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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Secara umum, Cerebral Palsy yang dikenal sebagai gangguan yang berefek 

pada gerakan dan postur. Pada cerebral palsy spastic otot-otot menjadi kaku. spastic 

diplegi merupakan gangguan yang mengenai pada keempat ekstremitas tubuh 

(ekstremitas atas dan bawah) dengan tingkat spastic ekstremitas bawah lebih berat 

dibandingkan ekstremitas atas. 

 Diplegi adalah paralisis yang menyertai kedua sisi tubuh, paralisis bilateral 

(Dorlan, 2005). Diplegi merupakan salah satu bentuk CP yang mengenai kedua belah 

kaki. Cerebral Palsy Spastik Diplegi adalah suatu gangguan tumbuh kembang 

motorik anak yang disebabkan karena adanya kerusakan pada otak yang terjadi pada 

periode sebelum, selama dan sesudah lelahiran yang ditandai dengan kelemahan pada 

anggota gerak bawah yang lebih berat dari pada anggota gerak atas. 

 Kelainan neuropatologi pada cerebral palsy bermacam-macam tergantung 

pada bentuk dan besarnya hasil dan juga pada tingkat perkembangan system saraf 

pusat (Molnar, 1992). Terdapat tiga jenis lesi neuropati (1) lesi yang dihasilkan oleh 

perdarahan dibawah lapisan ventrikel (subependimal), (2) enchepalopathy yang 

disebabkan oleh anoxia dan hypoxia, (3) neuropathy akibat malformasi system saraf 

pusat.  
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Mekanisme patologi meliputi necrosis neurology selective dan ischemic 

cerebral.  Cerebral ischemic necrosis  meliputi  focal dan multifocal, sedangkan tipe 

ischaemic lesi meliputi lesi hemorargic dan periventricular leukomalacia (Hill and 

Volpe, dikutip oleh Shepherd, 1995). Periventrikular leukomalasia  adalah  pelebaran  

ventrikel  yang menekan kapsula interna yang berfungsi mengatur motor neuron dari 

tungkai dan trunk.  Pelebaran di kapsula interna menyebabkan gangguan di 

piramidalis dan menyebabkan cerebral palsy spastik diplegi ( Sheperd, 1995). 

Penyebab cerebral palsy spastik diplegi yaitu  karena adanya kerusakan area 6 

yang merupakan jalur ekstra piramidalis yang berfungsi untuk menghaluskan 

gerakan, sehingga akan terjadi gerakan yang tangkas, harmonis dan efektif, sehingga 

kerusakan pada area ini menyebabkan spastisitas. 

Fisioterapi pada kasus CP berperan dalam memperbaiki postur, mobilitas 

postural, control gerak, dan mengajarkan pola gerak yang benar. Cara yang 

digunanakan yaitu dengan mengurangi spastisitas, memperbaiki pola jalan, dan 

mengajarkan pada anak gerakan-gerakan fungsional sehingga diharapkan anak 

mampu mandiri untuk melakukan  aktifitasnya sehari-hari (Wikipedia Project, 

2007). Salah satu pendekataan yang telah dikembangkan untuk menangani kondisi 

CP adalah neuro developmental treatment (NDT).  

NDT yaitu suatu teknik yang dikembangkan oleh Karel dan Bertha Bobath 

pada tahun 1997. Metode ini khususnya ditujukan untuk menangani gangguan system 

saraf pusat pada bayi dan anak-anak. Agar lebih efektif, penanganan harus dimulai 

secepatnya, sebaiknya sebelum anak berusia 6 bulan. Hal ini sesungguhnya masih 
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efektif untuk anak pada usia yang lebih tua, namun ketidak normalan akan semakin 

tampak seiring dengan bertambahnya usia anak dan biasanya membawa terapi pada 

kehidupan sehari-hari sangat sulit dicapai. ). Dasar dari tehnik terapi latihan dengan 

metode pendekatan NDT yaitu menginhibisi pola spastisitas dan fasilitasi pola-pola 

sikap dan gerakan. Melalui tindakan inhibisi spastisitas dan fasilitasi maka akan 

dicapai tonus yang mendekati normal dan diharapkan anak dapat bergerak bebas serta 

pengalaman sensoris akan bertambah banyak. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian diatas penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut 

: 

1. Apakah ada manfaat penatalaksanaan NDT dapat mengurangi spastisitas pada 

pasien cerebral palsy spastic diplegi ? 

2. Apakah ada manfaat penatalaksanaan NDT metode fasilitasi pola gerak dapat 

meningkatkan kemampuan fungsional pada pasien cerebral palsy spastic diplegi ? 

 

C. Tujuan Penulisan 

Dari rumusan masalah yang dikemukaakn maka tujuan dari penulisan ini 

adalah : 

1. Untuk mengetahui manfaat NDT dalam menurunkan spastisitas. 

2. Untuk mengetahui manfaat metode fasilitasi pola gerak dalam meningkatkan 

fungsional pada kasus cerebral palsy spastic diplegi. 
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D. Manfaat Penulis 

1. Bagi Penulis 

 Memberi pembelajaran baru serta memperkaya pengalaman bagi penulis 

dalam memberikan penatalaksanaan fisioterapi pada kondisi cerebral palsy spastic 

diplegi, serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir pendidikan 

Diploma III Fisioterapi di Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Bagi Masyarakat 

 Agar masyarakat dapat mengetahui lebih banyak tentang cerebral palsy dan 

bagaimana cara mengenali anak-anak yang terkena cerebral palsy serta memperluas 

wawasan masyarakat agar lebih tanggap untuk mencegah anak-anaknya dari resiko 

cerebral palsy.  

 


