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l,ag3 f,sblang. Penilaiankualitac gsralcan spontanpadabayidengan metode'General movemen6(Glvts)"
dari Prechd mempunyai vdiditas tingi unurk memprediksi risiko ganguan pe*embangur anak Metode

GMs masih relatif barr. di Indonesia, sehingga dibutuhkan evaluasi aspek praktikalnya untuk dapat

diaplikasikan secara optirnal.

Tui.'on. Mengetahui kondisi pding optimal untuk rrenilai gerakan spontan bayi muda sehat

menggunakan meto& GMs dari Prcchd.

Metodc. Dilakukan rekaman video mra berurutan perl- [ayi 1z.ng memenuhi kriteria inklusi lahir sehat,

cukup bulan, tanpa risiko, dan rnendapat persetujuan tetnrlis dari orangnta, lahir di RSU Dr Soetomo-

Surabayepada lrrrunwaktu Desember2fi)6-]anlai2007. Teknik percLaman dilalnrkan ses',,i standarisasi

Precid, dengan berbagai variasi walcu dan kondisi. Analisis vileo rekaman dilaloftan secara persepsi

Gestdt oleh salah satu peneliti, yang sebelumnya telah mendapat Lrrsus dan sertifikat metode GMs.

Parameter aspek praktikal untuk ev-rluasi digolongfuan: optinral dan tilak optinral.

Hadl. Tfolak didapatkan penolalqn dari orang nla unuk seluruh 56 bayi yang m€menuhi kriteda inldusi.

Tip (5,4o/o) video yang tidak dapat dianalisis kerena 6ktor kesalahr,r teknis perekaman Kualitas GMs
lebih optimal untuk dianalisis apabila perelqman dilalruIon 1rada vyaktu siang hari dibandingkan wahr
pag (p=0,02A atau malam (p-0,M5), dan dilakukan 30 menit sebelum walcu minum, dibandingkan 30

menit sesudahnya (p-0,032). Tinglat kesulitan analisis ti.t-L berbeda bermakna apa.bila perekaman

dilalqtkan di tempat yang khusus dibandingkan dilalarkan di bolc (p=0,155) atau inlarbator (p=0,466).

Kerimpnba. Metode Prechd dapat diteraplian dengan praktis dan optimal apabila pengambilan vlleo
dilakukan pada walru siang hari &n 30 menit sebelum wakur minum. Tempat pengambilan rekaman

tidak mempengaruhi segi kepraktisannya (td hfril 2OO8;9(A363-9).

Katr kuncl gangguan perkembangan, gerakan spontan, metode Prechtl
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