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ERSIANA INTANSARI / J 120111014 

“PENGARUH SNOEZELEN TERHADAP PERILAKU STEREOTYPE 

PADA ANAK AUTISME” 

(Dibimbing Oleh : Nawangsasi Takarini, M.Physio dan Agus Widodo, 

SSt.Ft.M.Kes.) 

 

Latar Belakang: Saat ini perubahan gaya hidup dan pola pikir, menjadikan ibu 

hamil kurang memperhatikan kesehatan janinnya. Buruknya kondisi lingkungan 

juga berpengaruh terhadap tingkat stress pada ibu hamil sehingga berpengaruh pada 

kondisi janin. Beberapa diantara mereka akhirnya melahirkan anak autisme. 

Bahkan autisme dialami 2 sampai 5 dari 10.000 anak yang disebabkan oleh 

kecacatan pertumbuhan otak (Field, 1997). 

Tujuan Penelitian: untuk mengetahui pengaruh snoezelen pada anak autisme 

terhadap perilaku stereotype 

Penelitian Sebelumnya : ‘The Effect of a Snoezelen Environment on A Seven 

Years Old Male with Severe Autism” 
Metode Penelitian: Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan jumlah subyek 

dalam penelitian ini adalah 2 orang sesuai dengan kriteria inklusi. Penelitian ini 

dilakukan dengan metode studi kasus dengan bentuk desain serial A – B – A – B . 

Dimana A adalah fase pengukuran tanpa perlakuan dan B adalah fase pengukuran  

dengan perlakuan. Subyek penelitian pada minggu pertama akan dibawa ke ruang 

bermain pada hari senin dan kamis selama 30 menit untuk diamati perilaku 

stereotypenya. Minggu ke dua dihari yang sama  subyek akan diberi perlakuan 

snoezelen dan diamati perilaku stereotypenya. Minggu ketiga akan dibawa ke ruang 

bermain pada hari senin dan kamis selama 30 menit untuk diamati perilaku 

stereotypenya. Minggu ke empat subyek akan dibawa ke ruang snoezelen dan 

diamati perilaku stereotypenya  

Teknik pengolahan data dengan analisa deskriptif. Dimana data yang didapatkan 

dideskripsikan kemudian di analisa dan ditarik suatu kesimpulan. 

Hasil Penelitian: Berdasarkan hasil dari perlakuan yang telah dilakukan analisis, 

maka diperoleh hasil bahwa snoezelen berpengaruh pada anak autisme terhadap 

perilaku stereotype.  

Kesimpulan: snoezelen berpengaruh pada anak autisme terhadap perilaku 

stereotype.  

  

Kata Kunci: Snoezelen, Anak Autisme, perilaku stereotype 
 



1 
 

Latar Belakang Masalah 

Saat ini perubahan gaya hidup dan pola pikir, menjadikan ibu hamil kurang 

memperhatikan kesehatan janinnya. Buruknya kondisi lingkungan juga 

berpengaruh terhadap tingkat stress pada ibu hamil sehingga berpengaruh pada 

kondisi janin. Beberapa diantara mereka akhirnya melahirkan anak autisme. 

Bahkan autisme dialami 2 sampai 5 dari 10.000 anak yang disebabkan oleh 

kecacatan pertumbuhan otak (Field, 1997). 

Kecenderungan peningkatan prevalensi gangguan autisme diperkirakan 

karena perangkat diagnosis yang lebih sensitif dan peranan faktor lingkungan 

(paparan zat kimiawi, vaksin, logam berat), namun peranan faktor lingkungan 

masih menjadi perdebatan karena belum adanya bukti ilmiah yang akurat. 

Penelitian Lingam pada tahun 2003 menunjukkan bahwa gangguan autisme 

memiliki angka prevalensi yang lebih tinggi daripada sindroma asperger dan 

PDD-NOS (Lingam, 2003).  

Gangguan Autisme adalah gangguan perkembangan saraf otak yang 

ditandai dengan gangguan interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku yang terbatas 

serta berulang. Tanda-tanda ini semua dimulai sebelum anak berusia tiga tahun 

(APA, 2000). Pertama kali muncul pada masa bayi atau anak-anak, dan umumnya 

anak-anak tersebut menjalani perawatan tanpa adanya penyembuhan (WHO, 

2007). Gejala-gejala autisme yang tampak dimulai secara bertahap setelah usia 

enam bulan, tampak jelas pada usia dua atau tiga tahun (Rogers, 2009).  
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Karakteristik anak autisme termasuk didalamnya keterlambatan untuk 

pertumbuhan bahasa atau bentuk gangguan komunikasi sosial lainya, 

keterlambatan untuk berhubungan dengan orang lain secara normal, abnormal 

respon terhadap minimal satu tipe sensoris stimulus, keterbatasan perhatian 

terhadap orang lain, bereaksi berlebihan terhadap hal hal tertentu dan tidak 

menyukai sentuhan (Field,1997). Dari anak autisme 30 hingga 100 persen 

mempunyai beberapa gangguan beberapa jenis sensoris sehingga sulit menerima 

informasi dari sensor integrasi (Watling, 2000).  

Anak Autisme tidak mampu memproses secara benar terhadap rangsang 

sensoris, sehingga bisa menjadi hipo atau hiper reaksi terhadap rangsangan. 

Beberapa diantaranya dapat menjadi sangat senang atau sangat terosebsi untuk 

menciptakan stimulasi dari dirinya sendiri. Tanpa stimulasi yang semestinya, anak 

autisme mungkin menyakiti dirinya sendiri, marah atau melakukan suatu 

kebiasaan secara berulang ulang sebagai penggantinya (perilaku stereotype). 

Kebiasaan ini akan sangat mengganggu ADL anak tersebut. Perilaku  stereotype 

sangat sering dijumpai pada penderita dengan gangguan Autisme. Perilaku 

Stereotype adalah sebagai berikut: (1) jinjit-jinjit saat berjalan (87,83% kasus), (2) 

membariskan / menumpuk benda (81,24% kasus), dan (3) memutar badan 

(73,50% kasus). Riwayat terlambat bicara merupakan alasan utama konsultasi 

anak dengan gangguan autisme (Yuniar, 2003). 

Snoezelen atau dalam bahasa yang lain sering kali di sebut dengan Multi 

Sensory Environment adalah sebuah bentuk intervensi yang di desain untuk 

menurunkan kebiasan buruk. Ruang Snoezel ini adalah area yang aman untuk 
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memberikan kesempatan pada anak autis untuk mengontrol, memanipulasi, atau 

menurunkan stimulasi. 

Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh snoezelen terhadap 

perilaku stereotype pada anak autisme. 

Pengertian Autis 

Autism atau autis atau autisme berasal dari kata Auto (yunani) yang berarti 

berdiri sendiri. Ditemukan pertama kali oleh Leo Kanner di tahun 1943 yang 

melihat anak-anak ini cenderung acuh, menyendiri dan seakan-akan hidup dalam 

dunianya sendiri. Autisme adalah hasil kehidupan mental yang terisolasi (Kenner, 

1943). 

Gangguan Autisme merupakan gangguan perkembangan yang terutama 

ditandai oleh ketidakmampuan dalam komunikasi, sosialisasi, dan imajinasi. 

Penderita dengan gejala autisme menunjukkan ketidakmampuan dalam interaksi 

sosial, ketidak mampuan komunikasi dan kelambatan fungsi berbahasa, perilaku 

yang terbatas dan memiliki perilaku stereotype dan terlihat sebelum usia 3 tahun. 

Gangguan Autisme dinyatakan sebagai gangguan dalam empati dan defisit pada 

fungsi perhatian, kontrol motorik dan persepsi (Yuniar, 2002). 

Kanner melukiskan ada 6 ciri utama perilaku anak-anak dengan 

Gangguan autisme  yaitu: (1) ketidak mampuan dalam menjalin hubungan sosial, 

(2) kegagalan menggunakan bahasa secara normal untuk berkomunikasi, (3) 

keinginan yang bersifat obsesif untuk mempertahankan sesuatu yang sama, (4) 

terpesona atau sangat tertarik pada obyek-obyek tertentu, (5) mempunyai potensi 
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kognitif yang baik, dan (6) ciri-ciri tersebut tampak sebelum anak berusia 30 

bulan (Yuniar, 2002). 

Etiologi 

Gangguan Autisme adalah kelainan perkembangan neurologis yang 

sangat mungkin diturunkan pada anak atau mungkin juga terjadi mutasi genetik 

seperti down syndrome. Untuk menemukan penyebab genetiknya sangat sulit, 

karena mengenai banyak genom yang belum dapat diidentifikasi sampai saat ini. 

Apabila di dalam suatu keluarga didapatkan seorang anak autisme, maka 

kemungkinan dijumpai saudara yang juga menyandang autisme adalah sekitar 6-

8%. Bahkan bila dijumpai 2 anak atau lebih, maka kemungkinan saudaranya 

terkena gangguan autisme adalah lebih dari 9%. Sejauh ini diyakini bahwa faktor 

lingkungan atau faktor eksternal juga memegang peranan penting. Faktor 

eksternal inilah yang memicu timbulnya gejala dari kelainan genetiknya (Johnson, 

2007).  

Berbagai bukti dari penelitian terdahulu menunjukkan bahwa disfungsi 

otak dijumpai pada anak-anak dengan gangguan autisme. Adanya gangguan 

perkembangan, epilepsi, rasio jenis kelamin yang tidak seimbang, dan ukuran 

kepala yang abnormal merupakan petunjuk-petunjuk non spesifik yang 

mendukung bahwa gangguan autisme merupakan kelainan neuropsikiatrik 

(Szatmari, 2003). 

Berbagai penelitian genetik memperlihatkan bahwa kromosom 2, 7, dan 13 

mungkin memiliki gen abnormal yang terlibat pada kejadian autisme. Peran gen 

pada kejadian autisme diperkirakan melalui gangguan dalam sintesis, 
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metabolisme, dan fungsi neurotransmiter amine biogenik. Kelainan gen dapat 

terjadi pada gen yang menentukan transportasi neurotransmiter dan reseptor-

reseptor neurotransmiter tertentu (Soekarto, 2003). 

Faktor lingkungan dianggap berperan pula dalam kejadian gangguan 

autisme. Kajian awal memperlihatkan bahwa pola asuh orang tua yang buruk dan 

menelantarkan anak ikut berperan pada gangguan autisme. Namun bukti-bukti 

yang lebih baru tidak menunjukkan hal tersebut. Ada dua faktor lingkungan yang 

berperan pada autisme dan di dukung oleh bukti ilmiah yaitu pemakaian 

thalidomide dan anti konvulsan selama kehamilan. Vaksin measles, mumps, dan 

rubella memunculkan kontroversi sebagai penyebab gangguan autisme, namun 

berbagai penelitian menunjukkan bahwa vaksin measles, mumps, dan rubella 

tidak terbukti sebagai faktor risiko lingkungan autisme (Szatmari, 2003). 

Sekarang ada fakta-fakta adanya gangguan neurobiologis yang menyebabkan 

kelainan perkembangan sel-sel otak selama dalam kandungan atau sesudah anak 

lahir. 

Penyebab gangguan neurobiologis adalah Infeksi virus, misalnya: 

toxoplasma, rubella, measles cytomegalovirus, herpes simplex, retrovirus. 

Keracunan logam berat seperti timbal, nitrogen, alumunium dari makanan atau 

udara. Trauma kelahiran seperti anoxia atau perdarahan. Bahan kimia beracun : 

pestisida organofosfat ( dursban dan diacinon ). Gangguan tersebut diatas 

menyebabkan pertumbuhan sel-sel otak tidak sempurna (Candless, 2003). 

Pada fase sesudah lahir (post partum), kemungkinan vaksin measles, mumps, 

dan rubella dan vaksin yang mengandung merkuri (Larsson, 2005). 
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Adanya kelainan anatomi pada lobus parietalis menyebabkan anak tidak 

peduli terhadap lingkungan. Adanya kelainan pada cerebullum terutama lobus ke 

VI dan VII, otak kecil bertanggung jawab atas proses sensoris, daya ingat, 

berpikir, belajar berbahasa dan proses atensi, juga didapatkan jumlah purkinya 

dari otak kecil sangat sedikit sehingga keseimbangan saratonin dan dopamin 

terganggu yang menyebabkan kekacauan lalu-lalang implus diotak dan terjadi 

kelainan khas pada sistem limbik di hipocampus. Sehingga terjadi gangguan 

fungsi kontrol terhadap emosi.  Anak-anak kurang dapat mengendalikan emosinya 

seringkali terlalu agresif.    

Penyandang autisme mempunyai karakteristik antara lain adalah Selektif 

berlebihan terhadap rangsang, Kurangnya motivasi untuk menjelajahi lingkungan 

baru, respon stimulasi diri sehingga mengganggu integrasi sosial, Respon unik 

terhadap imbalan (reinforcement), khususnya imbalan dari stimulasi diri. 

Perilaku autisme digolongkan dalam 2 jenis yaitu (1) excessive 

(berlebihan) berupa tantrum, memukul, menggigit, mencakar, menyakiti diri 

sendiri. (2) deficit berupa terlambat bicara, emosi tidak tepat, bermain tidak sesuai 

dengan permainan, perilaku sosial kurang, sering dianggap kurang mendengar. 

Perilaku stereotype merupakan perilaku yang disebabkan 

ketidakmampuan memproses secara benar terhadap rangsang sensoris, sehingga 

bisa menjadi hipo atau hiper reaksi terhadap rangsangan. Beberapa diantaranya 

dapat menjadi sangat senang atau sangat terosebsi untuk menciptakan stimulasi 

dari dirinya sendiri. Tanpa stimulasi yang semestinya, anak autisme mungkin 

menyakiti dirinya sendiri, marah atau melakukan suatu kebiasaan secara berulang 
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ulang sebagai penggantinya. Gerakan stereotype ini merupakan gerakan yang 

dilakukan secara berulang-ulang dan tidak jelas fungsinya 

Faktor yang lain yang mempengaruhi perbedaan perilaku stereotype 

adalah : 

(1) Faktor Makanan, makanan yang mengandung logam berat akan 

cenderung membuat perilaku stereotype pada anak autisme menjadi meningkat. 

Ikan laut merupakan makanan yang kemungkinan berat tercemar logam berat. 

Selain itu juga makanan yang mengandung gluten, kasein dan kedelai. Secara 

khusus, gluten (protein gandum) dan kasein (protein susu) dapat untuk 

memperburuk gejala pada anak-anak dengan autisme. Protein makanan dirasakan 

dipecah menjadi protein yang lebih kecil (peptida) yang berfungsi seperti 

narkotika pada anak dengan autisme, sehingga memperburuk perubahan perilaku 

autisme. (2) Faktor Medikasi obat obatan, beberapa anak autis sangat disarankan 

oleh dokter  meminum obat penenang. Obat penenang yang dikonsumsi oleh anak 

autisme lebih cenderung membuat anak lebih rileks dan tenang. (3) Faktor 

Lingkungan, kondisi lingkungan yang kurang kondusif bagi anak autis. 

Banyaknya lalu lalang orang ataupun suasana lingkungan yang terlalu ramai 

sehingga menyebabkan anak autis menjadi hiper rangsangan.  

Snoezelen adalah suatu aktifitas  yang dirancang untuk mempengaruhi 

sistem saraf pusat melalui  pemberian stimulus yang cukup pada sistem sensori 

primer dan sensori sekunder.  Snoezelen berasal dari 2 kata yaitu snoeffelen (to 

sniff) yang artinya mencium bau, aktif, dinamis  dan dozelen (to doze) yang 

artinya tidur sebentar, nyaman rileks atau dengan kata lain, pengertian Snoezelen 
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adalah lingkungan atau tempat yang mengembangkan multisensoris dengan cara 

rileksasi. 

Dalam snoezelen ini terdiri dari beberapa stimulasi diantaranya : 

(1)Penglihatan, kombinasi pencahayaan dan image visual yang ditampilkan 

akan menghasilkan efek yang bervariasi untuk membantu terciptanya sensasi 

warm dan cool. Sehingga anak-anak dengan kebutuhan khusus tersebut mampu 

tertarik, rileksasi dan terstimulasi. (2)Pendengaran, musik untuk relaksasi adalah 

suatu hal yang menyenangkan tapi selain itu musik juga tidak membutuhkan 

kemampuan intelektual yang tinggi sehingga anak-anak autisme dapat menjadi 

lebih rileks. Stimulasi pendengaran dengan soft music dapat menimbulkan  rasa 

hangat, nyaman, aman dan relaks. Dari hasil penelitian didapatkan hasil bahwa 

corpus callosum para pemusik lebih tebal (Schlaug, 1995)  (3) Taktil, Benda 

dengan permukaan yang berbeda seperti kasar, lembut, basah, kering, hangat, dan 

dingin untuk menstimulasi sensor taktil. (4) Penciuman, stimulasi penciuman 

cukup efektif pada hasil snoezelen. Aroma mampu menciptakan memori yang 

sangat kuat. Stimulasi penciuman antara lain papermint dapat merangsang 

inspirasi lebih panjang. Aroma teh hijau dan lemon dapat menenangkan. 

Jenis Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan metode studi kasus dengan bentuk desain 

serial A – B – A – B . Dimana A adalah fase pengukuran tanpa perlakuan dan B 

adalah fase pengukuran  dengan perlakuan. Subyek penelitian pada minggu 

pertama akan dibawa ke ruang bermain pada hari senin dan kamis selama 30 

menit untuk diamati perilaku stereotypenya. Minggu ke dua dihari yang sama  
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subyek akan diberi perlakuan snoezelen dan diamati perilaku stereotypenya. 

Minggu ketiga akan dibawa ke ruang bermain pada hari senin dan kamis selama 

30 menit untuk diamati perilaku stereotypenya. Minggu ke empat subyek akan 

dibawa ke ruang snoezelen dan diamati perilaku stereotypenya  

Hasil Penelitian 

Dari hasil penelitian ini maka dapat dianalis bahwa snoezelen berpengaruh 

terhadap penurunan perilaku streotype. Hal ini dapat dilihat pada subyek 1, 

dimana terjadi penurunan perilaku stereotype. sedangkan pada subyek 2 terjadi 

peningkatan perilaku stereotype. 

Kesimpulan 

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah ada pengaruh pemberian 

snoezelen pada anak autisme terhadap perilaku stereotype 

Saran 

Berdasarkan hasil seperti yang dikemukakan diatas maka saran yang penulis 

berikan adalah : 

1. Kepada para orang tua dari anak penyandang autisme, bahwa snoezelen ini bisa menjadi 

media baru untuk penanganan perilaku stereotype. 

2. Jumlah subyek di perbanyak  dan antara laki-laki dan perempuan yang seimbang, sehinga 

dapat dijadikan variabel baru untuk di ujikan dan di teliti hubungannya. 

3. Penelitian berikutnya diharapkan juga dalam jangka waktu yang lebih lama sehingga hasil 

yang didapatkan bisa terlihat lebih signifikan. 

4. Penelitian yang akan datang diharapkan dapat melanjutkan dengan meneliti variabel-

variabel yang luput dari penelitian sebelumnya, penambahan variabel-variabel tersebut 

diharapkan dapat memperinci penjabaran  pengaruh snoezelen terhadap anak autisme. 
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