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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Setiap anak yang lahir pasti mengalami proses tumbuh kembang yang 

dimulai sejak dalam kandungan ibu, masa bayi, dan balita hingga akhirnya 

tumbuh dewasa. Istilah tumbuh kembang ini mencakup dua peristiwa yang 

memiliki sifat berbeda, tetapi saling berkaitan dan tidak terpisahkan, yaitu 

tumbuh dan kembang. Pertumbuhan (growth) sendiri memiliki arti 

perubahan dalam jumlah besar, ukuran atau dimensi tingkat sel, organ 

maupun individu yang bisa diukur dengan ukuran berat, panjang, umur 

tulang, dan keseimbangan metabolik. Perkembangan (developmental) 

adalah bertambahnya skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih 

kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai proses 

pematangan (Marimbi, 2010).  

Setiap tahap proses tumbuh kembang anak memiliki ciri khas tersendiri, 

jika terdapat kesalahan atau keterlambatan dalam satu atau dua tahapan akan 

berdampak pada kehidupan selanjutnya. Periode paling penting dalam 

tumbuh kembang anak adalah masa balita.  Pada masa bayi hingga balita 

anak rentan terhadap segala hal yang dapat menghambat perkembangannya, 

baik dari faktor maturitas otak maupun infeksi virus hingga pola 

pengasuhan orang tua yang kadang membuat anak tidak berkembang sesuai 

usianya (Marimbi, 2010). 
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Dari beberapa faktor diatas ditambah dengan kurangnya perhatian atau 

ketidaktahuan orang  tua  terhadap  perkembangan  anaknya    bisa     

menimbulkan gangguan pada anak. Salah satu gangguan itu adalah delayed 

development yaitu dimana anak tidak mampu untuk mencapai tahap 

perkembangan sesuai usianya dan sering didefinisikan sebagai 

keterlambatan dalam satu atau lebih dari dua tahap perkembangan yang 

mencakup motorik kasar, motorik halus, berbicara/berbahasa, kognitif, 

personal sosial, dan aktivitas sehari-hari. Jika gangguan terjadi dalam dua 

sektor atau lebih maka disebut sebagai keterlambatan perkembangan global 

(global developmental delay) (Marimbi, 2010).  

Global developmental delay ialah keterlambatan dua atau lebih sektor 

perkembangan. Global developmental delay sendiri bukan sinonim dari 

retardasi mental atau disabilitas intelektual. Angka prevalensi GDD antara 

1% hingga 3% pada anak berusia kurang dari 5 tahun, sehingga perlu 

adanya evaluasi yang teratur dan rutin (Depkes, 2010). 

Menurut data Kementerian Kesehatan RI berdasarkan pada hasil 

pelayanan Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang 

(SDIDTK) pada 500 anak dari lima Wilayah DKI Jakarta, ditemukan, 57 

anak (11,9%) mengalami kelainan tumbuh kembang. Kelainan yang paling 

banyak yaitu delayed development (pertumbuhan yang terlambat) 22 anak, 

kemudian 14 anak mengalami global delayed development, 10 anak gizi 

kurang, 7 anak Microcephali, dan 7 anak yang tidak mengalami kenaikan 

berat badan  (IDAI, 2013). 
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Global developmental delay sendiri disebabkan oleh beberapa faktor 

seperti sindrom, cerebral malformation, infeksi, toxin dan lain sebagainya. 

Salah satu infeksi  yang  menyebabkan   global   developmental   delay   

adalah virus TORCH. Infeksi TORCH bisa ditularkan dari ibu kepada 

janinnya melalui penularan vertikal (vertical transmission). Infeksi vertikal 

ini akan menyebabkan bayi lahir dengan infeksi kongenital. Infeksi ini akan 

bergerak melalui plasenta sehingga akan menginfeksi janin. Infeksi TORCH 

sendiri adalah akronim dari Toxoplasma, Other Infections, Rubella, 

Cytomegalovirus, dan Herpes simplex virus (Ilmiah and Sari, 2015). 

Diperkirakan bahwa 30-50% manusia didunia telah terinveksi oleh 

virus TORCH dan secara klinik terdapat kista walaupun tidak jelas. Di 

berbagai negara terdapat 0,25-7% dari 1000 kelahiran dengan infeksi 

TORCH. Didapatkan bahwa anjing sebagai sumber infeksi mendapatkan 

infeksi dari berguling pada tanah yang terdapat tinja kucing, sebagai 

instrument dalam penyebaran TORCH. Prevalensi pada hewan di Indonesia 

adalah sebagai berikut: kucing 35-73%, babi 11-36%, kambing 11-61%, 

anjing 75% dan pada ternak lain kurang dari 10%. Prevalensi TORCH pada 

ibu hamil sekitar 60% (Ilmiah and Sari, 2015). 

Di amerika sendiri angka seroprevalensi CMV mencapai 50% pada ibu 

hamil dengan usia produktif untuk terjadi infeksi primer. Untuk negara maju 

angka seroprevalensinya 40-80% dan 90-100% pada negara berkembang. 

CMV sendiri juga sering menyebabkan infeksi intrauterine dengan insidensi 

0,03-2,0% dari seluruh bayi lahir hidup atau 7 per 1000 kelahiran hidup. 

Sekitar 12,7% bayi terinfeksi akan memperlihatkan gejala saat lahir dan 
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13,5% bayi tidak memperlihatkan gejala dan berkembang menjadi sekuele 

termasuk gangguan pendengaran, sensorineuran dan lain sebagainya saat 

anak-anak (Rampengan, 2015). 

Pada pembahasan kali ini akan membahas tentang bayi baru lahir 

dengan infeksi kongenital TORCH, tepatnya infeksi cytomegalovirus 

(CMV). Masih tingginya angka prevalensi bayi yang lahir dengan infeksi 

kongenital sitomegalovirus menjadi salah satu permasalahan dalam 

keterlambatan tumbuh kembang bayi, karena kurangnya informasi ibu 

tentang virus ini dan dampaknya pada bayi yang akan mengakibatkan 

perkembangannya terlambat jika dibandingkan dengan anak seusianya dan 

disertai beberapa kelainan penyerta bawaan akibat infeksi kongenital 

sitomegalovirus. 

Dengan adanya keterlambatan pada perkembangan anak yang 

mengakibatkan mereka tidak bisa berkembang sesuai umurnya yang tentu 

akan menjadi penghambat bila tidak adanya penanganan yang tepat. 

Kepedulian ibu terhadap perkembangan sang anak sangat penting dan 

ditambah dengan beberapa stimulasi dan latihan yang telah dirancang sesuai 

kebutuhan anak. 

Dalam hal ini peran fisioterapi sangatlah penting dalam menunjang 

untuk tumbuh kembang anak. Salah satunya adalah meningkatkan 

kemampuan fungsional dan aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari agar 

lebih optimal . intervensi yang dapat digunakan adalah NS (neuro senso) 

dan terapi latihan dengan metode NDT (neuro development treatment).  
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B. Rumusan Masalah 

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

1. Apakah Neuro Senso dan terapi latihan dengan metode NDT dapat 

membantu dalam meningkatkan kemampuan fungsional pada anak 

GDD? 

2. Apakah Neuro Senso dan terapi latihan dengan metode NDT dapat 

membantu dalam peningkatan keseimbangan dan motorik kasar pada 

anak GDD? 

 

C. Tujuan  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penulisan karya tulis 

ilmiah ini adalah : 

1. Untuk mengetahui manfaat neuro senso dan terapi latihan dengan 

metode NDT dapat membantu dalam meningkatkan kemampuan 

fungsional pada anak GDD. 

2. Untuk mengetahui manfaat neuro senso dan terapi latihan dengan 

metode NDT dapat membantu dalam peningkatan keseimbangan dan 

motorik kasar pada anak GDD. 

 

D. Manfaat  

Manfaat dari penulisan Karya Tulis Ilmiah ini adalah : 

1. Bagi penulis 

Dapat lebih mengenal tentang global developmental delay dan 

infeksi TORCH, terutama cytomegalovirus (CMV) dan dampak yang 
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diakibatkan dari virus tersebut. Lebih mengetahui efek terapi latihan 

dalam membantu peningkatan kemampuan perkembangan anak.  

2. Bagi Pendidikan 

Semoga dapat membantu untuk menambah ilmu yang berkaitan 

dengan global developmental delay yang dikaibatkan oleh infeksi 

TORCH, serta proses fisioterapi yang tepat bagi anak dengan GDD. 

3. Bagi masyarakat 

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat khususnya wanita 

dan ibu hamil tentang infeksi TORCH dan dampak pada janinnya. 

Pengenalan dan informasi tentang global developmental delay sehingga 

ibu lebih peka terhadap tahapan tumbuh kembang anak. Bisa 

memberikan edukasi tentang stimulasi dan latihan yang dapat dilakukan 

di rumah untuk membantu proses keberhasilan fisioterapi. 


