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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Palsi serebral dapat dikatakan dengan sejumlah kelainan neurologis yang 

tampak saat bayi akibat adanya lesi otak yang berkembang. Akibat lesi tersebut, 

manifestasi klinis CP memiliki ciri khas tersendiri. Berdasarkan manifestasi 

tersebut CP dikelompokkan dalam beberapa tipe, seperti tipe ataxic, spastik, 

diskinetik, dan berdasarkan topografi tubuh yang mengalami gangguan CP 

dikelompokkan menjadi diplegi, hemiplegi, dan quadriplegi (Natsir, Noviana, & 

Rustyanto, 2017). 

Studi di Autralia yang menunjukkan 2,1 per 1.000 kelahiran anak yang 

menderita CP. Data yang didapatkan dari studi tersebut menghasilkan CP tipe 

spastik dengan persentase terbesar yaitu 86,5%. Tipe spastik berdasarkan tubuh 

yang mengalami gangguan, spastik bilateral (triplegi, diplegi, quadriplegi) yang 

mendominasi 61,2% dan spastik unilateral (hemiplegi termasuk monoplegia) 

sebesar 38,8% (Natsir et al., 2017). Di Indonesia, prevalensi penderita CP 

diperkirakan sekitar 1 – 5 per 1.000 kelahiran hidup. Seringkali terdapat pada 

anak pertama dan laki–laki lebih banyak daripada perempuan (Sitorus et al., 

2016). Di PNTC, tercatat dari tahun 2006 hingga sekarang terdapat 1269 anak 

yang mengalami CP. 
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Pada berbagai studi yang dilakukan di berbagai negara, rata-rata CP tipe 

spastik bilateral termasuk spastik quadriplegi yang mendominasi (Natsir et al., 

2017).Kelainan CP spastik quadriplegi adalah CP yang memiliki ciri khas, yaitu 

penurunan kontrol ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Penurunan kontrol 

ektremitas akibat kerusakan pada pusat motorik akan menyebabkan terganggunya 

fungsi gerak yang normal seperti gerakan mengangkat kepala, duduk, berdiri, dan 

berjalan. 

Pada CP Spastik Quadriplegi gerakan mengangkat kepala lebih buruk 

dibandingkan CP Spastik Diplegi karena CP Spastik Diplegi hanya mengalami 

penurunan kontrol ekstremitas bawah saja. Triandri dalam Saputri (2017) 

mengatakan bahwa anak CP dapat mengangkat kepalanya dan mempertahankan 

keseimbangan kepalanya dalam waktu kurang lebih 30 detik setiap kali 

mengangkat kepalanya. Gerakan mengangkat kepala berpengaruh terhadap 

kontraksi otot dan stabilisasi sendi. Intervensi fisioterapi yang dapat mengontrol 

kontraksi otot dan menjaga kestabilan sendi adalah dengan pemberian kinesio 

taping. Nugroho (2013) mengatakan bahwa pemasangan kinesio taping pada otot 

berguna untuk meningkatkan lingkup gerak sendi, kekuatan otot, kontraksi pada 

otot yang mengalami kelemahan (fasilitasi), dan stimulasi relaksasi pada otot yang 

berkontraksi secara berlebihan (inhibisi). 

Berdasarkan latar belakang dan masalah tersebut penulis tertarik untuk 

mengangkat topik di atas dan menjadikannya dalam bentuk skripsi dengan judul 

“Pengaruh Kinesio Taping terhadap Kemampuan Mengangkat Kepala Pada Anak 

Cerebral Palsy Spastik Quadriplegi di PNTC Karanganyar”. 
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B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh kinesio taping 

terhadap kemampuan mengangkat kepala pada anak cerebral palsy spastik 

quadriplegi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pengaruh kinesio taping terhadap kemampuan 

mengangkat kepala pada anak cerebral palsy spastik quadriplegi.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:  

1. Teoritis  

 

Untuk menambah wawasan tentang bagaimana pengaruh kinesio 

taping terhadap kemampuan mengangkat kepala pada anak cerebral palsy 

spastik quadriplegi. 

  

2. Praktis  

a. Bagi Penulis 

Melatih kreatifitas penulis dalam menuangkan gagasan pemikiran 

tentang suatu kajian atau topik dari ilmu-ilmu yang sudah dipelajari. 
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a. Bagi Pembaca 

 

1) Profesi Fisioterapi, sebagai bahan masukan untuk mengoptimalkan 

kemampuan mengangkat kepala dalam pelayanan fisioterapi 

khususnya fisioterapi pediatri. 

2) Orang tua anak, sebagai tambahan pengetahuan agar orang tua 

tahu dan dapat memberikan yang terbaik untuk perkembangan 

anaknya.  

3) Peneliti, sebagai bahan kajian lanjutan bagi peneliti yang akan 

meneliti secara mendalam untuk aspek yang sama. 

 

 

 

 

 

 

 


