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PENGARUH PEMBERIAN TACTILE STIMULATION MASGUTOVA 

NEUROSENSORIMOTOR REFLEX INTEGRATION DAN PERCEPTUAL MOTOR 

LEARNING TERHADAP KEMAMPUAN MOTORIK PADA ANAK DENGAN 

DEVELOPMENTAL COORDINATION DISORDER 

 
 

Abstrak  

Latar Belakang: Proses pertumbuhan dan perkembangan pada anak terjadi secara 

simultan. Dalam mencapai tonggak perkembangan motorik, setiap anak menunjukkan 

kualitas gerak yang berbeda. Beberapa dari anak-anak tersebut mungkin mempunyai 

kesulitan dalam belajar ketrampilan motorik pada kegiatan fungsional sehari-hari 

yang merupakan salah satu tanda dari Developmental Coordination Disorder(DCD). 

DCD terjadi pada 5%-6% dari anak usia sekolah.Untuk memberikan stimulasi pada 

aspek motorik serta sensorik yang merupakan dasar dari tingkat perkembangan anak 

lebih lanjut, maka diberikan Tactile Stimulation Masgutova Neurosensorimotor 

Reflex Integration (MNRI) dan Perceptual Motor Learning (PML). 

Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui pengaruhTactile Stimulation MNRI dan PML 

terhadap kemampuan motorik anak dengan DCD. 

Metode Penelitian: Jenis penelitian ini menggunakan Quasi-Eksperimental. Desain 

penelitiannya adalah “Pre and Post Test Two Group Design”.Anak pada kelompok 

pertama diberikan perlakuan Tactile Stimulation MNRI saja dan anak pada kelompok 

kedua diberikan Tactile Stimulation MNRI ditambah dengan PML. Jumlah sampel 

pada penelitian ini terdapat 11 sampel, yang telah dilakukan penilaian kemampuan 

motorik menggunakan kuisioner DCD, teknik pengambilan sampeladalahpurposive 
sampling, yaitu terdapat kriteria inklusi dan eksklusi pada populasi yang diambil. 

Hasil Penelitian:.Dari hasil uji wilcoxon pada kelompok pertama dan kedua, didapat 

peningkatan skor kuisioner DCD dengan nilai p≤ 0,005. Sedangkan dari hasil uji 

Mann Whitney diperoleh hasil perbedaan yang signifikan antara selisih rata-rata 

pretestdan postest pada kedua kelompok, dengan nilai p = 0,025. Hasil tersebut 

menunjukan bahwa peningkatan kemampuan motorik yang dilihat dari peningkatan 

nilai kuisioner pada kelompok kedua lebih baik dari pada kelompok pertama. 

Kesimpulan: Ada pengaruh pemberian Tactile Stimulation MNRI dan PML terhadap 

kemampuan motorik anak dengan DCD. 

Kata Kunci: DCD, kemampuan motorik, MNRI, Perceptual Motor Learning. 
 

Abstract 

Background: The process of growth and development in children occur 

simultaneously. Achieving milestones in motor skills, every child shows different 

movement quality. Some of these children may have difficulties of learning motor 

skills in daily functional activity or poor performance that referred to as 

Developmental Coordination Disorder (DCD). DCD affecting about 5%-6% of 
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school-aged children. To stimulate the motoric and sensoric aspect for further 

developmental rate, we give Tactile Stimulation Masgutova Neurosensorimotor 

Reflex Integration (MNRI) and Perceptual Motor Learning (PML).  

Purpose: Knowing the effect of Tactile Stimulation MNRI and PML on motor skills 

of the children with DCD. 

Methods: This was a quasi-experimental study with pre and post-test group design. 

The children in first group received Tactile Stimulation MNRI and the second group 

received both Tactile Stimulation MNRI and PML. This research included 11 sample 

of children that the motor skills was measurement with DCD Questionnaire. This 
research used purposive sampling technique which uses criteria of population: 

inclusion and exclusion. 

Result: Wilcoxon test in the  first and second group, shown that there is an increase 

of DCD Questionnare scorring level with p-value≤0,005. From Mann Whitney test, 

there is significant differences average between two group in pre test and post test 

with p-value=0,025. The second group had higher motor skills and higher DCD 

Questionnaire scores comparison to the first group. 

Conclusions: There is effect of Tactile Stimulation MNRI and PML on motor skills 

of The Children with DCD. 

Keywords : DCD, motor skills, MNRI, Perceptual Motor Learning. 

 

1. PENDAHULUAN 

 Proses pertumbuhan terjadi secara simultan dengan proses perkembangan. 

Berbeda dengan pertumbuhan, perkembangan merupakan hasil dari interaksi 

kematangan susunan syaraf pusat dengan berbagai organ yang dipengaruhinya, 

misalnya perkembangan dari sistem neuromuskular, perkembangan kemampuan 

bicara, perkembangan emosi, dan kemampuan bersosialisasi.Semua fungsi tersebut 

masing-masing memainkan peranan yang sangat penting dalam terbentuknya 

kehidupan manusia yang utuh (Depkes RI, 2006). 

Dalam mengamati perkembangan anak, terkadang kita menjumpai anak yang 

sering tersandung kakinya sendiri saat berjalan, sering menabrak orang lain dengan 

ceroboh, atau juga melakukan gerakan yang kikuk. Anak-anak tersebut rata-rata 

mencapai tonggak perkembangan motorik dalam batas usia yang normal meskipun 

mereka menunjukkan perbedaan kualitas pada gerak motoriknya.Banyak dari anak-

anak ini yang menunjukkan kesulitan dalam belajar ketrampilan motorik dalam 

konteks yang lain pada kegiatan fungsional sehari-hari seperti saat memakai baju 
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sendiri, melempar dan menangkap bola, serta belajar mengendarai sepeda roda dua. 

Mereka juga mengalami tekanan/stres setiap hari saat menjalani aktivitas yang 

membutuhkan banyak konsentrasi serta keterlibatan fungsi motorik. Hal ini 

menyebabkan timbulnya kesulitan lain seperti rendahnya kemampuan bersaing, 

menarik diri dari pergaulan, rendah diri, gelisah, dan gejala depresi meskipun di usia 

dini. Semua karakteristik tadi adalah tanda-tanda anak dengan Developmental 

Coordination Disorder(DCD)(Campbell, 2012). 

Menurut American Psychiatric Association (APA) tahun 2013, diperkirakan 

bahwa DCD terjadi pada 5% - 6% dari anak usia sekolah. Rasio perbandingan DCD 

adalah 2:1 antara anak laki-laki dan  anak perempuan. Prevalensi terjadinya DCD 

muncul semakin tinggi seiring bertambahnya populasi prematuritas. 

  Fisioterapis pediatri mempunyai kewajiban untuk ikut meningkatkan 

kapasitas fisik serta kemampuan motorik anak agar tercipta generasi penerus yang 

tangguh dan berkualitas. Di Indonesia, diagnosa dan penanganan tentang kasus DCD 

ini masih sangat jarang dilakukan. Hal inilah yang membuat peneliti ingin melakukan 

penelitian mengenai DCD dan hubungannya dengan kemampuan motorik.Penulis 

mengambil judul skripsi “Pengaruh Pemberian Tactile Stimulation Masgutova 

Neurosensorimotor Reflex Integration dan Perceptual Motor Learning terhadap 

kemampuan motorik pada anak dengan Developmental Coordination Disorder”. 

 

2. METODE  

Jenis penelitian ini adalah eksperimen semu/quasy eksperimental dengan 

rancangan penelitiannya berupa  pre and post test two group design.Teknik 

pengambilan sample secara Purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel 

dengan pertimbangan tertentu (Budiarto, 2015). Adapun yang termasuk kriteria 

inklusi adalah anak usia 4-6 tahun, anak yang masuk dalam indikasi/suspect DCD 

dengan nilai poin skor kuisioner DCDQ 2007 berjumlah 15-46, dan orangtua 

memberikan ijin untuk dilakukan program terapi. Yang masuk dalam kriteria eksklusi 
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adalah anak yang telah didiagnosa dengan gangguan intelektual, Autism spectrum 

disorder(ASD), neuromotor disorder (Cerebral Palsy).  

Perlakuan kelompok 1 menggunakan Tactile Stimulation MNRI,yaitu tehnik 

yang menggunakan sentuhan somatosensory, mengaktifkan visual, vestibular, dan 

proprioseptif untuk mengintegrasikan refleks-refleks primitif dan postural. Metode ini 

dilakukan 3x/minggu selama 4 minggu (12 x treatment). Stimulasi yang diberikan 

pada posisi terlentang meliputi greeting, embracing squeeze for joints, activate 

proprioceptive awareness down sides of head and body,stretching limb dan 

abdominal ovals, stroking, embracing squeeze between joints, infinity eight dan 

segmental limb stretching,rotasi pada wrist, elbow dan shoulder,infinityeights pada 

hips,thoracic embrace, infinity eights pada chest dan abdominal X, stimulasi kepala 

berupa crown of head dan infinity eigts of head, sedangkan stimulasi pada posisi 

tengkurap diberikangreet back of body, infinity eights, back torso X, infinity eight on 

legs, stretching legs, rotation of ankles and for leg, homolateral and crosslateral 

finish, whole body infinity eight dan resting.Waktu yang diperlukan untuk melakukan 

intervensi ini adalah 30 menit sekali treatment (Masgutova,2012). 

Perlakuan pada kelompok 2 diberikan Tactile MNRI dan PML. PMLyang 

diprogramkan  meliputi 3 kategori yaitu lokomotor, non lokomotor, dan gerak 

manipulatif. Komponen yang mampu dilakukan antara lain ketrampilan menangkap, 

menendang bola yang diam, berlari, melompat ke atas, overhand throw, memantulkan 

bola, melompat kedepan, menghindar, menendang bola yang bergerak, forehand 

strike, two-hand side-arm strike (FMS Handbook). Metode ini dilakukan 3x/minggu 

selama 4 minggu (12 x treatment). Waktu yang diperlukan untuk melakukan 

intervensi ini adalah 30 menit sekali treatment(Kirk&Rhodes, 2011). 

Jalannya penelitian dibagi menjadi tiga tahap yaitu : tahap persiapan meliputi 

meminta ijin melakukan penelitian kepada Kepsek Binar Indonesia Preschool 

Bandung (Bindo), melakukan survei dan pengumpulan data sampel, mempersiapkan 

alat tulis dan instrument penelitian berupa blanko kuisioner.Tahap pelaksanaan 

meliputi menentukan subyek penelitian, yaitu semua anak yang memenuhi kriteria 
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inklusi, didata dengan skoring kuisioner DCD untuk menentukan apakah anak 

tersebut memenuhi kriteria inklusi untuk dijadikan subyek penelitian (pre test), 

mengelompokkan subyek penelitian dalam kelompok 1 dan kelompok 2, kepada 

orangtua anak yang bersedia berpartisipasi dalam penelitian diminta untuk mengisi 

informed concern, memberikan perlakuan/treatment sesuai dengan kelompoknya, 

yaitu subyek yang masuk kelompok 1 diberi Tactile Stimulation Masgutova 

Neurosensorimotor Reflex Integration (Tactile Stimulation MNRI),dan yang masuk 

kelompok 2 diberi Tactile Stimulation MNRI dan Perceptual Motor Learning (PML). 

Jadwal latihan dilakukan sesuai dengan dosis yang sudah ditentukan, melakukan 

pendataan, skoring kuisioner DCD ulang setelah program latihan yang diberikan 

selesai (post test).Tahap pengolahan datamenggunakan bantuan komputer dengan 

program statistical product sercive solution (SPSS). 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Penelitian dilakukan mulai tanggal 11 November – 9 Desember 2016 di 

Klinik Kids Learning Center (KLC) Bandung dan di Sekolah Binar Indonesia 

Preschool (Bindo).Sampel dalam penelitian ini berjumlah 11 anak dengan 

Developmental Coordination Disorder (DCD) yang ditentukan secara acak dengan 

cara diundi dan dibagi dalam 2 kelompok perlakuan, yaitu kelompok 1 sebanyak 5 

anak diberikan intervensi Tactile Stimulation MNRI dan kelompok 2 sebanyak 6 anak 

diberikan intervensi Tactile Stimulation MNRI dan PML. 

Tabel 1 Distribusi Responden Berdasarkan Usia Anak      

Usia 

(tahun) 

Kelompok 1 Kelompok 2 

n=5 n=6 

4 3(60%) 5(83,3%) 

5 2(40%) 1(16,7%) 

Jumlah 5(100%) 6(100%) 
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Berdasarkan tabel 1 di atas pada kelompok 1 jumlah responden dengan usia 4 tahun 

sebanyak 3 anak (60%), jumlah responden dengan usia 5 tahun sebanyak 2 anak (40%). Pada 

kelompok 2, jumlah responden dengan usia 4 tahun sebanyak 5 anak (83,3%), jumlah 

responden dengan usia 5 tahun sebanyak 1 anak (16,7%). 

Sampel yang diteliti adalah semua populasi anak preschool dengan gangguan 

koordinasi motorik / Developmental Coordination Disorders(DCD), dimana usia minimal 

adalah 4 tahun dan maksimal 6 tahun. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Wilson et al., (2015) yang berjudul “Psychometric Properties of the Canadian Little 

Developmental Coordination Disorder Questionnaire for Preschool Chidren”menunjukkan 

bahwa permasalahan sosial dan emosional yang berhubungan dengan DCD mungkin dapat 

jelas terlihat sejak dini pada usia pra-sekolah yang ditunjukkan dengan terjadinya perilaku 

agresif, atau bahkan menarik diri dalam interaksi bermain. 

Tabel 2 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin  

Jenis 

Kelamin 

Kelompok 1 Kelompok 2 

n(%) n(%) 

Laki-laki 4(80%) 4(66,7%) 

Perempuan 1(20%) 2(33,3%) 

Jumlah 5(100%) 6(100%) 

 

Berdasarkan tabel 2 distribusi responden berdasarkan jenis kelamin pada kelompok 1, 

responden dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak yaitu sebanyak 4 anak (80%), 

sedangkan  responden dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 1 anak (20%). Pada 

kelompok 2, responden dengan jenis kelamin laki-laki juga lebih banyak yaitu sebanyak 4 

anak (66,7%), sedangkan responden perempuan sebanyak 2 anak (33,3%). 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Gustafsson et al., (2014) yang 

berjudul “Motor Function and Perception in Children with Neuropsychiatric and Conduct 

Problems”, menunjukkan bahwa gender laki-laki sangat berhubungan erat dengan 

peningkatan resiko dari kontrol gerak motorik dan masalah persepsi. 

 

 



7 
 

Tabel 3 Distribusi Responden Berdasarkan Riwayat Persalinan 

Riwayat 

persalinan 

Kelompok 1 Kelompok 2 

n(%) n(%) 

Sectio Caesar 4(80%) 3(50%) 

Normal 1(20%) 3(50%) 

Jumlah 5(100%) 6(100%) 

 

Berdasarkan tabel 3, distribusi responden berdasarkan riwayat persalinan  pada 

kelompok 1, jumlah responden dengan riwayat persalinan Sectio Caesar sebanyak 4 anak 

(80%) dan jumlah responden dengan riwayat persalinan normal sebanyak 1 anak (20%). Pada 

kelompok 2, responden dengan riwayat persalinan Sectio Caesar sebanyak 3 anak (50%), dan 

jumlah responden dengan riwayat persalinan normal juga sebanyak 3 anak (50%). 

Hasil data yang didapat oleh peneliti sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Sohnet al., (2011), yang menyebutkan bahwa anak dengan kelahiran yang 

beresiko menunjukkan kecenderungan lebih sering mengalami gangguan dalam hal 

perkembangan dan koordinasi serta  hilangnya respon dari reflek primitif yang 

dimiliki, dibandingkan dengan anak yang lahir normal. Proses perkembangan anak 

masa awal dimulai dengan mekanisme reflek sebagai proses stimulasi dasar untuk 

proses maturasi/kematangan otak, diantaranya adalah reflek primitif janin, reflek 

persalinan, reflek primitif yang muncul setelah lahir dan reflek natural atau long life 

reflex (Takarini, 2013 dalam Pratiwi, 2016).  

Tabel 4 Nilai Kuisioner DCD  

sebelum dan sesudah intervensi Tactile Stimulation MNRI 

 

Nama Nilai Kuisioner 

Sebelum TS 

Nilai Kuisioner 

Setelah TS 

Selisih 

Su 36 39 3 

Mi 31 35 4 

Ba 29 31 2 

Ki 40 44 4 

Fa 36 39 3 

Mean 34,40 37,60 3,20 
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Pada tabel 4 terlihat rata-rata nilai kuisioner DCDpada kelompok Tactile Stimulation 

MNRI sebelum perlakuan  34,40 dan setelah perlakuan 37,60 Sehingga selisih rerata nilai 

kuisioner DCD sebelum dan setelah perlakuan adalah 3,20. 

Tabel 5 Nilai Kuisioner sebelum dan sesudah intervensi Tactile Stimulation 

MNRI dan Perceptual Motor Learning (PML) 

 

Nama Nilai Kuisioner 

Sebelum TS&PML 

Nilai Kuisioner 

Setelah TS&PML 

Selisih 

Re 34 40 6 

Ad 38 44 6 

Ra 44 47 3 

Sh 28 38 10 

Al 36 41 5 

Ma 37 43 6 

Mean 36,17 42,17 6,00 

 

Pada tabel 5 terlihat rata-rata nilai kuisioner DCDpada kelompok Tactile 

Stimulation MNRI dan PML sebelum perlakuan 36,17 dan setelah perlakuan 42,17 

Sehingga selisih rerata nilai kuisioner DCD sebelum dan setelah perlakuan adalah 

6,00. 

Pada penelitian ini analisis yang digunakan untuk menguji adanya pengaruh 

pemberian Tactile Stimulation Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration dan 

Perceptual Motor Learning terhadap kemampuan motorik anak dengan 

Developmental Coordination Disorder adalah uji non parametrik, karena jumlah 

sampel ≤20, serta tidak dilakukan uji normalitas data. Sehingga uji bedapre-post test 

kelompok 1 dan 2 menggunakan uji Wilcoxon dan uji beda pengaruh menggunakan 

uji Mann Whitney. 
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Tabel 6 Hasil Uji Wilcoxon 

Uji p-value Kesimpulan  

Pre-post 

Kelompok 1 

0,041 Ha diterima  

Pre-post 

Kelompok 2 

           0,026 Ha diterima  

 

Uji beda kelompok 1 (Tactile Stimulation MNRI) pada penelitian ini menggunakan 

uji Wilcoxon antara sebelum dan sesudah perlakuan dihasilkan nilai p = 0,041. Oleh karena 

nilai p ≤ 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan sebelum dan sesudah 

perlakuan pada kelompok 1. 

Uji beda kelompok 2 (Tactile Stimulation MNRI dan Perceptual Motor 

Learning) pada penelitian ini menggunakan uji Wilcoxon antara sebelum dan sesudah 

perlakuan dihasilkan nilai p = 0,026. Oleh karena nilai p ≤ 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan sebelum dan sesudah perlakuan 

pada kelompok 2. 

Tabel 7 Uji Beda Pengaruh  

Mann Whitney selisih pre-post test Kelompok 1 dan 2 

Kelompok n p-value Mean Sum of Ranks 

1 5  3,60 18,00 

 

2  

 

6   

0,025 

8,00 

 

48,00 

 

Uji beda selisih nilai sesudah perlakuan antara kelompok 1 dan kelompok 2  

ditemukan nilai p = 0,025. Oleh karena p ≤ 0,05 maka terdapat perbedaan yang 

signifikan sesudah perlakuan antara kelompok 1 dan 2. Kelompok 2 dengan 

perlakuan Tactile Stimulation MNRI dan Perceptual Motor Learning  dengan rerata 

peningkatan 48,00 lebih baik daripada kelompok 1 dengan perlakuan Tactile 
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Stimulation MNRI, dengan rerata peningkatan 18,00. Maka Tactile Stimulation 

MNRI dan Perceptual Motor Learning memberikan pengaruh yang lebih baik 

daripada Tactile Stimulation MNRI saja. 

 

4. PENUTUP  

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan penelitian pada skripsi yang berjudul 

“Pengaruh Pemberian Tactile Stimulation Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration 

dan Perceptual Motor Learning terhadap kemampuan motorik pada anak dengan 

Developmental Coordination Disorder” di Klinik Kids Learning Center (KLC) Bandung dan 

sekolah Binar Indonesia (Bindo)yang dilakukan sebanyak 3 kali dalam satu minggu selama 4 

minggu, dapat diambil kesimpulan bahwa ada pengaruh pemberian Tactile 

StimulationMasgutova Neurosensorimotor Reflex Integration terhadap kemampuan motorik 

anak dengan Developmental Coordination Disorder, ada pengaruh pemberian Tactile 

StimulationMasgutova Neurosensorimotor Reflex Integration dan Perceptual Motor Learning 

terhadap kemampuan motorik anak dengan Developmental Coordination Disorder, dan ada 

beda pengaruh pemberian Tactile StimulationMasgutova Neurosensorimotor Reflex 

Integration dan Perceptual Motor Learning terhadap kemampuan motorik anak dengan 

Developmental Coordination Disorder. 

Kepada peneliti berikutnya diharapkan menggunakan alat ukur yang lebih 

obyektif untuk menilai gangguan koordinasi motorik, serta jumlah sampel yang lebih 

banyak yang mungkin bisa diambil dari setiap sekolah yang ada sehingga bisa 

mewakili semua kasus DCD di sekolah. 
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