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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Pembangunan kesehatan sangat penting karena merupakan bagian terpadu 

dari pembangunan nasional yang antara lain mempunyai tujuan untuk 

mewujudkan bangsa yang maju, mandiri serta sejahtera lahir dan batin.  Hal ini 

dapat dicapai dengan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya, sehingga 

tercapai suatu keadaan masyarakat yang sejahtera serta sehat lahir dan batin.  

Pembangunan manusia seutuhnya berarti membangun manusia disegala proses 

dalam hidupnya dimulai dari masa dalam kandungan, setelah lahir, masa kanak-

kanak, masa remaja, masa dewasa, hingga lanjut usia. Seiring dengan 

perkembangan kesehatan di era globalisasi ini, maka pembangunan kesehatan 

berkembang dari upaya penyembuhan (kuratif) menjadi upaya kesehatan yang 

meliputi upaya peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), penyembuhan 

(kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) yang bersifat menyeluruh, terpadu dan 

berkesinambungan dimana hal tersebut melibatkan semua unit pelaksana 

pelayanan kesehatan. ( Depkes RI, 1999 ). 

 Dalam rangka menunjang pembangunan nasional dan manusia Indonesia 

seutuhnya, maka diperlukan berbagai usaha untuk meningkatkan kualitas anak. 

Sebab anak merupakan generasi penerus suatu bangsa, jika  anak-anaknya sehat 

maka bangsa pun akan kuat dan sejahtera. Oleh karena itu kita semua menaruh 

harapan agar anak-anak tumbuh dan berkembang dengan sebaik-baiknya, 

sehingga nantinya menjadi  orang dewasa yang sehat fisik, mental dan sosial,  



2 
 

sehingga dapat mencapai produktivitas sesuai dengan kemampuannya dan 

berguna bagi nusa dan bangsa. Maka tumbuh kembang anak harus diperhatikan 

mulai sejak dalam kandungan agar tidak tidak terjangkit penyakit-penyakit 

keturunan. (Soetjiningsih,1995:127)   

A. Latar Belakang Masalah 

Masa tumbuh kembang anak adalah masa yang sangat riskan bagi 

setiap kehidupan anak, maka sangat penting untuk memperhatikan semua 

aspek yang mendukung maupun yang mempengaruhi pertumbuhan dan 

perkembangan anak. 

Masalah tumbuh kembang anak yang sering dijumpai salah satunya 

adalah Down Syndrome merupakan kelainan genetik yang terjadi pada 

kromosom 21 pada berkas gen yang dapat dikenal dengan melihat manifestasi 

klinis yang cukup khas. Kelainan yang berdampak pada keterbelakangan 

pertumbuhan fisik dan mental ini pertama kali dikenal pada tahun 1866 oleh 

Dr. John Longdon. 

Saat ini menurut catatan Indonesia Center for Biodiversity dan 

Biotechnology (ICBB) Bogor, terdapat lebih dari 300 ribu anak pengidap    

DS. Angka penderita itu diseluruh dunia diperkirakan mencapai 8 juta jiwa. 

Masyarakat sering kali nya tahu bahwa penderita DS adalah mereka yang 

memiliki tingkat kecerdasan yang rendah, tapi pengertian itu tidak 

sepenuhnya tepat. Kenyataaanya bisa jauh lebih rumit dari itu. Penderita tidak 

jarang mengalami mengalami beragam jenis kelainan yang bermuara pada 

cacat itu. 
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Kelainan ditemukan diseluruh dunia pada semua suku bangsa. 

Diperkirakan angka kejadian 1,5 : 1000 kelahiran dan terdapat 10 % diantara 

penderita retardasi mental. Menurut Biran, sejauh ini diketahui faktor usia 

ibu hamil mempengaruhi tingkat risiko janin mengidap DS usia yang berisiko 

adalah ibu hamil pada usia lebih dari 35 tahun. Kehamilan pada usia lebih 

dari 40 tahun, risikonya meningkat 10 kali lipat dibanding pada usia 35 tahun. 

Sel telur (ovum) semakin menua seiring pertambahan usia perempuan.  

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  DS adalah Neuro Development 

Treatment (NDT).  

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 (Sheperd ,1995). Menyatakan latihan yang terpenting 

dalam NDT adalah 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) fasilitasi 
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reflek postural, (2) stimulasi propioseptif dan taktil dan juga, (3) key point of 

control (Bobath Centre London, 1996). 

Dari uraian di atas, maka penulis menyusun proposal Karya Tulis 

Ilmiah dengan judul Penatalaksanaan Neuro Development Treatment Pada 

kasus  DS di YPAC Surakarta. 

 

B. Rumusan Masalah 

Permasalahan yang terjadi pada kondisi DS sangatlah kompleks, maka 

penulis dalam hal ini mengambil pembatasan masalah dengan rumusan 

permasalahan sebagai berikut : 

“Bagaimana terapi latihan dengan metode NDT dapat membantu 

meningkatkan kekuatan otot dan kemampuan aktivitas fungsional pada 

anak DS ?” 

 

C. Tujuan Penulisan 

Tujuan dari penulisan proposal Karya Tulis Ilmiah  ini adalah :   

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh terapi latihan dengan metode NDT 

dalam meningkatkan kekuatan otot dan kemampuan aktivitas fungsional pada 

sisi yang terkena pada  kasus DS. 
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D. Manfaat Penulisan 

1. Bagi fisioterapi 

Memberikan sumbangan informasi atau masukan, dan 

meningkatkan tingkat propesionalisme bagi fisioterapi tentang 

pelaksanaan fisioterapi pada kondisi DS  pada khususnya dan pada pasien 

pada umumya. 

2. Bagi diri sendiri 

 Memberikan pengetahuan dan memperkaya pengalaman bagi 

penulis dalam memberikan dan menyusun penatalaksanaan fisioterapi 

pada kondisi DS. 

3. Bagi masyarakat umum 

Sebagai tambahan ilmu tentang gejala klinis yang terjadi pada 

penderita DS, sehingga mereka diharapkan mampu menjaga keadaan 

tubuhnya agar tetap terpelihara kesehatannya, mampu mengatasinya, dan 

memeriksa diri ke rumah sakit. 

Menggugah kesadaran masyarakat dan mengubah opini masyarakat 

yang berpendapat bahwa DS bukan tidak bisa dimungkinkan untuk 

memiliki kualitas hidup yang lebih baik. 

 

 


