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BAB I 

LATAR BELAKANG 

 

Penelitian mengenai perbedaaan hemisfer kanan dan kiri telah melahirkan maraknya perdebatan 

tentang peran otak yang tidak simetri dalam kehidupan sehari-hari. Springer dan Deutsch melalui 

penelitiannya tahun 1985 menggambarkan beberapa spekulasi sebagai berikut: “Riset tersebut 

menyimpulkan bahwa perbedaan antara hemisfer, menunjukkan adanya tradisi dualisme antara 

intelektual yang diposisikan berlawanan dengan intuisi, ilmu pengetahuan seni dan logika 

berlawanan dengan hal yang sifatnya misterius. Penelitian itu juga memberikan pesan pada 

pengacara dan para artis untuk menggunakan bagian-bagian otak secara profesional dalam 

pekerjaan mereka. Lebih lanjut dikatakan bahwa letak dominannya otak kiri atau otak kanannya 

seseorang adalah tergantung bagaimana hemisfer membimbing orang tersebut.”  

 Setiap orang memiliki kekhasan dalam rupa, kepribadian, intelektual bahkan cara belajar. 

Dominasi otak (hemisfer dexter dan sinister) mempengaruhi cara seseorang dalam memperoleh dan 

mengolah informasi. Dominasi otak menunjukkan strategi pemrosesan otak secara berurutan atau 

simultan gaya berpikir yang reflektif atau impulsif (Prashnig, 2007). Menurut Gurian dan Henley 

(2001), laki-laki lebih dominan pada belahan otak kanannya (hemisfer dexter), sedangkan 

perempuan pada otak kirinya (hemisfer sinister). Dengan demikian, ada kekhasan dari setiap 

individu pada cara atau pola pikir dan kepribadiannya. Dalam bab selanjutnya akan dibahas secara 

lebih rinci mengenai perbedaan hemisfer kiri dan hemisfer kanan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

ISI MATERI 

 

II.1 Anatomi Hemisphere Kanan dan Kiri 

 

 
 

 

II.2 Perbedaan Hemisphere kiri dan kanan 

 

Hemisphere kiri lebih aktif ketika seseorang terlibat dalam beberapa tugas yang bersifat 

logis, simbolik, dan berangkai, seperti memecahkan persoalan matematika dan memahami materi 

yang bersifat teknis. Hemisfer kiri mengatur kemampuan untuk mengekspresikan diri dalam bahasa. 

Ia melakukan banyak aktivitas logika dan analitik yang rumit dan mampu mengerjakan komputasi 

(perhitungan) matematika. 

Hemisfer kanan memiliki kemampuan lebih dalam memecahkan persoalan-persoalan yang 

menuntut kemampuan visual-spatial, kemampuan menggunakan peta, meniru cara berpakaian, 

mengenali wajah, dan membaca ekspresi wajah. Hemisfer kanan aktif ketika, seseorang mencoba 

berkreasi dan memberikan apresiasi terhadap seni dan musik. Hemisfer kanan juga memiliki 

beberapa kemampuan bahasa. Hemisfer kanan dapat memahami bahasa yang sangat sederhana. Ia 

dapat berespon terhadap kata benda sederhana dengan memilih benda seperti mur atau sisir, dan 

bahkan ia dapat berspon terhadap asosiasi objek tersebut. 

Dalam aktivitas hidup yang paling nyata, secara alamiah kedua sisi otak ini saling 

kerjasama. Masing-masing memberikan kontribusi yang saling bekerja sama. Sebagai contoh, 

kemampuan matematika tidak hanya melibatkan area-area lobus frontal kiri, namun juga area lobus 

parietal kiri dan kanan. Lobus parietal kiri diperlukan untuk menghitung jumlah yang pasti dengan 

Keterangan: 

1. Left Hemisphere (Otak Kiri). 

2. Right Hemisphere (Otak Kanan). 

3. Cerebral Cortex. 

4. Skull (Tengkorak). 

5. Midbrain (Limbic System). 

6. Pons (Batas Otak). 

7. Cerebellum (Hind Brain). 

8. Medulla (Batang Otak). 

 



menggunakan bahasa (“2 kali 5 sama dengan 10”). Lobus parietal kanan diperlukan untuk 

melakukan pembayangan secara visual atau spatial, seperti “garis angka” jarak mental, yang 

menghitung kuantitas atau besarnya jarak (“6 lebih deket ke 9 daripada ke 2”). (Deehaene dkk, 

1999). 

 

II.3 Kontribusi khusus kedua Hemisphere 

 

II.3.1 Spesialisasi hemisphere kiri 

Salah satu demonstrasi untuk memperjelas sepsialisasi dari hemisphere kiri diperoleh 

melalui pembedahan (surgical treatment). Pengoperasian split brain ini menyebabkan terisolasinya 

input sensory ke salah satu belahan otak. Salah satunya adalah pada indera penciuman. Indera 

penciuman kita diatur oleh struktur penciuman (olfactory bulb). Hal ini tidak seperti sistem indera 

lain karena bersifat ipsilateral (mengarah ke sisi yang sama). Karena itu, sesuatu yang tercium oleh 

nostril (lubang hidung) kanan terisolasi ke hemisphere kanan pada pasien pisah otak. Jika pasien 

diberikan bau mint ke nostril kanan, yang hanya terhubung ke hemisphere kanan, pasien tidak bisa 

menyebutkan bau tersebut. Tetapi jika bau diberikan ke nostril kiri, yang terhubung ke hemisphere 

kiri (bahasa), pasien bisa dengan mudah menyebutkan nama bau tersebut yaitu „mint‟. Meskipun 

subyek tidak bisa menyebutkan nama bau, mereka masih bisa membedakan bau mint dengan bau 

lain dan bisa mencari bau yang sama, yang dicium dari nostril yang sama (Gazzaniga, 1967). Yang 

tidak bisa hanya ekspresi linguistik dari bau tersebut. 

 

II.3.2  Spesialisasi Hemisphere Kanan 

Hemisphere kanan sering disebut sebagai hemisphere dominan, meskipun ada yang tidak 

sependapat (Bogen, 1997; Sperry, 1984b). Mungkin benar bahwa hemisphere kanan kalah 

dibandingkan kiri dalam hal kebutuhan keseharian di dunia modern. Namun, ada beberapa bidang 

hemisphere kanan yang semakin dirasakan manfaatnya (Van Lancker, 1997). 

Hemisphere kanan nampaknya superior dibanding kiri dalam beberapa aspek persepsi wajah 

(Levy, Trevarthen & Sperry, 1972). Levy dkk memberikan wajah rekaan (chimeric) terdiri dari dua 

paruh wajah berbeda pada pasien commissurotomy. Paruh wajah berbeda itu diperlihatkan ke 

hemisphere otak yang berbeda. Subjek cenderung mengenali wajah yang berhubungan dengan 

paruh yang sebelumnya diberikan ke hemisphere kanan. Dengan kata lain, pada fungsi rekognisi 

keseluruhan wajah, setiap paruh wajah digabungkan dengan paruh lainnya, pasien cenderung 

memilih paruh wajah yang diberikan sebelumnya ke hemisphere kanan, dan paruh wajah yang 

awalnya diberikan ke hemisphere kiri cenderung diabaikan. Hemisphere kanan juga lebih baik 

dalam mendeteksi dan menginterpretasi ekspresi emosional (Gazzaniga et al., 1975).  



Keuntungan lain dari hemisphere kanan adalah bisa mengingat nada, melodi dan musik 

acak, meskipun pada musisi dan orang yang menggunakannya untuk menganalisis musik untuk 

membuat komposisi, hemisphere kiri mungkin lebih berpengaruh (Plenger et al., 1996). 

 

II.4 The Split-Brain Disconnection Syndrome 

Putusnya antara kedua hemisphere bisa terjadi melalui lesi seperti karena stroke atau tumor. 

Liepmann mengamati bahwa jika pasien menunjukkan agraphia (tidak bisa menulis) tangan kiri, 

pasien juga tidak mampu melakukan perintah verbal dengan tangan kiri. Fenomena ini ia sebut 

dengan apraxia. Apraxia ideomotor tidak disebabkan karena kelemahan, paralisis atau hilangnya 

kecekatan tangan kiri, tetapi karena terhubung langsung ke hemisphere kanan yang terputus dari 

hemisphere bahasa. Hemisphere kanan tidak didukung dengan pemahaman verbal atau tulisan yang 

diperlukan untuk memahami kalimat tulis.  

Sindrom disconnection bisa juga diperlihatkan menggunakan materi secara visual. Namun, 

dalam hal ini, pemisahan input visual ke salah satu hemisphere sifatnya tidak langsung. Informasi 

yang masuk ke masing-masing retina dipisah antar kedua hemisphere. Sisi kanan tiap retina 

berhubungan dengan hemisphere kanan sementara retina kiri berhubungan dengan hemisphere kiri. 

Untuk menguji fungsi tiap hemisphere pada pasien “split-brain” sebuah prosedur dirancang untuk 

memisahkan informasi visual yang diterima retina kiri dan kanan. Ini dilakukan dengan meminta 

pasien melihat lurus ke depan pada sebuah titik di layar, sementara informasi kemudian diberikan 

sekilas dari kiri, yang menabrak sisi kanan permukaan lengkung pada kedua retina sehingga 

ditransfer ke hemisphere kanan saja.  

Siswa sering bertanya: Bagaimana hemisphere kanan bisa memahami instruksi untuk 

memberi perintah ke tangan kiri, padahal tangan kiri terhubung ke hemisphere kanan tanpa bahasa. 

Menurut beberapa laporan, pasien umumnya sangat pintar mengatasi masalah ideomotor apraxia 

dengan proses visual cueing. Hemisphere kiri memahami pertanyaan dan memindahkan tangan 

kanan untuk menyampaikan yang diperlukan tangan kiri. Atau, pelaku percobaan bisa membuat 

tangan kanan melakukan aksi yang diperlukan. 

Hemisphere kanan sebenarnya bersifat agnostik dan tidak mampu secara sadar memahami 

makna, tetapi masih ada analisis dan asosiasi di luar kesadaran yang terjadi di hemisphere tersebut 

(Sidtis et al., 1981). Analisis makna dilakukan oleh hemisphere kanan mungkin agak berbeda 

dengan hemisphere kiri. Gambaran yang lebih jelas dari kontribusi hemisphere kanan pada analisis 

semantik adalah keterlibatannya dalam memberikan konteks makna yang berguna untuk memahami 

metafora, ironi, humor dan nuansa yang lebih bersifat sosial (Van Lancker, 1997). 

Sperry berpendapat bahwa kesadaran adalah hasil gabungan dari kedua hemisphere pada 

otak yang utuh (Zaidel, 1985). Dalam tulisannya (Sperry, 1984a), ia menganggap kesadaran 



(consciousness) sebagai istilah umum jika dibandingkan dengan kesadaran (awareness) karena ia 

membahas kemampuan non-verbal yang superior dari hemisphere kanan yang berkontribusi pada 

kesadaran (consciousness), tetapi ia juga mengacu pada kontribusi hemisphere kanan terhadap 

kesadaran emosional.  

 

II.4.1 Penjelasan Klinis Sindrom Diskoneksi  

Pengantar Adanya gejala diskoneksi (disconnection) pada pasien stroke atau tumor mungkin 

lebih umum dari yang disadari. Beberapa pasien stroke awalnya menunjukkan gejala diskoneksi 

karena gangguan proses informasi dari satu hemisphere ke hemisphere lain. Beberapa lesi ini ada 

hubungannya dengan “gejala lingkungan”. Karena itu, seperti diindikasikan, mungkin tidak selalu 

benar menghubungkan gejala ini dengan diskoneksi saja, tetapi pada kerusakan struktur otak.  

 

 Unilateral left-handed anomia 

Pasien tidak mampu menjawab ketika diminta untuk merasakan dan menyebutkan obyek yang 

tak terlihat dengan tangan kirinya (hemisphere kanan). Pengujian dengan kedua tangan penting 

untuk mengurangi kemungkinan penyebab yang membingungkan. Asteriognosis adalah nama yang 

digunakan untuk menjelaskan keitdakmampuan untuk mengenali objek dengan sentuhan. Ini 

mungkin disebabkan oleh lesi di daerah somatosensory pada postcentral gyrus atau lesi yang lebih 

posterior yang mempengaruhi analisis ruang (spatial analysis) pada obyek. Namun, lesi hemisphere 

kanan bisa mempengaruhi kedua tangan (unimanual), sementara lesi di hemisphere kiri cenderung 

mempengaruhi pasien secara unilateral pada sisi kontralateral (tangan kanan) (Semmes, 1965). 

Karena itu, unimanual left-handed asteriognosis cenderung merupakan bukti diskoneksi.  

 

 Pseudo double hemianopia  

Ini bisa terjadi jika terjadi lesi yang melibatkan splenium. Transfer informasi visual dari satu 

hemisphere ke hemisphere lain akan terganggu. Informasi yang diberikan sekilas pada ruang visual 

kiri akan dipindahkan ke hemisphere kanan dan karena itu menunjuk dengan tangan kiri dan bukan 

kanan (hemisphere kiri tidak tahu stimulus ini). Karena itu jika pasien disuruh menduduki tangan 

kirinya sehingga hanya bisa menunjuk dengan tangan kanan (hemisphere kiri) dan diminta tetap 

diam dan menatap lurus ke depan, mereka tidak akan bisa menunjuk sesuatu yang diberikan pada 

ruang visual kiri. Tentunya pasien yang menderita hemianopia atau tidak perhatian juga tidak akan 

bisa melakukan fungsi ini. Namun, kegagalan untuk menunjuk stimulus di medan visual kanan 

(hemisphere kiri) ketika menunjuk dengan tangan kiri (hemisphere kiri) dianggap sebagai gejala 

diskoneksi.  

 



 Hemialexia (sisi kiri)  

Merupakan ketidakmampuan untuk membaca kata yang diberikan pada medan visual kiri 

sementara tidak ada kesulitan membaca kata di medan visual kanan. Selain itu, jika pasien bisa 

mengambil artikel yang sama yang diberikan di medan visual kiri dari bawah tabir penghalang 

(obscuring screen) menggunakan tangan kiri. Tetapi ini adalah indikator yang kurang baik jika 

terjadi hemianopia kiri karena ini biasanya dikaitkan dengan stroke posterior kanan dan pasien tidak 

mampu menggunakan tangan kirinya karena left hemiparesis. Namun, pada kasus ini, pasien yang 

tidak mengalami diskoneksi masih bisa menulis apa yang diberikan pada medan visual kirinya, 

dengan tangan kanan tanpa dysgraphia. 

 

 Unimanual pseudo apraxia dan agraphia  

Hemisphere kanan tidak memahami instruksi yang melibatkan tangan kiri pada pasien split-

brain. Unilateral ideomotor apraxia, jika dikaitkan dengan pasien split-brain, tidak berbeda dengan 

jenis ideomotor apraxia lain. Jenis ideomotor apraxia ini mungkin lebih tepat disebut disconnection 

apraxia karena perintah untuk menggerakkan tangan kiri dipahami oleh hemisphere kiri, tetapi 

tidak bisa mengirimkan pesan ini ke hemisphere kanan yang seharusnya melakukan gerakan. Ini 

bukan kinetic dyspraxia karena tidak ada kelemahan fisik akibat hemiparesis atau ketidakmampuan 

fisik lain.  

 

II.4.2 Kesembuhan dari operasi Split-Brain (Recovery from Split-Brain Surgery) 

Setelah commissurotomy, terkadang ada periode awal akinetik mutism, yang menunjukkan 

gejala diskoneksi. Ada gejala yang sulit sembuh dibanding yang lain; menurut Bogen, gejala 

unimanual apraxia (kegagalan respon motorik pada tangan atau kaki kiri) dan unimanual 

dysgraphia (tidak mampu menulis dengan tangan kiri) lebih mudah sembuh, terutama pada anak 

muda. Unilateral left-handed anomia (menyebutkan objek yang tidak terlihat pada tangan kiri) dan 

hemialexia (membaca pada ruang visual kiri) lebih susah sembuh (Bogen, 1993). 
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