
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Anak adalah salah satu nikmat dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan 

kepada kedua orang tua sebagai karunia, rahmat, titipan, dan juga sebagai cobaan 

untuk melihat seberapa besar perjuangan hambanya dalam merawat dan 

membesarkan anak tersebut. Perintah kepada kedua orang tua untuk menjaga dan 

merawat anaknya telah dijelaskan di dalam kitab suci Al Quran, surah An Nisa, 

ayat 9 yang berbunyi: 

 

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 

meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir 

terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa 

kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”. 

Dalam proses tumbuh kembang anak, orang tua berkewajiban untuk 

memberikan pendidikan kepada anaknya agar anak memiliki budi pekerti yang 

baik, merawat anak dalam kondisi senang ataupun susah, serta selalu 

mencurahkan kasih sayang kepada anaknya disetiap fase tumbuh kembangnya 

sehingga pada masa yang akan datang anak dapat menjadi seseorang yang 

berbakti kepada keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. 
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Setiap orang tua ingin memiliki yang anak cerdas, sehat, dan berguna bagi 

masyarakat. Namun tidak semua anak terlahir dalam kondisi yang sehat, terdapat 

beberapa anak yang terlahir dengan kondisi gangguan fisik maupun mental. 

Gangguan tersebut bisa terjadi baik dalam proses tumbuh kembang di dalam 

rahim maupun diluar rahim. Salah satu gangguan yang terjadi pada proses tumbuh 

kembang di dalam rahim adalah Down Syndrome. 

Down Syndrome (DS) adalah suatu kondisi keterbelakangan fisik dan 

mental anak yang diakibatkan adanya abnormalitas perkembangan kromosom. 

Kromosom ini terbentuk akibat kegagalan sepasang kromosom untuk saling 

memisahkan diri saat terjadi pembelahan (Judarwanto, 2012). Down Syndrome 

memiliki manifestasi klinis berupa retardasi mental, karakteristik fisik yang khas, 

dan keterlambatan perkembangan. Perkembangan otak anak Down Syndrome 

mengalami keterlambatan karena terjadinya overekspresi gen trisomi 21 yang akan 

mempengaruhi struktur dan fungsi otak hingga akhirnya mengganggu daya serap, 

proses, dan menafsirkan informasi, hal ini yang menjadikan perkembangan anak 

Down Syndrome mengalami keterlambatan (Riquelme, 2006).  

Angka kejadian Down Syndrome di seluruh dunia diperkirakan mencapai 8 

juta jiwa dengan frekuensi tinggi terjadi pada anak Down Syndrome yang lahir 

dari ibu usia tua (Wang et al., 2008). Berdasarkan data hasil Riset Kesehatan 

Dasar (RIKESDAS) tahun 2013 menyatakan bahwa penderita Down Syndrome di 

Indonesia mengalami peningkatan sebanyak 1%, dari semula berjumlah 0,12% 

pada tahun 2010 menjadi 0,13% pada tahun 2013. Sedangkan di Amerika 
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berdasarkan data dari pusat pencegahan dan kontrol penyakit menaksir 1 dari 733 

kelahiran hidup di Amerika menderita Down Syndrome (Sherman et al., 2007). 

Sesuai hasil penelitian Galli dkk pada tahun 2008 menyatakan bahwa anak 

dengan DS memiliki keterlambatan perkembangan motorik terkait oleh adanya 

hipotonus otot dan kelenturan sendi (joint laxity) yang menjadi karakteristik pada 

DS. American Physical Therapy Association (APTA) pada tahun 2008 

menambahkan bahwa anak dengan Down Syndrome memiliki tonus otot rendah, 

penurunan kekuatan otot, meningkatnya gerakan pada sendi (joint laxity), 

keseimbangan yang buruk, gangguan postur, masalah makan, dan gangguan 

jantung bawaan. 

Tentunya hal tersebut dapat mengganggu proses tumbuh dan kembang anak, 

maka dari orang tua harus berperan aktif dalam mencari solusi dari masalah 

tersebut, orang tua dapat mengkonsultasikan masalahnya kepada tenaga ahli 

kesehatan seperti dokter spesialis anak. Selain konsultasi dan medical check up 

dengan dokter spesialis anak, orang tua juga berhak mendapat pelayanan 

kesehatan yang dapat meningkatkan dan menjaga fungsi gerak fungsional anak 

dalam aktivitasnya, salah satu tenaga kesehatan yang berhak melakukan tugas 

tersebut adalah fisioterapi. 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) Republik 

Indonesia nomor 80 tahun 2013 pasal 1 ayat 2. 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 
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gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutis, dan mekanis) pelatihan fungsi, 

komunikasi. 

Berdasarkan poin diatas, secara hukum fisioterapi adalah tenaga medis 

memiliki tugas mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi 

tubuh individu dan/atau kelompok. Maka dari itu fisioterapi juga dapat menangani 

masalah gerak dan fungsi tubuh pada anak salah satunya adalah masalah pada 

kasus DS. Dalam penanganan kasus DS fisioterapis dapat menggunakan 

intervensi secara manual salah satunya adalah dengan menggunakan konsep 

Neuro Developmental Treatment (NDT). 

Neuro Developmental Treatment (NDT) merupakan suatu pendekatan yang 

paling umum digunakan untuk intervensi anak-anak dengan gangguan 

perkembangan. Metode ini pertama kali digunakan untuk terapi anak-anak pada 

kondisi cereberal palsy. Kemudian metode ini juga digunakanan untuk kondisi 

gangguan perkembangan pada anak lainnya. Pendekatan NDT berfokus pada 

normalisasi otot hypertonus atau hypotonus (Ulyanik, 2013). 

NDT merupakan metode yang membangun kembali perkembangan otak, ini 

merupakan proses berkesinambungan yang dipengaruhi genetika, struktur dan 

fungsi otak, maupun dari interaksi lingkungan (Mayston, 2008). Prinsip-prinsip 

NDT ialah dengan mengontrol dan menghambat gerakan abnormal dan 

memberikan fasilitasi dan stimulasi untuk membentuk automatic postural 

reactions. Terapis mengkombinasikan berbagai tehnik stumulasi untuk 

mengurangi kelainan postural dan fasilitasi gerak dengan tujuan mengirimkan 
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berbagai pengalaman sensori-motor untuk melatih gerakan fungsional 

(Velickovic, 2004 dalam Hazmi, 2013). 

Intervensi penanganan NDT melatih keseimbangan, gerakan anak, dan 

fasilitasi. NDT adalah metode terapi yang populer dalam pendekatan intervensi 

pada bayi dan anak-anak dengan disfungsi motorneuron (Ulyanik, 2013). Maka 

dari itu peran fisioterapi pada kondisi DS harus dilakukan sedini mungkin 

sehingga tumbuh kembang anak dapat terarah sesuai dengan tahapan usianya. 

Oleh karena itu penulis menggunakan metode NDT pada kasus DS dengan 

tujuan untuk memperbaiki kondisi hipotonus, meningkatkan kekuatan otot dan 

aktivitas fungsional yang kemudian hasil dari penerapan metode tersebut 

terangkum dalam bentuk Karya Tulis Ilmiah (KTI) dengan judul 

“PENATALAKSANAAN FISIOTERAPI PADA KASUS DOWN SYNDROME 

DI PEDIATRIC NEURODEVELOPMENTAL TREATMENT CENTRE (PNTC) 

KARANGANYAR”. 

B. Rumusan Masalah 

Apakah Neuro Developmenetal Treatment (NDT) dapat meningkatkan tonus 

dan kekuatan otot pada anggota gerak atas dan bawah, kemampuan aktivitas 

fungsional, dan kemampuan motorik kasar pada pasien dengan kondisi Down 

Syndrome? 

C. Tujuan 

Untuk mengetahui apakah Neuro Developmenetal Treatment (NDT) dapat 

meningkatkan tonus dan kekuatan otot pada anggota gerak atas dan bawah, 
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kemampuan aktivitas fungsional, dan kemampuan motorik kasar pada pasien 

dengan kondisi Down Syndrome? 

D. Manfaat 

1. Bagi Penulis 

Sebagai salah satu tantangan penyelesaian tugas dan tahapan 

pembelajaran yang harus dilaksanakan sebaik mungkin, serta untuk 

menambah wawasan ilmu pengetahuan penulis tentang hubungan antara 

Down Syndrome dan Neuro Developmental Treatment. 

2. Bagi Fisioterapi 

Untuk menambah ilmu pengetahuan tentang Down Syndrome serta 

penatalaksanaan fisioterapi dengan menggunakan metode Neuro 

Developmental Treatment yang diharapkan mampu meningkatkan 

kemampuan gerak dasar dan aktifitas fungsional pada kasus tersebut. 

3. Bagi Institusi 

Sebagai salah satu refrensi tambahan yang dapat digunakan untuk 

kepentingan baik untuk kalangan khusus (institusi) maupun kalangan umum 

(mahasiswa) dalam memperoleh informasi tentang Down Syndrome dan 

penatalaksanaan Neuro Developmental Treatment pada kasus tersebut. 

4. Bagi Masyarakat 

Untuk menambah ilmu pengetahuan dan meluruskan perspektif bagi 

masyarakat yang memisahkan diri dengan seseorang yang mengalami Down 

Syndrome, kondisi DS terjadi karena adanya gangguan pada kromosom 21. 

DS adalah suatu kelainian pembentukan kromosom, bukan penyakit yang 
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menular. Maka dari itu bahwa pada hakikatnya setiap manusia termasuk 

yang orang yang mengalami Down Syndrome memiliki hak yang sama baik 

dihadapan Tuhan maupun dimata hukum. 

5. Bagi orang yang memiliki keluarga dengan kondisi Down Syndrome 

Sebagai dasar ilmu pengetahuan tentang Down Syndrome, serta 

sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan penanganan pada anak 

Down Syndrome sedini mungkin agar kemampuan gerak dan aktivitas 

fungsionalnya dapat diarahkan secara optimal. 


