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ABSTRAK 

Latar Belakang : Cerebral Palsy (CP) spastic diplegi merupakan gangguan pada 
otak yang ditandai adanya klonus pada anggota gerak. Dimana anggota gerak atas 
lebih ringan daripada anggota gerak bawah sehingga tonus postural otot yang 
tinggi pada region trunk bagian bawah menuju ekstremitas bawah (Nugroho, 
2007). Salah satu permasalahan CP spastic diplegi yaitu abnormalitas tonus otot 
postural berupa spastisitas. Metode yang digunakan untuk menangani spastisitas 
pada CP salah satunya dengan Neuro Development Treatment (NDT) dan 
mobilisasi trunk. NDT merupakan suatu metode latihan untuk merangsang respon 
mekanisme neuromusculer melalui stimulasi proprioseptor. Dengan teknik-teknik 
inhibisi spastisitas, fasilitasi dan stimulasi pada NDT akan mengatasi pola gerak 
abnormal, normalisasi tonus dan fasilitasi gerakan yang normal. Mobilisasi trunk, 
yaitu teknik penguluran yang dilakukan secara pasif untuk memanjangkan 
jaringan lunak sehingga memberikan efek rileksasi pada grup otot yang 
mengalami spastik. 
Tujuan Penelitian: untuk mengetahui pengaruh NDT dan mobilisasi trunk 
terhadap penurunan spastisitas pada cerebral palsy spastic diplegi. 
Metode Penelitian: pendekatan Quasi Eksperimen dengan design penelitian pre 
and post test with control group design. Populasi penelitian ini adalah anak yang 
berada di YPAC Surakarta. Total Sampel 12 responden yang memenuhi kriteria 
inklusi pada kelompok perlakuan 6 responden, sedangkan pada kelompok kontrol 
terdapat 6 responden. Hasil penelitian dianalisa menggunakan uji Wilcoxon Test 
dan Mann-Whitney Test. 
Hasil Penelitian: uji Wilcoxon Test pada regio hip, knee, dan ankle menunjukan 
hasil p < 0,05 yang berarti ada pengaruh NDT dan mobilisasi trunk terhadap 
penurunan spastisitas pada cerebral palsy spastic diplegi. Hasil uji Mann-Whitney 
Test pada regio hip, knee, dan ankle menunjukkan hasil p < 0,05 yang berarti ada 
perbedaan penurunan spastisitas  pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. 
Kesimpulan: Neuro Development Treatment dan mobilisasi trunk berpengaruh 
terhadap penurunan spastisitas pada cerebral palsy spastic diplegi. 
 
Kata Kunci: Neuro Development Treatment, mobilisasi trunk, cerebral palsy 
spastic diplegi.  
 



PENDAHULUAN 

Cerebral Palsy (CP) spastic diplegi merupakan gangguan pada otak 

bersifat non-progresif, ditandai dengan adanya klonus yang terjadi pada anggota 

gerak dimana anggota gerak atas lebih ringan daripada anggota gerak bawah 

sehingga penderita mengalami kesulitan untuk mempertahankan keseimbangan 

dan  tonus postural otot yang tinggi pada region trunk bagian bawah menuju 

ekstremitas bawah (Nugroho, 2007). Salah satu permasalahan pada CP spastic 

diplegi yaitu abnormalitas tonus otot postural berupa spastisitas pada anggota 

gerak bawah. Mengakibatkan gangguan postur tubuh, kontrol gerak yang akan 

berpotensi terganggunya aktifitas fungsional sehari-hari. Banyak metode yang 

digunakan untuk menangani spastisitas pada CP salah satunya yaitu dengan Neuro 

Development Treatment (NDT) dan mobilisasi trunk. 

NDT merupakan suatu metode latihan untuk merangsang respon 

mekanisme neuromusculer melalui stimulasi proprioseptor. Dengan teknik-teknik 

inhibisi spastisitas, fasilitasi dan stimulasi pada NDT akan mengatasi pola gerak 

abnormal, normalisasi tonus dan fasilitasi gerakan yang normal (Pareira, 2011). 

Peneliti menggabungkan teknik NDT dan mobilisasi trunk, yaitu salah satu teknik 

penguluran yang dilakukan secara pasif untuk memanjangkan jaringan lunak. 

Penguluran secara pasif diharapkan dapat memberikan efek rileksasi pada grup 

otot yang mengalami spastik, meningkatkan mobilitas postural dan mengontrol 

gerakan abnormal yang timbul, sehingga menurunkan kekakuan atau spastik pada 

regio trunk menuju extremitas bawah (Kisner dan Colby, 2007). 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengambil judul 

pengaruh pengaruh Neuro Development Treatment (NDT) dan Mobilisasi Trunk 

terhadap penurunan spastisitas pada cerebral palsy spastic diplegi. 

TUJUAN 

Mengetahui pengaruh Neuro Development Treatment (NDT) dan 

mobilisasi trunk terhadap penurunan spastisitas pada cerebral palsy spastic 

diplegi. 

 



METODE 

Penelitian yang dilaksanakan pada bulan Juni sampai Juli 2013 di YPAC 

Surakarta terhadap 12 responden dengan karakteristik cerebral palsy spastic 

diplegi. Penelitian ini menggunakan pendekatan Quasi Eksperimen dengan design 

penelitian pre and post test with control group design. Sampel dibagi menjadi 2 

kelompok, pada kelompok perlakuan 6 responden, sedangkan pada kelompok 

kontrol terdapat 6 responden. Sebelum diberikan intervensi kedua kelompok 

diukur spastisitas pada regio Hip, Knee, dan Ankle menggunakan skala ashworth. 

Lalu pada kelompok perlakuan diberi intervensi NDT dan Mobilisasi Trunk. 

Setelah 6 minggu spastisitas diukur kembali menggunakan skala ashworth pada 

kedua kelompok. Hasil pengukuran sebelum dan sesudah intervensi dicatat 

sebagai data yang akan diuji menggunakan uji Wilcoxon Test dan Mann-Whitney 

Test. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian tentang pengaruh NDT dan mobilisasi trunk terhadap penurunan 

spastisitas pada cerebral palsy spastic diplegi dilakukan di YPAC Surakarta. 

Dalam penelitian ini total Sampel 12 responden yang memenuhi kriteria inklusi 

dengan rincian pada kelompok perlakuan 6 responden, sedangkan pada kelompok 

kontrol terdapat 6 responden. Didapatkan pada distribusi usia pada kelompok 

perlakuan dan kelompok kontrol terbanyak pada usia 8-10 tahun. Distribusi 

responden berdasarkan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan pada 

kelompok kontrol dan perlakuan berjumlah sama, dengan frekuensi laki-laki 

(50%) dan perempuan (50%).  

Hasil pengukuran distribusi berdasarkan tabel distribusi nilai spastisitas 

diatas menunjukan bahwa hasil dari kelompok perlakuan pre dan post terdapat 

selisih nilai ashworth pada regio hip, knee, dan ankle, sedangkan dari kelompok 

kontrol tidak terdapat selisih nilai ashworth. 

 Uji pengaruh pada regio Hip, Knee, dan Ankle menggunakan Wilcoxon 

Test. Berdasarkan uji Wilcoxon Test maka didapatkan hasil perhitungan dalam 

tabel sebagai berikut: 



Tabel 1 Uji pengaruh menggunakan Wilcoxon Test regio Hip 
Kelompok Hip P Hasil 

Perlakuan 0,025 Ho ditolak 
Kontrol 1,000 Ho diterima 

Tabel 2 Uji pengaruh menggunakan Wilcoxon Test regio Knee 
Kelompok Knee P Hasil 

Perlakuan 0,023 Ho ditolak 
Kontrol 1,000 Ho diterima 

Tabel 3 Uji pengaruh menggunakan Wilcoxon Test regio Ankle 
Kelompok Ankle P Hasil 

Perlakuan 0,025 Ho ditolak 
Kontrol 1,000 Ho diterima 

Hasil Wilcoxon Test pada tabel 1, 2, dan 3 menunjukan kelompok 

perlakuan memberikan pengaruh terhadap penurunan spastisitas regio Hip, Knee, 

dan Ankle karena nilai p < 0,05, maka Ho ditolak dan kelompok kontrol tidak 

memberikan adanya pengaruh karena nilai p > 0,05 maka Ho diterima. 

Uji beda pengaruh pada regio Hip, Knee, dan Ankle menggunakan 

Mann-Whitney Test. Berdasarkan uji Mann-Whitney Test maka didapatkan hasil 

perhitungan dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 4 Uji beda pengaruh Mann-Whitney Test untuk regio HIP 
Selisih pre-post test regio 

HIP 
mean  rank       signifikan Hasil 

Kelompok perlakuan 
kelompok kontrol 

9.00                0,005 
     4.00 

 

Ho ditolak 

Tabel 5 Uji beda pengaruh Mann-Whitney Test untuk regio Knee 
Selisih pre-post test regio 
Knee 

mean  rank       signifikan Hasil 

Kelompok perlakuan 
 kelompok kontrol 

     9.50                0,002 
     3.50 
 

Ho ditolak 

Tabel 6 Uji beda pengaruh Mann-Whitney Test untuk regio Ankle 

Selisih pre-post test regio 
Ankle 

mean  rank       signifikan Hasil 

Kelompok perlakuan 
 kelompok kontrol 

     9.00                0,005 
     4.00 
 

Ho ditolak 



Hasil pengujian Mann-Whitney Test pada tabel 4, 5,dan 6 menunjukan 

pada selisih pre dan post kelompok perlakuan dan kelompok kontrol gabungan 

nilai p < 0,05, maka Ho ditolak yang berarti ada perbedaan pengaruh antara 

kelompok perlakuan dan kelompok kontrol terhadap penurunan spastisitas regio 

Knee pada CP Spastic Diplegi. 

a. Pengaruh NDT dan mobilisasi trunk terhadap penurunan spastisitas 
pada CP spastic diplegi 

NDT digunakan untuk menangani gangguan syaraf pusat pada bayi dan 

anak-anak (Sheperd,1997). Tujuan intervensi menggunakan teknik NDT yaitu 

inhibisi pola-pola aktivitas reflek sikap abnormal dan fasilitasi pola-pola motor 

yang normal. Terminologi inhibisi telah dikenalkan oleh Bobath berdasarkan 

penjelasan bahwa secara fisiologis spastisitas akibat dari berlebihnya abnormal 

tonic reflexes karena lesi pada UMN. Pemberian terapi yang berkesinambungan 

memberikan inhibisi secara langsung pada otot spastik. Dengan melakukan teknik 

inhibisi akan meregangkan baik otot ekstrafusal maupun muscle spindle dari otot 

tersebut. Lalu muscle spindle menjawab dengan mengirimkan serentetan impuls 

ke medula spinalis. Serabut aferen di radix dorsale yang membawa impuls 

membentuk sinapsis dengan motoneuron yang kemudian tereksitasi dan 

menyebabkan kontraksi otot.  Hal ini terjadi ketika aferen dari muscle spindle 

memberi cabang kolateral ke sekelompok neuron intermedier di substasia grisea. 

Neuron ini bersifat inhibitor dan mengirimkan axonnya ke motoneuron yang 

menginervasi otot antagonis. Penjelasan contoh diatas menggambarkan muscle 

spindle dengan melalui impuls aferen secara monosinaptik mengaktifkan 

motoneuron yang menginervasi otot ekstrafusalnya sehingga menyebabkab 

kontraksi otot dan menyebabkan relaksasi antagonis yang artinya spastisitas 

berkurang (Pareira, 2011). 

Mobilisasi trunk merupakan suatu teknik penguluran jaringan sekitar 

persendian lumbal untuk mempermudah gerakan yang maksimal (Thelen et al, 

1993 dikutip oleh Waluyo, 2008). Gerakan mobilisasi trunk diberikan secara pasif 

ke seluruh luas gerak tubuh (fleksi, ekstensi, side fleksi dan rotasi trunk). Tujuan 



dari mobilisasi trunk adalah untuk memperbaiki co-contraksi otot-otot trunk dan 

untuk memperoleh fleksibilitas dari trunk. Pada akhir gerakan pasif dapat disertai 

dengan pemberian stretching (penguluran jaringan lunak) dan elongasi 

(pemanjangan trunk ke arah atas). Dengan penguluran yang dilakukan secara pasif 

akan dapat memanjangkan jaringan lunak sehingga menurunkan kekakuan atau 

spastisitas (Kisner dan Colby, 2007). Penguluran secara pasif diharapkan dapat 

memberikan efek rileksasi pada grup otot yang mengalami spastik. 

b. Beda pengaruh kelompok perlakuan yang diberi NDT & mobilisasi 
trunk dengan kelompok kontrol terhadap penurunan spastisitas. 

Dari hasil uji beda terlihat nilai mean kelompok eksperimen lebih tinggi 

dibanding kelompok kontrol pada semua regio, sehingga disimpulkan ada beda 

pengaruh antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Dari hasil uji beda 

disimpulkan kelompok eksperimen lebih signifikan dibanding kelompok kontrol, 

sehingga pemberian NDT dan mobilisasi trunk berpengaruh terhadap penurunan 

spastisitas melalui test ashworth. 

Penambahan terapi NDT dan mobilisasi trunk menurut Butler dan Darrah 

(2001) memberikan perbaikan signifikan pada fungsi gross motor dan fine motor 

termasuk terjadinya penurunan spastisitas setelah dilakukan intervensi dengan 

metode NDT dalam kurun waktu setelah 6 minggu penanganan. Tehnik inhibisi 

berpotensi mengubah excitatory dan inhibitory secara serempak mempengaruhi 

visco-elastic otot dengan memperpanjang otot untuk melawan spastisitas, hal ini 

berpengaruh pada potensial aksi muscle spindel dan aktifitas reflek abnormal 

(Waluyo, 2008). Gerakan mobilisasi trunk diberikan secara pasif ke seluruh luas 

gerak tubuh. Dengan penguluran secara pasif dapat memanjangkan jaringan lunak 

sehingga menurunkan spastisitas (Kisner dan Colby, 2007). Penguluran secara 

pasif dapat memberikan efek rileksasi pada grup otot yang mengalami spastik 

sehingga dapat mengontrol gerakan abnormal yang timbul. 

Dari aktifitas gerak seperti pada teknik-teknik NDT dan mobilisasi trunk, 

maka tonus otot postural akan sangat menentukan efektifitas dan efisiensi gerak 

yang akan dihasilkan, sehingga dapat menyebabkan penurunan spastisitas. Dalam 

penanganan spastisitas dengan intervensi berupa NDT dan mobilisasi trunk, 



penurunan spastisitas hanya bersifat sementara dikarenakan letak kerusakannya 

adalah pada otak (cerebral cortex). 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian uji statistik maka dapat diambil 

kesimpulan ada pengaruh Neuro Development Treatment (NDT) dan Mobilisasi 

Trunk terhadap penurunan spastisitas pada Cerebral Palsy Spastic Diplegi. 

Saran 

1. Bagi Orang Tua/Keluarga 

Keterlibatan keluarga pasien dalam melancarkan jalannya penelitian ini 

dengan selalu intense memberikan terapi atau latihan seperti yang telah 

diajarkan oleh terapis kepada keluarga pasien untuk dilakukan dirumah 

sebagai penunjang menurunnya spastisitas. 

2. Bagi fisioterapi 

Pada saat melakukan NDT dan mobilisasi trunk agar fisioterapis 

memperhatikan jenis dan tipe dari CP tersebut agar teknik NDT dan 

mobilisasi trunk yang diberikan tepat untuk membongkar pola yang sesuai 

dengan kondisi pasien. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti lain dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambah 

jumlah sampel yang lebih banyak, lebih beragam variabel intervensi seperti 

menambahkan tapping untuk membantu inhibisi spastisitas. 
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