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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Fungsi motorik melibatkan hampir semua aktifitas dalam kehidupan,  

kontrol postural, stabilitas postural adalah prasyarat untuk melakukan tugas 

gerakan secara fungsional (Massion, 1994; Hong, 2002). Ketidakmampuan 

mengontrol postur akan berdampak signifikan pada pencapaian fungsinya 

(Hong, 2002; Pavao, 2014; Shumway-Cook, dkk. 2012; Saether, dkk. 2013). 

Anak dengan Cerebral Palsy (CP) mengalami syndrome gangguan otak yang 

berhubungan dengan gangguan fungsi motorik (Miller, 2007), perkembangan 

gerak, postur, keseimbangan yang menyebabkan keterbatasan aktivitas, 

bersifat non-progressive yang terjadi saat masih dalam kandungan atau 

perkembangan saat bayi (Swaiman-Wu, 2012).  

Kondisi anak CP dengan hambatan motorik berkaitan dengan gerakan 

motorik kasar dan motorik halus. Perkembangan motorik dapat menjadi 

parameter kontrol pada perkembangan selanjutnya, menjadi prerequisite 

untuk penambahan atau praktek dari fungsi perkembangan lain seperti 

kemampuan persepsi dan kognitif (Piek, dkk. 2008. hlm.669). Menurut Brett 

dalam Rambe (2002) tidak terdapat hubungan signifikan antara tipe CP 

dengan level intelegensi, namun kebanyakan dari anak CP spastik memiliki 

kemampuan mental di bawah rata-rata dan secara penampilan (performance) 

memperlihatkan gejala mental subnormal. Anak CP mengalami hambatan dan 

gangguan fungsi otak yang non-progressive (Swaiman-Wu, 2012), maka 

kemampuan mempertahankan kondisi yang ada saat ini dan memperlambat 

kontraktur (perubahan bentuk otot, sendi dan tulang yang menetap) menjadi 

hal yang perlu menjadi perhatian penting.  

Dampak dari anak gagal melakukan gerakan fungsional, anak tidak 

dapat eksplorasi. Kemampuan postural tidak matang dan kekakuan otot 

berulang yang sulit dikendalikan membuat anak menjadi kurang fokus pada 

posisi tubuh sehingga kesulitan untuk konsentrasi menangkap apa yang 

disampaikan guru. 
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Perencanaan gerakan adalah kemampuan untuk mengatur, 

merencanakan, dan membuat eksekusi gerakan, dari awal sampai akhir. Pada 

anak CP, proses ini yang menjadi hambatan utama dalam melakukan aktivitas 

gerakan baik motorik kasar dan motorik halus. Hambatan motorik yang 

semakin jelas atau memburuk bukan saja terjadi karena kerusakan dari fungsi 

organ internal, tapi karena support external yang tidak maksimal. Artinya 

termasuk juga pemahaman dan kerjasama dari semua support system yang 

ada di lingkungan anak, yaitu orangtua atau pemberi layanan bagi anak CP 

lainnya, baik dari bidang medis, pendidikan maupun sosial dalam 

memberikan dukungan untuk mencapai hasil layanan yang terbaik (AAOS, 

2007; NINDS, 2013). 

Sekolah memiliki peran dalam proses rehabilitasi terpadu (Zgur, 

2012), sebagai contoh, yaitu sensory motor program didukung dengan 

instruksi individual (Oliver.C.E, 1990; Santangelo & Graham, 2016), 

rehabilitasi fokus pada aktivitas sehari-hari, pendekatan neurofisiologis dalam 

metode terapi gabungan (Yalcinkaya, dkk. 2014). Terapi gerakan yang 

mempengaruhi pada keterbatasan atau Constraint-induced movement therapy 

(Huang, dkk. 2009), School base-ocupational therapy intervention (Case-

Smith, 2002), pendidikan konduktif (Shields, 1989), dan Dohsa-hou sebagai 

penerapan Jiritsu Katsudo di negara Jepang (Naruse, 1997; Dadkhah,1998; 

Konno, 2016) merupakan penelitian yang mendukung pada penanganan 

rehabilitasi siswa CP dengan konsep sistem yang dilakukan dalam bentuk 

layanan pendidikan (sekolah) secara berkesinambungan.  

Studi pendahuluan telah dilakukan di SLB D YPAC Bandung yang 

melayani 54 siswa dengan jumlah siswa CP sebanyak 22 anak. Jumlah 

terbanyak tipe spastik sebanyak 20 siswa (diplegi dan hemiplegi), dengan 

data postur yang bervariasi. Data siswa lainnya adalah siswa dengan retardasi 

mental (MR), siswa dengan spektrum autis (ASD) dan anak dengan hambatan 

ganda (CP dan MR, CP dengan perilaku autistik, ASD dan MR). 

Studi pendahuluan menunjukkan strategi yang digunakan di SLB D 

YPAC Bandung bagi anak CP tidak menunjukkan suatu support system yang 
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kolaboratif. Program (IEP dan/atau RPP) dirancang secara individual oleh 

guru tanpa melibatkan support system lainnya yang juga memiliki peran 

dalam pemberian layanan bagi siswa CP. Support system secara khusus 

disediakan oleh sekolah, yaitu dokter dan terapis. Akan tetapi, fakta yang 

teramati pada proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dilaksanakan 

oleh masing-masing pemberi layanan. Sumber daya yang ada di SLB D 

YPAC cukup lengkap dari kondisi bangunan sekolah ketersediaan sarana, 

prasana, jumlah guru dan sumber daya ahli yang ada seperti fisiotherapy, 

terapi wicara, dan kunjungan dokter rehab medik maupun psikolog. 

Seharusnya sumber daya yang tersedia dapat menjadi support system dalam 

memberikan layanan yang lebih baik dan profesional. 

Kondisi anak CP yang ditangani di SLBD YPAC cukup beragam baik 

dari kondisi fisik maupun intelektualnya. Kemampuan motorik anak tampak 

bervariasi dari yang perlu dukungan penuh kursi roda namun ada juga yang 

mampu berjalan dengan bantuan. Kondisi dan kebutuhan yang bervariasi 

sehingga perencanaan strategi pembelajaran perlu disiapkan oleh semua pihak 

yang terlibat dalam penanganan anak. 

Proses belajar mengajar di kelas dalam setting klasikal menggunakan 

meja dan kursi yang tersedia di sekolah. Pembelajaran dilakukan oleh 

masing-masing guru sesuai RPP kelas yang dibuat sesuai kurikulum. 

Pelaksanaan pembelajaran tidak melibatkan kerjasama antar guru dan 

evaluasi pembelajaran juga tidak dilakukan secara komprehensif. Namun, 

guru menyerahkan masing-masing hasil dari proses pembelajaranya di akhir 

semester pada guru kelas yang menjadi guru wali. 

Keluarga yang mengantar anak ke sekolah dan menunggu selama anak 

belajar di sekolah terlihat cukup konsisten. Keberadaan keluarga yang 

mendampingi anak disekolah dapat dikatakan selalu ada dan terlibat dalam 

aktivitas sekolah pada saat jam istirahat. Meskipun begitu, potensi 

keberadaan keluarga tidak dimanfaatkan secara optimal dalam kolaborasi 

dengan pemberi layanan di sekolah. Keluarga kurang memiliki peran dalam 

perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi pembelajaran. Kurangnya 

informasi yang didapat mengakibatkan tujuan penanganan yang ingin dicapai 
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oleh keluarga menjadi kurang jelas. Idealnya pelayanan pembelajaran di 

sekolah dan kerjasama dengan keluarga ikut memegang peranan dalam 

mempertahankan kemampuan motorik yang sudah dimiliki anak dan 

diharapkan dapat meningkatkan fungsinya (NINDS, 2013). Kerjasama antara 

pemberi layanan di sekolah dengan keluarga akan menentukan peran masing-

masing sehingga layanan dan tujuan layanan bagi anak CP menjadi jelas. 

Kemampuan motorik, kontrol postur dan stabilitas postural, anak CP 

di SLB D YPAC yang seharusnya dimiliki sebagai dasar melakukan gerakan 

fungsional tidak dicapai oleh anak secara optimal. Ketepatan pengembangan 

motorik dasar pada aktivitas akan mempengaruhi kualitas hidup anak CP 

spastik. Tidak semua aktifitas stimulasi program mampu meningkatkan 

aktivitas fisiknya (Van Wely, dkk. 2014), maka konstruksi konseptual 

bagaimana mengendalikan kerja sistem motorik, motor learning (Howe, dkk. 

2013). Stimulasi dalam mengembangkan strategi yang dapat meningkatkan 

fungsi dalam kehidupan sehari-hari menjadi hal yang penting, terutama 

difokuskan pada kebutuhan khusus tiap anak sesuai dengan perkembangan 

yang dibutuhkannya. Hal tersebut menjadi salahsatu alasan kuat kenapa 

pemberian layanan bagi anak CP harus dilakukan secara berkesinambungan 

antar pemberi layanan. 

Pelayanan pengembangan kemampuan motorik bagi siswa CP 

dilakukan melalui program kebutuhan khusus. Pelayanan pendidikan dan 

kurikulum Sekolah Luar Biasa di Indonesia berdasarkan Perdirjen Dikdasmen 

No.10 tahun 2017 Pada struktur kurikulum, program kebutuhan khusus 

merupakan mata pelajaran kelompok C. Mata Pelajaran Kelompok C berupa 

program kebutuhan khusus yang diberikan sesuai dengan kekhususan siswa. 

Kelompok mata pelajaran ini yang diselenggarakan di SLBD YPAC bagi 

siswa CP, yaitu Pengembangan Diri dan Gerak. Program kebutuhan khusus 

pada jenjang Sekolah Dasar diberikan dengan jumlah waktu layanan 4 jam 

pelajaran per minggu dari total jam pelajaran  30 jam bagi siswa kelas I dan 

II, 32 jam pelajaran bagi siswa kelas III dan 36 jam pelajaran bagi siswa kelas 

IV-VI. 
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Mata pelajaran pengembangan diri dan gerak dilaksanakan oleh dua 

guru yang berbeda, pembelajaran yang dilakukan akhirnya dibagi kedalam 

dua mata pelajaran yaitu pengembangan diri dan pengembangan gerak. Guru 

yang mengajar pada mata pelajaran pengembangan diri dilaksanakan oleh 

satu orang guru dengan kompetensi occupational therapy yang menjelang 

akhir pensiun pada pertengahan tahun 2017. Masalah timbul karena belum 

adanya kaderisasi guru yang memiliki kompetensi sama untuk menjadi 

pengganti. Kompetensi yang dimiliki oleh guru pengganti akan berbeda 

dengan guru sebelumnya. Sedangkan mata pelajaran pengembangan gerak 

dilaksanakan oleh guru yang memiliki keilmuan fisiotherapy di sekolah yang 

memberikan layanan satu kali dalam seminggu. 

Perancangan program pembelajaran pengembangan motorik siswa CP 

di SLB D YPAC Bandung dilakukan oleh fisioterapis dan dokter rehabilitasi 

medis pada saat case conference yang dilaksanakan 1 tahun sekali. Evaluasi 

oleh guru kelas tidak dilakukan pada waktu khusus, tetapi dilakukan setiap 

waktu pembelajaran. Terlebih lagi evaluasi yang telah dilakukan tidak 

memiliki catatan laporan, sehingga tidak terjadi evaluasi rutin yang dikaitkan 

dengan program pengembangan motorik yang seharusnya dapat dilakukan 

dan dipahami oleh semua guru. 

Kurangnya catatan / laporan juga terjadi pada layanan yang diberikan 

kepada siswa CP. Layanan pengembangan motorik yang dibutuhkan oleh 

siswa CP tidak tergambarkan secara umum ataupun terperinci. Tujuan-tujuan 

yang ingin dicapai pada akhirnya tidak menunjukkan hasil yang signifikan 

karena masing-masing guru tidak memiliki target yang jelas. 

Secara teoretis pemberi layanan bagi anak CP baik dari bidang medis, 

pendidikan maupun sosial dalam memberikan dukungan perlu bekerja sama / 

berkolaborasi untuk mencapai hasil perawatan terbaik dan ikut memegang peranan 

dalam mempertahankan kemampuan motorik yang sudah dimiliki anak dan dapat 

meningkatkan fungsi (AAOS, 2007; NINDS, 2013). Pelaksanaan layanan yang 

menggabungkan pendekatan medis dan pelayanan pendidikan juga dilakukan 

di dalam penerapan jiritsu katsudo di negara Jepang dengan progam 

psikorehabilitatif yang dikenal sebagai Dohsa-hou dalam melatih peserta 
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didik dengan hambatan fisik (Naruse, 1997; Dadkhah & Harizuka, 1998; 

Konno, 2016). 

Berdasarkan temuan lapangan dan teori pelayanan bagi siswa CP, SLB D 

YPAC Bandung membutuhkan suatu strategi yang dapat memenuhi kebutuhan 

rehabilitatif siswa dalam setting sekolah, yaitu layanan rehabilitatif individual. 

Kebutuhan rehabilitatif yang dimaksud adalah kebutuhan yang memerlukan 

penanganan secara berkesinambungan antar pemberi layanan, yaitu 

pengembangan kemampuan motorik. Kebutuhan untuk pengembangan 

kemampuan motorik memerlukan proses yang konsisten dalam kehidupan sehari-

hari, dimana pelayanan dari sekolah masih perlu ditingkatkan terutama 

kerjasama dengan orang tua, agar pembelajaran menjadi proses yang 

berkesinambungan. Sehingga, strategi juga harus dapat mengakomodir setiap 

pihak yang terlibat dalam memberikan layanan agar ikut berpartisipasi aktif dan 

memiliki peran. 

Kebutuhan orang tua, yaitu pemahaman lebih dalam pada kondisi anak cp, 

yakni pemahaman mengenai kemampuan kesadaran diri, pelepasan ketegangan 

dan kontrol postur. Kebutuhan guru, yaitu dalam memberikan layanan 

pembelajaran yang sinergis dengan pembelajaran yang mendukung pada 

peningkatan kemampuan motorik pada pembelajaran guru bina diri, guru olah raga 

dan guru kelas. 

Berdasarkan studi pendahuluan, peneliti mengembangkan strategi yang 

dapat mengakomodir kebutuhan-kebutuhan strategi pembelajar agar sekolah dapat 

meningkatkan pelayanannya kepada siswa CP. Strategi yang dikembangkan oleh 

peneliti selanjutnya diberinama sebagai Strategi Partisipasi Aktif. 

Landasan dari strategi partisipasi aktif adalah siswa cerebral palsy spastik 

sebagai individu memiliki keragaman derajat spastisitas yang mempengaruhi 

pada perkembangan motoriknya, kesesuaian dan keseimbangan postural yang 

memadai dapat meningkatkan kinerja fungsional anak cerebral palsy 

(Nwaobi, 1987; Myhr dan von Wendt, 1991; McClenaghan, dkk. 1992). 

Peningkatan kinerja fungsional tersebut sejalan dengan peningkatan 

kemampuan dalam mempertahankan dan mengontrol postur yang dimiliki 
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(Tekin, dkk. 2018; Elbasan, dkk. 2018). Kondisi siswa CP yang beragam 

membutuhkan kerjasama semua pihak yang melayani anak di sekolah. 

Kebutuhan strategi ini melihat pada kondisi kemampuan motorik anak 

CP yang dalam usia awal masuk sekolah, yaitu usia 6-12 tahun masih 

memiliki potensi tinggi dalam perubahan perkembangan kemampuan 

motorik. Karena stimulasi dan penanganan yang dilakukan sejak dini akan 

memberikan dampak lebih optimal dalam pencapaian kemampuan. 

Pemberian layanan rehabilitatif merupakan layanan yang harus secara 

konsisten dan dilakukan kontinuitas dalam keseharian. 

Penelitian pengembangan strategi ini didasari pada pelayanan program 

khusus bagi pengembangan diri dan gerak yang sudah dilaksanakan di SLB D 

YPAC. Pelayanan program khusus pengembangan diri dan gerak bagi anak 

CP yang digunakan saat ini di sekolah dengan penangangan secara individual 

melalui rehabilitasi medis untuk kemudian dikembangkan kepada pendekatan 

konstruksi sosial dengan strategi pembelajaran dengan mengadaptasi prinsip 

teknik Dohsa-Hou dan Conductive education, secara konsisten dalam 

aktivitas dan kehidupan sehari-hari.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Siswa dengan CP tipe spastik memperlihatkan syndrome yang luas 

dari gangguan otak terkait fungsi motorik, dengan hambatan kontrol postur 

tubuh yang menyebabkan keterbatasan aktifitas dan keseimbangan. 

Berdasarkan konteks latar belakang yang telah dikemukakan maka perlu 

upaya yang dilakukan untuk membuat suatu strategi dan proses yang 

komprehensif dalam memberikan layanan bagi siswa cerebral palsy berkaitan 

dengan pengembangan motorik yang difokuskan pada hal yang paling dasar 

yaitu meningkatkan kesadaran diri, pelepasan ketegangan pada kontrol postur 

duduk dalam seting kelas. Strategi yang dibuat memerlukan proses yang 

berkesinambungan yakni lingkungan yang berada di sekitar siswa dan siswa 

cerebral palsy bertindak sebagai partisipan aktif (active participant) dalam 

proses pembelajaran bukan hanya sebagai pasive participant dalam 

pengembangan kemampuan motoriknya.  
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Fokus dalam penelitian ini adalah pengembangan motorik anak 

dengan cerebral palsy spastik melalui partisipasi aktif (active participation) 

dalam setting kelas dan menjadi sistem sekolah. Upaya pengembangan 

strategi dilakukan dengan pendekatan interdisipliner dari awal perencanaan 

guru pengembangan bina gerak dalam hal ini fisiotherapi sebagai guru 

sumber sekolah, bersama-sama guru bina diri, guru olahraga, guru mata 

pelajaran, dan orang tua sebagai komponen partisipan intervensionis. Tim 

asesmen sekolah sebagai koordinator strategi dari perencanaan, pelaksanaan 

dan evaluasi. Pelaksanaan strategi melibatkan ahli yang memvalidasi konten 

program kebutuhan siswa yaitu dokter rehabilitasi medis.  

Interdisipliner sebagai upaya pengembangan strategi dilakukan untuk 

menghasilkan kerja sama dalam menciptakan inovasi konseptual, teoretis, 

metodologis dan translasi baru dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi 

untuk mengatasi masalah perkembangan motorik anak CP. 

Rumusan masalah dalam penelitian dijabarkan sebagai berikut: 

1) Bagaimana profil kemampuan kesadaran diri, pelepasan ketegangan dan 

kontrol postur duduk siswa dengan cerebral palsy spastik di SLB D 

YPAC? 

2) Bagaimana strategi pembelajaran kesadaran diri, pelepasan ketegangan 

dan kontrol postur duduk siswa dengan cerebral palsy spastik di SLB D 

YPAC? 

3) Bagaimana rancangan strategi partisipasi aktif untuk meningkatkan 

kemampuan motorik dalam aspek kesadaran diri, pelepasan ketegangan 

dan kontrol postur duduk siswa dengan cerebral palsy spastik di SLB D 

YPAC? 

4) Bagaimana efektifitas strategi partisipasi aktif untuk meningkatkan 

kemampuan motorik siswa dengan cerebral palsy spastik di SLB D 

YPAC? 
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1.3 Tujuan Penelitan 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah mendapatkan rumusan strategi 

partisipasi aktif untuk meningkatkan kemampuan motorik anak cerebral palsy 

spastik dalam seting kelas. 

Tujuan khusus dari penelitian untuk mendeskripsikan berikut ini. 

1) profil kemampuan kesadaran diri, pelepasan ketegangan dan kontrol 

postur duduk siswa dengan cerebral palsy spastik di SLB D; 

2) strategi pembelajaran kesadaran diri, pelepasan ketegangan dan kontrol 

postur duduk siswa dengan cerebral palsy spastik di SLB D; 

3) rancangan strategi partisipasi aktif untuk meningkatkan kemampuan 

motorik dalam aspek kesadaran diri, pelepasan ketegangan dan kontrol 

postur duduk siswa dengan cerebral palsy spastik di SLB D?; 

4) efektifitas strategi partisipasi aktif untuk meningkatkan kemampuan 

motorik siswa dengan cerebral palsy spastik di SLB D?. 

 

1.4 Manfaat Penelitan 

1.4.1 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat langsung pada praktisi 

pendidikan khusunya guru dalam melaksakan pembelajaran di kelas 

dan bagi sekolah dalam memberikan layanan pembelajaran 

pengembangan motorik anak cerebral palsy spastik. Strategi ini secara 

tahapan dapat diadopsi untuk pengembangan perubahan target 

perilaku siswa dengan mengetahui sumber daya sekolah dan 

pelaksanaan pelayanan pada siswa dengan pendekatan active 

participation. 

Penerapan strategi ini diharapkan mampu menjadi solusi sekolah 

dalam pelayanan dan pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran 

bagi siswa yang perlu dilaksakan secara berkelanjutan dan diberikan 

secara intensif oleh semua sumber daya yang ada di sekolah dengan 

bekerjasama dengan orang tua. 

Bagi siswa dengan cerebral palsy dampak dari pelaksanaan 

strategi adalah dengan dimilikinya kemampuan dasar kesadaran diri, 
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pelepasan ketegangan dan kontrol postur. Sehingga siswa akan 

mampu dan lebih nyaman dalam melakukan aktivitas yang 

mendukung pada saat pembelajaran akademik, dan aktivitas lain yang 

dilakukan dalam posisi duduk. 

1.4.2 Manfaat Teoretis  

Penelitian diharapkan dapat merumuskan, menemukan konsep, 

prinsip dasar berkenaan dengan pengembangan motorik baik dari 

program, strategi dalam meningkatkan kemampuan kesadaran diri 

(body awareness), pelepasan ketegangan (release tension) dan kontrol 

postur duduk siswa cerebral palsy tipe spastik melalui sumber daya 

sekolah dan secara empirik dapat menemukan faktor-faktor 

pendukung dan penghambat implementasi maupun menemukan 

keunggulan dan alternatif untuk mencegah munculnya kekurangan 

dalam strategi pembelajaran yang diterapkan sesuai kondisi sekolah. 

Secara keilmuan, dasar dari pengembangan Strategi Partisipasi 

Aktif, adalah melihat pada kebutuhan siswa dan sumber daya yang 

ada di lingkungan anak yang mendukung pada pelayanan pendidikan 

khusus, yaitu preventif, kuratif dan kompensatoris. 

 

1.5 Definisi Istilah 

1.5.1 Pengembangan motorik  

Pengembangan motorik adalah proses kegiatan penelitian dalam 

seting kelas di setiap pembelajaran baik dalam pembelajaran sesuia 

kurikulum maupun program khusus yaitu bina diri bina gerak dan 

fisiotherapy serta program pengembangan melalui proses kegiatan 

analisis, disain, implementasi dan evaluasi sehingga menghasilkan 

pola atau rencana yang menggambarkan prosedur atau cara-cara yang 

sistematis bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran, pembelajaran 

ini dikembangkan dengan  mempertimbangkan kondisi objektif 

pembelajaran, kondisi objektif siswa, kemampuan motorik (postur, 

kontrol postural dan body awareness), mencegah kontraktur dan 

mempertahakan anggota tubuh yang fungsional dan optimal dalam 



11 
 

Riksma Nurahmi Rinalti Akhlan. 2019 
PENGEMBANGAN STRATEGI PARTISIPASI AKTIF UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN MOTORIK 
ANAK CEREBRAL PALSY SPASTIK DI SLB D YPAC 
Univeritas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

menunjang postur duduk yang baik. Pengembangan kemampuan 

motorik yang diberikan adalah mencegah kontraktur dan 

mempertahakan anggota tubuh yang fungsional.  

Hambatan dan gangguan fungsi otak pada anak CP berupa 

gangguan yang non progressive, maka stimulasi, intervensi motorik 

dan rehabilitasi fisik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 

kehidupannya. Kebutuhan dalam kemampuan mempertahankan 

kondisi fisik saat ini bertujuan untuk menghindari kontraktur yaitu 

terjadinya perubahan bentuk otot, sendi dan tulang yang menetap dan 

menghindari terjadinya kekakuan (Gilinsky dan Smith, 2006; 

McClinton, 2007) dan intervensi yang dilakukan pada kontrol postur 

yang signifikan pada persiapan kemampuan melakukan fungsi yang 

khusus akan lebih memberikan manfaat. 

1.5.2 Cerebral palsy tipe spastik  

Cerebral palsy spastik adalah siswa yang mengalami gangguan 

motorik kasar dan halus karena terganggunya fungsi otak dan jaringan 

saraf yang mengendalikan gerakan, laju belajar, pendengaran, 

penglihatan, kemampuan berpikir dengan tipe kekakuan pada anggota 

gerak tertentu dan waktu tertentu, namun  masih mampu melakukan 

fungsi berputar, bergeser pada sendi pergelangan, siku dan bahu,  

tulang belakang, panggul dan tungkai, dimana kekauan ini terjadi 

secara tiba-tiba atau dipicu oleh kondisi tertentu (Miller, 2007; 

Swaiman-Wu, 2012) 

1.5.3 Kesadaran diri  (body awareness) 

Kesadaran diri (body awareness) merupakan proses yang 

muncul, interaktif dan dinamis dimana terdapat persepsi tentang 

keadaan tubuh, proses dan tindakan yang berasal dari aferens 

propioseptif dan interoseptif, dimana seseorang memiliki kapasitas 

untuk menyadarinya.  

Kesadaran diri mencakup persepsi sensasi fisik tertentu (seperti 

posisi tubuh)  dan sensasi yang lebih kompleks (seperti rasa sakit, rasa 

rileks), kesadaran diri juga termasuk dalam konstruk kesadaran 

http://id.wikipedia.org/wiki/Otak
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Jaringan_saraf&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Jaringan_saraf&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gerakan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Pendengaran
http://id.wikipedia.org/wiki/Penglihatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Berpikir
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psikofisikal yaitu hubungan antara tubuh dan pikiran, yang melibatkan 

kemampuan mengidentifikasi propioseptif tubuh (misal kekakuan 

otot). Kesadaran diri siswa cerebral palsy terhadap dirinya sendiri 

dikaitkan dengan kemampuan mengontrol posisi tubuh dan 

kemampuan koordinasi mata dan tangan siswa CP. 

1.5.4 Pelepasan ketegangan 

Kemampuan pelepasan ketegangan pada anak dengan cerebral 

palsy spastik yang mengalami kekakuan dan ketegangan otot sehingga 

membatasi pada gerak, dapat diatasi dengan kemampuan meminta 

bantuan baik secara verbal maupun memberi tanda (sign) untuk 

melepaskan ketegangan, kemampuan menggerakan bagian tubuh 

tertentu untuk melepaskan kekakuan pada bagian tubuh yang 

ditargetkan dan kemampuan melepaskan ketegangan pada bagian 

tubuh yang mengalami kekakuan secara langsung. 

1.5.5 Postur dan kontrol postur 

Bentuk, posisi tubuh secara anatomis dan fisiologis, bentuk 

tubuh dan penyelarasan segmen tubuh dalam kaitannya dengan 

anggota tubuh yang lain, yang dilihat dari posisi duduk, berdiri. 

Pengukuran terhadap postur dan kontrol postural dapat diukur secara 

psikometrik dengan alat asesmen klinis yang dikenal dengan The 

Posture & Postural Ability Scale (PPAS). 

Kemampuan dalam mempertahankan postur atau posisi tubuh, 

perilaku atau pembawaan tubuh secara keseluruhan, atau posisi dari 

penegakkan tulang belakang, bahu, panggul dan anggota gerak tubuh 

bagian atas dan bawah (lengan, tangan dan tungkai dan kaki), kontrol 

pada pusat gravitasi sebagai dukungan dasar dalam gerakan statis 

maupun dinamis (Cottam & Sutton, 1986). 

Posisi dan postur untuk aktivitas dalam posisi duduk pada anak-

anak dengan kondisi spastik di atas kursi roda, akan lebih nyaman 

dengan memiliki pengembangan pada kontrol postural kepala 

(Wandel, 2000), postur posisi duduk yang baik secara perceptual 

postur tegak mengembangkan kedalaman tiga dimensi dan kesadaran 
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jarak, pemahaman terhadap sekitar akan lebih baik saat kepala, mata 

dan telinga dalam posisi tegak dan secara sosial interaksi kebanyakan 

dilakukan dengan posisi tegak. Interaksi atensi dan motor control 

berperan dalam proses kontrol menulis (Brown & Donnenwirth, 

1990). Posisi duduk menjadi dasar kemampuan motorik pada anak 

cerebral palsy spastik yang memiliki kemampuan berpindah tempat 

(ambulasi) terbatas. 

1.5.6 Strategi Partisipasi aktif untuk pengembangan motorik anak 

cerebral palsy spastik 

Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang 

harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat 

dicapai secara efektif dan efisien (Kemp dalam Sanjaya, 2006). 

Meskipun memiliki makna perencanaan, tetapi didalam strategi 

menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran yang 

ingin dicapai dalam suatu pelaksanaan pembelajaran. 

Strategi Partisipasi Aktif merupakan strategi yang dilaksanakan 

dari pendekatan individual menjadi setting sekolah dalam kelas, 

dengan memaksimalkan sumber daya guru yang potensial untuk 

secara aktif memberikan pelayanan pada siswa dan melakukan 

pengalihan pengetahuan dan keterampilan (skills) kepada partisipan 

yang terlibat dalam penanganan pada anak secara langsung. Strategi 

pastisipasi aktif juga melakukan persiapan program dan evaluasi 

bersama melalui suatu kegiatan diskusi seperti case conference dan 

melakukan kerjasama dengan orang tua serta memberikan stimulasi 

pada anak cerebral palsy spastik sebagai partisipan yang aktif. 

Menjadi jelas jika makna partisipasi aktif tergambarkan pada peran 

semua pihak yang terlibat dalam penanganan yang diberikan kepada 

anak, tidak terkecuali dengan anak sendiri. 

Strategi partisipasi aktif untuk pengembangan motorik anak 

cerebral palsy spastik yaitu strategi yang menetapkan spesifikasi dan 

kualifikasi tujuan pembelajaran yakni perubahan perilaku anak 

cerebral palsy spastik pada pelaksanaan pembelajaran dengan 
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partisipasi aktif yang berorientasi pada usaha pencapaian tujuan yang 

telah ditetapkan yaitu kemampuan motorik anak cerebral palsy. 

 

1.6 Struktur Organisasi Disertasi 

Sistematika Penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Bab I. Pendahuluan berisi tentang penjelasan latar belakang 

masalah, rumusan masalah yang disertai dengan pertanyaan dan fokus 

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan 

struktur organisasi disertasi. 

Bab II. Kajian Pustaka, yang ditekankan pada siswa cerebral palsy 

spastik, pengembangan motorik dan strategi partisipasi aktif. 

Bab III. Metode Penelitian, dalam menghasilkan strategi partisipasi 

aktif untuk pengembangan motorik anak cerebral palsy spastik, meliputi 

pendekatan penelitian, desain penelitian, subyek dan lokasi penelitian, alat 

pengambil data, instrument penelitian, prosedur penelitian dan analisis 

penelitian. 

Bab IV. Hasil Penelitian dan Pembahasannya. 

Bab V. Kesimpulan, Implikasi dan Rekomendasi. 
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