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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam proses perkembangan manusia, dijumpai beberapa tahapan 

atau fase dalam perkembangan, antara fase yang satu dengan fase yang lain 

selalu berhubungan dan mempengaruhi serta memiliki ciri-ciri yang relatif 

sama pada setiap anak. Disamping itu juga perkembangan manusia tersebut 

tidak terlepas dari proses pertumbuhan, keduanya akan selalu berkaitan. 

Apabila pertumbuhan  sel-sel otak anak semakin bertambah, maka 

kemampuan intelektualnya juga akan berkembang (Fokriyati,2013). 

Untuk menyebut salah satu contoh yang rentan menimpa anak-anak 

seperti Cerebral Palsy.Cerebral Palsy adalah istilah yang luas yang 

mencakup beberapa gangguan neurologis yang terjadi pada saat lahir atau 

pada masa awal bayi. CP mempengaruhi gerakan,otot, dan koordinasi 

(Bowyer dkk, 2019). Cerebral Palsy adalah suatu kelainan sikap dan gerak 

yang disebabkan karena kerusakan otak yang belum matur/matang, yang 

terjadi sejak dalam kandungan samapai usia balita (waspada, 2010) 

Cerebral Palsy dibagi menjadi lima klasifikasi utama untuk 

menggambarkan gangguan gerakan yang berbeda. Ada lima klasifikasi adalah 

spastic, ataxic, athetoid/dyskinetik, hipotonik, dan kombinasi. Tipe spastic di 

bagi lagi menjadi 3, yaitu: Hemiplegi, diplegia, quadriplegia. Salah satu 

contohnya Cerebral Palsy Quadriplegia adalah semua anggota gerak 
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lemah/layu. (anisa, 2013). Salah satu penanganan yang tepat untuk gangguan 

di Cerebral Palsy yaitu dengan terapi rutin di fisioterapi. 

Fisioterapi berperan dalam meningkatkan kemampuan fungsional agar 

penderita mampu hidup mandiri sehingga dapat mengurangi ketergantungan 

terhadap orang lain. Menurut World Conferedation for Physical Therapy 

(WCPT), organisasi fisioterapi internasional  menyimpulkan bahwa, 

Fisioterapi (Physical Therapy) merupakan salah satu profesi kesehatan yang 

menyediakan perawatan (treatment) untuk mengembangkan, memelihara, dan 

memaksimalkan gerak dan fungsi gerak dalam kehidupan seseorang, terutama 

saat terjadi gangguan gerak dan fungsi gerak akibat cedera/trauma fisik, 

penyakit, dan faktor lingkungan lainnya (Putriani, 2013).  Salah satu 

pendekatan fisioterapi yang telah dikembangkan untuk menangani kondisi CP 

adalah neuro developmenttreatment. 

NDT atau Bobath yaitu suatu teknik yang dikembangkan oleh Karel 

dan Bertha Bobath pada tahun 1997(Za, 2012). Adapun teknik-teknik yang 

akan digunakan pada kasus Cerebral palsy Spastic Quadriplegi pada metode 

NDT ini yaitu (1) inhibisi yaitu penurunan reflexsikap abnormal untuk 

memperoleh tonus otot yang lebih normal, (2) fasilitasi sikap normal untuk 

memelihara tonus otot setelah diinhibisi, (3) stimulasi yaitu upaya 

meningkatkan tonus dan pengaturan fungsi otot sehingga memudahkan pasien 

melakukan aktivitasnya (Soekarno, 2002). 
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Dari evidence di atas, maka penulis menyusun proposal Karya Tulis 

Ilmiah dengan judul Manfaat Metode Neuro Development Treatment Untuk 

Menurukan Spastisitas Dan Kemampuan Fungsional Jalan Pada Cerebral 

Palsy Di Griya Fisioterapi Bunda Novy. 

 

B. Rumusan Masalah 

Permasalahan yang terjadi pada kondisi Cerebral PalsySpastik 

Quadriplegi sangatlah kompleks, maka penulis dalam hal ini mengambil 

pembatasan masalah dengan rumusan permasalahan sebagai berikut:  

1. Apakah metode terapi latihan NDT dapat berpengaruh dalam menurunkan 

spastisitas sisi yang lesi pada Cerebral PalsySpastic Quadriplegi? 

2. Apakah terapi latihan metode NDT dapat digunakan untuk meningkatkan 

kemampuan fungsional berjalan pada penderita Cerebral PalsySpastik 

Quadriplegi? 

 

C. Tujuan Penulisan 

Tujuan dari penulisan proposal Karya Tulis Ilmiah  ini adalah:   

1. Umum: untuk mengetahui pengaruh penatalaksanaan metode terapi 

latihan  Neuro Development Treatment pada Cerebral Palsy Spastic 

quadriplegi di Griya Fisio Bunda Novy Yogyakarta 
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2. Khusus:  

a. Untuk mengetahui manfaat latihan NDT dalam menurunkan 

spastisitas sisi yang lesi  pada  kasus Cerebral Palsy Spastik 

Quadriplegi di Griya Fisio Bunda Novy Yogyakarta. 

b. Untuk mengetahui manfaat latihan metode NDT dalam 

meningkatkan kemampuan fungsional berjalan pada penderita 

Cerebral Palsy Spastik Quadriplegi di Griya Fisio Bunda Novy 

Yogyakarta. 

 

D. Manfaat Penulisan 

Manfaat dari penulisan makalah ini adalah  

1. Bagi penulis: 

a. Untuk mengetahui manfaat terapi latihan metode NDT dalam 

menurunkan spastisitas sisi yang lesi pada  kasus Cerebral Palsy 

Spastik Quadriplegi. 

b. Untuk mengetahui manfaat terapi latihan metode NDT dalam 

meningkatkan aktifitas fungsional jalan pada penderita Cerebral Palsy 

Spastik Quadriplegi.  

2. Bagi pembaca : 

Dengan membaca makalah yang dibuat oleh penulis ini semoga 

dapat bermanfaat untuk menambah wawasan para pembaca. 


