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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Fisioterapi  adalah  bentuk  pelayanan  kesehatan  yang  ditujukan  

kepada  individu dan/atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan 

memulihkan gerak  dan  fungsi  tubuh  sepanjang  rentang  kehidupan  dengan  

menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, 

elektroterapeutis dan mekanis) pelatihan fungsi, komunikasi (PerMenkes. No. 

80 tahun 2013). Dalam lingkup tumbuh kembang anak fisioterapi memiliki 

peran penting yaitu memberikan pelayanan secara optimal pada tahapan 

tumbuh kembang anak, baik pada anak dengan tumbuh kembang normal 

maupun pada anak dengan hambatan tumbuh kembang. Pembangunan 

kesehatan merupakan upaya peningkatan kesehatan yang bertujuan agar 

tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi 

setiap penduduk agar terwujud kesehatan yang optimal. Pembangunan 

kesehatan menyangkut semua aspek kehidupan,berupa aspek fisik, mental 

maupun social ekonomi. Hal ini diwujudkan dengan peningkatan kualitas 

kesehatan dan pelayanan kesehatan yang menyeluruh serta melibatkan 

masyarakat, Masa tumbuh kembang anak adalah masa yang sangat riskan bagi 

setiap kehidupan anak, maka sangat penting untuk memperhatikan semua 

aspek yang mendukung maupun yang mempengaruhi pertumbuhan dan 
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perkembangan anak. Masalah tumbuh kembang anak yang sering dijumpai 

salah satunya adalah cerebral palsy (CP). 

 Cerebral Palsy (CP) merupakan kelainan atau kerusakan pada otak 

yang bersifat non-progresif yang terjadi pada proses tumbuh kembang. 

Kelainan atau kerusakan tersebut dapat terjadi pada saat di dalan kandungan 

(pre-natal), selama proses melahirkan (natal), atau setelah proses kelahiran 

(post natal). CP dapat menyebabkan gangguan sikap (postur), control gerak, 

gangguan kekuatan otot yang biasanya disertai gangguan neurologic berupa 

kelumpuhan, spastic, gangguan basal ganglia, cerebellum, dan kelainan 

mental (mental retardation). American Academy for Cerebral Palsy 

mengemukakan klasifikasi gambaran klinis CP sebagai berikut : klasifikasi 

neuromotorik yaitu, spastic, atetois, rigiditas, ataxia, tremor, dan mixed. 

Sedangkan berdasarkan bagian tubuh yang terkena CP dibedakan menjadi 

hemiplegia, diplegi, dan quadriplegia (Miller & Bachrach, 2006). 

 Quadriplegia adalah tipe dari cerebral palsy yang terjadi keseluruhan 

anggota gerak, dimana ekstremitas atas dan bawah hapir sama beratnya. 

Permasalahan utama yang dialami oleh penderita CP spastic quadriplegi 

adalah adanya: gangguan distribusi tonus postural (spastisitas) pada AGA dan 

AGB, gangguan koordinasi, gangguan keseimbangan, gangguan jalan yang 

menyebabkan penderita mengalami gangguan fungsional. Selain itu penderita 

juga dapat mengalami problem penyerta seperti : retardasi metal, gangguan 

penglihatan, gangguan intelektual sert potensial terjadi kontraktur 
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(deformitas). Selain masalah spastisitas dan keterlambatan tumbuh kembang 

yang muncul seperti telah dijelaskan diatas, anak dengan diagnose CP 

biasanya memiliki masalah lain terkait dengan respirasi maupun 

kardiovaskulernya seperti gangguan nafas akibat penumpukan spuntum. 

Menurut World Confedertion for Physiotherapy (WCPT), fisioterapi 

adalah pelayanan kesehatan yang menyeluruh kepada individu atau kelompok 

individu dalam memperbaiki, mengembangkan dan memelihara gerak dan 

fungsi secara optimal dalam menjalani kehidupannya. Fisioterapi juga 

berperan dalam meningkatkan kemampuan fungsional agar penderita mampu 

hidup mandiri sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap orang 

lain. Dan dari hasil permasalahan inilah fisioterapi mengambil peran yang 

cukup penting pada kasus CP. Yang pertama dilakukan adalah mengatasi 

masalah adanya penumpukan spuntum dengan menggunakan Nebulizer. 

Nebulizer merupakan suatu mesin atau alat yang dapat menyemprotkan kabut 

halus sediaan obat kedalam traktus respiratorius (Morris,2011). Masalah 

berikutnya yang sangat penting dan perlu adanya penanganan kusus adalan 

spastisitas, adapun beberapa pendekatan yang dapat dilakukan fisioterapi pada 

kasus CP spastic Quadriplegi adalah dengan menggunakan passive exercise 

sehingga diharapkan dapat menurunkan dan mengontrol tingkat spastisitas 

pada anak yang mengalami CP. 
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Oleh karena itu maka penulis menyusun Karya Tulis Ilmiah dengan 

judul Penatalaksanaan Fisioterapi Pada Kasus Cerebral Palsy Spastik 

Quadryplegi Tipe Ekstensi.  

B. Rumusan Masalah 

Dari beberapa penjelasan diatas, maka penulis dalam  hal ini 

mengambil rumusan permasalahan sebagai berikut:  

1. Apakah Terapi latihan mampu meningkatkan motorik kasar serta 

mengurangi spastisitas pada penderita Cerebral Palsy Spastik 

Quadriplegi ? 

2. Apakah Nebulizer dan terapi latihan berupa cupping, tappotement 

dan vibrasi dapat mengeluarkan sputum ? 

C. Tujuan Penelitian  

Dari rumusan masalah yang dikemukakan dari penulis ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui apakah terapi latihan perupa passive exercise 

mampu mengontrol dan mengurangi tingkat spastisitas pada 

penderita CP spastik Quadryplegi.  

2. Untuk mengetahui apakah terapi dengan nebulizer dan terapi 

latihan berupa cupping, tappotement dan vibrasi mampu 
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mengurangi sputum yang mengganggu pernafasan penderita CP 

spastik Quadryplegi.  

 

D. Manfaat Penulisan 

Dari penulisan yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

Memberi pembelajaran yang baru serta memperkaya pengalaman 

bagi penulis   memberikan penatalaksanaan fisioterapi pada kondisi 

cerebral palsy spastic quadriplegi serta sebagai salah satu syarat untuk 

menyelesaikan tugas akhir pendidikan Diploma III fisioterapi di UMS 

Surakarta. 

2. Bagi Masyarakat  

Agar masyarakat dapat mengetahui lebih banyak tentang cerebral 

palsy dan  memperluas wawasan masyarakat agar lebih tanggap untuk 

mencegah anak-anaknya dari resiko cerebral palsy. 

 


