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BAB III 

KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

A. Kerangka Berpikir  

Permasalahan pada anak cerebral palsy adanya abnormal tonus postural 

yang mengenai anggota gerak sehingga terganggu kemampuan fungsionalnya 

terutama keseimbangan dan koordinasinya.  

Keseimbangan dan koordinasi seorang anak dipengaruhi oleh faktor 

internal dan eksternal. Faktor internal yaitu emosi dan motivasi sedangkan 

faktor eksternal yaitu keterampilan dan aktifitas.  

Sensory Integration Therapy (SIT), merupakan pendekatan holistik yang 

bertujuan untuk memberi sang anak pengalaman sensoris yang bergradasi. Hal 

ini biasanya diberikan oleh terapis okupasi dengan pelatihan dan keahlian 

dalam integrasi sensorik  

Task-Oriented Training merupakan suatu pendekatan fisioterapi terbaru 

yang bertujuan untuk memperbaiki kekuatan otot dan fungsi tubuh pada 

pasien dengan gangguan neurologis. Task-Oriented Training Curse juga dapat 

mendorong penderita untuk menyesuaikan kemampuannya dalam hal 

mengatasi kesalahan yang melibatkan jarak, arah, kecepatan ataupun waktu 

relative pergerakan motorik agar menjadi lebih baik  

Melihat dari penjelasan diatas Sensory Integration Therapy (SIT) dan 

Task-Oriented Training terdapat komponen yang melibatkan multisensoris 

yang berpengaruh pada aktifitas fungsional penderita terutama pada 

koordinasi dan keseimbangan penderita 
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B. Kerangka Konsep  

Berdasarkan latar belakang masalah dan kajian pustaka, maka konsep 

yang dapat disusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

 

 

  

Faktor Resiko 

Pre-natal 

Faktor Resiko 

Natal 
Faktor Resiko 

Post-natal 

Gangguan

Koordinasi 

Gangguan   

Tumbuh Kembang 

Pemberian 

Relaxan. 
Tendon 

Lengthening 

- Kelemahan Otot 

- Gerakan Involunteer 

berlebihan 

Tonus yang rendah 

Spastisitas 

Gangguan 

Keseimbangan 

Gangguan 

Postural Berdiri 

Gangguan 

Postural Duduk 

Gangguan 

Postural Jalan 

Fisiotreapi Tindakan Medis 

Sensory 

Integration (SI) 

Task-Oriented 

Training (TOT) 

Orthose, 

Splint, Brace. 

Athetoid 

Cerebral Palsy 

Flaccid Spastic Ataxicc Mixed 

Tremor 

Campuran dari 

berbagai tipe CP 

Keterangan  : 

   : Dilakukan Penelitian 

   : Tidak dilakukan penelitian 
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Variable independen penelitian ini adalah kemampuan koordinasi awal 

penderita Cerebral Palsy, sedangakan variable dependen adalah outcome 

(kemampuan koordinasi setelah 1 bulan intervensi) penderita Cerebral Palsy 

C. Hipotesis

Hipotesis Penelitian ini adalah :

1. H0 : Tidak terdapat perbedaan signifikan antar pemberian Task-Oriented

Training dan Sensory Integration Therapy  terhadap peningkatan

koordinasi berdiri pada penderita Cerebral Palsy di Kota Malang.

2. H1 : Terdapat perbedaan signifikan antar pemberian Task-Oriented

Training dan Sensory Integration Therapy  terhadap peningkatan

koordinasi berdiri pada penderita Cerebral Palsy di Kota Malang.


