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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Di Amerika prevalensi kelahiran cerebral palsy spastic per 1000 

korban selamat 1 tahun stabil dari tahun 1985 sampai 2002 (1,9 pada tahun 

1985 sampai 1,8 pada tahun 2002, prevalensi rata-rata tahunan 0,3%; interval 

kepercayaan 95% [CI] -1,1 sampai 1,8). Sedangkan tidak ada kecenderungan 

signifikan yang diamati oleh jenis kelamin, subtipe, berat lahir, atau usia 

kehamilan secara keseluruhan, prevalensi cerebral palsy dengan kecacatan 

intelektual sedang sampai berat secara signifikan menurun secara signifikan (-

2,6% [95% CI -4,3 sampai -0,8]). Perbedaan ras bertahan dari waktu antara 

anak-anak kulit hitam non-hispanik hitam dan non-hispanik (rasio prevalensi 

1,8 [95% CI 1,5 sampai 2,1]). Pola yang berbeda muncul untuk anak-anak 

kulit hitam non-hispanik putih dan non-hispanik dengan berat lahir dan usia 

kehamilan (braun, 2016). 

Cerebral palsy (CP) adalah kelompok gangguan gerakan dan postur 

permanen yang menyebabkan keterbatasan aktivitas, yang disebabkan oleh 

gangguan non-progresif di otak yang terjadi pada awal 

perkembangan. Prevalent pada ~ 3 sampai 4 per 1000 anak di Amerika 

Serikat, Cerebral palsy adalah cacat motorik yang paling umum terjadi pada 

masa kanak-kanak. sebagian besar anak-anak dengan cerebral palsy memiliki 

kejang-kejang (michaelo sea, 2009). Selama 5 dekade terakhir, perbaikan 

yang luar biasa telah dilakukan pada perawatan kebidanan dan neonatal, yang 
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mengakibatkan penurunan angka kematian bayi yang signifikan baik di 

Amerika Serikat maupun di luar negeri, terutama untuk bayi yang lahir 

prematur dan berat lahir sangat rendah. Keberhasilan bertahan hidup neonatal 

telah dipenuhi oleh kekhawatiran peningkatan resultan pada sekuele 

perkembangan neurologis yang merugikan, dengan fokus utama pada 

CP (braun, 2016). 

Dalam Al – Qur’an surah Al – Rad : 11 dijelaskan bahwa “Allah tidak 

akan mengubah suatu kaum, sehingga kaum itu mengubah dirinya sendiri.” 

Itu berarti manusia harus berusaha untuk mengubah keadaannya sendiri, 

termasuk anak yang menderita cerebral palsy, jadi orang tua harus mengubah 

keadaan anaknya dengan cara pergi ke balai pengobatan, contohnya 

fisioterapi. 

Fisioterapi berperan dalam memberikan stimulasi pada anak yang 

mengalami cerebral palsy. Fisioterapi dapat menggunakan modalitas 

Neurostructure dan Terapi Latihan dengan harapan pemberian modalitas ini 

dapat merangsang refleks–refleks patologis pada anak dengan kasus cerebral 

palsy (CP). 

 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis merumuskan masalah : 

1. Bagaimana pengaruh Neuro Senso (NS) terhadap kemampuan sensoris 

dan reflek anak pada kasus cerebral palsy quadriplegi? 
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2. Bagaimana pengaruh terapi latihan terhadap kemampuan motorik kasar 

anak pada kasus cerebral palsy quadriplegi? 

 

C. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan Umum  

Untuk mengetahui pengaruh neuro senso dan terapi latihan 

sehingga dapat mengidentifikasi masalah dan mengambil kesimpulan 

pada kasus cerebral palsy spastic quadriplegi. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui pengaruh neuro senso terhadap kemampuan 

sensoris dan reflek anak pada kasus cerebral palsy spastic 

quadriplegi. 

b. Untuk mengetahui pengaruh kemampuan terapi latihan terhadap 

kemampuan motorik kasar anak pada kasus cerebral palsy spastic 

quadriplegi. 

 

D. Manfaat  

1. Bagi penulis 

Manfaat bagi penulis karya tulis ilmiah yang berjudul 

penatalaksanaan fisioterapi pada kasus cerebral palsy spastic quadriplegi 

dengan modalitas neurostucture dan terapi latihan. 

2. Bagi institusi 

Untuk dapat menambah wawasan dalam pemberian neurosructure 

dan terapi latihan pada kasus cerebral palsy spastic quadriplegi. 
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3. Bagi masyarakat 

Hasil dari karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan kepada masyarakat tentang cerebral palsy spastic 

quadriplegi. 


