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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah    

Cerebral palsy merupakan suatu kumpulan sindrom yang bersifat non-

progresif dan terjadi pada otak yang immature. Anak-anak dengan cerebral 

palsy memiliki keterbatasan dalam aktivitas fisik jika dibandingkan dengan 

teman sebayanya. Oleh karena itu kemampuan untuk memenuhi aktivitas 

fisiknya dengan durasi dan intensitas yang dibutuhkan adalah faktor penting 

yang menjadi tujuan akhir dari suatu intervensi. Penurunan aktivitas fisik itu 

sendiri adalah suatu bentuk penurunan fungsi otot, keterbatasan gerak, dan 

penurunan kapaitas aerobik (Mccoy, et. al, 2012). 

Contoh nyata adanya penurunan kapasitas fisik anak adalah 

menurunnya partisipasi anak pada kegiatan bermain dan berolahraga. 

Padahal aktivitas tersebut merupakan aktivitas yang sangat penting, 

terutama untuk memelihara level kekuatan otot dan kapasitas 

kardiorespirasi, sehingga akan mempengaruhi tingkat endurance. Hubungan 

antar kondisi tersebut akan mempengaruhi kondisi sekunder lainnya seperti 

peningkatan tirah baring dan penurunan kemampuan fungsional, serta 

penurunan level kesehatan dari berbagai aspek. Oleh sebab itu, dibutuhkan 

intervensi yang aman dan efektif untuk menjaga dan meningkatkan 

kekuatan dan endurance (Fowler et al., 2010). 
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Namun, masalah penurunan endurance pada kasus cerebral palsy 

masih belum banyak mendapatkan perhatian. Dimana dari banyaknya 

penelitian hanya ditemukan 5 penelitian yang membahas mengenai latihan 

aerobik pada ekstremitas bawah untuk meningkatkan endurance. Tiga dari 

lima penelitian tersebut menyebutkan adanya peningkatan yang signifikan 

terhadap kapasitas aerobik dengan melakukan intervensi sebanyak 2-4 kali 

per minggu. Atau, data lain menyebutkan bahwa dari 18 anak di YPAC 

Surakarta yang menderita cerebral palsy, hanya  8 anak yang secara tertulis 

telah mendapatkan program intervensi untuk meningkatkan endurance. 

Intervensi yang diberikan dapat meliputi renang, lari, jalan, melompat, 

bersepeda dll. Bersepeda itu sendiri tidak begitu bergantung pada 

keseimbangan, koordinasi, berbeda dengan aktivitas endurance lainnya 

seperti berjalan ataupun berlari. Selain itu bersepeda akan menstimulasi 

perubahan kontrol gerakan dan fisiologis otot dengan lebih cepat (Fowler et 

al., 2010). 

Oleh karena masih sedikitnya penelitian mengenai latihan untuk 

meningkatkan endurance pada cerebral palsy, mendorong peneliti untuk 

melakukan penelitian ini. Diharapkan penelitian ini mampu menjadi bahan 

kajian untuk penelitian selanjutnya dan memberikan wawasan tambahan 

untuk para orang tua yang memiliki anak dengan cerebral palsy. Karena 

sejatinya anak-anak adalah anugerah terindah sekaligus amanah yang Allah 

berikan kepada mereka. Oleh karena itu sudah kewajiban orang tua untuk 

memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka 
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mampu tumbuh menjadi anak yang sehat baik jasmani dan rohani. Dalam Al 

Quran surat Al-Kahfi ayat 46  pun disebutkan 

ندَا  َرب ِّكَا  ثََوابًا  أََمًلا  ل ٰحت ا  َخْير ا ع  ينَة ا  اْلَحيَٰوة ا  الدُّْنيَا  اۖ  َواْلٰبق ٰيت ا  الصّٰ َوَخْير ا  اْلَمال ا  َواْلبَن ونَا  ز      

   ( الكهف:٤٦  )  

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal 

kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu 

sertaاlebihاbaikاuntukاmenjadiاharapan”.اHalاiniاmenunjukkanاbahwaاanakا

juga memiliki hak-hak yang perlu untuk dipenuhi oleh orang tua sebagai 

amal kebajikan yang tidak terputus pahalanya.    

  

B. Rumusan Masalah 

Adakah pengaruh latihan dengan static cycle terhadap peningkatan 

endurance pada cerebral palsy?   

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu  

a. Tujuan umum 

Mengetahui pengaruh latihan dengan static cycle terhadap peningkatan 

endurance pada cerebral palsy. 

b. Tujuan khusus  

1. Untuk mengetahui hubungan jenis kelamin pada latihan dengan 

static cycle terhadap peningkatan endurance. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh level GMFCS pada latihan dengan 

static cycle terhadap besarnya peningkatan endurance. 

   

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

teoritis maupun praktis   

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengembangan 

keilmuan selanjutnya mengenai pengaruh static cycle terhadap 

peningkatan endurance paada anak maupun remaja dengan cerebral 

palsy. 

2. Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

a. Bagi orang tua anak 

Dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman 

mengenai latihan yang benar untuk meningkatkan daya tahan 

anak. 

b.     Bagi fisioterapi 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan 

dan pemahaman yang lebih mendalam kepada teman sejawat 

terhadap penanganan pada kasus pediatric khususnya anak 

dengan cerebral palsy . 
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c.     Bagi peneliti 

Dapat dijadikan bahan kajian untuk melakukan penelitian 

yang lebih mendalam pada bidang yang sama. 

d.     Bagi Interdisiplin Ilmu 

Dapat menambah pengetahuan mengenai penanganan pada 

kasus cerebral palsy.  

  

   

      


