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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Cerebral palsymerupakan kelompok masalah yang berkaitan dengan 

gangguan motorik dan postural sebagai akibat dari kerusakan otak tertentu, 

bersifat non-progresif dan didapat pada awal kehidupan yaitu pada tahun-

tahun pertama hidup dimana sistem motorik primer mulai berkembang 

(Koman, 2004). permasalahan yang sering terjadi pada kasus cerebral palsy 

spastik diplegi adalah peningkatan tonus otot-otot postural karena adanya 

spastisitas yang mempengaruhi kontrol motorik tubuh. 

Spastisitas sendiri menurut Husni (1996) diartikan sebagai suatu 

kelainan dari anggota gerak yang ditandai dengan adanya peningkatan refleks 

peregangan tonik saat peregangan dan peningkatan reflek tendon, yang 

berasal dari eksitabilitas yang berlebihan dari refleks regang. Abnormalitas 

tonus postural ini akan mengakibatkan gangguan postur tubuh, kontrol 

gerakan, gangguan koordinasi dan keseimbangan yang buruk. Sehingga 

dalam program terapi latihan yang diberikan oleh fisioterapi, spastisitas 

menjadi problem solvingyang harus di perhatikan. 

Fisioterapisendiri memiliki peranan penting dalammelatih serta 

menanamkan pada anak pola gerak fungsional yang memiliki tujuan agar 

anak dengan cerebral palsy dapat beraktifitas secara mandiri. 
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Snoezelen atau dalam bahasa yang lain sering kali disebut dengan 

Multi Sensory Environment adalah bentuk intervensi yang didesain untuk 

menstimulasi anak dengan gangguan sensoris dengan memberikan 

kesempatan pada anak untuk mengontrol, memanipulasi, atau menurunkan 

stimulasi. Di dalam snoezelen panca indera seperti penglihatan, pendengaran, 

penciuman dan taktil terstimulasi selama proses terapi (Hulsegge , 1979). 

Salah satu terapi supportivedari metode snoezelen dalam mengatasi 

spastisitas adalah aromaterapi.Aromaterapi adalah metode yang 

menggunakan minyak essensial untuk meningkatkan kesehatan fisik dan 

emosi.Minyak essensial adalah minyak alami yang diambil dari tanaman 

aromatik (koensoemardiyah, 2009). Berbagai efek minyak essensial yaitu 

sebagai antiseptic, antimikroba, antivirus, dan anti jamur, zat analgesik, 

antiradang, antitoksin, zat balancing, immunostimulan, pembunuh dan 

pengusir serangga, mukolitik, dan ekspentoran (Roulier, 1990). 

Para psikolog berpendapat bahwa bau dapat memberikan efek 

menenangkan dan memberikan pembelajaran emosional, persepsi sadar, serta 

keyakinan. Tanggapan terhadap bau dipelajari melalui asosiasi dengan 

pengalaman emosional, karena sifat-sifat bau terkait pada emosi sehingga 

dapat  menggerahkan emosional, perilaku, dan fisiologi efek tersendiri (Herz, 

2001). Hal ini menunjukan bahwa emosi yang ditimbulkan oleh bau yang 

menyenangkan dan tidak menyenangkan mempengaruhi fisiologis dan 

berkolerasi erat pada emosional serta prilaku (Alaoui Ismaili, 1997) . 

Misalnya bau yang dipicu kecemasan menimbulkan perubahan elektrodermal 
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yang konsisten dengan rasa takut tetapi hanya diantara orang / responden 

yang memiliki hubungan ketakutan dengan bau tertentu (Dittmar dan Mauri, 

1998). 

Menurut Huck (2010), bau berpengaruh langsung terhadap otak 

manusia, mirip narkotika. Hidung dapat membedakan lebih dari 100.000 bau 

yang berbeda yang mempengaruhi kita dan itu terjadi tanpa kita sadari. Bau–

bauan tersebut mempengaruhi otak yang berkaitan dengan mood (suasana 

hati), emosi, ingatan, dan pembelajaran. Sebagai contoh, dengan menghirup 

aroma lavender maka akan meningkatkan gelombang – gelombang alfa di 

dalam otak dan gelombang inilah yang mebantu kita untuk merasa rileks.Hal 

yang serupa juga ditegaskan oleh Yunita dalam penelitiannya wewangian 

dapat mempengaruhi kondisi psikis, daya ingat, dan emosi seseorang.Organ 

penciuman merupakan sarana komunikasi alamiah pada manusia.Hanya 

sejumlah 8 molekul yang dapat memacu impuls elektrik pada ujung saraf. 

Sedangkan secara kasar terdapat 40 ujung saraf yang harus dirangsang 

sebelum seseorang sadar akan bau yang dicium. Bau merupakan suatu 

molekul yang mudah menguap ke udara dan akan masuk ke rongga hidung 

malalui penghirupan sehingga akan direkam oleh otak sebagai proses 

penciuman (Yunita, 2010). 

Penciuman dalam metode snoezelen mendapatkan hasil yang cukup 

berpengaruh, meskipun terkadang merupakan sensor yang jarang digunakan . 

Bau mampu menciptakan memori yang sangat kuat , sebagai contoh bau 

papermint dapat merangsang stimulasi penciuman yaitu saat inspirasi menjadi 
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lebih panjang (menarik nafas perlahan dan dalam). Mawar memberikan efek  

rileksasi sehingga dapat menekan rasa takut dan memberikan positive 

experience.  Lavender mampu menenangkan dan mempertahankan attention. 

Eucalyptus dapat meningkatkan kesiagaan dan melati dapat mencegah 

perubahan dari under sensitive ke over sensitive dan over sesitive ke under 

sensitive (Huck, 2010). 

Dengan memanfaatkan fungsi olfactorysebagai media penghantar 

rangsangan aroma bau yang dapat menstimulasi sistem limbik di hipotalamus 

sehinggamemicu gelombang alfa di otak untuk memberikan efek relaksasi 

sehingga diharapkan memberikan pengaruh terhadap penurunan tingkat 

spastisitas anak dengan cerebral palsy spastik diplegi. 

Oleh karena itulah, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian 

pengaruh aromaterapi snoezelen terhadap penurunan tingkat spastisitas pada 

anak cerebal palsy spastik diplegi. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah adakah pengaruh 

aromaterapi terhadap kontrol tingkat spastisitas pada anak cerebral palsy 

spastik diplegi? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian 

aromaterapi terhadap kontrol spastisitas pada anak cerebral palsy spastik 

diplegi. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat  

sebagai berikut, (1) manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu meningkatkan 

pengetahuan dalam  memberikan solusikontrol spastisitas saat latihan pasif 

pada penderita  cerebral palsy  spastik diplegi  dengan aromaterapi, (2) 

manfaat praktis dari penelitian ini yaitu sebagai informasi tambahan 

mengenai alternatif pilihan dalam melakukan tindakan fisioterapi pada anak 

penderita cerebral palsy spastik diplegi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




