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ABSTRAK 

 

Latar Belakang: Gangguan Pemusatan Perhatian dan Hiperaktivitas (GPPH) 
dapat menyebabkan masalah yang signifikan dalam fungsi akademis, sosial dan 
interpersonal di segala usia. Gangguan modulasi sensori banyak dialami anak 
dengan GPPH, menimbulkan kesulitan dalam belajar, keterampilan motorik, 
sosial, atensi, perkembangan bicara dan berbahasa. Pemberian obat tetap menjadi 
gold standard terapi, namun terapi sensori integrasi juga dapat memaksimalkan 
penatalaksanaan anak dengan GPPH, sehingga didapatkan perbaikan gejala yang 
dapat meningkatkan performa.  
Tujuan: Membuktikan pengaruh penambahan terapi sensori integrasi pada anak 
dengan GPPH yang mendapat metilfenidat. 
Metode: Jenis penelitian eksperimental dengan rancangan penelitian “pre-post 
test with control group design non blinding”, consecutive sampling, kriteria 
inklusi anak laki-laki usia 7 tahun, diagnosis GPPH berdasarkan kriteria DSM-5, 
belum pernah konsultasi dan mendapat terapi apapun. Pada kelompok perlakuan 
dan kontrol dilakukan skoring Skala Penilaian Perilaku Anak Hiperaktif Indonesia 
(SPPAHI) dan Short Sensory Profile (SSP). Kelompok perlakuan mendapat 
metilfenidat sesuai berat badan dan terapi sensori integrasi, sebanyak 2 kali dalam 
seminggu, selama 5 minggu, kemudian dilakukan evaluasi ulang. Pada kelompok 
kontrol diberikan metilfenidat saja. Analisis data menggunakan uji non-paired t 
test untuk SPPAHI dan chi-square untuk SSP. 
Hasil Penelitian: didapatkan hasil perubahan yang bermakna, dengan penilaian 
SPPAHI oleh orang tua pada kelompok perlakuan dan kontrol di bagian 
hiperaktif-impulsif, serta penilaian SSP bermakna di bagian sensitivitas taktil, 
sensitivitas rasa/bau, sulit merespon/mencari sensasi dan filter suara. Signifikan 
p<0,05. 
Simpulan: pemberian terapi sensori integrasi bermakna pada perubahan gejala 
GPPH di bagian sensitivitas taktil, sensitivitas rasa/bau, sulit merespon/mencari 
sensasi dan filter suara. 
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