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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Cerebral Palsy merupakan kasus pediatri terbanyak di dunia dimana terjadi 

gangguan neurologis pada sistem saraf pusat yang akhirnya terjadi kelumpuhan 

pada penderita baik kelumpuhan pada satu anggota gerak, setengah batang tubuh, 

atau semua anggota gerak. Prevalensi kasus Cerebral Palsy di seluruh dunia 

dengan presentase sebesar 2,5% dari 1000 kelahiran hidup (Chandarakesan, 

Muruhan, and Sayanam, 2018). 

Cerebral Palsy Spastic Diplegia adalah tipe Cerebral Palsy paling umum 

terjadi pada kasus ini, dengan presentase 80% dari semua kasus Cerebral Palsy 

(Kumari and Yadav, 2012). Cerebral Palsy Spastic terbagi lagi menjadi diplegia, 

monoplegia, tetraplegia, dan hemiplegia, dengan presentase diplegia sebesar 21% 

(Arya, Campus, and Kalan, 2018). 

Cerebral Palsy Spastic Diplegia merupakan tipe Cerebral Palsy dimana 

terjadinya hipertonik pada mobilitas neuromuskuler bagian ekstremitas bawah 

tanpa berpengaruh pada ekstremitas atasnya atau hanya ada spastisitas pada 

ekstremitas bawah saja (Kumari and Yadav, 2012). 

Dalam surat Al-Anfal ayat 27-28, Allah SWT berfirman : 
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Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan 

RasulNya, dan juga janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang 

dipercayakan kepadamu padahal kamu mengetahui. Dan Ketahuilah, bahwa 

hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya hanya 

di sisi Allah SWT pahala yang besar (Al Anfal:27, 28).  

Kandungan dari ayat diatas kita sebagai manusia yang beriman kepada 

Allah SWT sebagaimana kita harus melaksanakan sesuatu sesuai syariatNya, 

menjaga amanat yang diberikan dan tidak menyepelekan. Amanat yang dimaksud 

yaitu harta dan anak yang merupakan anugerah yang telah Allah SWT berikan 

kepada kita. Amanat tersebut bisa saja menjadi cobaan dan ujian bagi kita apakah 

kita bersyukur dan mentaati dalam mempergunakannya, atau bahkan kita menjadi 

terlena. Anak yang sehat jasmani dan rohani maupun anak dengan kebutuhan 

khusus merupakan sesuatu yang harus disyukuri oleh para orang tua, karena dari 

setiap kejadian kita semua bisa mengambil hikmah dan pembelajaran yang ada 

agar ilmu yang didapatkan juga menjadi berkah dalam kehidupan. 

Pada anak Cerebral Palsy banyak sekali gangguan yang terjadi, termasuk 

gangguan koordinasi dalam proses tumbuh kembangnya. Koordinasi pada anak 

Cerebral Palsy merupakan suatu permasalahan yang dialami dikarenakan adanya 

gangguan motorik atau gerak bisa pada gerakan mata, tangan, dan kepala karena 

salah satunya ada kerusakan pada daerah traktus piramidalis dan korteks serebral. 

Sehingga terjadinya penurunan fungsi koordinasi serta menghambat proses 

perkembangannya, karena koordinasi diperlukan dalam fungsi keseimbangan anak 

dalam berkembang secara mandiri (Mulyati, 2016). 
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Salah satu metode terapi pada anak Cerebral Palsy yaitu Standing Frame 

Exercise atau rangka berdiri, merupakan suatu strategi untuk manajemen postural 

pada penderita Cerebral Palsy dengan kriteria berupa bingkai kaku dan difasilitasi 

meja untuk memudahkan proses terapi pada saat anak Cerebral Palsy diberikan 

Standing Frame Exercise (Jane Goodwin, 2018). Dengan harapan menggunakan 

rangka berdiri ini anak Cerebral Palsy mampu memaksimalkan fungsi tungkai 

maupun batang tubuh serta lengan dalam mempertahankan posisi tegak maupun 

digunakan dalam mobilitas lainnya (Gibson, Sprod, and Maher, 2009). 

Saat ini metode terapi yang diberikan kepada anak Cerebral Palsy sangat 

bervariasi karena sudah banyak penelitian yang dilakukan sehingga memberikan 

terapi sesuai dengan tipe Cerebral Palsy masing-masing anak, dengan tujuan 

proses perkembangan pada anak Cerebral Palsy menjadi lebih cepat, termasuk 

memberikan Standing Frame Exercise. Berdasarkan latar belakang tersebut, 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “pengaruh Standing 

Frame Exercise terhadap koordinasi pada anak Cerebral Palsy”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada pengaruh Standing Frame Exercise terhadap koordinasi pada 

anak Cerebral Palsy? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui adanya pengaruh Standing Frame Exercise terhadap 

koordinasi pada anak Cerebral Palsy. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai kajian tentang pengaruh 

Standing Frame Exercise terhadap koordinasi pada anak Cerebral 

Palsy. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi mahasiswa, 

institusi, staf pengajar, staf pekerja fisioterapi, dan masyarakat lainnya 

sebagai tambahan informasi dan pengetahuan pada kasus Cerebral 

Palsy. 

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi 

tenaga kerja medis lainnya, bahwa fisioterapis mempunyai peran 

dalam mengatasi masalah pada kasus Cerebral Palsy. 


