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PENATALAKSANAAN FISIOTERAPI PADA KASUS DELAY 
DEVELOPMENT DI YAYASAN PENDIDIKAN  

ANAK CACAT SURAKARTA 
( Anasta Nur Apriyani, 2013,28 Halaman ) 

 
Abstrak 

Latar Belakang : Masalah tumbuh kembang anak yang sering dijumpai 
salah satunya adalah Delay Development (DD).Delay Development (DD) 
merupakan suatu  ketertinggalan secara signifikan pada fisik, kemampuan 
kognitif, perilaku, emosi, atau  perkembangan sosial seorang anak bila 
dibandingkan dengan anak normal seusianya. Seorang anak dengan Delay 
Development (DD) akan tertunda dalam  mencapai satu atau lebih perkembangan 
kemampuannya. 
Tujuan : Untuk mengetahui manfaaat terapi latihan metode NDT dalam 
meningkatkan tonus abnormal, meningkatkan koordinasi dan keseimbangan, 
meningkatkan kemampuan merangkak, berdiri, berjalan pada penderita Delay 
Development. 
Hasil : Setelah di lakukan terapi sebanyak 6 kali didapat hasil Belum ada 
peningkatan kekuatan tonus abnormal, Belum terlihat ada peningkatan koordinasi 
dan keseimbangan, Belum ada peningkatan kemampuan merangkak, berdiri, 
berjalan. 
Kesimpulan : Belum ada peningkatan hal ini dikarenakan keterbatasan waktu 
penulis dalam memberikan terapi dan tidak dilaksanakannya home program 
dengan baik. 
Kata kunci : Delay Development, Neuro Development Treatmen ( NDT ), 
Stimulasi. 
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PHYSIOTHERAPEUTIC ADMINISTRATION OF DELAY 
DEVELOPMENT CASE IN HANDICAPPED CHILDREN  

EDUCATION FOUNDATION OF SURAKARTA 
 

(Anasta Nur Apriyani, 2013,27) 
 

ABSTRACT 
Background: Delay Developmental (DD) is one of developmental problems that 
is frequently found in children. The Delay Development (DD) is a significant 
physical, cognitive capability, behavioral, emotional or social development 
retardation of a child compared to his or her peer. A child with delay development 
(DD) will have delayed in achieving one or more capability developments. 
Purpose: To know the use of therapeutic training of NDT method training in 
improving strength of abnormal tones, enhancing coordination and balance, 
developing crawl, stand and walk skills of a child with delay development. 
Results: After 6 times therapy, an improved strength of abnormal tone, enhanced 
coordination and balance, developed crawl, stand and walk were not found yet.   
Conclusion: The lack of improvement is caused by limited period of time 
researcher have to administer the therapy and also, the home program was not 
effectively performed. 
Key words: Delay development, Neuronal Development Treatment 
(NDT),Stimulations  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

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 Delay Development (DD).Delay Development (DD) merupakan suatu  

ketertinggalan secara signifikan pada fisik, kemampuan kognitif, perilaku, 

emosi, atau  perkembangan sosial seorang anak bila dibandingkan dengan 

anak normal seusianya. Seorang anak dengan delay development akan tertunda 

dalam  mencapai satu atau lebih perkembangan kemampuannya. 

Prevalensi delay development diperkirakan 5-10 persen dari populasi 

anak di dunia dan sebagian besar anak dengan delay development memiliki 

kelemahan pada semua tahapan kemampuannya.Di Indonesia, jumlah balita 

10 % dari jumlah penduduk, di mana prevalensi (rata-rata) gangguan 

perkembangan bervariasi 12.8% sampai dengan 16% sehingga dianjurkan 

melakukan observasi atau skrining tumbuh kembang pada setiap anak. 
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Berdasarkan gejala klinis sebagian besar pemeriksaan pada anak 

dengan delay development difokuskan pada keterlambatan perkembangan 

kemampuan kognitif, motorik, atau bahasa. Gejala yang terdapat biasanya : 

1. Keterlambatan perkembangan sesuai tahap perkembangan pada usianya: 

anak terlambat untuk bisa duduk, berdiri, berjalan 

2. Keterlambatan kemampuan motorik halus atau kasar 

3. Rendahnya kemampuan sosial  

4. Perilaku agresif  

5. Masalah dalam berkomunikasi 

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 delay development adalah Neuro 

Development Treatment. 

Neuro Development Treatment (NDT) diartikan sebagai suatu teknik 

terapi mulai dengan penanganan langsung untuk mengoptimalkan fungsi 

setiap individu dengan gangguan neurologis yang ada di dalam 

lingkungannya. Maystone, yang dikutip oleh Sheperd (1995), menyatakan 

latihan yang terpenting dalam NDT adalah 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, 
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2. Fasilitasi dari pola gerakan normal dalam aktifitas sehari-hari. Sedangkan 

teknik NDT meliputi : 

a. Fasilitasi reflek postural,  

b. Stimulasi propioseptif dan taktil dan juga, 

c. Key point of control  

Dari evidence di atas, maka penulis menyusun proposal Karya Tulis 

Ilmiah dengan judul Penatalaksanaan Terapi Latihan Dengan Metode Neuro 

Development Treatment Pada Delay Development (Bobath Centre London, 

1996). 

B. Tujuan penulisan 

Tujuan dari penulisan proposal Karya Tulis Ilmiah  ini adalah : 

a. Untuk mengetahui manfaat terapi latihan metode NDT dalam 

meningkatkan tonus menjadi normal, 

b. Untuk mengetahui manfaat terapi latihan metode NDT dalam 

meningkatkan kemampuan merangkak, berdiri, berjalan pada penderita 

delay development.   
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Diskripsi Kasus  

1. Definisi  

Delay development merupakan adalah ketertinggalan secara signifikan 

pada fisik, kemampuan kognitif, perilaku, emosi, atau perkembangan 

sosial seorang anak bila dibandingkan dengan anak normal seusianya 

(wong,2000). 

 

2. Etiologi  

Penyebab Delay development dapat di pengaruhi oleh beberapa 

faktor , di antaranya : 

a. Faktor Herediter 

Merupakan faktor yang dapat di turunkan sebagai dasar dalam 

mencapai tumbuh kembang anak di samping faktor lain. Yang 

termasuk faktor herediter antara lain :  

1) Jenis kelamin  

2) Ras  

3) Suku bangsa 

b. Faktor Lingkungan 
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Merupakan faktor yang memegang peran penting dalam 

menentukan tercapai dan tidaknya potensi yang sudah di miliki. Faktor 

lingkungan meliputi :  

1) Lingkungan Pranatal yang meliputi kurang nya gizi pada saat ibu 

hamil,posisi janin pada uterus,zat kimia pengaruh obat-

obatan,hormonal (sematrotopin,plasenta,tiroid,insulin) , infeksi dan 

stress .  

2) Lingkungan Postnatal yang meliputi : budaya lingkungan , status 

sosial ekonomi , ntrisi ,iklim atau cuaca , olah raga atau latihan 

fisik , posisi anak dalam keluarga dan status kesehatan. 

 

3. Patologi 

Delay Development memiliki kemungkinan penyebab yang beraneka ragam. 

Keterlambatan perkembangan dapat terjadi pada otak anak saat otak terbentuk 

pada masa gestasi. Penyebab yang mungkin antara lain: lahir premature, kelainan 

genetik dan herediter, infeksi, tetapi seringkali penyebab Delay development  

tidak dapat ditentukan. Secara umum, perjalanan penyakit Delay Deveopment 

tidak memburuk seiring dengan waktu pertumbuhan anak. (Gunarsa,1997). 

Sebagian besar pemeriksaan pada anak dengan delay development difokuskan 

pada keterlambatan perkembangan kemampuan kognitif, motorik, atau bahasa. 

(Soetjiningsih, 1998 
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BAB III 

PROSES FISIOTERAPI 

Pasien merupakan Seorang balita perempuan bernama M.F, berumur 

16 bulan, beralamat di Jalan , Jl.Menco 22 , Gonilan, Kartasura, 

Sukoharjo. Beragama islam, dengan diagnosa Delay development 

datang ke fisioterapi dengan pasien belum bisa 

merangkak,berdiri,berjalan,dan berbicara secara lancar dan 

sempurna.Dari pemeriksaan didapatkan diagnosa fisioterapi sebagai 

berikut:  

a. Impairment  

1. Hypotonus postural dan ekstremitas 

2. Unstabilitas knee dan ankle joint 

3. Kelemahan otot abdominal 

4. Flat foot 

b. Fungtional Limitations 

Pasien hanya mampu berguling dan merayap, pasien di bantu 

orang tua untuk posisi duduk,berdiri dan berjalan. 

c. Disability 

Saat bermain dengan keluarganya dan teman seusianya selalu dalam 

pengawasan orang tua. 

Pada pasien ini diberikan modalitas fisioterapi sebanyak 6 kali dengan 

modalitas berupa massage, NDT, Standing. Modalitas-modalitas tersebut 

diberikan dengan tujuan untuk mengurangi Meningkatkan ADL, dan 

mengarahkan pada kemadirian meliputi merangkak,duduk,berdiri dan 

berjalan. 
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BAB IV 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 

Pasien dengan diagnosa delay development dengan jenis kelamin laki-laki 

dengan usia 1 tahun 6 bulan telah di berikan pendekatan dengan neuro 

development treatment problematik yang di temukan adalah: 

1. Adanya abnormalitas tonus  

2. Adanya keterlambatan dalam hal merangkak , duduk, berdiri, berjalan 

 Pada pasien ini di berikan terapi latihan dengan pendekatan Neuro 

Development Treatment selama 6x terapi, di lakukan seminggu 3 kali dengan 

durasi 40-60 menit oleh terapis. Terapi latihan dengan neuro development 

treatment yaitu berupa inhibisi terhadap aktifitas reflek postural yang tidak normal 

dan fasilitasi terhadap pola-pola postural normal. Setelah di lakukan intervensi 

fisioterapi sebanyak 6 kali pada tanggal 8,11,13,15,18,20 februari 2013 dengan 

menggunakan pendekatan neuro development treatment , perkembangan tersebut 

dapat di lihat dari evaluasi pertama sampai evaluasi yang terakhir yang 

memperoleh hasil sebagai berikut : 
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1. Tidak ada peningkatan kekuatan otot 

Tabel 1 

Pemeriksaan kekuatan otot dengan Children’s Memorial Hospital Chicago 

USA 

Ekstremitas T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 
AGA kanan X X X X X X X 
AGA kiri X X X X X X X 

Trunk T T T T T T T 
AGB kanan X X X X X X X 
AGB kiri X     X X X X X X 

 

2. Belum ada peningkatan tumbuh kembang anak dalam sektor motorik 

kasar,bahasa, motorik halus dan personal sosial (DDST). 

Frekuensi latihan yang hanya di berikan 6x berturut-turut dalam 2 

minggu dengan durasi 60 menit sekali sehari belum tentu belum mempunyai 

pengaruh yang berarti bagi penanaman motorik yang baik bagi pasien. 

Seharusnya dalam terapi, evaluasi dalam menggunakan denver II ( Denver II ) 

di lakukan minimal dalam 6 bulan setelah terapi ( Russel et. Al, 1989). Terapis 

juga telah memberikan edukasi terhadap keluarga berupa home program,tetapi 

hal tersebut belum di lakukan oleh keluarga pasien. Padahal home program 

yang di laksanakan dengan teratur dan motovasi yang tinggi dari keluarga 

akan memberikan dampak positif bagi kemajuan terapi (Miller,1998). 

Argumen-argumen ini di dukung oleh hasil latihan bahwa 

penatalaksanaan dengan pendekatan neuro development treatment pada anak 

dengan delay development belum dapat memberikan penanaman motorik yang 

baik, namun demikian meskipun pada evaluasi terakhir belum menuinjukan 
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keberhasilan terapi, tetapi paling tidak pemberian terapi latihan dengan 

metode neuro development treatment meampu memberikan konstribusi positif 

misalnya mencegah terjadi kontraktur pada kedua tungkai dan usaha terjadi 

penanaman motorik yang baik sejak dini. Pada kasus gangguan tumbuh 

kembang seperti pada delay development , keberhasilan terapi tidak selalu di 

tunjukan dengan adanya peningkatan yang signifikan. Namun keadaan pasien 

yang tidak bertambah buruk di akibatkan oleh adanya problem utama yang 

ada sudah menunjukan keberhasilan terapi. Hasil positif dari pemberian 

latihan yang lain yang bermanfaat bagi pasien yaitu bisa berupa peningkatan 

kesehatan umum dan interaksi pasien dengan orang lain yang akan 

memberikan rangsangan terhadap kemampuan personal pasien. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan. 

 Terapi yang penulis berikan selama kurang lebih dua minggu kepada 

pasien dengan usia 1 tahun 6 bulan dengan diagnosa delay development 

menggunakan metode pendekatan terapi latihan dengan neuro developmental 

treatment didapatkan hasil yaitu :  

1. Belum ada peningkatan kekuatan tonus otot menjadi normal. 

2. Belum ada peningkatan kemampuan merangkak, berdiri, berjalan. 

Hal ini dikarenakan keterbatasan waktu penulis dalam memberikan terapi dan 

tidak dilaksanakannya home program dengan baik. 

A. Saran 

Untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam terapi, maka fisioterapis 

dapat memberikan tindakan sebelum dilakukanya terapi seperti pemberian 

massage, gerakan pasif dan positioning. Selain hal tersebut fisioterapis dapat 

membantu dengan menyeleksi alat bantu seperti pararel bar, walker ataupun 

tripod untuk latihan berjalan. 
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