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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

       Anak merupakan sebuah karunia yang besar bagi orang tuanya. 

Keberadaannya diharapkan dan ditunggu-tunggu serta disambut dengan 

penuh bahagia. Semua orang tua mengharapkan memiliki anak yang sehat, 

membanggakan, dan sempurna. Akan tetapi terkadang kenyataan yang 

terjadi tidak sesuai dengan keinginan. Sebagian orang tua mendapatkan 

anak yang diinginkannya dan sebagian lagi tidak. Beberapa diantaranya 

memiliki anak dengan kebutuhan-kebutuhan khusus, seperti mengalami 

autisme (YPAC, 2016). 

       Autisme adalah kondisi neurobehavioral yang kompleks termasuk 

gangguan dalam interaksi social, keterampilan perkembangan bahasa dan 

komunikasi yang dikombinasikan dengan adanya perilaku yang berulang 

(Miss Rachel Nagarkar, Dr.Pallavi Rokade, Dr. Mandar Malwade, 2018). 

Pada era sekarang jumlah pertumbuhan anak penyandang gangguan 

spektrum autisme di Indonesia menunjukan angka yang semakin besar dan 

tingkat penyebaran yang semakin luas, tidak hanya di perkotaan tetapi 

sampai ke desa – desa dan daerah yang terpencil. Direktur Jendral Bina 

Upaya Kesehatan (BUK) Kementrian Kesehatan (Kemenkes) Akmal 

Taher menjelaskan data anak yang menderita autism di berbagai belahan 

dunia menunjukkan angka yang bervariasi. UNESCO (2011) melaporkan, 
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tercatat 35 juta orang penyandang autism di seluruh dunia yang berarti 

rata-rata 6 dari 1000 orang di dunia mengidap autism. Penelitian Center for 

Disease Control (CDC) di Amerika (2008), menyatakan bahwa 

perbandingan autism adalah 1:80. Berdasarkan hasil studi penelitian 

Hongkong pada tahun 2008, dilaporkan bahwa prevalensi tingkat kejadian 

autism di Asia adalah 1.68:1000 untuk anak di bawah 15 tahun. Di 

Indonesia, jumlah penderita autisme diperkirakan mencapai 2.4 juta orang 

dimana jumlah penduduk Indonesia mencapai 237.5 juta orang dengan laju 

pertumbuhan 1.14 persen (Badan Pusat Statistika, 2010). Berdasarkan data 

prevalensi di atas semakin jelas bahwa pertumbuhan anak dengan kasus 

Autism Spectrum Disorders semakin meningkat, sehingga perlu adanya 

upaya yang dilakukan untuk meminimalisir gangguan maupun 

penyimpangan yang dialami anak autism.  

       Apabila dilihat dari fisik, anak yang mengidap autism seperti tidak ada 

perbedaan dengan anak yang normal. Mereka memiliki anggota tubuh 

beserta sistem indera yang lengkap, hanya saja terkadang mereka memiliki 

keterlambatan dalam kemampuan motorik kasar, koordinasi, dan 

keseimbangan tubuh yang kurang stabil. Oleh karena itu anak autism ini 

membutuhkan terapi untuk meningkatkan kemampuan motorik kasar, 

koordinasi, dan keseimbangan tubuhnya. Dalam proses terapi tersebut 

diperlukan keterlibatan faktor-faktor yang dapat menunjang perkembangan 

anak yakni melatih kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ketiga 

aspek tersebut sangat berperan besar untuk mengetahui sejauh mana 
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kemajuan proses terapi, kemampuan anak dalam melakukan item dalam 

terapi, dan sejauh mana efektivitas terapi terhadap pasien. 

       Adapun terapi yang dapat diberikan untuk anak autis diantaranya 

yakni Brain Gym dan Play Therapy. Brain Gym merupakan serangkaian 

gerakan sederhana pada anggota gerak atas dan anggota gerak bawah 

untuk meningkatkan koordinasi, keseimbangan, dan ketrampilan motorik  

seseorang (Nagarkar, Rokade, Malwade, & Abdul, 2018). Brain gym bisa 

menjadi salah satu solusi untuk anak autis karena brain gym merupakan 

teknik elektrik yang membantu otak dan tubuh bekerja lebih efektif secara 

bersamaan. Gerakan brain gym juga meningkatkan komunikasi otak, ada 

tiga komunikasi yakni komunikasi otak kanan dan kiri, otak depan dan 

belakang, serta otak atas dan bawah (Revani, 2010). Dennison P.E (2009) 

menyebutkan bahwa neuron yang merupakan susunan sel saraf utama di 

otak bisa saja mati apabila tidak mendapat stimulasi yang akhirnya akan 

menghambat kemampuan anak untuk belajar dan berkembang. Hal itulah 

yang menjadi alasan mengapa brain gym ini sangat penting untuk 

diberikan kepada anak autis. Terapi lain yang dapat diberikan pada anak 

autis yakni play therapy. Play therapy adalah penggunaan media 

permainan dalam pembelajaran pada anak berkebutuhan khusus yang 

bertujuan mengurangi gangguan atau penyimpangan seperti gangguan dan 

penyimpangan pada fisik, mental, sosial, sensorik, serta komunikasi 

(Indrayani, 2011). 
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Berdasarkan latar belakang di atas penulis memutuskan untuk 

menulis Karya Tulis Ilmiah mengenai “Penatalaksanaan Brain Gym dan 

Play Therapy untuk Meningkatkan Kemampuan Gross Motor pada Kasus 

Autism Spectrum Disorders (ASD) di Pusat Layanan Autis Sragen”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat 

diambil yaitu: 

1. Apakah penatalaksanaan fisioterapi dengan Brain Gym dan Play 

Therapy dapat meningkatkan atensi kontak mata anak pada kasus Autis 

Spectrum Disorders? 

2. Apakah penatalaksanaan fisioterapi dengan Brain Gym dan Play 

Therapy dapat meningkatkan kemampuan motorik kasar anak pada 

kasus Autis Spectrum Disorders? 

C. Tujuan  

Tujuan dari penulisan Karya Tulis Ilmiah ini adalah: 

1. Tujuan Umum 

a. Mengetahui peran fisioterapi pada kasus Autism Spectrum 

Disorders dan penatalaksanaan fisioterapi pada kasus tersebut. 

2. Tujuan Khusus  

a. Mengetahui manfaat dari penatalaksanaan fisioterapi dengan Brain 

Gym dan Play Therapy dalam peningkatan atensi kontak mata anak 

pada kasus Autism Spectrum Disorders. 
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b. Mengetahui manfaat dari penatalaksanaan fisioterapi dengan Brain 

Gym dan Play Therapy dalam peningkatan kemampuan motorik 

kasar anak pada kasus Autism Spectrum Disorders. 

D. Manfaat  

Dari tujuan di atas diharapkan penulisan Karya Tulis Ilmiah ini mampu 

memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

Untuk menambah wawasan ilmu dan pengetahuan penulis 

mengenai intervensi Brain Gym dan Play Therapy dapat berpengaruh 

pada peningkatan kemampuan motorik kasar anak dengan kasus 

Autism Spectrum Disorders. 

2. Bagi Institusi 

Untuk dapat menambah wawasan mengenai perlunya pemberian  

intervensi Brain Gym dan Play Therapy dalam peningkatan 

kemampuan motorik kasar anak dengan kasus Autism Spectrum 

Disorders. 

3. Bagi Pembaca  

Untuk menambah wawasan ilmu dan pengetahuan pembaca 

mengenai intervensi Brain Gym dan Play Therapy dapat berpengaruh 

pada peningkatan kemampuan motorik kasar anak dengan kasus 

Autism Spectrum Disorders. 

 

 


