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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Masa tumbuh kembang anak adalah masa yang sangat beresiko bagi setiap 

kehidupan anak,maka sangat penting untuk memperhatikan semua aspek yang 

mendukung maupun yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. 

Masalah tumbuh kembang anak sering dijumpai salah satunya adalah 

Cerebral palsy (CP). CP merupakan gangguan kontrol terhadap fungsi motorik 

karena kerusakan yang terjadi pada otak yang bersifat non-progresif yang sedang 

berkembang. Bisa terjadi saat masih dalam kandungan (pre natal) (75%), saat 

proses kelahiran (natal) (5%) atau setelah dilahirkan (post natal) (15%). CP dapat 

menyebabkan gangguan sikap (postur), control gerak, gangguan kekuatan otot, 

yang biasanya disertai gangguan neurologik berupa kelumpuhan, spastik, 

gangguan basal ganglia, cerebellum,dan kelainan mental. 

Angka kejadian penderita CP dibeberapa negara menurut peneliti 

ditemukan angka bervariasi. 1,3 dari 1000 kelahiran di Denmark, 5 dari 1000 anak 

di Amerika Serikat, dan 7 dari 100.000 kelahiran di Amerika (Sanusi dan Nara, 

2007) 

  American Akademi for Cerebral Palsy (AACP)  mengemukakan 

klasifikasi gambaran klinis CP sebagai berikut : klasifikasi neuromotorik yaitu 

spastik, atetosis, rigiditas, ataksia, tremor, dan campuran. klasifikasi distribusi 

topografi keterlibatan neuromotorik : dilpegi, hemiplegia, triplegia, dan 
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quadriplegia yang pada masing-masing dengan tipe spastik. (Sanusi dan Nara, 

2007)  Diplegia adalah tipe dari cerebral palsy yang mengenai tungkai dimana 

ekstremitas atas lebih ringan dibandingkan dengan ekstremitas bawah. 

Permasalahan utama yang dialami oleh penderita CP spastik diplegia adalah 

adanya :  peningkatan tonus otot-otot postural karena adanya spastisitas yang akan 

berpengaruh pada kontrol gerak, abnormalitas tonus postural akan mengakibatkan 

gangguan postur tubuh, kontrol gerak keseimbangan dan koordinasi gerak yang 

berpotensi terganggunya aktifitas fungsional sehari-hari. Apabila kondisi tersebut 

tidak mendapatkan intervensi yang sesuai dan adekuat akan berpotensi timbulnya 

deformitas berupa kontraktur otot dan kekakuan sendi, yang akan semakin 

memperburuk postur tubuh dan pola jalan. 

  Peran Fisioterapi pada kasus CP pada umumnya adalah untuk 

memperbaiki postur, mobilitas postural, kontrol gerak dan menanamkan pola 

gerak yang benar dengan cara mengurangi abnormalitas tonus postural, 

memperbaiki pola jalan dan mengajarkan kepada anak gerakan-gerakan yang 

fungsional sehingga anak dapat mandiri untuk melaksanakan aktifitas sehari-hari. 

Peran Fisioterapi sangat besar, hal ini telah dibuktikan dari beberapa penelitian 

yang dilakukan secara rutin akan dapat meningkatkan kemampuan penderita CP 

(Wikipedia Projeck, 2007). Demikian juga dengan penguluran yang dilakukan 

secara pasif akan dapat memanjangkan jaringan lunak sehingga menurunkan 

kekakuan atau spastisitas (Kisner dan Colby,1996). Penguluran yang dilakukan 

secara pasif diharapkan dapat memberikan efek rileksasi pada grup otot yang 
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mengalami spastisitas sehingga dapat meningkatkan mobilitas postural dan 

mengontrol gerakan abnormal yang timbul pada penderita CP. 

 Beberapa pendekatan terapi latihan pada kasus CP yaitu dengan Neuro 

Development Treatment (NDT) atau yang disebut metode Bobath (1992) yaitu 

suatu metode yang didasarkan pada neurologi dan reflek-reflek primitif dan 

fasilitasi dari keseimbangan yang lebih tinggi dari reflek rigting yang di- 

persiapkan untuk ketrampilan (skill) di kemudian hari (Bobath,1992) yang dikutip 

oleh (Soekarno, 2003) 

     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). 

  Secara umum pemasalahan yang timbul pada anak CP adalah peningkatan 

tonus otot-otot postur tubuh Karena adanya spastisitas. Abnormalisasi tonus 

postural akan mengakibatkan gangguan postur tubuh, kontrol gerak, 

keseimbangan dan koordinasi gerak. Apabila kondisi tersebut tidak mendapatkan 

intervensi dini, tepat dan adekuat akan mengakibatkan keterbatasan aktifitas 

fungsional pasien. Fisioterapi bersifat simtomatik yang diharapkan akan 

memperbaiki kondisi pasien. Fisioterapi yang sangat dini akan berperan dalam 

mencegah atau mengurangi gejala-gejala neurologik. Tujuan fisioterapi terhadap 

pasien cerebral palsy adalah membantu pasien dan keluarganya untuk 
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memperbaiki fungsi motorik dan mencegah deformitas serta penyesuaian 

emosional sehingga pasien mampu meningkatkan aktifitas emosional sehingga 

pasien mampu meningkatkan aktifitas fungsionalnya dan meminimalisir 

pertolongan dari orang lain. 

 

B. Rumusan Masalah 

  Rumusan masalah pada karya tulis ilmiah adalah  

1. Bagaimanakah  terapi latihan metode NDT dapat menurunkan spastisitas pada 

sisi yang terkena pada  kasus cerebral palsy spastik diplegia? 

2. Bagaimanakah terapi latihan metode NDT dapat digunakan untuk 

meningkatkan kemampuan aktifitas fungsional dasar pada penderita cerebral 

palsy spastik diplegia?  

 

C. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan Umum:  

Untuk mengetahui bagaimanakah pendekatan Terapi latihan metode NDT 

dapat mempengaruhi spastisitas dan kemapuan fungsional.     

2. Tujuan Khusus:  

a. Untuk mengetahui bagaimanakah tindakan fisioterapi pendekatan NDT 

terhadap penurunan spastisitas pada pasien cerebral palsy spastik diplegi. 

b. Untuk mengetahui bagaimanakah tindakan fisioterapi pendekatan NDT 

metode fasilitasi dalam penigkatan kemampuan fungsional pada pasien 

cerebral palsy spastik diplegi. 
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D. Manfaat Penulisan 

Manfaat dari penulisan ini adalah : 

1. Bagi penulis 

Dapat menambah pengetahuan dan pemahaman sehingga dapat 

dijadikan motivasi untuk lebih tahu tentang penatalaksanaan pada kondisi 

anak penderita cerebral palsy spastik diplegi. 

2. Bagi institusi 

Dapat membagi pengalaman dan informasi tentang manfaat 

pendekatan  Neuro Developmental Treatment  pada anak cerebral palsy 

spastik diplegi. 

3. Bagi pendidikan 

Dapat mengembangkan dan meningkatkan ilmu pengetahuan tentang 

pendekatan Neuro Developmental Treatment pada kondisi cerebral palsy 

spastik diplegi. 

4. Bagi Fisioterapi 

Dapat lebih mengetahui peran fisioterapi dalam mengatasi 

permasalahan pada kondisi cerebral palsy spastik diplegi. 

 

 

  


