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Ka. Laboratorium

Gugus Kendali Mutu

Ka. Prodi

Pengertian

: Salah satu metode screening terhadap kelainan perkembangan anak. Tes ini
bukanlah tes diagnostic atau tes IQ

Tujuan

: Untuk menaksir perkembangan personal sosial, motorik halus, bahasa dan
motorik kasar pada anak umur 1 bulan sampai 6 tahun

Prosedur

: Persiapan pasien
1. Identifikasi pasien
2. Beritahu pasien/keluarga tentang tindakan yang akan dilakukan

Persiapan Alat-alat
1. Formulir pencatatan DDST
2. Benang wol
3. Manik-manik dan botol
4. Boneka
5. Bola
6. Kertas dan pensil
7. Alat permainan sesuai usia

Pelaksanaan
1. Tentukan usia anak (<15 hari dibulatkan kebawah, ≥ 15 hari dibulatkan
keata)
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2. Beri garis vertical pada form DDST sesuai usia anak (memotong semua
kotak-kotak tugas perkembangan pada semua sector )
3. Lakukan penilaian sector motorik kasar, bahasa, motorik halus dan
personal social pada sebelah kiri garis vertical secara bergantian (tidak
harus berurutan)
4. Selanjutnya nilai juga tugas perkembangan setiap kotak yang terpotong
garis vertical pada setiap sector
5. Beri tanda P (Passed) didepan kotak tugas perkembangan bila anak
mampu melaksanakan. Beri tanda F (Fail) bila anak tidak mampu dan R
(Refused) bila anak menolak
6. Lakukan penilaian selesai pemeriksaan
a Abnormal


Jika ada ≥2 keterlambatan pada sektor / lebih



Jika satu sektor ada > 2 keterlambatan 1> sektor dengan 1
keterlambatan 1 sektor yang sama tidak ada yang lulus pada kotak
yang berpotongan garis vertikal

b Meragukan


Jika pada 1 sektor didapatkan 2 keterlambatan atau lebih



Jika pada 1 sektor atau lebih didapatkan 1 keterlambatan dan pada
sektor yang sama tidak ada yang lulus pada kotak yang
berpotongan dengan garis vertikal usia

c Tak dapat dites


Apabila terjadi penolakan yang menyebabkan hasil tes menjadi
abnormal atau meragukan

d Normal semua


Semua yang tidak tercantum dalam kriteria diatas

7. Bereskan alat-alat dan dokumentasikan hasil

