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Terapi bermain untuk melatih konsentrasi pada anak
yang mengalami gangguan autis
Dwi Indahwati

ABSTRAK. Pada masa perkembangannya, anak-anak akan menjalani proses belajar yang akan
mengarahkan pada pertumbuhan yang sempurna. Namun berbagai kendala tidak menutup kemungkinan
menghalangi perkembangan anak. Seperti adanya gangguan autis yang sampai saat ini menjadi salah satu
gangguan yang banyak dialami oleh anak-anak tanpa memandang etnis atau ras. Beberapa kriteria untuk
yang menunjukkan gejala autis antara lain, adanya gangguan sosial dan emosional, gangguan komunikasi
dan terdapat tindakan repetitif. Dalam penelitian ini melibatkan satu subyek yang memenuhi kriteria
autis dalam DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder). Metode yang digunakan yaitu
observasi dan wawancara. Intervensi dalam penelitian ini dilakukan dalam 4 sesi. Penelitian ini bertujuan
untuk mengurangi gangguan sosial berupa melatih konsentrasi anak autis melalui terapi bermain.
Permainan yang diberikan berupa alat permainan edukasi yang mempunyai manfaat untuk melatih
konsentrasi anak. Setelah diberikan terapi, terdapat perubahan pada subjek yaitu terjadinya peningkatan
konsentrasi.
Kata kunci: Terapi bermain, konsentrasi, gangguan autis

Pada umumnya bayi usia 3-5 bulan sudah
bisa tengkurap, dan pada usia 5-7 bulan
mereka sudah mulai bisa merangkak
(Santrock, 2002). Masa ini dianggap sebagai
masa anak untuk belajar keterampilan
dalam memenuhi keinginan untuk mandiri.
Salah satu keterampilan yang perlu untuk
dikuasai anak adalah keterampilan fisik
yaitu keterampilan tangan dan kaki (Hurlock,
1980). Anak berusia 3-5 tahun sudah harus
dapat melakukan aktivitas seperti makan dan
minum sendiri, mandi dan berpakaian sendiri,
menyisir rambut, berjalan, berlari, dan
mengambil benda yang diperlukannya dengan
sendiri (Hurlock, 1980). Bila di selaraskan
dengan apa yang di alami subjek pada masa
awal perkembangannya, maka dapat diketahui
bahwa subjek mengalami keterlambatan
dalam perkembangan motorik.
Dalam keseharianya, subjek
menunjukkan beberapa gangguan yang
menunjukkan gangguan autis, antara lain
gangguan sosial dan emosional seperti
kurangnya kontak mata dan mengabaikan
orang disekitarnya (Hobson & lee, 1998),
gangguan komunikasi seperti mengoceh
(Ricks, 1972) dan terdapat tindakan repetitif
seperti perilaku menjilat tangan yang tidak
bisa dilarang, mengepak-ngepakkan tangan

(Diamond, Baldwin & Diamond, 1963; Kanner,
1943; Davison, 2010).
Gangguan yang dialami subjek termasuk
dalam autisme ringan, karena pada kondisi
ini subjek masih menunjukkan adanya
kontak mata walaupun tidak berlangsung
lama. Subjek masih dapat memberikan
sedikit respon ketika dipanggil namanya,
menunjukkan ekspresi-ekspresi muka,
dan dapat berkomunikasi dalan dua arah.
Tindakan-tindakan yang dilakukan, seperti
menggigit kuku, gerakan tangan yang
sterotipik dan sebagainya masih dapat
dikendalikan dan dikontrol karena biasanya
hal tersebut dilakukan masih sesekali saja
(Cohen & Bolton, 1994)
Gangguan autis mengalami peningkatan
selama 25 tahun terakhir di California yang
mencapai 300%, dan hal ini belum diketahui
penyebab pastinya serta terjadi di semua etnis
atau ras (Maugh, 2002). Gangguan Autistik
dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang
saling mempengaruhi dalam munculnya
gangguan tersebut, baik itu secara biologis,
psikologis dan sosial (Theo, 2004)
Tekanan psikologis yang dialami ibu
dalam masa kehamilan dapat menyebabkan
permasalahan pada janin yang dikandungnya,
terutama dalam perkembangannya. Terkait
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dengan pernyataan yang telah disampaikan
ini, maka dapat diketahui bahwa faktor
psikologis ibu pada saat mengandung
membawa kerentanan pada diri subjek
untuk mengalami gangguan pada masa-masa
perkembangannya (Nevid, 2003; Hurlock,
1980). Kekurangan nutrisi pada ibu dapat
merusak perkembangan normal pada janin,
terutama pada perkembangan otak pada
janin (Hurlock, 1980:40). Ketika seorang
perempuan hamil mengalami ketakutan,
kecemasan, dan emosi lain meningkatnya
pernapasan dan sekresi oleh kelenjar. Adanya
produksi hormon adrenalin sebagai tanggapan
terhadap ketakutan menghambat aliran darah
ke daerah kandungan dan dapat membuat
janin kekurangan udara. Pengaruh emosi ibu
saat kehamilan inilah dapat mempengaruhi
perkembangan bayinya Santrock (2002: 115).
Anak autis akan dapat belajar tentang
penalaran, logika berfikir, konsentrasi dan
memahami konsep-konsep social melalui
terapi bermain, karena pada terapi bermain
yang diberikan pada anak autis akan
memfokuskan pada peningkatan kemampuan
motoric kasar dan halus, melatih konsentrasi
atau pemusatan perhatian pata tugas
tertentu, mengenal berbagai konsep dasar
seperti warna, bentuk, ukuran, besaran, arah,
keruangan dan sebagainya ( Tara, 2010).
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah
mengetahui keefektifan terapi bermain (play
therapy) untuk melatih konsentrasi pada anak
dengan gangguan autis.

Metode dan Hasil Asesment
Metode
Metode yang dilakukan dalam penelitian ini
yaitu wawancara dan observasi. Wawancara
dilakukan dengan guru subjek dan orang tua
subjek (ayah). Adapun tujuan dari wawancara
ini adalah untuk mengumpulkan data-data
terkait dengan subyek guna menunjang
dalam melakukan penegakan diagnosis dari
permasalahan subyek. Observasi dilakukan di
sekolah saat subjek berinteraksi dengan guru
maupun teman-temannya. Adapun tujuan
penggunaan metode observasi adalah untuk
melihat pola perilaku dan juga ekspresi wajah
subyek dalam segala keadaan atau situasi.

Hasil Asesment
Subjek adalah siswa pindahan dari
sekolah lain saat pertama masuk di SD
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muhammadiyah 4. Subjek pindah sekolah
dengan membawa hasil tes mengenai diri
subjek antara lain jumlah IQ yang menurut
hasil tes menunjukkan bahwa subjek
termasuk dalam kategori slow lowner serta
diberikan diagnosis bahwa subjek mengalami
gangguan autistic. Pada awal masuk di kelas
2, guru pendamping kelas mengatakan bahwa
subjek sulit sekali dikendalikan. Subjek sering
kehilangan konsentrasinya saat mengikuti
pelajaran serta sering menyendiri dan
jarang berkumpul dengan teman sebayanya.
Subjek sering tidak mendengarkan apa yang
dikatakan oleh guru pendampingnya. Menurut
guru pendamping, selama di kelas 2 ini subjek
harus selalu mendapat dampingan khusus
karena jika tidak diperhatikan maka subjek
akan cenderung mengindar dan memilih
menyendiri. Saat di kelas dan terdapat mata
pelajaran yang mengharuskan siswa maju ke
depan untuk membaca, subjek akan meminta
untuk meju ke depan dan mencoba membaca
meskipun apa yang dilakukan subjek tidak
sesuai dengan apa yang di harapkan. Selesai
membaca ataupun selesai melakukan
sesuatu di depan kelas, subjek akan
meminta diberikan tepuk tangan oleh temantemannya, meskipun mendapatkan olokan
dari teman-temannya subjek terlihat tidak
mempedulikan, yang penting subjek sudah
mendapat tepuk tangan. Saat belajar, subjek
jarang sekali bertahan lama, seringkali dari
beberapa soal yang diberikan subjek hanya
akan mengerjakan tidak lebih dari sebagian
dan menolak dengan mengatakan “:sudah
sudah”. Hal ini yang sangat disayangkan oleh
guru pendamping karena sebenarnya subjek
adalah anak yang pintar dan mampu dalam
mengerjakan soal-soal yang diberikan, hanya
saja subjek tidak dapat duduk dan bertahan
lebih lama untuk mengerjakan tugas sekolah.
Menurut keterangan guru pengajar,
subjek terlahir dari keluarga yang cukup
berada. Subjek memiliki adik perempuan
yang berusia satu tahun dibawah subjek.
Ayah subjek seorang pegawai negeri dan
ibunya seorang ibu rumah tangga biasa
yang masih tergolong keluarga yang masih
muda. Menurut guru pengajar, selama subjek
masuk di sekolah yang baru ini, ibu subjek
sering mendatangi guru pendamping saat
menjemput pulang subjek. Hampir disetiap
kesempatan ibu subjek selalu mengeluh
tentang kondisi yang dialami anaknya. Hal
yang sering disampaikan adalah mengapa
dia mendapat cobaan dengan mendapat anak
yang berkebutuhan khusus serta memikirkan
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bagaimana nasib anaknya kelak. Kondisi
yang dialami ibu subjek akhirnya membuat
dia harus dirawat di rumah sakit dan dirujuk
ke psikolog karena terdapat indikasi depresi.
Saat ibunya sedang berobat, subjek dan
adiknya dirawat oleh pembantu rumah
tangga. Menurut keterangan ayah subjek,
bahwa ibu subjek sedang dalam kondisi
depresi sehingga sering dalam keadaan yang
kurang stabil.
Berfasarkan informasi dari ayah
subjek diketahui bahwa sewaktu subjek
berada dalam kandungan, sering terjadi
permasalahan sehingga sedikit banyak
ibu subjek merasakan gangguan di dalam
perutnya dan tidak jarang juga mengalami
kontraksi. Gizi yang didapat ibu subjek
dimungkinkan kurang sehingga membuat
kondisi badan ibu subjek kurang sehat.
Setelah subjek lahir dan berusia sekitar 2
tahun, subjek memiliki adik perempuan
dan di saat ibu subjek mengetahui ada
perkembangan subjek yang terganggu, sejak
saat itu ibu subjek sering merasa cemas dan
cenderung merasa mendapat beban yang berat
dengan mendapatkan anak yang bermasalah.
Kondisi ibu subjek semakin memburuk saat
subjek mulai memasuki sekolah SD, ibu
subjek merasa kewalahan dan merasakan
beban yang ditanggungnya terasa berat dan
merasa depresi. Saat ini ibu subjek sering
mendatangi dokter untuk terapi konseling.
Ayah subjek mengaku pasrah dengan kondisi
putranya tersebut karena subjek kurang
mendapat perhatian dari ibunya. Karena
sering ditinggal ibunya berobat, keseharian
subjek hanya ditemani pembantu bersama
adik perempuannya.
Sedangkan berdasarkan observasi
dilakukan selama subjek berada di lingkungan
sekolah. Pada awal bertemu subjek tidak
bersedia untuk di dekati. Subjek cenderung
menghindar dan tidak memberikan perhatian
meskipun terapis sudah mencoba mengajak
berbicara. Di saat jam pelajaran, subjek
jarang sekali duduk terdiam di bangkunya,
subjek lebih sering meninggalkan bangku
dan memilih untuk duduk diluar kelas
sambil memainkan tangan sambil melakukan
gerakan berulang. Saat didekati subjek akan
menghindar. Saat diajak berkomunikasi,
subjek jarang sekali dapat mengerti apa
yang dibicarakan oleh terapis. Saat diajak
berkomunikasi, subjek juga cenderung
mengindari kontak mata dengan terapis.
Perhatianya selalu teralihkan kearah yang

tidak menentu sambil mengucapkan kata-kata
yang tidak memiliki arti atau mengulang katakata yang ada pada produk iklan. Sesekali
subjek mengupil dan kemudian memasukkan
tangannya ke dalam mulut. Di saat
ditertawakan oleh teman-temannya, subjek
akan tersenyum dan meninggalkan temantemannya. Saat subjek diberikan soal-soal
untuk dikerjakan, sebenarnya subjek dapat
menjawabnya, namun dikarenakan kurang
konsentrasi akhirnya subjek cenderung untuk
tidak menghiraukan soal-soal yang diberikan
guru. Setelah melalui pendekatan beberapa
hari, subjek akhirnya mulai menerima
kehadiran terapis dan bersedia didekati
meskipun saat diajak berkomunikasi subjek
masih menghindar. Subjek sering mengulang
kata yang telah ditanyakan dan sering
mengucapkan kata-kata yang tidak memiliki
arti. Selain itu, setiap bersalaman dengan
orang lain subjek akan menjilat tangan.

Diagnosis dan Prognosis
Diagnosis
Berdasarkan hasil pemeriksaan dan simptomsimptom yang terlihat pada subyek, maka
diagnosis multiaxial yang bisa ditegakkan
adalah sebagai berikut:
Axis
Axis
Axis
Axis

I :
II :
III :
IV :

299.00 Autistic Disorder
V71.09 No Diagnosis
None
Primary Support Group , subjek
kurang mendapat perhatian dari
orang tua.
Axis V : 61-70 gejala ringan dan menetap,
disabilitas ringan dalam fungsi
secara umum masih baik.

Prognosis
Berdasarkan hasil asessmen, maka dapat
diperkirakan subjek memiliki prognosa
yang cukup baik, hal ini didasarkan karena
gelaja-gejala yang ditunjukkan oleh subjek
termasuk dalam kategori ringan dan memiliki
kemungkinan untuk dapat ditangani.

Intervensi
Pendekatan yang digunakan dalam
intervensi ini adalah play terapy dengan
menggunakan alat permainan edukasi
yang memiliki manfaat untuk melatih
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konsentrasi subjek. Intervensi dilakukan
dalam 4 sesi, dimana setiap sesi terdapat
evaluasi hasil dari kegiatan yang telah
dilakukan. Dalam intervensi ini pemberian
reiforcement dilakukan sebagai penguat
hasil terapi yang sudah dilakukan. Pada sesi
pertama berlangsung selama 30 menit dan
terapis memberikan permainan memilah
balok berwarna. Tugas yang diberikan pada
subjek adalah memilih dan mengumpulkan
balok-balok kayu yang berbeda warna agar
dikumpulkan menjadi satu warna. Pada sesi
kedua, terapis tetap memberikan permainan
yang sama pada subjek dan dalam waktu
yang sama. hal ini dilakukan untuk melihat
perbedaan dari hasil pemberian intervensi
sebelumnya. Pada sesi ke 3, terapis
memberikan jenis permainan yang lain yaitu
permainan menjahit. Tugas yang diberikan
kepada subjek adalah memasukkan benang
secara satu persatu ke dalam lubang yang
telah tersedia tanpa terlewat. Permainan ini
berlangsung selama 30 menit. Dan sesi ke 4
terapis memberikan permainan yang sama
yaitu permainan menjahit untuk melihat
perbedaan hasil intervensi sebelumnya.

Hasil dan Pembahasan
Hasil
Berdasarkan hasil terapi bermain yang telah
dilakukan terhadap subjek maka dapat
diketahui hasil terapi di setiap harinya.
Metode yang digunakan untuk menentukan
hasil dari intervensi adalah wawancara
melalui guru pendamping saat menjalani
proses kegiatan belajar mengajar. guru
pendamping dapat merasakan perubahan
yang dialami subjek meskipun tidak terlihat
drastis. Hal ini terlihat pada saat proses
belajar, subjek mengalami peningkatan dalam
hal konsentrasi saat diberikan instruksi
sehingga subjek dapat bertahan mengikuti
kegiatan belajar lebih lama dari pada
sebelumnya. Hal tersebut dapat terlihat dari
perubahan perilaku subjek sebelum dan
sesudah menjalani terapi yang dilakukan
evaluasi setiap akhir sesi.

Pembahasan
Dari hasil asesmen yang telah dilakukan
maka dapat diketahui bahwa subyek
memperlihatkan masalah (hambatan) dalam
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interaksi sosial. Dalam hal ini adalah kurang
maksimalnya interaksi yang terjadi antara
subjek dengan guru pendamping pada saat
pelajaran berlangsung, dan hal ini disebabkan
karena konsentrasi subjek mudah terganggu.
Kurangnya konsentrasi subjek membuat
proses belajar menjadi kurang maksimal
karena kurang dapat memperhatikan
perintah dan penjelasan dari guru
pendamping yang akhirnya membuat subjek
tidak dapat bertahan lama untuk mengikuti
pelajaran. Anak autis akan cenderung kurang
mampu berkonsentrasi dan sangat sukar
diarahkan untuk melakukan tugas-tugas
tertentu, dan aktivitas yang dilakukan lebih
berdasar karena dorongan kemauan dalam
dirinya. Oleh karena itu, pemberian terapi
pada anak autis menjadi hal utama dalam
menangani permasalahan anak autis yang
salah satunya dengan pemberian terapi
bermain.
Dalam menangani permasalahan
subyek ini, terapis menggunakan terapi
bermain (play therapy). Karena anak autis
akan dapat belajar tentang penalaran,
logika berfikir, konsentrasi dan memahami
konsep-konsep social melalui terapi bermain
(Ratih:2004). Adapun jenis permainan yang
diberikan adalah permainan edukasi yang
bertujuan untuk melatih konsentrasi. Antara
lain permainan memilah balok berwarna dan
permainan menjahit. Pada terapi bermain
yang diberikan pada anak autis akan
memfokuskan pada peningkatan kemampuan
motoric kasar dan halus, melatih konsentrasi
atau pemusatan perhatian pata tugas
tertentu, mengenal berbagai konsep dasar
seperti warna, bentuk, ukuran, besaran, arah,
keruangan dan sebagainya (Mayke :2001)
Berdasarkan hasil intervensi yang
telah dilaksanakan terhadap subjek dapat
menunjukan bahwa intervensi yang dilakukan
pada setiap sesinya dapat memberikan
perubahan yang dapat dirasakan oleh guru
pendamping yang setiap saat di sekolah
mendampingi dan memberikan pengajaran
pada subjek. Dari hasil evaluasi yang
dilakukan setiap selesai pemberian terapi,
menunjukkan bahwa meskipun hasil yang
ditunjukkan kurang signifikan, namun
tetap terdapat perubahan dari kondisi awal
subjek dari sebelum diberikannya terapi dan
setelah pemberian terapi. Dengan demikian
dapat dikatakan bahwa pemberian terapi
bermain pada subjek cukup membantu subjek
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dalam meningkatkan konsentrasi pada saat
proses belajar dan berinteraksi dengan guru
pendamping.

Simpulan dan Saran
Simpulan
Berdasarkan hasil pemeriksaan yang
dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa
subjek mengalami gangguan autis dengan
gejala kurangnya konsentrasi saat mengikuti
kegiatan belajar mengajar. Pelaksanaan
intervensi yang telah dilakukan yaitu terapi
bermain dengan menggunakan permainan
edukasi, dapat meningkatkan kemampuan
konsentrasi anak autis pada saat proses
belajar dan berinteraksi dengan guru
pendamping yang dapat dketahui dari
peningkatan waktu yang terjadi sebelum dan
sesudah diberikannya intervensi.

Saran
Guru pendamping dapat melakukan terapi
bermain seperti yang dilakukan terapis
sebelumnya secara intensif agar hasil
yang didapat lebih maksimal. Memberikan
pengarahan kepada keluarga subjek
khususmya kepada orang tua agar dapat
meluangkan waktu dan memberikan
perhatian untuk mengontrol perilaku subjek.
Perlu Mengembangkan modul intervensi yang
sudah ada, yaitu berupa penambahan jenis
permainan yang dapat melatih konsentrasi.
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