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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Permasalahan 

Masalah tumbuh kembang anak yang sering dijumpai salah satunya adalah 

cerebral palsy. Cerebral palsy (CP) merupakan kelainan atau kerusakan pada otak 

yang bersifat non-progresif yang terjadi pada proses tumbuh kembang. Kelainan atau 

kerusakan tersebut dapat terjadi pada saat di dalam kandungan (prenatal), selama 

proses melahirkan (natal), atau setelah proses kelahiran (postnatal). Cerebral palsy 

dapat menyebabkan gangguan sikap (postur), kontrol gerak, gangguan kekuatan otot 

yang biasanya disertai gangguan neurologik berupa kelumpuhan, spastik, gangguan 

basal ganglia, cerebellum, dan kelainan mental (mental retardation). 

Menurut Pearson (1985), 7 per 1000 populasi 1,3 per 1000 kelahiran 25% 

anak cerebral palsy dengan berat badan lahir <2500 gram. Untuk di Swedia 

dituliskan 36,4% tipe hemiplegi, 41,5% tipe diplegi, 7,3% tipe Quadriplegi, 10% tipe 

athetosis, 5 % tipe ataxic (Hag ber et.al, 1989) di kutip dari Campbell (1995). Suatu 

penelitian di Australia juga melaporkan bahwa insiden 38,5% penderita cerebral 

palsy spastic diplegi antara tahun 1997 adalah bayi dengan berat badan lahir rendah. 

Di Indonesia belum ada data mengenai insidensi cerebral palsy. Pada KONIKA V 

Medan (1981), R. Suhasim dan Titi Sularyo melaporkan 2,46% dari jumlah penduduk 
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Indonesia menyandang gelar cacat, dan di antaranya ± 2 juta adalah anak. Cerebral 

palsy merupakan jenis cacat pada anak yang terbanyak dijumpai. Winthrop Phelps 

menekankan pentingnya multidisiplin dalam penanganan penderita cerebral palsy 

salah satunya adalah fisioterapi. Disamping itu juga harus disertakan peranan orang 

tua dan masyarakat (wordpress, 2008). Spastik diplegi adalah salah satu tipe cerebral 

palsy, dimana seluruh tubuh nampak spastik tapi kedua tungkai lebih sering terkena 

daripada extremitas atas. 

Di Indonesia, angka kejadian cerebral palsy belum dapat dikaji secara pasti. 

Namun dilaporkan beberapa Instansi Kesehatan di Indonesia sudah bisa mendata di 

antaranya, YPAC cabang Surakarta jumlah anak dengan kondisi cerebral palsy pada 

tahun 2001 berjumlah 313 anak, tahun 2002 berjumlah 242 anak, tahun 2003 

berjumlah 265 anak, tahun 2004 berjumlah 239 anak, sedangkan tahun 2005 

berjumlah 118 anak, tahun 2006 sampai dengan bulan desember adalah berjumlah 

112 anak, sedangkan tahun 2007 sampai dengan bulan desember yaitu berjumlah 198 

anak (YPAC cabang Surakarta, 2007). 

Disamping peningkatan dalam pencegahan dan terapi penyakit penyebab 

cerebral palsy, jumlah anak-anak dan dewasa yang terkena cerebral palsy  

tampaknya masih tidak banyak berubah atau mungkin lebih meningkat sedikit selama 

30 tahun terakhir. Hal tersebut sebagian mungkin karena banyak bayi prematur 

mengalami masa kritis dan bayi-bayi lemah banyak yang berhasil diselamatkan 

dengan kemajuan di bidang kegawatdaruratan neonatologi. Yang patut disayangkan, 

banyak dari bayi-bayi tersebut mengalami masalah perkembangan sistem saraf atau 
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kerusakan neurologis. Penelitian banyak dilakukan untuk  memperbaiki keadaan 

tersebut terutama pada bayi-bayi yang mengalami masalah pernafasan dan 

penggunaan terapi medikasi untuk mencegah perdarahan pada otak sebelum atau 

segera setelah lahir. Angka kejadian cerebral palsy  berkisar 1,2-2,5 anak per 1000 

anak usia sekolah dini. Satu penelitian menunjukkan prevalensi cerebral palsy  

kongenital derajat sedang sampai berat mencapai 1,2 per 1000 anak usia 3 tahun 

(Grether et al, 1992). Angka harapan hidup penderita cerebral palsy  tergantung dari 

tipe cerebral palsy  dan beratnya kecacatan motorik (Plioplys et al, 1998). 

Pada anak cerebral palsy spastic diplegi ekstremitas bawah lebih terbatas dari 

pada ekstremitas atas (Bobath, 1966). Pada cerebral palsy spastic diplegi mempunyai 

karakteristik berjalan dengan langkah yang pendek dan lama, hiperadduksi hip dan 

internal rotasi hip serta plantar fleksi, ankle. 

Fisioterapi berperan dalam meningkatkan kemampuan fungsional agar 

penderita mampu hidup mandiri sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap 

orang lain (Sheperd, 1995). Salah satu pendekatan yang telah dikembangkan untuk 

menangani kondisi cerebral palsy adalah Neuro Development Treatment (NDT). 

Teknologi yang dapat digunakan untuk kasus cerebral palsy adalah latihan 

dengan tujuan untuk mencapai tingkat fungsional yang optimal dengan 

memperhatikan efektifitas dan efisiensi gerakan. Beberapa pendekatan pada kasus 

cerebral palsy yaitu dengan terapi latihan metode Neuro Development Treatment. 

Dengan pendekatan NDT (Neuro Development Treatment) yang 

direkomendasikan oleh Bobath (1996) yaitu suatu metode yang didasarkan pada 
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neurologi dan reflek-reflek primitif dan fasilitas dari keseimbangan yang lebih tinggi 

dari reflek righting yang dipersiapkan untuk ketrampilan (skill) dikemudian hari 

(Bobath, 1996 dalam Soekarno,2000). Pendekatan ini adalah salah satu upaya untuk 

memulai dan memudahkan dalam mencapai tingkat yang lebih normal dan suatu cara 

untuk mangembangkan gerakan. Neuro development treatment (NDT) adalah metode 

pengobatan langsung terhadap gangguan sistem saraf pusat pada bayi dan anak-anak 

(Bobath, 1966). Dapat juga diartikan sebagai suatu teknik terapi mulai dengan 

penanganan langsung untuk mengoptimalkan fungsi setiap individu dengan gangguan 

neurologis yang ada di dalam lingkungannya. Maystone, yang dikutip oleh Sheperd 

(1995), menyatakan latihan yang terpenting dalam Neuro development treatment 

(NDT) adalah inhibisi spastisitas dan fasilitasi pola gerakan normal serta terutama 

persiapan untuk aktifitas fungsional. Konsep NDT memiliki 2 prinsip, yaitu : (1) 

normalisasi postur abnormal dan tonus otot dinamis yang mengarah pada gerakan 

normal dan eksplorasi gerak, (2) fasilitasi dari pola gerakan normal dalam aktifitas 

sehari-hari. Sedangkan teknik NDT meliputi : (1) inhibisi pada reflek yang abnormal, 

(2) fasilitasi reflek postural, (3) stimulasi propioseptif dan taktil dan juga, (4) key 

point of control (Bobath , 1996). 

 

B. Identifikasi Masalah 

Kelainan pada Cerebral Palsy Spastik Diplegia dapat dikarenakan terjadinya 

lesi pada kortek cerebri. Lesi pada kortek cerebri mengakibatkan paralisis dan 

spastisitas tetapi tidak pada semua otot. Spastisitas terjadi akibat adanya kerusakan 
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pada premotor area. Spastisitas adalah suatu keadaan dimana tonus otot lebih tinggi 

dari normal. Berbagai teori tentang spastisitas dikemukakan, Namun para ahli saat ini 

cenderung menerima konsep spastisitas yang disebabkan oleh hilangnya control 

spinal ( Sistem extra piramidale ) terhadap aktivitas stretch reflex ( Bishop,1997). 

Gejala tersebut diatas terjadi karena hilangnya pengaruh inhibisi kortek motorik 

tumbuh terhadap inti-inti instrinsik medulla spinalis. Jadi sesungguhnya spastisitas 

merupakan ciri khas bagi disfungsi extra piramidales susunan Upper Mottor Neuron 

(UMN). Spastisitas tidak akan bangkit, bahkan tonus otot menurun bilamana lesi 

paralitik merusak hanya pada korteks motorik saja. Spastisitas menjadi lebih jelas 

sekali apabila korteks motorik tambahan ( area 6 dan 4s ) ikut terlibat dalam lesi 

paralitik. Walaupun demikian lesi paralitik dimana saja yang mengganggu komponen 

piramidal akan selamanya ikut melibatkan componen extra pyramidal ( Mardjono & 

Sidharta,1989 ). Lechener  (1990) berpendapat spastisitas adalah meningkatnya tonus 

otot akibat terjadinya hipereksitibilitas dari Upper Mottor Neuron, elemen pokok : ” 

Velocity-dependent increase intonic stretch refleks”, disebabkan lesi Upper Mottor 

Neuron. Penanganan Cerebral Palsy Spastik Diplegi salah satunya dengan metode 

Neuro Developmental Treatment atau Bobath yaitu metode latihan untuk mengatasi 

masalah yang timbul pada kelumpuhan otak diantaranya dengan latihan mobilisasi 

trunk yang bertujuan untuk mengurangi spastisitas. 
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C. Pembatasan Masalah 

Mengingat begitu kompleksnya masalah yang timbul akibat dari Cerebral 

Palsy dan terbatasnya pengetahuan penulis, maka penelitian ini hanya membahas 

tentang pengaruh Neuro Developmental Treatment terhadap penurunan spastisitas  

knee joint pada penderita cerebral palsy spastic diplegi dengan nilai rata-rata 

spastisitasnya menggunakan skala Ashworth bernilai 3 yaitu ada tahanan yang kuat 

sehingga sangat sulit bergerak karena peningkatan tonus yang sangat tinggi.   

D. Perumusan Masalah 

Apakah metode Neuro Development Treatment dapat menurunkan spastisitas 

knee joint pada penderita cerebral palsy spastic diplegia? 

 

E. Tujuan penelitian 

Untuk mengetahui apakah Neuro Development Treatment atau Bobath 

dapat mempengaruhi spastisitas pada knee joint. 

 

F. Manfaat Penelitian 

      1. Bagi Peneliti 

a. Menyelesaikan tugas akhir dibangku kuliah. 

b. Memperoleh pengetahuan dan pengalaman terhadap penelitian dan dapat di 

aplikasikan ke masyarakat. 
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c. Memberi tambahan informasi pengetahuan tentang Neuro Development 

Treatment dapat menurunkan spastisitas knee joint pada penderita cerebral 

palsy spastic diplegia.  

d. Agar peneliti mendapat wawasan dan pengalaman dalam melakukan 

penelitian. 

2. Bagi institusi 

a. Membantu memberikan masukan tentang bagaimana pengaruh Neuro 

Development Treatment terhadap penurunan spastisitas knee joint pada 

penderita cerebral palsy spastic diplegia. 

b. Membantu memberikan masukan tentang bagaimana mencegah suatu 

kondisi yang semakin buruk melalui maintenance kondisi dari pada 

penderita cerebral palsy spastic diplegia. 

3. Bagi masyarakat 

a. Membantu masyarakat, terutama bagi para orang tua agar mengetahui 

bagaimana mencegah dan memaintenance kondisi dari pada penderita 

cerebral palsy spastic diplegia. 

b. Pelayanan Fisioterapi yang diberikan mencakup pada pelayanan Promotif 

dan Preventif khususnya serta umumnya pada pelayanan Rehabilitatif. 

 
 
 
 
 
 
 
 


