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Latihan Postur Pada Anak Dengan Cerebral Palsy Hemiplegi 

ABSTRAK 

 

Cerebral palsy adalah gangguan gerakan dan postur akibat 

kerusakan otak immature dan non progresif. Penyebab terjadinya cerebral 

palsy sendiri memiliki banyak faktor yaitu berupa infeksi TORCH pada ibu 

saat hamil, terjadinya asfiksia saat proses melahirkan, kelahiran 

premature dan trauma lahir, meningitis, encephalitis saat tahun – tahun 

pertama awal kehidupan bayi. Berdasarkan bagian otak yang mengalami 

kerusakan, cerebral palsy dibagi menjadi spastic, athetoid, ataxia, dan 

hypotonus. Sedangkan berdasarkan bagian tubuh yang terlibat yaitu 

hemiplegia, diplegia dan tetraplegia. Cerebral palsy hemiplegi adalah 

bentuk dari cerebral palsy dimana satu lengan dan satu tungkai pada satu 

sisi tubuh yang lemah. Mayoritas anak dengan cerebral palsy hemiplegi 

memiliki kecerdasan yang normal. Problem utama yang dialami pasien 

cerebral palsy hemiplegi adalah problem ketidakmampuan berjalan 

dengan pola jalan yang benar serta postur yang jelek. Program utama 

fisioterapi adalah latihan postur untuk memperbaiki atau mengoreksi 

postur yang jelek pada pasien. Problem lain yang menyertai yakni adanya 

spastisitas pada anggota gerak, keterbatasan luas gerak sendi, serta 

penurunan kekuatan otot. Fisioterapi berperan dalam mengurangi 

spastisitas, meningkatkan luas gerak sendi, meningkatkan kekuatan otot, 

serta mengoreksi postur yang jelek. Tindakan fisioterapi yang dilakukan 

adalah inhibisi spastik, stretching anggota gerak, latihan postur berupa 

mobilisasi pelvis, bahu dan trunk, terapi pada lengan, activate trunk 

movement in sitting, activate dynamic proximal stability, berdiri dari kneeling, 

berjalan. 

Kata Kunci: Cerebral palsy hemiplegi, pola postur, fisioterapi, latihan 

postur 
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