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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam upaya mewujudkan pembangunan masyarakat Indonesia yang 

seutuhnya, maka setiap warga Indonesia berhak memperoleh derajat sehat 

yang setinggi-tingginya yang meliputi sehat jasmani, rohani, dan sosial. Tidak 

hanya bebas dari penyakit, cacat, bahkan kelemahan. Maka dalam sistem 

kesehatan nasional diupayakan pelaksanaan kesehatan yang bersifat terpadu, 

merata, menyeluruh, dan dapat terjangkau pada masyarakat luas. 

Pada hakikatnya untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi 

masyarakat diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan 

pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotive), pencegahan penyakit 

(preventive), penyembuhan (curative), dan pemulihan (rehabilitative) yang 

diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambugan (UU RI 

no.23/1992 Bab.V pasal 10). 

Cerebral palsy (CP) adalah kelainan perkembangan yang ditandai oleh 

sekelompok gerakan dan gangguan postural yang terjadi sebagai akibat lesi di 

pusat motor serebral dan salah satu alasan paling umum untuk kecacatan fisik 

masa kecil. Meskipun lesi non-progresif, kelainan ini sangat mempengaruhi 

kehidupan anak sejak dini dan dampaknya terhadap sistem muskuloskeletal 

berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Masalah yang muncul dapat 

mempengaruhi keterampilan hidup sehari-hari anak dan perencanaan program 
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pengobatan harus mendukung pengembangan fungsi motorik dan tujuan 

untuk memfasilitasi partisipasi anak dalam kegiatan dan adaptasi terhadap 

kehidupan sehari-hari (Lowing, dkk.,2009). 

Tujuan diarahkan terapi (GDT) bertujuan untuk secara bertahap 

meningkat kemandirian dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan 

meningkatkan kinerja fungsional (Gunel, 2010). Pendekatan ini didasarkan 

pada teori pemilihan kelompok neuron dan teori sistem dinamis yang 

membentuk kerangka teoritis pengendalian motor (Calberg and Lowing, 

2010). GDT mencakup semua kegiatan yang diarahkan pada tujuan 

individualn, mempertimbangkan potensi pembelajaran anak. Penilaian 

bertahap dari anak yang ditunjuk memungkinkan pengembangan rencana 

individual bagi anak untuk mempelajari aktivitas yang diarahkan pada tujuan 

dan mencapai tujuan dan juga memungkinkan untuk mengevaluasi hasil 

pengobatan secara individual. Pendekatan GDT adalah sikap yang berpusat 

pada keluarga yang mengharuskan kepatuhan anak dan keluarga (Lowing, 

dkk., 2009). Namun pada pendekatan pengobatan umum biasanya berfokus 

pada normalisasi kontrol postur dan gerakan disfungsional pada anak-anak ini 

(Calberg and Lowing, 2010). 

Angka kejadian penderita CP di beberapa negara menurut beberapa 

peneliti ditemukan angka yang bervariasi. 1,3 dari 1000 kelahiran di 

Denmark, 5 dari 1000 anak di Amerika Serikat, dan 7 dari 100.000 kelahiran 

di Amerika (Sunusi dan Nara, 2007). Di Indonesia data penderita CP belum 

diketahui secara pasti. Dari hasil penelitian Piogama mengenai stroke yang 
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terjadi pada bayi yang masih berupa kemungkinan yaitu 1:5000 kelahiran, 

58% dari angka tersebut menunjukkan angka kejadian CP (Piogama, 2007). 

Dalam kasus ini dibutuhkan tim dari pelayanan kesehatan masyarakat 

berupa Fisioterapi. 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, elektrotherapeutis dan mekanis) pelatihan fungsi,dan 

komunikasi (PERMENKES No.80, 2013). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan problematik pada cerebral palsy spastic diplegi didapat 

rumusan masalah sebagai berikut:(1) apakah ada manfaat dalam 

penatalaksanaan NDT metode inhibisi dapat mengurangi spastisitaspada 

pasien cerebral palsy spastic diplegi?, (2) apakah ada manfaat pemberian 

terapi latihan pendekatan NDT metode fasilitasi dapat meningkatkan fungsi  

motorik pada pasien cerebral palsy spasticdiplegi 

 

C. Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah (1) untuk mengetahui manfaat 

tindakan fisioterapi dengan pendekatan NDT metode inhibisi terhadap 

penurunan spastisitas pada pasien cerebral palsy spastic diplegi,(2) untuk 
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mengetahui manfaat tindakan fisioterapi dengan pendekatan NDT metode 

fasilitasi dalam peningkatan fungsi  motorik cerebral palsy spastic diplegi. 

 

D. Manfaat 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat dalam pengembangan ilmu secara teoritis. Bahwa pendekatan 

metode NDT sangat berperan penting dalam menurunkan spastisitas pada 

cerebral palsy spastic diplegi.    

2. Manfaat dalam pelayanan yaitu perlunya metode NDT sebagai terapi 

untuk meningkatkan kemampuan motorik pada pasien cerebral palsy 

spastik spastic diplegi. 

3. Manfaat bagi penulis sendiri adalah sebagai pengalaman dalam 

mempratekkan hasil studi. 

 

 

 

 

  




