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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

ADHD adalah gangguan perilaku yang di tandai dengan gangguan 

pemusatan perhatian dan gangguan konsentrasi, impulsivitas yaitu berbicara 

semaunya tanpa memikirkan akibat, dan melakukan gerakan yang tidak 

mempunyai tujuan yang jelas dan disertai dengan hyperactive, kekurangan ini bisa 

secara signifikan menganggu upaya akademik anak tersebut. ADHD merupakan 

kondisi yang sangat komplek dan mempunyai gejala yang berbe da-beda (Barlow 

& Duran,2007). 

Pada anak yang mengalami kondisi  ADHD terjadi  penurunan kontrol diri 

dan aktivitas yang berlebihan pada pasien secara nyata. Sehingga pasien  biasanya 

bertindak nekat, kurang sopan dan selalu menyela pembicaraan. Kurangnya 

perhatian, serta sulit untuk berkonsentrasi dan menghindari tugas yang 

berhubungan dengan daya konsentrasi yang tinggi, mudah marah dan susah untuk 

bergaul dan hampir tidak disukai oleh teman sebanyanya (Baihaqi dan 

Sugiarmin,2006). 

Perilaku yang sering dianggap masalah pada penderita ADHD adalah 

sulitnya berkonsentrasi, memusatkan perhatian serta mengalami gangguan 

komunikasi. Biasanya hal tersebut sering membuat orang tua kewalahan dan 

khawatir. Hal ini dikarenakan anak mengalami keterlambatan dalam memahami 

pembelajaran yang telah diajarkan dan selalu beralih perhatian dan konsentrasi. 
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Perilaku tersebut sering dikenal dengan gangguan konsentrasi, pemusatan 

perhatian yang disertai dengan hyperaktifitas.  

Perilaku kurang perhatian atau inatensi juga harus diperhatikan oleh orang 

tua, karena anak dengan kondisi ADHD ini menyebabkan anak terhambat untuk 

mencapai hasil belajar sesuai dengan potensi yang dimiliki. 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 raprnya kurang 

dari 6, dinyatakan 33% mengalami gangguan emosi dan perilaku serta gangguan 

konsentrasi. Tanda utama dari gangguan ini adalah hilangnya atensi anak dan 

disertai munculnya perilaku hiperakfif dan impulsif (terburu-buru). Jenis 

gangguan ini juga ditemukan di masyarakat, terutama di perkotaan. 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 dewasa. 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).   

Terapi Latihan adalah salah satu usaha dalam pengobatan fisioterapi yang 

di dalam pelaksanaanya menggunakan latihan-latihan gerak aktif, gerak pasif dan 
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isometrik yang dilakukan secara aktif maupun dilakukan secara pasif 

(Luklukaningsih,2009). 

Brain Gym adalah serangkaian latihan otak berbasis gerakan tubuh 

sederhana. Gerakan pada latihan ini bertujuan untuk merangsang otak kiri dan 

otak kanan (di mensi lateralis), untuk meringankan dan merileksasikan bagian  

belakang otak dan bagian otak depan (di mensi pemfokusan), untuk merangsang 

sistem yang terkait dengan emosional dan perasaan, yakni otak tengah (limbis), 

serta otak besar (di mensi pemusatan). Menurut Paul E. Dennison.Ph.D., ahli 

senam otak dari lembaga Educational Kinesiology, Amerika Serikat, meski 

sederhana, brain gym mampu memudahkan kegiatan belajar dan dapat melakukan 

penyesuaian terhadap ketegangan dan aktivitas sehari-hari (Dennision,2002).     

Freeman (2006), menggunakan gerakan-gerakan senam otak dalam 

sekolah anak-anak dengan kebutuhan khusus seperti cerebral palsy, ADHD, 

autisme dll. Ia menyesuaikan gerakan senam otak dengan kebutuhan dan 

kemampuan para murid. Setelah 1 tahun di dapati anak-anak tersebut 

menunjukkan perubahan yang cukup baik.  

 

B . Rumusan Masalah  

Permasalah 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? 
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2. Apakah ada manfaat Brain Gym terhadap anak ADHD dalam meningkatkan 

konsentrasi dan komunikasi?  

 

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 Atteintion Deficit Hyperactive Disorder. 

2. Untuk mengetahui manfaat Brain Gym dalam meningkatkan kemampuan pa da  

anak dengan kondisi Attention Deficit Hyperactive Disorder. 

 

D. Manfaat  Laporan Kasus 

1. Bagi penulis 

Menambah pengetahuan dan menambah wawasan dalam melaksanakan 

proses fisioterapi pada kondisi attention deficit hyperactive disorder. 

2. Bagi fisioterapi  

Untuk mendapatkan metode yang tepat dan bermanfaat dalam melakukan 

penanganan pada kondisi attention deficit hyperactive disorder. 

3. Bagi masyarakat  

Sebagai pengetahuan masyarakat tentang attention deficit hyperactive 

disorder serta mengetahui peranan fisioterapi pada kasus tersebut.  


