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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Anatomi Sistem saraf 

1. Otak 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1: Anatomi otak (Aisyah dan Nursamsiyah, 2013) 

 

Sistem persarafan terdiri dari otak, medula spinalis, dan saraf perifer. 

Struktur-struktur ini bertanggung jawab untuk kontrol dan koordinasi aktivasi 

sel tubuh melalui impuls-impuls elektrik. Otak dibagi menjadi tiga bagian 

besar (Budiono, 2011 dalam Anwar, 2017) yaitu: 

a. Cerebrum  

Cerebrum terdiri dari dua hemisfer dan empat lobus, substansia grisea 

terdapat pada bagian luar dinding cerebrum dan substansia alba menutupi 

dinding cerebrum bagian dalam. Sebagian besar hemisfer cerebri 

(telensefalon) berisi jaringan sistem saraf pusat (SSP). Area ilmiah yang 

mengontrol fungsi motoric tertinggi yaitu terhadap fungsi individu dan 

intelegensi. Keempat lobus tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Frontal lobus terbesar terletak pada fossa anterior, area ini mengontrol 

perilaku individu, membuat keputusan, kepribadian, dan menahan diri.  
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2) Parietal lobus sensoriarea ini menginterpretasikan sensasi. Sensai rasa 

yang tidak berpengaruh adalah bau. Lobus parietal mengatur individu 

mampu mengetahui posisi dan letak bagian tubuhnya. Kerusakan pada 

bagian ini dapat mengakibatkan sindrom hemineglect. 

3) Temporal berfungsi mengintegrasikan sensasi kecap, bau dan 

pendengaran. Ingatan jangka pendek sangat berhubungan dengan area 

ini. 

4) Oksipital terletak pada lobus posterior hemisfer serebri. Bagian ini 

bertanggung jawab mengintegrasikan penglihatan.  

b. Batang Otak 

Batang otak terletak pada fossa anterior, bagian-bagian otak ini terdiri 

dari otak tengah, pons, dan medulla oblongata. Otak tengah midbrain atau 

mesensefalon menghubungkan pons dan serebelum dengan hemisfer 

serebrum. Bagian ini berisi jalur sensorik dan motorik, serta sebagai pusat 

refleks pendengaran dan pengelihatan. Pons terletak di depan serebelum 

antara otak tengah dan medulla dan merupakan jembatan antara dua bagian 

serebelum, dan juga antara medulla dan serebrum. Medulla oblongata 

meneruskan serabut-serabut motorik dari otak ke medulla spinalis dan 

serabut-serabut sensorik dari medulla spinalis ke otak, serabut-serabut 

tersebut menghilang pada daerah ini. Pons juga berisi pusat-pusat 

terpenting dalam mengontrol jantung, pernapasan dan tekanan darah dan 

sebagai asal usul saraf otak kelima sampai kedelapan.  

c. Cerebellum 

Cerebellum terletak pada fossa posterior dan terpisah dari hemisfer 

cerebral, lipatan duramater, tentorium cerebellum. Cerebellum memiliki 
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dua aksi yaitu, merangsang dan menghambat dan tanggung jawab yang luas 

terhadap koordinasi dan gerak halus. Ditambah mengontrol gerakan yang 

benar, keseimbangan, posisi, dan mengintegrasikan input sensorik.  

American Academi for Cerebral Palsy (CP) mengemukakan klasifikasi 

Cerebral Palsy (CP) yaitu klasifikasi neuromotorik seperti spastic, 

atetosis, rigiditas, dan ataxia. Klasifikasi distribusi topografi keterlibatan 

5 neuromotorik yaitu diplegia, hemiplegia, triplegia, quadriplegia ada 

tumpang tindih yang besar pada daerah yang terkena. Dalam kebanyakan 

studi diplegia adalah tipe paling umum (30%-40%). Berdasarkan 

kerusakan gerakan yang terjadi dan dibagi menjadi 4 kategori (Sanusi, 

2007 dalam Anwar, 2017). 

 

B. Deskripsi Kasus  

1. Definisi Cerebral Palsy (CP) 

Cerebral Palsy (CP) lebih tepat dikatakan sebagai suatu gejala yang 

kompleks daripada suatu penyakit yang spesifik. Hinchcliffe (2007) 

mendefinisikan Cerebral Palsy (CP) sebagai kumpulan dari kekacauan atau 

penyakit yang dihasilkan oleh kerusakan dari otak yang terjadi sebelum, 

selama ataupun setelah kelahiran. Kerusakan pada otak anak mengakibatkan 

sistem motor dan koordinasi yang buruk, keseimbangan yang buruk atau pola 

gerak yang abnormal atau kombinasi dari beberapa karakteristik tersebut.  

Istilah Cerebral Palsy (CP) dipublikasikan pertama oleh Willam Little 

pada tahun 1843 dengan istilah “cerebral diplegia”, sebagai akibat dari 

prematuritas atau asfiksia neonatorum. Dan, istilah Cerebral Palsy (CP) 
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diperkenalkan pertama kali oleh Sir William Osler (Mohamad Efendi, 2006 

dalam Alvian, 2012).  

Berdasarkan definisi tentang Cerebral Palsy (CP) di atas, penulis 

menyimpulkan bahwa Cerebral Palsy (CP) merupakan suatu kelainan yang 

didapat sejak masa kanak-kanak, yang dapat membuat anak-anak menjadi 

lemah, mengalami kelumpuhan, terganggunya gerakan dan postur tubuh, tidak 

ada koordinasi serta keseimbangan tubuh yang disebabkan karena adanya 

gangguan sistem saraf motorik. 

2. Klasifikasi Cerebral Palsy (CP) 

 

Gambar : 2.2 Types Of Cerebral Palsy 

Sumber : Laurie Glazener, 2009 

 

Cerebral Palsy (CP) adalah kondisi neurologis yang terjadi secara 

permanen akan tetapi tidak mempengaruhi kerusakan perkembangan saraf 

karena bersifat nonprogresif pada lesi satu atau banyak lokasi pada otak yang 

immature (Campbell SK et al 2001 dalam Hardiman 2013). Cerebral Palsy 

(CP) adalah akibat dari lesi atau gangguan perkembangan otak bersifat non 

progresif dan terjadi akibat bayi lahir terlalu dini (premature). Definisi motorik 

dapat ditemukan pada pola abnormal dari postur dan gerakan (Bobath, 1996 

dalam Hardiman, 2013),  
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Menurut Yulianto (Abdul Salim, 2007 dalam Hardiman, 2013), 

Cerebral Palsy (CP) diklasifikasikan menjadi enam, yaitu:  

 

 

 

 

 

 

 

a. Spasticity, anak yang mengalami kekakuan otot atau ketegangan otot, 

menyebabkan sebagian otot menjai kaku, gerakan-gerakan lambat dan 

canggung 

b. Athetosis, merupakan salah satu jenis cerebral palsi dengan ciri menonjol, 

gerakan-gerakan tidak terkontrol, terdapat pada kaki, lengan, tangan, atau 

otot-otot wajah yang lambat bergeliat-geliut tibatiba dan cepat.  

c. Ataxia, ditandai gerakan-gerakan tidak terorganisasi dan kehilangan 

keseimbangan. Jadi keseimbangan buruk, ia mengalami kesulitan untuk 

memulai duduk dan berdiri.  

d. Tremor, ditandai dengan adanya otot yang sangat kaku, demikian juga 

gerakannya, otot terlalu tegang diseluruh tubuh, cenderung menyerupai 

robot waktu berjalan tahan-tahan dan kaku.  

e. Rigiditi, ditandai dengan adanya gerakan-gerakan yang kecil tanpa 

disadari, dengan irama tetap. Lebih mirip dengan getaran.  

f. Campuran, yang disebut dengan campuran anak yang memiliki beberapa 

jenis kelainan Cerebral Palsy (CP).  

Gambar : 2.3 Klasifikasi Cerebral Palsy 

Sumber : human biologi 
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Dari pendapat Yulianto (Abdul Salim, 2007 dalam Hardiman, 2013) di 

atas, Cerebral Palsy (CP) mempunyai karakteristik sebagai berikut: 

mengalami kekakuan kekakuan otot; terdapat gerakan-gerakan yang tidak 

terkontrol pada kaki, tangan. lengan, dan otot-otot wajah; hilangnya 

keseimbangan yang ditandai dengan gerakan yang tidak terorganisasi; otot 

mengalami kekakuan sehingga seperti robot apabila sedang berjalan; adanya 

gerakan-gerakan kecil tanpa disadari; dan anak mengalami beberapa kondisi 

campuran. Dalam teori yang lain, (Sutjihati Somantri, 2006 dalam Hardiman, 

2013), Cerebral Palsy (CP) dapat diklasifikasikan sebagai berikut:  

a. Spasticity, yaitu kerusakan pada kortex cerebellum yang menyebabkan 

hiperaktive reflex dan strech relax. Spasticity dapat dibedakan menjadi:  

1. Paraplegia, apabila kelainan menyerang kedua tungkai.  

2. Quadriplegia, apabila kelainan menyerang kedua tungkai dan kedua 

tangan 

3. Hemiplegia, apabila kelainan menyerang satu lengan dan satu tungkai 

dengan terletak pada belahan tubuh yang sama. 

 

Gambar 2.4 Tipe-tipe Cerebral Palsy (CP) Spastic.  

 

  
(Sumber: Sumber: Jesse Reiter. Incredible treatment and 

therapy enable a boy with Cerebral Palsy (CP) and severe 

motor dysfunction to overcome homelessness and other 

hardships to become a recognizedwriter. Available from: 

www.abclawcenters.com. Accessed 17 dec 2014.)  

http://www.abclawcenters.com/
http://www.abclawcenters.com/
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b. Tipe athetosis adalah kelainan yang disebabkan oleh luka pada sistem 

ekstra piramida yang terletak pada otak depan maupun tengah. Tipe ini 

terjadi sekitar 15% sampai 20% dari orang yang terkena.  

Diskinesia atau palsy athetoshis ditandai dengan ciri hipotonia dan 

pergerakan lambat pada ekstremitas, bahu, otot wajah, dan gerakan 

menggeliat tak terkendali. Orang dengan tipe ini sering mengalami 

perubahan dalam otot di semua anggota tubuh mereka, otot menjadi kaku 

saat melakukan aktivitas dan normal saat tidur. Berbicara juga bisa sulit 

untuk dipahami karena kesulitan dalam mengendalikan lidah, pernapasan 

dan penggunaan pita suara. Masalah pendengaran juga dapat terkait dengan 

athethosis. Selain itu, gerakan involunter seperti menyeringai, menggeliat 

dan menyentak secara tiba-tiba akan mengganggu gerakan volunter. Selain 

itu anak-anak dengan Cerebral Palsy (CP) tipe athetosis memiliki insiden 

drooling lebih rendah dibandingkan dengan tipe Cerebral Palsy (CP) 

spasticity 

 

c. Ataksia, yaitu kerusakan otot pada cerebellum yang mengakibatkan 

gagguan pada keseimbangan.  

Kondisi ataxia tidak begitu umum dibandingkan dengan spasticity 

dan athetosis.  

Gambar 2.5 : Cerebral Palsy (CP) 

athethosis  

Sumber: Jesse Reiter. Incredible treatment 

and therapy enable a boy with Cerebral 

Palsy (CP) and severe motor dysfunction to 

overcome homelessness and other 

hardships to become a recognizedwriter. 

Available from: www.abclawcenters.com.  

Accessed 17 dec 2014.  

http://www.abclawcenters.com/
http://www.abclawcenters.com/
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Kondisi ini disebabkan oleh luka pada otak kecil yang terletak 

dibagian belakang kepala (cerebellum) yang bekerja sebagai pengontrol 

keseimbangan dan koordinasi pada kerja otot. Angka kejadian tipe ini 

yakni 5% hingga 10%.9

 

 

Saputri (2015) mengungkapkan bahwa Anak yang termasuk dalam 

Cerebral Palsy (CP) ataxia memiliki ciri keseimbangan terganggu, 

pergerakan mengulang, refleks hipoaktif, terjadinya nistagmus yaitu 

gerakan ritmik pada mata yang tidak terkontrol sering menyebabkan 

penurunan ketajaman visual, gerakan involunter, terutama pada inisiasi dan 

penghentian gerak, sehingga terjadi lintasan gerak yang tidak teratur 

(dysynergia) atau berjalan tidak secara garis lurus, tremor terminal, dan 

melampaui tungkai (dysmetria). Ketika berbicara bisa menjadi dysrhythmic 

(scanning dysarthria) dan artikulasi tidak jelas, dengan pengontrolan napas 

yang tidak teratur. Sulit menelan atau tersedak juga mungkin terjadi. Otot 

menunjukkan penurunan tonus, sehingga pemeliharaan postur tubuh buruk 

dan mengurangi kemampuan untuk memeriksa gerakan yang berlebihan 

(pulih atau bergoyang). 

1) Tremor, yaitu kerusakan pada bangsal ganglia yang berakibat 

timbulnya getaran-getaran berirama, baik yang bertujuan meupun yang 

tidak bertujuan.  

Gambar 2.6 :  Cerebral Palsy (CP) Ataxia 

Sumber: Jesse Reiter. Incredible treatment 

and therapy enable a boy with Cerebral 

Palsy (CP) and severe motor dysfunction to 

overcome homelessness and other hardships 

to become a recognized writer. Available 

from: www.abclawcenters.com. Accessed 17 

dec 2014. 

http://www.abclawcenters.com/
http://www.abclawcenters.com/
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2) Rigiditi, yaitu kerusakan pada bangsal ganglia yang mengakibatkan 

kekakuan pada otot.  

Dari pendapat (Sutjihati Somantri, 2006 dalam Hardiman, 2013), 

Cerebral Palsy (CP) mempunyai karakteristik sebagai berikut: mengalami 

kelainan pada satu atau kedua tungkai dan juga tangan yang disebabkan 

kerusakan kortex cerebellum yang menyebabkan hiperaktive dan strech relax; 

adanya gerakan-gerakan yang tidak terkendali dan terarah yang diakibatkan 

kerusakan pada bangsal ganglia; adanya gangguan keseimbangan yang 

diakibatkan kerusakan otot pada cerebellum; terjadi getaran-getaran berirama, 

baik yang bertujuan maupun yang tidak bertujuan yang diakibatkan kerusakan 

pada bangsal banglia; dan kekakuan otot yang diakibatkan kerusakan pada 

bangsal ganglia. Menurut Yulianto (Abdul Salim, 2007 dalam Hardiman, 

2013), karakteristik Cerebral Palsy (CP) dibagi sesuai dengan derajat 

kemampuan fungsional. Adapun karakteristik Cerebral Palsy (CP) sesuai 

dengan derajat kemampuan fungsional yaitu 

a. Golongan Ringan  

Cerebral Palsy (CP) golongan ringan umumnya dapat hidup bersama 

anakanak sehat lainnya, kelainan yang dialami tidak mengganggu dalam 

kegiatan sehari-hari, maupun dalam mengikuti pendidikan 

b. Golongan Sedang  

Cerebral Palsy (CP) yang termasuk sedang sudah kelihatan adanya 

pendidikan khusus agar dapat mengurus dirinya sendiri, dapat bergerak 

atau bicara. Anak memerlukan alat bantuan khusus untuk memperbaiki 

pola geraknya 
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c. Golongan Berat  

Cerebral Palsy (CP) yang termasuk berat sudah menunjukkan kelainan 

yang sedemikian rupa, sama sekali sulit melakukan kegiatan dan tidak 

mungkin dapat hidup tanpa bantuan orang lain.  

Dari pendapat Yulianto (Abdul Salim, 2007: dalam Hardiman, 2013) 

di atas, Cerebral Palsy (CP) mempunyai karakteristik sebagai berikut: 

Cerebral Palsy (CP) golongan ringan dapat hidup bersama anak-anak sehat 

lainnya, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun pendidikan; Cerebral Palsy 

(CP) golongan ringan membutuhkan pendidikan khusus agar dapat mengurus 

diri sendiri, bergerak dan bicara dan memerlukan alat bantu khsusu untuk pola 

geraknya; dan Cerebral Palsy (CP) golongan berat menunjukkan kelainan yag 

sedemikian rupa, sama sekali sulit melakukan kegiatan dan tidak mungkin 

hidup tanpa bantua orag lain. Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan 

di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum anak Cerebral Palsy (CP) 

memiliki karakteristik sebagai berikut: mengalami kekakuan otot atau 

ketegangan otot, gerakan-gerakan tidak terkendali, gerakan-gerakan tidak 

terkoordinasi, keseimbangannya buruk, dan terdapat getaran-getaran kecil 

yang muncul tanpa terkendali. Kondisi anak Cerebral Palsy (CP) yang 

demikian mengakibatkan anak membutuhkan bantuan dan layanan khusus 

pada tingkatan tertentu. 

3. Etiologi  Cerebral Palsy (CP) 

Saputri (2015) menungkapkan bahwa United Cerebral Palsy (CP) 

Association merumuskan Cerebral Palsy (CP) sebagai suatu kumpulan 

keadaan pada masa kanak-kanak, yang ditandai dengan kelemahan, 

kelumpuhan, dan tidak adanya koordinasi pada fungsi motorik yang 
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disebabkan gangguan dibagian pusat kontrol motorik di otak. Bagian-bagian 

otak tersebut adalah sebagai berikut :  

  

Gambar 2.7 Bagian-Bagian Otak yang Mengalami Kelainan  Sesuai Jenis 

Cerebral Palsy (CP). (Sumber: www. sheringtips hidupsehat.co.id) 

 

Menurut (Pamilih, 2014) Cerebral Palsy (CP) dapat disebabkan oleh 

faktor genetik ataupun faktor lainnya. Apabila diketemukan lebih dari satu 

anak yang menderita kelainan ini, maka kemungkinan besar merupakan faktor 

genetik. Sedangkan hal-hal lainnya yang diperkirakan sebagai penyebab 

Cerebral Palsy (CP) adalah sebagai berikut: 

a. Prenatal (sebelum lahir). 

Potensi yang mungkin terjadi pada tahap prenatal adalah : 

1. Infeksi intrauterine; penyakit infeksi yang diderita oleh ibu menular ke 

janin seperti penyakit kelamin, herpes zoster , campak. 

2. Penyakit system metabolik seperti diabetes mellitus. 

3. Perbedaan rhesus darah antara ibu dan anak. 

4. Kebiasan-kebiasaan ibu, alkoholik, perokok, kekurangan gizi, atau 

pecandu obat-obat tertentu. 

5. Penyakit keturunan. 

6. Letak janin tidak normal akibat trauma. 

7. Penyebab tanpa diketahui (±30%). 

 

http://www.sheringtips/
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b. Perinatal (saat dilahirkan). 

Pada masa bayi dilahirkan ada beberapa resiko yang dapat menimbulkan 

Cerebral Palsy (CP), yaitu: 

1. Anoksia/hipoksia, bayi lama dipintu sehingga sel-sel otak rusak karena 

kekurangan oksigen. 

2. Trauma kelahiran. 

3. Prematuritas. 

4. Postmaturitas. 

5. Bayi menderita sakit kuning. 

c. Postnatal (setelah lahir). 

Pada masa postnatal bayi beresiko mendapatkan paparan dari luar 

yang dapat mempengaruhi perkembangan otak yang mungkin 

dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan pada otak. Kerusakan yang 

terjadi pada jaringan otak setelah proses kelahiran yang mengganggu 

perkembangan dapat menyebabkan Cerebral Palsy (CP), misalnya: 

1. Infeksi otak seperti meningitis. 

2. Demam sangat tinggi atau kekurangan cairan (dehidrasi). 

3. Traumacapitis. 

4. Kekurangan oksigen karena tenggelam, keracunan gas, pestisida. 

5. Tumor otak. 

6. Gangguan metabolisme ke otak, misalnya insulin meninggi. 

7. Perdarahan di otak tanpa diketahui penyebabnya..   
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4. Patofisiologi Cerebral Palsy (CP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian otak yang mengalami kerusakan pada kondisi Cerebral Palsy 

(CP) antara lain: 

a. Korteks Cerebri 

Struktur didalam otak yang memainkan peran kunci dalam 

ingatan, perhatian, berfikir, bahasa dan kesadaran. Penelitian yang 

dilakukan oleh Fristch dan Hitzig (1870) dalam Anwar (2017) 

membuktikan bahwa perangsangan listrik pada korteks serebri akan 

menimbulkan gerakan anggota tubuh sisi kontralateral. Sejak saat itu 

bisa dilakukan pemetaan sematotropik pada korteks cerebri mengenai 

pola gerakan tertentu pada otot-otot wajah, tubuh, anggota gerak atas 

dan bawah. Pemetaan tersebut dikenal dengan homunculus motoric 

yang membentang dari bagian gyrus presentalis (Sudibyo, 2013). 

b. Basal Ganglia 

Terdiri dari kumpulan badan sel saraf yang terletak di bagian 

dalam masing-masing otak. Fungsi basal ganglia tersebut untuk 

mengontrol aktifitas otot, memperkuat aktifitas motorik melalui sirkuit-

Gambar 2.8: Lokasi kerusakan pada Cerbral Palsy 

(CP) (Cerebral Palsy Association, 2016). 
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sirkuit yang memberi umpan balik pada korteks motoric (Sudibyo, 

2013 dalam Anwar, 2017). 

c. Cerebellum 

Terletak didalam fosa crania posterior, posterior terhadap pons 

dan medulla oblongata. Bagian ini mempunyai peran penting dalam 

integrasi sensorik persepsi, koordinasi dan motor kontrol (Snell, 2006 

dalam Anwar, 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9: Lokasi fungsional homunculus cerebri (Sherwood, 2011 

dalam Anwar, 2017). 
 

Homunculus cerebri adalah gambaran hubungan antara bagian-

bagian tubuh dengan area korteks cerebri yang terbagi menjadi dua 

bagian yaitu, homunculus motoris dan homunculus sensoris. Pada anak 

Cerebral Palsy (CP). Dari lokasi fungsional tersebut dapat diketahui 

bagian mana yang terganggu pada tipe-tipe Cerebral Palsy (CP) 

tertentu.  

5. Gejala klinis pada Cerebral Palsy (CP) 

Menurut Bax (dikutip dari soetjiningsih, 1997 dalam Hardiman 2013) 

memberikan kriteria gejala klinis sebagai berikut : masa neonatal, masa umur 

lebih dari 1 tahun, terdapat paralysis  yang dapat berbentuk hemiplegia, 

quadriplegia, diplegia, monoplegia dan triplegia, terdapat spastisitas, terdapat 
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ataksia menetapnya refleks primitive, mungkin didapat juga gangguan 

penglihatan (misalnya: hemianopsia, strabismus, atau kelainan refraksi), 

gangguan bicara, gangguan sensibilitas. 

Mereka yang menderita Cerebral Palsy (CP) tidak serta-merta 

gejalanya dapat dilihat begitu saja setelah bayi dilahirkan. Ciri-ciri Cerebral 

Palsy (CP) akan diketahui saat bayi berusia hampir satu tahun, karena 

umumnya mereka mengalami ganggungan ortopedi (Sastra 2011 dalam 

Rodyah, 2012). Dan ciri-ciri yang biasa tampak pada anak pengidap Cerebral 

Palsy (CP) antara lain : 

a. Gangguan Tonus Otot 

Ciri ini akan begitu mencolok terlihat karena mereka yang 

mengidap Cerebral Palsy (CP) akan mengalami kesulitan dalam 

mengontrol kemampuan otot mereka untuk bekerja sama dalam 

mempertahankan stabilitas tubuhnya. Otot-otot mereka akan melakukan 

koordinasi dengan otot lain yang menjadi pasangannya untuk berkontraksi 

dalam bekerja atau sekadar rileks. Walaupun hanya melakukangerakan 

yang sederhana seperti duduk, hal ini juga membutuhkan koordinasi 

beberapa otot penggerak, di mana satu sisi berkontraksi dan sisi lain 

mengendur (rileks). Cedera otak atau pun malformasi (kegagalan 

pembentukan organ) sebagai penyebab Cerebral Palsy (CP)  akan merusak 

kemampuan susunan syaraf pusat dalam mengontrol gerakan otot. 

Tonus otot yang normal mempunyai efek pada kemampuan tungkai 

untuk bergerak dan berkontraksi tanpa kesulitan sehingga memungkinkan 

orang itu untuk duduk, berdiri, dan menjaga posturnya tanpa bantuan. 

Kelainan tonus otot ini dapat terjadi saat melakukan koordinasi. Hal yang 
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yang terjadi, otot tidak memadai terjadi ketika otot tidak berkoordinasi 

bersama-sama. Ketika ini terjadi, otot yang bekerja secara berpasangan 

mengalami kontraksi secara bersamaan dan bahkan refleks bersamaaan 

sehingga terjadi ketidakseimbangan pada pergerakan otot tersebut. 

Meski hanya melakukan gerakan yang sederhana, misalnya duduk, 

membutuhkan koordinasi beberapa otot penggerak yang satu sisi harus 

berkontraksi dan sisi lain harus mengendur (rileks). Cedera otak ataupun 

malformasi (kegagalan pembentukan organ) sebagai penyebab Cerebral 

Palsy (CP)  akan merusak kemampuan susunan syaraf pusat dalam 

mengontrol gerakan otot. Tonus otot yg normal akan berefek pada 

kemampuan tungkai untuk bergerak dan berkontraksi tanpa kesulitan, 

memungkinkan seseorang untuk duduk, berdiri dan menjaga postur tanpa 

bantuan. Kelainan tonus otot terjadi pada saat melakukan koordinasi. Saat 

hal ini terjadi, 

Otot tidak memadai terjadi ketika otot tidak berkoordinasi bersama-

sama . Ketika ini terjadi , otot yg bekerja secara berpasangan, misalnya 

biceps dan triceps, mungkin berkontraksi bersamaan, atau justru rileks dua-

duanya. Otot penyangga tulang belakang mungkin terlalu rileks, yg 

membuat control batang tubuh kesulitan untuk tegak, postur yg buruk dan 

kesulitan bergerak dari duduk ke berdiri. 

Anak Cerebral Palsy (CP) mempunyai kombinasi tanda-tanda 

sebagai berikut. Adanya perbedaan anggota gerak diakibatkan oleh 

perbedaan kerusakan di sruktur otak.dua gejala utama dari tonus abnormal 

adalah hypotonia dan hypertonia, tetapi, tonus dapat dijelaskan pula dengan 

cara perbandingan berikut : 
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1) Hypotonia; penurunan tonus otot atau ketegangannya (flasid, rileks 

atau floppy) 

2) Hipertonia, meningkatnya tonus otot / ketegangan (lengan / tungkai 

menjadi kaku) 

3) Distonia, naik turunnya tonus otot 

4) Campuran , adanya hipotonus pada otot penyangga postur tubuh, 

sementara lengan dan tungkai hipertonus 

5) Spasme otot, kontraksi otot yang tidak disadari, biasanya ada nyeri 

6) Kaku sendi, sendi yang terkunci sehingga mencegah gerakan leluasa 

7) Tonus leher dan batang tubuh abnormal- menurun menjadi hipotonia 

atau meninggi menjadi hipertonia sesuai tipe kelainan Cerebral Palsy 

(CP) nya 

8) Klonus : spasme otot dengan kontraksi biasa. Ada di ankle dan telapak 

tangan 

b. Gangguan Kontrol Gerakan dan Koordinasi 

Gangguan pada tonus otot mempengaruhi gerakan tubuh dan 

anggota gerak, sehingga semua anak Cerebral Palsy (CP)  akan bisa 

merasakan control otot dan koordinasinya yang buruk. Gangguan control 

gerakan ortot dapat menyebabkan komplikasi anggota gerak yang selalu 

lurus / ekstensi, berkontraksi terus menerus, selalu bergerak atapun pola 

ritmik menyerupai spastic. Gejala lain akan lebih terlihat saat anak dalam 

kesulitan / stress, juga pada saat diberikan tugas motorik seperti mengambil 

dan meraih objek. Kadang –kadang gejala tidak terlihat saat anak tertidur 

dan otot menjadi rileks.  
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c. Gangguan Refleks 

Reflex adalah gerakan tidak disadari dari tubuh sebagai respons dari 

sebuah stimulus/rangsangan. Reflex tertentu akan muncul pada saat lahir 

atau beberapa bulan setelah lahir  lalu hilang secara terprediksi sebagai 

tanda perkembangan bayi. Pada reflex tertentu tidak akan hilang pada anak 

Cerebral Palsy (CP). Beberapa reflex tertentu mengindikasikan 

kelainan Cerebral Palsy (CP). Hiper refleksia yaitu merupakan tanda 

eksesif  yang menyebabkan kedutan dan spastisitas. Kurang 

berkembangnya reflex postural dan reflex protektif  adalah rambu-rambu 

tanda perkembangan abnormal, termasuk Cerebral Palsy (CP) . Reflex 

primitive abnormal  tidak terjadi pada anak Cerebral Palsy (CP), atau tidak 

terlihat  secara spesifik  seperti yang nampak pada anak dengan 

perkembangan normal. 

Berbeda dengan Sastra (2011) dalam Rodyah (2012), Musjafak 

Assjari (1995) dalam Nurdiana (2015) mengemukakan “Karakteristik anak 

tunadaksa secara khusus dapat dibedakan dari sudut kelainan (1) system 

cerebral dan (2) system musculus skeletal”. Subjek yang mengalami kelainan 

sistem cerebral adalah anak Cerebral Palsy (CP) . Secara spesifik anak 

Cerebral Palsy (CP) mempunyai karakteristik sebagai berikut: 

a. Gangguan Motorik  

Anak Cerebral Palsy (CP) mengalami kerusakan pada pyramidal tract 

dan extrapyramidal. Kedua sistem ini berfungsi mengatur sistem motoric 

manusia sehingga anak-anak Cerebral Palsy (CP) mengalami gangguan 

fungsi motoriknya. Gangguan motorik berupa kekakuan, kelumpuhan, 

gerakan-gerakan yang tidak dapat dikendalikan, gerakan ritmis, dan 
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gangguan keseimbangan. Gangguan motorik yang terjadi pada anak 

Cerebral Palsy (CP) juga menyebabkan kesulitan untuk berpindah tempat, 

bergerak, dan berjalan. Kesulitan tersebut terjadi karena salah satu atau 

kedua kakinya lumpuh 

b. Gangguan Sensoris  

Anak Cerebral Palsy (CP) sering ditemui menderita gangguan 

sensoris. Gangguan sensoris yang dimaksudkan yaitu kelainan penglihatan, 

pendengaran, dan kemampuan kesan gerak raba. 

c. Tingkat Kecerdasan 

Anak Cerebral Palsy (CP) memiliki tingkat kecerdasan yang 

berentang, hal ini dipengaruhi oleh letak kerusakan pada otak dan berat 

ringannya kerusakan otak. Menurut Hardman (Musjafak Assjari, 1995 

dalam Nurdiana, 2015), sebagian Cerebral Palsy (CP) , sekitar 45% 

mengalami kelatarbelakangan mental, 35% mempunyai tingkat kecerdasan 

normal dan di atas rata-rata sedangkan sisanya sedikit di bawah rata-rata. 

Kecerdasan merupakan modal utama untuk seorang anak menerima 

pembelajaran. 

d. Kemampuan Persepsi 

Sebagian anak Cerebral Palsy (CP) mengalami kelainan persepsi 

dikarenakan kesalahan menafsirkan dan menganalisis rangsang yang 

diterima otak melalui syaraf sensoris. Syaraf penghubung dan jaringan 

syaraf otak pada anak Cerebral Palsy (CP) mengalami gangguan atau 

kerusakan sehingga proses persepsi terganggu. 
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e. Kemampuan Kognisi 

Anak Cerebral Palsy (CP) mengalami hambatan dalam kognisi sebagai 

akibat dari kelainan otak sehingga menganggu fungsi kecerdasan, 

penglihatan, pendengaran, bicara, rabaan dan bahasanya. Hal ini 

menghambat kemampuan anak dalam menyimpan, menganalisis, dan 

mengaplikasikan pengetahuan yang susah di dapat. 

f. Kemampuan Berbicara 

Anak Cerebral Palsy (CP) mengalami gangguan bicara disebabkan oleh 

kelainan motorik otot-otot bicara dan kurangnya proses interaksi dengan 

lingkungan. Otot-otot bicara yang lumpuh atau kaku seperti lidah, bibir, dan 

rahang bawah akan menganggu pembentukan artikulasi yang benar. 

g. Simbolisasi 

Simbolisasi merupakan bentuk tertinggi dari kemampuan mental dan 

memerlukan konsentrasi secara abstrak. Pada anak Cerebral Palsy (CP) 

simbol yang diterima melalui pendengaran, penglihatan tidak dapat 

dimengerti dengan baik dikarenakan rusaknya jaringan syaraf 

penghubungnya. 

h. Emosi dan Penyesuaian Sosial  

Anak Cerebral Palsy (CP) kurang memiliki konsep diri yang baik. 

Konsep diri ini bukan bawaan tetapi diperoleh anak melalui interaksi 

lingkungan keluarga dan masyarakat. Sikap penolakan dari keluarga dan 

masyarakat akan membuat emosi dan penyesuaian diri anak terhadap 

lingkungan terganggu. 
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6. Dampak Dari Cerebral Palsy (CP)  

Cerbral palsy dapat berdampak pada keadaan kejiwaan yang banyak 

dialami adalah kurangnya ketenangan. Anak Cerebral Palsy (CP) tidak dapat 

stabil, sehingga menyulitkan pendidik untuk mengikat (mengarahkan) kepada 

suatu pelajaran atau latihan. “Anak Cerebral Palsy (CP) dapat juga bersikap 

depresif, seakan-akan melihat sesuatu dengan putus asa atau sebaliknya agresif 

dengan bentuk pemarah, ketidak sabaran atau jengkel, yang akhirnya sampai 

kejang “. (Mumpuniarti, 2001). Pendapat lain yang dikemukakan oleh 

Mohammad Efendi (2006). 16 Kondisi kelainan pada anak sebagian besar 

menimbulkan kesulitan belajar dan perkembangan kognitifnya. Khsusunya 

anak Cerebral Palsy (CP) selain mengalami kesulitan dalam belajar dan 

perkembangan fungsi kognitifnya, mereka pun seringkali mengalami kesulitan 

dalam komunikasi, persepsi, maupun kontrol gerakan, bahkan beberapa 

penelitian sebagian besar diketahui terbelakang mental (tunagrahita).  

Sedangkan menurut Abdul Salim (2007), kelainan fungsi dapat terjadi 

tergantung dari jenis Cerebral Palsy (CP) dan berat ringannya kelainan, antara 

lain:  

a. Kelainan fungsi mobilitas  

Kelainan fungsi mobilitas dapat diakibatkan oleh adanya kelumpuhan 

anggota gerak tubuh, baik anggota gerak atas maupun anggota gerak 

bawah, sehingga anak dalam melakukan mobilitas mengalami hambatan.  

b. Kelainan fungsi komunikasi 

Kelainan ini dapat timbul karena adanya kelumpuhan pada otot-otot mulut 

dan kelainan pada alat bicara. Kelainan tersebut mengakibatkan 

kemampuan anak untuk berkomunikasi secara lisan mengalami hambatan.  
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c. Kelainan fungsi mental  

Kelainan fungsi mental dapat terjadi terutama pada anak Cerebral Palsy 

(CP) dengan potensi mental normal. Oleh karena ada hambatan fisik yang 

berhubungan dengan fungsi gerak dan perlakuan yang keliru, 

mengakibatkan anak yang sebenarnya cerdas akan tampak tidak dapat 

menampikan kemampuannya secara maksimal.  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, kerusakan otak pada anak Cerebral 

Palsy (CP) berdampak pada kelainan fisik, kelainan psikologis, kelainan 

mobilitas, kelainan komunikasi, kelainan mental dan inteligensi.  

7. Aktivitas Fisik Anak Cerebral Palsy (CP) 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) aktivitas adalah 

kegiatan, sedangkan fisik adalah badan atau raga, sehingga dapat disimpulkan 

aktivitas fisik merupakan kegiatan yang menggunakan badan. Pada kehidupan 

seharihari kita tidak terlepas dari aktivitas fisik, baik aktivitas yang 

membutuhkan energi yang banyak maupun yang sedikit (Nurmalina, 2011).  

Menurut World Health Organisation (WHO, 2005), aktivitas fisik 

didefinisikan sebagai gerakan tubuh yang memerlukan pengeluaran energi 

yang dihasilkan oleh otot rangka. Aktivitas fisik merupakan gerakan tubuh 

yang mengeluarkan tenaga serta energi yang berupa pembakaran kalori 

(Nurmalina, 2011). Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa aktivitas fisik 

adalah segala macam gerak yang membutuhkan energi. Kategori aktivitas fisik 

meliputi latihan, olahraga, bekerja, bermain, dan lain-lain. Aktivitas fisik 

secara teratur telah lama dianggap sebagai komponen penting dari gaya hidup 

sehat.  
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Menurut Nurmalina tahun 2011, aktivitas fisik dapat digolongkan 

menjadi tiga tingkatan, aktivitas fisik yang sesuai untuk anak dan remaja yaitu, 

pertama kegiatan ringan yang hanya memerlukan sedikit tenaga dan tidak 

menyebabkan ketahanan (endurance) atau perubahan pada pernapasan, seperti 

berjalan kaki, menyapu lantai, mencuci, berdandan, , belajar, duduk, sekolah, 

melihat TV, belajar di rumah, nongkrong. Kedua, yaitu kegiatan sedang yang 

membutuhkan tenaga terus menerus, gerakan otot yang berirama flexibility). 

Seperti berlari kecil, bersepeda, bermain musik, tenis meja, berenang, jalan 

cepat. Selanjutnya kegiatan berat yang berhubungan dengan olahraga sehingga 

membutuhkan kekuatan (strength). Seperti berlari, bermain sepak bola, basket, 

aerobik, bela diri, dan outbound.  

Setiap anak memiliki aktivitas fisik yang berbeda-beda, tergantung 

pada tahap perkembangannya. Aktivitas anak ini merupakan gerakan-gerakan 

dalam memberikan respon terhadap berbagai stimulasi yang berbeda. Seiring 

bertambahnya usia maka perkembangan anak semakin maju, 18 yaitu setelah 

proses merayap lalu akhirnya berjalan, berlari, bermain akan menjadi suatu 

kebiasaan yang menjadi aktivitas fisik anak (Nurani, 2009).  

Anak Cerebral Palsy (CP) memiliki karakter khusus yang berbeda 

dibandingkan anak normal pada umumnya. Anak Cerebral Palsy (CP) tentunya 

memerlukan penanganan khusus dan perhatian yang berbeda dalam setiap 

aktivitas kesehariannya, karena terdapat hambatan fisik yang sangat 

berpengaruh kepada mobilitas fisik anak Cerebral Palsy (CP)  
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8. Pemeriksaan Cerebral Palsy (CP)  

Terdapat beberapa langkah untuk mengetahui tanda-tanda Cerebral 

Palsy (CP),  yaitu: 

a. Pemeriksaan fisik 

Pada hal ini penderita Cerebral Palsy (CP) melakukan pemeriksaan 

motorik bayi dan melihat kembali riwayat medis mulai dari riwayat 

kehamilan, persalinan dan kesehatan bayi. Perlu juga dilakukan 

pemeriksaan refleks dan mengukur perkembangan lingkar kepala anak. 

Refleks ialah gerakan tubuh secara otomatis bereaksi sebagai respon 

terhadap stimulus spesifik. 

b. Pemeriksaan neuroradiologik 

Pemeriksaan khusus neuroradiologi untuk mencari kemungkinan 

penyebab Cerebral Palsy (CP) perlu dikerjakan, salah satunya 

pemeriksaan yaitu dengan melakukan CT-Scan kepala, CT-Scan kepala 

yaitu pemeriksaan imaging untuk mengetahui struktur jaringan otak selain 

itu juga dapat menjabarkan area otak yang kurang berkembang, kista 

abnormal atupun kelainan lainnya. 

MRI merupakan teknik imaging yang canggih, dimana menghasilkan 

gambar yang lebih baik dalam hal struktur atau area abnormal dengan 

lokasi lekat dengan tulang. Neuroimaging direkomendasikan dalam 

evaluasi anak Cerebral Palsy (CP) jika etiologi tidak dapat ditemukan. 

c. Pemeriksaan lainnya 

Dalam hal inipun perlu adanya pemeriksaan lainnya; dimana yang 

mempertimbangkan kondisi lain yang berhubungan dengan Cerebral 

Palsy (CP). Beberapa dokter menyatakan bahwa trerdapat penyakit kejang 
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maka harus dilakukan EEG, dimana dapat membantu melihat aktifitas 

elektrik otak dan akan menunjukan penyakit kejang tersebut. Identifikasi 

kelainan penyerta sangat penting sehingga diagnosis dini akan lebih 

mudah ditegakkan. Banyak kondisi diatas dapat diperbaiki dengan terapi 

spesifik sehingga dapat memperbaiki kualitas hidup penderita Cerebral 

Palsy (CP). 

9. Faktor Resiko Cerebral Palsy (CP)  

Faktor-faktor resiko yang dapat menyebabkan kemungkinan terjadinya 

Cerebral Palsy (CP) semakin besar antara lain yaitu: 

a. Letak lahir sungsang 

b. Proses persalinan sulit 

Masalah vaskuler atau respirasi bayi selama persalinanmerupakan 

tanda awal yang menunjukan adanya masalah kerusakan otak atau otak 

bayi tidak berkembang secara normal. Komplikasi tersebut dapat 

menyebabkan kerusakan otak permanen 

c. Apgar score rendah 

Apgar score yang rendah hingga 10-20 menit setelah kelahiran 

d. BBLR dan prematuritas 

Resiko Cerebral Palsy (CP) lebih tinggi diantara bayi dengan berat 

<2500 gram dan bayi lahir dengan usia kehamilan <37 minggu. Resiko 

akan meningkat sesuai dengan rendahnya berat lahir dan usia kehamilan 

e. Kehamilan ganda 
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f. Malformasi SSP 

Sebagian besar bayi-bayi yang lahir dengan Cerebral Palsy (CP) 

memperlihatkan malformasi system saraf pusat yang nyata. Misal lingkar 

kepala abnormal (microcefali) 

g. Pendarahan maternal pada saat masa akhir kehamilan 

Pendarahan vaginal selama bulan ke 9-10 kehamilan dan 

peningkatan jumlah protein dalam urine berhubungan dengan peningkatan 

resiko terjadinya Cerebral Palsy (CP) pada bayi. 

h. Retardasi mental dan kejang 

i. Kejang pada bayi baru lahir 

 Berdasarkan penelitian di Pakistan tahun 2014, faktor risiko paling 

umum yang menyebabkan terjadinya Cerebral Palsy (CP) yaitu adanya 

hubungan atau pertalian darah, kejang neonatal, infeksi selama kehamilan dan 

kurangya perawatan antenatal. Penyebab prenatal adalah trauma ibu, 

kekurangan gizi, infeksi selama kehamilan dan kelahiran ganda. Di antara 

semua ini faktor, adanya infeksi atau demam selama kehamilan lebih menonjol 

dalam masyarakat 

Data yang dikumpulkan oleh National Institutes of Health Collaborative 

Perinatal Project (NCPP) mengungkapkan bahwa infiltrat inflamasi yang sedang 

sampai yang parah hadir dalam plasenta meningkatkan risiko mengembangkan 

Cerebral Palsy (CP) baik bagi bayi prematur dan bayi cukup bulan. Selain itu, 

hubungan yang signifikan antara berat badan lahir rendah dan Cerebral Palsy 

(CP) telah terlihat dalam berbagai penelitian Western. Persalinan yang tidak 

dilakukan di rumah sakit juga menimbulkan risiko yang berhubungan dengan 

Cerebral Palsy (CP) seperti asfiksia pada saat lahir. Asfiksia adalah keadaan 
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dimana bayi baru lahir tidak dapat bernapas secara spontan dan teratur. Bayi 

dengan riwayat gawat janin sebelum lahir, umumnya akan mengalami asfiksia 

pada saat dilahirkan. Masalah ini erat hubungannya dengan gangguan kesehatan 

ibu hamil, kelainan tali pusat, atau masalah yang mempengaruhi kesejahteraan 

bayi selama atau sesudah persalinan. Peran asfiksia pada saat lahir dalam 

penyebab Cerebral Palsy (CP) telah sangat dibahas dan menentang seluruh 

literatur yang ada. Studi Western menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang 

signifikan, sedangkan negara-negara berkembang terutama India Utara, Nigeria 

dan Malta menemukan sangat sugestif sejarah asfiksia pada anak-anak saat lahir. 

 

C. Koordinasi Gerak  

1. Pengertian Koordinasi Gerak  

 Persepsi koordinasi gerak menurut Rahyubi (2012) yaitu kemampuan 

yang mencakup dua atau lebih persepsi pola-pola gerakan. Koordinasi gerak 

merupakan hasil perpaduan kinerja dari kualitas otot, tulang, dan persendian 

dalam menghasilkan satu gerak yang efektif dan efisien (Sukadiyanto, 2005). 

Lutan (2002) menyebutkan bahwa koordinasi gerak adalah kemampuan untuk 

memadukan pelaksanaan tugas gerak yang terpisah-pisah yang didukung oleh 

beberapa sumber penginderaan sehingga menjadi gerak yang efisien. 

Koordinasi gerak memerlukan suatu keharmonisan, irama, dan urutan gerak 

dari beberapa anggota tubuh.  

 Menurut Suharno (Sridadi, 2009) koordinasi gerak adalah kemampuan 

seseorang untuk merangkai beberapa unsur gerak menjadi suatu gerakan yang 

selaras sesuai dengan tujuannya, atau kemampuan menampilkan tugas gerak 

dengan lentur dan akurat yang seringkali melibatkan perasaan dan serangkaian 
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koordinasi otot yang mempengaruhi gerakan. Selanjutnya, Mahendra (2002) 

mengemukakan bahwa koordinasi gerak merupakan interaksi sistem syaraf 

pusat dan sistem otot penggerak dalam suatu jalur gerak yang khusus. 

Koordinasi gerak diperlukan untuk kecepatan gerak, penghematan tenaga, dan 

pengendalian anggota tubuh yang terkait.  

 Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa koordinasi 

gerak merupakan perpaduan dari beberapa gerakan yang tersusun menjadi 

suatu rangkaian gerak yang harmonis dengan tujuan tertentu. 

2. Pengertian Koordinasi Kaki, Tangan, dan Kepala  

 Koordinasi gerak kepala, tangan, dan kaki merupakan salah satu 

gerakan dasar dalam pengembangan fisik motorik anak. Rahyubi (2012) 

menyebutkan bahwa Koordinasi mata dan tangan berkaitan dengan 

kemampuan memilih suatu objek dan mengkoordinasikannya. Aktivitas 

koordinasi mata dan tangan merupakan kombinasi dari pengamatan yang tepat 

dan jeli dan pengaturan fungsi gerak yang klop. Sedangkan koordinasi mata 

dan kaki berkaitan dengan kemampuan melakukan suatu gerakan berdasarkan 

penglihatan dan gerak anggota badan bagian bawah (kaki). Selengkapnya, 

Sridadi (2009) menyebutkan bahwa bahwa koordinasi kepala, tangan dan kaki 

adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengkoordinasikan gerak kepala, 

tangan dan kaki kedalam rangkaian gerakan yang utuh, menyeluruh, dan terus 

menerus secara cepat dan tepat dalam irama gerak yang terkontrol.  

 Lutan (2002) menyebutkan bahwa koordinasi kaki, tangan, dan kepala 

terjadi karena adanya koordinasi gerak di antara organ-organ tersebut. 

Koordinasi mata dan tangan terjadi karena adanya keserasian antara kesan yang 

diperoleh dari penglihatannya dengan otot dan syaraf yang menggerakkan 
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tangannya. Selanjutnya, koordinasi mata dan kaki akan tercipta apabila 

seseorang memperoleh kesan mengenai arah.  

 Dari berbagai definisi koordinasi kaki, tangan, dan kepala di atas, dapat 

disimpulkan bahwa koordinasi kaki, tangan, dan kepala merupakan 

kemampuan untuk mengkoordinasikan gerakan kaki, tangan, dan kepala dalam 

suatu rangkaian gerak dengan harmonis dan dalam irama gerak yang 

terkontrol. 

3. Fisiologi Koordinasi Gerak 

 Organ yang berperan dalam sistem pengatur pemprosesan koordinasi 

pada gerak ini adalah otak. Di dalam serebrum (otak) terbagi menjadi 2 bagian, 

yaitu hemisfer serebral (cerebral hemisphere). Hemisfer ini dihubungkan oleh 

kumpulan serabut yang cukup banyak yang di sebut dengan korpus kalosum 

(corpus callosum). Secara umum hemisfer kanan mengontrol sisi kiri tubuh 

dan hemisfere kiri mengontrol sisi kanan tubuh. Begitu juga dengan tugas 

hemisfer memiliki tugas dan bakat masing-masing.  

 Otak menurut belahannya terdiri dari dua bagian yaitu belahan kiri (left 

hemisphere) dan belahan kanan (right hemisphere). Belahan otak kiri 

berkenaan dengan kemampuan berpikir ilmiah, kritis, logis dan linear, 

sedangkan belahan otak kanan berkenaan dengan fungsi-fungsi yang non 

linear, non verbal, holistik, humanistik, dan bahkan mistik. Lahirnya 

kreativitas dalam bentuk gagasan maupun karya nyata merupakan perpaduan 

antara kedua belahan otak tersebut (Sherwood, 2012). Serebelum berfungsi 

untuk mengawali dan mengatur gerakan, khususnya gerakan yang terampil.  

 Serebellum berfungsi sebagai pembanding antara perencanaan motorik 

dan basil dari motorik, selain itu serebellum juga berfungsi untuk mendeteksi 
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kesalahan sistem. Serebelum mengirim sinyal untuk koreksi ke brain steam dan 

kortek motorik. Pada serebellum terdapat Tiga divisi fungsional yakni 

vestibuloserebellum, spinoserebellum, dan serebroserebellum. 

Vestibuloserebellum berfungsi untuk mengontrol dan mengkoordinasi otot-

otot aksial dan gerakan kepala dan mata, spinoserebellum berfungsi untuk 

memberikan informasi motorik dan eksitabilitas motor neuron, 

serebroserebellum berfungsi untuk mengawali gerakan dan koordinasi otot 

(Lahunta dan Glass, 2009).  

 Sistem limbik berfungsi sebagai pusat pengatur adaptasi. Sistem limbik 

meliputi thalamus, bagian yang terdapat di otak depan. Di bagian ini terjadi 

persimpangan saraf-saraf sensorik yang masuk ke otak. Hipothalamus 

memiliki efek yang sangat kuat pada hampir seluruh sistem visceral tubuh kita 

dikarenakan hampir semua bagian dari otak mempunyai hubungan dengannya. 

Oleh karena hubungan inilah, maka hypothalamus dapat merespon rangsang 

psikologis dan emosional, hypothalamus, merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari sistem limfatik, dan merupakan konektor sinyal dari berbagai 

bagian otak menuju ke korteks otak besar. Akson dari berbagai sistem indera 

berakhir pada hipotalamus (kecuali sistem olfaction) sebelum informasi 

tersebut diteruskan ke korteks otak besar (Hendelman, 2006).  

 Hipotalamus berfungsi sebagai monitoring dan mengontrol berbagai 

aktivitas dari tubuh yang sangat banyak, amygdala, hippocampus, 

neurotransmiter, yakni zat kimia di dalam otak yang berfungsi membawa pesan 

antar sel saraf. Zat kimia ini diproduksi di dalam sel-sel saraf yang ada di otak, 

ketika pesan dari otak harus ditransmisikan ke bagian-bagian lain. Hampir 
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seluruh kegiatan otak memanfaatkan neurotransmiter untuk menyampaikan 

pesan (Hendelman, 2006).  

 Basal ganglia menghasilkan gerakan yang terampil dan terkoordinasi 

dihasilkan dari kerja kortek motorik. Sebuah perencanaan motorik dibuat oleh 

area premotor yang nantinya akan dieksekusi oleh area motorik primer. 

Gerakan yang dihasilkan oleh kortek motorik primer masih kasar, sehingga 

perlu dikontrol oleh area premotor yang berhubungan dengan basal ganglia. 

Dengan peran dari basal ganglia maka gerakan yang dihasilkan akan lebih 

terkontrol (Steiner dan Tseng, 2010).  

 Basal ganglia merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut 

beberapa area di subcortical gray matter yang meliputi nukleus kaudatus, 

putamen, globus pallidus, nukleus subthalamikus dan substansia nigra. 

Nukleus kaudatus dan putamen menyusun striatum. Striatum merupakan 

reseptor utama dari basal ganglia yang menerima input dari kortekserebri. 

sistem limbik, thalamus dan substansia nigra. Input yang berasal dari kortek 

serebri merupakan eksitasi dan merupakan proyeksi dari sensorik dan kortek 

motorik menuju ke putamen, dari prefrontal kortek menuju ke nukleus 

kaudatus dan dari kortek limbik dan amigdala menuju ke ventral striatum. 

Basal ganglia memiliki sejumlah lintasan yakni : (1) dari striatum ke globus 

pallidus ke thalamus ke kortek dan ke striatum, (2) dari striatum ke substansia 

nigra dan ke striatum, (3) dari globus pallidus ke subthalamus dan berakhir ke 

globus pallidus (Groenewegen et al., 2009).  

 Input kortikal dari basal ganglia kebanyakan menggunakan 

neurostransmitter glutamate. Striatum merupakan area di otak yang paling 

kaya mengandung dua neurotransmitter yang penting di dalam sistem saraf 
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pusat yakni achetylchline dan dopamine. Acetylcholine merupakan 

neurotransmitter pada sinaps di kebanyakan saraf, sedangkan dopamine 

diproduksi di substansia nigra dan disalurkan ke striatum melalui akson 

nigrostriatal, untuk bekerja pada striatum. Apabila terjadi kerusakan pada 

substansia nigra, maka akan menyebabkan penurunan level dopamine pada 

striatum. Aktivitas basal ganglia dimodulasi oleh neuron dopaminergic di 

substansia nigra. Dopamine memiliki efek eksitasi pada neuron striatal pada 

jalur langsung dan efek inhibisi pada jalur tidak langsung. Jalur langsung terdiri 

dari putamen nukleus kaudatus, dan striatum menghasilkan inhibisi pada 

globus pallidus dan sebagai konsekuensinya di inhibisi dari thalamus, superior 

kullikulus dan target lainnya. Jalur tidak langsung yang terdiri dari nukleus 

subtalamik menghasilkan eksitasi dari output saraf dari globus pallidus yang 

akan meningkatkan inhibisi pada organ target (Bolam et al., 2005).  

 Basal ganglia berperan dalam motor kontrol dan tindakan otomatis dari 

ketrampilan motorik yang bertindak dengan memfasilitasi penggunaan 

perencanaan motorik. Basal ganglia tidak berfungsi untuk memulai gerakan, 

namun berfungsi memodulasi pola gerakan yang telah dimulai pada level 

kortikal (Groenewegen et al., 2009).  

 Kapsula interna (internal capsule) adalah bagian otak yang terletak di 

antara nukleus lentikularis dan nukleus kaudatus. Struktur ini adalah 

sekelompok saluran serat termyelinasi, termasuk akson dari jaras piramidalis 

(piramidal neurons) dan jaras motorik ekstrapiramidalis atas (extrapyramidal 

upper motor neurons) yang menghubungkan korteks ke badan sel dari jaras 

motorik yang lebih rendah. Karena begitu banyaknya akson yang berkumpul 

dalam kapsula interna, bagian ini kadang-kadang juga disebut sebagai leher 
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botol serat (bottleneck of fibers). Ujung kapsula interna berakhir dalam otak, 

tepat di atas otak tengah, namun akson-akson yang melewatinya terus ke bawah 

melalui batang otak dan sumsum tulang belakang. Mereka turun melalui batang 

otak dalam dua bundel besar yang disebut pedunkulus serebri atau krus serebri 

(Wibowo, 2005) .  

 Medulla oblongata adalah bagian dari otak belakang yang merupakan 

jalur yang dilewati saat motorik dan sensorik neuron dari otak tengah dan otak 

depan melakukan perjalanan melalui medulla. Sebagai bagian dari batang otak 

, medulla oblongata membantu dalam mentransfer pesan antara berbagai 

bagian dari otak dan sumsum tulang belakang. Medulla oblongata terlibat 

dalam beberapa fungsi tubuh diantaranya koordinasi gerakan tubuh (Wibowo, 

2005).  

 Pada potongan melintang medulla spinalis dapat dijumpai berwarna 

gelap berbentuk kupu-kupu yang dinamakan substansia grisea. Substansia 

grisea berisi badan sel saraf, yang merupakan sel saraf motorik dan serabut 

saraf sensoris (Wibowo, 2005) 

4. Gangguan Koordinasi Gerak 

Seperti halnya sistem tubuh yang lain, sistem saraf juga dapat mengalami 

kelainan atau kerusakan sel sehingga tidak dapat menjalankan fungsinya 

dengan baik. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, misalnya kecelakaan, 

makanan atau minuman seperti alkohol, virus, dan lain-lain. Beberapa 

gangguan pada susunan saraf antara lain sebagai berikut. 

a. Meningitis, yaitu peradangan di bagian selaput otak (meninges), yang 

disebabkan oleh bakteri atau virus. Peradangan otak ini dapat melibatkan 

pula struktur terkait lainnya. encephalomyelitis adalah peradangan otak dan 
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sumsum tulang belakang, dan meningoencephalitis adalah peradangan otak 

dan “meninges” (membran yang menutupi otak). Penyebab encephalitis 

paling sering adalah karena infeksi mikroorganisme atau zat-zat kimia 

seperti timbal, arsen, merkuri (air raksa), dll. 

b.  Neuritis, yaitu gangguan pada saraf tepi (perifer) yang disebabkan adanya 

peradangan, keracunan, ataupun tekanan. 

c. Penyakit parkinson, merupakan penyakit kemunduran otak akibat 

kerusakan bagian otak yang mengendalikan gerakan otot. Ciri-ciri 

penderita penyakit ini adalah tubuh yang selalu gemetar, mengalami 

kesakitan dalam berjalan, bergerak, dan berkoordinasi. 

d. Gegar otak, yaitu gangguan pada otak akibat benturan pada kepala. 

Biasanya dokter akan memberikan suatu obat agar saraf dapat 

mengembalikan fungsi kerjanya dengan baik. Pada bagian berikutnya akan 

dipelajari pengaruh obat-obatan terhadap sistem saraf. 

e. Stroke 

Kelayuan tiba-tiba otak akibat dari berkurangnya secara drastis 

aliran darah ke suatu bagian otak atau akibat pendarahan dalam otak. 

Keadaan ini berdampak antara lain kelumpuhan sementara atau menetap 

pada satu atau kedua sisi tubuh, kesulitan berkata-kata atau makan, dan 

lenyapnya koordinasi otot. Merokok, kolestrol tinggi, diabetes, penuaan, 

dan kelainan turunan adalah faktor utama penyebab stroke. 

f. Alzheimer 

Penyakit alzheimer ditandai oleh kerusakan sel saraf dan 

sambungan saraf di kulit otak dan kehilangan massa otak yang cukup besar. 

Gejala khas pertama yang muncul adalah pikun. Ketika makin buruk, 
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kehilangan ingatan si penderita juga makin parah. Keterampilan bahasa, 

olah pikir, dan gerak turun drastis. Emosi jiwa dan suasana hati jadi labil. 

Penderita cenderung rentan dan lebih peka terhadap stres. Mudah 

terombang-ambing antara marah, cemas, atau tertekan. Pada tahap lebih 

lanjut, penderita kehilangan responsibilitas dan mobilitas serta kontrol 

terhadap fungsi tubuh. 

g. Epilepsi 

Epilepsi adalah kelainan kronik yang dicirikan oleh serangan 

mendadak dan berulang-ulang yang disebabkan oleh impils berlebihan sel-

sel saraf dalam otak. Serangan dapat berupa sawan, hilang kesadaran 

beberapa saat, gerak atau sensasi aneh bagian tubuh, tingkah laku aneh, dan 

gangguan emosional. Serangan epilepsi umumnya berlangsung hanya 1-2 

menit. Kemudian diikuti oleh kelemahan, kebingungan, atau 

kekurangtanggapan. 

h. Narkolepsi 

Narkolepsi adalah gangguan tidur yang ditandai dengan serangan 

tidur tiba-tiba dan tak terkendali di siang hari, dengan gangguan tidur di 

malam hari. Penderita bisa mendadak tertidur di mana saja dan kapan saja 

bahkan saat berdiri atau berjalan. Tidur berlangsung beberapa detik atau 

menit dan bahkan lebih dari sejam. 

i. Afasia 

Afasia adalah kerusakan dalam pengungkapan dan kepahaman 

bahasa yang disebabkan oleh kerusakan lobus frontal dan temporal otak. 

Afasia bisa disebabkan oleh luka kepala, tumor, stroke, atau infeksi 

 

http://hedisasrawan.blogspot.com/2012/08/5-jenis-gangguan-tidur-yang-perlu-anda.html
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j. Dementia 

Kemunduran kapasitas intelektual – yang kronis dan biasanya kian 

memburuk – yang berkaitan dengan kehilangan sel saraf secara meluas dan 

penyusutan jaringan otak. Dementia paling biasa terjadi di kalangan lansia 

meskipun dementia ini dapat menyerang segala usia. Kondisi dementia 

dimulai dengan hilangnya ingatan, yang mula-mula tampak sebagai 

ketidakingatan atau kelupaan sederhana. Ketika memburuk, lingkup 

kehilangan ingatan meluas hingga penderita tak lagi ingat akan 

keterampilan, sosial, dan hidup yang paling dasar sekalipun. 

5. Pemeriksaan Koordinasi Gerak 

Gangguan koordinasi dibagi menjadi:  

a. Gangguan equlibratory coordination (mempertahankan keseimbangan, 

khususnya pada posisi berdiri), diperiksa dengan:  

1) Tes Romberg  

Penderita diminta berdiri dengan kedua tumit saling merapat. 

Pertama kali dengan mata terbuka kemudian penderita diminta 

menutup matanya. Pemeriksa menjaga jangan sampai penderita jatuh 

tanpa menyentuh penderita. Hasil positif didapatkan apabila penderita 

jatuh pada satu sisi.  

2) Tes tandem walking  

Penderita diminta berjalan pada satu garis lurus di atas lantai, 

dengan cara menempatkan satu tumit langsung di depan ujung jari kaki 

yang berlawanan, baik dengan mata terbuka atau tertutup. (Gambar 5)  

 

 Gambar 2.10 Tandem Walking 

Sumber : Unsoed, 2005 
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b. Gangguan non equilibratory coordination (pergerakan yang disengaja dari 

anggota gerak, terutama gerakan halus), diperiksa dengan:  

1) Finger-to-nose test.  

Bisa dilakukan dengan posisi pasien berbaring, duduk atau berdiri. 

Dengan posisi abduksi dan ektensi secara komplit, mintalah pada pasien 

untuk menyentuh ujung hidungnya sendiri dengan ujung jari telunjuknya. 

Mula-mula dengan gerakan perlahan kemudian dengan gerakan cepat, baik 

dengan mata terbuka dan tertutup.   

 

 

2) Nose-finger-nose-test  

Serupa dengan finger to nose test, tetapi setelah menyentuh 

hidungnya, pasien diminta menyentuh ujung jari pemeriksa dan kembali 

menyentuh ujung hidungnya. Jari pemeriksa dapat diubah-ubah baik dalam 

jarak maupun bidang gerakan.  

 

 

  

Gambar 2.11 Finger to Nose Test 

Sumber : Unsoed, 2005 

 

Gambar 2.12 Nose Finger Nose Test 

Sumber : Unsoed, 2005 
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3) Finger-to-finger test  

Penderita diminta mengabduksikan lengan pada bidang horizontal 

dan diminta untuk menggerakkan kedua ujung jari telunjuknya saling 

bertemu tepat ditengah-tengah bidang horizontal tersebut. Pertama dengan 

gerakan perlahan kemudian dengan gerakan cepat, dengan mata ditutup dan 

dibuka. 

 

4) Diadokokinesis  

Penderita diminta untuk menggerakan kedua tangannya bergantian 

pronasi dan supinasi dengan posisi siku diam, mintalah gerakan tersebut 

secepat mungkin dengan mata terbuka atau mata tertutup. Diadokokinesis 

pada lidh dapat dikerjakan dengan meminta penderita menjulurkan dan 

menarik lidah atau menggerakkan ke sisi kanan dan kiri secepat mungkin.  

 
 

 

5) Tapping test merupakan variasi test diadokokinesis, dilakukan dengan 

menepuk pinggiran meja/paha dengan telapak tangan secara berselingan 

bagian volar dan dorsal tangan dengan cepat atau dengan tepukan cepat jari-

jari tangan ke jempol.  

 

  
  
  
  
  
  
          
  

Gambar 2.13 Diadoko kinesis Test 

Sumber : Unsoed, 2005 

 

Gambar 2.14 Tapping Test 

Sumber : Unsoed, 2005 
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6) Heel-to-knee-to-toe test  

Penderita diminta untuk menggerakkan tumit kakinya ke lutut 

kontralateral, kemudian diteruskan dengan mendorong tumit tersebut lurus 

ke jari-jari kakinya.   

Variasi dari tes ini adalah toe-finger test, yaitu penderita diminta 

untuk menunjuk jari penderita dengan jari-jari kakinya atau dengan cara 

membuat lingkaran di udara deng an kakinya  

 

 

 

 

 

 

7) Rebound test  

Penderita diminta adduksi pada bahu, fleksi pada siku dan supinasi 

lengan bawah, siku difiksasi/diletakkan pada meja periksa/alas lain, 

kemudian pemeriksa menarik lengan bawah tersebut dan penderita diminta 

menahannya, kemudian dengan mendadak pemeriksa melepaskan tarikan 

tersebut tetapi sebelumnya lengan lain harus menjaga muka dan badan 

pemeriksa supaya tidak terpukul oleh lengan penderita sendiri bila ada lesi 

cerebellum.   

 

  

Gambar 2.15 Toe-Finger Test 

Sumber : Unsoed, 2005 

 

Gambar 2.16 Heel to Knee to toe Test 

Sumber : Unsoed, 2005 
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D. Task Oriented Training 

1. Definisi Task-Oriented Training 

Menurut Kumar dan Ostwal (2016) Task-Oriented Training 

didefinisikan sebagai latihan berulang yang signifikan, kegiatan fungsional 

atau unsur kegiatan tersebut bertujuan untuk memperoleh keterampilan 

motorik yang terorganisir dengan baik dan efektif . pendekatan dengan Task-

Oriented Training didasarkan pada model sistem kontrol motorik dan teori 

belajar motor kontemporer. 

Pendekatan ini berfokus pada interaksi antara komponen sistem 

sensorimotor pada kekuatan, daya tahan, jangkauan gerak, koordinasi, 

kesadaran inderawi, postural kontrol, dan keterampilan perseptual, dan 

menggunakan konsep derajat parameter kebebasan dan kontrol. Dengan 

munculnya pendekatan Task-Oriented, fokus terapi dalam rehabilitasi telah 

bergeser dari menghilangkan defisit menjadi meningkatkan fungsi di semua 

kinerja domain dengan menekankan kebugaran, fungsi, partisipasi, dan 

kualitas hidup (Kumar dan Ostwal, 2016) 

Menurut Kwon & Yoon (2016) Task-Oriented Training merupakan 

suatu pendekatan fisioterapi terbaru yang bertujuan untuk memperbaiki 

kekuatan otot dan fungsi tubuh pada pasien dengan gangguan neurologis. 

2. Manfaat Task-Oriented Training 

 Task-Oriented Training dirancang untuk meningkatkan kemampuan 

gerak tubuh, kekuatan otot dan koordinasi berdasarkan perkembangan motorik 

normal, dan memungkinkan interaksi antara minat dan partisipasi anak. 

Kelompok praktik dengan variabiliatas tinggi dirancang untuk mendorong 

minat  dan partisipasi aktif anak-anak berdasarkan pengetahuan tentang hasil 
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umpan balik ekstrinsik yang diberikan secara acak setelah setiap tugas selesai 

selama program pelatihan yang berorientasi pada tugas. 

3. Indikasi Task-Oriented Training 

Berbagai penelitian menyebutkan bahwa Task-Oriented Trining 

banyak digunakan pada kasus dengan gangguan motoric salah satunya adalah 

Cerebral Palsy (CP). Seperti penelitian yang dilakukan oleh Sahju (2016) 

menjelaskan bahwa Task-Oriented Trining sangat efektif untuk meningkatkan 

mobilitas dan keseimbangan pada anak Cerebral Palsy (CP) spastic diplegia. 

Selain untuk meningkatkan mobilitas dan keseimbangan, penelitian yang 

dilakukan oleh Choi, Lee dan Hyolyun RO (2011) juga menyebutkan bahwa 

Task-Oriented Trining efektif untuk memperbaiki postur duduk anak Cerebral 

Palsy (CP). Penelitian sejenis juga dilakukan oleh Han & Chung (2016) juga 

menjelaskan bahwa Task-Oriented Trining mampu meningkatkan kemampuan 

gross motor, keseimbangan, dan fungsi gait anak Cerebral Palsy (CP). 

 Selain pada kondisi Cerebral Palsy (CP), Task-Oriented Trining juga 

banyak digunakan sebagai salah satu metode untuk pemulihan setelah stroke. 

Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Badawy (2017) bahwa Task-

Oriented Trining mampu meningkatkan fungsi tangan pada pasien subakut 

stroke. Dalam penelitian Ransink et al (2008) menjelaskan bahwa Task-

Oriented Trining digunakan sebagai teknik rehabilitasi setelah stroke.  

4. Fisiologi Task-Oriented Training 

Pendekatan pelatihan didasarkan pada model sistem kontrol motorik 

dan teori belajar motor kontemporer. Pendekatan ini berfokus pada interaksi 

antara komponen sistem sensorimotor yang melibatkan kekuatan, daya tahan, 

jangkauan gerak, koordinasi, kesadaran inderawi, postural kontrol, dan 
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keterampilan perseptual, dan menggunakan konsep derajat parameter 

kebebasan dan kontrol. Fokus terapi dalam rehabilitasi telah bergeser dari 

menghilangkan defisit untuk meningkatkan fungsi di semua kinerja domain 

dengan menekankan kebugaran, fungsi, partisipasi, dan kualitas hidup (Shaju, 

2016).  

Pendekatan berorientasi tugas secara efektif menyediakan berbagai 

stimulasi sensorik dan mendorong aktivitas fungsional sebagai salah satu 

bentuk perawatan berdasarkan motor belajar dengan sabar. Ini terdiri dari 

tugas-tugas yang benar-benar bisa membantu dalam meningkatkan 

kemampuan operasi kehidupan sehari-hari. Kegunaan dari pelatihan 

berorientasi tugas adalah didukung melalui terapi yang disebabkan oleh 

hambatan. Perhatian lebih diarahkan ke penguatan otot pada anak-anak dengan 

kelumpuhan otak (Han & Chung, 2016). 

5. Pengaplikasian Task-Oriented Training 

Beberapa latihan Task-Oriented Training diantaranya: 

a. Duduk diatas meja dan berusaha meraih beberapa benda di arah yang 

berbeda dan berada di luar jarak lengan untuk melatih kaki dan 

pengaktivasian otot-otot kaki 

b.    Latihan duduk ke berdiri dari berbagai ketinggian kursi untuk 

menguatkan otot-otot ekstremitas bawah 

c. Latihan melangkah maju, mundur dan menyamping ke blok dengan 

berbagai ketinggian. 

d. Berdiri berjinjit untuk menguatkan otot-otot plantar flexor 
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e. Berdiri dengan base of support dibatasi dengan kaki dalam kondisi sejajar 

dan mencapai benda, termasuk turun ke lantai untuk memperbaiki 

keseimbangan posisi 

f.    Berdiri dari kursi: berjalan dengan jarak yang dekat  dan kembali ke kursi 

untuk mengetahui transisi yang mulus diantara kedua tugas itu 

g. Berjalan dengan membawa benda 

h. Berjalan di atas berbagai permukaan dan rintangan 

i. Menendang bola 

j.    Melangkah bergantian ke anak tangga rendah 

k. Kecepatan berjalan 

  Latihan dilakukan secara intensif tiga set per individual dari sepuluh 

kali repetisi. setiap anak yang berkembang jumlah repetisi ditingkatkan dan 

dengan meningkatkan kesulitan seperti menurunkan tinggi tempat duduk 

pada posisi duduk / mengurangi kecepatan pergerakan 

Dalam Kumban dkk (2013) dijelaskan bahwa Program terapi yang 

digunakan dalam metode Task-Oriented Training terdiri dari peregangan, 

latihan penguatan, keseimbangan dan latihan berjalan. 

Untuk latihan dari posisi duduk ke berdiri terdiri dari dua bagian:  

a. Keseluruhan latihan duduk untuk subjek yang tergolong GMFCSE & R 

tingkat I atau II yang mampu bangkit dari kursi secara mandiri, dan  

b. Sebagian tugas dari latihan untuk subjek yang tergolong GMFCS-E & R 

level III yang membutuhkan bantuan untuk melakukan sit-to-stand. 

Pergeseran berat simetris, condong ke depan dan angkat pantat dan berdiri 

terpisah dilatih untuk mencapai setiap bagian dari latihan duduk ke berdiri. 

Subjek duduk di kursi yang bisa disetel dengan sendi pinggul ditekuk 90o dan 
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kedua kaki diletakkan rata di lantai. Subjek diinstruksikan untuk memfleksikan 

Hip dan menggerakan trunk ke arah depan sampai pundak berada pada posisi 

vertical di atas sendi lutut lalu berdiri 

Kualitas latihan yang ditekankan dalam latihan duduk keberdiri tidak lain 

seperti berpindah atau berdiri dengan posisi yang simetris. 

 

E. Sensory Integrity 

1. Definisi Sensory Integrity/Sensori Integration 

   Sensory integration (SI) adalah sebuah proses otak alamiah yang tidak 

disadari. Dalam proses ini informasi dari seluruh indera akan dikelola 

kemudian diberi arti lalu disaring, mana yang penting dan mana yang 

diacuhkan. Proses ini memungkinkan kita untuk berprilaku sesuai dengan 

pengalaman dan merupakan dasar bagi kemampuan akademik dan prilaku 

sosial (Nanaholic, 2012).  

  Sensory integration adalah pengorganisasian sensasi untuk penggunaan 

sebuah proses yang berlangsung di dalam otak yang memungkinkan kita 

memahami dunia kita dengan menerima, mengenali, mengatur, menyusun dan 

menafsirkan informasi yang masuk ke otak melalui indra kita. Pengintegrasian 

sensoris adalah dasar untuk memberikan respon adaptif terhadap tantangan 

yang ditimbulkan oleh lingkungan dan pembelajaran (Waluyo dan Surachman, 

2012).  

  Sensory integration adalah proses pengorganisasian masukan sensorik. 

Fungsi pembelajaran tergantung pada kemampuan anak untuk memanfaatkan 

informasi sensorik yang di dapat dari lingkungannya. Mengintegrasikan 

informasi kemudian menjadi rencana adalah sebuah bentuk tujuan perilaku. 
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Intervensi integratif sensorik, stimulasi vestibular, pendekatan terapi 

perkembangan saraf merupakan metode yang efektif digunakan sebagai terapi 

okupasi / fisioterapi (Uyanik and Kayihan, 2013).  

  Sensory integration merupakan proses mengenal, mengubah, dan 

membedakan sensasi dari sistem sensory untuk menghasilkan suatu respons 

berupa “perilaku adaptif bertujuan”. Pada tahun 1972, A. Jean Ayres 

memperkenalkan suatu model perkembangan manusia yang dikenal dengan 

teori SI. Menurut teori Ayres, SI terjadi akibat pengaruh input sensory, antara 

lain sensasi melihat, mendengar, taktil, vestibular dan proprioseptif. Proses ini 

berawal dari dalam kandungan dan memungkinkan perkembangan respons 

adaptif, yang merupakan dasar berkembangnya ketrampilan yang lebih 

kompleks, seperti bahasa, pengendalian emosi, dan berhitung. Adanya 

gangguan pada ketrampilan dasar menimbulkan kesulitan mencapai 

ketrampilan yang lebih tinggi. Gangguan dalam pemrosesan sensory ini 

menimbulkan berbagai masalah fungsional dan perkembangan, yang dikenal 

sebagai disfungsi SI (Waiman et al 2011).  

2. Manfaat Sensory Integrity/Sensory Integration 

SI bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengolahan 

dan koordinasi masukan informasi sensorik dari sistem taktil (sentuhan), 

vestibular (rasa gerakan), proprioseptif (perasaan posisi tubuh), visual 

(penglihatan), auditori (pendengaran), penciuman (bau), dan gustatory (rasa). 

Beberapa area otak berkaitan dengan pengolahan informasi dari panca indera 

(Wright, 2010).  

  



57 

 

3. Indikasi Sensory Integrity/Sensori Integration 

Beberapa laporan kasus memperlihatkan manfaat terapi sensori 

integrasi terhadap perilaku anak dengan autism spectrum disorder, 

keterlambatan perkembangan pervasif, dan retardasi mental. Anak lebih 

berpartisipasi aktif pada kegiatan di sekolah dan di rumah, serta interaksi sosial 

menjadi lebih baik. Terapi sensori integrasi memperlihatkan adanya manfaat 

untuk anak dengan retardasi mental ringan, autisme, dan gangguan pemrosesan 

sensori (Waiman et al, 2011).  

Dalam penelitiannya, Waiman et al (2011) juga menjelaskan bahwa 

gangguan pemrosesan sensori membutuhkan Sensory Integration. Gangguan 

pemrosesan sensori ini telah diakui dalam tiga kepustakaan klasifikasi 

diagnostik, yaitu Classification of Mental Health and Development Disorders 

of Infancy and Early Childhood (revised), the Diagnostic Manual for Infancy 

and Early Childhood dari the Interdisciplinary Council on Developmental and 

Learning Disorders, dan the Psychodynamic Diagnostic Manual. Gangguan 

pemrosesan sensori terbagi menjadi beberapa tipe, yaitu sensory modulation 

disorder (SMD), sensory-based motor disorder (SBMD), dan sensory 

discrimination disorder (SDD).  

 

 

  

Gambar 2.17 Gangguan Pemrosesan 

Sensori 

Sumber: Waiman et al (2011) 
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Sensory modulation disorder (SMD)  

Modulasi sensory terjadi ketika susunan saraf pusat mengatur pesan 

saraf yang timbul akibat rangsangan sensory. Pada SMD, anak mengalami 

kesulitan merespon input sensory sehingga memberikan respon perilaku yang 

tidak sesuai. SMD terbagi menjadi tiga subtipe, yaitu sensory overresponsive 

(SOR), sensory underresponsive (SUR), dan sensory seeking/craving (SS) 

(Waiman et al 2011 dalam Hazmi, 2013).  

Anak dengan SOR berespons terhadap sensasi dengan lebih cepat, lebih 

intens, atau lebih lama daripada yang sewajarnya. Sedangkan anak dengan 

SUR kurang berespons atau tidak memperhatikan rangsangan sensory dari 

lingkungan. Hal ini menyebabkan anak menjadi apatis atau tidak memiliki 

dorongan untuk memulai sosialisasi dan eksplorasi. Pada tipe SS, anak 

seringkali merasa tidak puas dengan rangsangan sensory yang ada dan 

cenderung mencari aktivitas yang menimbulkan sensasi yang lebih intens 

terhadap tubuh, misalnya memakan makanan yang pedas, bersuara yang keras, 

menstimulasi objek tertentu, atau memutar-mutar tubuhnya (Waiman et al 

2011 dalam Hazmi, 2013).  

Sensory-based motor disorder (SBMD)  

Anak dengan SBMD memiliki gerakan postural yang buruk. Pada 

disfungsi ini, anak mengalami kesalahan dalam menginterpretasikan input 

sensory yang berasal dari sistem proprioseptif dan vestibular (Waiman et al 

2011 dalam Hazmi, 2013).  

SBMD mempunyai dua subtipe, yaitu dispraksia dan gangguan 

postural. Pada dispraksia, anak mengalami gangguan dalam menerima dan 
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melakukan perilaku baru. Anak dengan dispraksia memiliki koordinasi yang 

buruk pada motorik kasar, dan motorik halus. Sedangkan pada gangguan 

postural, anak mengalami kesulitan untuk menstabilkan tubuh saat bergerak 

maupun saat beristirahat. Anak dengan gangguan postural biasanya tampak 

lemah, mudah lelah, dan cenderung tidak menggunakan tangan yang dominan 

secara konsisten (Waiman et al 2011 dalam Hazmi, 2013).  

Sensory discrimination disorder (SDD)  

Anak dengan SDD mengalami kesulitan dalam menginterpretasi 

kualitas rangsangan, sehingga anak tidak dapat membedakan sensasi yang 

serupa. Diskriminasi sensori memungkinkan untuk mengetahui apa yang 

dipegang tangan tanpa melihat, menemukan benda tertentu dengan hanya 

memegang, membedakan tekstur atau bau-bauan tertentu atau mendengarkan 

sesuatu meskipun terdapat suara lain di sekitarnya. SDD pada sistem 

penglihatan dan pendengaran dapat menyebabkan gangguan belajar atau 

bahasa, sedangkan SDD pada sistem taktil, proprioseptif dan vestibular 

menyebabkan gangguan kemampuan motorik (Waiman et al 2011 dalam 

Hazmi, 2013). 

4. Fisiologi Sensory Integrity/Sensory Integration 

   Dasar teori SI adalah adanya plastisitas sistem saraf pusat, 

perkembangan yang bersifat progresif, teori sistem dan organisasi sistem saraf 

pusat, respons adaptif, serta dorongan dari dalam diri (Waiman et al 2011).  

   Dasar rasional intervensi SI adalah konsep neuroplasitistas atau 

kemampuan sistem saraf untuk beradaptasi dengan input sensori yang lebih 

banyak. Pengalaman dan input sensory yang kaya akan memfasitasi 
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perkembangan sinaptogenesis di otak. Berdasarkan konsep progresi 

perkembangan, SI terjadi saat anak yang berkembang mulai mengerti dan 

menguasai input sensory yang ia alami. Fungsi vestibular muncul pada usia 

perkembangan 9 minggu dan membentuk refleks moro, sedangkan input taktil 

mulai berkembang pada usia perkembangan 12 minggu untuk ekplorasi tangan 

dan mulut. Sistem sensory akan terus mengalami perkembangan sejalan dengan 

bertambahnya usia anak. Pada teori sistem dan organisasi sistem saraf pusat, 

proses SI diyakini terjadi pada tingkat batang otak dan subkortikal. Proses yang 

lebih tinggi di tingkat kortikal diperlukan untuk perkembangan praksis dan 

produksi respons adaptif. Proses pada tingkat kortikal bergantung pada adekuat 

tidaknya fungsi dan organisasi pusat otak yang lebih rendah (Waiman et al 

2011).  

   Teori SI menekankan bahwa taktil, propioseptif, dan sistem vestibular 

memberikan kontribusi pada perkembangan otot, reaksi otomatis dan 

emosional yang menjadi baik. Pada saat bayi lahir muncul reflek-reflek 

premitif yang ditimbulkan oleh pengolahan taktil, propioseptif dan sistem 

vestibular misalnya : rooting, grasp, labirin reflek (Anonim, t.t). 

Para ahli terapi SI dari Amerika Serikat telah menyusun konsensus 

tentang elemen inti terapi SI. Waiman et al (2011) menganalisis apakah 

berbagai penelitian yang menggunakan pendekatan terapi SI telah menerapkan 

elemen inti secara konsisten. Dari 34 penelitian yang dianalisis, 

memperlihatkan bahwa sebagian besar 33 peneliti secara eksplisit 

mendeskripsikan strategi intervensi yang tidak konsisten dengan elemen inti 

terapi SI. Dari sepuluh elemen proses, hanya satu elemen yang digunakan oleh 

semua studi, yaitu memberikan rangsangan sensory. Peneliti menyatakan 
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bahwa hal ini wajar karena memang semua penelitian yang menggunakan 

prinsip SI akan memberikan rangsangan sensory yang sebesar besarnya.  

 

 

 

 

 

Setiap anak memiliki kemampuan yang unik, cara anak mengelola 

reaksi dari lingkungan dan memilah informasi yang datang. Informasi sensory 

terus memasuki otak dari 7 indera yang saling berkaitan. Terapi ini dirancang 

untuk kebutuhan anak dan melibatkan intensif latihan fisik dan mental (Wright, 

2010). Waiman et al (2011) mengatakan terapi SI menekankan stimulasi pada 

tiga indera utama, yaitu taktil, vestibular, dan proprioseptif. Ketiga sistem 

sensory ini memang tidak terlalu familiar dibandingkan indera penglihatan dan 

pendengaran, namun sistem sensory ini sangat penting karena membantu 

interpretasi dan respons anak terhadap lingkungan.  

Sistem taktil  

Sistem taktil merupakan sistem sensory terbesar yang dibentuk oleh 

reseptor di kulit, yang mengirim informasi ke otak terhadap rangsangan 

cahaya, sentuhan, nyeri, suhu, dan tekanan. Sistem taktil terdiri dari dua 

komponen, yaitu protektif dan diskriminatif, yang bekerja sama dalam 

melakukan tugas dan fungsi sehari-hari. Hipersensitif terhadap stimulasi taktil, 

yang dikenal dengan tactile defensiveness, dapat menimbulkan mispersepsi 

Gambar 2.18 Area Sensory Di Otak 

Sumber : Wright, 2010 
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terhadap sentuhan, berupa respons menarik diri saat disentuh, menghindari 

kelompok orang, menolak makan makanan tertentu atau memakai baju 

tertentu, serta menggunakan ujung-ujung jari, untuk memegang benda tertentu. 

Bentuk lain disfungsi ini adalah perilaku yang mengisolasi diri atau menjadi 

iritabel. Bentuk hiposensitif dapat berupa reaksi kurang sensitif terhadap 

rangsang nyeri, suhu, atau perabaan suatu objek. Anak akan mencari stimulasi 

yang lebih dengan menabrak mainan, orang, perabot, atau dengan mengunyah 

benda. Kurangnya reaksi terhadap nyeri dapat menyebabkan anak berada 

dalam bahaya (Waiman et al, 2011).  

Sistem vestibular   

Sistem vestibular terletak pada telinga dalam (kanal semisirkular) dan 

mendeteksi gerakan serta perubahan posisi kepala. Sistem vestibular 

merupakan dasar tonus otot, keseimbangan, dan koordinasi bilateral. Anak 

yang hipersensitif terhadap stimulasi vestibular mempunyai respons fight atau 

flight sehingga anak takut atau lari dari orang lain. Anak dapat bereaksi takut 

terhadap gerakan sederhana, peralatan bermain di tanah, atau berada di dalam 

mobil. Anak dapat menolak untuk digendong atau diangkat dari tanah, naik lift 

atau eskalator, dan seringkali terlihat cemas. Anak yang hiposensitif cenderung 

mencari aktivitas tubuh yang berlebihan dan disengaja, seperti bergelinding, 

berputar-putar, bergantungan secara terbalik, berayun-ayun dalam waktu lama, 

atau bergerak terus-menerus (Waiman et al, 2011).  

Aparatus vestibular merupakan organ yang mendeteksi sensasi 

keseimbangan. Alat ini terdiri atas suatu sistem tabung tulang dan ruangan-

ruangan yang terletak dalam bagian petrosus (bagian seperti batu, bagian keras) 

dari tulang temporal yang disebut tabung membran dan ruangan yang disebut 
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labirin membranosa, yang merupakan bagian fungsional dari aparatus ini. 

Kanalis semisirkularis, utrikulus, dan sakulus, semuanya ini merupakan bagian 

integral dari mekanisme keseimbangan.  

Kanalis semisirkularis dalam setiap aparatus vestibular terdapat tiga 

buah kanalis semi sirkularis yang dikenal sebagai kanalis semisirkularis 

anterior, posterior dan lateral (horizontal), yang tersusun tegak lurus satu 

sama lain, sehingga ketiga kanalis ini terdapat dalam tiga bidang. Bila kepala 

tunduk kira-kira 30° ke depan, maka kanalis semisirkularis lateral kira-kira 

terletak pada bidang horizontal sesuai dengan permukaan bumi. Kemudian 

kanalis anterior akan terletak pada bidang vertikal yang arah proyeksinya ke 

depan dan 45° ke luar, dan kanalis posterior juga terletak pada bidang vertikal 

tapi proyeksinya ke belakang dan 45° ke luar.  

Pada ujung akhir setiap kanalis semisirkularis terdapat pembesaran 

yang disebut ampula, dan kanalis ini terisi oleh cairan kental yang disebut 

endolimfe. Aliran cairan dari suatu kanalis ke ampula akan merangsang organ 

sensorik ampula. Pada puncak krista ada massa gelatinosa, yang disebut 

kupala. Bila kepala mulai memutar ke suatu arah, inersia cairan di dalam satu 

atau lebih kanalis semisirkularis akan mempertahankan cairan untuk tetap 

seimbang sementara kanalis semisirkularis berputar searah dengan kepala. Di 

dalam kupala ada ratusan projeksi silia dari sel-sel rambut yang terletak di 

sepanjang krista ampularis. Dari sel-sel rambut, sinyal yang sesuai dikirimkan 

melalui nervus vestibularis untuk memberitahu sistem saraf pusat mengenai 

perubahan kecepatan dan arah putaran kepala dalam tiga bidang ruangan 

(Guyton and Jhon, 1987 dalam Hazmi, 2013).   
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Sistem propioseptif  

Sistem proprioseptif terdapat pada serabut otot, tendon, dan ligament, 

yang memungkinkan anak secara tidak sadar mengetahui posisi dan gerakan 

tubuh. Pekerjaan motorik kasar, seperti merayap, merangkak, atau berdiri 

bergantung pada sistem propriosepsif yang efisien. Hipersensitif terhadap 

stimulasi proprioseptif menyebabkan anak tidak dapat menginterpretasikan 

umpan balik dari gerakan dan mempunyai kewaspadaan tubuh yang rendah. 

Tanda disfungsi sistem proprioseptif adalah kecenderungan untuk jatuh dan 

kurang baiknya postur tubuh. Hiposensitif sistem proprioseptif menyebabkan 

anak suka menabrak benda, menggigit, atau membentur-benturkan kepala 

(Waiman dkk, 2011).  

Sebagian besar informasi propioseptif penting diperlukan untuk 

menjaga keseimbangan dijalarkan oleh reseptor-reseptor sendi leher. Bila 

kepala condong ke salah satu sisi akibat menekuknya leher, maka impuls yang 

berasal dari propioseptor leher dapat mencegah aparatus vesibular 

mencetuskan rasa ketidakseimbangan pada seseorang. Caranya adalah dengan 

menjalarkan sinyal-sinyal yang berlawanan dengan sinyal yang dijalarkan dari 

aparatus vestibular. Namun, bila seluruh tubuh condong ke salah satu sisi, 

maka impuls yang berasal dari aparatus vestibular tidak di tentang oleh sinyal 

dari propioseptor leher, sehingga pada keadaan ini orang itu akan merasakan 

adanya perubahan keadaan keseimbangan seluruh tubuh (Guyton and Jhon, 

1987 dalam Hazmi 2013).   

Selain dari leher informasi propioseptif dari bagian tubuh lain juga 

penting untuk menjaga keseimbangan. Contohnya, sensasi tekan berasal dari 

telapak kaki dapat menjelaskan (a) apakah sudah ada pembagian berat yang 
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merata diantara kedua kaki dan (b) apakah berat tadi sudah condong ke depan 

atau ke belakang kaki (Guyton and Jhon, 1987 

5. Pengaplikasian Sensory Integrity/Sensory Integration 

a. Inhibisi  

Suatu upaya untuk meningkatkan tonus otot tehniknya disebut reflek 

inhibitory patternt. Perubahan tonus postural dan patternt dapat 

membangkitkan otot-otot yang hypotone pada anak Cerebral Palsy (CP). 

Membangkitkan sikap tubuh yang normal dengan tehnik reflek inhibitory 

patternt.  

   

 

 

 

 

 

Keterangan gambar :  

Posisikan tengkurap anak diatas bola gym usahakan anak untuk 

mengangkat badannya sendiri dari tengkurap ke duduk. Terapis memberikan 

suport atau tahanan pada panggul anak. Sedikit dorongan diberikan pada 

bagian sisi lateral shoulder. Lihat reaksi anak, jika merespon dorongan 

perlahan-lahan dikurangi dan dibiarkan untuk bangkit sendiri. Dari usaha ini 

lah peningkatan tonus otot dapat meningkat.  

b. Fasilitasi  

Fasilitasi adalah upaya mempermudah reaksi-reaksi automatik dan 

gerak motorik yang mendekati gerak normal dengan tehnik key point of control 

Gambar 2.19 Tehnik Inhibisi 

Sumber : Hazmi, 2013 
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yang bertujuan untuk memperbaiki tonus postural yang normal, untuk 

mengembangkan dan memelihara tonus postural normal, untuk memudahkan 

gerakan-gerakan yang disengaja ketika diperlukan dalam aktifitas sehari-hari.  

 

 

 

 

 

 

Keterangan gambar :  

Mempermudah gerakan motorik misalnya pada saat merangkak seperti 

pada gambar diatas. Terapis memberikan bantuan pada panggul atau koreksi 

postur dengan memperbaiki perubahan-perubahan yang merusak postur 

normal.  

c. Stimulasi  

Stimulasi yaitu upaya untuk memperkuat dan meningkatkan tonus otot 

melalui proprioseptif dan taktil. Berguna untuk meningkatkan reaksi pada 

anak, memelihara posisi dan pola gerak yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi 

secara automatik.

 

 

 

 

    

 

 

 

 

  

Sumber: (Anonim, 2012) 
Gambar 2.21 Tehnik Stimulasi 

 

Gambar 2.20 Tehnik Fasilitasi 

Sumber : Hazmi, 2013 
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Keterangan gambar:  

Posisikan anak dari kneeling ke berdiri berikan pancingan berupa 

mainanmainan diatas meja agar ia mau berusaha untuk berdiri dan terapis tetap 

memberikan sedikit suport (diberikan disisi lateral panggul) agar anak lebih 

yakin dan berusaha untuk berdiri. Setelah itu lepas suport yang terapis berikan 

pada sisi lateral panggul tadi dengan tujuan menimbulkan reaksi tubuh untuk 

tetap mempertahankan posisi tersebut. Hal seperti ini akan meningkatkan tonus 

postural, meningkatkan rasa sendi (propioseptif) dan meningkatkan rasa 

sentuhan (taktil) yang ia peroleh dari posisi tersebut.  

d. Input taktil  

Pada dasarnya pemberian input taktil hanya memberikan rangsangan 

dari kulit dapat berupa menyikat telapak kaki dengan sikat SI, merasakan 

dinginnya lantai, merasakan hangatnya karpet, merasakan lembutnya malam / 

playdough / lilin.  

 

 

 

 

   

e. Input propioseptif  

Pada prinsipnya pemberian input propioseptif ialah memberikan rasa 

sendi. Rasa sendi disini dimaksudkan agar anak mengenal sendi yang ia punya, 

bahwa sendi dapat menekuk, bahwa sendi dapat menopang tubuh atau berat 

badannya.  

 

Gambar 2.22 Input Taktil 

Sumber : Hazmi, 2013 
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6. Input vestibular  

Pada dasarnya pemberian input vestibular adalah memberikan rasa 

koordinasi dan keseimbangan pada tubuh kemudian muncul reaksi proteksi 

dari tubuh untuk dapat mempertahankan tubuh agar tidak terjatuh.  

  

7. Terdapat banyak keterbatasan dan gangguan pada anak Cerebral Palsy (CP)  

salah satunya merupakan gangguan pada koordinasi berdiri. Pada anak 

Cerebral Palsy (CP) akan dilihat dari berbagai aspek yang dapat masuk 

menjadi responden dalam penelitian ini. Mengalami masalah pada 

perkembangan motoriknya, kontrol postur yang kurang baik, memiliki masalah 

dalam pengintegrasian sensory seperti gangguan sistem vestibular, taktil dan 

propioseptif.  

    

 

 
 

Gambar 2.23 Input Propioseptif 

Sumber : Hazmi, 2013 

 

Gambar 2.24 Input Vestibular 

Sumber : Hazmi, 2013 

 

Gambar 2.25 Cerebral Palsy (CP) With Balance Standing Deficit 

Sumber : Hazmi, 2013 
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Tabel 2.1 Element Inti Terapi Sensory Integration 

Element Inti  Deskripsi Sikap dan Prilaku Terapis 

Memberikan 

rangsangan sensory 

Memberikan kesempatan pada anak untuk mengalami berbagai 

pengalaman sensory, yang meliputi taktil, vestibular, dan/atau 

proprioseptif ; intervensi yang diberikan melibatkan lebih dari satu 

modalitas sensory.   

Memberikan 

tantangan yang tepat  

Memberikan aktivitas yang bersifat menantang, tidak terlalu sulit 

maupun terlalu mudah, untuk membangkitkan respons adaptif 

anak terhadap tantangan sensory dan praksis.   

Kerjasama 

menentukan  

pilihan aktivitas  

Mengajak anak berperan aktif dalam proses terapi, memberikan 

kesempatan pada anak mengontrol aktivitas yang dilakukan, tidak 

menetapkan jadwal dan rencana terapi tanpa melibatkan anak.   

Memandu  

organisasi mandiri  

Mendukung dan memandu anak untuk mengorganisasi perilaku 

secara mandiri, memilih dan merencanakan perilaku yang sesuai 

dengan kemampuan anak, mengajak anak untuk berinisiatif, 

mengembangkan ide, dan merencanakan aktivitas.   

Menunjang stimulasi 

optimal   

Menjamin lingkungan terapi yang kondusif untuk mencapai atau 

mempertahankan stimulasi yang optimal, dengan mengubah 

lingkungan atau aktivitas untuk menarik perhatian anak, 

engagement, dan kenyamanan.   

Menciptakan konteks 

bermain   

Menciptakan permainan yang membangun motivasi intrinsik anak 

dan kesenangan dalam   

beraktivitas; memfasilitasi atau mengembangkan permainan 

objek, sosial, motorik, dan imaginatif.   

Memaksimalkan 

kesuksesan anak  

Memberikan atau memodifikasi aktivitas sehingga anak dapat 

berhasil pada sebagian  atau  seluruh 

aktivitas, yang menghasilkan respons terhadap 

tantangan tersebut.  

Menjamin keamanan 

fisis   

Meyakinkan bahwa secara fisik anak dalam kondisi aman, dengan 

menggunakan peralatan terapi yang aman atau senantiasa ditemani 

oleh terapis.   

Mengatur ruangan 

untuk interaksi anak  

Mengatur peralatan dan ruangan sehingga dapat memotivasi anak 

untuk memilih dan terlibat dalam aktivitas.   

Memfasilitasi 

kebersamaan dalam 

terapi   

Menghormati emosi anak, memberikan pandangan positif terhadap 

anak, menjalin hubungan dengan anak, serta menciptakan iklim 

kepercayaan dan keamanan emosi.   


