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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Anak mengalami proses tumbuh kembang yang dimulai sejak dari 

dalam kandungan, masa bayi, dan balita. Setiap tahapan proses tumbuh 

kembang anak mempunyai ciri khas tersendiri, sehingga jika terjadi 

masalah pada salah satu tahapan tumbuh kembang tersebut akan 

berdampak pada kehidupan selanjutnya.Tidak semua anak mengalami 

proses tumbuh kembang secara wajar sehingga terdapat anak yang 

memerlukan penanganan secara khusus. Secara biologis pertumbuhan itu 

digambarkan oleh Allah subhanahuwata’aladalam Al-Qur’an sesuai 

firmannya pada surat Al-Mu’min ayat 67 sebagai berikut: 

 Artinya: 

 Dia-lah yang menciptakan kamu dari tanah kemudian dari setetes mani, 

sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai 

seorang anak, kemudian (kamu dibiarkan hidup) supaya kamu sampai 

kepada masa (dewasa), kemudian (dibiarkannya kamu hidup lagi) sampai 

tua, di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu, (kami perbuat 

demikian) supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya 

kamu memahaminya. 
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Dari penjelasan ayat diatas bahwa proses kejadian individu 

mengalamitahapan dan dinamika sejak dalam kandungan hingga lahir dan 

juga anak akan mengalami tumbuh kembang dari hanya bermain di tempat 

tidurnya sampai bisa bermain dan mengenal dunia luar dengan berjalan di 

jalan Allah seperti digambarkan oleh Allah subhanahuwata’ala dalam Al-

Qur’an sesuai firmannya pada surat An-nisa’ ayat 100 sebagai berikut: 

Artinya: 

Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka 

bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barangsiapa 

keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-

Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang 

dituju), maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan adalah 

Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 

Dari penjelasan ayat diatas bahwa anak akan mengalami tumbuh 

kembang dan akan memulai kehidupannya di dunia luar dengan berjalan 

atau berhijrah di jalan Allah subhanahuwata’ala.Menurut Widodo (2008), 

proses tumbuh kembang pada anak tidak lepas dari pengaruh 

neurosensomotorik. Hal ini dikenal dalam bentuk perkembangan dan 

selanjutnya berpengaruh terhadap motorik dan volunternya. Maka sangat 

penting untuk memperhatikan semua aspek yang mendukung maupun 
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mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Masalah kesehatan 

anak yang sering kita hadapi dalam praktik sehari-hari, seperti Delay 

Development (DD), Autism, DownSyndrome, dan juga Cerebral Palsy 

(CP). 

Cerebral Palsy (CP) adalah sekelompok gangguan permanen pada 

perkembangan gerakan dan postur tubuh karena keterbatasan aktivitas 

yang dikaitkan dengan gangguan  tidak progresif yang terjadi pada otak 

janin atau bayi yang berkembang. Gangguan motorik dengan gangguan 

otak yang sering disertai gangguan sensasi, presepsi, kognitif, komunikasi, 

dan perilaku (Kim, 2016). 

Prevalensi kejadian Cerebral Palsy(CP) di Indonesia sebanyak 0,6-

5,9 dalam 1000 kelahiran dan 0,6-2,4 dalam 1000 anak pra sekolah. 

Berdasarkan klasifikasi CP antara lain 75% adalah spastik, 25% athetosis, 

5% adalah rigid, 10% adalah ataksia, dan lainnya adalah campuran (Randi, 

2013). Saat ini angka kejadian CP di Negara-negara maju tetap tinggi 

sekitar dua dari setiap 1000 kelahiran hidup, bahkan ada kecenderungan 

bertambah meskipun terdapat kemajuan di bidang obstetric dan perawatan 

NICU (Neonatal Intensive Care Unit) (IDAI, 2010). Sedangkan Prevalensi 

CP menurut Riset Kesehatan Dasar (RIKESDAS) pada anak umur 24-59 

bulan pada tahun 2010 sebesar 0,09% dari total angka kelahiran di 

Indonesia. 

Barnes (2013), mengemukakan klasifikasi CP paling tinggi adalah 

spastik yaitu 70%, sedangkan ataksia (10%), dan campuran (10%). Dalam 
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jumlah anggota badannya dapat digolongkan menjadi beberapa tipe 

yaitudiplegi, hemiplegi dan quadriplegi. Diplegi adalah paralisis 

yangmenyertai semua anggota gerak tetapi biasanya anggota gerak atas 

lebihrendah dibandingkan dengan anggota gerak bawah. Permasalahan 

yangsering dialami oleh penderita CP spastic diplegi adalah adanya 

gangguandistribusi tonus postural (spastisitas) terutama pada kedua 

tungkainya,adanya gangguan keseimbangan yang menyebabkan penderita 

mengalami gangguanfungsional salah satunya yaitu Gross Motor berdiri. 

Fisioterapi pada kasus CP berperan dalam memperbaiki 

postur,mobilitas postural,  kontrol gerak dan mengajarkan pola gerak yang 

benar. Pedekatan yang telah dikembangkan untuk masalah CP 

adalahdengan metode Neuro Developmental Treatment (NDT). 

NDT merupakan intervensi yang paling sering digunakan 

untukanak-anak dengan gangguan perkembangan terutama pada kasus 

CP.Metode NDT pertama kali dikembangkan oleh seorang fisioterapis 

yaituBerta Bobath dan dr. Kerel Bobath di akhir tahun 1940-an, 

untukmemenuhi kebutuhan orang-orang dengan gangguan gerak. 

PendekatanNDT berfokus pada normalisasi otot hypertone atau hypotone. 

Teknikyang digunakan adalah Stimulasi, Inhibisi, dan Fasilitasi. Selain 

ituNDT adalah metode terapi yang populer dalam pendekatan 

intervensipada bayi dan anak-anak dengan disfungsi neuromotor (Fadil, 

2013). 
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Menurut Kim (2016) pada jurnalnya yang berjudul “Effect of 

Combined Adeli Suit and Neuro Developmental Treatment in Children 

With Spastic Cerebral Palsy With Gross Motor Function Classification 

System Level I and II”, pemberian Neuro Developmental Treatment sangat 

efektif dalam meningkatkan fungsi motorik kasar pada anak Cerebral 

Palsy spastik, sedangkan gabungan Neuro Developmental Tratment dan 

adeli suit efektif tidak hanya pada motorik kasar anak tetapi juga pola 

berjalan anak. 

Tubuh kembang anak salah satu yang terpenting adalah berdiri karena 

proses anak sebelum berjalan yaitu berdiri, Pada anak Cerebral Palsy 

sapstik diplegi mengalami permasalahan pada saat berdiri karena terjadi 

gangguan distribusi tonus postural dan gangguan keseimbangan yang 

menyebabkan anak susah untuk berdiri dan anak mengalami tumbuh 

kembang yang terlambat. Melihat dari latar belakang diatas peneliti 

tertarik untuk mengambil judul tentang pengaruh Neuro Developmental 

Treatment (NDT) terhadap kemampuan Gross Motor berdiri pada anak 

Cerebral Palsy (CP) spastik diplegi dengan menggunakan alat ukur Gross 

Motor Fuction Measure (GMFM). 

 

B. Rumusan masalah 

Apakah ada pengaruh Neuro Developmental treatment (NDT) terhadap 

kemampuan Gross Motor berdiri pada anak Cerebral Palsy (CP) spastik 

diplegi ? 
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C. Tujuan 

Untuk mengetahui pengaruh Neuro Developmental Treatment (NDT) 

terhadap kemampuan Gross Motor berdiri pada anak Cerebral Palsy (CP) 

spastik diplegi. 

 

D. Manfaat 

1. Manfaat Teoritis  

Menambah ilmu pengetahuan tentang pengaruh Neuro Developmental 

Treatment (NDT) terhadap kemampuan Gross Motor berdiri pada 

anak Cerebral Palsy (CP) spastik diplegi. 

2. Manfaat Praktis  

Menambah wawasan fisioterapis dalam menangani anak Cerebral 

Palsy sapstik diplegi. 

3. Manfaat Bagi Masyarakat  

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang manfaat Neuro 

Developmental Treatment (NDT) terhadap kemampuan Gross Motor 

berdiri pada anak Cerebral Palsy (CP) spastik diplegi. 


