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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Proses pertumbuhan dan perkembangan anak dimulai sejak dari dalam 

kandungan ibu dan berlanjut ketika anak lahir sampai usia 5 tahun yang dikenal 

sebagai periode emas (golden period). Pada periode ini, perkembangan otak 

berlangsung cepat hingga balita berusia 3 tahun. Faktor internal dan eksternal baik 

itu ketika anak masih berbentuk janin, saat proses kelahiran, maupun pada masa 

perkembangan setelah lahir diakui sangat berpengaruh terhadap maturasi sel-sel di 

otak dan jika terjadi gangguan bisa menyebabkan terjadinya gangguan terutama 

pada pertumbuhan otak. Salah satu kondisi gangguan tersebut adalah cerebral 

palsy (CP) (Triandari et al., 2018).  

Cerebral palsy adalah gangguan perkembangan yang diperkenalkan 

pertama kali oleh William Litle pada tahun 1861 dan dikenal dengan sebutan 

Little’s disease. Cerebral palsy adalah sindroma postur dan gangguan motorik 

yang nonprogresif yang menyebabkan terbatasnya aktivitas dan sering kali disertai 

dengan gangguan kognitif atau defisit visual. Hal itu disebabkan oleh adanya 

kerusakan pada otak nonprogresif atau disfungsi perkembangan otak pada saat 

masih janin ataupun bayi (Rameckers et al., 2015). 
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Cerebral palsy 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 ataksik, spastik, dan 

diskinetik. Macam CP berdasarkan topografi tubuh yang mengalami gangguan CP 

dikelompokkan menjadi diplegi, hemiplegi, dan quadriplegi (Natsir et al., 2017). 

Studi di Australia yang menyebutkan 2,1 per 1.000 kelahiran anak yang 

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

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

yang mengalami ganguan, spastik bilateral (tripelgi, 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. Sering kali terdapat pada anak 

pertama dan laki-laki lebih banyak dari pada perempuan (Santa et al., 2016). 

Anak CP mengalami beberapa permasalahan seperti kelemahan otot, 

masalah keseimbangan, dan gangguan koordinasi sehingga saraf berpengaruh pada 

terganggunya fungsi motorik mereka dan akan mempengaruhi aktivitas kehidupan 

mereka. Salah satu masalah yang paling penting pada anak CP adalah gangguan 

mekanisme kontrol postural. Postural kontrol dan permasalahan duduk sangat 

berpengaruh pada aktivitas dalam kehidupan sehari-hari mereka seperti makan, 

minum, dan menulis (Karabay et al., 2016). 
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Dari sekian banyak ciptaan-Nya yang telah dia ciptakan, manusia adalah 

makhluk yang paling sempurna yang telah Allah ciptakan dimuka bumi ini. 

Sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam surah At-Tin ayat 4: 

ن َسانَْ َخلَق نَا لَقَد ْ ِ َسنِْ فِي اْل  تَق ِويمْ  أَح   

“Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-

baiknya”. 

 

Intervensi fisioterapi yang dapat meningkatkan propioseptif, fungsi 

motorik kasar, dan activity daily life (ADL) pada anak CP adalah dengan 

pemberian kinesio taping (KT). Menurut (Nugroho, 2013) mengatakan bahwa 

pemasangan KT pada otot berguna untuk meningkatkan lingkup gerak sendi, 

meningkatkan kekuatan otot, meningkatkan kontraksi pada otot yang mengalami 

kelemahan, dan stimulasi relaksasi pada otot yang berkontraksi secara berlebihan. 

Kinesio taping juga sangat mudah digunakan dan nyaman pada saat anak CP 

tersebut bergerak.  

Fisioterapi pada kasus CP berperan dalam memperbaiki postur, mobilitas 

postural, kontrol gerak, dan mengajarkan pola gerak yang benar. Pendekatan yang 

telah dikembangkan untuk masalah CP adalah dengan metode neuro development 

treatment (NDT). Neuro development treatment merupakan intervensi yang paling 

sering digunakan untuk anak-anak dengan gangguan perkembangan terutama pada 

kasus CP. Metode NDT pertama kali dikembangkan oleh seorang fisioterapis yaitu 

Berta Bobath dan Dr. Kerel Bobath di akhir tahun 1940-an, untuk memenuhi 
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kebutuhan orang-orang dengan gangguan gerak. Pendekatan NDT berfokus pada 

normalisasi otot hypertonus dan hypotonus. Teknik yang digunakan dalam NDT 

adalah stimulasi, inhibisi, dan fasilitasi, selain itu NDT adalah metode terapi yang 

popular dalam pendekatan intervensi pada bayi dan anak-anak dengan disfungsi 

neuromotor (Uyanik, 2014). Mengkombinasikan KT dan NDT diharapkan dapat 

memperoleh hasil yang baik terhadap kemampuan fungsional duduk anak CP yang 

membutuhkan bantuan agar menjadi mandiri ketika melakukan aktifitas duduk. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka peneliti tertarik 

untuk mencoba menganalisis efek dari KT dan NDT terhadap kemampuan 

fungsional duduk anak CP dalamْsebuahْpenelitianْberjudulْ“PengaruhْKinesio 

Taping Pada Trunk dan Neuro Development Treatment Terhadap Kemampuan 

Fungsional Duduk Pada Anak Cerebral Palsy Spastik Diplegi”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah ada pengaruh kinesio taping pada trunk dan neuro development 

treatment terhadap kemampuan fungsional duduk anak cerebral palsy spastik 

diplegi? 

2. Apakah ada pengaruh kinesio taping pada trunk terhadap kemampuan 

fungsional duduk anak cerebral palsy spastik diplegi ? 

3. Apakah ada beda pengaruh antara pemberian kinesio taping pada trunk dan 

neuro development treatment terhadap kemampuan fungsional duduk anak 

cerebral palsy spastik diplegi ? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui adanya ada pengaruh kinesio taping pada trunk dan neuro 

development treatment terhadap kemampuan fungsional duduk anak cerebral 

palsy spastik diplegi. 

2. Untuk mengetahui adanya pengaruh kinesio taping pada trunk terhadap 

kemampuan fungsional duduk anak cerebral palsy spastik diplegi. 

3. Untuk mengetahui adanya beda pengaruh kinesio taping pada trunk dan neuro 

development treatment terhadap kemampuan fungsional duduk anak cerebral 

palsy spastik diplegi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk: 

1. Manfaat teoritis 

a. Mengetahui pengaruh kinesio taping pada trunk dan neuro development 

treatment terhadap kemampuan fungsional duduk anak cerebral palsy 

spastik diplegi. 

b. Menambah pengetahui, pengalaman, dan wawasan serta bahan dalam 

penerapan ilmu dengan metode penelitian mengenai pengaruh kinesio 

taping pada trunk dan neuro development treatment terhadap 

kemampuan duduk anak cerebral palsy spastik diplegi. 

2. Manfaat praktisi 
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a. Bagi fisioterapi 

Memberikan ruang sudut pandang para fisioterapis dalam 

memberikan terapi untuk anak dengan cerebral palsy. 

b. Bagi masyarakat dan orang tua 

Mampu memberikan pemahaman dan informasi tentang metode 

yang sesuai untuk anak dengan cerebral palsy. 

c. Bagi penelitian lain 

Dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut bagi peneliti 

selanjutnya mengenai aspek yang sama secara mendalam. 

 


