralis. William Little yang pertama kali mempublikasikan kelainan ini 

pada tahun 1843, menyebutnya dengan istilah ‘cerebral diplegia’, sebagai 

akibat dari prematuritas atau asfiksia neonatorum. Pada waktu itu kelainan ini 

dikenal sebagai penyakit dari Little. Sigmund Freud menyebut kelainan ini 

dengan istilah ‘Infantil Cerebral Paralysis’. Sedangakn Sir William Osler 

adalah yang pertama kali memperkenalkan istilah ‘Cerebral Palsy’. Nama 

lainnya adalah ‘Static Encephalo-paties of Childhood’. 

Oleh study group dari (Christensen, 1976) yang dikutip oleh Widjaja 

(1997 : 3) cerebral palsy adalah gangguan yang permanen akan tetapi bukan 

tidak dapat berubah dari gerakan dan kedudukan (posture), yang disebabkan 

oleh suatu efek dari otak yang tidak progresif terjadi pada kehidupan yang 

dini. Menurut Kennedy Institute Vining et all (dikutip dari Widjaja,1997) 

memberikan definisi cerebral palsy adalah gangguan dari gerakan dan 

kedudukan (posture) dikarenakan kelainan / kerusakan pada pertumbuhan 

otak yang dini. 

Definisi yang dipakai secara luas adalah definisi menurut Bax (dikutip 

dari Soetjiningsih, 1997) dimana dikatakan bahwa palsi serebralis adalah 

suatu kelainan gerakan dan postur yang tidak progresif, oleh suatu karena 

suatu kerusakan atau gangguan pada sel-sel motorik pada susunan saraf pusat 

yang sedang tumbuh / belum selesai pertumbuhannya. Tetapi yang masih 

menjadi kontroversi adalah tentang sampai umur berapa otak dikatakan 

sedang tumbuh itu, ada penulis yang mengatakan sampai 5 tahun dan ada 

juga yang mengatakan sampai 8 tahun.  
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Demikian pula dengan pemakaian istilah ‘serebral’ pada palsi 

serebralis dianggap kurang tepat, karena kerusakan tidak hanya pada korteks 

serebralis, tetapi juga dapat mengenai ganglia basalis, pontina, pusat-pusat 

pada sub-kortikal midbrain atau cerebelum. Istilah ‘palsi’ juga kurang tepat, 

karena pada palsi serebralis jarang diketemukan paralisis, tetapi yang nampak 

adalah hipotonik, gerakan yang berlebihan atau gangguan kontrol motorik. 

Menurut Errington Ellis (1967) dan Mattheus (1973) dalam Widjaja 

(1997 : 4) definisi apapun yang diberikan suatu crebral palsy  mempunyai 

ciri : 1) kausa esensial adalah fungsi otak yang abnormal yang disebabkan 

perkembangan otak yang abnormal atau kerusakan otak. 2) abnormalitas 

fungsi otak ini terdapat mulai dari tingkat pertumbuhan otak yang dini 

menetap selama kehidupan. 3) manifestasi dari abnormalitas fungsi otak ini 

dapat dikenali pada anak-anak / bayi-bayi dalam wujud abnormalitas 

kedudukan dan gerakan yang dapat berubah sebagai akibat dari gangguan 

pematangan (maturatioan), adaptasi / pengobatan. 4) seringkali terdapat 

gangguan ikutan dari sensitivitas, diagnosis, praxis, atau perkembangan 

intelektuil.  

 

2.3. Diagnosis Cerebral Palsy 

Untuk menetapkan diagnosis palsi serebralis diperlukan beberapa kali 

pemeriksaan. Terutama untuk kasus baru atau yang belum kita kenal, harus 

dipastikan bahwa proses gangguan otak tersebut tidak progersif. Untuk itu 
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diperlukan anamnesis yang cermat dan pengamatan yang cukup, agar dapat 

menyingkirkan penyakit atau sindrom lain yang mirip dengan palsi serebralis. 

Pemeriksaan perkembangan motorik, sensorik dan mental perlu 

dilakukan secermat mungkin. Walaupun pada palsi serebralis kelainan 

gerakan motorik dan postur merupakan ciri utama, tetapi tidak boleh 

dilupakan bahwa sering juga disertai gangguan bukan motorik, seperti 

retardasi mental, kejang-kejang, gangguan psikologik, dan lainnya. 

Manifestasi dari gangguan motorik atau postur tubuh dapat berupa 

spastisitas, rigiditas, ataksia, tremor, atonik/hipotonik, tidak adanya refleks 

primitif (pada masa awal) atau refleks primitif yang menetap (pada fase 

lanjut), diskenisia (sulit melakukan gerakan volunter). Gejala-gejala tersebut 

dapat timbul sendiri-sendiri ataupun merupakan kombinasi dari gejala-gejala 

tersebut di atas. 

Menurut Bax (dikutip dari Soetjiningsih, 1997) memberikan kriteria 

diagnostik sebagai berikut : 1) masa neonatal dengan ciri depresi/asimetri 

dari refleks primitif (refleks moro, rooting, sucking, tonic neck, palmar, 

stepping). 2) masa umur kurang dari 2 tahun dengan ciri keterlambatan 

perkembangan motorik (duduk atau jalan), terdapat paralisis spasti, terdapat 

gerakan-gerakan involunter, menetapnya refleks primitif dan tidak timbulnya 

refleks-refleks yang lebih tinggi (refleks landau atau parasut). 3) anak yang 

lebih besar dengan ciri keterlambatan ‘milestone’ perkembangan, disfungsi 

dari tangan, gangguan dari cara berjalan, terdapat spastisitas, dan lain-lain. 
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Pada umumnya diagnosis pada anak di bawah umur 6 bulan adalah 

sulit. Hal ini disebabkan pada umur di bawah 6 bulan tidak hanya ‘milestone’ 

perkembangan baru. Padahal dengan diagnosis dini dan penanganan yang 

dini pula, maka progonosisnya jauh lebih baik. Oleh karena itu untuk 

memudahkan diagnosis maka Levine (dikutip dari Soetjiningsih, 1997), 

membagi kelainan motorik pada palsi serebralis menjadi 6 kategori yaitu : 1) 

pola gerak dan postur. 2) pola gerak oral. 3) strabismus. 4) tonus otot. 5) 

evolusi reaksi postural dan kelainan lainnya yang mudah dikenal. 6) refleks 

tendon, primitif, dan plantar. Kriteria ini dapat secara nyata membedakan 

antara penderita palsi serebralis dengan yang bukan. Diagnosis dapat 

ditegakkan apabila minimal terdapat 4 kelainan pada 6 kategori motorik 

tersebut di atas dan disertai dengan proses penyakit yang tidak progresif. 

 

2.4. Klasifikasi Cerebral Palsy 

Kata cerebral merujuk pada kelainan di belahan otak besar dan palsy 

menggambarkan setiap kelainan atau gangguan dari sistem kontrol gerak 

tubuh (otak) sehingga kelainan ini tidak disebabkan oleh problem-problem 

pada otot atau saraf tepi. Gejala cerebral palsy sangat bervariasi mulai dari 

yang ringan sampai berat. Beberapa cerebral palsy disertai gangguan lain 

seperti kejang, retardasi mental, gangguan pendengaran atau penglihatan dan 

lain sebagainya sehingga intervensi yang diberikan berbeda antara satu 

penderita dengan penderita lainnya. Terdapat bermacam-macam klasifikasi 

cerebral palsy, tergantung berdasarkan klasifikasi tersebut dibuat. 
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2.4.1 Tingkat Kerusakan 

Menurut Soetjiningsih (1995 : 225) berdasarkan derajat kemampuan 

fungsional, cerebral palsy dibagi menjadi : (1) Golongan ringan, penderita 

masih dapat melakukan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari, sehingga sama 

sekali atau hanya sedikit membutuhkan bantuan. (2) Golongan sedang, 

aktivitas sangat terbatas sekali. Penderita membutuhkan bermacam-macam 

bantuan/pendidikan khusus agar dapat mengurus dirinya sendiri, bergerak 

atau berbicara sehingga dapat bergaul ditengah masyarakat dengan baik. 

 (3) Golongan berat, penderita sama sekali tidak dapat melakukan aktivitas 

fisik dan tidak mungkin dapat hidup tanpa pertolongan orang lain. Sebaliknya 

penderita seperti ini ditampung pada tempat perawatan khusus. Lebih-lebih 

apabila disertai dengan retardasi mental atau yang diperkirakan akan 

menimbulkan gangguan sosial-emosional baik bagi keluarga maupun 

lingkungannya. 

2.4.2 Pola / Tipe Gangguan 

Dani  Rahmawati (2004: 29) megemukakan tipe gangguan motorik 

pada cerebral palsy (CP) ada beberapa kelompok yang secara umum, 

berdasarkan klinik dapat dibedakan sebagai berikut : (a) Monoplegi yaitu 

kelemahan pada satu anggota gerak. (b) Hemiplegi yaitu kelemahan pada 

anggota gerak atas (lengan) dan bawah (tungkai) pada satu sisi. (c) Paraplegi 

yaitu kelemahan pada kedua tungkai. (d) Quadriplegi yaitu kelemahan pada 

seluruh anggota gerak (lengan dan tungkai) yang sama beratnya. (e) Diplegia 
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yaitu kelemahan pada seluruh anggota gerak (lengan dan tungkai) dimana 

lengan lebih ringan daripada tungkai. 

2.4.3 Timbulnya Jenis Gejala 

Menurut I Gusti Ngoerah ( 1991 : 218 ) cerebral palsy dapat 

diklasifikasikan berdasarkan timbulnya jenis atau macam-macam gejala 

sebagai berikut : 

2.4.3.1  Spasticity (Spastik). 

Disebabkan luka daerah sistem saraf yang terletak di bagian pusat atas 

dari cerebrum dan diproses melalui otak ke dalam kolom mengenai tulang 

belakang yang merupakan daerah fakultatif motor. Sekitar 50 % kasus 

cerebral palsy menunjukkan spasticity, dengan ciri kontraksi otot, gerakan 

refleks dari lengan dan jari-jari.    

2.4.3.2  Athetosis 

Disebabkan oleh luka daerah basal ganglia yang merupakan bagian 

pengontrol gerakan, sehingga kondisi menggambarkan terus menerus gerakan 

tidak terkontrol. Ciri gerakan anggota tubuh tak menentu, tegang karena stres, 

atau ketegangan emosi, gerakan terjadi tiba-tiba dan berjalan terhuyung-

huyung. 

2.4.3.3  Ataxia. 

Disebabkan hasil dari luka pada otak bawah (cerebelum), yang 

merupakan aksi otak sebagai timbal balik mekanisme mengorganisasikan 

informasi dengan otak, sehingga berkurangnya perasaan keseimbangan, 

pengurangan gerak yang menghasilkan gerakan yang tidak terkoordinasi. 
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2.4.3.4  Tremor. 

Disebabkan oleh luka dari otak atau ganglia basalis, sehingga tidak 

terkontrol dengan gerak yang berirama. Otot kranial dan digital adalah dua 

jenis yang saling dipengaruhi, dengan ciri anggota tubuh gemetar terutama 

menggunakan anggota gerak konstan. 

2.4.3.5  Rigiditi.  

Disebabkan kekakuan hasil dari luka otak yang berkepanjangan yang 

mempengaruhi kedua korteks motor dan ganglia basalis. Hipertensi kedua 

otot agonis dan antagonis, membuat gerakan lebih susah. Ketidakberadaan 

peregangan refleks dengan ciri tonus meningkat (kaku) membuat gerakan 

bebas, dan keadaan kaku konstan. 

2.4.3.6  Atonik  

Merupakan bentuk cerebral palsy yang jarang terdapat. Sering 

dikelirukan dengan hipotonik. Hampir semua anak dengan kelainan ini 

terdapat retardasi mental. Lingkar kepalanya kecil, terdapat gerakan-gerakan 

meningkat, ‘fit’ terdapat pada sepertiga kasus ini. 

2.4.3.7  Mixed (Campuran) 

Dimana 25% dari cerebral palsy diklasifikasikan dengan gejala 

kombinasi dari spastis dan anthetosis, terjadi pada quadriplegia. Masalah 

cerebral palsy diantaranya, penelitian di Swedia menunjukkan gangguan 

perkembangan bahasa lebih banyak pada diplegia. Separuh cerebral palsy 

mengalami kesulitan belajar, kesulitan gerak yang mempengaruhi 

perkembangan kepribadian dan sering mengalami kejang. 
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2.5  Organisasi Sistem Saraf 

Susunan saraf manusia terdiri atas otak, sumsum tulang belakang, 

beserta seluruh cabang-cabangnya yang tersebar diseluruh bagian tubuh 

manusia. Sehingga semua gangguan yang mempengaruhi susunan saraf yang 

sangat luas tersebut, punya potensi untuk menimbulkan kecacatan. Keadaan 

ini dapat menimbulkan gangguan kompleks dari fungsi tubuh, gangguan 

neuromuskuler misalnya cerebral palsy, spinal bifida, convulsive disorder 

(kejang-kejang), polimyelitis, dan lain sebagainya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar. 1 

 
Sel Saraf  

(Pearce, Evelyn 2000 : 276) 
 
 

Pada umumnya, anatomi fisiologi fungsi sistem saraf adalah mengatur 

dan mengkoordinasikan segala aktivitas tubuh. Jaringan saraf yang dibentuk 

disebut neuron yang terdiri dari badan sel saraf, neurit (akson) yang 

berfungsi membawa rangsangan dari badan sel ke neuron lain dan dendrit 
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berfungsi menerima rangsangan. Antara neuron satu dengan yang lainnya 

berhubungan membentuk sinapsis. Macamnya neuron terdiri dari neuron 

sensori, yang berfungsi  menghantar rangsangan ke pusat susunan saraf. 

Neuron motor berfungsi menghantar tanggapan rangsangan dari susunan 

saraf pusat, neuron ajustor berfungsi menghubungkan neuron motor, neuron 

sensor dan neuron konektor (penghubung antar neuron).  

Tabel 1 

Bagan Sistem Saraf  

  Sistem saraf pusat Otak 
    Sumsum tulang belakang  
         12 Pasang saraf otak 
      Sistem saraf somatif   
      dikendalikan  
      sadar (volunter)  31 pasang saraf 
sumsum  
         tulang belakang 
 
 
      sistem saraf autonom  sistem saraf simpatik 

Sistem Saraf    efektor motorik (tidak dikendalikan)   
    terdiri eferen tak sadar 
    menghantar     sistem saraf 
parasimpatik 
    informasi dari otak   
 
    Reseptor sensorik  
    terdiri aferen  
 Sistem Saraf Tepi (menghantar) informasi 
    Ke susunan saraf pusat 

 
      Sumber : Nyayu Syamsiar (1988 : 86) 

2.5.1 Sistem Saraf Pusat 

Otak merupakan bagian dari sistem saraf pusat yang mengalami 

perubahan dan pembesaran. Terbagi atas tiga bagian yaitu, otak besar 

(cerebrum), otak kecil (cerebellum) dan batang otak (trumcus cerebri).  

2.5.1.1 Otak Besar (cerebrum)  

Otak besar yang banyak mengandung akson dan dendrit, yang 

terbungkus mielin serta beberapa lobus. Lobus oksipitalis berperan sebagai 
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pusat penglihatan, kerusakan dapat menimbulkan gangguan penglihatan ; 

lobus temporalis merupakan pusat pendengaran, kerusakan dapat 

menimbukan gangguan pendengaran ; lobus frontalis merupakan pusat 

pengaturan kulit dan gerakan otot yang berhubungan dengan rangsangan 

panas, tekanan dan sentuhan ; lobus parietalis merupakan pusat 

perkembangan, kecerdasan dan ingatan, kerusakan bagian ini mengakibatkan 

hilangnya daya ingat.   

 

 

 

 

 

 

 
Gambar. 2 
 

Bagan Anatomi Otak 
  (Pearce, Evelyn  2000 : 286) 

 
 

2.5.1.2 Otak Kecil (cerebellum)  

Otak kecil berfungsi sebagai pust keseimbangan, pengatur kontraksi 

otot sadar (lurik) dan pusat koordinasi seluruh kegiatan otak, memiliki dua 

belah lobus ini dihubungkan dengan jembatan varol. 

2.5.1.3 Otak Tengah  

Terdiri bagian lobus optik sebagai pusat refleks mata ; tengah terdapat 

talamus yang merupakan pusat pengaturan impuls sensoris dan bagian dasar 
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merupakan pusat pengaturan suhu, keseimbangan cairan tubuh, metabolis 

lemak, karbohidrat, tekanan darah, tidur dan selera makan.  

2.5.1.4 Medulla Oblongata (sumsum lanjutan/batang otak)  

berfungsi mengatur gerak refleks fisiologis seperti pernafasan dan 

denyut jantung.  

2.5.1.5 Jembatan Varol 

 Jembatan varol merupakan penghubung otak besar dan sumsum 

tulang belakang. Sumsum tulang belakang (medulla spinalis) didalam rongga 

tulang belakang berfungsi  penghubung impuls dari dan ke otak, dan 

memberi kemungkinan gerak refleks.  

2.5.2 Sistem Saraf Tepi  

Saraf tepi (saraf perifer) menghubungkan SSP dengan reseptor 

sensorik dan efektor motorik (otot dan kelenjar). Terdiri atas ribuan serabut 

saraf yang dikelompokkan dalam ikatan-ikatan yang masing-masing 

kelompok dibungkus oleh jaringan ikat. Setiap kelompok mempunyai fungsi 

yang berbeda (sensorik atau motorik), target yang berlainan (lengan, 

kelompok otot tertentu, area kulit). Setiap serabut saraf adalah sebuah akson 

dari neuron sensorik, atau motorik atau otonom perifer. Diameter serabut 

saraf berbeda-beda. Beberapa dibungkus myelin, yang lain tidak. Serabut 

saraf tipe A : diameter besar, menghantarkan rangsangan dengan cepat 

(seratus dua puluh per detik), dibungkus myelin. Serabut saraf tipe C : 

diameter kecil, tidak dibungkus myelin, menghantarkan rangsang lambat 

(kurang dari satu meter per detik), mengkonduksi rasa nyeri, bersifat otonom.  
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Gambar. 3 

Gerak Refleks 
( Nyayu Syamsiar, 1988 : 91 )  

 
 

Gerak refleks adalah suatu respon terhadap rangsangan yang terjadi 

secara otomatis tanpa disadari, jadi tidak melalui otak tetapi berbelok melalui 

sumsum tulang belakang. Refleks berasal dari kata latin. Re = kembali, 

flectere = berbelok. Refleks artinya berbelok kembali. Untuk terjadinya gerak 

refleks, dibutuhkan struktur-struktur sebagai berikut : (1) organ sensoris yang 

menerima impuls, misalnya kulit. (2) serabut saraf sensoris yang 

menghantarkan impuls-impuls menuju substansi kelabu pada kornu posterior 

medulla spinalis. (3) sumsum tulang belakang dimana serabut-serabut saraf 

penghubung menghantarkan impuls-impuls melalui serabut saraf motorik. (4) 

organ motorik melaksanakan gerakan karena dirangsang oleh impuls saraf 

motorik.        
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2.6  Keterkaitan Tumbuh Kembang 

Tunadaksa cerebral palsy terjadi pada masa perkembangan mulai dari 

pembuahan sampai sesudah bayi lahir. Pengetahuan tumbuh kembang 

normal, menyadari adanya kelainan pada tunadaksa cerebral palsy yang 

terjadi. Oleh karena itu dibutuhkan pengertian adanya : 

2.6.1 Istilah Pertumbuhan 

Pertumbuhan merupakan proses peningkatan yang ada pada diri 

seseorang yang bersifat kuantitatif atau peningkatan dalam hal ukuran. 

Misalnya mengenai pertumbuhan fisik, yaitu peningkatan  ukuran tinggi dan 

berat badan (Soegiyanto dan Sudjarwo, 1991 : 13).   

Menurut Soetjiningsih (1995:1) Pertumbuhan (growth) berkaitan 

dengan masalah perubahan dalam besar, jumlah, ukuran, atau dimensi tingkat 

sel, organ maupun individu, yang bisa diukur dengan ukuran berat (gram, 

pound, kilogram), ukuran panjang (cm, meter), umur tulang dan 

keseimbangan metabolik (retensi kalsium dan nitrogen tubuh).  

Pertumbuhan tulang kepala mengikuti pertumbuhan otak, demikian 

pula sebaliknya. Pertumbuhan otak yang tercepat terjadi trimester ketiga 

kehamilan sampai 5-6 bulan pertama setelah lahir. Pada masa ini terjadi 

pembelahan sel-sel otak yang pesat, setelah itu pembelahan melambat dan 

terjadi pembesaran sel-sel otak saja. Sehingga pada waktu lahir berat otak 

bayi 1 : 4 berat otak dewasa, tetapi jumlah selnya sudah mencapai 2 : 3 

jumlah sel otak orang dewasa. 
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Gambar. 4 

     Pertumbuhan Otak Anak 
    ( Soetjiningsih, 1995 : 24 ) 
 

2.6.2  Istilah Perkembangan   

Perkembangan merupakan proses perubahan kapasitas fungsional atau 

kemampuan kerja organ-organ tubuh kearah keadaan yang makin 

terorganisasi dan terspesialisasi (Soegiyanto dan Sudjarwo, 1991 : 14).   

Sedangkan menurut Hurlock (1980 : 2) istilah perkembangan berarti 

serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses 

kematangan dan pengalaman ( Hurlock, 1980 : 2 ).  Penelitian Bobath dalam 

Widjaja (1997 : 15) landasan identifikasi dari perkembangan abnormal 

ditetapkan dengan perkembangan normal. Dasar fisiologis saraf dari pusat 

kontrol saraf, pada awal tingkah laku bayi lahir berupa refleks alami melalui 

perantara batang otak. Proses pematangan mencapai kebebasan penuh dengan 

kontrol volunter, dari refleks primitif diganti oleh refleks tubuh yang 

kompleks pada aktivitas tingkah laku tubuh. Beberapa perkembangan 
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diketahui sehubungan kelainan tunadaksa cerebral palsy diantaranya 

perkembangan motorik yang terjadi pada arah sefala kaudal dimana gerakan 

kepala serta anggota gerak atas timbul lebih dahulu dari pada gerakan 

anggota bawah. 

Proses pengelolaan fisik seseorang berjalan sesuai kematangan 

perkembangan dan pengalaman dari perkembangan motorik dalam tingkat 

yaitu menurut Florentine dalam Herry Koesyanto (2000: 19) tahap 

perkembangan saraf terutama gerak refleks. (1) tingkat apedal-spinal yaitu 

pada tingkat batang otak yang mempunyai respon motorik terhadap sikap 

tidur terlentang atau miring. (2) tingkat quadropedal yaitu pada tingkat otak 

tengah yang merespon untuk merangkak dan duduk. (3) tingkat dipedal yaitu 

pada tingkat cortical yang mengijinkan untuk gerakan berdiri dan berjalan. 

Apabila urutan di atas berjalan teratur maka perkembangan anak 

normal, sebaliknya jika tidak berurutan maka keterpaduan sensor motorik 

terhenti. Herry Koesyanto (1996 : 18) menjelaskan pada bayi normal 

pengendalian kepala dan leher makin sempurna sejak umur 4 - 6 bulan, 

selanjutnya mulai mengangkat kepala dari perut menuju punggung dikuti 

dengan duduk kemudian merangkak. Kematangan skoletal dan muscular, 

meningkat melangkah menginjak umur 9 bulan sampai 18 bulan, dengan 

permulaan berjalan meninggikan jari-jari kaki agar diperoleh dasar berpijak 

yang lebih luas. Menjelang umur 3 - 4 tahun berjalan satu kaki, melompat 

dan lari. 
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2.7 Kelainan Tumbuh Kembang 

2.7.1  Sebab Kelainan  

Tumbuh kembang memiliki kelainan yang terjadi semasa dalam 

kandungan  (pranatal), pada waktu dilahirkan (perinatal), ataupun setelah 

dilahirkan (postnatal) (Soetjiningsih, 1995 : 2). 

Masa sebelum dilahirkan (pranatal) mungkin terjadi infeksi penyakit 

seperti penyakit sipilis (penyakit kelamin), penyinaran dengan sinar rontgen 

dan radiasi berlebihan, letak bayi tidak normal (sungsang), mengalami 

keracunan, kecelakaan dan kehidupan batin yang dapat berakibat buruk pada 

perkembangan dalam kandungan. 

Masa kelahiran (perinatal), yang mengalami proses kelahiran yang 

terlalu lama hingga menderita kekurangan zat asam yang mempengaruhi sel 

saraf otak. Akibat pendarahan otak yang terjadi karena sulitnya proses 

kelahiran yang terpaksa mempergunakan alat, akibat kelahiran yang belum 

cukup umur (premature). 

Masa setelah kelahiran (postnatal) adalah keadaan normal tetapi 

banyak kemundurannya dari kecerdasan, mungkin terjadi adanya penyakit 

yang akut, sehingga mengakibatkan pendarahan otak (encipalitis) atau 

peradangan pada selaput otak meningitis. Selain itu, adanya kekurangan 

vitamin yang sangat diperlukan dan berguna bagi pertumbuhan dan 

perkembangan. 
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2.7.2 Faktor Mempengaruhi Tumbuh Kembang 

2.7.2.1 Faktor Genetik 

Faktor genetik merupakan modal dasar dalam mencapai hasil akhir 

proses tumbuh kembang anak. Melalui instruksi genetik yang terkandung di 

dalam sel telur yang telah dibuahi, dapat ditentukan kualitas dan kuantitas 

pertumbuhan (Soetjiningsih, 1995 : 2). Ditandai dengan intensitas dan 

kecepatan pembelahan, derajat sensitivitas jaringan terhadap rangsangan, 

umur pubertas dan berhentinya pertumbuhan tulang. Termasuk faktor genetik 

antara lain adalah berbagai faktor bawaan yang normal dan patologik, jenis 

kelamin, suku bangsa atau bangsa.gangguan pertumbuhan di negara maju 

lebih sering diakibatkan oleh faktor genetik ini. Sedangkan di negera 

berkembang diakibatkan oleh faktor genetik juga karena faktor lingkungan.    

2.7.2.2 Faktor Lingkungan  

Lingkungan merupakan faktor yang sangat menentukan tercapai atau 

tidaknya potensi bawaan. Lingkungan yang cukup baik akan memungkinkan 

tercapainya potensi bawaan, sedangkan yang kurang baik akan 

menghambatnya. Lingkungan ini merupakan lingkungan “bio - fisika - psiko 

- sosial” yang mempengaruhi individu setiap hari, mulai dari konsepsi sampai 

akhir hayatnya (Soetjiningsih, 1995: 2). Faktor lingkungan ini secara garis 

besar dibagi menjadi : a) faktor lingkungan yang mempengaruhi anak pada 

waktu masih di dalam kandungan (faktor pranatal), b) faktor lingkungan yang 

mempengaruhi tumbuh kembang anak setelah lahir (faktor postnatal). 
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2.8 Perkembangan Rehabilitasi 

Menurut Dani Rahmawati ( 2004 : 43 ) rehabilitasi adalah berbagai 

usaha yang secara keseluruhan untuk menolong atau membuat anak cacat 

dengan ketidakmampuannya atau keterbatasannya baik fisik maupun 

mentalnya. Dengan rehabilitasi berarti tidak membuat anak lumpuh menjadi 

normal kembali, atau membuat anak cacat mental menjadi normal. 

Rehabilitasi bertujuan agar anak cacat sedapat mungkin dapat mandiri dalam 

merawat dirinya, berpendidikan, dapat bergaul di masyarakat dan dapat 

mencari nafkah.  

Pada hakekatnya rehabilitasi anak dengan cerebral palsy berkembang 

menjadi dua yaitu : 1) rehabilitasi medis seperti fisioterapi, terapi okupasi, 

terapi wicara, terapi perilaku, terapi obat (medikamentosa), dan ortotetik 

prostetik. 2) rehabilitasi non medis seperti pendidikan, pekerjaan, problem 

sosial dan lain-lain. 

Sebenarnya 50 % dari keadaan cacat tersebut berasal dari sebab-sebab 

yang dapat dicegah. Secara garis besarnya, disini juga dikenal 3 level 

pencegahan, misalnya : malnutrisi, kecelakaan dan kelainan bawaan. 

                                                         Pencegahan tingkat I 

                                     Impairment  

                                                         Pencegahan tingkat II       

                                       Disability    

                                                         Pencegahan tingkat III 

                                       Handicap 
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Demikian pula dengan upaya rehabilitasi medis yang ada di 

Indonesia, bukan semata-mata memberikan rehabilitasi setelah penderita 

mengalami kecacatan, tetapi juga mencegah kecacatan lebih lanjut dengan 

melakukan rehabilitasi sedini mungkin, sehingga tujuan utama dari 

rehabilitasi medis adalah : 1) mencegah terjadinya kecacatan dengan 

memberikan rehabilitasi sedini mungkin. 2) mengurang terjadinya kecacatan 

dengan memberikan latihan-latihan, serta pemberian alat-alat seperti 

penyangga, protesa, dan lain-lain. 3) mengembalikan kemampuan bekerja 

dari penderita cacat dengan mempersiapkan kemampuan jasmani, rohani, dan 

terutama kemampuan diri sendiri. 

Pada saat ini telah dikembangkan Rehabilitasi Bersumberdaya 

Masyarakat (RBM), yaitu upaya perubahan perilaku masyarakat dan 

penyandang cacat dalam hal sikap, pengetahuan dan keterampilan, sehingga 

masyarakat serta penyandang cacat tadi mampu meningkatkan 

pemahamannya terhadap masalah-masalah kecacatan, dan dapat 

mengupayakan lingkungan yang positif bagi penyandang cacat untuk 

meningkatkan kualitas hidupnya. 

 

2.9 Usaha Program Rehabilitasi  

Ruang lingkup pelayanan rehabilitasi saat ini, tidak ada keragu-raguan 

tentang pemakaian exercise therapy, yaitu penyembuhan secara langsung 

berdasarkan respon organisme dengan merasakan adaptasi fungsional. 

Hakekatnya sama dengan remedial gymnastic yaitu suatu metode pengobatan 
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dengan bentuk latihan-latihan atau gerakan otot dan sendi, baik yang 

dilakukan secara aktif maupun dengan cara pasif, terutama kelainan motorik 

seperti cerebral palsy. 

Aktivitas rehabilitasi yang diselenggarakan, sebagai penentu keadaan 

fungsional dilakukan secara tim yang melibatkan beberapa profesi dokter 

diantaranya ahli saraf, bedah tulang, anak, rehabilitasi, psikolog dan terapis. 

Fisioterapi sebagai salah satu program pelayanan rehabilitasi medik 

mempunyai tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan secara optimal 

dengan cara mengelola interaksi antara potensi alam dan jaringan tubuh serta 

edukasi agar dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan peran 

dan fungsi masyarakat. Adapun tujuan dari terapi latihan atau latihan fisik 

diantaranya : (a) pencegahan kekakuan mengurangi hambatan kelainan, (b) 

pencegahan ditujukan kepada timbulnya pembatasan gerak fungsional, (c) 

tindakan yang dilakukan segera sesudah terjadinya pembatasan fungsional 

yang menetap. 

 

2.10 Upaya Penyelenggaraan Olahraga 

2.10.1 Istilah Olahraga 

Ilmu gerak menekankan sistem rangka dan otot akan kemungkinan 

berbagai gerakan dasar persendian tubuh. Gerakan melengkapi seseorang 

dengan kemampuan untuk berinteraksi dan belajar dari lingkungan. 

Menyadari adanya kelainan pada tunadaksa cerebral palsy yang terjadi, 
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pengetahuan tentang reaksi gerak dalam olahraga membutuhkan suatu 

pengertian mendasar. 

Harsuki (2003 : 44-45) mengemukakan olahraga sebagai kata 

majemuk berasal dari kata “olah” dan “raga”. Olah artinya upaya untuk 

mengubah atau mematangkan. Insterprestasi lain adalah bahwa kata olah 

merupakan perubahan bunyi dari ulah. Ulah artinya perbuatan, tindakan atau 

tingkahlaku. Sedangkan raga artinya fisik. Jadi olahraga dapat diartikan 

upaya untuk menyempurnakan maupun aktivitas fisik yang mencangkup 

kesehatan, pendidikan jasmani, rekreasi, sport, dan tari. 

Keolahragaan disini diartikan suatu rentetan kegiatan atau gerakan-

gerakan manusia berdasarkan tujuan pendidikan dan kesehatan, dengan 

mempergunakan aktivitas dan gerakan jasmaniah untuk meningkatkan 

kemampuan-kemampuan jasmaniah, rohaniah, mental, intelek, keindahan dan 

sosial seseorang.  

Pola gerak yang tersusun baik menurut Arma Abdullah dan Agus 

Manadji (1994 : 7) dapat dikenal tiga komponen gerak, meliputi : (a) gerak 

berkenaan dengan sikap tubuh. (b) gerak transport (perpindahan tubuh ke 

tempat lain). (c) gerak dengan tangan. Anak berkembang dan belajar melalui 

tiga jalur tersebut. Komponen satu dan dua adalah pola gerak yang digunakan 

untuk melawan daya tarikan bumi, yang melibatkan otot-otot dan saraf. Otot-

otot tersebut pada umumnya dipandang sebagai otot-otot fundamental dan 

gerakannya dinamakan aktivitas otot-otot besar. 
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Penyesuaian yang bersifat sikap tubuh (postural) merupakan dasar 

dari semua gerak. Semua pola gerak transport dan tangan harus dimulai dari 

dari sikap tubuh. Dalam proses pertumbuhan anak harus mulai belajar 

mengangkat kepalanya dan kemudian mengerjakan otot-ototnya untuk duduk. 

Setelah ia menguasai penyesuaian yang diperlukan untuk sikap tubuh, ia juga 

belajar pola gerak maju.  

Gerak postural-transport dimulai dengan tubuh bersentuhan dengan 

lantai. Tahap perkembangan berikutnya adalah merangkak, dengan tubuh 

tidak ada kontak dengan lantai, tangan dan lutut menopang berat badannya. 

Tahap berikutnya anak mencoba berdiri di atas dua kaki dan dilanjutkan 

dengan berjalan. Bila tidak menguasai aktivitas pola silang dari merangkak, 

mungkin ia mendapat kesulitan dalam belajar berjalan. 

2.10.2  Perkembangan Olahraga 

Menurut Abdul Gafur (1983 : 6) adalah bentuk-bentuk kegiatan yang 

terdapat dalam permainan, perlombaan dan kegiatan jasmani yang intensif 

dalam rangka memperoleh rekreasi, kemenangan dan prestasi optimal. 

Olahraga sekarang ini adalah aktivitas untuk melatih tubuh seseorang, 

tidak hanya secara jasmani tetapi juga rohani (Wikipedia, Gnu Free 

documentation license, 2004) yang dikutip oleh Dyah Retno (2004 : 27). 

Macam latihan berupa training yang merupakan aktivitas berulang-ulang 

dengan waktu yang lama terutama untuk meningkatkan kesegaran serta 

latihan terapi, sampai saat ini untuk menyokong pemulihan kesehatan dalam 

pekerjaan terapi-terapi latihan. 
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Dikemukakan Herry Koesyanto (2000 : 5) olahraga adaptif adalah 

salah satu program latihan yang memperlihatkan tuntutan disesuaikan 

aktivitas perkembangan motorik pada pokok kelainan atau cacat. 

Pemanfaatan beberapa perkembangan dalam penerapan, memberikan dasar 

untuk menganalisa kondisi ketidakmampuan motorik dengan adanya 

pemaduan antara kesulitan dan tingkat kemampuan tugas. Mengingat 

penyandang tunadaksa cerebral palsy tidak semudah orang biasanya. 

Program deversifil aktivitas perkembangan motorik dengan pokok 

perhatian kemampuan fisik yang dimilikinya merupakan kegiatan olahraga 

adaptif. Para ahli olahraga adaptif menyatakan 20% populasi memerlukan 

latihan yang memakai informasi persepsi agar memperoleh cara belajar 

motorik yang berguna untuk mengatasi defisiensi perkembangan persepsi 

sehingga perlu adaptasi. Latihan persepsi motorik merupakan kemampuan 

seseorang menafsirkan antara obyek dan peristiwa motorik sebagai sarana 

membedakan antara sifat motorik yang buruk dan baik (Herry Koesyanto, 

2000 : 32 ). 

Menurut Herry Koesyanto ( 2000 : 37 ) contoh pemaduan antara 

penafsiran sensori dan tugas motorik dengan perkembangan kesadaran 

berupa : (a) kinestika yang diperoleh lewat partisipasi pengalaman motorik 

terutama aktivitas yang melibatkan gerak otot besar seperti berjalan. Persepsi 

kinestik baik atau kebenaran hasil persepsi dari posisi dan gerak tubuh, 

memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk membuat penyesuaian-

penyesuaian dari posisi dan gerakan tubuh terhadap kebenaran tugas gerak 
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yang harus dilakukan. (b) visual terjadi lewat perkembangan pengelolaan 

arcular terhadap obyek tertentu dalam ruang tempat tertentu termasuk 

penerimaan dan proyeksinya seperti koordinasi antara bola dan mata terhadap 

tangan dalam latihan menangkap. (c) auditif melalui program yang berirama. 

(d) perkembangan persepsi yang kompleks dengan lebih terpadunya masukan 

indera dan respon motorik seperti gerakan visual kinestetis dalam menangkap 

atau memukul yang diperlukan aplikasi tenaga dan posisi tungkai serta mata 

untuk menangkap obyek yang meliputi jarak serta waktunya. Salah satu 

tujuan program motorik bagi tunadaksa yaitu membantu menafsirkan 

informasi sensori bagi respon motorik yang lebih baik sehingga 

meningkatkan kemampuan belajar keterampilan motorik. Menurut  Herry 

Koesyanto (2000 : 22) diantaranya gerakan atau motorik, diklasifikasikan 

sebagai keterampilan gerak dasar diantaranya berupa : (1) keseimbangan 

yaitu pengaturan satu sisi tubuh terhadap sisi lain untuk menekan 

keseimbangan tubuh mengatasi gaya gravitasi. (2) pembengkokan yaitu 

fleksi, ekstensi, abduksi, adduksi, sirkumduksi inversion atau penggunaan 

semua dimensi gerak pada setiap persendian. (3) membawa yaitu melakukan 

angkatan beban berkaitan kelompok otot. (4) menangkap yaitu melakukan 

gerak terpadu antara tangan dan mata dalam usaha mengendalikan obyek 

eksternal yang bergerak. (5) merangkak yaitu pola gerak yang bergantian 

pemakaian tangan dan kaki dari posisi berbaring untuk bergerak. (6) 

Memukul yaitu kontak dengan tangan terhadap obyek eksternal. (7) bangun 

yaitu mengangkat pusat gravitasi. (8) memanjat naik yaitu penggunaan 
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lengan kaki mengatasi gaya gravitasi. (9) menggelinding yaitu melempar 

dengan lengan bawah di bawah, obyek berpindah sepanjang permukaan 

horizontal. (10) lari yaitu bergerak maju sehingga terjadi adanya fase 

melayang. (11) berhenti yaitu mengatasi intertia tubuh pada saat bergerak 

menjadi istirahat. (12) mengayun yaitu gerakan tubuh ditopang gerakan 

berputar sekeliling tubuh. (13) melempar yaitu pemberian daya kepada suatu 

obyek dipegang tangan dan melepaskannya agar mengarah kepada tujuan 

yang diinginkan. (14) menyentuh yaitu rangsangan tactile terhadap tangan 

memungkinkan memilah-milah besarnya obyek, ukuran dan bentuk obyek. 

(15) berjalan yaitu gerakan pemindahan badan kontinyu dengan tubuh posisi 

sikap tegak. Tersusun dari fase mengayun, kontak dukungan kaki dan 

dorongan yang runtut agar tubuh terarah linear. (16) membungkuk yaitu 

panggul, lutut dan tumit fleksi, pusat gravitasi dasar berpijak. (17) menggapai 

yaitu melakukan daya dorong ke atas melawan obyek diperlukan untuk 

keseimbangan sehingga obyek tidak dalam gerakan vertikal. 

Skala perkembangan motorik yang meliputi berjalan, naik trap, naik 

tangga, melompat melangkah (hop), lari cangklang, melempar dan 

menangkap merupakan ukuran yang membantu mengevaluasi program 

pendidikan jasmani anak cacat (Herry Koesyanto, 2000 : 25). Apabila dengan 

ukuran umur kronologis tumbuh kembang anak belum mampu melakukan, 

maka program olahraga adaptif diperlukan untuk pencegahan maupun 

pengobatan anak yang mengalami gangguan tumbuh kembang.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
 

3.1 Jenis Penelitian 
 

Sesuai dengan metode, permasalahan dan tujuan dari penelitian ini 

yaitu penelitian survei yang bersifat deskriptif eksploratif yang jawabannya 

masih sukar ditebak dan bertujuan menggambarkan keadaan suatu status 

atau fenomena yang diteliti, sehingga penelitiannya tidak merumuskan 

hipotesis (  Suharsimi Arikunto, 2002 :17 ). 

 

3.2 Populasi 
 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian ( Suharsimi Arikunto, 

2002 : 108 ). Dari pengertian diatas terkandung arti bahwa populasi yang 

digunakan sebagai subyek penelitian adalah 8 orang yang terdiri dari 5 orang 

tua penyandang tunadaksa cerebral palsy dan 3 orang petugas fisioterapi. 

 

3.3 Sampel  
 

Menurut Suharsimi Arikunto ( 2002 : 109 ) sampel adalah sebagian 

atau wakil populasi yang diteliti. Sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah orang tua penyandang tunadaksa cerebral palsy dan petugas 

fisioterapi Badan Pengelola RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal. 
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Teknik sampling atau pengambilan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah total sampling. Dengan cara ini seluruh subyek 

penelitian yang jumlahnya 8 orang diambil semua untuk dijadikan sampel 

penelitian. Sebagai pedoman dalam penelitian apabila subyeknya kurang 

dari 100, lebih baik subyek diambil semua sehingga penelitiannya 

merupakan penelitian populasi (Suharsimi Arikunto, 2002 : 112).  

 

3.4 Variabel Penelitian  
 

Menurut Sutrisno Hadi dalam Suharsimi Arikunto (2002 : 97 ), 

bahwa variabel adalah obyek penelitian yang bervariasi. Variabel dalam 

penelitian ini adalah pelayanan olahraga adaptif bagi penyandang tunadaksa 

cerebral palsy.  

 

3.5 Metode Pengumpulan Data  
 

Cara yang digunakan untuk mengumpulkan data disebut metode 

pengumpulan data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

3.5.1 Metode Angket atau Kuesioner 
  

Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya 

atau hal-hal yang ia ketahui ( Suharsimi Arikunto, 2002 : 128 ). Angket yang 

digunakan adalah angket tidak langsung tipe pilihan artinya angket dikirim 

kepada seseorang yang diminta menjawab tentang keadaan orang lain 

dengan cara memilih salah satu jawaban yang tersedia. 
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Dipilihnya angket tipe pilihan karena angket tipe pilihan lebih 

menarik responden untuk segera terdorong mengisi angket tersebut, lebih 

mudah dalam memberikan jawaban dan waktu yang diperlukan untuk 

menjawab lebih singkat jika dibandingkan dengan angket tipe yang lain. 

3.5.2 Metode Dokumentasi  
 

Menurut S. Margono (1997 : 181) metode dokumentasi yaitu cara 

mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip 

termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum, 

dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Metode 

dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data catatan 

medis dan diagnosis penyakit yang berguna untuk pemeriksaan lebih lanjut 

maupun dalam pelaksanaan program terapi. 

 

3.6 Instrumen Penelitian 
 

Instrumen penelitian yang digunakan oleh penulis untuk 

mengumpulkan data adalah angket. Bentuk angket terdiri dari dua macam 

yaitu angket berstruktur dan angket tak berstruktur. Angket berstruktur 

sifatnya tegas, terbatas, konkret dan jawabannya singkat. Sedangkan angket 

tak berstruktur adalah sifatnya terbuka, responden diberi kesempatan penuh 

untuk menjawab pertanyaan dengan uraian dan penjelasan yang panjang. 

Bentuk angket yang digunakan peneliti adalah bentuk angket 

terstruktur yang berisi pertanyaan-pertanyaan, dimana masing-masing 

pertanyaan dikembangkan disertai alternatif jawaban sebagai berikut : 
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1)  Pertanyaan yang berhubungan dengan sarana–prasarana terapi latihan 

disertai alternatif jawaban “ya”, “tidak” atau “tidak tahu”. Jawaban ya 

apabila sub komponen penelitian sesuai yang dimaksud, jawaban tidak 

apabila keadaan sub komponen penelitian tidak sesuai dengan yang 

dimaksud, dan jawaban tidak tahu apabila responden tidak tahu dengan 

keadaan sub komponen penelitian yang dimaksud. Selain itu terdapat 

pertanyaan yang disertai dengan jawaban “baik” atau “kurang baik”. 

2)  Pertanyaan yang berhubungan dengan persiapan pemeriksaan disertai 

alternatif jawaban “ya”, “kadang-kadang”, atau “tidak pernah”. 

Jawaban ya apabila sub komponen penelitian dilakukan, jawaban 

kadang-kadang apabila sub komponen penelitian kadang-kadang 

dilakukan, dan jawaban tidak pernah apabila sub komponen penelitian 

tidak pernah dilakukan. 

3)  Pertanyaan yang berhubungan dengan program kerja disertai alternatif 

jawaban “ya”, “kadang-kadang”, atau “tidak pernah”. Jawaban ya 

apabila sub komponen penelitian dilakukan 3 kali seminggu atau lebih, 

jawaban kadang-kadang apabila sub komponen penelitian dilakukan 1 

atau 2 kali dalam seminggu, dan jawaban tidak pernah apabila sub 

komponen penelitian tidak pernah dilakukan. 

4)  Pertanyaan yang berhubungan dengan kualifikasi petugas terapi disertai 

alternatif jawaban “ya”, “kurang”, atau “tidak”. Jawaban ya apabila 

keadaan sub komponen penelitian sesuai dengan yang dimaksud, 

jawaban kurang apabila keadaan sub komponen penelitian kurang sesuai 
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dengan yang dimaksud, dan jawaban tidak apabila keadaan sub 

komponen penelitian tidak sesuai dengan yang dimaksud. 

5)  Pertanyaan yang berhubungan dengan dukungan pihak pengelola disertai 

alternatif jawaban “ya”, “tidak”, atau “tidak tahu”. Jawaban ya apabila 

keadaan sub komponen penelitian sesuai dengan yang dimaksud, 

jawaban tidak apabila keadaan sub komponen penelitian tidak sesuai 

dengan yang dimaksud, dan jawaban tidak tahu apabila responden tidak 

tahu dengan keadaan sub komponen penelitian yang dimaksud. 

Untuk setiap komponen penelitian juga diklasifikasikan berdasarkan 

jumlah jawaban sub komponen. Klasifikasi tersebut adalah : 

1) Baik apabila keadaan sub komponen 50 % ke atas sesuai dengan yang 

distandarkan. 

2) Kurang baik apabila keadaan sub komponen kurang dari 50 %.  

Uji coba yang digunakan untuk mengetahui kesahihan dan 

keterandalan angket yaitu uji coba terpakai, dengan berkonsultasi kepada 

para pakar atau orang yang ahli dalam bidang tersebut dan teori-teori 

pembuatan angket. Sedangkan validitas instrumen penelitian ini adalah 

validitas konstruk atau logis. Karena angket ini disusun bertujuan untuk 

mengungkap data sesuai dengan fakta apa adanya di lapangan. 
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3.7 Analisis Data 
 

Setelah semua data terkumpul, langkah selanjutnya adalah 

pengelompokan data. Terhadap data yang kualitatif yaitu yang digambarkan 

dengan kata-kata atau dengan kalimat, dipisah-pisahkan menurut kategori 

untuk memperoleh kesimpulan. Sedangkan data yang bersifat kuantitatif 

yang berwujud angka-angka hasil perhitungan diproses dengan teknik 

deskriptif kualitatif dengan persentase. Teknik ini dimaksudkan untuk 

mengetahui status sesuatu yang dipersentasekan dan disajikan tetap berupa 

persentase, juga ditafsirkan dengan kalimat-kalimat  yang bersifat kualitatif.  

Disamping itu juga divisualisasikan dalam bentuk tabel, hal ini dimaksudkan 

untuk mempermudah peneliti sendiri atau orang lain untuk memahami hasil 

penelitian ( Suharsimi Arikunto, 1998 : 245-246 ).  

Analisis data yang dipergunakan adalah dengan penggunaan 

persentase atau disebut procentage correction. Menurut Mohammad Ali 

(1997 : 186) untuk memperoleh kesimpulan tiap-tiap komponennya harus 

dicari dulu persentase tiap-tiap sub komponennya dengan rumus :  

% = X100%
N
n  

 
Dimana : % =  Persentase yang dicari / yang diharapkan 

               n = Nilai yang diperoleh  

               N = Jumlah seluruh nilai  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
 

Komponen yang diungkap dalam penelitian ini meliputi : sarana dan 

prasarana poliklinik fisioterapi, persiapan pemeriksaan yang dilakukan 

petugas, program kerja yang dilakukan petugas, kualifikasi petugas terapi 

dan dukungan dari pihak pengelola. Untuk mendapatkan gambaran yang 

nyata tentang komponen-komponen penelitian tersebut maka setiap 

komponen diungkap menggunakan beberapa sub komponen dan dianalisis 

oleh dua macam sampel. Hasilnya adalah sebagai berikut : 

 

4.1 Data Hasil Penelitian Terhadap Orang Tua  
 

Sarana dan prasarana atau fasilitas pelayanan merupakan faktor yang 

penting dalam masalah keberhasilan pengobatan penderita cerebral palsy, 

sebab pelayanan terapi latihan tanpa sarana dan prasarana yang menunjang 

tidak akan berjalan dengan baik begitupun sebaliknya. Hambatan pelayanan 

terapi latihan pada penderita selama ini banyak disebabkan oleh kurangnya 

sarana dan prasarana yang ada di beberapa rehabilitasi medis termasuk 

poliklinik fisioterapi.  

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data penelitian terhadap 

orang tua penderita seperti terlihat pada (lampiran 1) menunjukkan bahwa 

sarana dan prasarana yang dimiliki poliklinik fisioterapi RSUD Dokter 

Soeselo Kabupaten Tegal untuk terapi latihan penderita cerebral palsy 
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termasuk klasifikasi baik, ini ditunjukkan dari 100 % responden menyatakan 

petugas memakai alat untuk keperluan pemeriksaan dan terapi latihan. 

Sementara tidak satupun responden atau 0 % menyatakan petugas tidak 

memakai alat untuk keperluan pemeriksaan dan terapi latihan.  

Peralatan fisioterapi dikatakan memadai jika sudah memenuhi SOP 

(Standar Operating Procedure) yaitu suatu perangkat instruksi atau 

langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proses kerja 

rutin tertentu. SOP memberikan langkah-langkah yang benar dan terbaik 

berdasarkan konsensus bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan 

fungsi pelayanan. Hasil temuan di lapangan diketahui ternyata 60 % 

responden menyatakan peralatan untuk terapi latihan sudah memadai. 

Sedangkan selebihnya 40 % responden menyatakan peralatan untuk terapi 

latihan tidak tahu. Data berikutnya yang diungkap adalah kondisi peralatan 

dan perlengkapan terapi latihan. 

 Hasil temuan di lapangan untuk persentase kondisi peralatan 

maupun perlengkapan terapi latihan seperti terlihat pada (lampiran 1)  

diketahui ternyata 100 % responden menyatakan kondisi dari peralatan 

maupun perlengkapan terapi latihan dalam kondisi baik, sementara tidak 

satupun responden atau 0 % menyatakan kondisi dari peralatan maupun 

perlengkapan terapi latihan dalam kondisi kurang baik. 

Setiap orang yang mengalami gangguan penyakit atau kelainan pada 

salah satu bagian tubuhnya memerlukan pemeriksaan untuk mengetahui 

faktor-faktor penyebab terjadinya gangguan tersebut. Sama halnya dengan 
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penderita cerebral palsy sebelum mereka dikatakan penyandang kelainan 

neurologis cerebral palsy, mereka terlebih dahulu diperiksa oleh tim ahli 

yang melibatkan beberapa profesi dokter diantaranya ahli saraf, bedah 

tulang, anak, rehabilitasi medis dan psikolog. Terapis atau petugas terapi 

sebagai salah satu bagian dari tim rehabilitasi medis dituntut untuk dapat 

melakukan pemeriksaan sebaik mungkin dan dikerjakan secara lengkap yang 

meliputi pemeriksaan umum, khusus maupun fisik. 

Berdasarkan analisis data yang diperoleh dari persentase persiapan 

pemeriksaan seperti terlihat pada (lampiran 1) menunjukkan bahwa 

persiapan pemeriksaan yang dilakukan petugas terapi dalam melayani 

penderita cerebral palsy termasuk klasifikasi baik, ini ditunjukkan dari 100 

% responden menyatakan petugas melakukan pemeriksaan secara umum 

maupun khusus (spesifik), sementara tidak satupun responden atau 0 % 

menyatakan petugas tidak melakukan pemeriksaan baik secara umum 

maupun khusus. Meskipun demikian, kenyataan hasil lain di lapangan 

menunjukkan bahwa hanya 40 % yang menyatakan petugas melakukan 

pemeriksaan fisik secara rutin. Sedangkan 60 % responden menyatakan 

petugas tidak melakukan pemeriksaan fisik secara rutin. 

Program kerja atau perencanaan pelaksanaan terapi merupakan 

langkah ketiga setelah melaksanakan pemeriksaan dan diagnosis pada 

penderita. Penentuan modalitas terapi dengan pemberian terapi manipulasi 

(massage) dan terapi latihan (exercise therapy) merupakan bagian kerja 

yang dilaksanakan di poliklinik fisioterapi RSUD Dokter Soeselo Kabupaten 
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Tegal. Hasil analisis data yang diperoleh dari persentase komponen program 

kerja yang dilakukan petugas terapi seperi terlihat pada (lampiran 1) 

termasuk klasifikasi baik, ini ditunjukkan dari 100 % responden menyatakan 

petugas sering memberikan massage pada penderita. Sedangkan tidak 

satupun responden atau 0 % menyatakan tidak pernah memberikan massage 

pada penderita. 

Terapi latihan dapat dilakukan secara pasif maupun aktif. Gerakan 

pasif (passive movement) merupakan gerakan yang ditimbulkan oleh adanya 

kekuatan dari luar, sedangkan otot penderita relaks atau lemas. Gerakan aktif 

(active movement) merupakan suatu gerakan yang diselenggarakan dan 

dikontrol oleh kerja otot yang disadari, bekerja melawan dari luar. Latihan 

aktif ada yang free, assisted dan ressited. Free exercise diberikan untuk 

perbaikan peredaran darah, koordinasi dan lain-lain. Assisted exercise 

diberikan pada bagian-bagian yang belum kuat untuk bergerak. Sedangkan 

ressisted exercise diberikan untuk penguatan otot. 

Perlu diketahui dan dimengerti oleh para orang tua anak-anak 

penderita cerebral palsy, bahwa tujuan dari terapi latihan di poliklinik 

fisioterapi bukan untuk membuat anak menjadi seperti anak normal. Tetapi 

tindakan itu semata-mata hanya untuk membantu mengembangkan sisa-sisa 

kemampuan yang ada pada anak tersebut seoptimal mungkin, sehingga 

diharapkan anak dapat melakukan kehidupan sehari-hari tanpa dibantu orang 

lain, walaupun terpaksa harus dibantu, tetapi sangat minimal atau sedikit 

sekali. Hasil temuan di lapangan seperti terlihat pada (lampiran 1) ternyata 
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80 % responden menyatakan petugas sering memberikan terapi latihan. 

Sedangkan selebihnya 20 % responden menyatakan petugas kadang-kadang 

memberika terapi latihan. 

Frekuensi pemberian massage dan terapi latihan didasarkan pada 

jadwal kunjungan penderita ke tempat latihan atau poliklinik fisioterapi. 

Dari hasil penelitian seperti terlihat pada (lampiran 1) diketahui ternyata 80 

% responden menyatakan pemberian massage dilakukan tiga kali seminggu. 

Selebihnya 20 % responden menyatakan massage dilakukan dua kali 

seminggu. Selanjutnya 20 % responden menyatakan pemberian terapi 

latihan dilakukan tiga kali seminggu. Sementara 60 % responden 

menyatakan terapi latihan dilakukan dua kali seminggu. Selebihnya 20 % 

responden menyatakan terapi latihan dilakukan satu kali seminggu. 

Lamanya pemberian terapi latihan tergantung pada tingkat gangguan 

atau kelainan maupun kemampuan motorik penderita. Jika penderita 

cerebral palsy termasuk tipe golongan sedang, sebaiknya pemberian terapi 

latihan dilkukan agak lama atau sekitar 20 – 30 menit. Hasil temuan di 

lapangan diketahui ternyata 40 % responden menyatakan pemberian terapi 

latihan dilakukan lebih dari 20 menit. Sedangkan 60 % responden 

menyatakan pemberian terapi latihan dilakukan antara 10 – 19 menit. Dan 

tidak satupun responden atau 0 % menyatakan terapi latihan dilakukan 

kurang dari 10 menit. 

Landasan pengobatan (terapi latihan) penderita cerebral palsy harus 

disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan motorik anak normal 
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(Bobath, 1972) dalam (Widjaja, 1997 : 5). Bentuk-bentuk terapi latihan yang 

sering dipakai untuk pengobatan penderita cerebral palsy yaitu latihan 

mobilisasi, latihan keseimbangan, latihan koordinasi dan latihan ambulasi 

yang bertujuan melatih tubuh untuk bisa bergerak dengan atau tanpa alat 

bantu. Berdasarkan hasil penelitian seperti terlihat pada (lampiran 1) 

diketahui bahwa 100 % menyatakan petugas memberikan terapi latihan baik 

latihan mobilisasi, keseimbangan maupun koordinasi. Hasil penelitian lain 

di lapangan diketahui 20 % responden menyatakan petugas memberikan 

latihan ambulasi. Sementara 20 % responden menyatakan petugas tidak 

memeberikan latihan ambulasi. Sedangkan 60 % responden menyatakan 

tidak tahu. 

Evaluasi merupakan proses membandingkan keadaan saat awal 

penanganan penderita dengan keadaan akhir setelah dilakukan penanganan, 

apakah dengan terapi latihan yang diberikan keadaan penderita bertambah 

normal atau tetap seperti semula. Berdasarkan hasil temuan di lapangan 

ternyata 80 % responden menyatakan petugas pernah mengevaluasi hasil 

pelaksanaan terapi latihan. Sedangkan 20 % responden menyatakan tidak 

tahu. Waktu pelaksanaan evaluasi pada penderita di poliklinik fisioterapi 

RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal biasanya dilakukan satu bulan 

sekali. Hasil temuan di lapangan diketahui ternyata 80 % responden 

menyatakan petugas melaksanakan evaluasi setiap satu bulan sekali. 

Sedangkan selebihnya atau 20 % responden menyatakan petugas 

melaksanakan evaluasi setiap dua bulan sekali. 
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Kualifikasi petugas terapi salah satu faktor penting untuk 

keberhasilan dalam penanganan atau pengobatan cerebral palsy. Selain 

dibutuhkan keterampilan dan kesabaran dalam menangani penderita, seorang 

terapis juga harus mempunyai pengetahuan dasar-dasar anatomi, fisiologi, 

patologi dan daya kreasi tersendiri dalam menangani penderita. Hasil 

penelitian yang diperoleh dari persentase kualifikasi petugas terapi seperti 

terlihat pada (lampiran 1) menunjukkan bahwa petugas terapi yang dimilki 

poliklinik fisioterapi RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal yang 

jumlahnya tiga orang termasuk klasifikasi baik. Ini ditunjukkan dari 100 % 

responden menyatakan petugas terampil dalam melayani penderita. Dan 

tidak satupun responden atau 0 % menyatakan petugas tidak terampil dalam 

melayani penderita. Sedangkan hasil temuan lain di lapangan diketahui 

ternyata 100 % responden menyatakan petugas ramah dan sabar dalam 

melayani penderita. Sementara tidak satupun responden atau 0 % 

menyatakan petugas tidak ramah dan sabar dalam melayani penderita. 

Salah satu wujud dukungan nyata yang diberikan pihak pengelola 

dalam usaha meningkatkan kemampuan pelayanan fisioterapi adalah 

melakukan pengawasan secara langsung terhadap para petugas terapi dan 

menyediakan fasilitas penunjang. Hasil analisis data yang diperoleh dari 

persentase dukungan pihak pengelola dalam kegiatan pelayanan terapi 

latihan seperti terlihat pada (lampiran 1) termasuk klasifikasi baik, ini 

ditunjukkan dari 80 % responden menyatakan pihak pengelola melakukan 

pengawasan terhadap para petugas terapi. Sementara 20 % responden 
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menyatakan pihak pengelola tidak melakukan pengawasan terhadap para 

petugas terapi. Hasil temuan lain di lapangan ternyat 80 % responden 

menyatakan pihak pengelola menyediakan peralatan dan perlengkapan terapi 

latihan, selebihnya 20 % menyatakan pihak pengelola tidak menyediakan 

peralatan dan perlengkapan terapi latihan. 

 

4.2 Data Hasil Penelitian Terhadap Petugas Fisioterapi 
 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data penelitian terhadap 

para petugas fisioterapi seperti terlihat pada (lampiran 2) menunjukkan 

bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki poliklinik RSUD Dokter Soeselo 

Kabupaten Tegal untuk terapi latihan penderita cerebral pasly termasuk 

klasifikasi baik untuk rumah sakit tipe C. Ini ditunjukkan dari 100 % 

responden menyatakan petugas memakai alat untuk keperluan pemeriksaan 

dan terapi latihan. Sementara tidak satupun responden atau 0 % menyatakan 

petugas tidak memakai alat untuk keperluan pemeriksaan dan terapi latihan. 

Meskipun hasil temuan lain di lapangan diketahui ternyata 100 % responden 

menyatakan peralatan untuk terapi latihan penderita tidak memadai. 

Sedangkan tidak satupun responden atau 0 % menyatakan peralatan terapi 

latihan penderita sudah memadai.  

Salah satu faktor pendukung berhasil tidaknya pelayanan pasien 

terutama pasien penderita cerebral palsy adalah kondisi peralatan dan 

perlengkapan terapi latihan itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian seperti 

terlihat pada (lampiran 2) diketahui ternyata 100 % responden menyatakan 



 48

kondisi dari peralatan terapi latihan dalam kondisi baik, sedangkan tidak ada 

satupun responden atau 0 % menyatakan kondisi dari peralatan terapi latihan 

dalam kondisi kurang baik. Hasil temuan lain di lapangan diketahui ternyata 

33,33 % responden menyatakan kondisi dari perlengkapan terapi latihan 

dalam kondisi baik, sementara 66,67 % menyatakan kondisi dari 

perlengkapan terapi latihan dalam kondisi kurang baik. 

Untuk mengetahui problem yang terjadi pada penderita cerebral 

palsy, maka perlu dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan pada dasarnya suatu 

langkah fisioterapi yang ditempuh terapis untuk merencanakan program 

latihan. Dengan adanya pemeriksaan dapat diketahui : 1) data-data penting 

mengenai kondisi fisik penderita yang meliputi tekanan darah, denyut 

jantung, tinggi dan berat badan. 2) tingkat spastisitas otot maupun sendi 

yang dialami penderita. 3) refleks-refleks primitif yang mungkin masih ada 

pada anak yang seharusnya sudah hilang pada usia normal. 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data penelitian terhadap 

komponen persiapan pemeriksaan seperti terlihat pada (lampiran 2) 

diperoleh persentase masing-masing sebesar 100 % baik pemeriksaan 

umum, khusus maupu fisik. Hal ini menunjukkan bahwa persiapan 

pemeriksaan yang dilakukan petugas terapi untuk penderita cerebral palsy 

termasuk klasifikasi baik. 

Perencanaan terapi merupakan langkah yang sangat penting dalam 

kegiatan fisioterapi, sehingga seorang terapis dapat menentukan arah dan 

tujuan yang akan dicapai dari pemberian terapi tersebut. Perencanaan terapi 
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didasarkan pada kondisi awal masing-masing penderita setelah dilaksanakan 

pemeriksaan secara lengkap. Program kerja yang telah dilaksanakan petugas 

terapi untuk pelayanan penderita cerebral palsy  yaitu : 1) pemberian teknik 

manipulasi atau massage. 2) pemberian terapi latihan (exercise therapy). 3) 

pelaksanaan evaluasi. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari 

persentase komponen program kerja yang dilakukan petugas terapi seperti 

terlihat pada (lampiran 2) termasuk klasifikasi baik, ini ditunjukkan dari 100 

% responden menyatakan petugas sering memberikan massage pada 

penderita. Sedangkan tidak satupun responden atau 0 % menyatakan tidak 

pernah memberikan massage pada penderita. 

Berdasarkan hasil penelitian seperti terlihat pada (lampiran 2) 

ternyata 100 % responden menyatakan petugas sering memberikan terapi 

latihan pada penderita. Sedangkan tidak satupun responden atau 0 % 

menyatakan petugas tidak pernah memberikan terapi latihan pada penderita. 

Hasil temuan lain dilapangan menunjukkan bahwa 66,67 % responden 

menyatakan pemberian baik massage maupun terapi latihan dilakukan dua 

kali seminggu. Sedangkan selebihnya 33,33 % responden menyatakan 

pemberian massage maupun terapi latihan dilakukan tiga kali seminggu.  

Agar tujuan dari pengobatan dari penderita cerebral palsy tercapai 

maka lamanya pemberian terapi latihan harus diperhatikan. Berdasarkan 

temuan di lapangan seperti terlihat pada (lampiran 2) ternyata 66,67 % 

responden menyatakan lamanya pemberian terapi latihan pada penderita 

dilakukan lebih dari 20 menit. Sedangkan 33,33 % responden menyatakan 
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lamanya pemberian terapi latihan pada penderita dilakukan antara 10-19 

menit. Dan tidak satupun responden atau 0 % menyatakan lamanya 

pemberian terapi latihan pada penderita dilakukan kurang dari 10 menit.  

Data selanjutnya yang telah diungkap adalah pemberian berbagai 

bentuk latihan yang diberikan pada penderita cerebral palsy yang meliputi : 

1) latihan mobilisasi. 2) latihan keseimbangan. 3) latihan koordinasi. 4) 

latihan dengan atau tanpa alat (ambulasi). Hasil temuan di lapangan seperti 

terlihat pada (lampiran 2 ) diketahui ternyata seluruh responden atau 100 % 

menyatakan para petugas memberikan latihan mobilisasi, latihan 

keseimbangan, latihan koordinasi maupun latihan ambulasi. Sementara tidak 

satupun atau 0 % responden menyatakan para petugas tidak memberikan 

latihan-latihan tersebut. 

Setelah penanganan penderita cerebral palsy terutama dengan latihan 

gerak dilakukan secara terus-menerus. Langkah selanjutnya yang ditempuh 

para petugas terapi adalah melaksanakan evaluasi yang merupakan proses 

membandingkan keadaan pada awal penanganan sampai dengan akhir 

penanganan penderita. Berdasarkan hasil penelitian seperti terlihat pada 

(lampiran 2) diketahui ternyata 100 % responden menyatakan petugas 

pernah mengevaluasi hasil pelaksanaan terapi latihan. Waktu pelaksanaan 

evaluasi biasanya dilakukan oleh petugas minimal setiap satu bulan sekali. 

Hasil temuan di lapangan diketahui ternyata 100 % responden menyatakan 

petugas melakukan evaluasi setiap satu bulan sekali. Sementara tidak ada 
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satupun atau  0 % responden menyatakan petugas melakukan evaluasi setiap 

dua atau tiga bulan sekali.  

Saat ini jumlah petugas terapi yang ada di poliklinik fisioterapi 

RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal berjumlah tiga orang yang 

semuanya telah menyelesaikan studi di akademi fisioterapi. Berdasarkan 

hasil penelitian seperti terlihat pada (lampiran 2) menunjukkan bahwa 

kualifikasi petugas fisioterapi termasuk klasifikasi baik, ini ditunjukkan dari 

100 % responden menyatakan petugas terapi terampil, ramah maupun sabar 

dalam menangani dan melayani pasien terutama penderita cerebral palsy.  

Pihak pengelola adalah pihak yang melaksanakan tugas pokok yaitu : 

1) menyelenggarakan pelayanan medis. 2) menyelenggarakan pelayanan 

penunjang medis dan non medis. 3) menyelenggarakan asuhan keperawatan. 

4) menyelenggarakan pendidikan dan latihan. 5) menyelenggarakan 

penelitian dan pengembangan. 6) menyelenggarakan administrasi umum dan 

keuangan. Pelayanan fisioterapi mempunyai peranan penting karena 

ditujukan untuk mempercepat proses penyembuhan atau pemulihan, 

mencegah terjadinya gangguan/kelainan dan keterbatasan fungsi serta 

ketidakmampuan tubuh. Pelayanan tersebut tidak akan terlaksana dengan 

baik tanpa didukung pihak pengelola untuk menyediakan fasilitas penunjang 

dalam kegiatan terapi. 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap komponen dukungan pihak 

pengelola seperti terlihat pada (lampiran 2) termasuk klasifikasi baik. Ini 

ditunjukkan dari 66,67 % responden menyatakan pihak pengelola 
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menyediakan peralatan dan perlengkapan terapi latihan. Sedangkan 

selebihnya 33,33 % responden menyatakan pihak pengelola tidak 

menyediakan peralatan dan perlengkapan terapi latihan. Meskipun hasil 

temuan lain di lapangan menunjukkan hanya 33,33 % responden 

menyatakan pihak pengelola melakukan pengawasan  secara langsung 

kepada para petugas terapi. Sedangkan 66,67 % responden menyatakan 

bahwa pihak pengelola tidak melakukan pengawasan secara langsung 

kepada para petugas terapi. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 
 

Berdasarkan data hasil penelitian dari orang tua penderita maupun 

petugas fisioterapi dapat disimpulkan bahwa pelayanan olahraga adaptif bagi 

penyandang tunadaksa cerebral palsy pada poliklinik fisioterapi Badan 

Pengelola RSUD Dokter Soeselo kabupaten Tegal yang meliputi komponen 

sarana dan prasarana, persiapan pemeriksaan, program kerja, kualifikasi petugas 

terapi dan dukungan dari pihak pengelola termasuk klasifikasi baik. 

 

5.2 Saran 
 
5.2.1 Untuk peningkatan pelayanan kepada penderita, sebaiknya pihak 

poliklinik perlu menjalin kerjasama dengan instalansi / rehabilitasi yang 

terkait dengan masalah kesehatan anak. 

5.2.2  Untuk meningkatkan pelayanan terapi dan memperlancar program  

latihan sebaiknya pihak pengelola menambah lagi peralatan terapi 

latihan untuk penderita cerebral palsy. 

5.2.3  Untuk keberhasilan terapi hendaknya orang tua atau keluarga penderita 

memberikan latihan di rumah dengan latihan sederhana, mengingat 

waktu di rumah lebih banyak dari pada tempat latihan. 
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