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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak merupakan amanah dari Allah Swt yang diberikan kepada setiap 

orangtua. Anak juga merupakan tumpuan harapan serta kebanggaan keluarga. 

Anak adalah generasi mendatang yang mewarnai masa kini dan diharapkan  dapat 

membawa kemajuan dimasa mendatang. Namun anak juga merupakan ujian bagi 

setiap orangtua sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an surah al-Anfal ayat 28 

yang berbunyi : 

َما أَْمَوالُُكْم َوأَْوََلُدُكْم فِتْنَةٌ َوأَن  الل هَ ِعْنَدهُ أَْجٌر َعِظيمٌ َواْعلَُموا أَن    

Artinya :”Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai 

cobaan dan sesungguhnya disisi Allah-lah pahala yang besar.” (QS.al-Anfal ayat 

28). 

 Ayat tersebut diatas, menjelaskan salah satu ujian yang diberikan Allah 

kepada orang tua adalah anak-anak mereka. Itulah sebabnya setiap orangtua 

hendaklah benar-benar bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan Allah 

Swt tersebut. Tanggung jawab orang tua dalam yakni mengasuh, mendidik dan 

memberi kesempatan seluas-luasnya pada anak untuk tumbuh dan berkembang 

secara wajar, baik jasmani, rohani dan sosialnya. Jika anak yang dididik tumbuh 

menjadi anak yang sholeh dan sholehah maka tentu orangtua akan memperoleh 

ganjaran pahala yang besar dari hasil ketaatan anak-anak  mereka. 
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Masa tumbuh kembang adalah masa yang sangat riskan terhadap berbagai 

hal yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak. Banyak hal baik 

internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan tumbuh 

kembang anak. Salah satu faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak 

tersebut adalah kematangan sistem saraf, mulai dari otak sampai dengan saraf tepi. 

Gangguan proses pematangan susunan saraf pada anak dapat terjadi pada saat 

dalam kandungan sampai dengan masa pertumbuhan anak di luar kandungan. 

Salah satu gangguan pada masa tumbuh kembang anak yang disebabkan 

kerusakan pada otak adalah cerebral palsy (CP). 

CP merupakan istilah untuk berbagai permasalahan akibat gangguan 

kontrol postur dan kontrol gerak yang terjadi karena kerusakan otak yang 

permanen yang terjadi sebelum, ketika, atau setelah kelahiran (Kenyon & 

Kenyon, 2004). Kerusakan otak yang terjadi pada kasus CP tidak progresif dan 

menetap yang terjadi pada otak yang belum matang mulai dari pre natal, peri 

natal, dan post natal (Levitt, 2004). Penyebab terjadinya CP pada masa kanak-

kanak biasanya terjadi pada usia kurang dari 2 tahun (Miller, 2006). 

Berdasarkan topografi distribusi tonus, cerebral palsy dikelompokkan 

menjadi (1) quadriplegia, yakni kelainan yang ada meliputi keempat anggota 

gerak, permasalahan yang ada di ekstremitas atas hampir sama dengan yang ada di 

ekstremitas bawah, kebanyakan asimetris (salah satu sisi lebih parah dibandingkan 

sisi yang lain), (2) diplegia, yaitu kelainan meliputi ekstremitas atas dan bawah, 

namun ekstremitas atas lebih fungsional atau kurang terdampak dibandingkan 
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dengan ekstremitas bawah, (3) hemiplegia, kelainan meliputi separuh tubuh 

(Levitt, 2004). 

Di Indonesia angka kejadian cerebral palsy belum dapat diketahui secara 

pasti karena belum pernah dilakukan survei secara nasional. Namun data lokal di 

YPAC cabang Surakarta menyebutkan, anak yang mengalami cerebral palsy pada 

tahun tahun 2009 sebanyak 313 anak, tahun 2010 sebanyak 330 anak, tahun 2011 

sebanyak 343 anak.  Dari data tersebut anak yang mengalami cerebral palsy 

spastic diplegi adalah 80-90 % (YPAC cabang Surakarta, 2011).  

Permasalahan utama dialami oleh penderita cerebral palsy spastik diplegi 

adalah adanya: (1) gangguan distribusi tonus postural (spastisitas) terutama pada 

kedua tungkainya, (2) gangguan koordinasi, (3) gangguan keseimbangan, (4) 

gangguan jalan, (5) gangguan fungsional, penderita cerebral palsy spastik diplegi 

kemungkinan juga menderita problem penyerta seperti : retardasi mental,  

gangguan penglihatan,  gangguan intelektual serta  potensial terjadi kontraktur 

(deformitas). Seiring dengan kompleknya permasalahan yang dimiliki oleh 

penderita cerebral palsy spastic diplegi, maka diperlukan suatu kerjasama antar 

berbagai disiplin ilmu, di antaranya : psikolog, bedah orthopedic, bedah syaraf, 

rehabilitasi medis, fisioterapi, okupasi terapi, terapi wicara, pekerja sosial, guru 

sekolah luar biasa, orang tua dan masyarakat, agar anak dengan cerebral palsy 

spastic diplegi dapat tumbuh dan berkembang seoptimal mungkin sedemikian 

rupa sehingga dapat berpartisispasi dalam kehidupan keluarga, akademik, 

lapangan pekerjaan dan masyarakat (Indrastuti, 2004). 
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Dalam penaganan  kasus cerebral palsy fisioterapi memeliki peran utama, 

yakni fokus dalam perbaikan fungsi, gerak, dan optimalisasi potensi yang telah 

dimiliki. 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, elektro terapeutik, 

dan mekanik) pelatihan fungsi dan komunikasi (PERMENKES RI No.80, 2013). 

Untuk mengatasi berbagai permasalahan pada kondisi cerebral palsy, 

beberapa intervensi fisioterapi yang bisa digunakan yakni mobilisasi trunk, 

passive stretching, dan neurodevelopmental treatment (NDT). 

Menurut Wright dan Nicholson (1973) yang dikutip oleh Shepherd (1997), 

anak CP yang diterapi dengan metode neurodevelopmental treatment (NDT) 

perkembangannya akan jauh lebih baik dari pada anak CP yang tidak mendapat 

terapi apapun maupun pada anak CP yang mendapat terapi dengan metode lain. 

Bobath (1966), Shepherd (1968),dan Kong (1971) mengemukakan bahwa metode 

NDT terutama lebih efektif digunakan pada bayi dan anak-anak dengan problem 

spastisitas (Shepherd, 1997). 

Dari berbagai uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat 

karya tulis ilmiah dengan judul “ Penatalaksanaan Fisioterapi Pada Kasus 

Cerebral Palsy Spastik Hipotonus Diplegi Tipe Fleksi di Yayasan Pembinaan 

Anak Cacat Surakarta”. 
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B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, rumusan masalah yang diambil adalah : 

1. Bagaimana penatalaksanan fisioterapi dengaan intervensi mobilisasi 

trunk, passive stretching, Neuro develovment Treatment (NDT) pada 

kasus cerebral palsy spastik diplegi ? 

2. Bagaimana pengaruh mobilisasi trunk, passive stretching dan NDT 

terhadap spastisitas pada anak dengan kondisi cerebral palsy spastik 

diplegi ? 

3. Bagaimana pengaruh mobilisasi trunk, passive stretching dan NDT 

terhadap kekuatan otot pada anak dengan kondisi cerebral palsy spastik 

diplegi ? 

4. Bagaimana pengaruh mobilisasi trunk, passive stretching dan NDT 

terhadap refleks primitif pada anak dengan kondisi cerebral palsy spastik 

diplegi ? 

5. Bagaimana pengaruh mobilisasi trunk, passive stretching dan NDT 

terhadap kemampuan fungsional pada anak dengan cerebral palsy spastik 

diplegi ? 

C. Tujuan Penulisan 

Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pelakasanaan fisioterapi dengan metode mobilisasi 

trunk, passive stretching dan NDT pada anak dengan kondisi cerebral 

palsy spastik diplegi. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh mobilisasi trunk, passive stretching dan 

NDT terhadap tingkat spastisitas pada anak dengan kondisi cerbral 

palsy diplegi. 

3. Untuk mengetahui pengaruh mobilisasi trunk, passive stretching dan 

NDT terhadap kekuatan otot pada anak dengan kondisi cerbral palsy 

diplegi. 

4. Untuk mengetahui pengaruh mobilisasi trunk, passive stretching dan 

NDT terhadap refleks primitif pada anak dengan kondisi cerbral palsy 

diplegi. 

5. Untuk mengetahui pengaruh mobilisasi trunk, passive stretching dan 

NDT terhadap kemampuan fungsional pada anak dengan kondisi 

cerbral palsy diplegi. 

D. Manfaat Penulisan  

Manfaat dari penulisan KTI ini adalah ; (1) institusi pendidikan, sarana 

pendidikan untuk mempersiapkan peserta didik dalam melaksanakan 

praktenya di bidang fisioterpi, (2) bagi pasien, membantu mengatasi masalah 

akibat cerebral palsy spastic diplegi agar lebih baik dari sebelumnya, (3) bagi 

penulis, menambah pengalaman dan menambah pengetahuan lebih luas. 


