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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

Fisioterapi merupakan salah satu bagian dari unit rehabilitasi medik yang 

mempunyai peran penting untuk meningkatkan derajat kesehatan. Hal ini sesuai 

dengan definisi fisioterapi yaitu suatu upaya pelayanan kesehatan profesional 

yang bertanggung jawab atas kesehatan individu, keluarga, maupun masyarakat. 

Khususnya dalam kapasitas fisik dan kemampuan fungsional dilaksanakan dengan 

terarah dan berorientasi pada masalah dan menggunakan pendekatan ilmiah serta 

dilandasi etika profesi yang mencakup aspek pemeliharaan dan peningkatan 

kesehatan, pencegahan, penyembuhan, pemulihan. ( Depkes RI, 1999 ). 

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 neurologi dan 

reflek-reflek primitif dan fasilitas dari keseimbangan yang lebih tinggi  dari reflek 

righting yang dipersiapkan untuk ketrampilan (skill) dikemudian hari (Bobath, 

1996 yang dikutip oleh Soekarno, 2000). Pendekatan ini adalah salah satu upaya 

untuk memulai dan memudahkan dalam mencapai tingkat yang lebih normal dan 

suatu cara untuk mangembangkan gerakan. Dari pendekatan ini dapat dikatakan 

konvensional karena terapi latihan metode Neuro Development Treatment tidak 
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bisa secara murni dilakukan karena terbatasnya ruang dan waktu serta kondisi 

penderita cerebral palsy. 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap orang tua tentu menginginkan anaknya lahir dengan sempurna, 

memperoleh pendidikan dan pekerjaan yang layak. Ketika hal tersebut tidak 

terpenuhi, tak jarang di antara mereka yang kecewa bahkan tidak ingin 

menyekolahkan anaknya yang berkebutuhan khusus. Sebenarnya tidak ada anak 

cacat melainkan anak berkebutuhan khusus, karena anak-anak yang dianggap 

cacat itu sebenarnya sama saja dengan anak-anak pada umumnya, punya 

kelebihan dan kekurangan. Tetapi karena pemahaman sebagian masyarakat yang 

kurang, maka masyarakatlah yang memberi label cacat itu. Untuk itu perlu 

dipahami sebuah pendekatan kepada masyarakat bahwa mereka yang mempunyai 

keterbatasan ada dalam lingkungan mereka, sama-sama mempunyai hak yang 

sama dengan anak yang normal pada umumnya. Jika kita melihat anak-anak yang 

mengalami kecacatan mental, mungkin kita beranggapan bahwa mereka 

mengalami jenis kecacatan mental yang sama. Namun kita harus mengetahui 

kecacatan mental yang dialami anak-anak tersebut berbeda penyebabnya yang 

dalam hal ini adalah cerebral palsy. 

Pengertian dari cerebral palsy adalah suatu kerusakaan yang permanent, 

tetapi bukan berarti tidak mengalami perubahan sama sekali pada postur gerakan 

yang terjadi karena kerusakan otak non progresif (tidak berkelanjutan), 

disebabkan oleh faktor bawaan, masalah selama kandungan, proses kelahiran, dan 
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masa bayi atau sekitar dua tahun pertama kehidupan anak. 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, pada ekstremitas atas gerakan reciprocal 

dalam merangkak dan gerak disosiasi di semua posisi sulit tercapai (Long,2002). 

Karya tulis ilmiah ini penulis hanya membahas cerebral palsy spastic 

diplegi yang difokuskan pada masalah kesimbangan dan gerak motorik kasar 

mengingat begitu kompleksnya masalah yang ada pada kasus cerebral palsy. 

Menurut Phelps 7 per 1000 populasi dan Hansen 1,3 per 1000 kelahiran 

25% anak cerebral palsy  dengan berat badan lahir <2500 gram (Paul H.Pearson, 

1985). 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) dikutip 

oleh Campbell (1995). Suatu penelitian di Australia juga melaporkan bahwa 

insiden 38,5% penderita cerebral palsy spastik diplegi antara tahun 1997 adalah 

bayi dengan berat badan lahir rendah. Menurut data di YPAC cabang Surakarta, 

anak yang mengalami cerebral palsy pada tahun 2002 sebanyak 292 anak, tahun 

2003 sebanyak 265 anak, tahun 2004 sebanyak 239 anak, tahun 2005 sebanyak 

241, tahun  tahun 2006 sebanyak 237, tahun 2007 dari bulan januari sampai bulan 

juli 2007 sebanyak 198 anak (YPAC cabang Surakarta, 2007). 
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B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam karya tulis ilmiah ini adalah : (1) Apakah teknik 

inhibisi metode bobath dapat menurunkan spastisitas pada anak cerebral palsy ? 

(2) Apakah teknik fasilitasi pada metode bobath dapat meningkatkan kemampuan 

fungsional  pada anak cerebral palsy ?. 

 

C. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan Umum  

a. Untuk  mengetahui  apakah  pendekatan  terapi  latihan  metode Neuro 

Development Treatment atau Bobath dapat mempengaruhi Spastisitas. 

b. Untuk  mengetahui  apakah  pendekatan  Terapi  Latihan  Metode  

Neuro Development Treatment atau Bobath dapat mempengaruhi 

kemampuan fungsional  pada anak cerebral palsy. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui apakah pendekatan terapi latihan metode neuro 

development treatment atau Bobath dapat mempengaruhi spastisitas 

ditinjau dari skala asworth. 

b. Untuk mengetahui apakah pendekatan terapi latihan metode neuro 

development treatment atau Bobath dapat mempengaruhi kemampuan 

fungsional ditinjau dari skala GMFM. 

 

 

 

 




