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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Gangguan  perkembangan dimasa anak-anak berpotensi terjadi 

pada usia 0-12 tahun. Pada dasarnya, tiap-tiap tahap perkembangan 

memiliki potensi gangguan perkembangan yang berbeda-beda, 

tergantungan  pada fase perkembangan yang dialami disetiap usia anak. 

Masa anak merupakan dasar pembentukan fisik dan kepribadian pada 

masa berikutnya. Dengan kata lain, masa anak-anak merupakan masa emas 

mempersiapkan seorang individu mengahadapi tuntutan zaman sesuai 

potensinya. Jika terjadi gangguan perkembangan, apapun bentuknya, 

deteksi yang dilakukan sedini mungkin merupakan kunci penting 

keberhasilan program  intervensi atau koreksi atas gangguan yang terjadi. 

Semakin dini gangguan perkembangan terdeteksi, semakin tinggi pula 

kemungkinan tercapainya tujuan intervensi. (Aulia Fadhli, 2010) 

Down Sindrom (mongoloid)  adalah  suatu  kondisi di mana  materi 

genetik tambahan  menyebabkan keterlambatan perkembangan anak, dan 

kadang mengacu pada retardasi mental. Anak dengan down sindrom 

memiliki kelainan pada kromosom  nomor 21 yang tidak terdiri dari 2 

kromosom  sebagaimana mestinya, melainkan  tiga kromosom  (trisomi 

21) sehingga informasi genetika menjadi terganggu dan anak juga 

mengalami penyimpangan fisik. Dahulu orang-orang dengan down 

sindrom ini disebut sebagai  penderita  mongolisme atau mongol. Istilah 
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ini muncul  karena  penderita ini mirip dengan orang-orang Asia (oriental). 

Istilah sindrom ini seperti sudah usang, sehingga saat ini kita 

menggunakan istilah down sindrom (Fadhli, 2010).  

Masalah ini penting, karena seringkali terjadi di berbagai belahan 

dunia, sebagaimana  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). Angka kejadian kelainan down syndrome mencapai 1 

dalam 1000 kelahiran. Di Amerika Serikat, setiap tahun lahir 3000 sampai 

5000 anak dengan kelainan ini. Sedangkan di Indonesia prevalensinya 

lebih dari 300 ribu jiwa (Sobbrie, 2008). 

Kejadian ini akan bertambah tinggi dengan bertambah usia ibu 

hamil. Pada wanita muda (<< 25 tahun) insideni sangat rendah, tetapi 

mungkin  meningkat pada wanita yang sangat muda (<< 15 tahun). Resiko 

melahirkan bayi  down syndrome  akan meningkat pada wanita berusia 

>30 tahun dan meningkat tajam pada usia >40 tahun sekitar 60% janin 

down syndrome  cendrung  akan  gugur dan 20% akan lahir mati (Faradz, 

2004). 

Angka kejadian down syndrom  meningkat tajam  pada wanita 

yang  melahirkan  anak  setelah berusia  35 tahun  keatas. Pada penelitian 

tahun 2000 di SLB-C Kotamadia Semarang dari 55 kasus down syndrome 

menunjukkan hampir 70% kasus dilahirkan oleh ibu usia >31 tahun 
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dengan kasus terbanyak dilahirkan oleh ibu berusia antara 36-40 tahun. 

Namun demikian ada sejumlah kecil (3,6%) penderita down syndrome 

yang dilahirkan oleh ibu usia muda antara 15-20 tahun dan 12,7% oleh ibu 

usia 21-25 tahun. Hal ini perlu dipertimbangkan faktor-faktor lain yang 

menyebabkan kerusakan gel pada meiosis I seperti: ketidakseimbangan 

hormonal pada saat hamil, infeksi intra uterin dan down syndrome yang 

diwariskan dari orang tua (Faradz, 2004). 

Dari  latar  belakang  di  atas  maka    peneliti  tertarik  untuk  

mengetahui Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Down 

Syndrome di YPAC Surakarta. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diambil perumusan 

masalah, yaitu : 

Apakah  Faktor–faktor Yang  Mempengaruhi Terjadinya  Down Syndrome 

? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu : 

1. Tujuan Umum 

Menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya down 

syndroeme. 

2. Tujuan Khusus 

Mengetahui problematika Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Terjadinya Down Syndrome di YPAC Surakarta. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Memberi masukan secara konseptual dan nyata serta menguji tentang  

teori-teori yang terkait tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Terjadinya Down Syndrome. 

2. Manfaat Praktik 

a. Bagi Mahasiswa 

Bahan  realisasi  mahasiswa  Fisioterapi  dalam  membina  dan 

menambah ilmu pengetahuan tentang mata kuliah pediatri. 

b. Bagi Pembaca 

Menambah  wawasan  dan  pengetahuan  kepada  pembaca 

mengenai down syndrome. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


