
Tes ini ditujukan untuk mengetahui kecerdasan   emo-

sional yang dimiliki seseorang. Dengan mengetahui hal 

tersebut seseorang sudah tentu dapat meregulasi 

emosinya dengan baik saat berintreaksi di lingkungan.  

Seseorang yang mengalami gangguan emosional     

biasanya sulit untuk berdaptasi dengan lingkungan   

sehingga  mengalami masalah dalam bersosialisasi.  

Pada sejumlah anak, dapat diketahui apakah dia men-

galami gangguan konsentrasi karena memang dia tidak 

dapat mengendalikan emosinya dengan baik.  Orang 

tua terkdang sulit mengendalikan emosi anak yang 

cenderung berubah-ubah.   

Dari tes EEG ini dapat diketahui karakter emosi yang 

dimiliki anak dan jenis pola asuh yang harus diterapkan.  

Apabila dibutuhkan, pihak klinik pun dapat membantu 

dengan memberikan intervensi  CBT dan  konseling 

keluarga. 
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Inteligensi adalah kemampuan untuk bertindak secara terarah, 
berpikir secara rasional, dan menghadapi lingkungannya secara 
efektif. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa inteligensi 
adalah suatu kemampuan mental yang melibatkan proses    
berpikir secara rasional.   

 
Kemampuan intelegensi dapat di ketahui dari kemampuan    
verbal dan persepsi visual. Bedasarkan ini dapat diketahui  
efektifitas kerja otak kanan dan kiri.  Bedasarkan dari kapasitas 
gelombang yang dimiliki anak, yaitu gelombang deltha, tetha, 
alpha, dan beta.   Apabila anak mengalami masalah pada 
umumnya, anak dapat meningkatkan kemampuannya dengan 
terapi neurofeedback dan terapi metakognitif.   
 

1. Intervensi Metakognitif 

2. Terapi Sensori Integrasi 

3. Terapi Art & Musik  

4. Terapi Wicara  

5. Intervensi Neurofeedback 

6. Fisioterapi Sensori Motorik 

7. Terapi CBT dan Konseling 
Keluarga 

8. Hipnosis 

9. Aroma Terapi  

10. Training Orang Tua dan Guru  

11. Homeschooling Internasional  

12. Persiapan sekolah ke luar negeri  

13.  Terapi bakat kemampuan Bahasa Inggirs dan Matematika  

Jenis Pelayanan  

Pemeriksaan Gangguan Emosional  Pemeriksaan Intelegensi   

Melani Arnaldi  

PEMERIKSAAN KAPASITAS OTAK DENGAN 

MENGGUNAKAN EEG 

Hasil pengukuran EEG keseimbangan attention dan emosi untuk daya tahan   

konsentrasi belajar. Sehingga dapat diketahui  karakter belajar   

Terapi Neurofeedback 

 

PROMOSI!   

DISKON 40%  UNTUK 
PENGETESAN EEG   

Rp. 650.000.- 

Ahli psikoneurologi anak dan pendidikan  



Elektroensefalografi (EEG) adalah alat yang merekam    
aktivitas elektrik di sepanjang kulit kepala. Penggunaan alat 
EEG untuk pemeriksaan fungsi otak, telah dilakukan sejak 
tahun 1829 oleh seorang ahli psikologi Perancis yaitu Piere 
Jenet.  Sejak saat itu penggunaan terus berkembang 
dengan tujuan untuk mengobati berbagai gangguan fungsi 
otak seperti sakit kepala, migraine, kecemasan, stress, dan 
pada akhirnya pada tahun 1990 mulai digunakan untuk 
mendeteksi anak dengan gangguan kesulitan belajar.   
 
Penggunaan tes gelombang otak pada akhirnya mulai dapat 
mendeteksi secara focus fungsi otak yang bekerja secara 
aktif.  Serta kemampuan ini dapat secara detail memper-
lihatkan apakah ada gangguan pada gangguan di bagian 
lobus occipitalis, lobus parietal, temporal cortex, yaitu apabi-
la gelombang otak berada di bawah kisaran 8-10 Hz. 
 
Ovid Medlin (1950-2007) banyak meneliti tentang 
penggunaan alat EEG otak untuk memperlihatkan kemam-
puan visual, auditory, gelombang otak, foto, audio-visual, 
kemampuan sensory, dan kemampuan sensory respon.  
 
Melalui perkembangan penggunaan alat eeg pada akhirnya 
alat ini digunakan untuk dasar pemberian training dengan 
menggunakan metode aplikasi IT yang disebut dengan neu-
rofeedback. Dave-siever mulai memperkenalkan entrain-
ment teknologi secara audiovisual di tahun 2000.  Sejak 
saat itu, masalah pada anak kesulitan belajar, dimensia, 
alzaimer, intelegensi, mental disorder, gangguan perilaku, 
kesulitan belajar, gangguan memori, kreativitas, depresi, 
gangguan marah, migraine, sakitkepala, kecemasan, stress, 
dan gangguan tidur, mulai dapat diatasi.   
 
Untuk itu pengenalan pemeriksaan alat EEG otak di Indone-
sia sudah mulai diperkenalkan sejak tahun 2004 untuk di 
dunia kedokteran dan saat ini sudah merambah ke dunia 
pendidikan oleh para ahli neuropsikologi.        
  

Hormat kami, Tim Neurobrain Metakognisi 
 
 
 
 
 

Pengukuran pola frekuensi otak ( 0-70 Hz)   dengan 
menggunakan EEG yang diterjemahkan dalam grafik    
symbol warna dapat digunakan untuk menjelaskan kerja 
neuron dan neurotransmitter di area cerebral cortex. 
Pemeriksaan ini sangat penting agar dapat diketahui 
penyebab dan efektifitas pemberian intervensi secara 
terukur  perkembangannya.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tes ini ditujukan untuk mengetahui apakah anak memiliki 
gangguan belajar sebagai akibat gangguan biologis,  
neurologis atau neuropsikologis. IQ bukan jaminan anak 
akan sukses secara akademik, akan tetapi gangguan 
fungsi dan hambatan fungsi-lah yang akan mengganggu 
anak secara akademis di sekolah.  Gangguan kosentrasi, 
memori, pemahaman, Slow Learner, Disleksia, 
Diskalkulia, Autis (Asperger), PDD-NOS, ADD, ADHD, 
manik-depresif dapat diketahui akar penyebabnya dari    
pemeriksaan kesulitan belajar.  Melalui test ini akan 
diketahui  sumber penyebab gangguan agar intervensi 
dapat lebih efektif di jalankan. Intervensi yang digunakan 
adalah metakognitif, sensori integrasi, fisioterapi, terapi 
wicara. 

 Bakat dan minat ditujukan 
untuk mendapatkan gam-
baran kombinasi bakat yang 
kemungkinan diturunkan dari 
kedua orang tua serta  minat 
yang  ingin diaktualisasikan 
seorang anak di dalam 
sekolahnya nanti. Pada scan 
EEG akan terlihat apakah 
anak terlihat dominan 
menggunakan otak kiri dan 

kanannya.  Pada sejumlah anak yang lebih dominan 
menggunakan otak kiri, akan lebih menguasai bidang 
bahasa.  Sedangkan anak yang lebih dominan 
menggunakan otak kanan, umumnya lebih menuasai 
bidang seni dan teknik.   

Sejarah Penggunaan Pemeriksaan EEG Otak 

Untuk Mengenali Bakat dan Kecerdasan Anak 

Pengukuran serta Deteksi Dini Efektivitas    

Fungsi Otak dan Regulasi Emosi  

Pemeriksaan Kesulitan Belajar  

Dan Berkebutuhan Khusus 

Pemeriksaan Bakat Dan Minat 

Alat EEG yang digunakan  

Perbedaan hasil EEG sebelum dan sesudah intervensi pada  

anak kesulitan belajar 

Sebelum intervensi Sesudah intervensi 


