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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. 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 
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secara bertahap setelah usia enam bulan, tampak jelas pada usia dua atau tiga 

tahun (Rogers, 2009).  

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). 
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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 

memberikan kesempatan pada anak autis untuk mengontrol, memanipulasi, 

atau menurunkan stimulasi. 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada pengaruh snoezelen terhadap perilaku stereotype pada anak 

autisme. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh snoezelen 

terhadap perilaku stereotype pada anak autisme. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dapat meningkatkan 

pengetahuan dalam memberikan solusi penurunan perilaku stereotype pada 

anak autisme dengan snoezelen.  

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai informasi tambahan 

mengenai alternatif pilihan dalam melakukan tindakan fisioterapi pada anak 

autisme. 


