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ABSTRAK 

PENGGUNAAN PARALLEL BARS BAGI ANAK CEREBRAL PALSY 

YANG MENGALAMI HAMBATAN BERJALAN DI SLB D YPAC 

BANDUNG 

Oleh:  Miftah Faridy, 0901151, Jurusan PKh FIP UPI 

Permasalahan yang akan diungkap dalam penelitian ini yaitu tentang pelaksanaan 

penggunaan parallel bars yang mengalami hambatan berjalan bagi anak cerebral 

palsy. Masalah hambatan berjalan yang dialami siswa ditandai dengan siswa yang 

tidak mampu berdiri, terdapat kelayuhan pada bagian anggota gerak bawah, posisi 

jalan anak yang berbentuk O, dan tulang belakang anak scoliosis dan kiposis. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai 

penggunaan parallel bars yang mengalami hambatan berjalan bagi anak cerebral 

palsy di SLB D YPAC Bandung. Tujuan penelitian ini memiliki tujuan khusus 

yaitu  bagaimana cara mengurangi hambatan berjalan anak cerebral palsy, 

bagaimana penggunaan parallel bars dengan benar, hambatan apa saja yang 

dihadapi guru, bagaimana upaya guru dalam mengatasi hambatan proses 

pelaksanaan penggunaan parallel bars. Penelitian skripsi ini menggunakan 

metode deskriptif kualitatif. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahaan data 

dengan menggunakan triangulasi data.  Berdasarkan hasil pengolahan data dengan 

jumlah sampel 2 orang subjek diperoleh kesimpulan bahwa pada awal 

menggunakan parallel bars BY masih dibantu oleh guru namun setelah beberapa 

kali menggunakan parallel bars BY sudah bisa sendiri untuk berdiri dari kursi 

roda dan memegang parallel bars. PY pada awal menggunakan parallel bars 

belum bisa menggunakan parallel bars dengan benar, untuk pindah dari kursi 

roda ke parallel bars PY masih mengalami kesulitan  hingga harus dibantu oleh 

dibantu guru. Hal pertama  saat PY melakukan terapi berjalan PY diam di parallel 

bars dengan tujuan untuk menyeimbangkan posisi badannya agar tidak jatuh. 

Posisi tangan BY dan PY masih menempel ke parallel bars. Siswa pada 

umumnya mampu mengatasi hambatan yang ada dan guru selalu memberikan 

nasehat dan membantu siswa agar penggunaan parallel bars bisa berjalan lancar 

dan memberikan hasil yang memuaskan. 
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