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PENGARUH NEUROSENSORI REFLEX INTEGRATION DAN  APPLIED 

BEHAVIOR ANALYSIS TERHADAP PENINGKATAN SENSORIS PADA 

ANAK AUTISM SPECTRUM DISORDER (ASD) 

 

Abstrak 

Autism Spectrum Disorder (ASD) merupakan gangguan perkembangan saraf dan 

kelainan yang terjadi pada bagian cerebellum yang dapat memengaruhi  pemrosesan  

senso-motorik, yang dapat meyebabkan defisit interaksi social, komunikasi serta 

adanya keterbatasan minat dan pola perilaku berulang yang dapat bertahan sepanjang 

hidup. Apabila anak yang mengalami Autism Spectrum Disorder tidak didiagnosa 

dan ditangani dengan tepat maka anak ASD akan mengalami kemunduran fisik dan 

menyebabkan beberapa gejala seperti bukti disfungsi proses sensorik Terapi 

Neurosensori Reflex Integration dan Metode Applied Behavior Analysis (ABA) 

merupakan intervensi yang efektif untuk kasus Autism Spectrum Disorder. 

Questionnaire of Dynamic Changes in Children’s Abilities merupakan alat ukur 

untuk mengetahui sensoris pada anak ASD. Childhood Autism Rating Scale (CARS) 

merupakan alat untuk mengukur tingkat keparahan anak ASD.  Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pengaruh Neurosensori Reflex Integration (NRI) dan  

Applied Behavior Analysis (ABA) terhadap peningkatan sensoris pada bagian visual 

dan auditory pada anak Autism Spectrum Disorder (ASD). Metode penelitian yang 

digunakan adalah Quasi Experimental Design merupakan design metode yang 

digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan 18 responden usia 6-10 tahun 

yang diambil dengan teknik  purposive sampling.  Pengukuran sensoris dengan  

Questionnaire of Dynamic Changes in Children’s Abilities, sedangkan Childhood 

Autism Rating Scale digunakan untuk mengetahui tingkat keparahan pada anak 

Autism Spectrum Disorder. Hasil penelitian menggunakan  uji pengaruh didapatkan 

hasil z -2.121 dengan nilai p-value 0.034 < 0.05 dan uji beda penaruh didapatkan  

nilai z -2.257 dengan nilai p-value sebesar 0.024 < 0.05. Terdapat pengaruh yang 

signifikan dan perbedaan yang signifikan kelompok pemberian Neurosensori Reflex 

Integration dan Applied Behavior Analysis terhadap peningkatan sensoris pada bagian 

visual dan auditory pada anak Autism Spectrum Disorder (ASD) 

 

Kata Kunci : autism spectrum disorder, neurosensori reflex integration, applied 

behavior analysis 
 

Abstract 
Autism Spectrum Disorder (ASD) is a neurodevelopmental disorder and abnormality 

that occurs in the cerebellum which can affect senso-motor processing, which can 

cause deficits in social interaction, communication and limited interest and repetitive 

behavioral patterns that can last throughout life. If a child who has Autism Spectrum 

Disorder is not diagnosed and treated properly, the ASD child will experience 

physical deterioration and cause some symptoms such as evidence of sensory process 

dysfunction Neurosensory Reflex Integration Therapy and the Applied Behavior 
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Analysis (ABA) method are effective interventions for the case of Autism Spectrum 

Disorder. Questionnaire of Dynamic Changes in Children 's Abilities is a 

measurement tool for sensory sensation in ASD children. Childhood Autism Rating 

Scale (CARS) is a tool to measure the severity of ASD children. The purpose of this 

research is to the aim of this study was the effect of Neurosensory Reflex Integration 

(NRI) and Applied Behavior Analysis (ABA) on sensory enhancement in the visual 

and auditory part of children with Autism Spectrum Disorder (ASD). The research 

method used is Quasi Experimental Design is a design method used in this study 

using 18 respondents aged 6-10 years taken by purposive sampling technique. 

Sensory measurements with Questionnaire of Dynamic Changes in Children 's 

Abilities, while the Childhood Autism Rating Scale is used to determine the severity 

of children in Autism Spectrum Disorder. Results The study test using influence test 

obtained the results of z -2.121 with a p-value of 0.034 <0.05 and a different 

difference test found the value of z -2.257 with a p-value of 0.024 <0.05. Conclusion 

There is a significant and significant difference in the group giving Neurosensory 

Reflex Integration and Applied Behavior Analysis to sensory enhancement in the 

visual and auditory section of children with Autism Spectrum Disorder (ASD) 

 

Keywords: autism spectrum disorder, neurosensory reflex integration, applied 

behavior analysis 

 

1. PENDAHULUAN 

Autism Spectrum Disorder (ASD) merupakan gangguan perkembangan saraf yang 

didefinisikankan oleh kriteria diagnostik yang mencakup defisit dalam interaksi sosial 

dan komunikasi serta adanya keterbatasan minat dan pola perilaku berulang yang 

dapat bertahan selama hidupnya (Murphy, Clodagh M et al. 2016). Beberapa 

penelitian mengatakan bahwa autism spectrum disorder disebabkan oleh beberapa 

faktor diantaranya yaitu faktor genetik dan faktor lingkungan (Kolevzon, 2007). 

Disfungsi sensorik terkait dengan gangguan modulasi yang terjadi di sistem saraf 

pusat, yang mengatur pesan-pesan saraf mengenai sensorik rangsangan (Posar et al., 

2018). Gangguan  proses sensorik (SPD) cukup umum pada anak-anak dengan ASD 

laporan dalam literatur berkisar antara 42% hingga 88% (Baranek, 2002). Prevalensi 

anak  ASD  di  dunia  rasionya anak laki-laki dan perempuan adalah 4,2:1 

(Fombonne, 2009). Center for Disease Control (CDC) memperkirakan bahwa 14,7 
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per 1.000 anak, pada tahun 2012 yaitu 11,3 per 1.000 anak yang diidentifikasi dengan 

Autism Spectrum Disorder (CDC, 2014).  

Instrumen pengukuran sensoris pada anak ASD adalah  Questionnaire of 

Dynamic Changes in Children’s Abilities yang diisi oleh orang tua atau terapis 

sebelum dan setelah terapi NRI berdasarkan pada hasil Questionnaire of Dynamic 

Changes in Children’s Abilities (MNRI QDC; Masgutova, bahan Konferensi, 2010). 

Sistem skornya dari 0-20, di mana 0 adalah nilai terendah dan 20 adalah nilai normal. 

Kuisioner ini berisi 10 soal. Instrumen  pengukuran untuk mendiagnosa autism adalah 

CARS, CARS terdiri dari 15 soal yang dinilai dengan skala 7 poin dari kategori 

normal sampai sangat abnormal (Mayes et al., 2012) total skor pengukuran 

dikategorikan menjadi 3, yaitu non autisme, autisme ringan, dan autisme berat. 

Program terapinya yaitu Neurosensorimotor Reflex Integration yang 

menargetkan sistem-sistem sensorik-motorik dan otot koherensi melalui re-routing, 

pendidikan ulang dan pelatihan refleks yang belum matang, yang membantu seorang 

anak agar terhubung kembali dengan indra alami, gerakan, dan tanggapan mereka 

yang bermanfaat untuk integrasi sensorimotor, Program  NRI diterapkan selama 8 

hari dengan intervensi 6 jam perhari (Masgutova, 2016). Metode Applied Behavior 

Analysis (ABA) adalah intervensi yang efektif kasus Autism Spectrum Disorder yang 

berfokus pada pengajaran keterampilan khusus pada ASD. Metode ABA untuk ASD 

dilakukan selama 5-7 hari per minggu, beberapa jam per hari hingga 40 jam per 

minggu (Roane, 2016). 

Dari uraian latar belakang inilah yang menjadi alasan penulis tertarik untuk 

meneliti karena belum banyaknya penelitian tentang “Pengaruh Neurosensori Reflex 

Integration dan  Applied Behavior Analysis terhadap peningkatan sensoris pada 

bagian visual dan auditory pada anak Autism Spectrum Disorder (ASD).” 

 

2. METODE  

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan quasi 

Eksperimental, desain penelitian yang digunakan adalah two group pretest-posttest 
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with control design. Penelitianini dilakukan di Sekolah Luar Biasa Autis Alamanda 

pada bulan Februari – Maret 2019. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 18 yang 

dibagi menjadi 2 kelompok yang masing-masing kelompok 9 orang responden. 

Kelompok yang pertama diberi perlakuan neurosensori reflex integration dan 

kelompok kedua diberi perlakuan neurosensori reflex integration dan applied 

behavior analysis. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Karakteristik responden 

Tabel 1. Karakteristik berdasarkan Usia 

Usia Frekuensi Persentase 

6 tahun 5 27.78 

7 tahun 3 16.67 

8 tahun 6 33.63 

9 tahun 2 11.11 

10 tahun 2 11.11 

Total 18 100 

 

Dari tabel 1 diketahui bahwa karakteristik responden berdasarkan usia, mayoritas 

responden berusia 8 tahun yaitu sebanyak 6 orang (33.63%). 

Tabel 2. Karakteristik berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 

Laki-Laki 15 83.33 

Perempuan 3 16.67 

Total 18 100 

 

Dari tabel 2 diketahui bahwa karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, 

mayoritas responden berjenis kelaminlaki-laki yaitu sebanyak 15 orang (83.33%). 

Tabel 3. Karakteristik berdasarkan tingkat autis 

Tingkat Autis Frekuensi Persentase 

Autis Sedang 13 72.2 

Autis Berat 5 27.8 

Total 18 100 
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Dari tabel 3 diketahui bahwa karakteristik responden berdasarkan tingkat autis, 

mayoritas responden mengalami autis sedang yaitu sebanyak 13 orang (72.2%). 

Tabel 4. Deskripsi Sensoris Visual dan auditory 

 Frekuensi Persentase 

Neurosensori Reflex 

Integration 

  

Pre Test   

Parah 3 33.3 

Sedang 5 55.6 

Ringan 1 11.1 

Post Test   

Sedang 5 55.6 

Ringan 4 44.4 

Neurosensori Reflex 

Integration dan  

Applied Behavior 

Analysis 

  

Pre Test   

Parah 4 44.4 

Sedang 5 55.6 

Post Test   

Sedang 3 33.3 

Ringan 5 55.6 

Mendekati Normal 1 11.1 

 

Dari tabel 4. diketahui bahwa deskripsi responden berdasarkan sensoris pada 

bagian visual dan auditory. Respoonden sebelum diberi perlakuan dengan  

Neurosensori Reflex Integration nilai sensori visual dan auditorynya mayoritas dalam 

skala sedang sebesar 5 orang (55.6%) dengan skala parah 3 orang (33.3%) dan skala 

ringan 1 orang (11.1%) dan setelah diberi perlakuan skala sedang tetap 5 orang 

(55.6%) dan skala ringan menjadi 4 orang (44.4%) dan skala tidak ada. Respoonden 

yang diberi Neurosensori Reflex Integration dan Applied Behavior Analysis, nilai 

sensori visual dan auditorynya sebelum diberi perlakuan mayoritas responden 

berskala sedang yaitu 5 orang (55.6%) dan yang berskala parah sebesar 4 orang 

(44.4%). Dan setelah diberi perlakuan mayoritas responden nilai sensori visual dan 
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auditorynya berskala ringan yaitu sebesar 5 orang dan yang berskala sedang 3 orang 

(33.3%) dan yang berskala mendekati normal 1 oran (11.1%). 

3.2 Uji Analisis Data 

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas 

Kelompok p-value α = 0.05 Keterangan 

Neurosensori Reflex 

Integration 

   

Pre Test 0.028 0.05 Tidak Normal 

Post Test 0.000 0.05 Tidak Normal 

Neurosensori Reflex 

Integration dan Applied 

Behavior Analysis 

   

Pre Test 0.000 0.05 Tidak Normal 

Post Test 0.028 0.05 Tidak Normal 

 

Dari tabel 5 diketahui bahwa nilai p-value pre test dan post test pada kelompok yang 

diberi perlakuan Neurosensori Reflex Integration dan yang diberi perlakuan 

Neurosensori Reflex Integration dan Applied Behavior Analysis lebih lebih besar dari 

0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi tidak  normal. 

Tabel 6. Hasil Uji Wilcoxon 

Wilcoxon Z p-

value 

α = 

0.05 

Keterangan 

Neurosensori Reflex 

Integration 

-

2.121 

0.034 0.05 Berpengaruh 

Neurosensori Reflex 

Integration dan 

Applied Behavior 

Analysis 

-

2.598 

0.009 0.05 Berpengaruh 

 

Dari hasil pengujian dengan menggunakan uji Wilcoxon pada kelompok yang 

diberi perlakuan Neurosensori Reflex Integration  didapatkan hasil nilai z -2.121 

dengan nilai p-value 0.034 < 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 

Pengaruh Neurosensori Reflex Integration terhadap peningkatan sensoris pada bagian 

visual dan auditory pada anak Autism Spectrum Disorder (ASD). Dan pada kelompok 

yang diberi perlakuan Neurosensori Reflex Integration dan  Applied Behavior 
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Analysis didapatkan hasil nilai z -2.598 dengan nilai p-value sebesar 0.009 < 0.05, 

sehingga dapat disimpulakan bahwa terdapat pengaruh Neurosensori Reflex 

Integration dan  Applied Behavior Analysis terhadap peningkatan sensoris pada 

bagian visual dan auditory pada anak Autism Spectrum Disorder (ASD). 

Tabel 7.  Hasil Uji Mann-Whitney. 

independent sampel t-test. z p-value α = 0.05 Keterangan 

Neurosensori Reflex 

Integration - Neurosensori 

Reflex Integration dan  

Applied Behavior Analysis  

-2.257 0.024 0.05 Berpengaruh 

 

Dari hasil pengujian dengan menggunakan uji independent sampel t-

test.didapatkan hasil bahwa nilai z -2.257 dengan nilai p-value sebesar 0.024 < 0.05, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara 

kelompok yang diberi perlakuan Neurosensori Reflex Integration  dan kelompok 

yang diberi perlakuan Neurosensori Reflex Integration dan  Applied Behavior 

Analysis 

3.3 Pembahasan 

3.3.1 Usia  

Dari hasil penelitian, didapatkan hasil bahwa mayoritas responden berusia 8 tahun, 

yaitu sebanyak 6 orang (33.63%). Menurut teori Piaget dalam Simatwa (2010) 

tentang perkembangan otak normal anak usia 6-12 tahun adalah termasuk dalam 

tahap (operasional konkret) yaitu suatu fase dimana anak sudah mampu melakukan 

klasifikasi dan pengurutan pada suatu obyek serta kondisi tertentu. Kemampuan 

berpikir yang logis dan kemampuan mengingatnya semakin meningkat, sehingga 

anak sudah mulai mapu memahami konsep serta sebab akibat. Dan pada tahapan ini 

pula anak sidat kekanak-kanakan anak mulai menghilang secara berlahan.  

pada usia dua tahun lebih, anak akan mengalami penurunan pada kemampuan 

berbahasa dan perilaku sosial. Gejala pertama dapat terlihat  adalah terlambatnya 

perkembangan berbahasa yang disertai keterlambatan ketertarikan atau keinginan 
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untuk berinteraksi sosial, pola bermain yang kaku (membawa mainannya berkeliling 

tetapi tidak memainkannya atau bermain dengan anak lain) dan kemampuan 

berkomunikasi yang kaku. Pada usia balita, sulit membedakan diagnostik perilaku 

sterepttype dan melakukan perilaku berulang-ulangperbedaan klinis didasarkan pada 

jenis, frekuensi dan intensitas perilaku, misal anak dengan rutinitasnya bersama 

obyek tertentu selama berjam-jam dan anak akan sangat tertekan apabila item apapun 

dipindahkan. Anak juga akan emosi dan marah apabila kegiatan yang dilakukan tidak 

sesuai dengan rutinitasnya. 

3.3.2 Jenis Kelamin 

Dari hasil penelitian, didapatkan hasil bahwa mayoritas responden berjenis kelamin 

laki-laki yaitu sebanyak 15 orang (83.33%). Pada pasien autis, perbandingan jenis 

kelamin anak lak-laki dengan anak perempuan adalah 3 sampai 4 dibanding 1 (3-4 : 

1) (Campbell, 2007). Penelitian yang dilakukan oleh salwa (2012) yang melakukan 

penelitian prevalensi autisme di RSJ Soeharto Heerdjandari tahun 2010-2012. 

Perbandingan anak laki-laki dengan anak perempuan adalah 7:1. Penelitian yang 

dilakukan oleh lingam, perbandingan anak autis adalah 4.8:1, dan penelitian yang 

dilakukan oleh Morgan perbandingannya adalah 1.25 : 1 (Lingam, 2003).  

3.3.3 Tingkat Autis 

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan hasil bahwa mayoritas responden menderita 

autis sedang, yaitu sebanyak 9 orang (50%). Menurut Sari (2009) autis merupakan 

penyakit yang bersifat multifaktor. Faktor-faktor penyebab autis antara lain faktor 

genetika, faktor anatomis otak, disfungi metabolik, infeksi kandidiasis, kelebihan 

opioid dan hubungan dengan diet protein kasein dan protein gluten. 

Menurut laporan journal Nature Genetics dalam Diah (2016), gen neuroxin 

yang ditemukan pada kromosom manusia no 11 merupakan salah satu gen yang 

berperan penting dalam terjadinya sindrom autisme. Menurut Winarno (2013) otak 

anak autis mengalami pertumbuhan dengan kecepatan yang tidak normal, khusunya 

pada anak usia 2 tahun dan memiliki puzzling sign of inflammation (peradangan yang 

membingungkan). Bagian corpus callosum (pita tenunan yang menghubungkan 
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hemisphere otak kanan dan otak kiri) anak autis biasanya berukuran lebih kecil. 

Kegiatan penyimpangan (crossing) bagian otak yang berbeda membuat kurang 

trekoordinir yang membuat lalu lintas stimulasi tidak harmonis.  

3.3.4 Pengaruh Neurosensori Reflex Integration dan  Applied Behavior Analysis 

terhadap peningkatan sensoris pada bagian visual dan auditory pada anak 

Autism Spectrum Disorder (ASD). 

Dari penelitian didapatkan hasil bahwa sensoris pada bagian visual dan auditory. 

Respoonden sebelum diberi perlakuan dengan  Neurosensori Reflex Integration nilai 

sensori visual dan auditorynya mayoritas dalam skala sedang sebesar 5 orang (55.6%) 

dengan skala parah 3 orang (33.3%) dan skala ringan 1 orang (11.1%) dan setelah 

diberi perlakuan skala sedang tetap 5 orang (55.6%) dan skala ringan menjadi 4 orang 

(44.4%) dan skala tidak ada. Respoonden yang diberi Neurosensori Reflex 

Integration dan Applied Behavior Analysis, nilai sensori visual dan auditorynya 

sebelum diberi perlakuan mayoritas responden berskala sedang yaitu 5 orang (55.6%) 

dan yang berskala parah sebesar 4 orang (44.4%). Dan setelah diberi perlakuan 

mayoritas responden nilai sensori visual dan auditorynya berskala ringan yaitu 

sebesar 5 orang dan yang berskala sedang 3 orang (33.3%) dan yang berskala 

mendekati normal 1 oran (11.1%)..  Dari hasil uji pengaruh dengan menggunakan uji 

wilcoxon, didapatkan hasil nilai z sebesar -2.121 dengan nilai p-value sebesar 0.034 < 

0.05, sehinggadapat disimpulkan bahwa Neurosensori Reflex Integration mempunyai 

penmgaruh terhadap peningkatan sensoris pada bagian visual dan auditory pada anak 

Autism Spectrum Disorder (ASD) di Sekolah Luar Biasa Autis Alamanda Surakarta. 

Sedangkan kelompok yang diberi perlakuan Neurosensori Reflex Integration dan 

Applied Behavior Analysis, dari hasl uji pengaruh dengan menggunakan uji Wilcoxon 

didapatkan hasil nilai z sebesar -2.598 dengan nilai p-value sebesar 0.009 < 0.05, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa Neurosensori Reflex Integration dan Applied 

Behavior Analysis mempunyai mempunyai penmgaruh terhadap peningkatan sensoris 

pada bagian visual dan auditory pada anak Autism Spectrum Disorder (ASD) di 

Sekolah Luar Biasa Autis Alamanda Surakarta. 
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Autism Spectrum Disorder (ASD) adalah perlaku gangguan perkembangan 

saraf yang berkaitan dengan kehadiran defisit seperti gangguan komunikasi dan 

berinteraksi sosial serta perilaku yang berulang-ulang (Ousley dan Cermak, 2014).  

Neurosensori Reflex Integration merupakan terapi yang berotientasi pada 

peningkatan pola reflek pada anak-anak dengan gangguan pada perkembangan saraf, 

hal ini bermanfaat untuk integrasi sensori motor mereka, perencanaan kognitif, 

regulasi perilaku dan pengendalian diri, serta pertumbuhan emosional (Masgutavo, 

2016).  

Metode Applied Behavior Analysis (ABA) lebih efektif dalam mengubah 

perilaku pada kasus Autism Spectrum Disorder (ASD). Intervensi yang dilakukan 

pada pasien ASD menunjukkan bahwa metode ABA efektif untuk meningkatkan 

kontak mata pada pasien. Pendekatan pertama metode ABA yang diterapkan adalah 

latihan kepatuhan dan kontak mata. Konsep kepatuhan sangat penting agar anak dapat 

mengubah perilaku untuk berinteraksi. Metode ABA untuk anak ASD dilakukan 5-7 

hari per minggu, beberapa jam per hari hingga 40 jam per minggu (Roane, 2016). 

Penelitian ini memilih mengghunakan metode ABA karena metode ini lebih 

terstruktur sehingga memudahkan peneliti dalam mengukur hasilnya dan metode ini 

juga sangat mudah diterpakan pada subyek penelitian.  

Penelitian yang dilakukan oleh Masgutova at el (2016) dengan judul 

“Neurosensorimotor Reflex Integration for Autism: a New Therapy Modality 

Paradigm” penilaian reflek sebelum dan sesudah intervensi Neurosensori Reflex 

Integration dengan durasi 6 jam / hari selama 8 hari menunjukkan peningkatan 

signifikan dengan nilai p-valu < 0.05. sehingga dapat intervensi Neurosensori Reflex 

Integration mempnyai efek yang menguntungkan untuk anak-anak penderita autisme 

dengan  80% peserta penelitian menujukkan peningkatan integrasi sesnsorik-motorik 

serta fisik, perkembangan perilaku, emosi dan kognitifnya. penelitian yang dilakukan 

oleh Resmisari, 2016 tentang “Penerapan Metode ABA (Applied Behaovior Analysis) 

untuk menigkatkan kontak mata pada anak dengan gangguan Autis” dengan metode 

ini dapat meningkatkan kontak mata anak dengan gangguan autis, dengan peningkat 
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dari dua detik menjadi tiga detik.  Penelitin yang dilakukan oleh Hardiani, 2012 juga 

menunjukkan bahwa Metode ABA (Applied Behaovior Analysis) berpengaruh 

terhadap peningkatan kemampuan bersosialisasi terhadap kemampuan berinteraksi 

sosial anak autis dengan nilai p-value sebesar 0.008. 

Dalam penelitian kelompok responden yang diberi Neurosensori Reflex 

Integration sensori dan kelompok yang diberi Neurosensori Reflex Integration dan 

Applied Behavior Analysis (ABA) lebih efektif  atau peningkatannya lebih efektif dan 

lebih signifikan kelompok yang diberi diberi Neurosensori Reflex Integration dan 

Applied Behavior Analysis (ABA). Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ada 

perbedaan yang signifikan antara kelompok yang diberi Neurosensori Reflex 

Integration sensori dan kelompok yang diberi Neurosensori Reflex Integration dan 

Applied Behavior Analysis (ABA) dengan hasil pengujian dengan menggunakan uji 

independent sampel t-test menunjukkan nilai Z sebesar  -2.257 dengan nilai p-value 

sebesar 0.024 < 0.05. 

 

4. PENUTUP 

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang “Pengaruh  Neurosensori Reflex 

Integration dan  Applied Behavior Analysis terhadap peningkatan sensoris pada 

bagian visual dan auditory pada anak Autism Spectrum Disorder (ASD)” didapatkan 

kesimpulan : Terdapat pengaruh yang signifikan pemberian Neurosensori Reflex 

Integration terhadap peningkatan sensoris pada bagian visual dan auditory pada anak 

Autism Spectrum Disorder (ASD). Terdapat pengaruh yang signifikan pemberian 

Neurosensori Reflex Integration dan  Applied Behavior Analysis terhadap 

peningkatan sensoris pada bagian visual dan auditory pada anak Autism Spectrum 

Disorder (ASD). Ada perbedaan yang signifikan kelompok yang hanya diberi  

Neurosensori Reflex Integration dan kelompok yang diberi Neurosensori Reflex 

Integration dan  Applied Behavior Analysis 

Dari hasil kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai 

berikut: 
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Diharapkan untuk dapat meningkatkan perannya sebagai pendamping dan 

pemberi stimulasi secara dini dan maksimal, supaya perkembangan anak autis lebih 

maksimal khususnya perkembangan terhadap sensoris pada bagian visual dan 

auditory  dan kemampuan bersosialnya. 

Untuk terapis diharapkan untuk mengaplikasikan Neurosensori Reflex 

Integration dan  Applied Behavior Analysis untuk terapi pada autis, karena metode ini 

sangat berpengaruh terhadap perkembangan sensoris pada autis, menurut bebeerapa 

penelitian juga membuktikan bahwa metode ini sangat bermanfaat untuk peningkatan 

perkembangan anak autis. 

Diharapkan untuk peneliti selanjutnya lebih memperhatikan lagi proses 

penelitiannya dan diharapkan untuk peneliti selanjutnya meneliti tentang terapi yang 

lainnya yang berhubungan dengan perkembangan anak autis, misalnya terapi 

Behavioral parent traing, parent conseling, karena terapi ini bisa digunakan untuk 

orang tua tentang mendidik dan mengajarkan anak anak yang menderita autis, serta 

orang tua bisa menyikapi dan kondisi anak dan memberikan penerimaan tentang 

kondisi anaknya dengan baik. 
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