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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kelahiran seorang anak merupakan hal yang sangat ditunggu – tunggu 

oleh kedua orang tua sebagaimana yang telah diamanahkan Allah SWT. Setiap 

anak tentunya akan melalui proses kelahiran selama tahap perkembangan 

kehamilan normal yang berlangsung dalam waktu 40 minggu (10 bulan) dihitung 

dari  hari pertama haid terakhir sampai lahirnya bayi, mulai dari proses 

pembuahan hingga terbentuknya anggota tubuh yang sempurna dan siap keluar 

dari rahim (Mochtar, 2012).   

Tentunya orang tua  berharap anak yang akan lahir memiliki fisik yang 

baik serta akal yang sehat, namun tidak semua orang tua menerima anugrah 

tersebut. Ada beberapa kasus permasalahan yang terjadi pada anak dengan 

kelainan tertentu seperti keterbatasan fisik, ganguan perkembangan dan mental 

diantaranya yaitu down syndrome. Dimana down syndrome merupakan salah satu 

gangguan kromosom paling umum yang terlihat pada manusia. Penyebab paling 

umum dari down syndrome adalah adanya kelainan atau abnormalitas kromosom 

21 (Kusre, 2016).  

Down syndrome diambil dari nama seorang dokter berkebangsaan 

Inggris, John Langdon Down yang pada tahun 1866 menguraikan gambaran 

sekelompok individu yang tinggal di Earlswood Asylum for Idiots di Surrey, 

Inggris tempat dr. Down tersebut bertugas (Parks, 2009).  Disana terdapat anak 
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dengan retardasi mental dan memiliki penampakan wajah yang khas dan mirip 

satu sama lain atau yang sering disebut juga dengan mongolism. 

Berdasarkan Catatan Indonesia Center for Biodiversity dan 

Biotechnology (ICBB) Bogor, terdapat 300 ribu anak yang menderita Down 

Syndome di Indonesia, sedangkan di dunia mencapai angka 8 juta jiwa. Oleh 

karena itu, down syndrome masuk peringkat 10 besar dimana menempati posisi ke 

6 di dunia dalam penanganan United Nations Children's Fund (UNICEF) kondisi 

ini menunjukkan bahwa jumlah penderita Down Syndrome sudah semakin banyak, 

sehingga membutuhkan tindakan khusus dalam memberikan penanganan lebih 

lanjut (Leonita, Sevani, & Belakang, 2015). 

Insiden down syndrome sendiri antara 1 dalam 1.000 hingga 1 dalam 

1.100 kelahiran hidup diseluruh dunia. Setiap tahun sekitar 3.000 hingga 5.000 

anak dilahirkan dengan gangguan kromosom ini.  Gangguan kromosom dan 

diyakini ada sekitar 250.000 keluarga di Amerika Serikat yang terkena Down 

Syndrome (WHO, 2018). 

Down syndrome sendiri sebanyak 92,5% disebabkan oleh nondisjunction, 

atau kegagalan sepasang kromosom untuk memisahkan selama meiosis, yang 

merupakan proses di mana sel telur dan sperma mereplikasi diri dan membagi. 

Akibat kegagalan ini gamet (sel telur dan sperma) menghasilkan tambahan salinan 

kromosom pada autosom atau gametosom (Tjahjani, 2013).  

Anak yang menderita down syndrome mengalami proses tumbuh 

kembang yang terlambat berbeda dengan anak normal lainnya. Hal tersebut 

disebabkan karena adanya kelainan atau abnormalitas dalam perkembangan 
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kromosom selama kehamilan berlangsung (Leonita et al., 2015). Setiap jenjang 

umur pada down syndrome memiliki masalah khusus yang perlu diketahui, 

sehingga menjadi perhatian bagi klinis dalam rangka pencegahan primer, 

sekunder maupun tersier. Selain keterlambatan tumbuh kembang, anak down 

syndrome sering ditemukan adanya hipotonus pada anggota gerak atas dan 

anggota gerak bawah, kelemahan otot, hipermobilitas, gangguan keseimbangan, 

gangguan proprioseptif, dan gangguan taktil. Dimana hal ini berpengaruh 

terhadap fungsi motorik anak yang seharusnya mengalami perkembangan dengan 

normal tetapi malah mengalami keterlambatan dalam berkembang (Sadowska, 

Kowalewska, Masgutov, & Akhmatova, 2016) 

Peran fisioterapi dalam kondisi anak down syndrome adalah 

mengenalkan dan menanamkan gerakan serta memanfaatkan aktivitas fungsional 

yang tepat dalam tahap perkembangan (Raine, Meadows, & Lynch-Ellerington, 

2009). Ketika merangkak dan berdiri tentu harus mempunyai basic yang baik dari 

segi kematangan keseluruhan mulai dari otot, propioseptif, taktil, keseimbangan 

dan vestibular. Selain harus mempunyai basic, pengembangan reaksi postural dari 

pola postur dan gerak juga harus diperhatikan karena pada anak down sydrome  

reaksi postural tidak cukup baik (Marchewka & Chwała, 2008).  

Terdapat berbagai metode intervensi fisioterapi untuk mengatasi masalah  

seperti kasus anak down syndrome salah satunya adalah dengan intervensi Neuro 

Development Treatment. Neuro Development Treatment  adalah (problem-solving 

approach to the assessment and treatment) pendekatan pemecahan masalah untuk 

penilaian dan pengobatan individu dengan gangguan fungsi, gerakan dan kontrol 
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postural karena lesi dari sistem saraf pusat (SSP), dan dapat diterapkan untuk 

individu dari segala usia dan semua derajat kecacatan fisik dan fungsional (Raine 

et al., 2009).  

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melaksanakan 

therapy pada kasus anak down syndrome dengan intervensi Neuro Development 

Treatment  yang merupakan salah satu bentuk terapi untuk membantu dalam 

meningkatkan kemampuan fungsional dengan mengajarkan gerakan dan membuat 

gerakan serta memanfaatkan lingkungan aktivitas. Sehingga diharapkan dapat 

meningkatkan fungsional serta perkembangan motoric pada anak downs syndrome 

(Leonita et al., 2015). 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah penatalaksanaan fisioterapi dengan intervensi Neuro 

Development Treatment dapat meningkatkan kekuatan otot anggota gerak 

bawah pada kasus anak Down Syndrome? 

2. Apakah penatalaksanaan fisioterapi dengan intervensi Neuro 

Development Treatment dapat berpengaruh pada peningkatan aktivitas 

fungsional duduk, merangkak pada kasus anak Down Syndrome?  

 

C. Tujuan  

Adapun tujuan dari penullisan karya tulis ilmiah bisa diambil dari 

rumusan masalah diatas yaitu : 

1. Tujuan Umum 
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Untuk meningkatkan pengetahuan, sehingga meningkatkan 

kemampuan dalam mengidentifikasi masalah dan dapat mengambil suatu 

kesimpulan pada kondisi anak Down Syndrome.   

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui cara penatalaksanaan  intervensi Neuro Development  

Treatment dapat meningkatkan kekuatan otot anggota gerak bawah 

pada kasus anak Down Syndrome 

b. Mengetahui cara penatalaksanaan intervensi Neuro Development 

Treatment dapat berpengaruh pada peningkatan aktivitas fungsional 

merangkak pada kasus anak Down Syndrome  

 

D. Manfaat 

Dari Tujuan di atas dapat di simpulkan manfaat penulisan karya tulis 

ilmiah ini adalah : 

1. Bagi Penulis  

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai 

pendekatan Neuro Development Treatment dapat berpengaruh pada 

peningkatan aktivitas fungsional anak Down Syndrome. 

2. Bagi Fisioterapis 

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan 

pendekatan Neuro Developmeny Treatment dapat berpengaruh pada 

peningkatan aktivitas fungsional anak Down Syndrome. 

3. Bagi Masyarakat  
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Untuk menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang 

penerapan penerapan pendekatan Neuro Development Treatment dapat 

berpengaruh pada peningkatan aktivitas fungsional anak Down 

Syndrome.  

 

 

 

 

 


