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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Salah satu tujuan pembangunan bangsa Indonesia yang tertuang dalam 

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum 

dan untuk mencapai tujuan tersebut bangsa Indonesia melakukan pembangunan di 

segala bidang secara terarah, terpadu dan menyeluruh sehingga peningkatan 

kualitas kehidupan rakyat yang optimal akan tercapai. 

Untuk mencapai kualitas kehidupan rakyat yang optimal, salah satu faktor 

penting yang harus diperhatikan adalah bidang kesehatan, mengingat kesehatan 

merupakan cermin dari kualitas hidup masyarakat. Hal ini tercantum dalam 

susunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Menuju 

Indonesia Sehat 2010 dan Paradigma Sehat baru yang lebih menekankan upaya 

promotif dan preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif (Depkes 

RI, 1999). 

Fisioterapi merupakan salah satu bagian dari unit rehabilitasi medik yang 

mempunyai peran penting untuk meningkatkan derajat kesehatan. Hal ini sesuai 

dengan definisi fisioterapi yaitu suatu upaya pelayanan kesehatan profesional 

yang bertanggung jawab atas kesehatan individu, keluarga, maupun masyarakat, 

khususnya dalam kapasitas fisik dan kemampuan fungsional dilaksanakan dengan 

terarah dan berorientasi pada masalah dan menggunakan pendekatan ilmiah serta 

dilandasi etika profesi yang mencakup aspek pemeliharaan dan peningkatan 

kesehatan, pencegahan, penyembuhan dan pemulihan (IFI, 1999). 
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Setiap tenaga kesehatan bertanggung jawab terhadap kebutuhan kesehatan 

individu, kelompok, keluarga dan masyarakat. Fisioterapi merupakan salah satu 

bagian dari unit rehablilitasi medik yang mempunyai peran penting untuk 

meningkatkan derajat kesehatan, adapun ini berperan dalam lingkup peningkatan 

(promotif), pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif) dan pemulihan 

(rehabilitatif). Hal ini sesuai dengan definisi fisioterapi yaitu suatu upaya 

pelayanan kesehatan profesional yang bertanggungjawab atas kesehatan individu, 

keluarga, maupun masyarakat, khususnya dalam kapasitas fisik dan kemampuan 

fungsional dilaksanakan dengan terarah dan berorientasi pada masalah dan 

menggunakan pendekatan ilmiah serta dilandasi etika profesi yang mencakup 

aspek pemeliharaan dan peningkatan kesehatan, pencegahan, penyembuhan dan 

pemulihan (IFI, 1999). 

A. Latar Belakang Masalah 

Cerebral palsy merupakan paralisis yang diakibatkan oleh kerusakan otak 

non-progresif yang dapat terjadi setiap waktu sebelum otak mencapai kematangan 

dari konsepsi hingga usia 5 atau 6 tahun  (Garrison, 1995). Insidensinya kurang 

lebih 5,5 tiap 1000 kelahiran hidup dan tersebar merata pada kedua jenis kelamin, 

segala ras dan berbagai negara (Garrison, 1995). Di Inggris 1,7 per 1000 menurut 

Ashner & Schonell, 1950 dikutip oleh (Pearson, 1972), 1,9 per 1000 menurut 

Woods, 1956 & Ingram, 1964 dikutip oleh (Pearson, 1972). Di Indonesia sendiri 

angka kejadian cerebral palsy belum dapat dikaji secara pasti. Namun dilaporkan 

beberapa Instansi Kesehatan di Indonesia sudah bisa mendata di antaranya, YPAC 

cabang Surakarta jumlah anak dengan kondisi cerebral palsy adalah sebagai 
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berikut: tahun 2001 sebesar 313 anak, tahun 2002 sebesar 242 anak, tahun 2003 

sebesar 265 anak, tahun 2004 sebesar 239 anak, sedangkan tahun 2005 berjumlah 

118 anak, tahun 2006 sampai dengan bulan desember adalah sebesar 112 anak, 

sedangkan tahun 2007 sampai dengan bulan desember adalah sebesar 192 anak. 

(YPAC, 2007). 

Cerebral palsy dibagi menjadi 4 kelompok yaitu:  

1. Tipe spastik (50% dari semua kasus cerebral palsy), dengan ciri-ciri otot-otot 

menjadi kaku, kekakuan yang terjadi dapat berupa : quadriplegi (kedua lengan 

dan kedua tungkai),  diplegi (kedua tungkai), hemiplegi (lengan dan tungkai 

pada salah satu sisi tubuh),  

2. Tipe diskinetik (koreoathethoid, 20% dari semua kasus cerebral palsy), 

dengan ciri-ciri otot-otot lengan dan badan  secara spontan bergerak  perlahan, 

menggeliat dan tak terkendali tetapi bisa juga timbul gerakan kasar dan 

mengejang,  

3. Tipe ataksik (10 % dari semua kasus cerebral palsy), terdiri dari tremor, 

langkah goyah dengan kedua lengan terpisah jauh, gangguan koordinasi dan 

gerakan abnormal,  

4. Tipe campuran (20% dari semua kasus cerebral palsy). Resiko terkena 

cerebral palsy meningkat tajam seiring dengan berat badan lahir rendah, 

dilaporkan bahwa bayi dengan berat badan lahir rendah kurang dari 1000 gram 

mempunyai resiko tinggi 40 kali lipat dibandingkan dengan bayi dengan berat 

badan lahir normal. (Hagber et.al, 1989 dikutip oleh Champbell, 1995).  

Angka kejadian cerebral palsy spastic diplegi dihubungkan dengan bayi 

dengan berat badan rendah (Bathsaw, Perret & Kurtz (1992) dikutip oleh Smith et. 
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al, 1996). Cerebral palsy tipe spastic diplegi merupakan tipe yang paling sering 

ditemukan (Mc. Donald, 1994 dikutip oleh Sheperd, 1997). 

Pada anak cerebral palsy spastic diplegi ekstremitas bawah lebih terbatas 

dari pada ekstremitas atas (Bobath, 1966). Pada cerebral palsy spastic diplegi 

mempunyai karakteristik berjalan dengan langkah yang pendek dan lama, 

hiperadduksi hip dan internal rotasi hip serta plantar fleksi, ankle. Pada 

ekstremitas atas gerakan reciprocal dalam merangkak dan gerak disosiasi di 

semua posisi tercapai (Long, 2002). 

Pada karya tulis ilmiah ini penulis terfokus dengan kondisi cerebral palsy 

spastic diplegi yang difokuskan pada masalah keseimbangan dan gerak motorik 

kasar dengan modalitas terapi latihan dengan menggunakan metode Bobath. Dasar 

dari teknik terapi latihan dengan metode Bobath yaitu inhibisi pola refleks yang 

abnormal, fasilitasi refleks postural dan gerak motorik yang belum timbul 

sehingga diharapkan anak dapat melakukan gerakan-gerakan yang lebih normal 

(Bobath, 1966). 

B. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah dalam Karya Tulis Ilmiah ini adalah :  

1. Apakah teknik inhibisi metode Bobath dapat menurunkan spastisitas pada 

anak cerebral palsy?  

2. Apakah teknik fasilitasi metode Bobath dapat meningkatkan keseimbangan 

dan kemampuan gerak motorik kasar serta memperbaiki pola jalan pada anak 

cerebral palsy? 
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3. Apakah terapi latihan dengan metode Bobath dapat meningkatkan aktivitas 

fungsional pada anak cerebral palsy. 

 

C. Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan dalam Karya Tulis Ilmiah ini adalah:  

1. Tujuan Umum 

a. Untuk memenuhi kewajiban menyelesaikan kelulusan Study Diploma III 

Fisioterapi, 

b. Untuk menerapkan pengetahuan penulis dalam mengatasi atau mengurangi 

masalah yang dihadapi pada cerebral palsy spastik diplegi. 

2. Tujuan Khusus  

a. Untuk mengetahui manfaat teknik inhibisi metode Bobath dalam 

menurunkan spastisitas pada anak cerebral palsy,  

b. Untuk mengetahui manfaat teknik fasilitasi metode Bobath dalam 

meningkatkan keseimbangan dan kemampuan gerak motorik kasar serta 

memperbaiki pola jalan pada anak cerebral palsy. 

c. Untuk mengetahui manfaat teknik fasilitasi metode Bobath dalam 

memperbaiki gangguan aktivitas fungsional pada anak cerebral palsy. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang diharapkan penulis pada kondisi cerebral palsy 

spastik diplegi dengan pendekatan terapi latihan metode Bobath sebagai berikut: 
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1. Fisioterapi 

Manfaat bagi fisioterapi adalah untuk memberikan sumbangan 

informasi atau masukan untuk meningkatkan profesionalisme bagi fisioterapis 

tentang penatalaksanaan fisioterapi pada kondisi cerebral palsy spastic 

diplegi. 

2. Penulis 

Manfaat bagi penulis sebagai wawasan dan pemahaman tentang 

kondisi anak cerebral palsy spastic diplegi dan cara mengatasi atau 

mengurangi masalah mereka dengan terapi latihan metode Bobath. 

3. Institusi Rumah Sakit 

Manfaat untuk institusi rumah sakit adalah untuk memberikan 

masukan pada tim kesehatan di rumah sakit dan memberikan penyuluhan 

fisioterapi pada kondisi cerebral palsy spastic diplegi. 

4. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

Manfaat untuk ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menambah 

khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang kesehatan, bahwa terapi 

latihan dengan metode Bobath salah satu modalitas fisioterapi yang bisa 

mengurangi masalah yang dihadapi pada kondisi cerebral palsy spastic 

diplegi di Indonesia. 

5. Institusi Pendidik 

Manfaat untuk institusi pendidik sebagai sarana pendidikan untuk 

mempersiapkan peserta didik di lingkungan pendidikan fisioterapi. Untuk 

memahami serta melaksanakan proses fisioterapi dengan modalitas yang ada 
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seperti modalitas terapi latihan metode Bobath pada kondisi cerebral palsy 

sapstik diplegi. 

6. Masyarakat Umum 

Untuk memberitahukan dan menyebarluaskan informasi tentang peran 

fisioterapi pada kondisi cerebral palsy spastik diplegi khususnya bagi para 

pembaca dan masyarakat umum. 

 




