
J\ - {\ ru.} !XT{- 3_} g\g{llnL efr i*-f n n 5$.nL_ ,

Jurnal Pendrdrkan dan Pe*galaran drterbrtkan oieh Fakuilas Pendidrkan h{atemalika

iCe-ide krilrs dan hasrlhasil penelrtian yang berkartan de*gan pendidikani::=t==*:-- '=Y

ffiuma&{.!erblt!hal}SetahUn.FasabU:anFebruandanAgUS1UsJurnaItnr

S&,&S&i..:,:.' ,,,,,

**f.,*. &*' $t*&rs*. Sl*:,. l

*ffiBnXry
Dr.Flj.Evi Hanizar,M.Km

Endra Priawasana,S.P.,M.Pd
Ismul Mauludin Al Habib,S.Pd.,M.P

Lutfiyah,M.Pd

FAKULTAS PE}IDII}IIT*H I'A?EHAIIKA OAH IL[{U PEHSETAHUAH ALAH
I}TIP PGRIJEUBER

Jl. Javya No. 10 Tegal Bai* Jernber

Ielp 0331 335823, Fax 033133597i

:
.
::

I

:
:

.\

Vo!. lX No.I

\

2016 Hal. 1-178



AE,&NE FXXIAU

Wahju Triananingsih

YoIu,meIX; No.1; Agustus 2016

ALAM HIJA(I Vol. IX .\'o. I Agustus 2016 Hul. 1-178



ALAM HIJAA Vol. IX,\o. 1 Agastus 2016 HaL 1-178

Volume IX, No 1, Agustus 2016

Boami
penerapan Metode Course Reviett Hora1, dalam Meningkatkan Prestasi Belajar IPA Siswa Kelas 1b SDN Tanggul Wetan 04

Tahun Pembelajaran 20 1 5120 1 6

lndah \ursanli
Penerapan Strategi Pembelajaran Aktif Tipe Everyone ls A Teacher Here (ETH) dengan Mengunakan Media Kokami Untuk

Meningkatkan Aktiritas dan Hasil Belajar Siswa Kelas XI IPS 2 SMA Negeri 2 Tanggul Tahun Ajaran 2A14/2015

,\lochamrnad Irfan
Penerapan Model Cooper otit;e Learning Tipe TGT dengan Media Kokarai untuk Mer.ringkatkan Aktivitas dan Ketuntasan Hasil

BelajarSosioiogi SiswaKelaiX.jSntaNegeiiKalisatMateri PenyirnpanganSosialTahunAjaran20l3/2014

Imam Hadari
Upaya Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar Sisw.a dengan Menggunakan-Model Pembe]aj.aran fo3f,eratif Tipe TGT dengan

Uiai, lfS Ke1asXIIPS2SN{ANegeri Ambulu padaMateriPenerapanDemoklasidilndonesiaTahunAjaran20l5/2016

Gatot Handolo
penerapan Model Cooper.otive Learning TGT (Teants-Games-Tournanterzl) dengan N'letode Eksperimen untuk Meningkatkan_

Aktivitas dan Ketuntaian Hasil Belajar Fisika pada Pokok Bahasan Besaran dan Satuan Siswa Kelas X IPA 2 Semestcr Gasal

SNrLA \egcri 7 Bengktrlu Selatan Tahun Ajaran 2012/201i

Sutadji
Penerapan Model Pembelajaran Problem Based In,stt'uction (PBI) dengan Strategi Pemodelal untu\ Meningkatkan Ak, I itas

dan Hasil Belajar Siswa Kelas X.2 SMA Negeri Ambulu Jember Semester Ganjil Tahun Ajaran 2015/2016

l mron SS ah
penerapan pembelajaran Kooperatif Tipe TAI dengan Metode Ek.spcrinten pada Sub Pokok Bahasan Sifat-Sifat Zat Berdasarkan

wujudnya untuk Meningkat[an Aktivita' *r r"'+;:,i:,;:,:[]i];iT,r"#r, Senrester Gasal di SMP Negeri 3 candi Sidoarjo

Saruo Danuji
Potensi Asosiasi Bakteri Fotosintetik Sttrechococcus sp. dengan Bibit Kakao (Theoltoma cacao L.)



47 | Yolume IX Nomer I Agustus 2016

TERAPI OKUPASI UNTUK ANAK DENGAN KETERLAMBATAN
PERI(EMBANGAN MOTORIK

ROSIKA NOVIA MEGASWARIE
(Dosen Pendidikan Luar Biasa FIP IKIP PGRI Jember)

ABSTRAK

Terapi okupasi merupakan salah satu terapi yafig digunakan untuk

mengembangkan keterampilan pada anak. salah satu keterampilan yang dapat

AteirUangkan adalah keterampilan motorik. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh

kondisi od3"mif anak yang berkaitan dengan perkembangan keterampilan motorik

yang tidak sesuai dengan milestone. Tujuan penelitian ini untuk merumuskan

sebuah program terapi okupasi pada anak dengan keterlambatan perkembangan

motorik.M"tod" yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif

dengan pendekaian kualitatif menggunakan observasi dan wawancara unffi
menggali data. Subyek penelitian adalah anak dengan keterlambatan

p"rt"-Uurrgan motorik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) perkembangan

motorik anak masih seperti anak usia tiga tahun 2) anak memerlukan program

yang sesuai dengan kebutuhannya yang berkaitan dengan perkembangan motorik

i; p.og.u* terapi okupasi disusun berdasarkan kondisi objektif anak dan

berdasarkan teori serta milestone perkembangan anak 4) program terapi okupasi

dapat diterapkan dan perkembangan motorik anak menjadi lebih baik. Hasil

penelitian ini di rekomendasikan kepada keluarga anak yang mengalami

Leterlambatan perkembangan motorik, kepada guru dan kepada peneliti

selanjutnya.

Kata kunci : Terapi Okupasi, Perkembangan Motorik

L PENDAHULUAN
Perkembangan motorik

merupakan perakitan Perilaku
berpersepsi dan bertindak Yang
diwujudkan dalam suatu gerakan.

Muhibbin dalam Samsudin (2008,

hlm. 10) mengartikan motorik sebagai

istilah yang menunjukkan Pada hal,

keadaan dan kegiatan yang melibatkan
otot-otot juga gerakalTrtya, demikian
pula kelenj ar-kelenj ar juga sekresinya.

Perkembangan motorik meliPuti
perkembangan motorik kasar Yang
merupakan perkembangan
keterampilan otot - otot besar pada

lengan, kaki dan batang tubuh, seperti

berjalan dan melomPat dan

perkembangan motorik halus Yang
merupakan keteramPilan otot - otot
kecil diseluruh tubuh, sePerti

menyentuh dan memegang
(Bagaskorowati, 2010, hlm. 94-95).

Keterlambatan Perkembangan
motorik dapat mempengaruhi kondisi
psikis anak sehingga mempengaruhi
perilaku sosial anak. Dampak lain dari

keterlambatan ini adalah tugas sekolah

tertinggal, sehingga prestasi yang

didapatkan anak tidak sesuai dengan

standart yang telah ditentukan
(Algazali, 2011). Gangguan dalam

motorik halus menyebabkan kesulitan
pada anak dalam menulis,
menggambar, menggerakkan gunting
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dan juga merangkai manik - manik
(Sugiarmin & Euis, 2009).

Hasil studi pendahuluan yang
dilakukan di Laboratorium PLB IKIP
PGRI Jember, diperoleh data tentang
anak dengan keterlambatan
perkembangan motorik. Dampak dari
keterlambatan perkembangan motorik
dapat dilihat dari cara anak berjalan,
berlari maupun pada saat
menggerakkan anggota tubuh lain
seperti duduk, berdiri dan jongkok.

Keterlambatan perkembangan
motorik dapat diminimalisir dengan
menggunakan intervensi yang sesuai

dengan kebutuhan anak. Salah satu
intervensi yang diberikan untuk anak
dengan keterlambatan perkembangan
motorik ini dapat menggunakan terapi
okupasi. Terapi okupasi merupakan
suatu ilmu dan seni pengarahan
partisipasi seseorang untuk
melaksanakan suafu tugas tertentu
yang telah ditentukan dengan maksud
untuk memperbaiki, memperkuat dan
meningkatkan kemampuan, serta
mempefinudah belajar keahlian atau
fungsi yang dibutuhkan dalam proses
penyesuaian diri dengan lingkungan.

Terapi okupasi berfungsi
sebagai media terapi dalam rangka
memulihkan kembali fungsi seseorang
sehingga dia dapat mandiri
semaksimal mungkin. Seperti halnya
untuk anak dengan keterlambatan
perkembangan motorik. Terapi
okupasi dimaksudkan untuk
mengoptimalkan kemampuan motorik
pada anak yang masih dapat
dikembangkan dengan baik. Terapi
okupasi dapat dilakukan secara
individual maupun kelompok sesuai
dengan kebutuhan anak.

Dari pemaparan di atas,
peneliti tertarik dan termotivasi untuk
meneliti secara terarah mengenai peran

terapi okupasi untuk menangani anak
dengan keterlambatan perkembangan
motorik sehingga keterampilan
motorik anak tersebut dapat
berkembang sesuai dengan tahap
perkembangan yang seharusnya.
Tujuan dari penelitian ini adalah unhrk
mengkaji kebermanfaatan terapi
okupasi pada anak dengan
keterlambatan perkembangan motorik.

Perkembangan motorik
meliputi perkembangan motorik kasar
dan motorik halus. Perkembangan
motorik kasar anak mencakup kontrol
atas tindakan atau gerak yang akan
membuat seorang anak bergerak di
dalam lingkungannya, seperti
merangkak, berdiri dan berjalan.
Sebaliknya, perkembangan motorik
halus berhubungan dengan gerakan-
gerakan yang lebih kecil, seperti
meraih dan menggenggam (Berk,
2003).

Barsch (dalam Myers, 1916)
membagi perkembangan motorik anak
ke dalam empat ranah yang harus
dikuasai untuk mencapai
perkembangan motorik yang memadai
sebagai prerekuisit perkembangan
untuk mengembangkan motorik yang
berhubungan dengan persiapan pra
akademik. Empat dimensi
perkembangan motorik pada anak
antara lain dimensi kekuatan otot,
keseimbangan dinamis, kesadaran
tubuh dan kesadaran ruang.

Perkembangan motorik pada
setiap anak tidak memiliki kesamaan.
Pada anak yarrg tidak mengalami
permasalahan, perkembangan motorik
sesuai dengan milestone. Sedangkan
pada anak yang mengalamai
permasalahan perkembangan, akarr
berdampak pada perkembangan
motoriknya, sehingga mengalami
keterlambatan.
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Keterlambatan perkembangan
motorik dapat diminimalisir melalui
intervensi sedini mungkin. Intervensi
dapat dilakukan melalui berbagai
macam cara. Salah satu cata yang
digunakan adalah penerapan terapi
okupasi. Terapi okupasi merupakan
suatu ilmu dan seni pengarahan
partisipasi seseorang untuk
melaksanakan suatu fugas tertenfu
yang telah ditentukan dengan maksud
untuk memperbaiki, memperkuat dan
meningkatkan kemampuan, serta
mempeflnudah belajar keahlian atau
fungsi yang dibutuhkan dalam proses
penyesuaian diri dengan lingkungan.

Pelaksanaan terapi okupasi
yang dilakukan pada anak dengan
keterlambatan perkembangan motorik
ini menggunakan beberapa tahap,
yaitu:
Tahap I : Identifftasi dan Asesmen

Identifikasi dimaksudkan untuk
menggali informasi tentang kondisi
obyektif anak yang mengalami
keterlambatan perkemb angan motorik.
Identifikasi dilakukan dengan
menggunakan pedoman identifikasi
yang telah disusun. Setelah data
diperoleh dari pelaksanaan
identifikasi, selanjutnya dilakukan
asesmen dengan menggunakan
pedoman asesmen yang telah disusun.
Identifikasi dan asesmen berfungsi
sebagai pedoman untuk menyusun dan
melaksanakan program terapi okupasi
untuk anak sesuai dengan kebutuhan
anak.
Tahap II : Penyusunan Program
Intervensi

Tujuan dari tahap ini adalah
unhrk menyusun program intervensi
khususnya terapi okupasi sesuai
dengan hasil yang diperoleh dari
identifikasi dan asesmen. Program

yang disusun difokuskan pada
perkembangan motorik anak.
Tahap III : PelaksanaanProgram

Pelaksanaan program
dilakukan setelah program intervensi
(terapi okupasi) selesai disusun.
Dalam pelaksanaan program
intervensi/terapi okupasi ini, terapis
menggunakan teknik modeling agar
anak mudah dalam menirukan gerakan
yang diinstruksikan.
Tahap [V : Evaluasi

Pada tahap keempat, terapis
melakukan evaluasi untuk melihat
perkembangan motorik anak setelah
dilakukan terapi okupasi. Hasil
evaluasi ini digunakan untuk
men)Msun program lanjutan dalam
mengembangkan kemampuan motorik
anak selanjutnya.

Indikasi dari terapi okupasi
menurut Djunaedi dan Yitnamurti
(2001) (dalam Kurniyawati, 2015)
difokuskan pada : a) seseorang yang
kurang berflrngsi dalam kehidupannya,
b) kelainan tingkah laku yang terlihat
dalam kesulitannya berkomunikasi
dengan orang lain, c) tingkah laku
yang tidak wajar dalam
mengekspresikan perasaan atau
kebutuhan yang primitif, d)
ketidakmampuan mengintepretasikan
rangsangan dari luar, e) terhentinya
fase pertumbuhan
seseorang/mengalami keterlambatan,
f) pasien cacat tubuh yang mengalami
gangguan kepribadian.

Terapi okupasi memiliki peran
penting dalam kehidupan. Melalui
terapi okupasi seseorang belajar
mengenal dan mengatasi persoalannya.
Melalui aktivitas pada terapi okupasi,
seseorang diharapkan akan
berkomunikasi lebih baik untuk
mengekpresikan dirinya. Selain itu,
melalui aktivitas kemampuan

I
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seseorang akan dapat diketahui baik
oleh terapis maupun oleh orang itu
sendiri. Dengan menggunak an alat- alat
atau bahan-bahan dalam melalarkan
suafu aktivitas seseorang akan
didekatkan dengan kenyataan terutama
dalam hal kemampuan dan
kelemahannya. Mengerjakan suatu
aktivitas dalam kelompok akan dapat
merangsang terjadinya interaksi
diantara anggota yang berguna dalam
meningkatkan sosialisasi, dan menilai
kemampuan diri masing-masing dalam
hal keefisiensianrrya berhubungan
dengan orang lain.

Pada anak dengan
keterlambatan perkembangan motoiik,
terapi okupasi juga memiliki peran
penting. Selain urtuk mengembangkan
keterampilan motorik, terapi ini juga
untuk mengembangkan interaksi sosial
dan komunikasi dengan orang lain.
Apabila aspek perkembangan motorik
pada anak dengan keterlambatan
perkembangan motorik berkembang
baik, maka aspek perkembangan lain
juga akan berkembang dengan baik
pula.

Dalam penelitian ini, teknik
modeling digunakan dalam
pelaksanaan terapi okupasi untuk anak
dengan keterlambatan perkembangan
motorik. Teknik ini dipilih untuk
memberi kemudahan anak dalam
menirukan aktivitas yang
diinstruksikan kepadanya. Melalui
teknik modeling ini anak melihat
langsung aktivitas yang dicontohkan
oleh terapis sehingga dengan mudah
dapat menirukan aktivitas.

Anak yang mengalami
keterlambatan perkembangan motorik
menurut Hammil dan Myers (1976)
(dalam Sunardi & Sunaryo ,2007 , hlm.
l2l), gangguan motorik yang
berhubungan dengan hambatan belajir

mengakibatkan anak mengalami
permasalahan. Permasalahan tersebut
antara lain:
a. Hiperaktivitas

Ditandai dengan adanya secara
konstan sibuk bergerak, tidak
mampu duduk dalam jangka
waktu yang pendek tanpa
menggerakkan kaki, memainkan
benda yang dipegang, memutar -
mutar kursi, cenderung untuk
berbicara atau mengobrol, sering
kurang memperhatikan,
penyimpangan tingkah laku dan
perilaku maladaptif lain.

b. Hipoaktivitas
Ditandai dengan adanya aktivitas
motorik yang lamban, kurang
memberikan reaksi. malas dan
lesu.

c. Inkoordinasi
Ditandai dengan munculnya
gejala kejanggalan atau kekuatan
fisik, kemiskinan integrasi
motorik, misalnl,a :

1) KemiskinarL dalam aktivitas
yang memerlukan
koordinasi motorik yang
tinggi, seperli berlari,
menangkap. meloncat,
melompat.

2) Berjalannya kak-u
3) Memiliki pola aktivitas di

bawah rata - rata, seperli
dalam menulis,
menggambar atau tugas
tugas yang memerlukan
integrasi motorik yang baik

4) Kurang memiliki
keseimbangan badan, seperti
sering jatuh. tersandung dan
canggung.

d. Perseverasi
Perseverasi adalah
kecenderungan u ntuk b erperi lak-u
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secara otomatis dan sering tanpa
sengaja dilanjutkan
Sementara itu, Fallen dan
Umansky (1985) (dalam Sunardi
& Sunaryo, 2007, hlm. 127)
menyatakan bahwa disfungsi
motorik yang secara langsung
berhubungan dengan arah,
lateralisasi, koordinasi motorik,
keseimbangan, ritme, body
image, kesadaran ruang dan
perencanaan motorik. Termasuk
j.rgu di dalamnya terdapat
gangguan:
a. Problem vestibulo

proprioseption
Kemampuan yang terkait
dengan menjaga posisi dan
keseimbangan tubuh, baik
pada saat tubuh dalam
keadaan bergerak maupun
dalam keadaan diam.

b. Dispraksia
Ketidakmampuan dalam
keluwesan dan kontrol gerak
pergelangan tangan serta

pada anak. Dalam rnenggali data
mengenai kondisi objektif anak,
menggunakan aspek-aspek yang
terdapat dalarn perkembangan motorik
anak. Data yang sutlah terkumpul
tersebut dianalisis kemr-rdian dijadikan
sebagai dasar dalam merumuskan
program intervensi dinr melalui terapi
okupasi pada anak dengan
keterlarnbatan perkembangan rnotorik.

Penelitian ini dilakukan di
Laboratorium PLB IKIP PGRI
Jember. Subyek dalam penelitian ini
adalah anak dengan keterlambatan
perkembangan motorik berusia enam
tahun. Teknik pengumpulan data yang
digunakan adalah observasi dan
w-awancara dengan menggunakan
instrumen penelitian berupa pedoman
observasi dan wa\\/ancara yang
terstruktur. Observasi merupakan
kemampuan seseot'ang untuk
menggunakan penganratan melalui
hasil kerja indra dibanlr dengan panca
indra lain (Prastowo, 2010, hlm. 25).
Observasi dilakukan untuk melihat dan
mencatat perkembangarr motorik anak.
Sedangkan \vawancara dilakukan pada
orang tua anak dengan menggunakatr
wawancara terstruktur yang
didalarnnya menyajikan peftanyaan-
peftanyaan secara sisrematis yang
sesuai dengan tujuan penelitian.
Waktu yang digunakan dalam
pelaksanaan terapi okupasi ini selama
60 rnenit selama 12 kali pertemuan
dalam satu bulan.

Data yang ciperoleh dari
penelitian, dianalisis rnenggunakan
analisis data secara kualitatif. Analisis
data secara kualitatif antara lain
reduksi data, penyajran data dan
penarikan kesimpulan. Dalam
mereduksi data yarlg diperoleh,
dilakukan seleksi data, penentuan
fokus. penyederhanaan, peringkasan

otot jart
mengakibatkan

yang
anak

mengalami gangguan dalam
menulis, menggambar,
menggunting dan hambatan
lain yang berhubungan
dengan kemampuan dalam
menggerakkan otot jari
tangan.

il. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada
penelitian ini adalah metode deskriptif
yang hasilnya berupa data kualitatif.
Metode deskriptif bertujuan untuk
mengungkap data-data di lapangan
yang bersifat aktual mengenai kondisi
objektif anak dalam meminimalisir
keterlambatan perkembangan motorik
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dan mengubah bentuk data mentah
yang diperoleh dari lapangan. Setelah
data direduksi, data disajikan. Pada
penelitian ini, penyajian data
dilakukan secara naratif, karena data
yang diperoleh dari hasil wawancara
dan observasi berupa jawaban
mengenai pertanyaan dari setiap
pertanyaan yang diajukan dalam
wawancara. Penyajian data yang telah
didukung oleh data-data yang baik,
dapat dijadikan kesimpulan yang
kredibel. Jika belum memberikan
kesimpulan yang berarti, maka perlu
mencari data-data yang terkait dengan
kekurangan data mana yang masih
belum terpenuhi. Proses ini
berlangsung berulang-ulang hingga
sampai pada penarikan kesitnpulan
yang lebih tepat.

III. HASIL DAN PENIBAHASAN

Dari hasil obseruasi yang
dilakukan pada NA diperoleh data
bahu-a kemampuan motorik NA masih
terbatas. NA ,vang berusia 6 tahun,
kernampuan rnotorikrya masih seperli
anak Lisia 2 tahun. NA rnasih kesulitan
saat melahrkan gerakan koordinasi.
Cara berlalannr.a juga masih terlihat
kakLr sepeni pada anak yang masih
be1a.1ar berjalan.

Dalam ha1 keseimbangan,
terlihat masth kurang. NA masih
belurn mampu mengontrol gerakan
yang melibatkan keseimbangan,
terutama keseimbangan pada saat
berlari. Selain itu, NA juga masih
terlihat kaku ketika menggerak-
gerakkan tangan maupun kakinya pada
saat diam.

Berdasarkan hasil wawancara
dengan orang tua mengenai
keterampilan motorik NA di rumah,
orang tua menyatakan bahwa

keterampilan motorik NA di rumah
masih kurang berkembang. NA dapat
berjalan pada usia 3 tahun. Pada usia
tersebut, cara berjalan NA masih
tertatih dan masih harus berpegangan.
Selain itu, orang tua juga mengatakan
NA sering terjatuh pada saat berjalan
maupun bergerak.

Dari hasil observasi dan
wawancara pada orang tua diperoleh
data tentang kondisi obyektif anak.
Data tersebut digunakan untuk
menyusun program terapi okupasi
sesuai kebutuhan NA. Program ini
dilaksanakan secara bertahap sampai
terlihat hasil pada anak.

Terapi okupasi menurut
Djunaedi dan Yitnamurti (2001)
memiliki beberapa fungsi, salah
satunya mengembalikan fungsi fisik,
meningkatkan ruang gerak sendi,
kekuatan otot, koordinasi gerakan dan
mengajarkan aktivitas kehidupan
sehari-hari. Merujuk pada pendapat
tersebut, program terapi okupasi yang
diberikan pada NA bertujuan untuk
mengembangkan keterampilan
motoriknya.

Hasil pelaksanaan terapi
okupasi menunjukkan bahwa ada
perkembangan mengenai keterampilan
motorik NA. data ini diperoleh dari
hasil observasi pada NA setelah
mengikuti program terapi okupasi.
Perkembangan keterampilan motorik
NA dapat dilihat pada saat NA
bergerak. Cara berjalan NA sudah
tidak terlalu kaku dibandingkan
sebelum dilaksanakan terapi okupasi.
Selain itu, gerakan NA sudah lebih
terkontrol dan terkoordinasi dengan
baik.

Selain melalui observasi,
wawancara juga dilakukan pada orang
tua NA mengenai perkembangan
keterampilan motorik NA dan
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kebermanfaatan pro,qram terapi
okupasi yang diberikan untuk NA.
Dari wawancara tersebut, orang tua
NA menyatakan bahwa
perkembangan keterampilan motorik
NA sudah lebih baik. Mengenai
program terapi okupasi yang diberikan
untuk NA, orang tua menyatakan
sangat bermanfaat dan membantu NA
mengembangkan keterampilan
motoriknya. Selain itu, orang tua juga
menerapkan terapi okupasi di rumah,
sehingga keterampilan motorik NA
dapat berkembang dengan baik.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan
pembahasan penelitian mengenai
terapi okupasi pada anak dengan
keterlambatan perkembangan motorik,
dapat disimpulkan bahwa NA
mengalami keterlambatan
perkembangan motorik dalam hal
koordinasi dan keseirnbangan. Ha1 ini
terlihat dari gerakan anak yang masih
kaku dan terbatas. Dari hasil observasi
dan wawancara diperoleh informasi
tentang perkembangan motorik NA
sehingga disusun dan dilaksanakan
program intervensi (terapi okupasi)
pada NA. Terapi okupasi ini
dilaksanakan secara bertahap dan
disesuaikan dengan kebutuhan anak.
Hasil pelaksanaan terapi tersebut
menunjukkan bahwa keterampilan
motorik NA saat ini berbeda, tidak
seperti pada saat sebelum diberikan
terapi okupasi. Hal ini menunjukkan
bahwa terapi okupasi memiliki peran
penting dalam mengembangkan
keterampilan motorik anak yang
terlambat, sehingga lama-kelamaan
dapat berkembang sesuai dengan tahap
perkembangan motorik anak pada
umumnya.
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