
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Cerebral Palsy (CP) merupakan salah satu penyebab dari pembatasan 

kegiatan anak-anak. Anak-anak CP dapat mengalami berbagai gangguan 

gerak, terdiri dari satu gangguan atau dalam kombinasi, seperti hipotonus, 

athetosis, ataxsia, dan spasticity (Nolan et al, 2006). 

Angka insidensi CP di Skandinavia 1,2 - 1,5 per 1000 kelahiran hidup 

(Pertamawati, 2008). Sedangkan di Indonesia, angka kejadian CP belum 

dapat dikaji secara pasti. Namun dilaporkan instansi Kesehatan Indonesia di 

YPAC cabang Surakarta, jumlah anak dengan kondisi CP tahun 2001 

berjumlah 313 anak, tahun 2002: 242 anak, tahun 2003: 265 anak, tahun 

2004: 239 anak, tahun 2005: 118 anak, tahun 2006: 112 anak, tahun 2007: 

198 anak, sedangkan tahun 2012 berjumlah 343 (YPAC, 2012). 

Menurut Hagber et al (1989) dikutip oleh Champbell (1995) CP 

dibagi menjadi 4 tipe: Tipe spastic (50%), tipe dyskinetic (koreoathethoid, 

20%), tipe ataxsia (10%). Sedangkan tipe campuran 20%. Melihat dari hasil 

persentase, kasus yang paling banyak yaitu cerebral palsy spastic.   

Mengingat permasalahan yang begitu kompleks pada penderita CP, 

maka deteksi dini untuk anak yang mengalami kelainan neurologis sangatlah 

penting. Beberapa pendekatan yang telah dikembangkan antaranya metode 

Neuro Development Treatment (NDT). NDT merupakan suatu metode latihan 



2 
 

 
 

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. Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Pareira (2011) menyatakan ada pengaruh pemberian NDT 

terhadap penurunan spastisitas knee joint pada penderita CP spastic diplegia. 

Peneliti juga mengambil teknik mobilisasi trunk, yaitu salah satu 

teknik penguluran yang dilakukan secara pasif untuk memanjangkan jaringan 

lunak. Tujuan dari mobilisasi trunk adalah untuk memperbaiki co-contraksi 

otot-otot trunk dan untuk memperoleh fleksibilitas dari trunk. 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 

hasil penelitian yang dilakukan Waluyo (2008) menyatakan mobilisasi trunk 

berpengaruh terhadap nilai spastisitas pada CP spastic diplegi. Untuk itu 

dalam penelitian ini peneliti menggabungkan dua intervensi yaitu NDT dan 

mobilisasi trunk untuk penurunan spastisitas pada CP spastic diplegi. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang ada maka penulis merumuskan 

masalah yang akan diteliti sebagai berikut : “Apakah ada pengaruh Neuro 

Development Treatment (NDT) dan Mobilisasi Trunk terhadap penurunan 

spastisitas pada cerebral palsy spastic diplegi ?”. 
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C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pengaruh Neuro Development Treatment (NDT) 

dan Mobilisasi Trunk terhadap penurunan spastisitas pada cerebral palsy 

spastic diplegi. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan dasar informasi ilmiah tentang pengaruh Neuro 

Development Treatment (NDT) dan Mobilisasi Trunk terhadap penurunan 

spastisitas pada cerebral palsy spastic diplegi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat Bagi Peneliti 

Sebagai tahap awal pembelajaran untuk melakukan penelitian dan 

penambahan wawasan untuk lebih mengetahui pengaruh Neuro 

Development Treatment (NDT) dan Mobilisasi Trunk terhadap 

penurunan spastisitas pada cerebral palsy spastic diplegi. 

b. Manfaat Bagi Masyarakat 

Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai 

pengaruh Neuro Development Treatment (NDT) dan Mobilisasi Trunk 

terhadap penurunan spastisitas pada cerebral palsy spastic diplegi. 

 


