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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Down syndrome merupakan suatu keadaan dimana terjadinya 

kelainan kromosom yaitu terbentuknya kromosom 21 (trisomy 21) akibat 

kegagalan kromosom memisahkan diri saat terjadi pembelahan (Sulastowo 

2008). Anak yang  menderita  Down Syndrome memiliki keadaan yang 

berbeda dengan anak yang normal, dimana anak penderita Down Syndrome 

memiliki suatu kondisi keterbelakangan perkembangan fisik dan mental. 

Hal tersebut disebabkan karena adanya abnormalitas dalam perkembangan 

kromosom selama kehamilan berlangsung (Leonita, Sevani, & Belakang, 

2015). 

Prevalensi kasus down syndrome menurut World Health 

Organization (WHO) memperkirakan terdapat 8 juta penderita Down 

Syndrome di dunia. Spesifiknya, ada 3.000-5.000 anak lahir mengidap 

kelainan kromosom per tahunnya (WHO 2017). Untuk di Indonesia, 

terdapat 0,12% penderita Down Syndrome pada 2010. Angka itu 

meningkat jadi 0,13 persen di 2013(Riskesdas 2010). 

Disini kami memberikan intervensi fisioterapi neuro development 

treatment. Neuro development treatment merupakan suatu intervensi 

(problem-solving approach to the assessment and treatment) pendekatan 

pemecahan masalah untuk penilaian dan pengobatan individu dengan
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gangguan fungsi gerak dan kontrol postural karena adanya lesi pada sistem 

saraf pusat (SSP), intervensi ini dapat digunakan untuk individu dari segala 

usia dan semua tingkatan derajat kecacatan fisik dan fungsional (Raine 

2009). Pada anak Down Syndrome diharapkan dapat  meningkatkan 

aktivitas dan perkembangan motorik sehingga anak dengan Down  

Syndrome  memiliki kemampuan yang optimal untuk melakukan berbagai 

kegiatan sehari-hari. Neuro Development Treatment mempunyai tujuan dan 

target yang lebih spesifik terhadap permasalahan neurologi, dan berusaha 

untuk mengubah serta membangun baik permasalahan internal 

(proprioseptif) maupun eksternal (exteroceptive) lingkungan di mana sistem 

saraf dan seseorang dapat berkerja secara efisien dan efektif. Neuro 

Development Treatment dianggap sebagai cara penatalaksanaan terapi 

komprehensif yang ditujukan untuk meningkatkan fungsi pergerakan 

sehari-hari yang relevan. Neuro Development Treatment dapat digunakan 

untuk rehabilitasi pada bayi, Down Syndrome, Cerebral Palsy serta pada 

gangguan perkembangan motorik lainnya (Lee et al. 2017). 

Pada kasus downs yndrome ini, anak mengalami keterlambatan 

perkembangan dalam fase berdiri, karena mempunyai tipikal otot hypotonus 

general, adanya gangguan keseimbangan dan propioceptif. Sehingga ini 

menjadi sebuah acuan bagi penulis untuk bisa menerapkan intervensi neuro 

development treatment untuk meningkatkan kemampuan berdiri anak. Pada 

kasus down syndrome ini disebabkan karena non disjunction, yaitu 
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kegagalan meiosis sehingga pembelahan sel tidak merata dan gamet 

menghasilkan 1 kromosom yang berlebih sehingga terjadi trisomi 21. 

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik melakukan 

penelitian dengan judul “Penatalaksanaan Fisioterapi Neuro Development 

Treatment Untuk Meningkatkan Kemampuan Berdiri Pada Kasus Down 

Syndrome Di YPAC Surakarta” 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah penatalaksanaan fisioterapi dengan neuro development 

treatment dapat meningkatan tonus otot pada kasus down syndrome?  

2. Apakah penatalaksanaan fisioterapi dengan neuro development 

treatment dapat meningkatan kemampuan berdiri pada kasus down 

syndrome? 

C. Tujuan Penulisan 

1. Mengetahui cara penatalaksanaan fisioterapi dengan menggunakan 

neuro development treatment untuk meningkatkanan tonus pada kasus 

down syndrome. 

2. Mengetahui cara penatalaksanaan fisioterapi dengan menggunakan 

neuro development treatment untuk meningkatan kemampuan berdiri 

pada kasus down syndrome. 
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D.  Manfaat Penulisan 

Adapun manfaat dari penulisan ini sebagai berikut : 

1. Bagi Pembaca 

Untuk memberikan informasi dan menambah wawasan sehingga dapat lebih 

mengenal dan mengetahui gambaran terhadap kasus down syndrome. Serta 

dapat mengerti peran fisioterapi pada kasus down syndrome. 

2. Bagi Institusi Kesehatan 

Dapat dijadikan acuan dalam memberikan terapi agar lebih optimal 

dalam memberikan pelayanan. 

3. Bagi Penulis 

Untuk menambah pengetahuan  dan pemahaman pada kasus down 

syndrome dan dapat meningkatkan pelayanan terapi yang tepat untuk 

kasus down syndrome. 

 


