
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Down Syndrome atau sindrom down merupakan kelainan kromosom, yaitu 

terbentuknya kromosom 21 (trisomy 21) akibat kegagalan sepasang kromosom 

untuk saling memisahkan diri saat terjadi pembelahan (Sulastowo, 2008). Down 

syndrome pertama kali dikenal pada tahun 1866 oleh Dr. John Longdon Down 

karena ciri-cirinya yang unik, contohnya tinggi badan yang relatif pendek, kepala 

mengecil, hidung yang datar menyerupai orang Mongolia, Amerika dan Eropa.  

Down syndrome juga biasa disebut mongolisme. Pada tahun 1959 seorang 

ahli genetika Perancis Jerome Lejeune dan para koleganya, mengidentifikasi basis 

genetiknya. Manusia secara normal memiliki 46 kromosom, sejumlah 23 

diturunkan oleh ayah dan 23 lainnya diturunkan oleh ibu. Para individu yang 

mengalami down syndrome hampir selalu memiliki 47 kromosom, bukan 46. 

Ketika terjadi pematangan telur, 2 kromosom pada pasangan kromosom 21, yaitu 

kromosom terkecil gagal membelah diri. Jika telur bertemu dengan sperma, akan 

terdapat kromosom 21— yang istilah teknisnya adalah trisomi 21.  

Prevalensi down syndrome Menurut catatan Indonesia Center for 

Biodiversity dan Biotechnology (ICBB), Bogor, di Indonesia terdapat lebih dari 

300 ribu anak pengidap down syndrome. Sedangkan angka kejadian penderita 

down syndrome di seluruh dunia diperkirakan mencapai 8 juta jiwa (Aryanto, 

2008).  
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Neural Development Treatment merupakan NDT atau Bobath yaitu suatu 

teknik yang dikembangkan oleh Karel dan Bertha Bobath pada tahun 1997. 

Metode ini khususnya ditujukan untuk menangani gangguan system saraf pusat 

pada bayi dan anak-anak. Dasar pengobatan ialah perkembangan motoris yang 

normal, dimana righting reaction dan keseimbangan merupakan faktor yang 

sangat penting. Prinsip pengobatannya ialah fasilitasi, inhibisi dan stimulasi. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah: (1) Apakah ada manfaat 

metode NDT pada anak down syndrome terhadap peningkatan kekuatan otot?  

(2) Apakah ada manfaat metode NDT pada anak down syndrome terhadap 

perbaikan kemampuan fungsional anak? 

  

C. Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan Karya Tulis Ilmiah ini antara lain: (1) Untuk mengetahui 

adanya manfaat metode NDT pada anak down syndrome terhadap peningkatan 

kekuatan otot?  (2) Untuk mengetahui adanya manfaat metode NDT pada anak 

down syndrome terhadap memperbaiki kemampuan fungsional anak? 

  

D. Manfaat Penulisan 

1. Bagi Institusi Kesehatan 

Manfaat penulisan karya tulis ilmiah ini bagi institusi kesehatan adalah 

sebagai masukan dalam pengetahuan tentang penggunaan modalitas terapi 

untuk down syndrome. 
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2. Bagi Profesi Fisioterapi 

Manfaat penulisan karya tulis ilmiah ini bagi profesi fisioterapi adalah sebagai 

salah satu acuan dalam upaya memberikan pelayanan fisioterapi yang lebih 

optimal dengan modalitas terapi untuk down syndrome. 

3. Bagi Penulis 

Manfaat penulisan karya tulis ilmiah ini bagi penulis adalah untuk menambah 

pengetahuan tentang terapi pada down syndrome dan untuk pembelajaran 

modalitas terapi yang dapat  dilakukan pada anak down syndrome. 

4. Bagi Masyarakat 

Manfaat penulisan karya tulis ilmiah ini bagi masyarakat adalah memberikan 

informasi yang benar terhadap keluarga dan masyarakat, sehingga dapat lebih 

mengenal dan mengetahui gambaran pada kasus down syndrome. 


