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BAB I 

PENDAHULUAN 

I. Latar Belakang Masalah 

Dalam konteks perkembangan fisik pada anak-anak, pertumbuhan merupakan 

perubahan bentuk, seperti jumlah ukuran atau dimensi tingkat sel,organ maupun 

individu, dan perkembangan merupakan bertambahnya kemampuan dalam struktur 

dan fungsi yang lebih kompleks.  Perkembangan menganut asas cephalocaudal, yaitu 

dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pertama, bayi memperkuat kontrol kepala, 

kemudian trunk untuk duduk, tubuh untuk berdiri, dan yang terakhir kaki untuk 

berjalan. Perkembangan juga menganut asas proksodis, yaitu dari pusat tubuh ke luar. 

Contoh, kepala dan batang tubuh berkembang sebelum lengan dan kaki, dan bayi 

belajar mengendalikan otot leher  belajar mengarahkan anggota gerak tubuh. 

Pengembangan koordinasi fisik ini juga disebut sebagai pengembangan motorik dan 

terjadi bersamaan dengan perkembangan kognitif (Gale Encyclopedia of Nursing and 

Allied Health, 2016). Ada beberapa hal yang dapat menjadi factor penghambat dalam 

tumbuh kembang anak sehingga menyebabkan gangguan tumbuh kembang atau 

abnormalitas tumbuh kembang, seperti Cerebral palsy, Down Syndrome, Autisme, 

Delay Development, dan Retardasi Mental. Cerebral Palsy menempati prevalensi 

tertinggi sebagai gangguan tumbuh kembang di Indonesia. 

Cerebral Palsy dalam masa anak-anak merupakan kecatatan motorik yang 

paling umum.  Cerebral Palsy adalah heterogen sekelompok sindrom klinis yang 

menggambarkan gangguan permanen gerakan dan postur. Ditandai dengan 

abnormalitas tonus otot, postur, dan gerakan, sehingga membatasi aktivitas penderita. 

Gangguan motorik Cerebral Palsy sering disertai dengan gangguan 
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sensasi, persepsi, kognisi, komunikasi dan perilaku, epilepsi, dan muskuloskeletal 

sekunder. Gangguan ini dapat disebabkan oleh gangguan non-progresif dalam 

perkembangan otak janin, perubahan perkembangan janin, proses intrauterin patologis, 

atau dianggap sebagai komplikasi prematur. Meskipun Cerebral Palsy itu sendiri 

bukanlah penyakit progresif. Gejala klinisnya dapat berubah seiring waktu ketika otak 

menjadi dewasa (Moshe et al, 2017). 

Menurut National Survey of Children’s Health (NSCH) pada tahun 2012-2013 

dan National Health Interview Survey (NHIS) pada tahun 2011-2013, prevalensi 

Cerebral Palsy pada anak dengan rentang usia 2-17 tahun per 1000 kelahiran hidup 

berkisar dari 2.6 di NSCH sampai 2.9 di NHIS (Moshe et al, 2017). Di Indonesia 

prevalensi Cerebral Palsy pada tahun 2010 berdasarkan perkiraan Badan Litbangkes 

Kementrian Kesehatan adalah sekitar 0.09% dari 100% anak usia 24-59 bulan 

(Kementrian Kesehatan RI, 2014).  

Spacticity didefinisikan sebagai peningkatan resistensi fisiologis otot terhadap 

gerakan pasif. Bagian dari sindrom neuron motorik atas yang ditandai oleh 

hiperrefleksia, klonus, respons plantar ekstensor, dan refleks primitif. Cerebral Palsy 

spastik merupkan bentuk paling umum dari Cerebral Palsy. Sekitar 80%  hingga 90% 

anak-anak dengan Cerebral Palsy menderita Spastic Cerebral Palsy . 

Quadriplegia yaitu keempat tungkai, trunk dan otot yang mengendalikan 

mulut, lidah, dan faring terlibat. Tiga puluh persen anak-anak dengan Spastic 

Cerebral Palsy mengidap quadriplegia. Pada bayi premature hal yang umum adalah 

keterlibatan yang lebih serius dari ekstremitas bawah. Beberapa memiliki ensefalopati 

iskemik hipoksik perinatal (Physiopedia, 2016).  
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Cerebral palsy spastic quadriplegi tipe ekstensi merupakan suatu keadaan 

dimana otot pada anggota gerak atas, anggota gerak bawah, trunk dan otot yang 

mengendalikan mulut mengalami spastic atau kekakuan dengan pola yang cenderung 

kearah ekstensi trunk, sehingga membatasi terjadinya gerakan dan mempengaruhi 

kemampuan fungsional penderita. 

Salah satu intervensi fisioterapi yang diberikan dalam penaganan cerebral 

palsy adalah  dengan pendekatan NDT.  NDT didefinisikan sebagai 'pendekatan 

pemecahan masalah' yang berpusat pada pasien, dan terpusat pada pasien. digunakan 

dalam manajemen dan perawatan anak-anak yang memiliki kelainan fungsi, gerakan 

atau kontrol postural karena kerusakan pada sistem saraf pusat mereka (Nancy, 2003). 

Pendekatan NDT tidak hanya melibatkan masalah motorik sensorik pasien, tetapi 

melibatkan seluruh orang, termasuk masalah-masalah emosional, sosial dan 

fungsional yang harus dihadapi individu dalam kehidupan sehari-harinya. pendekatan 

NDT juga melibatkan pengelolaan masalah yang berkaitan dengan perkembangan 

anak, termasuk gangguan dalam persepsi dan kognisi (Vargus, 2011). 

II. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan pada kondisi Cerebral Palsy Spastik Quadriplegi 

dengan pendekatan Neuro Developmental Treatment (NDT), maka dapat di rumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah spastisitas pada anak cerebral palsy spastic quadriplegi dapat di turunkan 

dengan pendekatan Neuro Developmental Treatment (NDT)? 

III. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin di capai dari penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai 

berikut : 
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1. Untuk mengetahui apakah spastisitas pada anak cerebral palsy spastic quadriplegi 

dapat di turunkan dengan pendekatan Neuro Developmental Treatment (NDT). 

IV. Manfaat Penelitian 

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

bagaimana metode Neuro Developmental Treatment (NDT) dapat menurunkan 

spastisitas dan meningkatkan kemampuan fungsional dan penulis akan menerapkan 

hasil dari penelitian ini. 


