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MANAGEMENT OF BRAIN GYM FOR  CHILDREN ATTENTION 
DEFICIT HYPERACTIVE DISORDER IN PNTC KARANGANYAR 

(Lavenia  Chandra P, 2014, 38 pages) 

 

Abstract 

Background: Attention Deficit Hyperactive Disorder is a behavioral disoeder 
marked by innatentivenes or concretation problem and attention problems, 
immpulsivity is due to speak at will without thinking, and did not have a 
movement that is accompained by clear objectives hyperactive, this defiency can 
significantly disturb the child’s academic efforts. 

Destination : To determine the implementation of Physiotherapy in improving 
concetration and communication with the use of Brain Gym exercise therapy.  

Result : After treatment for 6 times the result obtained using the DSM IV  
assesment get T1 to T6 has not shown a change. Increasing muscle strength using 
a scale X,O,T,R and get the result in the normal shoulder flexor, shoulder 
exstensor normal, normal elbow flexion, elbow exstention is normal, the normal 
wrist flexor and exstensor, hip flexor normal, normal hip exstensor, hip abduction 
normal, normal hip adduction, knee flexion normal, the normal knee exstension.  

Conclusion : Brain Gym can improve concentation and communitation in 
children Attention Deficit Hyperactive Disorder. 

Keyword : Attention Deficit Hyperactive Disorder, exercise therapy (TL) Brain 
Gym. 

 

  



1 
 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Data penelitian yang menyoroti gangguan konsentrasi, pemusatan 

perhatian serta emosi dan perilaku anak secara umum oleh Balitbang 

Direktorat Pendidikan Luar Biasa menemukan 696 siswa SD dari empat 

provinsi di Indonesia yang rata-rata nilai rapornya kurang dari 6,dinyatakan 

33% mengalami gangguan emosi dan perilaku serta gangguan konsentrasi. 

Dari hasil penelitian Dwijo tahun 2000-2004 menemukan dari 4.015 siswa 

usia 6-13 tahun di 10 SD wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Barat 

menunjukkan prevalensi , 26,2% dengan anak ADHD berdasarkan kriteria 

DSM IV. Data kongkrit yang ada menyebutkan perkiraan dengan kondisi 

ADHD akan menetap sekitar 15% sampai 20% saat anak menginjak usia 

deawasa. Sekitar 65% akan mengalami gejala sisa saat usia dewasa atau 

kadang secara perlahan bisa hilang. Angka kejadian anak dengan kondisi 

ADHD saat usia dewasa sekitar 2% sampai 7% (Judarwanto,2009). 

B. Rumusan Masalah  

Permasalahan yang terjadi pada kondisi ADHD, maka penulis dalam 

hal ini mengambil pembatas masalah dengan rumusan permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Apakah ada manfaat terapi latihan dalam meningkatkan kemampuan 

fungsional anak dengan kondisi ADHD? 

2. Apakah ada manfaat Brain Gym terhadap anak ADHD dalam 

meningkatkan konsentrasi dan komunikasi?  
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C. Tujuan Laporan Kasus  

Adapun tujuan penulisan Karya Tulis Ilmiah ini adalah: 

1. Untuk mengetahui manfaat terapi latihan dalam meningkatkan 

kemampuan fungsional pada anak dengan kondisi Attention Deficit 

Hyperactive Disorder. 

2. Untuk mengetahui manfaat Brain Gym dalam meningkatkan 

kemampuan pada anak dengan kondisi Attention Deficit Hyperactive 

Disorder. 

 

KERANGKA TEORI 

A. Definisi ADHD 

ADHD adalah gangguan perilaku yang ditandai gangguan pemusatan 

perhatian dan gangguan konsentrasi, impulsivitas yaitu bicara semaunya tanpa 

memikirkan akibat, dan melakukan gerakan yang tidak mempunyai tujuan 

yang jelas dan disertai dengan hyperaktif, kekurangan ini bisa secara 

signifikan menganggu upaya akademik anak tersebut (Barlow & Duran,2007). 

1. Etiologi  

Pada umumnya penyebab ADHD adalah kondisi fisik biologis yang 

disebabkan oleh faktor bawaan fisik. Beberapa faktor penyebab ADHD yaitu: 

1) Faktor bawaan fisik 

a) Hereditas  

Anak yang menderita ADHD sering dijumpai pada keluarga yang 

memiliki riwayat ADHD dan mempunyai kelaina n psikopatologis 

(Rief,2008). 
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b) Metabolisme biologis  

Metabolisme anak dengan kondisi ADHD meliputi: (1) terhambatnya 

aktivitas pada wilayah otak pada sebagian wilayah frontal dan basal 

ganglia, (2) rendahnya metabolisme glukosa, (3) kurangnya aliran 

darah pada wilayah otak tertentu yang berhubungan dengan perilaku 

ADHD, (4) kurangnya aktivitas elektrikal, pada bagian-bagian otak 

yang berhubungan dengan ADHD, (Rief,2008). 

c) Struktur otak dan hambatan perkembangan otak  

Struktur otak anak dengan kondisi ADHD memiliki volume otak lebih 

kecil sekitar 3% sampai 4% dari anak normal. Anak dengan ADHD 

juga mengalami keterlambatan dibeberapa area otak  terutama 

diwilayah cortex, (Rief,2008). 

d) Komplikasi pranatal, natal dan postnatal 

Pada saat hamil, ibu yang mengonsumsi alkohol, nikotin dan rokok 

berpotensi akan melahirkan anak dengan kondisi ADHD (Rief,2008). 

e) Faktor lingkungan 

Faktor lingkungan dikatakan, menjadi pemicu munculnya beberapa 

symptom ADHD pada anak yang telah memiliki faktor bawaan fisik 

ADHD.  

2. Patologi  

Penelitian pada anak ADHD menunjukkan ada penurunan volume 

kortexs prefrontal sebelah kiri, penemuan ini menunjukkan bahwa gejala 

ADHD intensi, hiperaktiv dan impulsivitas menggambarkan adanya disfungsi 

lobus frontalis, tetapi area lain di otak khususnya cerebellum juga terkena.  
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PROSES FISIOTERAPI 

A. Diagnosa Fisioterapi 

1. Impairment  

a. Kurangnya konsentrasi 

b. Hyperaktif 

c. Adanya gangguan komunikasi  

2. Fungtional Limitation 

Tidak ada masalah 

3. Dissabillity  

Pasien belum mampu bersosialisasi dan berkomunikasi dengan lingkungan 

sekitar dengan baik 

B. Pelaksanaan Fisioterapi  

1. Terapi latihan 

Brain gym di lakukan pada awal gerakan. Senam otak di lakukan 

melalui tiga di mensi.Senam otak ini bisa dilakukan selama 10-15 menit 

sebanyak 2-3 kali dalam sehari.  

Latihan terdiri dari 26 gerakan yaitu 

a. Dimensi lateralis  

1) Gerakan silang  

 

Gambar 2.1 

(Dennision,2002)  
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2) 8 tidur (Lazy 8)  

 

Gambar  2.2 

 (Dennision, 2002)  

Dimensi pemfokusan  

1) Burung hantu 

 

Gambar 2.3 

(Dennision,2002)  

2) Mengaktifkan tangan 

 

Gambar  2.4 

(Dennision,2002)  

3) Lambaian kaki 

   

  Gambar  2.5 

  (Dennision,2002)  
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4) Luncuran gravitasi 

 

Gambar 2.6 

(Dennision,2002)  

5) Pasang kuda -kuda 

 

Gambar 2.7 

(Dennisiom,2002)  

b. Dimensi pemusatan  

1) Pasang telinga  

 
Gambar 2.8 

(Dennision,2002)  

2. Oral Motor  

Caranya : lakukan oral motor pada pasien dengan cara menekan gusi 

pasien bagian bawah depan, lalu usap ke arah bawah pada tiga titik (bagian 

pinggir, bawah dan pinggir), selalu di lakukan dari arah kanan dan bawah. 

Gusi atas depan pada tiga titik yaitu pipi bagian dalam pada tiga titik ( bagian 

bawah,tengah dan atas). Gusi bagian dalam bawah, langit-langit mulut pada 

lima titik. Lidah dengan gerakan usap ke dalam, lalu sikat ke arah luar, usap 

memutar dari gusi bawah ke gusi atas, ulangi sampai 3x.  
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PEMBAHASAN 

Pasien dengan diagnosa Attention Deficit Hyperactive Disorder berjenis 

kelamin perempuan dengan umur 3,5 tahun telah di berikan terapi latihan. 

Problermatik yang di temukan adalah: (1) kurangnya perhatian saat 

berkomunikasi dengan orang lain (2) hyperaktif. 

Tujuan dilakukan terapi latihan pada anak ADHD yaitu : 

1. Upaya stimulasi dan pengaktifan otak menuju peningkatan kebugaran otak 

2. Meningkatkan konsentrasi 

3. Meningkatkan keseimbangan 

4. Memperbaiki kondisi emosional, yang berpengaruh pada kondisi sosial  

Brain Gym sangat di perlukan bagi anak-anak yang sulit berkonsentrasi 

dan berkomunikasi, karena pada kondisi ADHD anak mengalami  stress di otak. 

Maka dengan dilakukanBrain Gym pikiran akan jernih, hubungan antar manusia 

akan lebih rileks dan senang lebih semangat berkonsentrasi, anak akan lebih 

kreatif dan efisien juga lebih sehat dan prestasi belajar akan meningkat. Manfaat 

yang dapat di ambil dari Brain Gym yaitu : 

1. Memungkinkan belajar dan bekerja tanpa stress, karena dilakukan dalam 

waktu yang singkat 

2. Hasil akan segera dirasakan dalam hal kemandirian anak dalam belajar 

3. Secara aktif meningkatkan potensi dan ketrampilan yang dimiliki, karena 

Brain Gym menyenangkan dan menyehatkan 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Perubahan perilaku anak ADHD terjadi setelah di berikan senam otak, hal 

ini di sebabkan karena senam otak merupakan salah satu gerakan integrative yang 

mengoptimalkan kerja otak dan keseimbangan otak kanan maupun otak kiri 

sehingga emosi dan perilaku anak ADHD menjadi lebih stabil dan terkontrol.  

Terapi yang di berikan selama kurang lebih 1 bulan kepada pasien dengan 

usia 3,5 tahun dengan diagnosa Attention Deficit Hyperactive Disorder dengan di 

berikan terapi latihan brain gym di dapatkan hasil yaitu (1) pemeriksaan dengan 

menggunakan DSM IV dilihat dari pemeriksaan awal (T0) sampai dengan 

pemeriksaan akhir (T6) belum mengalami peningkatan yang baik. Hal ini di 

karenakan dalam memberikan waktu terapi dan tidak di lakukan home program 

dengan baik.  

B. Saran  

Untuk mencapai hasil yang di inginkan dalam terapi, maka fisioterapis 

memberikan terapi latihan dengan Brain Gym, dengan waktu kurang lebih 15 

menit. Fisioterapis juga memberikan edukasi kepada keluarga pasien, agar dapat 

melakukan terapi di rumah, seperti yang di ajarkan oleh terapis, selain itu terapis 

juga menyarankan kepada orang tua pasien untuk memberikan mainan yang 

mengarahkan pada konsentrasi dan perhatian pasien.  
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