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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Dalam upaya mewujudkan pembangunan masyarakat Indonesia 

seutuhnya, maka setiap warga Indonesia berhak memperoleh derajat sehat yang 

setinggi- tingginya yang meliputi sehat jasmani, rohani, dan sosial. Tidak hanya 

bebas dari penyakit, cacat, bahkan kelemahan maka dalam sistem kesehatan 

nasional diupayakan pelaksanaan kesehatan yang bersifat terpadu, merata, 

menyeluruh, dan dapat terjangkau masyarakat luas. 

Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat 

diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan 

kesehatan (promotive), pencegahan penyakit (preventive), penyembuhan 

(curative), dan pemulihan (rehabilitative) yang diselenggarakan secara 

menyeluruh, terpadu, dan berkesinambugan (UU RI no.23/1992 BabV pasal 10). 

Pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan tujuan untuk 

meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang 

agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dalam 

kerangka mencapai tujuan tersebut, pembangunan kesehatan dilaksanakan secara 

sistematis dan berkesinambungan (Depkes, 2005). 

Fisioterapi adalah suatu bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan 

kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan 

memulihkan gerak dan fungsi selama daur kehidupan dengan menggunakan 

penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutis 

dan mekanis), pelatihan fungsi, komunikasi (MENKES, 2001). 
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A. Latar Belakang 

Layanan kesehatan pada anak perlu dilakukan sedini mungkin pada 

setiap tahapan yang dilalui anak sejak di dalam kandungan sampai dengan anak 

tumbuh dan berkembang, Sehingga dapat dilakukan deteksi sedini mungkin 

apabila terjadi gangguan pada tahap-tahap tersebut. Sangatlah penting 

memperhatikan hal-hal yang mempengaruhi tumbuh kembang anak sejak dalam 

kandungan sampai dengan pada awal masa kanak-kanak, Masa tumbuh kembang 

anak merupakan masa yang penting. Banyak faktor baik internal maupun 

eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan tumbuh kembang anak. Salah 

satu faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak tersebut adalah 

kematangan sistem sararf, mulai dari otak sampai dengan saraf tepi. 

Perkembangan dari susunan sistem saraf anak sejak dalam kandungan hingga 

masa tumbuh kemabang (Sunusi dan Nara 2007)  

Anak dengan pola perkembangan normal tidak akan banyak masalah 

untuk mengikuti aktivitas perkembangan normal, tapi terdapat kasus-kasus yang 

terjadi pada anak dengan karakteristik adanya gangguan pada otak akan terdapat 

permasalahan yang menghambat anak untuk mengikuti  proses tumbuh kembang 

anak normal. Salah satu gangguan akibat kerusakan otak adalah Cerebal Palsy 

(CP). CP merupakan hasil perkembangan yang salah dari otak,dengan 

karakteristik non-progresife dan terbentuk pada masa awal anak-anak (Karel, 

1966).  

Data di RSUP Sanglah Denpasar, mendapatkan bahwa 58,3 % penderita 

CP yang diteliti adalah laki-laki, 62,5 % anak pertama, umur ibu semua dibawah 



3 

 

 
 

30 tahun, 87,5 % berasal dari persalinan spontan letak kepala dan 75 % dari 

kehamilan cukup bulan (Franky, 1994). Berbagai negara melaporkan insidensi 

yang berbeda-beda , dilaporkan 219 CP, 150 di antaranya adalah laki-laki dan 69 

perempuan. Terdiri dari 42 anak umur kurang 1 tahun, 113 antara 1 - 5 tahun, 52 

antara 5 - 10 tahun dan 12 di atas 10 tahun. Angka kejadiannya sekitar 1 – 5 per 

1000 anak. Laki-laki lebih banyak dari pada wanita yang dilakukan oleh 

Meenakshi (Sharma 1981). 

Jenis CP berdasarkan  letak kerusakannya dibagi tiga macam, yaitu: (1) 

CP hemiplegia yaitu kelumpuhan pada lengan dan tungkai pada sisi yang sama, 

(2) CP diplegi yaitu kelumpuhan keempat anggota gerak tetapi tungkai lebih hebat 

daripada lengan, (3) CP quadriplegi yaitu kelumpuhan keempat anggota gerak 

tetapi lengan lebih atau sama hebatnya dibanding dengan tungkai. (Bobath 1966). 

Permasalahan utama pada CP spastic quadriplegi adalah gangguan 

motoris berupa spastisitas antara lain peningkatan ketegangan otot pada ke empat 

anggota gerak seperti lengan atas, lengan bawah, wrist, trunk, tungkai atas, 

tungkai bawah, dan kaki. Selain itu juga menghambat tumbuh kembang motorik 

pada anak dimana terjadi keterbatasan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang 

seharusnya sudah bisa dilakukan (Kara 1994).   

 Beberapa teknik untuk mengurangi spastisitas, salah satunya adalah 

menggunakan Neuro Developmental Treatment (NDT), yaitu menghambat pola 

yang abnormal dan memberikan fasilitasi pola gerak normal yang diperlukan 

dalam aktivitas fungsional yang normal. Dasar dari teknik terapi latihan dengan 

metode pendekatan NDT yaitu menginhibisi pola spastisitas dan bersifat fasilitasi  



4 

 

 
 

pola-pola sikap dan gerakan normal. Melalui tindakan inhibisi spastisitas maka 

akan dicapai tonus yang mendekati normal dan diharapkan anak dapat bergerak 

bebas dengan jangkauan yang lebih luas serta pengalaman sensoris akan 

bertambah banyak (Bobath, 1994) 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan problematik pada CP spastic quadriplegia didapat rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penatalaksanaan NDT metode inhibisi dapat mengurangi 

spastisitas     pada pasien CP spastic quadriplegi? 

2. Bagaimana terapi latihan pendekatan NDT metode fasilitasi dapat 

meningkatkan kemampuan fungsional pada pasien CP spastic quadriplegi?  

     

C. Tujuan Laporan Kasus 

1. Tujuan Umum:  

Untuk mengetahui apakah pendekatan Terapi latihan metode NDT dapat 

mempengaruhi spastisitas dan kemapuan fungsional.     

2. Tujuan Khusus:  

a. Untuk mengetahui manfaat tindakan fisioterapi pendekatan NDT metode 

inhibisi terhadap penurunan spastisitas pada pasien CP spastic quadriplegi. 

b. Untuk mengetahui manfaat tindakan fisioterapi pendekatan NDT metode 

fasilitasi dalam penigkatan kemampuan fungsional pada pasien CP spastic 

quadriplegi. 
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D. Manfaat Laporan Kasus 

1. Dapat mengetahui bahwa terapi latihan metode NDT dapat mempengaruhi 

spastisitas pada keempat anggota gerak, meningkatkan kemampuan 

fungsional. 

2. Dapat menambah kemampuan Fisioterapi berupa terapi latihan metode NDT 

yang dapat membantu pasien CP spastic quadriplegi dalam mengurangi 

problem kapasitas fisik dan fungsional. 

3. Dapat sebagai wahana pembelajaran dalam institusi pendidikan kesehatan. 

               


