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MOTOR SKILLS DISORDERMOTOR SKILLS DISORDERMOTOR SKILLS DISORDERMOTOR SKILLS DISORDER
Kriteria Diagnostik Untuk Developmental Coordination Disorder
� Performance dalam aktivitas sehari-hari adalah hal yang sangat penting yang diharapkan 

dari orang-orang  yang berada pada usia kronologis dan inteligensi terukur. Hal ini 
mungkin merupakan manifestasi dari adanya keterlambatan motorik yang ingin dicapai 
(seperti, berjalan, merangkak, duduk) membuang kotoran, kekakuan, buruk dalam 
melakukan kegiatan olahraga dan menulis.

� Gangguan pada kriteria A signifikan terkait dengan prestasi akademik atau aktivitas 
kehidupan sehari-hari.

� Gangguan ini tidak terkait dalam kondisi medis umum (seperti cerebral palsy, hemiplegia
atau muscular dystrophy) dan tidak memenuhi kriteria dari Pervasive Developmental Disorder.

� Apabila mental retardasi muncul, kesulitan motor yang ada selalu diasosiasikan dengan 
mental retardasi. 



TIC DISORDER
� Suatu gerakan motorik (satu kelompok otot tertentu) tidak dibawah 

pengendalian, berlangsung cepat , berulang-ulang, terkadang ada teriakan 
vokal yang muncul mendadak, munculnya tidak berirama dan tidak 
bertujuan nyata, gerakan yang tidak disadari

� Ada 2 tipe Tics Motorik dan Vokal:

1. Simple Motor Tics →kedipan mata, angkat bahu dsb1. Simple Motor Tics →kedipan mata, angkat bahu dsb

2. Simple Vokal Tics → Mendekur, mendengus dsb

3. Complex Motor Tics → Gerakan-gerakan wajah

4. Complex Vokal Tics → Latah



TICS BERDASARKAN DURASI, VARIASI 

Touretts Tic Disorder
� Gangguan dengan banyak motorik dan satu atau beberapa tic vokal , 

terkadang tidak muncul bersamaan

� Muncul sebelum usia 18 thn

� Durasi lebih dari 12 bulan

Transient Tic DisorderTransient Tic Disorder
� Meliputi satu atau lebih motor atau vokal tics

� Paling sering dijumpai pada usia 4-5 thn, sblm 18 thn

� Tics sering muncul dalam satu hari hampir setiap hari selama paling tidak 
empat minggu, tetapi tidak lebih dari dua belas bulan berturut-turut



TICS BERDASARKAN DURASI, VARIASI

Chronic Motor Or Vokal Disorder
� Meliputi satu atau banyak motor atau vokal tetapi keduanya tidak muncul secara 

bersamaan

� Berlangsung selama lebih 1 thn

� Muncul sebelum usia 18 thn

Selama periode ini tidak ada periode bebas Tic lebih dari tiga bulan berturut-� Selama periode ini tidak ada periode bebas Tic lebih dari tiga bulan berturut-
turut



TICS BERDASARKAN DURASI, VARIASI

� Tic Disorder NOS
� Kategori untuk gangguan ini dicirikan oleh tics yang kriterianya tidak ditemukan pada 

gangguan tic tertentu. Sebagai contoh termasuk tics yang berlangsung kurang dari empat 
minggu atau tics yang onsetnya setelah usia 18 tahun.


