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ABSTRAK
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYESUAIAN DIRI
ORANG TUA YANG MEMPUNYAI ANAK ADHD (ATTENTION DEFISIT
HYPERACTIVITY DISORDER)

Aprianto Pamungkas
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2015
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang faktor-faktor
yang mempengaruhi penyesuaian diri orang tua yang mempunyai anak ADHD
(Attention Defisit Hyperactivity Disorder). Perilaku anak ADHD yang hiperaktif
membuat orang tua menjadi cemas, merasa kecewa dan biasanya bersikap menuntut
atau menekan anak, lebih banyak mencela dan kurang memberikan penghargaan
kepada anaknya. Kondisi tersebut sering kali menyebabkan orang tua menjadi kurang
sabar. Orang tua merasa frustrasi dan jengkel dengan perilaku anak ADHD. Kekesalan
tersebut tidak jarang dilampiaskannya dengan berlaku kasar, lebih mengontrol,
berespon lebih negatif, lebih banyak perintah dan larangan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif metode studi kasus, dengan
data utama yang diperoleh melalui wawancara, data pendukung yang diperoleh
melalui observasi. Dalam penelitian, terdapat 7 subjek penelitian yang mempunyai
anak ADHD usia sekolah dasar (SD).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada faktor kematangan dan
perkembangan yang sering muncul terletak pada permasalahan kematangan emosi
dimana subjek masih mengalami kesulitan untuk mengelola emosinya. Kondisi anak
ADHD sering kali membuat orang tua khususnya ibu kelelahan karena berusaha
mengatasi perilaku anak-anak mereka dan mendekati depresi Orang tua menjadi cemas,
merasa kecewa dan biasanya bersikap menuntut dan menekan anak lebih banyak
mencela dan kurang memberikan penghargaan kepada anaknya. kondisi tersebut
seringkali menyebabkan orang tua menjadi kurang sabar. Faktor psikologis meliputi
pengalaman, latihan, dan pendidikan. Frustasi dan konflik merupakan factor utama
dalam penyesuaian diri. Dukungan keluarga dan yang cukup besar terhadap
penyesuaian diri orang tua yang mempunyai anak ADHD. Perkembangan religious
memberikan dampak positif bagi penyesuian diri orang tua yang mempunyai anak
ADHD.

Kata kunci: Penyesuaian diri dan ADHD
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ABSTRACT
FACTORS AFFECTINGTHE ADJUSTMENT OF PARENT WHO
HAVE CHILDREN WITH ADHD (ATTENTION DEFISIT HYPERACTIVITY
DISORDER)

Aprianto Pamungkas
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2015
The fuction of the research are to get overview about the factors that influence
adjustment of parent who have children ADHD (Attention Defisit Hyperactivity
Disorder). The children who have ADHD usually hyperactive, make his parents
become anxious, feel disapointed, and they want the children better than other but
nothing support from his parent. In other hand, it makes his parent can not patient.
They feel frustrated and angry with his children who have ADHD. They have behavior
rude, give a negative respond, give more command and prohibition.
The research used a qualitative approach of study method with the case and
main data that get by interview. It supporting data by observation. In the reseach, I get
7 subjects the children who have ADHD in Elementary School.
The result of the research indicate that maturity and developmental factors that
often arises is the problem of emotional maturity where the subject is still struggling to
manage his emotions. Conditions of children who have ADHD often make his parents
pired, especially his mothers. Because his children hyperactive, and can not become
suchas his parents won. In other hand, it makes his parent can not patient. Another
factors that influence suchas psychology factors experience, exercise, and education.
Support from his family and environment is very important. Religion development
give positiv impact for parents adjustment children who have ADHD.

Keywords: Adjustment and ADHD

viii

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas segala berkat yang di
limpahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi. Skripsi ini
merupakan tugas akhir dalam masa studi di jenjang Universitas. Melalui penulisan
skripsi, penulis mendapatkan banyak pembelajaran serta pengalaman baru selama
prosesnya.
Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan dan
berjalan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang telah
dengan setia mendampingi penulis. Oleh karena itu secara khusus penulis
mengucapkan terimakasih secara tulus kepada:
1. Dr. Gendon Barus, M.Si selaku Ketua Program Studi Bimbingan dan
Konseling yang telah memberikan ijin penelitian dan dukungan selama
penyelesaian skripsi.
2. Juster Donal Sinaga, M.Pd selaku Wakil Ketua Program Studi Bimbingan dan
Konseling yang telah bersedia membantu dalam persiapan menjelang ujian
skripsi.
3. Drs. R. Budi Sarwono, M.A sebagai dosen pembimbing yang telah
menyediakan waktu, tenaga, pikiran, dan dukungan kepada penulis dalam
penyelesaian skripsi.
4. Dosen-dosen Bimbingan dan Konseling yang telah mendampingi peneliti
selama menjalankan studi.
5. Subjek yang bersedia menjadi subjek penelitian.
6. Kedua orang tuaku, Suyadi, S.Pd. dan Murtiyah, S.pd. yang telah member
ix

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

dukungan baik doa, semangat dan materi demi terselesainya skripsi ini.
7. Teman special Qori yang telah memberikan dukungan do’a dan semangat.
8. Mas Eko Darmanto, S.E dan mas Dwiki S.W yang telah memberikan
dukungan do’a dan semangat dalam penulisan skripsi ini.
9. Sahabatku Zaki, Angga, Arief, David, dan Linda yang selalu memberikan do’a
dan semangat dalam penulisan skripsi ini.
10. Sahabatku Sigit, Peny, Sinyo, Tia, Made, Sugeng dan Bona yang telah member
semangat dan selalu member hiburan kepada peneliti ketika peneliti sedang
jenuh.
11. Sahabat seperjuanganku Diana, Al, Alfi, Rima, Erni, Keke, Josa yang telah
memberikan dukungan dan doa dalam penulisan skripsi ini.
12. Seluruh sahabat-sahabatku yang tidak bias disebutkan satu persatu yang telah
memberikan dukungan dan doa dalam penulisan skripsi ini.
13. Seluruh teman-temanangkatan 2010 yang telah mendukung dan memberi
usulan dalam penyelesaian skripsi ini.

x

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL............................................................................................ i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.................................................... ii
HALAMAN PENGESAHAN.............................................................................. iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ................................................... iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA................................................................ v
LEMBAR PERYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA..................... vi
ABSTRAK........................................................................................................... vii

ABSTRACT.......................................................................................................... viii
KATA PENGANTAR.......................................................................................... ix
DAFTAR ISI....................................................................................................... xi
DAFTAR TABEL................................................................................................ xiv
DAFTAR LAMPIRAN........................................................................................ xv
BAB I. PENDAHULUAN................................................................................... 1
A. Latar Belakang Masalah.......................................................................... 1
B. Rumusan Masalah................................................................................... 6
C. Tujuan Penelitian..................................................................................... 6
D. Manfaat Penelitian................................................................................... 7
E. Definisi Operasional Variabel................................................................... 8
BAB II. KAJIAN PUSTAKA ................................................................................. 9
A. Penyesuaian Diri....................................................................................... 9
xi

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

1. Pengertian penyesuian diri.................................................................... 9
2. Karakteristik Penyesuaian Diri.............................................................. 11
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyesuaian Diri................................ 13
1. Keadaan Fisik dan Faktor Keturunan..................................................... 13
2. Perkembangan dan Kematangan........................................................... 14
3. Faktor Psikologis.................................................................................. 16
4. KeadaanLingkungan dan Keluarga........................................................ 18
5. Agama danBudaya................................................................................ 18
C. Karakteristik Perkembangan Usia Dewasa Dini......................................... 18
D. ADHD (Attention Defisit HyperactIivity Disorder)................................... 21
1. Pengertian ADHD .................................................................................. 21
2. Karakteristik ADHD .............................................................................. 22
3. Tipe-Tipe ADHD ................................................................................... 24
4. Penyebab ADHD ................................................................................... 25
BAB III. METODE PENELITIAN ......................................................................... 27
A. Desain Penelitian...................................................................................... 27
B. Subyek Penelitian...................................................................................... 28
C. Setting Penelitian...................................................................................... 30
D. Instrumen Penelitian................................................................................. 30
1. Wawancara........................................................................................... 31
2. Observasi............................................................................................... 34
E. Validitas Data............................................................................................ 35
xii

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

F. Tahap Penelitian........................................................................................ 36
G. Teknik Analisa Data .................................................................................. 37
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN........................................ 40
A. Pelaksanaan Penelitian.............................................................................. 40
B. Proses Reduksi Data .................................................................................. 41
C. Hasil Penelitian......................................................................................... 42
D. Pembahasan.............................................................................................. 71
E. Validitas Data ............................................................................................ 81
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN ................................................................. 82
A. Kesimpulan............................................................................................... 82
B. Saran-saran ............................................................................................... 83
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................. 85
LAMPIRAN.......................................................................................................... 87

xiii

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pertanyaan Wawancara........................................................................ .

31

Tabel 2. Tingkat Emosi Subjek............................................................................

72

xiv

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. Surat Izin Penelitian....................................................................... 88
Lampiran 2. Lembar Persetujuan Menjadi Informan.......................................... 89
Lampiran 3. Data Hasil Pemberian Koding Wawancara dengan Subjek............. 90
Lampiran 4. Lembar Observasi Pemberian Koding............................................ 106

xv

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

BAB I
PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini, disajikan latar belakang masalah mengenai
gambaran singkat subjek penelitian. Rumusan masalah yang membahas mengenai
masalah-masalah yang digali. Tujuan penelitian yang membahas mengenai hasil
yang diperoleh dari penelitian. Manfaat penelitian yang membahas mengenai
kegunaan penelitian untuk pihak terkait, dan definisi operasional yang
memaparkan batasan-batasan pembahasan penelitian.
A. Latar Belakang
Semua anak pasti mengalami tumbuh dan berkembang pada rentang waktu
kehidupannya. Tumbuh kembang anak dapat terlihat dari perubahan bentuk fisik,
pematangan intelektual dan emosional. Proses perkembangan anak tentu saja tidak
sama antara masing-masing anak dan memiliki keunikan yang berbeda.
Permasalahan yang dihadapi juga berbeda. Permasalahan yang sering muncul
antara lain keterlambatan atau gangguan perkembangan fisik, gangguan bahasa,
sensorik, dan motorik.
Mendampingi anak tumbuh dan berkembang merupakan salah satu
kebanggaan yang dialami oleh orangtua. Namun pada masa perkembangan anak
mengalami suatu gangguan, maka orangtua akan merasa sedih. Orangtua merasa
malu jika anaknya mengalami gangguan dan berbeda dengan anak yang normal.
Ada beberapa orangtua bahkan tidak menerima bahwa anaknya mengalami

1
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gangguan perkembangan. Mereka beranggapan bahwa anaknya normal dan baikbaik saja karena malu mengakuinya.
Penerimaan orangtua terhadap anak sangat membantu anak dalam
perkembangannya. Penerimaan orangtua terhadap anak akan membantu orangtua
mengendalikan reaksi emosinya. Orangtua harus menerima dan memahami
keadaan anak dan perilaku anak yang berbeda dengan anak yang lainnya orangtua
harus bereaksi menyesuaikan diri dengan permasalahan yang muncul pada anak.
Penerimaan akan membuat anak merasa aman dan mengembangkan rasa percaya
diri, reaksi emosi dan kepatuhan anak.
Banyaknya pemberitaan tentang kelainan dan gangguan pada anak sangat
menarik masyarakat khususnya orangtua. Kehadiran anak sangat disambut suka
cita oleh orangtua, namun anak yang memiliki kelainan gangguan perkembangan
membuat orang tua merasa sedih. Perasaan bingung antara penolakan atau
menerima, bersyukur atau amarah. Segala bentuk perasaan kaget, putus asa, dan
pasrah ketika mengetahui anaknya berbeda dengan anak normal pada umumnya
(keluarga.com).
Ketakutan orangtua yang mengetahui anaknya mengalami gangguan
pertumbuhan atau gangguan lain yang menyebabkan anak sulit berkonsentrasi dan

hyperaktif. Kesulitan berkonsentrasi dan hyperaktif atau dikenal dengan ADHD
(attention deficit hyperactivity disorder) adalah diagnosa terbaru dalam beberapa
tahun terakhir. Orangtua baru sadar ketika mulai terlihat

berbagai macam

keanehan dan kejanggalan dalam perilaku anaknya. Misalnya ketidak mampuan
berkonsentrasi, berlari berlebihan dan memanjat. Bagi orangtua perilaku
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hiperaktif sangat berat untuk dihadapi. Kesulitan anak dalam berkonsentrasi dan
hiperaktif membuat orangtua sedih dan tertekan.
Selama ini penanganan terhadap ADHD (Attention Defisit Hyperactivity

Disorder/anak hiperaktif) hanya terfokus pada si anak saja, padahal orangtua juga
perlu mendapat perhatian. Studi menemukan orangtua dari anak ADHD lebih
rentan mengalami stres yang serius. Studi baru yang dipublikasikan dalam

Journal of Family Psychology menemukan orangtua dari anak-anak ADHD
sangat sensitif terhadap perilaku anaknya sehingga menguras lebih banyak emosi
dan energi.
"Orangtua dari anak yang ADHD membutuhkan kewaspadaan konstan serta
tingkat energi yang tinggi, karenanya bisa berhubungan dengan kesehatan secara
menyeluruh yang meliputi mental dan fisik orangtua," ujar Candice Odgers,
peneliti dan psikolog dari University of California, seperti dikutip dari ParentDish,
Selasa (16/8/2011). Odgers menuturkan orangtua ini juga menghadapi tingkat
perceraian dan stres yang lebih tinggi, serta kurangnya kepercayaan diri dalam
menghadapi masalah tersebut sehingga dukungan dari orang-orang disekitar
sangat dibutuhkan.
(http://www.anakluarbiasa.com/ArtikelAnakLuarBiasa/Detail/101/Stres-ParahBanyak-Dialami-Orangtua-dari-Anak-ADHD. html. diunduh pada Tanggal 20-82014, pukul 21.15 WIB).

Seorang ibu yang mempunyai anak ADHD mengaku.“Saya memiliki
perasaan marah, malu, atau sedih ketika anak ADHD saya bertingkah laku
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nyleneh.” Bertindak berlebihan membuat orangtua stres dan tidak tahu harus
berbuat apa. Perasaan kecewa karena mempunyai anak ADHD, putus asa dengan
dirinya sendiri ketika anaknya berperilaku tidak seperti anak pada umumnya.
Perasaan minder ketika ibu tersebut mengajak anaknya keluar dalam lingkungan
social (http://keluarga. com/membesarkan-anak-yang-mengidap-adhd. Diunduh
pada tanggal 2-9-2014).

Menurut DSM-5 (2014) ADHD adalah gangguan perkembangan dalam
peningkatan aktifitas motorik anak-anak hingga menyebabkan perilaku anak yang
berlebihan dan tidak lazim yang ditandai dengan gangguan pemusatan perhatian
dan gangguan konsentrasi (in attention), berbuat dan berbicara tanpa memikirkan
akibat (impulsif) dan hiperaktif yang tidak sesuai dengan umurnya. ADHD adalah
suatu kondisi yang pernah dikenal sebagai Attention Deficit Disorder (sulit
memusatkan perhatian), Minimal Brain Disorder (ketidak beresan kecil di otak),

Minimal Brain Damage (kerusakan kecil pada otak), Hyperkinesis (terlalu banyak
bergerak/aktif) dan Hyperactif (hiperaktif).
ADHD merupakan suatu gangguan dalam memfokuskan perhatian,
mengontrol tubuh dan menunjukkan aktivitas yang kronis, fenetis dan seringkali
tanpa tujuan. ADHD adalah suatu gangguan yang mengandung dua komponen
yaitu: tidak mempunyai perhatian, tidak dapat mengikuti perintah yang disertai
hiperaktivitas dan impulsivitas. ADHD didefinisikan sebagai anak yang
mengalami defisiensi dalam perhatian, tidak dapat menerima impuls-impuls
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dengan baik, suka melakukan gerakan-gerakan yang tidak terkontrol (hiperaktif)
(DSM-5, 2104).
Problem perilaku ketidak matangan terlihat dengan jelas saat mereka mulai
menginjak usia 6 tahun - usia sekolah dasar. Pada usia tersebut anak dengan
ADHD terlihat memiliki berbagai keterbatasan dalam tanggung jawab,
kemandirian, disiplin diri, ketrampilan sosial, pengendalian diri terhadap perilaku
dan emosi dibandingkan anak-anak sebayanya pada umumnya.
Keluhan yang paling berarti dirasakan orangtua ialah berkaitan dengan
problem akademik. Orangtua merasa tidak berdaya dengan berbagai kesulitan
anak untuk bisa bertahan dalam konsentrasi dan rentang perhatian yang lama,
bertahan membaca dan menulis dalam waktu lama, mengingat apa yang sudah
dipelajari semalaman, mengerjakan tugas-tugas sekolah hingga tuntas dan dengan
teliti.
Orangtua yang mempunyai anak ADHD pasti akan berbeda dengan orang
tua lainnya. Kebanyakan orangtua akan merasa shock, sedih, khawatir, cemas,
takut dan marah ketika mengetahui diagnosis yang menunjukan anaknya
mengalami gangguan ADHD. Pada periode ini pasti orangtua banyak merasakan
permasalahan yang dihadapi. Orangtua merasa terbebani bukan hanya dari
anaknya tetapi juga reaksi masyarakat.
Banyaknya masyarakat yang belum memahami ADHD membuat persepsi
bahwa anak ADHD adalah anak nakal, sulit diatur, dan liar. Penolakan terlihat
ketika anak ADHD ketika mereka sulit diterima di sekolah-sekolah umum seperti
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anak yang lainnya. Hal ini dapat menjadi beban orangtua, ada perasaan malu dan
menjauh dari kehidupan sosialnya.
Seiring dengan perkembangan jaman sebagai guru BK pasti akan banyak
menemukan permasalahan anak ADHD. Sebagai guru BK pastinya akan
bersinggungan dengan anak ADHD dan orang tuanya. Berangkat dari
permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang
“Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penyesuaian Diri Orangtua yang Mempunyai
Anak ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)”. Penelitian ini
diharapkan memberikan pengetahuan untuk bersikap dan memberi dukungan
kepada anak ADHD dan orang tuanya.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka masalah dalam skripsi ini dapat
dirumuskan sebagi berikut:
1. Apakah faktor perkembangan dan kematangan mempengaruhi penyesuaian diri
orang tua yang mempunyai anak ADHD?
2. Apakah faktor psikologis mempengaruhi penyesuaian diri orang tua yang
mempunyai anak ADHD?
3. Apakah faktor lingkungan dan keluarga mempengaruhi penyesuaian diri orang
tua yang mempunyai anak ADHD?
4. Apakah faktor budaya dan agama mempengaruhi penyesuaian diri orang tua
yang mempunyai anak ADHD?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
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1. Mengetahui pengaruh faktor perkembangan dan kematangan terhadap
penyesuaian diri orang tua yang mempunyai anak ADHD.
2. Mengetahui pengaruh faktor psikologis terhadap penyesuain diri orang tua
yang mempunyai anak ADHD.
3. Mengetahui pengaruh faktor lingkungan dan keluarga terhadap penyesuaian
diri orang tua yang mempunyai anak ADHD.
4. Mengetahui pengaruh faktor budaya dan agama terhadap penyesuain diri orang
tua yang mempunyai anak ADHD.
D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat teoritis
Penelitian ini memberikan sumbangan bagi peningkatan dan pengembangan
wawasan untuk bersikap terhadap anak yang mengalami ADHD (Attention

Deficit Hyperactivity Disorder)
2. Manfaat praktis
a.

Bagi guru BK
Memberikan pemahaman penyesuaian diri orangtua yang mempunyai anak
ADHD sehingga dapat bekerja bersama-sama untuk lebih memahami anak
ADHD

b.

Bagi Orangtua
Orangtua yang mempunyai anak ADHD dapat mengetahui bagaimana
penyesuian diri orangtua sehingga mengetahui penanganan anak ADHD
yang tepat.
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E. Definisi Operasional
1. Penyesuaian diri
Menerima diri sendiri dan memenuhi kebutuhan dalam dirinya dengan tuntutan
atau harapan dari lingkungan tempat tinggal.
2. ADHD
Gangguan perkembangan dalam peningkatan aktivitas motorik anak-anak
hingga menyebabkan aktivitas anak-anak yang tidak lazim dan cenderung
berlebihan. Hal ini ditandai dengan berbagai keluhan perasaan gelisah, tidak
bisa diam, tidak bisa duduk dengan tenang, dan selalu meninggalkan keadaan
yang tetap seperti sedang duduk, atau sedang berdiri.
3. Orang Tua
Orang tua dalam penelitian ini adalah ibu yang mempunyai anak ADHD.
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BAB II
KAJIAN TEORI

Bab ini menjelaskan mengenai definisi penyesuaian diri dan teori
penyesuaian diri, faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri, penjelesan
definisi ADHD menurut para ahli, penjelasan karakteristik perkembangan dewasa
dini. Beberapa tipe dan karakteristik ADHD menurut para ahli dan factor yang
menyebabkan ADHD.
ai
an Diri
A. Penyesu
Penyesuai
aian
1. Pengertian Penyesuaian Diri
Schneiders (1964) menyatakan bahwa penyesuaian diri merupakan
proses yang meliputi respon mental dan perilaku yang merupakan usaha
individu untuk mengatasi dan menguasai kebutuhan-kebutuhan dalam dirinya,
ketegangan-ketegangan, frustasi, dan konflik-konflik agar terdapat keselarasan
antara tuntutan dari dalam dirinya dengan tuntutan atau harapan dari
lingkungan di tempat ia tinggal.
Schneiders

(1964)

menyatakan

bahwa

individu

yang

memiliki

penyesuaian diri yang baik (well adjustment person) adalah mereka dengan
segala keterbatasannya, kemampuannya serta kepribadiannya telah belajar
untuk bereaksi terhadap diri sendiri dan lingkungannya dengan cara efisien,
matang, bermanfaat, dan memuaskan. Efisien artinya bahwa apa yang
dilakukan individu tersebut dapat memberikan hasil yang sesuai dengan yang
diinginkan tanpa banyak mengeluarkan energi, tidak membuang waktu banyak,

9
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dan sedikit melakukan kesalahan. Matang artinya bahwa individu tersebut
dapat memulai dengan melihat dan menilai situasi dengan kritis sebelum
bereaksi. Bermanfaat artinya bahwa apa yang dilakukan individu tersebut
bertujuan untuk kemanusiaan, berguna dalam lingkungan sosial, dan yang
berhubungan dengan Tuhan. Selanjutnya, memuaskan artinya bahwa apa yang
dilakukan individu tersebut dapat menimbulkan perasaan puas pada dirinya dan
membawa dampak yang baik pada dirinya dalam bereaksi selanjutnya. Mereka
juga dapat menyelesaikan konflik-konflik mental, frustasi dan kesulitankesulitan dalam diri maupun kesulitan yang berhubungan dengan lingkungan
sosialnya serta tidak menunjukkan perilaku yang memperlihatkan gejala
menyimpang.
Menurut Luzarus (dalam Sundari, 2005), penyesuaian diri termasuk

reaksi seseorang karena adanya tuntutan yang dibebankan pada dirinya.
Menurut Hogen (dalam Sundari, 2005), penyesuaian diri merupakan
kemampuan individu untuk mendapatkan ketentraman secara internal dan
hubungannya dengan dunia sekitar.
Menurut Luzarus (dalam Sundari), ada dua jenis tuntutan yang
membutuhkan penyesuaian diri, yaitu :
a. Tuntutan eksternal yang terdiri dari :
1) Tuntutan fisik (physical demands) yang berasal dari lingkungan
seperti rasa sakit dan bahaya.
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2) Tuntutan sosial (social demans) yang berasal dari tuntutan orang lain
agar individu secara nyata dan tidak, melakukan, memikirkan dan
merasakan sesuatu.
b. Tuntutan internal, yang dibagi menjadi :
1) Kebutuhan jasmani seperti makan, minum, dan tidur
2) Motif sosial seperti keinginan untuk dihormati, ditemani, disayang
oleh orang lain.
2. Karakteristik Penyesuaian Diri
Menurut Schneiders (1964), penyesuian diri yang baik adalah yang
dapat memberi respon yang matang, bermanfaat, efisien, dan memuaskan.
Penyesuain diri yang normal dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu :
a. Tidak terdapat emosionalitas yang berlebihan
Penyesuian diri yang baik tidak adanya gangguan emosi yang
berlebihan dan merusak. Individu yang mampu menanggapi situasi atau
masalah yang dihadapinya dengan cara normal akan merasa tenang dengan
control emosi yang baik. Emosinya tetap tenang dan tidak panik sehingga
dapat menentukan penyelesaian masalah yang dibebankan kepadanya
dengan rasional dan emosi yang terkendali.
b. Tidak terdapat mekanisme psikologis
Kejujuran dan terus terang terhadap adanya masalah atau konflik
yang dihadapi individu akan lebih terlihat sebagai reaksi yang normal dari
pada suatu reaksi yang diikuti dengan mekanisme-mekanisme pertahanan
diri seperti rasionalisasi, proyeksi dan kopensasi

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

12

c. Tidak terdapat perasaan frustasi pribadi
Adanya perasaan frustasi akan membuat individu sulit atau bahkan
tidak mungkin bereaksi secara normal terhadap situasi atau masalah yang
dihadapinya. Individu harus mampu mengatasi masalah secara wajar, tidak
menjadi cemas dan frustasi.
d. Kemampuan untuk belajar
Mampu mempelajari pengetahuan yang mendukung apa yang
dihadapi sehingga pengetahuan yang diperoleh dapat dipergunakan untuk
mengatasi permasalahan yang dihadapi.
e. Pemanfaatan pengalaman
Adanya kemampuan individu untuk belajar dan memanfaatkan
pengalaman merupakan hal yang penting bagi penyesuian diri yang
normal.

Dalam

menghadapi

masalah,

individu

harus

mampu

membandingkan pengalaman diri sendiri dan pengalaman orang lain.
Sehingga pengalaman-pengalaman yang diperoleh dapat digunakan untuk
mengatasi permasalahan yang dihadapi.
f. Sikap realistis dan objektif
Karakteristik ini berhubungan erat dengan orientasi seseorang
terhadap realitas yang dihadapinya. Individu dapat mengatasi masalah
dengan segera, apa adanya dan tidak ditunda-tunda.
g. Pertimbangan rasional dan pengarahan diri
Pertimbangan rasional tidak dapat berjalan dengan baik apabila
disertai dengan emosi yang berlebihan sehingga individu tidak dapat
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mengarahkan dirinya. Individu yang tidak mampu mempertimbangkan
masalah secara rasional akan mengalami kesulitan dalam menyesuaikan
dengan

dirinya.

Individu

mampu

menghadapi

masalah

dengan

pertimbangan yang rasional dengan mengarah langsung kepada masalah
dengan segala akibatnya.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyesuaian Diri
Menurut Tyson (dalam Semiun, 2006), secara keseluruhan kepribadian
mempunyai fungsi sebagai penentu primer terhadap penyesuaian diri. Penentu
berarti faktor yang mendukung, mempengaruhi, atau menimbulkan efek pada
proses penyesuaian. Secara sekunder proses penyesuaian ditentukan oleh faktorfaktor yang menentukan kepribadian itu sendiri baik internal maupun eksternal.
Penentu penyesuaian identik dengan faktor-faktor yang mengatur perkembangan
dan

terbentuknya

pribadi

secara

bartahap.

Penentu-penentu

itu

dapat

dikelompokkan sebagai berikut:
1. Keadaan fisik dan faktor keturunan
Faktor fisik dan keturunan yang meliputi sistem prasyaraf sengaja peneliti
tidak meneliti faktor fisik dan keturunan. Sistem prasyaraf dan otot diluar ilmu
pengetahuan dan keahlian peneliti. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk
mengembangkan ilmu Bimbingan dan Konseling. Karena faktor fisik dan
keturunan diluar ilmu Bimbingan dan Konseling maka peneliti tidak
melakukan penelitian faktor tersebut.
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2. Perkembangan dan kematangan khususnya kematangan intelektual,
emosi, sosial, dan moral
Pola-pola penyesuian diri individu selalu berubah-ubah sesuai dengan
tingkat perkembangan dan kematangan yang telah dicapai olehnya. Aspekaspek yang berhubungan dengan perkembangan dan kematangan misalnya
intelektual, emosi, sosial dan moral.
a) Kematangan intelektual
Menurut Piaget (dalam Upton, 2012), bahwa semakin bertambah
usia seseorang semakin berfungsi intelegensi dengan sempurna. Ini berarti
faktor

kematangan

mempengaruhi

struktur

intelektual,

sehingga

menimbulkan perubahan-perubahan kualitatif dari fungsi intelektual.
Perkembangan intelektual semakin meningkat usia kearah dewasa bahkan
semakin tua, orang semakin cermat menganalisis suatu persoalan karena
didukung oleh pengalaman-pengalaman hidupnya.Sedangkan menurut
Cattel (dalam Jahja, 2011) kematangan intelektual adalah kombinasi sifatsifat manusia yang terlehat dalam kemampuan memahami hubungan yang
lebih komplek, semua proses berpikir abstrak, menyesuaikan diri dalam
pemecahan masalah, dan kemampuan memperoleh pengetahuan baru.
Kematangan intelektual merupakan kemampuan seseorang untuk
menganalisis suatu persoalan yang didukung oleh pengalaman hidupnya.
Semakin meningkat usia seseorang, semakin cermat menghadapi persoalan
dalam hidupnya. Kemampuan intelektual meliputi kemampuan berpikir
abstrak, menalar, serta bertindak secara efisien dan efektif. Perkembangan
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intelektuan akan berkembang bila lingkungan memungkinkan dan
kesempatan tersedia.
b) Kematangan emosi
Kematangan emosi menurut Luzarus (dalam Walgito, 1980), bahwa
emosi yang dialami itu merupakan hasil penafsiran, atau evaluasi
mengenai informasi yang datang dari situasi lingkungan dan dari dalam.
Sedangkan menurut Goleman (dalam Khairani, 2013) emosi merujuk pada
suatu perasaan atau pikiran-pikiran khas, suatu keadaan psikologis dan
biologis serta kecenderungan untuk bertindak. Kematangan emosi adalah
kemampuan untuk menggunakan emosinya secara baik, ditandai dengan
pengontrolan diri, pemahaman seberapa buruk dan apakah bermanfaat bagi
dirinya dalam setiap tindakan maupun perbuatannya.
Hurlock (dalam Khairani, 2013) menyatakan kematangan emosi
sebagai situasi dimana individu menilai secara kritis terlebih dahulu
sebelum bereaksi secara emosional, tidak lagi bereaksi tanpa berpikir
sebelumnya seperti anak-anak. Kematangan emosi merupakan integrasi
anatara

proses

biologis,

proses

belajar,

kondisi

sosio-emosional

lingkungannya untuk menilai secara kritis yang mengekspresikan perasaan
dengan yakin dan berani diimbangi dengan berbagai pertimbangan.
c) Kematangan Sosial
Kematangan sosial merupakan suatu perkembangan perilaku
sehingga seseorang dapat belajar secara utuh dan mandiri. Kematangan
sosial juga dapat dilihat suatu indikator keberhasilan seseorang dalam
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menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Perilaku yang berkaitan
dengan kematangan sosial adalah komunikasi, keterampilan sehari-hari,
sosialisasi dengan orang lain, dan kemampuan motorik (Sparrow, dalam
Agustina, 2012). Kemampuan sosial merupakan kegiatan manusia sejak
lahir sampai dewasa, sampai akhir hidupnya akan terus melakukan
penyesuaian diri dengan lingkungan sosialnyayang menyangkut normanorma dan sosial budaya. Perkembangan sosial akan menekankan
perhatian kepada pertumbuhan yang bersifat progresif.
d) Kematangan Moral
Menurut Kohlberg (dalam Upton, 2012), kematangan moral
menuntut penalaran-penalaran yang matang pula dalam arti moral. Suatu
keputusan bahwa sesuatu itu baik barangkali dianggap tepat, tetapi
keputusan itu baru disebut matang bila dibentuk oleh suatu proses
penalaran yang matang. Santrock (dalam Sarwono, 2009), perkembangan
moral merupakan perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan
konvensi mengenai apa yang
seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain.
3. Faktor psikologis meliputi pengalaman, latihan, pendidikan, frustasi, dan
konflik
Pengalaman adalah suatu konsep luas yang mempengaruhi penyesuaian
diri. Ada beberapa pengalaman yang bersifat bermanfaat dan ada juga yang
bersifat traumatik. Pengalaman yang bermanfaat dapat memberi pengaruh
positif pada penyesuaian diri.
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a) Pengalaman
Pengalaman dapat diartikan sebagai memori episodik, yaitu memori
yang menerima dan menyimpan peristiwa yang terjadi atau dialami
individu pada waktu dan tempat tertentu, yang berfungsi sebagai pedoman
dan pembelajaran manusia (Daehler dalam Sunarto, 2006). Tidak semua
pengalaman mempunyai arti bagi penyesuaian diri. Pengalamanpengalaman tertentu yang mempunyai arti dalam penyesuaian diri adalah
pengalaman

yang

menyenangkan

dan

pengalaman

traumatik

(menyusahkan).
b) Latihan
Proses latihan merupakan suatu dasar yang fundamental dalam
proses penyesuaian diri, karena melalui latihan ini akan berkembang polapola respon yang akan membentuk kepribadian.
c) Pendidikan
Dalam proses penyesuaian diri, disamping ditentukan oleh faktorfaktor tersebut diatas, orangnya itu sendiri menentukan dirinya, terdapat
faktor kekuatan yang mendorong untuk mencapai sesuatu yang baik atau
buruk, untuk mencapai taraf penyesuaian yang tinggi, dan atau merusak
diri.
d) Frustasi dan konflik
Ada

beberapa

pandangan

bahwa

semua

konflik

bersifat

mengganggu atau merugikan. Sebenarnya, beberapa konflik dapat
bermanfaat memotivasi seseorang untuk meningkatkan kegiatan.
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4. Keadaan lingkungan rumah dan keluarga, hubungan orangtua dengan
masyarakat
Berbagai lingkungan seperti keluarga dan pola hubungan didalamnya,
sekolah dan masyarakat. Faktor rumah dan keluarga merupakan faktor yang
sangat penting, karena keluarga merupakan satuan kelompok sosial terkecil.
Interaksi sosial yang pertama diperoleh individu adalah dalam keluarga.
Kemampuan interaksi sosial ini kemudian akan dikembangkan di masyarakat.
5. Faktor kebudayaan, adat istiadat, dan agama
Individu dapat mencerminkan ciri pikiran dan perilaku mereka sesuai
dengan konteks budaya dan adat istiadat yang mereka miliki. Agama tidak
dapat dipisahkan dari bagian budaya karena budaya memiliki hubungan dengan
agama dan penyesuaian diri.
C. Karakteristik Perkembangan Usia Dewasa Dini (18 tahun-40 tahun)
Berbagai masalah juga muncul dengan bertambahnya umur pada masa
dewasa dini, dewasa dini adalah masa peralihan dari ketergantungan kemasa
mandiri, baik dari segi ekonomi, kebebasan menentukan diri sendiri dan
pandangan tentang masa depan sudah realistis. Masa dewasa dini dimulai pada
umur 18 tahun sampai kira-kira umur 40 tahun saat perubahan-perubahan fisik
dan psikologi yang menyertai berkurangnya kemampuan reproduktif (Hurlock,
1980).
Hurlock (1980), menguraikan secara ringkas ciri-ciri dewasa yang
menonjol dalam masa-masa dewasa awal sebagai berikut:
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1. Masa dewasa dini sebagai masa pengaturan masa
Masa dewasa awal merupakan masa pengaturan. Pada masa ini
individu menerima tanggung jawab sebagai orang dewasa. Seorang pria mulai
membentuk bidang pekerjaan yang ditangani sebagai karirnya, dan wanita
diharapkan mulai menerima tanggung jawab sebagai ibu dan pengurus rumah
tangga.
2. Masa dewasa dini sebagai usia produktif
Orang tua merupakan salah satu peran yang paling penting dalam
hidup orang dewasa. Orang yang menikah berperan sebagai orang tua waktu
saat ia berusia dua puluh atau tiga puluh tahun.
3. Masa dewasa dini sebagai masa bermasalah
Dalam tahun-tahun awal masa dewasa banyak masalah baru yang
harus dihadapi seseorang. Masalah-masalah baru ini dari segi utamanya
berbeda dengan dari masalah yang sudah dialami sebelumnya.
4. Masalah dewasa dini sebagai masalah ketegangan emosional.
Pada masa ini banyak individu sudah mampu memecahkan masalahmasalah yang mereka hadapi secara baik sehingga lebih stabil dan lebih
tenang.

5. Masa dewasa sebagai masa terasingan sosial
Keterasingan diintensikan dengan adanya semangat bersaing dan
hasrat kuat untuk maju dalam karir, sehingga keramah tamahan masa remaja
diganti dengan persaingan dalam masyarakat dewasa.
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6. Masa dewasa dini sebagai masa komitmen
Setelah menjadi orang dewasa, individu akan mengalami perubahan,
dimana mereka akan memiliki tanggungjawab sendiri dan komitmenkomitmen sendiri.
7. Masa dewasa dini sering merupakan masa ketergantungan
Meskipun telah mencapai status dewasa, banyak individu yang masih
tergantung pada orang-orang tertentu dalam jangka waktu yang berbeda-beda.
Ketergantungan ini mungkin pada orang yang membiayai pendidikan.
8. Masa dewasa dini sebagai masa perubahan nilai
Perubahan karena adanya pengalaman dan hubungan sosal yang luas
dan nilai-nilai itu dapat dilihat dari kacamata orang dewasa. Perubahan nilai
ini disebabkan karena beberapa alasan yaitu, individu ingin diterima oleh
anggota kelompok orang dewasa, individu menyadari bahwa kelompok sosial
berpedoman pada nilai-nilai konvensional dalam hal keyakinan dan perilaku.
9. Masa dewasa dini masa penyesuain diri dengan dengan cara hidup baru.
Masa individu banyak mengalami perubahan dimana gaya hidup baru
paling menonjol dibidang perkawinan dan peran orang tua.
10. Masa dewasa dini sebagai masa kreatif.
Orang yang dewasa tidak terikat lagi oleh ketentuan dan aturan oang
tua maupaun guru –gurunya sehingga terbebas dari belenggu ini bebas untuk
berbuat apa yang mereka inginkan bentuk kreatifitas ini tergantung dengan
minat dan kemampuan individual.
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D. ADHD
1. Pengertian ADHD
Anak ADHD atau disebut juga anak hiperaktif adalah anak yang
mengalami gangguan pemusatan perhatian. Gangguan ini juga disebut sebagai
gangguan hiperkinetik, yaitu suatu gangguan pada anak yang mempunyai ciri
utama tidak mampu memusatkan perhatian, hiperaktif, dan impulsif. Ciri
perilaku ini dapat berlanjut sampai dewasa (Baihaqi, 2006)
Menurut Greene (dalam Baihaqi 2006)ADHD merupakan suatu
gangguan dalam memfokuskan perhatian, mengontrol tubuh dan menunjukkan
aktivitas yang kronis, fenetis dan seringkali tanpa tujuan. ADHD adalah suatu
gangguan yang mengandung dua komponen yaitu: tidak mempunyai perhatian,
tidak dapat mengikuti perintah yang disertai hiperaktivitas dan impulsivitas.
ADHD didefinisikan sebagai anak yang mengalami defisiensi dalam perhatian,
tidak dapat menerima impuls-impuls dengan baik, suka melakukan gerakangerakan yang tidak terkontrol (hiperaktif).
Menurut Profesor George F. Still (dalam Baihaqi 2006), ADHD adalah
kondisi neorologis yang menimbulkan masalah dalam pemusatan perhatian dan
hiperaktivitas-impulsifitas yang tidak sejalan dengan perkembangan usia anak.
ADHD lebih kepada kegagalan perkembangan dalam fungsi sirkuit otak yang
bekerja dalam menghambat monitoring dan kontrol diri. Hilangnya regulasi
diri ini mengganggu fungsi otak yang lain dalam memelihara perhatian.
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American Psychiatric Association Diagnostik dan Statistik Manual, edisi
kelima (DSM-5), ADHD adalah anak yang mempunyai pola perilaku pada
ganguan konsentrasi atau gangguan pemusatan perhatian, hyperaktif dan
impulsif. Gejala dapat terlihat pada usia 6-12 tahun, ganguan seperti kesulitan
konsentrasi sekurang-kurangnya terjadi selama 6 bulan. Memutuskan apakah
seorang anak memiliki ADHD adalah proses beberapa langkah. Tidak ada tes
tunggal untuk mendiagnosa ADHD, dan banyak masalah lain, seperti
kecemasan, depresi, dan beberapa jenis ketidak mampuan belajar, dapat
memiliki gejala yang sama.
Ada beberapa perubahan dalam DSM-5 (2014), untuk diagnosis ADHD:
gejala sekarang dapat terjadi pada usia 12 tahun bukan oleh usia 6 tahun;
beberapa gejala terlihat dilebih dari satu perilaku bukan hanya penurunan
perilaku; deskripsi baru yang ditambahkan untuk menunjukkan apa gejala
mungkin terlihat seperti di usia tua; dan untuk orang dewasa dan remaja usia
17 atau lebih tua, hanya 5 gejala yang diperlukan bukan 6 bentuk gejala yang
terlihat pada anak-anak.
2. Karakteristik ADHD
Beberapa karakteristik ADHD menurut DSM V (2014), orang dengan
ADHD menunjukan perilaku kurangnya perhatian dan hiperaktif-impulsif yang
mengganggu fungsi atau perkembangan. Ada 6 atau lebih gejala kurangnya
perhatian pada anak-anak sampai usia 16 tahun, atau ada 5 gejala untuk remaja
usia 17 tahun. Gejala kurangnya perhatian telah terlihat sekurang-kurannya 6
bulan.
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Bentuk perilaku atau gejala kurangnya perhatian dapat terlihat dari
perilaku sebagai berikut:
a) Sering gagal untuk memberikan perhatian dengan detail atau membuat
kesalahan ceroboh di sekolah, di tempat kerja, atau dengan kegiatan lain.
b) Memiliki kesulitan memegang peran dan perhatian pada tugas-tugas atau
kegiatan bermain.
c) Tampaknya tidak mendengarkan ketika berbicara secara langsung.
d) Tidak menindak lanjuti instruksi dan gagal menyelesaikan tugas sekolah,
tugas, dan tugas di tempat kerja.
e) Sering Mengalami kesulitan mengatur tugas dan kegiatan.
f) Sering Menghindari, tidak menyukai, atau enggan melakukan tugas-tugas
yang membutuhkan usaha mental selama jangka waktu yang panjang
(seperti pekerjaan sekolah atau pekerjaan rumah).
g) Sering Kehilangan hal-hal yang diperlukan untuk tugas-tugas dan kegiatan
(misalnya bahan sekolah, pensil, buku, alat-alat, dompet, kunci, dokumen,
kacamata, telepon seluler).
h) Sering mudah terganggu stimulus dari luar.
i) Sering pelupa dalam kegiatan sehari-hari.
Hiperaktif dan Impulsif: Enam atau lebih gejala hiperaktif-impulsif untuk
anak-anak sampai usia 16 tahun, lima atau lebih untuk remaja 17 tahun dan
lebih tua; gejala hiperaktif-impulsif telah hadir selama minimal 6 bulan ke
tingkat yang mengganggu dan tidak pantas untuk tingkat perkembangan
seseorang:
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a) Sering gelisah dengan menggerakan tangan atau kaki. Menggeliat di kursi
dalam situasi diharapkan duduk tenang.
b) Sering berjalan disekitar atau memanjat dalam situasi di mana tidak sesuai
(remaja atau orang dewasa mungkin terbatas pada perasaan gelisah).
c) Kesulitan ketika bermain atau mengambil bagian dalam kegiatan rekreasi.
d) Bertindak seolah-olah digerakkan oleh mesin.
e) Berbicara berlebihan atau kadang meledak-ledak.
f) Sering menyela jawaban sebelum pertanyaan selesai.
g) Kesulitan menunggu giliran.
h) Menyela pembicaraan orang lain.
Beberapa gejala kurangnya perhatian atau hiperaktif-impulsif yang
terlihat sebelum usia 12 tahun. Beberapa gejala yang terlihat dalam dua tempat
atau lebih (misalnya, di rumah, sekolah atau bekerja, dengan teman atau
kerabat, dalam kegiatan lain). Ada bukti jelas bahwa gejala mengganggu, atau
mengurangi kualitas, sosial, sekolah, atau fungsi kerja. Gejala ini tidak terjadi
selama skizofrenia atau gangguan psikotik lainnya. Gejala lainnya tersebut
dijelaskan oleh gangguan mental lain (misalnya mood Disorder, Anxiety
Disorder, Disorder disosiatif, atau gangguan kepribadian).
3. Tipe-tipe ADHD
Gejala ADHD sangat bervariasi, dr. Barkley, dkk (dalam Baihaqi 2006)
mencantumkan tiga kategori, yaitu:
a) Tipe Predominan Inatentif
Anak-anak yang masalah utamanya adalah rendahnya konsentrasi
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b) Tipe Predominan hiperaktiv-Impulsif
Anak-anak yang masalah utamanya hiperaktif-impulsif
c) Tipe Kombinasi
Anak-anak yang mengalami kedua rangkaian masalah inatentif dan
hiperaktif-impulsif
Menurut APA (DSMV,2014), ada 3 jenis gejala ADHD, tiga jenis
(presentasi) dapat terjadi:
a) Presentasi Gabungan: jika gejala cukup baik kriteria kurangnya perhatian
dan hiperaktif-impulsif yang hadir selama 6 bulan terakhir
b) Presentasi terutama kurangnya perhatian atau konsentrasi: jika gejala
cukup kurangnya perhatian, tapi tidak hiperaktif-impulsif, hadir untuk
enam bulan terakhir
c) Presentasi terutama hiperaktif-impulsif: jika gejala cukup hiperaktifimpulsif tetapi tidak kurangnya perhatian yang hadir selama enam bulan
terakhir.
Karena gejala dapat berubah dari waktu ke waktu, presentasi dapat
berubah dari waktu ke waktu juga.
4. Penyebab ADHD
Sampai saat ini belum jelas faktor apa yang dapat menyebabkan ADHD,
banyak peneliti mencurigai faktor genetik dan biologis penyebab munculnya
ADHD. Anak yang orang tua yang mengidap ADHD mempunyai delapan kali
resiko mengidap ADHD, meskipun demikian lingkungan anak tumbuh dan
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berkembang juga membantu menentukan perilaku anak yang spesifik (Baihaqi,
2006).
Menurut Barlkey (dalam Baihaqi 2006) faktor neorobiologis adalah salah
satu faktor penyebab ADHD. Tidak normalnya pada lingkaran depan otak, area
otak dihubungkan dengan atensi, fungsi, ekskutif, penundaaan respon, dan
organisasi respon. Kerusakan-kerusakan bagian depan otak memunculkan
simtom-simtom yang serupa dengan ADHD.
Selain faktor genetika tersebut, terdapat beberapa faktor resiko biologis
lainnya bagi ADHD yang mencakup sejumlah komplikasi perinatal dan
pranatal. Kelahiran prematur, konsumsi alkohol dan rokok pada ibu hamil
menyebabkan kerusakan fungsi otak.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini dijabarkan mengenai metode penelitian yang digunakan.
Tempat peneliti melakukan penelitian. Tahap-tahap penelitian yang dilakukan
peneliti. Sumber data yang dilakukan untuk penelitian. Gambaran mengenai
subjek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan. Teknik analisa data,
dan rencana pengujian keabsahan data penelitian.
A. Desain Penelitian
Penelitian studi kasus ini menggunakan penelitian pendekatan kualitatif.
Menurut sugiyono (2011) penelitian kualitatif

adalah penelitian yang

menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi
wawancara, catatan lapangan, gambar, foto rekaman video dan lain-lain. Pada
penelitian kualitatif perlu menekankan pada pentingnya kedekatan dengan orangorang dan situasi penelitian, agar peneliti memperoleh pemahaman jelas tentang
realitas dan kondisi kehidupan nyata (Sugiyono, 2011).
Berdasarkan teori didalam penelitian kualitatif masalah pada penelitian
dapat diteliti dan diketahui bahwa penelitian ini merupakan penelitian studi kasus.
Studi kasus yang disajikan dalam penelitian ini adalah studi kasus instrumental,
yaitu penelitian pada suatu kasus unik tertentu yang dilakukan untuk memahami
isu dengan lebih baik, juga mengembangkan dan memperhalus teori. Penelitian
kasus juga dapat berfokus kepada rutinitas yang sejak dahulu sudah terjadi dan
kejadian sehari-hari. Pada dasarnya penelitian dengan jenis studi kasus bertujuan
27
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untuk mengetahui tentang sesuatu hal secara mendalam. Maka dalam penelitian
ini, peneliti akan menggunakan metode studi kasus untuk mengungkap tentang
faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri orang tua yang mempunyai
anak ADHD.
B. Subjek Penelitian
Sugiyono (2011) menjelaskan karakteristik penelitian kualitatif diarahkan
pada kasus-kasus tipikal sesuai dengan masalah penelitian. Subyek penelitian
adalah salah satu orangtua yang mempunyai anak ADHD. Orangtua baik ayah
maupun ibu yang mempunyai anak ADHD. Subjek penelitian orangtua ayah
maupun ibu yang mempunyai anak ADHD usia sekolah dasar (SD). Pada
penelitian ini, penentuan subjek penelitian dilakukan berdasarkan pada kriteriakriteria tertentu. Penentuan kriteria subjek penelitian tersebut menunjukan bahwa
teknik penentuan subjek penelitian yang digunakan adalah teknik purposive.
Menurut Moleong (2009) teknik purposive adalah pemilihan subjek penelitian
berdasarkan pertimbangan, kriteria atau ciri-ciri tertentu yang ditetapkan
berdasarkan tujuan penelitian. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Orang tua yang mempunyai anak ADHD usia sekolah dasar (SD)
2. Usia dewasa dini (29 tahun-40 tahun)
3. Berdomisili di Kota Yogyakarta
Subjek dalam penelitian ini berjumlah 7 orang subjek,peneliti memiliki
penilaian bahwa ketujuh orang subjek yang telah diteliti memiliki keragaman atau
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variasi data, sehingga menjadi cukup komprehensif untuk menjadi subjek dalam
penelitian studi kasus ini. Peneliti memilih tujuh subjek untuk memperluas subjek
penelitian. Hal ini didasari oleh kualitas informasi yang terkait dengan tema
penelitian yang diajukan. Berikut ini adalah deskripsi singkat ketujuh subjek
tersebut:
1. Nama
Umur

: Ibu Andi (nama samaran)
: 35 tahun

Pekerjaan : ibu rumah tangga
2. Nama
Umur

: Ibu Beny (nama samaran)
: 37 tahun

Pekerjaan : ibu rumah tangga
3. Nama
Umur

: Ibu Candra (nama samaran)
: 29 tahun

Pekerjaan : ibu rumah tangga
4. Nama
Umur

: Ibu Deny (nama samaran)
: 34 tahun

Pekerjaan : pegawai swasta
5. Nama
Umur

: Ibu Erwin (nama samaran)
: 40 tahun

Pekerjaan : ibu rumah tangga
6. Nama
Umur

: Ibu Fery (nama samaran)
: 37 tahun

Pekerjaan : ibu rumah tangga
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Umur
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: Ibu Gigih (nama samaran)
: 35 tahun

Pekerjaan : ibu rumah tangga
C. Setting Penelitian
Penelitian studi kasus ini dilaksanakan di rumah subjek penelitian yang
berada di daerah Yogyakarta, penelitian juga dilaksanakan di sekolah.Sasaran
penelitian adalah gambaran penyesuaian diri orangtua yang memiliki anak ADHD.
Peneliti juga diberi kesempatan untuk melakukan observasi di rumah sujek
penelitian.
D. Instrument Penelitian
Metode

pengumpulan

data

dalam

penelitian

ini

adalah

dengan

menggunakan wawancara berdasarkan pedoman wawancara, wawancara semi
terstruktur atau wawancara mendalam (in depth interview), dan observasi. Tujuan
dari wawancara secara mendalam adalah untuk menemukan permasalahan secara
lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ideidenya. Pewawancara sudah menyiapkan topik dan daftar pertanyaan pemandu
wawancara sebelum aktivitas wawancara dilaksanakan. Sedangkan observasi
dilakukan selama melakukan wawancara dengan subjek, peneliti melakukan
pengamatan bebas, mencatat apa yang tertarik, melakukan analisis dan kemudian
dibuat kesimpulan. Pengamatan ini berupa ekspresi wajah, nada bicara, gerakan
tubuh.Masing-masing teknik pengumpulan data tersebut diuraikan sebagai berikut:
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1. Wawancara
Wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (in depth

interview). Wawancara mendalam ini dilakukan secara berhadapan langsung
antara peneliti dengan subjek penelitian. Tujuan dari wawancara secara
mendalam adalah menemukan permasalahan secara terbuka, di mana pihak
yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya (Sugiyono, 2011).
Wawancara semi terstruktur berbeda dengan wawancara terstruktur atau
wawancara tidak terstruktur yang bebas. Pertanyaan yang sudah dibuat
urutannya tidak perlu sama dengan panduan yang sudah dipersiapkan.
Wawancara ini harus diikuti adanya pertanyaan tambahan yang digunakan
untuk menggali lebih jauh jawaban dari subjek. Berikut ini adalah pertanyaan
wawancara yang akan diajukan kepada subjek penelitian:
Tabel 1. Pertanyaan Wawancara
NO
1.

Aspek

Pertanyaan

kematangan intelektual, emosi, sosial dan

1. Bagaimana pendapat anda

moral

tentang anak ADHD?
2. Bagaimana perasaan anda
ketika

mengetahui

anak

anda didiagnosa mengalami
gangguan ADHD?
3. Bagaimana

cara

anda

menanggapi

kritik

atau

saran

orang

lain

perilaku

anak

dari

mengenai
anda?
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Pertanyaan
4. Apa

sajakah

nilai-nilai

yang ada pada diri anda
yang sudah berhasil anda
tanamkan
anda?

kepada

Apa

anak

pentingnya

menanamkan nilai itu?
5. Bagaimana

sikap

penerimaan anda terhadap
kondisi anak anda?
2.

Faktor psikologis

1. Kesulitan-kesulitan

apa

sajakah yang pernah anda
rasakan atau yang pernah
anda alami?
2. Bagaimana

anda

menghadapi kesulitan yang
anda alami?
3. Apa yang anda lakukan
untuk

membangun

kepercayaan terhadap diri
anda sendiri sehingga anda
tidak merasa tersisih ketika
bergaul dengan masyarakat?
4. Bagaimana
mengatasi
stres

cara

anda

kejenuhan

dan

ketika

menghadapi

anak anda?
5. Bagaimana perasaan anda
ketika melihat perilaku anak
anda

yang

tidak

sesuai
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Pertanyaan
dengan keinginan atau hati
nurani anda?

3.

Keadaan lingkungan rumah dan keluarga,
hubungan orangtua dengan masyarakat

1. Bagaimanakah upaya yang
anda

lakukan

menyesuaikan

untuk

anak

dalam

anda

lingkungan

masyarakat?
2. Bagaimana

gambaran

kelekatan anak anda dengan
anggota keluarga?
3. Bagaimana
singkat
dengan

gambaran

kelekatan
anak

anda

anda

dan

anggota keluarga yang lain?
4.

Faktor kebudayaan, adat istiadat, dan agama

1. Bagaimana upaya yang anda
lakukan untuk menanamkan
nilai-nilai kebudayaan yang
ada dalam mendidik anak?
2. Bagaimana

upaya

mengkondisikan

anda
perilaku

anak anda sesuai dengan
norma-norma atau peraturan
dalam masyarakat?
3. Apa

sajakah

nilai-nilai

religius yang berhasil anda
tanamkan kepada anak anda
yang ada dalam diri anda
sendiri?
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2. Observasi
Observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti
melakukan pengamatan secara langsung ke subjek-subjek penelitian untuk
melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan (Moleong, 2007).
Metode observasi sering kali diartikan sebagai pengamatan dan
pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada subyek
penelitian. Teknik observasi sebagai pengamatan dan pencatatan secara
sistematik hendaknya dilakukan pada subyek yang secara aktif mereaksi
terhadap obyek. Adapun kriteria yang hendak diperhatikan oleh observeser
antara lain:
a) Memiliki pengetahuan yang cukup terhadap obyek yang hendak diteliti.
b) Pemahaman

tujuan

umum

dan

tujuan

khusus

penelitian

yang

dilaksanakannya.
c) Penentuan cara dan alat yang dipergunakan dalam mencatat data.
d) Penentuan kategori pendapatan gejala yang diamati.
e) Pengamatan dan pencatatan harus dilaksanakan secara cermat dan kritis.
f) Pencatatan setiap gejala harus dilaksanakan secara terpisah agar tidak
saling mempengaruhi.
g) Pemilikan pengetahuan dan keterampilan terhadap alat dan cara mencatat
hasil observasi.
Pada dasarnya teknik observasi digunakan untuk melihat dan
mengamati

perubahan

fenomena–fenomena

sosial

yang

tumbuh

dan
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berkembang yang kemudian dapat dilakukan perubahan atas penilaian tersebut,
bagi pelaksana observaser untuk melihat obyek peristiwa tertentu, sehingga
mampu memisahkan antara yang diperlukan dengan yang tidak diperlukan
(Moleong, 2007).

E. Validitas data
Validitas dalam penelitian kualitatif adalah kepercayaan dari data yang
diperoleh dan analisis yang dilakukan peneliti secara akurat mempresentasikan
dunia sosial dilapangan. Dalam menguji keabsahan atau validitas data yang
didapat sehingga benar-benar sesuai dengan tujuan dan maksud penelitian maka
peneliti menggunakan teknik triangulasi (Moleong, 2009). Triangulasiselain
digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya
data. Triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti
terhadap data, karena itu triangulasi bersifat reflektif (Moleong, 2009).
Hal ini dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut :
1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa
yang dikatakan objek peneliti secara pribadi.
3. Membandingkan keadaan dan perspektif seorang dengan berbagai
pendapat dan pandangan orang seperti orang yang berpendidikan lebih
tinggi atau ahli dalam bidang yang sedang diteliti.
Teknik uji keabsahan yang lain digunakan oleh peneliti adalah teknik
perpanjangan keikut sertaaan. Menurut Moleong (2009), perpanjangan keikut
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sertaan berarti peneliti tinggal dilapangan penelitian sampai kejenuhan
pengumpulan data tercapai. Peneliti memperpanjang atau menambah waktu
wawancara dan observasi terhadap subjek selama satu bulan agar data mencapai
kejenuhan.

F. Tahap Penelitian
Dengan penelitian kualitatif, teknik analisi data lebih banyak dilakukan
bersamaan dengan pengumpulan data.
1. Tahap pra penelitian
Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti
memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan,
atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian.
Fokus penelitian masih bersifat sementara, dan berkembang setelah peneliti
masuk dan selama di lapangan (Sugiyono, 2011). Kegiatan sebelum di
lapangan meliputi:
a) Menyusun rancangan penelitian, yaitu membuat dan mengajukan
proposal penelitian sebelum benar-benar melakukan penelitian.
b) Memilih lapangan penelitian, peneliti telah melakukan survey
dengan menanyakan secara langsung tempat yang tepat untuk
dilakukannya

wawancara

kepada

subjek

karena

peneliti

menyesuaikan dengan kegiatan dan kondisi subjek atau responden.
c) Mengurus perijinan yang dilakukan secara informal dengan
menghubungi secara langsung responden yang akan diteliti.
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d) Menyiapkan perlengkapan penelitian, menyiapkan diri (mental)
untuk memfokuskan diri agar penelitian berjalan lancar. Semuanya
dipersiapkan sebelum peneliti terjun ke lapangan untuk mengadakan
penelitian.
2. Tahap kegiatan dilapangan
Tahap ini dilakukan peneliti pada saat penelitian berlangsung. Tahap ini
dilakukannya wawancara dan observasi terhadap responden. Pada saat di
lapangan, peneliti pertama kali melakukan observasi, memahami kembali
latar belakang penelitian, dan mempersiapkan diri. Tidak lupa juga peneliti
memahami dan memperoleh data tentang riwayat hidup responden atau
sebjek penelitian.
3. Tahap analisis intensif
Tahap ini dilakukan setelah peneliti mengumpulkan data. Pada tahap ini
peneliti melakukan kegiatan membaca, memahami, dan mempelajari datadata yang sudah terkumpul.
4. Tahap penulisan laporan
Tahap ini dilakukan setelah data terkumpul, data telah tersusun dan data
telah diolah secara baik dan rapi. Peneliti sudah dapat menarik kesimpulan
yang baik dan tepat, serta data yang telah diolah dan dianalisis sudah dapat
menjawab permasalahan ataupun tidak dari penelitian.
G. Teknik analisis data
Data penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Nasution (1988, dalam
Sugiyono, 2011) menyatakan bahwa “analisis telah mulai sejak merumuskan dan
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menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai
penulisan hasil penelitian”.Miles dan Huberman (1984, dalam Sugiyono, 2011)
mengemukakan bahwa “aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara
interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya
jenuh”. Setelah data dikumpulkan maka langkah selanjutnya adalah melakukan
analisis data, yang terbagi menjadi tiga tahap, yaitu:
1. Data Reduction (Reduksi Data), yaitu dengan merangkum, memilih hal-hal
pokok, memilih hal-hal yang penting, hingga menyederhanakan data hingga
data yang telah direduksi akan memperoleh gambaran yang lebih jelas, dan
mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mudah
dicari bila diperlukan (Sugiyono, 2011).
2. Data Display (penyajian data), menyajikan sekumpulan informasi yang sudah
tersusun sehingga memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan dapat
menentukan kemungkinan adanya rencana kerja selanjutnya atau penarikan
kesimpulan (Sugiyono, 2011).
3. Pembuatan kode (cooding) menurut Miles dan Huberman (dalam Ahmad,
2014), adalah etiket atau label untuk menandai unit-unit makna pada
informasi deskriptif atau inferensial yang disetujui selama suatu kajian.
Menurut Ahmad (2014), pengkodean data adalah pekerjaan yang berat dari
penumpukan data mentah ke dalam tumpukan yang dapat dikelola.
Pembuatan kode merupakan tahapan terpenting pada penelitian kualitatif,
maka langkahnya harus dilakukan secara disiplin.
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4. Conclusion Drawing/verification, menarik kesimpulan dari data yang sudah
tersedia.

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini peneliti membahas mengenai pelaksanaan penelitian. Hasil
penelitian berupa analisis data dari berbagai sumber. Proses trianggulasi data dari
beberapa responden. Dalam bab ini juga, peneliti mendeskripsikan validitas data
penelitian.
A. Pelaksanaan Penelitian
Pelaksanaan penelitian dimulai pada tanggal 20 September 2014, ke
sekolah untuk mengantarkan surat ijin penelitian dari Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta. Selain itu, peneliti mempersiapkan perlengkapan penelitian berupa
pedoman wawancara, hand phone untuk merekam proses wawancara, surat
pernyataan kesediaan menjadi subjek penelitian/informan. Peneliti memfokuskan
kegiatan penelitian di rumah orangtua yang mempunyai anak ADHD. Setelah
diberi ijin oleh pihak sekolah untuk melakukan penelitian di rumah Andi (bukan
nama sebenarnya) dan Beny (bukan nama sebernarnya). Peneliti bertemu dengan
ibu Andi dan ayah Beny untuk meminta ijin penelitian dan melakukan proses
wawancara. Pada tanggal 24 September 2014, peneliti datang ke rumah Andi dan
Beny untuk melakukan observasi dan wawancara dengan orangtuanya.
Pada tanggal tanggal 5 Oktober 2014, peneliti ke sekolah lain untuk
meminta ijin melakukan penelitian di sekolah ini ada 3 anak ADHD. Setelah
mendapatkan ijin dari pihak sekolah kemudian peneliti berkunjung kerumah
ketiga anak tersebut yaitu Candra, Deny, Erwin (bukan nama sebenarnya).
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Peneliti bertemu dengan ketiga orangtuanya dan mendapatkan ijin untuk
melakukan observasi dan wawancara. Pada tanggal 7 oktober 2014 peneliti ke
rumah Candra, tanggal 11 Oktober ke rumah Deny, dan tanggal 14 Oktober ke
rumah Erwin.
Penelitian dilanjutkan kembali pada tanggal 15 oktober ke sekolah lain dan
mendapatkan 2 anak ADHD yaitu Fery dan Gigih (bukan nama sebenarnya).
Setelah mendapatkan ijin dari sekolah, peneliti diantar oleh wakil kepala sekolah
untuk menemui orangtua Fery dan Gigih. Peneliti bertemu dengan orangtua Fery
dan Gigih untuk meminta ijin melakukan penelitian. Setelah peneliti mendapatkan
ijin untuk melakukan observasi dan wawancara, peneliti kembali ke rumah Fery
pada 16 Oktober dan ke rumah Gigih pada tanggal 20 Oktober.
B. Proses Reduksi Data
Setelah melakukan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi di
rumah, peneliti melakukan proses reduksi data. Proses reduksi data ini bertujuan
untuk memilah-milah hal penting, merangkum data, dan memisahkan data yang
tidak perlu. Selanjutnya peneliti menyajikan data hasil penelitian dalam bentuk
teks deskriptif. Peneliti sedikit mengalami kesulitan pada reduksi data karena
jumlahnya sangat banyak. Pembuatan verbatim mempermudah peneliti untuk
memisahkan hal yang penting dan tidak penting.
Proses memilah-milah data menurut peneliti sangat mudah, hal ini karena
peneliti membuat pedoman wawancara dan fokus menggali data menurut tema
yang akan diteliti. Pembuatan verbatim sangatlah membantu peneliti untuk
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memisahkan data yang tidak penting dan mengumpulkan data yang penting.
Setelah memilah-milah data kemudian peneliti merangkum hasil penelitian sesuai
dengan kebutuhan data.
C. Hasil Penelitian
Berdasarkan dari hasil reduksi data pada tahap sebelumnya, peneliti
menganalisis data penelitian sebagai berikut:
1. Faktor Kematangan dan Perkembangan
Aspek-aspek
perkembangan

yang

adalah

berhubungan

kematangan

dengan

intelektual,

kematangan
kematangan

dan
emosi,

kematangan moral, dan kematangan sosial. Berikut ini faktor yang
mempengaruhi penyesuaian diri orang tua berdasarkan keempat aspek
tersebut:
a. Kematangan Intelektual
Kematangan intelektual yang mempengaruhi penyesuaian diri
orang tua yang memiliki anak ADHD adalah pemahaman tentang apa itu
ADHD. Beberapa orang tua tidak mengenal apa itu ADHD, orang tua
yang tidak tahu ADHD seperti apa cenderung menghadapi anaknya
dengan disiplin yang berlebihan dan cenderung memarahi ketika berbuat
salah. Sebaliknya orang tua yang memahami keadaan anaknya akan
melakukan pertolongan dengan tepat.
Berdasarkan hasil penelitian, kurangnya pemahaman terhadap anak
ADHD ditunjukkan oleh subjek yang pertama ibu Adi, subjek yang ketiga
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ibu Candra, dan subjek yang keempat ibu Deny. Kurangnya pemahaman
tentang ADHD membuat orang tua kurang tepat untuk memberikan
tindakan

pertolongan

terhadap

anaknya.

Anak

dengan

ADHD

membutuhkan bantuan atau membutuhkan perhatian yang khusus tapi
karena kurangnya pemahaman tentang ADHD orang tua cenderung
menyalahkan anaknya yang ADHD.
Subjek yang pertama ibu Andi, hanya mengetahui jika ADHD
adalah perilaku anak yang hiperaktif, karena kurangnya pemahaman
terhadap anaknya subjek tidak tahu penanganan yang tepat untuk anaknya.
Subjek bahkan terlalu menyalahkan anaknya ketika berbuat salah dan
memarahi anaknya dengan nada bahasa yang keras. Sikap subjek yang
seringkali mengeluarkan nada bahasa yang kasar juga ditiru oleh anaknya
ketika berinteraksi dengan teman sebayanya di sekolah maupun
pergaulannya di rumah. Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan
wali kelas Andi yang menyebutkan bahwa Andi seringkali dimarahi
dengan menggunakan bahasa yang kasar. Berikut ini adalah wanwacara
dengan wali Andi dan teman sekelas Andi:

Wali Kelas

:Andi itu niru ibunya mas kalau lagi marah-marah sukanya
ngomong kasar yang kakinya empat keluar semua mas.
Omongannya sudah kaya orang dewasa. S1
S1//OB/001-006

Teman Andi

:Andi sukanya misuh-misuh (marah) mas, ngga ada apaapa juga misuh-misuh mas apalagi kalau lagi marah.
S1
S1//OB/007-010

Hal ini juga dialami oleh subjek yang ketiga yaitu ibu Candra,
subjek bahkan dikenal oleh para guru disekolah anaknya sebagai orang tua
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murid yang tidak perhatian terhadap anaknya. Kurangnya perhatian subjek
ditunjukkan dengan sikap tidak pernah datang kepertemuan wali murid
ABK (anak berkebutuhan khusus) dengan pihak sekolah yang diadakan
rutin setiap sebulan sekali. Subjek hanya datang kepertemuan ketika
mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa uang atau lainnya. Berikut
ini petikan wawancara dengan wali kelas Candra:

Wali kelas

: dikelas 3 itu ada 2 orang yang ADHD. Candra dan Erwin.
Kalau Candra itu Ibunya kurang perhatian mas.

Peneliti

: Kurang perhatiannya bagaimana bu?

Wali Kelas

: Dari dulu itu tidak pernah datang ke pertemuan sekolah,
datang kalau ada bantuan dari pemerintah saja.
S3/OB/011-020

Ketika peneliti menanyakan kepada subjek, subjek tidak pernah
berangkat kepertemuan karena malu dengan perilaku nakal yang dilakukan
anaknya disekolah. Subjek menyatakan bahwa memang benar subjek tidak
pernah sekalipun mengikuti pertemuan di sekolah karena malu dengan
perilaku anaknya. Hal ini bertentangan dengan pernyataan wali kelas yang
menyatakan bahwa subjek hanya berangkat kepertemuan ketika mendapat
bantuan dari pemerintah saja. Berikut ini adalah pernyataan subjek yang
menyatakan bahwa bahwa tidak pernah sekalipun mengikuti pertemuan di
sekolah:

Ibu Candra

: Saya memang berberapa kali mendapat undangan rapat
dari sekolah mas tapi saya tidak pernah datang saya malu
mas setiap ke sekolah selalu mendapat keluhan dari
/021-028
sekolah tentang perilaku nakal anak saya. S3/OB
S3/OB/021-028
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Kurangnya pemahaman tentang ADHD juga dialami oleh subjek
yang keempat yaitu ibu Deny, sikap kurangnya pemahaman yang
ditunjukan oleh subjek adalah memberikan tugas diluar kemampuan anak.
Subjek memaksakan anak untuk belajar dengan mendatangkan guru privat
ke rumah. Deny diberikan tugas untuk belajar tambahan di rumah mulai
dari pelajaran di sekolah sampai les keterampilan membaca Al-Qur’an.
Hasilnya prestasi belajar Deny tidak mengalami peningkatan bahkan guru

privat tidak betah dan berganti-ganti karena perilaku Erwin yang
hyperaktif. Kurang cermatnya orang tua dalam memahami kebutuhan
anaknya, Deny membutuhkan pendampingan khusus bukannya jam
pelajaran tambahan dirumah. Orang tua memaksakan kehendak agar
anaknya berprestasi tanpa memperdulikan kebutuhan anak. Berikut ini
pertikan wawancara dengan nenek Deny:

Nenek Deny

: Deny les dari hari Senin sampai jum’at mas, kalau mau
berangkat itu susah, ada saja alasannya. Kalau tidak
berangkat nanti saya juga yang dimarahi mamanya.
S4/OB/127-131

Wali kelas

:orang tua Erwin memang sering mengeluhkan prestasi
belajar di sekolah. Ibunya sering mengeluh kalau anaknya
sudah di beri jam tambahan les di rumah tapi masih saja
banyak nilai yang jelek. S4/OB/WK/132-137

Berbeda dengan orang tua yang mempunyai pemahaman tentang
anak ADHD, orang tua akan lebih teliti dalam menghadapi anaknya.
Pemahaman orang tua akan membantu anak untuk lebih berkembang
secara optimal. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian orang tua yang
memahami akan terus belajar dan mencari informasi tentang hiperaktif dan

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

46

gangguan anak ADHD. Seperti yang dilakukan oleh subjek kedua ibu
Beny, subek subjek kelima ibu Erwin, subjek yang keenam ibu Fery dan
subjek yang ketujuh ibu Gigih.
Informasi yang didapat dari media masa ataupun orang yang ahli
dalam bidangnya sangat membantu subjek dalam menghadapi anaknya.
Seperti yang dilakukan oleh subjek ibu Beny dan Ibu Gigih
memergunakan waktu pertemuan orang tua di sekolah sebagai sarana
untuk belajar. Subjek ibu Beny menyatakan bahwa pertemuan orang tua
murid di sekolah dengan pihak pemerintah yang mendatangkan pembicara
yang ahli dalam bidang anak berkebutuhan khusus membantu subjek
menghadapi anaknya. Sependapat dengan subjek ibu Beny, subjek ibu
Gigih menyatakan bahwa kemauan orang tua untuk belajar sangatlah
penting dalam menolong anak berkebutuhan khusus. Berikut ini adalah
petikan wawancara dengan subjek ibu beny dan ibu Gigih:

Ibu Beny

:usaha saya mencari informasi ya salah satunya dengan
bertukar pengalaman dengan orang tua yang sama-sama
mempunyai anak berkebutuhan khusus seperti anak saya.
Pertemuan di sekolah sangat membantu saya mengenal
perilaku anak saya terus belajar gimana sih kalau
perilakunya kaya gini apa yang harus dilakukan orang
tuanya. Ya pokoknya sangat membantu mas karena jujur
saja saya sebelumnya tidak tahu apa itu ADHD.
S2/OB/029-044

Ibu Gigih

:saya banyak belajar dari pengalaman wali murid lainnya
yang punya anak ADHD, saya juga sesekali ikut seminar di
sekolah tentang anak ADHD. S7

Sedangkan ibu Fery dan Ibu Erwin belajar memahami perilaku
anaknya dari pengalaman, ibu Fery mempunyai anak pertama yang normal
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membuat ibu Fery dapat dengan mudah menemukan perbedaan anak
pertama dengan anak kedua yang mengalami ADHD. Ibu Fery kemudian
berkonsultasi ke dokter untuk menanyakan keluhan yang dialami oleh ibu
Fery. Hal yang sama dilakukan oleh Ibu Erwin dengan berkonsultasi
dengan dokter untuk menanyakan keadaan anaknya kepada dokter dan
orang yang ahli dibidangnya seperti psikiater. Berikut ini petikan
wawancara dengan ibu Fery dan ibu Erwin:

Ibu Fery

:saya banyak mengetahui apa itu ADHD dari dokter ya
mas. Karena awalnya tidak anak ADHD sperti apa jadi
saya mencoba menghubungi dokter khusus anak dan
meanyakan apa sih ADHD itu. S6/FPK/340-345

Ibu Erwin

:awalnya saya melihat ada perbedaan perkembangan
antara si kakak dan adik. Saya bingung karena saya tidak
tahu ADHD, yang saya tahu anak saya hiperaktif ternyata
ADHD lebih dari hiperaktif. S5/FPK/346-349

Kepala sekolah di salah satu sekolah dasar Negeri inklusi di kota
Yogyakarta mengeluhkan kurangnya pemahaman orang tua tentang anak
berkebutuhan khusus khususnya anak ADHD. Kepala sekolah berpendapat
kurangnya pengetahuan orang tua membuat anak terkesan dibiarkan oleh
orang tuanya. Kerja sama antara sekolah dan orang tua tidak berjalan
dengan baik, orang tua memberikan sepenuhnya tanggung jawab mendidik
anak pada pihak sekolah tanpa ada dukungan yang baik dari orang tua.
Berangkat dari masalah itulah pemerintah kota Yogyakarta mengadakan
penyeluhan rutin sekali dalam sebulan untuk memberikan informasi yang
dapat menunjang pengetahuan orang tua untuk memahami kebutuhan anak
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ABK (anak berkebutuhan khusus). Berikut ini adalah petikan wawancara
dengan kepala sekolah:

Kepala Sekolah

:Adanya pertemuan yang diadakan di sekolah sekali
setiap bulan oleh dinas pendidikan kota Yogyakarta
diharapkan orang tua mampu memahami anak yang
berkebutuhan khusus, banyak kasus orang tua salah
dalam menghadapi anak berkebutuhan khusus
karena ketidaktahuan tentang beberapa gangguan
psikologis pada anak. KS/OB/045-057

b. Kematangan Emosi
Orang tua seringkali marah dan kecewa melihat perilaku anaknya
yang tidak sesuai dengan harapan orang tua. Setiap orang tua ingin agar
anaknya tumbuh dan berkembang sesuai dengan anak pada umumnya.
Orang tua akan merasa sedih ketika melihat perilaku yang ditunjukkan
oleh anaknya tidak sesuai dengan harapan orang tua. Reaksi emosi negatif
seperti marah, kecewa, dan sedih membuat orang tua mengalami kesulitan
untuk memenuhi tuntutan yang berlawanan dengan keinginannya. Sedih
setelah mengetahui anaknya didiagnosa mengalami ADHD yang dialami
oleh subjek yang ketiga yaitu ibu Candra dan subjek ketujuh ibu Gigih.
Subjek merasa sedih ketika mengetahui anaknya mengalami ADHD,
subjek merasa sedih karena bingung harus berbuat apa agar anaknya dapat
tumbuh dengan normal. Berikut ini adalah petikan wawancara dengan ibu
Candra dan ibu Gigih:

Peneliti

:Bagaimana perasaan anda ketika mengetahui anak anda
didiagnosa mengalami gangguan ADHD?

Ibu Candra

:perasaan campur aduk ya mas, antara sedih dan bingung.
Bingun pastinya mas, karena kakaknya dan adiknya itu
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normal tidak ada gangguan semacam itu. Saya juga baru
tahu apa itu adhd dari saudara saya. S3/FPK/193-197
peneliti

:Bagaimana perasaan anda ketika mengetahui anak anda
didiagnosa mengalami gangguan ADHD?

Ibu Gigih

:ya sedih, kecewa juga kok anak saya ternyata punya
kelainan bawaan dari lahir. Campur aduk perasaannya
mas saya sama suami saya sampai bingung harus
ngelakuin apa. S7/FPK/415-419

Perasaaan marah ketika perilaku anaknya yang tidak sesuai dengan
harapan orang tua. Ketika orang tua dihadapkan kepada kondisi anak
dengan perilaku yang agresif orang tua akan mengalami kesulitan dalam
menahan diri untuk meluapkan rasa marahnya. Reaksi negatif marah
ditunjukan oleh subjek kelima yaitu ibu Erwin yang seringkali meluapkan
emosinya dengan marah kepada anaknya. Ibu Erwin seringkali marah
kepada Erwin karena perilakunya agresif dan mengganggu orang lain,
perilaku erwin yang agresif seringkali menimbulkan perkelahian dengan
teman-temannya di sekolah. Hal inilah yang membuat ibu Erwin marah
kepada Erwin yang sering berkelahi dengan teman-temannya di sekolah.
Hal tersebut didukung oleh pernyataan wali kelas Erwin yang mengatakan
bahwa ibu erwin seringkali memarahi Erwin didepan teman-temannya
ketika melakukan kesalahan. Berikut ini petikan wawancara dengan ibu
Erwin dan wali kelas Erwin:

Peneliti

:Bagaimana perasaan anda ketika mengetahui anak anda
didiagnosa mengalami gangguan ADHD?

Ibu Erwin

:perasaan bingung mas, saya itu merasa kerepotan
menghadapi tingkah anak saya yang ga karuan seperti itu.
Masnya sudah pernah liat anak saya kan. Ya kaya gitu mas
bikin pusing. S5/FPK/347-351
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:saya sebenarnya kasihan sama Erwin mas, sering kalau
ada masalah sama temannya Erwin itu dimarahi didapan
teman-temannya. Harusnya boleh marah tapi ya kalau
sudah dirumah jangan marah didepan teman-temannya.
S5/OB/064-067

Harapan orang tua yang menginginkan anaknya tumbuh dengan
sehat dan normal berubah menjadi rasa kecewa setelah mengetahui
anaknya mengalami ADHD. Kekecewaan orang tua semakin dalam ketika
melihat perilaku anaknya yang tidak sesuai dengan harapannya. Seperti
yang dialami oleh subjek yang pertama ibu Andi, subjek yang ke dua ibu
Beny, dan subjek yang keenam ibu Fery yang mengakui kekecewaannya
ketika mengetahui anaknya mengalami ADHD. Berikut ini petikan
wawancara dengan subjek yang mengalami rasa kecewa:

Peneliti

: Bagaimana perasaan anda ketika mengetahui anak
anda didiagnosa mengalami gangguan ADHD?

Ibu Andi

:Awalnya saya mengira anak saya hanya nakal biasa
saja, wajar anak kecil banyak tingkahnya. Saya
bingung tidak tahu apa itu ADHD, seperti apa itu
ADHD, apa bisa disembukan atau tidak. Sedih pasti
sebagai orangtua tidak bisa melakukan apa-apa,
saya merasa sangat bingung ketika dihadapkan
dengan masalah anak yang seperti ini. S1/FPK/005011

Peneliti

:Bagaimana perasaan anda ketika mengetahui anak
anda didiagnosa mengalami gangguan ADHD?

Ibu Beny

:kaget pak, tidak pernah membayangankan anak saya
mengalami adhd karena dari dulu saya perlakukan
sama seperti kakak-kakaknya tanpa saya bedakan.
Sedangkan kakak-kakaknya tidak ada yang
mengalami kelainan tertentu. Awalnya saya pikir
tingkah laku anak saya itu normal seperti anakanak pada umumnya tapi setelah lama saya amati
lebih dari yang saya kira. S2/FPK/108-114
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Peneliti

:Bagaimana perasaan anda ketika mengetahui anak
anda didiagnosa mengalami gangguan ADHD?

Ibu Fery

:saya tahu anak saya ADHD itu baru kelas satu mau
naik kelas dua, saya tahunya ya Cuma nakal biasa
mas. Tapi yo makin lama makin tidak bisa dikontrol.
Saya awalnya bingung apa itu ADHD aja saya tidak
tahu. Ada rasa kecewa juga mas waktu tahu anak
saya itu ADHD. S6/FPK/346-351

Kecewaan subjek membuat sikap negatif kepada anaknya, anaknya
bukan lagi menjadi anaugrah dari Tuhan tetapi menjadi kekurangan yang
selalu dikeluhkan. Subjek terfokus dengan kekukurangan anaknya tanpa
melihat sisi positif yang terdapat pada anaknya. Perasaan kecewa dapat
menghambat anak berkembang karena anak akan merasa keberadaannya
tidak diterima dan menyusahkan orang tuanya.
c. Kematangan Moral
Kematangan moral orang tua dalam bentuk tanggung jawab,
kejujuran, kesopanan dan sikap adil kepada anak. Berdasarkan hasil
penelitian ada beberapa hal mengenai kematangan moral yang ditunjukan
oleh ke tujuh subjek. Menanggapi kritik dan saran dari orang lain
mengenai keadaan anaknya. Kritik dan saran dapat menyebabkan orang
lain menjadi tidak nyaman, tetapi subjek menanggapi kritik dan saran
dengan terbuka dan mempertimbangkan kritik yang membangun ke arah
yang lebih baik.
Kemampuan menanggapi kritik dari orang lain secara terbuka dan
wajar, seperti yang dilakukan oleh subjek yang subjek yang kedua ibu
Beny, subjek yang ketiga ibu Candra, dan subjek yang ketujuh ibu Gigih.
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Ketiga subjek tersebut mampu menanggapi kritik dan saran dari orang lain
dengan terbuka dan wajar. Kritik dapat menyinggung perasaan orang lain
tetapi subjek mampu menanggapinya dengan wajar dan tidak berlebihan.
Berikut ini petikan wawancara dengan subjek:

Peneliti

:Bagaimana cara anda menanggapi kritik atau saran dari
orang lain mengenai perilaku anak anda?

Ibu Beny

:kalau dikritik saya sebenarnya tersinggung tapi saya
tahan dan saya berusaha mengatur emosi saya kemudian
saya terangkan bahwa anak saya mempunyai kelainan dan
saya tetap menerima kritik dan saran dari orang-orang.
Siapa tahu kritik dan saran bisa membantu saya mendidik
anak saya agar lebih baik lagi dan siapa tahu bisa
membuat anak saya sembuh walaupun kemungkinannya
sedikit. S2/FPK/115-123

Peneliti

:Bagaimana cara anda menanggapi kritik atau saran dari
orang lain mengenai perilaku anak anda?

Ibu Candra

:saya orangnya terbuka mas, ya kalau ada yang memberi
masukan yang bagus ya saya menerima dan mencoba untuk
mengikuti saran dari orang lain. Kritik pasti ada mas, saya
paling sebel kalau disekolah itu anak saya dianggap paling
spesial, mending kalau special pinter gitu ya mas, ini
spesial nakalnya dan bandel ga bisa duduk tenang beda
sama yang lainnya. S3/FPK/199-205

Peneliti

:Bagaimana cara anda menanggapi kritik atau saran dari
orang lain mengenai perilaku anak anda?

Ibu Gigih

:saya orangnya santai mas, ya terserah orang mau bilang
apa pokonya saya fokus mendidik anak ngurus suami saya
udah itu aja. Jika ada saran yang baik saya terbuka malah
seneng ada yang perhatian sama anak saya mas.
S7/FPK/420-424

Kematangan moral ditunjukkan juga dengan sikap penerimaan
orang tua, mempunyai anak ADHD dengan segala keterbatasan membuat
orang tua merasa kecewa dan merasa direpotkan. Orang tua tetap menerima
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anaknya dan tidak berlaku sewenang-wenang terhadap anaknya, orang tua
tetap memperlakukan anaknya dengan baik dan menyadari bahwa anaknya
adalah karunia dari Tuhan. Pada subjek yang pertama ibu Andi, subjek
yang keempat ibu Deny, subjek yang kelima ibu Erwin, dan subjek yang
keenam ibu Fery menyatakan bahwa menerima anaknya apa adanya dan
tetap memberikan kasih sayang.
Mengajarkan nilai-nilai religius dan nilai-nilai budi pekerti kepada
anak-anaknya, orang tua mendidik anak-anaknya dengan ajaran agama dan
orang tua memberikan contoh atau teladan dalam menjalankan perintah
agama. Orang tua menerapkan nilai-nilai kejujuran, disiplin dan sopan
santun. Hadirnya anak menjadi tugas dan tanggung jawab baru bagi orang
tua. Orang tua tidak hanya memikirkan kehidupan mereka sendiri tetapi
juga belajar mendidik anak untuk mencapai perkembangan secara optimal.
Ketujuh subjek sudah mengajarkan dan menjadi teladan kepada anakanaknya.
d. Kematangan Sosial
Berdasarkan hasil penelitian, orang tua merasa proses interaksi
sosial dengan orang lain terganggu dengan perilaku anaknya yang
hiperaktif. Orang tua seringkali malu ketika mendapat laporan mengenai
perilaku anaknya yang mengganggu orang lain. Hubungan yang kurang
harmonis antara anak dengan guru di sekolah dan anak dengan temannya
membuat orang tua merasa malu karena perilaku anaknya yang membuat
orang lain tidak nyaman. Orang tua cenderung untuk menarik diri dari
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lingkungan sosialnya karena merasa malu mempunyai anak yang
mengalami ADHD. Berikut ini adalah petikan wawancara dengan orang
tua Andi:

Peneliti
Ayah Andi

:apakah keadaan anak anda mempengarungi pergaulan
dengan orang lain?
:dulu sempat saya dan istri merasa malu dengan keadaan
anak saya. Ketika di tempat umum tingkah lakunya tidak
terkendali. Jujur semenjak itu saya jadi merasa malu, saya
takut pikiran orang lain yang menganggap saya tidak bisa
mendidik anak. S1/OB/063-073

Hal tersebut didukung oleh pernyataan orang tua Erwin yang
mengalami masalah terganggunya hubungan interaksi dengan orang lain.
Orang tua Erwin sering mendapat laporan dari para tetangga yang kesal
dengan perilaku Erwin. Pernah suatu hari Erwin melempar buah mangga
ke kaca jendela dan kaca tersebut pecah, tetangga yang tidak terima
memarahi orang tua Erwin yang dianggap tidak bisa mendidik anaknya.
Berikut ini adalah petikan pernyataan dari orang tua Erwin:

Ayah Erwin

:saya memang pernah ribut sama tetangga sebelah mas.
Gara-garanya itu Erwin lempar kaca pakai mangga,
kacanya pecah yang punya rumah itu tidak terima.
Orangnya langsung datang kesini marah-marah. Saya
malu banget mas tapi ya gimana lagi orang anak saya ya
harus nerima walaupun kadang-kadang bikin dongkol.
Semenjak kejadian itu hubungan saya dengan tetangga
yang tadi agak kurang harmonis lagi walaupun saya sudah
minta maaf. S5/159-171

Hal yang sama juga dialami oleh orang tua Candra, terganggunya
interaksi dengan orang lain karena perilaku anaknya yang agresif. Orang
tua Candra sering mengeluhkan perilaku agresif yang dilakukan oleh
anaknya. Candra seringkali mengganggu teman-temannya di sekolah,
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bahkan seringkali memukul temannya karena berebut pensil dikelas.
Berikut ini adalah petikan pernyataan orang tua Candra:

Ibu Candra

:kalau candra bertingkah disekolah saya malu mas sama
orang tua murid yang dinakalin sama Candra. Saya itu
kadang gemes sama Candra soalnya gitu mas suka nakalin
temannya. Kemarin aja saya di sms wali kelasnya kalau
Candra berantem. Saya yang tidak enak sama orang tua
teman-temannya Candra, soalnya bukan Cuma sekali tapi
udah sering mas. S3/OB/086-095

Pernyataan orang tua Candra didukung oleh wali kelas Candra
yang mengatakan jika Candra sering berkelahi disekolah. Berikut ini
adalah petikan pernyataan wali kelas:

Wali Kelas

:wah mas, Candra itu kemarin habis berantem sama
temannya. Gara-gara Candra pinjem pensil temannya tidak
mau meminjamkan terus berantem di kelas. Tidak Cuma
sekali mas dulu pernah ada wali murid yang sampai ke
sekolah tidak terima anaknya dipukul Candra sampai
lebam. S3/OB/096-103
Orang tua berperan dalam proses interaksi sosial anak dengan

membiarkan anak untuk bergaul dan bermain dengan temannya dengan
pengawasan dari orang tua. Pengawasan orang tua dilakukan untuk
mengintervensi perilaku anaknya yang dapat mengganggu temantemannya seperti perilaku agresif. Orang tua memberikan waktu untuk
anak berelasi dengan teman sebayanya. Seperti yang dilakukan oleh orang
tua Beny yang memberikan kesempatan anaknya untuk mengenal dunia
luar dan tetap melakukan pengawasan. Berikut ini adalah petikan
wawancara dengan orang tua Beny:

Peneliti

: Bagaimanakah upaya yang anda lakukan untuk
menyesuaikan anak anda dalam lingkungan
masyarakat?
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:ya itu pak saya sering mengajak anak saya
mancing nongkrong disekitar rumah, saya
membiarkan anak saya bermain dengan teman
sebayanya tetapi tetap saya kontrol. S2/FPK/157161

2. Faktor Psikologis
a. Pengalaman
Berdasarkan hasil penelitian pengalaman membentuk sikap orang
atau

perubahan

perilaku.

Pengalaman

yang

menyenangkan

dan

pengalaman yang tidak menyenangkan (traumatik) mempengaruhi
penyesuaian diri seseorang. Orang tua yang mempunyai anak ADHD
mempunyai pengalaman yang tidak menyenangkan atau traumatik.
Pengalaman yang tidak menyenangkan orang tua yang mempunyai anak
ADHD seperti anak mengganggu orang lain dengan perilaku agresifnya,
orang tua merasa malu ketika anaknya berperilaku agresif dan
mengganggu orang lain.
Hal ini seperti yang disampaikan oleh subjek yang pertama yaitu
ibu Andi yang merasa malu ketika mengajak anaknya untuk berkumpul
dengan teman-teman subjek dan berkumpul dengan keluarga. Pengalaman
subjek yang pernah mengajak anaknya merasa malu ketika anaknya
berperilaku berlebihan dan agresif. Berdasarkan pengalaman yang
memalukan itu subjek tidak pernah lagi mengajak anaknya untuk
berkumpul dengan teman-temannya atau keluarga subjek. Berikut ini
petikan pernyataan subjek:

Ibu Andi

:saya memang seringkali meninggalkan Andi dirumah
ketika saya ada acara di luar atau ada acara keluarga.
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jujur saya malu bukannya malu punya anak yang
berkebutuhan khusus tapi malu jika anak saya mengganggu
kenyamanan orang lain. soalnya tidak setiap orang tahu
apa yang dialami oleh anak saya. S1/FPS/312-320
Pengalaman orang tua yang bersyukur ketika melihat ada anak
ADHD lainnya yang lebih parah dari pada anaknya. Hal ini sesuai dengan
pernyataan subjek keenam ibu Fery dan ketujuh ibu Gigih

yang

menyatakan bahwa dirinya merasa bersyukur ketika ada orang tua lainnya
yang memiliki anak ADHD yang lebih parah dari anaknya. Subjek sudah
merasa tidak merasakan malu mempunyai anak ADHD. Berikut ini
petikan wawancara dengan subjek:

Ibu Fery

:Alhamdulillah mas anak saya tidak separah anak ADHD
lainnya, saya fikir anak saya itu ikut yang kategori parah
tapi ada yang lebih dari anak saya jadi saya merasa
bersyukur dengan keadaan anak saya sekarang.
S6/OB/100-105

Ibu Gigih

:saya awalnya malu ketika anak saya mengidap ADHD,
tetapi ketika saya berkumpul dengan orang tua lain yang
punya anak ADHD dan keadaannya lebih parah, saya
merasa bersyukur karena keadaan anak saya lebih baik.
S7/OB/087-099

Mempunyai anak berkebutuhan khusus membuat orang tua merasa
terbenani dengan kondisi anaknya. Perilaku anak ADHD yang agresif
seringkali membuat orang tua merasa repot dan jengkel. Pengalaman yang
menyusahkan tersebut mempengaruhi penyesuaian diri orang tua yang
mempunyai anak ADHD. Hal tersebut dialami oleh subjek yang ketiga ibu
Candra, subjek yang keempat ibu Deny, dan subjek yang kelima ibu Erwin.
Pengalaman yang tidak menyenangkan seperti anak susah dikendalikan,
banyak bergerak, merusak barang atau mainan membuat subjek bersikap
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menyerang untuk menutupi kegagalan. Sikap menyerang yang ditunjukkan
subjek seperti mencubit, memarahi dan menggertak menyelesaikan
masalah. Berikut ini adalah petikan pernyatakan subjek:

Ibu Candra

:biasanya kalau sudah bikin saya jengkel saya cubit mas
biar mau diem. S3/OB/111-112

Ibu Deny

:biasanya ngrusak mainanannya sendiri, nendang-nendang
bola didalam rumah. Biasanya saya marah-marahin mas
biar dia itu bisa dikendalikan. S4/OB/138-142

Ibu Erwin

:saya bentak mas, ya kadang saya jengkel lagi repot sama
adiknya kakaknya teriak-teriak, banyak tingkahnya, ya
mukul-mukul piring sudah kalau kaya gitu saya tidak sabar
langsung saya marahin. S5/OB/172-177

b. Latihan
Latihan merupakan proses belajar yang menghasilkan keterampilan
atau kebiasaan. Kemampuan tersebut harus dilatih agar mencapai hasil
penyesuaian diri yang baik. Berdasarkan hasil penelitian orang tua melatih
keterampilannya berupa bersikap sabar dalam menghadapi anaknya seperti
yang dilakukan oleh subjek yang kelima ibu Erwin, subjek yang keenam
ibu Fery, dan subjek yang ketujuh ibu Gigih. Ketiga subjek tersebut
menyatakan bahwa orang tua yang mempunyai anak ADHD harus
mempuyai kesiapan berupa kesabaran. Subjek juga menceritakan bahwa
sikap sabar bukan datang dengan sendirinya tetapi harus melalui proses
yang panjang berupa latihan yang dikembangkan dari hari ke hari. Berikut
ini petikan wawancara dengan subjek penelitian:

Peneliti

:Bagaimana sikap penerimaan anda terhadap kondisi anak
anda?
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Ibu Gigih

:jujur mas saya lebih sayang sama anak saya yang pertama,
walaupun anak saya ADHD dan tidak sama dengan anak
lainnya. Orang dia seperti itu bukan kemauannya dia
sendiri. Kadang habis saya marahin saya juga merasa
kasihan tidak tega. Saya harus belajar lebih sabar lagi
menghadapi anak saya. S7/FPK/431-435

Peneliti

:Bagaimana sikap penerimaan anda terhadap kondisi anak
anda?

Ibu Erwin

:walaupun kaya gitu keadaannya ya tetap saya harus
belajar lebih sabar lagi, saya harus menerima apa adanya.
S5/356-359

Pernyataan subjek yang ketujuh dan kelima tersebut didukung oleh
pernyataan subjek yang keenam ibu Fery yang menyatakan bahwa sikap
sabar bukan datang dengan sendirinya harus ada upaya dan kemauan untuk
belajar. Subjek menyatakan bahwa sikap sabar tidak mudah karena
perilaku anak ADHD yang hiperaktif membuat orang tua seringkali
merasa kerepotan dan jengkel. Berikut ini petikan pernyataan subjek
penelitian:

Ibu Fery

:kadang saya jengkel sekali mas dengan perilaku anak saya
yang seperti itu, tapi mau gimana lagi saya cuma bisa
sabar saja. Memang sabar itu susah apalagi dengan
perilaku anak ADHD yang hiperaktif, tapi sebagai orang
tua harus mau dan harus bisa bersikap sabar mendidik
anak. S5/OB/121-126

Kemampuan orang tua yang bersikap jeli atau perhatian, orang tua
belajar mamahami anaknya dari latihan yang berupa proses belajar. Sikap
jeli orang tua yang melihat perilaku anaknya dan menemukan solusi dari
permasalahan perilaku menyimpang yang ditunjukkan oleh anaknya.
berdasarkan hasil penelitian sikap jeli ditunjukkan oleh subjek yang kedua
yaitu orang tua Beny, subjek jeli menyikapi perilaku anaknya yang hanya
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mampu melakukan sesuatu tanpa memikirkan akibatnya. Berdasarkan
hasil observasi subjek menyediakan alat musik kecil seperti gitar kecil dan
piano kecil karena anaknya suka ketika mendengarkan bunyi-bunyi yang
menarik dari alat musik tersebut. Kejelian subjek tersebut karena anaknya
seringkali memukul piring dan menjatuhkan benda-benda disekitarnya
untuk menghasilkan bunyi yang menarik dari sinilah subjek mengalihkan
perhatian anaknya

dengan

menyediakan alat

musik

yang dapat

menghasilkan bunyi yang menarik. Berikut ini petikan pernyataan subjek:

Ibu Beny

:memang saya menyediakan alat musik soalnya Beny itu
suka bunyi-bunyi. Dulu sering mukul-mukul piring sama
sendok terus menjatuhkan alat-alat dapur kalau dibiarkan
kan habis nanti peralatan makannya. Lha kemudian saya
minta sama bapak suruh dibeliin mainan alat musik biar
perhatiannya teralihkan sama alat musik itu. S2/OB/055060

Hal ini didukung oleh pernyataan subjek yang ketiga ibu Candra.
Subjek semakin cermat memahami perilaku anaknya karena proses belajar
berupa latihan yang mengamati perilaku anaknya dan mencari sulosinya.
Subjek ibu Candra menyediakan buku gambar dalam jumlah yang banyak
karena anaknya yang suka menggambar ditembok rumah, subjek
menyediakan buku gambar agar anaknya menggambar di buku bukan di
tembok. Subjek seringkali memarahi anaknya tetapi anaknya kembali
menggambar dan mencoret-coret tembok akhirnya subjek menyediakan
buku gambar dan kertas kosong untuk mengalihkan perhatian anaknya.
Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti terdapat banyak sekali
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gambar dan tulisan ditembok rumah subjek. Berikut ini petikan wawancara
dengan subjek penelitian:

Ibu Candra

:itu mas banyak banget tulisan ditembok rumah, itu yang
bikin si Candra. Saya marahain ya balik lagi gambar
ditembok terus saya sediain buku gambar tapi kalau cuma
satu tidak cukup saya tambahin pakai kertas HVS sekarang
udah mendingan tidak pernah corat-coret tembok lagi.
S3/OB/106-113

Latihan yang diorientasikan pada kebiasaan, berdasarkan hasil
informasi yang diperoleh peneliti orang tua yang mempunyai anak ADHD
seringkali merasa jengkel dan marah. Sesuai dengan pernyataan subjek
yang

pertama ibu Andi dan subjek yang keempat ibu Deny yang

seringkali mengalami kejenuhan. Seperti tidak ada lagi yang dikerjakan
seperti mengajari anak, membereskan barang atau mainan anak dan
mengawasi anak agar tidak merusak barang atau mainannya. Orang tua
akan mengalami kejenuhan karena perilaku anaknya yang seringkali
membuat repot dan tidak tenang. Berawal dari kejenuhan yang dialami
oleh subjek akhirnya subjek mencoba untuk keluar dari rutinitas dengan
cara berlibur atau sekedar berbincang dengan teman-temannya. Dari
sinilah muncul kebiasaan untuk menacari ketenangan agar subjek tidak
merasakan jenuh dan stres. Meluangkan waktu untuk berlibur dapat
membuat subjek merasa tenang dan bersiap untuk memuali tugas sebagai
orang tua dengan suasana hati yang lebih bahagia. berikut ini adalah
petikan wawancara dengan subjek yang pertama dan subjek yang keempat:

Peneliti

:Bagaimana cara anda mengatasi kejenuhan dan stres
ketika menghadapi anak anda?
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Ibu Andi

:refreshing mas, saya itu kalau sedang jenuh dengan
pekerjaan rumah ya jalan-jalan ke mall atau ke rumah
saudara untuk sekedar cerita-cerita. S1/FPS/050-053

Peneliti

:Bagaimana cara anda mengatasi kejenuhan dan stres
ketika menghadapi anak anda?

Ibu Deny

:saya jalan-jalan mas tiap sabtu-minggu atau malam
minggu keluar sama anak sama suami saya keluar makan,
kadang nonton bioskop. S4/FPS/307-310

c. Pendidikan
Pendidikan yang mempengaruhi penyesuaian diri seseorang,
pendidikan

memegang

peranan

penting

dalam

penyesuaian

diri.

Pendidikan membawa arah penyesuaian diri yang baik atau buruk.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan ada beberapa hal yang
mendorong penyesuaian diri orang tua ke arah yang lebih baik, seperti
adanya kemauan untuk bersikap menerima dan menjadi orang tua yang
baik untuk anak-anaknya. Orang tua memiliki motivasi dalam dirinya
sendiri untuk mendampingi dan membimbing anaknya dengan segala
keterbatasan yang dimiliki oleh anaknya.
Berdasarkan hasil penelitian orang tua mempunyai motivasi untuk
menjadi orang tua yang baik dan menjadi contoh yang baik untuk anaknya.
Seperti yang dilakukan oleh subjek yang ketujuh ibu Gigih, mempunyai
sikap positif yang menganggap anaknya dapat berkembang dan
mempunyai masa depan yang lebih baik. Subjek mendorong bakat dan
minat anaknya, berdasarkan observasi subjek mendukung minat anak yang
menyukai sepakbola dengan mengikut sertakan anaknya dalam SSB
(sekolah sepak bola). Menurut subjek di SBB dapat melatih anaknya
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mengikuti aturan dan melatih kedisiplinan anak. Berikut ini adalah petikan
wawancara dengan subjek yang ketujuh:

Ibu Gigih

:saya mendukung hobinya anak, dia suka bola makanya
saya masukin ke SSB. Bagus disana dia belajar disiplin kan
di sepak bola ada aturannya tidak boleh main seenaknya
sendiri bagus buat perkembangan anak saya. S7/OB/043046

Subjek yang kedua ibu Beny juga berupaya untuk bersikap wajar
dan realistis. Walaupun anaknya ADHD subjek tidak bersikap terlalu
melayani dan over protective melindungi anaknya. Subjek memberikan
kesempatan anaknya untuk bergaul dengan teman sebayanya. Subjek
beranggapan bahwa walaupun anaknya ADHD tetapi harus mengenal
dunia luar dan mengembangkan keterampilan sosial anaknya, subjek tidak
hanya membiarkan subjek bergaul tanpa adanya pengawasan tetapi subjek
selalu jeli mengawasi anaknya dan melakukan intervensi ketika anaknya
berperilaku salah atau menyimpang. Pernyataan subjek didukung oleh
pernyataan suami subjek yang menyatakan memberikan kebebasan
anaknya untuk bergaul dengan pengawasan orang tua, berikut ini petikan
wawancara dengan suami subjek:

Ayah Beny

:saya sama istri saya memang membiarkan anak saya utuk
bermain dengan teman-teman sebayanya. Dulu istri saya
yang ngelarang tapi pelan-pelan saya bilangin kalau
dilarang itu semakin ngelawan mendingan dibiarkan saja
tapi tetap diawasi dari jauh. S2/OB/056-060

Subjek yang keenam mempersepsikan keterbatasan bukan sebagai
penghalang bagi anak untuk terus maju, mengembangkan diri dan meraih
sukses. Karenanya subjek tidak pernah berusaha untuk menyembunyikan
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ataupun sekedar menghalangi interaksi anak di lingkungannya. Bagi
mereka, anak yang mengalami kebutuhan khusus masih bisa melakukan
berbagai hal yang biasa dilakukan oleh orang normal, termasuk berbicara,
dan pada dasarnya tidak ada manusia yang cacat, karena jika diupayakan
dengan serius, mereka yang memiliki keterbatasan apapun akan tetap
hidup dan beraktivitas seperti halnya orang normal. Serupa dengan subjek
kedua, subjek yang kelimaibu Erwin memandang bahwa anak dengan
keterbatasan masih memiliki kemampuan lain yang dapat ditonjolkan.
Berikut ini petikan wawancara dengan subjek yang keenam dan kelima:

Ibu Fery

:saya melatih bergaul dengan membiarkan anak untuk
tetap berteman dengan teman sekolah, teman bermain
dirumah. Saya harus mengalah ketika anak saya bermaian
karena saya harus mendampingi. S6/OB/045-047

Ibu Erwin

:saya mengenalkan lingkungan sama anak saya, mana yang
baik mana tidak baik. Percuma kan saya bilangin kalau
tidak dilatih. S5/OB/178-181

Sementara itu subjek yang pertama ibu Andi, subjek yang keempat
ibu Deny dan subjek yang ketiga ibu Candra berpendapat bahwa
keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh anak berkebutuhan khusus
akan sulit untuk ditingkatkan sekalipun anaknya mengikuti pendidikan
formal pada level apapun. Sikap pesimis subjek ditunjukkan dengan
petikan wawancara sebagai berikut:

Ibu Andi

:menyesuaikan dengan masyarakat ya tidak terlalu sulit ya
mas. Mungkin dengan teman sebaya yang agak sulit. Anak
saya itu sudah di cap anak nakal suka bikin onar, suka
bikin masalah, suka berantem. Lha itu yang susah, anak
saya tidak punya teman main lagi sekarang. Ya mau
gimana lagi ya memang tidak bisa bergaul dengan orang

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

65

lain. Di sekolah pun anak saya memang sulit untuk
menjalin pertemanan dengan teman-teman sebayanya..
S1/FKL/063-068
Ibu Candra

:mau bilangin kaya apa aja memang udah susah mas, kalau
saya biarin main sama teman-temannya juga saya khawatir
nanti berantem lagi. Karena bukan Cuma sekali dua kali
sudah sering mas ya mendingan saya suruh dia main
dirumah saja S3/OB/114-120

Ibu Deny

:saya kalau sehari-hari memang tidak mendampingi secara
langsung, saya pesen aja sama pembantu untuk mengawasi
anak saya dengan ekstra. Saya memang membatasi
pergaulan dengan anak lingkungan rumah karena saya
khawatir kalau anak saya itu berbuat neko-neko sama
S4/FLK/318-321
teman-temannya.S4/FLK/318-321

d. Frustrasi dan Konflik
Salah satu bentuk frustrasi dan konflik orang tua yang mempunyai
anak ADHD adalah kecemasan. Berdasarkan hasil penelitian orang tua
yang mempunyai anak ADHD akan mengalami rasa khawatir yang
berlebihan dan menimbulkan kecemasan. Kecemasan orang tua seperti
memikirkan bagaimana masa depan anaknya, dapat disembuhkan atau
tidak, dan takut apabila anaknya tidak diterima oleh orang lain. Hal ini
sesuai dengan subjek yang pertama, subjek yang ketiga, subjek yang
keempat, dan subjek yang kelima. Kecemasan yang dialami orang tua
disebabkan oleh adanya konflik dalam diri individu dan adanya
ketidaksesuaian antara harapan yang besar terhadap anaknya dengan
kenyataan yang ada.
Pada subjek yang pertama ibu Andy dan subjek ketiga Ibu Candra
mengalami kecemasan tentang masa depan anaknya. Subjek yang pertama
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mencemaskan masa depan anaknya dengan memikirkan dengan perilaku
anaknya yang hiperaktif apakah kelak anaknya dapat menyesuaikan
dirinya dengan lingkungan kerjanya. Subjek menyatakan bahwa setiap
orang tua pasti menginginkan anaknya sukses dan dapat meraih citacitanya. Kecemasan yang berlebihan membuat subjek menjadi emosional,
seperti sedih dan mudah marah. Hal ini didukung oleh pernyataan suami
subjek yang menyatakan bahwa istrinya seringkali memarahi anaknya
ketika anaknya berbuat kesalahan walaupun sepele. Suami subjek
menceritakan bahwa pernah marah dan tidak membuatkan makanan untuk
keluarga karena anaknya menjatuhkan beberapa piring dan gelas ketika
bermain. Berikut ini petikan wawancara dengan suami subjek:

Ayah Andi

:istri saya itu memang emosional orangnya mudah marah,
jengkel. Pernah dulu istri saya seharian tidak masak garagara si Andi mecahin 5 piring sama gelas. Saya pelanpelan nasehatin istri saya tapi saya yang gantian kena
marah. S1/

Hal yang sama dialami oleh subjek yang ketiga Ibu Candra, yang
terlalu mencemaskan keadaan anaknya. Subjek mengaku bahwa dirinya
seringkali sakit karena terlalu mencemaskan anaknya. Subjek menyatakan
bahwa seringkali mengalami rasa kegelisahan memikirkan masa depan
anaknya. Subjek merasa sedih ketika memikirkan masa depan anaknya
yang mengalami ADHD. Kekurangan informasi perkembangan masa
dewasa anak ADHD membuat subjek bertanya-tanya bagaimana kelak
anaknya mengarungi masa depan, hal inilah yang membuat subjek merasa
cemas dan tidak tenang. Subjek mengakui bahwa dirinya seringkali sakit
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ketika terlalu memikirkan masalah-masalah yang terjadi pada diri subjek.
Pernyataan subjek didikung oleh pernyataan adik subjek yang menyatakan
bahwa subjek sering mengalami sakit kepala dan penurunan kesehatan
karena banyak memikirkan permasalahannya. Berikut ini petikan
wawancara dengan adik subjek:

Adik Subjek

:mbak itu sering sakit kepala, kadang juga sakit-sakitan
maka saya sering dimintain tolong untuk jaga anak-anak
sama bantu-bantu disini. Sakitnya mungkin karena banyak
pikiran, anak-anaknya kan nakal-nakal mas, yang satu itu
hiperaktif saya sendiri kalau disuruh jagain dia kadang
tidak sabar. S3/OB/120-125

Pada subjek yang keempat ibu Deny dan kelima ibu Erwin
mengalami kecemasan yang sebabkan oleh tidak sesuai antara harapan
subjek dan kenyataan. Subjek yang keempat menyatakan bahwa dirinya
seringkali sedih dan bingung apa yang harus dilakukan agar anaknya dapat
sembuh seperti anak normal pada umumnya. Pada subjek yang kelima
menyatakan bahwa mengalami kekhawatiran yang berlebihan ketika
anaknya beranjak dewasa dan tidak dapat menyesuaikan diri dengan
lingkungannya. Berikut ini petikan wawancara dengan subjek yang
keempat dan subjek yang kelima:

Ibu Deny

:saya sedih mas kalau memikirkan masa depan anak saya,
dengan tingkah lakunya yang seperti itu apakah dia dapat
sembuh terus dapat pendidikan yang tinggi. Saya sebagai
orang tua berharap anak-anak saya dapat sukses semua
dan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi minimal
sama dengan orang tuanya. Tapi kadang saya berpikir apa
bisa anak saya mendapat pendidikan yang tinggi.
S4/OB/143-155
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:yang menjadi kegelisahan saya sampai tidak bisa tidur itu
saya kepikiran nanti bagaimana anak saya kalau tidak bisa
menyesuaikan dengan lingkungan, bagaimana nanti kalau
sudah dewasa, bagaimana kerjany, ya seperti pertanyaanpertanyaan dalam hati saya yang kadang membuat saya itu
tidak tenang dan merasa kasihan dengan anak saya.
S5/OB/182-191

Frustrasi dan konflik yang membuat orang tua termotivasi, hal inilah
yang terjadi pada subjek yang kedua Ibu beny, subjek yang keenam Ibu Fery,
dan subjek yang ketujuh ibu Gigih. Subjek yang merasa sedih, cemas, marah
dan putus mampu mengubah emosi tersebut menjadi motivasi. Pada subjek
yang kedua rasa putus asa membuat subjek lebih terlatih dan lebih sabar lagi
dalam menghadapi anaknya. Subjek yang keenam termotivasi ketika untuk
lebih percaya diri dan optimis bahwa anaknya dapat disembuhkan dan dapat
berkembang layaknya anak normal pada umumnya. Subjek rutin mengikuti
seminar tentang anak ADHD agar pengetahuan subjek dapat menolong
anaknya. Hal ini sama seperti apa yang dilakukan oleh subjek yang ketujuh
yang menyatakan bahwa rasa putus asa membuat dirinya termotivasi untuk
mengembangkan dirinya sebelum menolong anaknya.
3. Keadaan Lingkungan Rumah dan Keluarga, Hubungan Orang Tua
dengan Anak, dan Hubungan Orang Tua dengan Masyarakat
Perilaku anak ADHD yang membuat marah anggota keluarga lainnya
membuat hal ini dapat memicu stres dalam keluarga. Hal ini sesuai dengan
hasil penelitian yang menunjukan bahwa keluarga yang mempunyai anak
ADHD mengalami kecemasan dan stres. Kecemasan orang tua dan stres dalam
keluarga disebabkan oleh perilaku, kebutuhan dan kepribadian yang berbeda-
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beda dalam keluarga. Seperti subjek yang pertama, subjek yang ketiga dan
subjek yang kelima yang menyatakan bahwa adanya stres dalam keluarga yang
di sebabkan oleh perilaku agresif anaknya. Subjek menyatakan bahwa
seringkali anaknya membuat marah anggota keluarga yang lainnya seperti
kakanya, ayahnya, dan saudara-saudara lainnya.
Hubungan orang tua dengan masyarakat mempengaruhi penyesuan diri
karena perilaku individu ditentukan oleh keadaan masyarakat. Subjek yang
mempunyai anak ADHD seringkali kecewa dengan anggapan masyarakat
bahwa anaknya adalah anak yang nakal dan hiperaktif. Lingkungan masyarakat
akan membentuk anggapan bahwa orang tua tidak dapat memdidik anaknya
dengan baik sehingga membentuk perilaku nakal dan hiperaktif.
Hal ini didudukung oleh hasil penelitian dimana subjek merasa tidak
nyaman dan disudutkan ketika anggapan masyarakat yang menyebutkan
anaknya nakal dan sulit diataur. Berdasarkan penilaian masyarakat dan
lingkungan sekolah membuat orang tua merasa malu. Obervasi yang dilakukan
peneliti menunjukan pola hubungan subjek dengan masyarakat menjadi
renggang karena perilaku anaknya yang seringkali merugikan orang lain.
Perilaku anaknya yang merugikan orang lain ketika anak berkelahi dengan
temannya. Orang tua dan guru kelas seringkali menyalahkan anak yang ADHD.
Hasil observasi di sekolah menunjukan anak ADHD diperlakukan secara
deskriminisasi, dimana anak ADHD dianggap sebagai anak yang nakal dan
sulit diatur. Hal ini mempengaruhi pergaulan anak dengan lingkungan sekolah.
Hubungan yang tidak harmonis antara anak dengan lingkungan sekolah
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menyudutkan orang tua yang dianggap tidak dapat mendidik anak. Anggapan
tersebut muncul dari wali murid yang merasa khawatir anaknya akan
terpengaruh oleh anak ADHD dengan perilaku hiperaktif.
4. Faktor Kebudayaan dan Agama
Kepercayan terhadap hal-hal mistis yang berkembang dalam masyarkat
hal sesuai dengan subjek yang ketiga dan keempat yang menyatakan pernah
membawa anaknya untuk berobat pada orang yang mempunyai kekuatan mistis.
Orang tua yang mempunyai anak berbeda dengan anak pada umumnya merasa
khawatir dan bingung orang tua akan melakukan tindakan menolong anaknya
yang dianggap mempunyai kelainan. Subjek awalnya terpengaruh untuk
mempercayai hal-hal mistis yang mengganggu anaknya, subjek kemudian
membawa anaknya kepada orang yang dipercaya mempunyai kekuatan mistis
atau dalam masyarakat umum disebut dengan istilah dukun. Berikut ini adalah
petikan wawancara dengan subjek yang ketiga dan subjek yang keempat:

Ibu Candra :dulu itu ada tetangga yang menyarankan untuk dibawa ke orang
pinter biar disembuhin, ya saya akhirnya coba datang kesana 2
kali tapi ya hasilnya tetap aja tidak ada perubahan. S3/OB/121126
Ibu Deny

:saya pernah mas datang ke ustad untuk meminta obat biar anak
saya itu sembuh tapi kaya gitu tidak ada perkembangan.
S4/OB/155-158

Sebagai peristiwa yang membangkitkan perilaku peningkatan beragama,
seperti yang dilakukan oleh subjek yang pertama, subjek yang kedua, subjek
yang kelima, subjek yang keenam, dan subjek yang ketujuh. Subjek memaknai
kesulitan dan segala permasalahan dengan meningkatkan perilaku beragama,
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subjek menyerahkan kepada sang pencipta dan berdoa agar anaknya dapat
sembuh. Kelima subjek tersebut menyatakan bahwa dengan mendekatkan diri
dengan Tuhan akan memberikan ketenangan dan lebih nyaman. Perubahan
keyakinan atau perubahan jiwa agama pada orang dewasabukanlah suatu hal
yang terjadi secara kebetulan saja, dan tidak pula merupakan pertumbuhan
yang wajar, akan tetapi adalah suatu kejadian yang didahului oleh suatu
peristiwa. Mempunyai anak ADHD membuat orang tua merasa kecewa,
D. Pembahasan
1. Faktor Kematangan dan perkembangan
Kurangnya pemahaman tentang ADHD ditunjukkan oleh subjek ibu
Andi, ibu Candra, dan Ibu Deny. Kematangan intelektual mempengaruhi
persepsi subjek tentang anak ADHD, kurangnya pemahaman tentang apa
itu ADHD membuat subjek kurang tanggap dan kurang tepat dalam
menghadapi anaknya. Pada subjek ibu Deny kurangnya pengetahuan
membuat subjek berpersepsi negatif terhadap anaknya, subjek selalu
menyalahkan anaknya ketika berperilakunya menyimpang. Subjek ibu
Candra

mempunyai

persepsi

negatif

tentang

anak

ADHD

yang

menyebutkan perilaku anaknya nakal dan membuat orang tua merasa malu.
Subjek ibu Deny, kurangnya pemahaman membuat subjek bersikap tidak
realistis dengan memberikan tugas diluar kemampuan anaknya.Bruner
(dalam Dimyati, 2002) menyatakan bahwa tingkah laku seseorang
ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang
berhubungan dengan dirinya.
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Sedangkan pada subjek ibu beny, subjek ibu Deny, ibu Fery, dan
ibu Gigih kematangan intelektual ditunjukkan dengan sikap teliti dan
kemauan untuk belajar. Pada subjek ibu Beny dan ibu Erwin
mempergunakan media sebagai alat untuk memperoleh informasi. Subjek
ibu Fery dan ibu gigih memperoleh informasi dari pengalaman orang lain
atau meniru perilaku orang tua lainnya dalam menghadapi anak ADHD.
William Sterm (dalam Sunarto, 2006), intelektual merupakan kesanggupan
untuk menyesuaikan diri kepada kebutuhan-kebutuhan-kebutuhan baru
dengan menggunakan alat berfikir sesuai dengan tujuannya. Kematangan
intelektual adalah kemampuan untuk memperoleh berbagai informasi,
berpikir abstrak, menalar dan bertindak secara efektif dan efisien.
Pernyataan William Strem didukung oleh Cattel (dalam Upton, 2012),
kematangan intelektual adalah kombinasi sifat-sifat manusia yang terlihat
dalam kemampuan memahami hubungan yang lebih kompleks, semua
proses berfikir abstrak, menyesuaikan diri dalam pemecahan masalah dan
kemampuan memperoleh kemampuan baru.
Piaget

(dalam

Dariyo,

2007),

kematangan

emosi

adalah

kemampuan seseorang dalam mengontrol dan mengendalikan emosinya
secara baik, dalam hal ini orang yang emosinya sudah matang tidak cepat
terpengaruh oleh rangsangan atau stimulus baik dari dalam maupun dari
luar pribadi. Gunarsa (1991), menyatakan bahwa kematangan emosi
merupakan dasar perkembangan seseorang dan sangat mempengaruhi
tingkah laku. Kematangan emosi mempengaruhi penyesuaian diri orang
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tua yang mempunyai anak ADHD. Berdasarkan hasil penelitian adanya
reaksi-reaksi negatif seperti marah, sedih dan kecewa mempengaruhi
penyesuaian diri orang tua, orang tua seringkali terfokus pada kekurangan
anaknya tanpa melihat kelebihannya. Reaksi emosional orang tua yang
tidak stabil menimbulkan terjadinya frustrasi dan kurang mampu
mengarahkan emosinya dengan baik. Ketujuh subjek menunjukkan reaksi
emosi yang negatif seperti marah, sedih dan kecewa. Berikut ini
tingkatanemosi subjek:

Tabel 2. Tingkatan emosi subjek
No.
1.

Subjek
Ibu Andi

Umur
35 tahun

Analisis
Subjek merasa kecewa, sedih,
dan marah. Tetapi reaksi emosi
subjek di tunjukkan ketika tidak
terlihat banyak orang atau ketika
berada dalam tempat yang sepi
bahkan subjek tidak segan untuk
mencubit
anaknya

atau

menjewer

ketika

melakukan

kesalahan.
2.

Ibu Beny

37 tahun

Ekspresi

sedih

dan

malu,

perilaku negatif anaknya akan
membuat subjek cepat beraksi
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Subjek

Umur
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Analisis
negatif juga

3.

Ibu Candra

29 tahun

Memiliki anak ADHD sebagai
anak

pertama,

pertama

pengalaman

sebagai

langsung

orang

dihadapkan

tua

kepada

anaknya yang ADHD. Perasaan
marah, kecewa terhadap diri
sendiri, terlihat raut muka yang
lelah dan malu dengan perilaku
anaknya
4.

Ibu Deny

34 tahun

Penolakan

terhadap

anaknya

ditunjukkan dengan pemberian
tugas yang berlebihan diluar
kemampuan anaknya dan ketika
hasilnya di luar harapannya,
subjek kecewa dan merasa gagal
sebagai orang tua.
5.

Ibu Erwin

40 tahun

Kematangan umur terlihat pada
subjek,

emosi

yang

nampak

adalah kasih sayang dan sedih
ketika memikirkan masa depan
anaknya yang ADHD dan subjek
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Subjek

Umur
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Analisis
dapat bersikap sabar.

6.

Ibu Fery

37 tahun

Emosi malu dengan membatasi
pergaulan

anaknya

dan

menghindar.
7.

Ibu Gigih

35 tahun

Subjek merasa kecewa, sedih,
dan marah. Tetapi reaksi emosi
subjek di tunjukkan ketika tidak
terlihat banyak orang atau ketika
berada dalam tempat yang sepi.

Menurut Kohlberg (dalam Upton, 2012), kematangan moral
menuntut penalaran-penalaran yang matang pula dalam arti moral. Suatu
keputusan bahwa sesuatu itu baik barangkali dianggap tepat, tetapi
keputusan itu baru disebut matang bila dibentuk oleh suatu proses
penalaran yang matang. Santrock (dalam Sarwono, 2009), perkembangan
moral merupakan perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan
konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam
interaksinya dengan orang lain. Menanggapi kritik dan saran dari orang
lain, kritik dan saran dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman dan
sakit hati hati tetapi subjek mampu menggapi kritik dan saran secara wajar.
Hal ini ditunjukkan pada subjek ibu beny, subjek ibu Candra, dan subjek
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ibu Gigih. Pada subjek ibu Andi, subjek ibu Deny, subjek ibu Erwin, dan
subjek ibu Fery menerima anaknya dan tidak memperlakukan anaknya
dengan sewenang-wenang dan tetap memberikan kasih sayang kepada
anaknya.
Kematangan sosial merupakan suatu perkembangan perilaku
sehingga seseorang dapat belajar secara utuh dan mandiri. Kematangan
sosial juga dapat dilihat suatu indikator keberhasilan seseorang dalam
menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Perilaku yang berkaitan
dengan kematangan sosial adalah komunikasi, keterampilan sehari-hari,
sosialisasi dengan orang lain, dan kemampuan motorik (Sparrow, dalam
Agustina, 2012). Berdasarkan hasil penelitian, orang tua merasa proses
interaksi sosial dengan orang lain terganggu dengan perilaku anaknya yang
hiperaktif. Orang tua seringkali malu ketika mendapat laporan mengenai
perilaku anaknya yang mengganggu orang lain. Hubungan yang kurang
harmonis antara anak dengan guru di sekolah dan anak dengan temannya
membuat orang tua merasa malu karena perilaku anaknya yang membuat
orang lain tidak nyaman.

2. Faktor psikologis
Schneiders (1964), Pengalaman adalah suatu konsep luas yang
mempengaruhi penyesuaian diri. Ada beberapa pengalaman yang bersifat
bermanfaat dan ada juga yang bersifat traumatik. Pengalaman yang
bermanfaat dapat memberi pengaruh positif pada penyesuaian diri.
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Pengalaman dapat diartikan sebagai memori episodik, yaitu memori yang
menerima dan menyimpan peristiwa yang terjadi atau dialami individu
pada waktu dan tempat tertentu, yang berfungsi sebagai pedoman dan
pembelajaran manusia (Daehler dalam Sunarto, 2006). Pada subjek ibu
Andi, subjek ibu Candra, subjek Ibu Deny, dan subjek ibu Erwin
pengalaman traumatik yang menyebabkan sikap orang tua menjadi tidak
percaya diri, perilaku menyerang, dan marah.

Pada subjek ibu Beny,

subjek ibu Fery, dan ibu Gigih mempunyai pengalaman yang mengubah
pemikiran subjek dan bersyukur ketika melihat ada anak ADHD lainnya
yang lebih parah dari pada anaknya.
Gunarsa (1991), menyatakan bahwa cara penyesuaian diri seseorang
hasil dari latihan-latihan yang disengaja ataupun tidak disengaja.
Sedangkan menurut Semiun (2006), proses latihan merupakan suatu dasar
yang fundamental dalam proses penyesuaian diri, karena melalui latihan ini
akan berkembang pola-pola respon yang akan membentuk kepribadian.
Latihan yang disengaja maupun tidak disengaja membentuk suatu pola
dalam penyesuaian diri. Pada subjek ibu Erwin, subjek ibu Fery, dan subjek
ibu gigih mengembangkan sikap sabar dari latihan, ketiga subjek tersebut
menyatakan bahwa keterampilan bersikap sabar bukan dating begitu saja
tetapi harus ada kemauan dalam diri sendiri dan diterapkan dalam
kehidupan sehari-hari. Sedangkan subjek ibu Andi, subjek ibu Beny, subjek
ibu Candra, dan ibu Erwin latihan membentu strategi dalam menghadapi
anaknya dan dalam mengarahkan emosi negatif.
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pendidikan memegang

peranan penting dalam penyesuaian diri. Pendidikan membawa arah
penyesuaian diri yang baik atau buruk. Berdasarkan hasil penelitian
menunjukkan ada beberapa hal yang mendorong penyesuaian diri orang tua
ke arah yang lebih baik, seperti pada subjek ibu Gigih yang bersikap
optimis dengan momotivasi dirinya sendiri dan berkeyakinan bahwa
anaknya mempunyai masa depan yang cerah. Berbeda dengan subjek ibu
Andi, subjek ibu Candra, dan subjek ibu Deny yang bersikap pesimis yang
berpendapat bahwa keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh anak
berkebutuhan khusus akan sulit untuk ditingkatkan sekalipun anaknya
mengikuti pendidikan formal pada level apapun. Pada subjek ibu beny,
subjek ibu Erwin, dan subjek ibu Fery bersikap positif dan realistis bahwa
anak ADHD masih bisa melakukan berbagai hal yang biasa dilakukan oleh
orang normal, termasuk berbicara, dan pada dasarnya tidak ada manusia
yang cacat, karena jika diupayakan dengan serius, mereka yang memiliki
keterbatasan apapun akan tetap hidup dan beraktivitas seperti halnya orang
normal
Semiun (2006), menyatakan bahwa konflik sama seperti frustrasi
merupakan pengalaman individu dan selalu menimbulkan tegangan emosi.
Pada subjek ibu Andi, subjek ibu candra, subjek ibu Deny dan subjek ibu
Erwin mengalami kecemasan karena harapan yang tidak sesuai dengan
kenyataan dan terlalu mengkhawatirkan masa depan anaknya. Hal ini
didukung oleh pernyataan Caplin (dalam Sarwono 2009), frustasi adalah
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rintangan tingkah laku untuk mencapai sasaran atau suatu keadaan
ketegangan yang tidak menyenangkan dan dipenuhi kecemasan.
Pada subjek ibu Beny, subjek ibu Fery, dan subjek ibu Gigih
menyatakan bahwa ketegangan-ketegangan yang dialami oleh subjek
membuat subjek menjadi kuat dan termotivasi. Subjek yang merasa sedih,
cemas, marah dan putus mampu mengubah emosi tersebut menjadi
motivasi. Hal ini didukung oleh pernyataan Sarwono (2009), ada beberapa
pandangan bahwa semua konflik bersifat mengganggu atau merugikan.
Sebenarnya, beberapa konflik dapat bermanfaat memotivasi seseorang
untuk meningkatkan kegiatan.
3. Faktor Lingkungan dan Keluarga
Adanya stress dalam keluarga yang disebabkan oleh perilaku anak
ADHD yang menyimpang. Berdasarkan hasil penelitian ketujuh subjek
mengaku bahwa keluarga adalah suatu sistem, satu sama lain saling
berhubungan ketika ada satu anggota keluarga sakit maka akan dirasakan
dampaknya kesemua anggota keluarga lainnya. Hal ini didukung oleh
pernyataan Baihaqi (2008), meskipun jumlahnya terbatas, setiap anggota
keluarga mempunyai perilaku, kebutuhan dan kepribadian yang berbedabeda. Tidak heranlah bahwa kerana perilaku yang kurang terkendali, tidak
sesuai harapan, dan cita-cita akan menimbulkan konflik dalam keluarga.
Persepsi masyarakat tentang anak ADHD yang menganggap anak
ADHD sebagai anak yang nakal membuat interaksi yang kurang harmonis
antara orang tua dan lingkungannya. Persepsi sosial menurut Brehm dan
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Kassin (dalam Walgito, 2003), penilaian-penilaian yang terjadi dalam
upaya manusia memahami orang lain. Hubungan yang tidak harmonis
antara anak dengan lingkungan sekolah menyudutkan orang tua yang
dianggap tidak dapat mendidik anak. Anggapan tersebut muncul dari wali
murid yang merasa khawatir anaknya akan terpengaruh oleh anak ADHD
dengan perilaku hiperaktif.
4. Faktor Agama dan Budaya
Kenny (1991), dari segi ilmu jiwa Agama, dapat dikatakan bahwa
perubahan keyakinan atau perubahan jiwa agama pada orang dewasa
bukanlah suatu hal yang terjadi secara kebetulan saja, dan tidak pula
merupakan pertumbuhan yang wajar, akan tetapi adalah suatu kejadian
yang didahului oleh suatu proses dan kondisi. Pada subjek ibu Andi,
subjek ibu Beny, subjek ibu Erwin, subjek ibu Fery dan subjek ibu Gigih
menyatakan bahwa memaknai kesulitan dan segala permasalahan dengan
meningkatkan perilaku beragama, subjek menyerahkan kepada sang
pencipta dan berdoa agar anaknya dapat sembuh.
Kepercayaan kepada hal mistis sebagai bagian dari budaya yang
berkembang dalam masyarakat. Subjek ibu Candra dan subjek ibu Deny
menyatakan bahwa mempercayai hal mistis yang mengganggu anaknya.
Kepercayaan subjek pada hal mistis merupakan bagian yang tidak dapat
dipisahkan dari penyesuaian diri terhadap kepercayan dan budaya yang
berkembang dalam masyarakat. Menurut James (dalam Supratiknya, 1993)
menyatakan bahwa pengalaman mistis merupakan akar dari semua religi
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di dunia dan menyajikan impuls yang sehat dan natural. Pernyataan James
didukung oleh pernyataan Jung (dalam Supratiknya, 1993) bahwa
pengalaman spiritual sebagai tanda kesehatan
mental, yang akhirnya dapat membebaskan seseorang dari gangguan jiwa.
E. Validitas Data
Validitas data agar sesuai dengan tujuan dan maksud penelitian, maka
peneliti menggunakan teknik trianggulasi. Dalam penelitian ini peneliti
membandingkan data dari hasil observasi dan wawancara dengan nenek, wali
kelas, dan tetangga subjek dengan teori yang digunakan dalam penelitian.
Setiap peneliti terjun kelapangan dan memperoleh hasil yang berhubungan
dengan teori yang digunakan sebagai pedoman penelitian, peneliti langsung
membandingkan antara hasil dilapangan dengan teori yang digunakan.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini dipaparkan secara singkat kesimpulan dan saran. Bagian
kesimpulan memaparkan keseluruhan hasil penelitian. Bagian saran memuat
masukan bagi peneliti lain supaya dapat melakukan penelitian yang jauh lebih
baik dari penelitian ini.
A. Kesimpulan
Dari

hasil

penelitian

tentang

faktor-faktor

yang

mempengaruhi

penyesuaian diri orang tua yang mempunyai anak ADHD, diperoleh kesimpulan
sebagai berikut:
Faktor kematangan dan perkembangan yang sangat menonjol terletak pada
permasalahan kematangan emosi dimana subjek masih mengalami kesulitan untuk
mengelola emosinya. Kondisi anak ADHD seringkali membuat orang tua
khususnya ibu kelelahan karena berusaha mengatasi perilaku anak-anak mereka
dan mendekati depresi. Orang tua menjadi cemas, merasa kecewa dan biasanya
bersikap menuntut atau menekan anak, lebih banyak mencela dan kurang
memberikan

penghargaan

kepada

anaknya.

Kondisi

tersebut

seringkali

menyebabkan orang tua menjadi kurang sabar. Orang tua merasa frustrasi dan
jengkel dengan perilaku anak ADHD. Kekesalan tersebut tidak jarang
dilampiaskannya dengan berlaku kasar, lebih mengontrol, berespon lebih negatif,
lebih banyak perintah dan larangan.
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Faktor psikologis meliputi pengalaman, latihan, pendidikan, frustasi dan
konflik merupakan faktor utama dalam penyesuaian diri. Faktor ini berhubungan
dengan keaadan psikis individu. Individu beraksi secara berbeda terhadap stres
tergantung berbagai faktor psikologis seperti bagaimana individu memaknai
peristiwa yang menimbulkan stres tersebut. Penyesuaian diri banyak dipengaruhi
oleh faktor psikologis dibandingkan faktor pembawaan.
Dukungan keluarga dan lingkungan memiliki sumbangan yang cukup
besar terhadap penyesuaian diri orang tua yang mempunyai anak ADHD. Sikap
empati kepada orang tua yang memiliki anak ADHD agar orang tua merasa
dihargai dan dimengerti, sehingga orang tua merasa nyaman untuk menyampaikan
kecemasan yang dialami. Kecemasan yang dialami oleh orang tua mungkin saja
sulit disampaikan kepada orang lain.
Perkembangan religius dipengaruhi oleh adanya peristiwa penting dalam
hidup, mempunyai anak berkebutuhan khusus membuat orang tua semakin
mendekatkan diri dengan Tuhan. Perkembangan religius memberikan dampak
positif bagi penyesuian diri orang tua yang mempunyai anak ADHD. Orang tua
dapat meredakan emosinya dengan semakin mendekatkan diri dengan Tuhan.
B. Saran
Berikut ini dikemukakan saran bagi peneliti lain agar memperoleh hasil penelitian
yang lebih baik:
1. Peneliti harus membuat pertanyaan terlebih dahulu dan membuat agenda
pertemuan secara rutin. Tentunya berdasarkan kesepakatan antara peneliti
dengan subjek
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2. Peneliti harus memiliki kesiapan hati, waktu, dan tenaga untuk melakukan
penelitian terutama dalam mencari informasi dari sumber-sumber yang telah
ditentukan.
3. Lebih terbuka terhadap semua informasi.
4. Membangun hubungan dengan baik dan relasi memiliki sikap empati agar
subjek merasa nyaman dengan peneliti.
5. Memiliki kreatifitas dalam menghadapi hambatan-hambatan yang ada, atau
situasi yang terjadi di luar perkiraan peneliti.
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Lampiran 1. Surat Izin Penelitian
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Lampiran 2. Lembar Persetujuan Menjadi Informan

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN
Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi
informan peneliti yang dilakukan oleh mahasiswa:
Nama

: Aprianto Pamungkas

Program Studi

: Bimbingan dan Konseling

Fakultas

: Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas

: Universitas Sanata Dharma

Judul Penelitian

: Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyesuaian Diri

Orang Tua
Yang Mempunyai Anak ADHD
Saya sudah mendapat penjelasan bahwa penelitian ini tidak menimbulkan
dampak negatif terhadap diri saya. Data mengenai diri saya akan dijaga
kerahasiannya oleh peneliti. Semua data yang mencantumkan identitas diri saya
hanya akan digunakan untuk keperluan pengolahan data dan apabila sudah
digunakan akan dimusnahkan. Hanya peneliti yang dapat mengetahui kerahasiaan
data-data penelitian
Demikian, tanpa ada unsur pemaksaan dari siapapun dan dengan suka rela
saya bersedia berperan serta dalam penelitian ini.
Yogyakarta, 30 September 2014

Tanda Tangan
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Lampiran 3. Data Hasil Pemberian Koding Wawancara dengan Subjek
CODING
1. FAKTOR PERKEMBANGAN DAN KEMATANGAN
KODE
S1/FPK/001
SI/FPK/002
SI/FPK/003
SI/FPK/004
SI/FPK/005
SI/FPK/006
SI/FPK/007
SI/FPK/008
SI/FPK/009
SI/FPK/010
SI/FPK/011
SI/FPK/012
SI/FPK/013
SI/FPK/014
SI/FPK/015
SI/FPK/016
SI/FPK/017
SI/FPK/018
SI/FPK/019
SI/FPK/020
SI/FPK/021
SI/FPK/022
SI/FPK/023
SI/FPK/024
SI/FPK/025
SI/FPK/026
SI/FPK/027
SI/FPK/028
SI/FPK/029
SI/FPK/030
SI/FPK/031
SI/FPK/032
SI/FPK/033

S1/FKP/103
S2/FPK/104

Data Teks
apa yang anda ketahui tentang anak ADHD?
hmm.. kalau pendapat pribadi saya tentang ADHD itu adalah
hiperaktif ya mas. Anak yang tidak bias diem, aktif yang
berlebihan. Sebenarnya bukan kehendak anak berbuat seperti itu
tapi itu merupakan gangguan sistem otak.
Bagaimana perasaan anda ketika mengetahui anak anda
didiagnosa mengalami gangguan ADHD?
Awalnya saya mengira anak saya hanya nakal biasa saja, wajar
anak kecil banyak tingkahnya. Saya bingung tidak tahu apa itu
ADHD, seperti apa itu ADHD, apa bisa disembukan atau tidak.
Sedih pasti sebagai orangtua tidak bisa melakukan apa-apa, saya
merasa sangat bingung ketika dihadapkan dengan masalah anak
yang seperti ini.
Bagaimana cara anda menanggapi kritik atau saran dari
orang lain mengenai perilaku anak anda?
kritik dan saran dari orang lain terutama dari keluarga besar ya
banyak mas. Ya ada kritik dari orang lain yang menganggap anak
saya itu biang masalah lah, suka berantem lah, bahkan dulu guru
Tk anak saya pernah marah-marah ketika anak saya melempar
kaca dengan batu. Ya saya mencoba untuk sabar karena orang
lain mungkin belum tahu jika anak saya membutuhkan perhatian
yang khusus. Saya ya berusaha menerima saran dari orang lain.
Saya sudah membawa anak saya ke dokter, psikiater, sampai saya
bawa anak saya ke ustad untuk di do’akan.
Apa sajakah nilai-nilai yang ada pada diri anda yang sudah
berhasil anda tanamkan kepada anak anda? Apa pentingnya
menanamkan nilai itu?
nilai maksudnya kebiasaan baik. Ya saya berusaha membimbing
anak saya sebisa mungkin semaksimal mungkin. Memberikan
perhatian khusus mendidik, ya mungkin belum bisa maksimal ya
mas. Ya anak saya itu pelupa jadwal sekolah saja saya yang harus
menyiapkan kadang-kadang tugas saja lupa mengerjakan mas.
Bagaimana sikap penerimaan anda terhadap kondisi anak
anda?
baik buruknya itu tetap anak mas, mau gimana lagi ya harus
disyukuri. Semua anak sama kasih sayangnya. Mungkin anak
saya yang satu itu punya kelainan ya saya lebih sayang dia mas.
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KODE
S2/FPK/105
S2/FPK/106
S2/FPK/107
S2/FPK/108
S2/FPK/109
S2/FPK/110
S2/FPK/111
S2/FPK/112
S2/FPK/113
S2/FPK/114
S2/FPK/115
S2/FPK/116
S2/FPK/117
S2/FPK/118
S2/FPK/119
S2/FPK/120
S2/FPK/121
S2/FPK/122
S2/FPK/123
S2/FPK/124
S2/FPK/125
S2/FPK/126
S2/FPK/127
S2/FPK/128
S2/FPK/129
S2/FPK/130
S2/FPK/131
S2/FPK/132
S2/FPK/133
S2/FPK/134

S3/FPK/189
S3/FPK/190
S3/FPK/191
S3/FPK/192
S3/FPK/193
S3/FPK/194
S3/FPK/195
S3/FPK/196
S3/FPK/197
S3/FPK/198
S3/FPK/199
S3/FPK/200
S3/FPK/201
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Data Teks
Karena saya merasa dia berbeda dengan anak normal lainnya.

Apa yang anda ketahui tentang anak ADHD?
kalau menurut saya anak saya perlu penanganan yang khusus,
kalau ditinggal tanpa pengawasan akan mengganggu orang lain.
Sebaiknya tetap dalam pengawasan agar tetap terkontrol anaknya.
Kalau saya amati kan jika anak saya berbuat melenceng akan
terpantau dan saya beri nasehahat.
Bagaimana perasaan anda ketika mengetahui anak anda
didiagnosa mengalami gangguan ADHD?
kaget pak, tidak pernah membayangankan anak saya mengalami
adhd karena dari dulu saya perlakukan sama seperti kakakkakaknya tanpa saya bedakan. Sedangkan kakak-kakaknya tidak
ada yang mengalami kelainan tertentu. Awalnya saya pikir
tingkah laku anak saya itu normal seperti anak-anak pada
umumnya tapi setelah lama saya amati lebih dari yang saya kira.
Bagaimana cara anda menanggapi kritik atau saran dari
orang lain mengenai perilaku anak anda?
kalau dikritik saya sebenarnya tersinggung tapi saya tahan dan
saya berusaha mengatur emosi saya kemudian saya terangkan
bahwa anak saya mempunyai kelainan dan saya tetap menerima
kritik dan saran dari orang-orang. Siapa tahu kritik dan saran bisa
membantu saya mendidik anak saya agar lebih baik lagi dan siapa
tahu bisa membuat anak saya sembuh walaupun kemungkinannya
sedikit.
Apa sajakah nilai-nilai yang ada pada diri anda yang sudah
berhasil anda tanamkan kepada anak anda? Apa pentingnya
menanamkan nilai itu?
kejujuran, kesopanan, ibadah. Kejeujuran, walaupun anak saya
seperti itu saya berusah mendidik anak saya agar jujur karena
kejujuran sangat penting. Saya mengajarkan kesopanan biar
ketika anak saya sedang bersama orang lain dapat bertingkah laku
tidak kurang aja walaupun itu sangat sulit tetapi saya sebisa
mungkin mengajarkan sedikit demi sedikit. Karena saya seorang
muslim jadi saya ajarkan sholat, saya suruh ngaji di TPQ.
Bagaimana sikap penerimaan anda terhadap kondisi anak
anda?
sikapnya saya ya saya tetap memperlakukan anak saya seperti
anak pada umumnya tetapi ketika anak saya sedang bermain saya
tetap mengawasinya dari jauh karena saya takut anak saya
mengganggu orang disekitar.

Apa yang anda ketahui tentang anak ADHD?
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ADHD itu hiperaktif, susah dikontrol lari-lari sendiri, banyak
tingkahnya. Saya banyak tahu adhd dari saudara saya yang jadi
dokter. Katanya semacam gangguan di otak yang menyebkan
anak itu sulit mengendalikan konsentrasi mas.
Bagaimana perasaan anda ketika mengetahui anak anda
didiagnosa mengalami gangguan ADHD?
perasaan campur aduk ya mas, antara sedih dan bingung. Bingun
pastinya mas, karena kakaknya dan adiknya itu normal tidak ada
gangguan semacam itu. Saya juga baru tahu apa itu adhd dari
saudara saya.
Bagaimana cara anda menanggapi kritik atau saran dari
orang lain mengenai perilaku anak anda?
saya orangnya terbuka mas, ya kalau ada yang memberi masukan
yang bagus ya saya menerima dan mencoba untuk mengikuti
saran dari orang lain. Kritik pasti ada mas, saya paling sebel kalau
disekolah itu anak saya dianggap paling spesial, mending kalau
special pinter gitu ya mas, ini spesial nakalnya dan bandel ga bisa
duduk tenang beda sama yang lainnya.
Apa sajakah nilai-nilai yang ada pada diri anda yang sudah
berhasil anda tanamkan kepada anak anda? Apa pentingnya
menanamkan nilai itu?
hmm.. kalau masalah nilai-nilai kehidupan agak susah ya mas.
Anak saya diajak belajar aja susah beda sama kakak dan adiknya.
Saya pelan-pelan mas ngajarin anak saya buat jadi anak yang
mandiri mungkin itu prioritas utama saya saat ini.
Bagaimana sikap penerimaan anda terhadap kondisi anak
anda?
semua anak sama, ketiga anak saya sama kasih sayangnya. Saya
tidak membeda-bedakan walaupun anak saya satu itu saya kasih
dia perhatian yang khusus, saya harus mengontrol biar tidak
mengganggu anak yang lain.
Apa yang anda ketahui tentang anak ADHD?
hiperaktif mas, anaknya tidak bisa diem. Buat duduk tenang saja
tidak bisa.
Bagaimana perasaan anda ketika mengetahui anak anda
didiagnosa mengalami gangguan ADHD?
bingung mas, soalnya saya tidak tahu apa itu ADHD. Saya
tahunya Cuma anak saya agresif saja. Setelah awal sekolah saya
pertama kali mengikuti pertemuan orangtua abk dan pihak
sekolah baru saya tahu apa itu ADHD.
Bagaimana cara anda menanggapi kritik atau saran dari
orang lain mengenai perilaku anak anda?
saya kadang cuek mas, walaupun anak saya paling menonjol
tingkanya tapi ya di sekolah inklusi pasti dimaklumi karena pasti
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mereka tahu kalau itu abk.
Apa sajakah nilai-nilai yang ada pada diri anda yang sudah
berhasil anda tanamkan kepada anak anda? Apa pentingnya
menanamkan nilai itu?
Rajin dan tekun. Meski belum berhasil saya tanamkan kepada
anak saya, saya berusah melatih anak saya supaya menjadi anak
yang rajin dan tekun. Saya pengen banget anak saya menjadi anak
yang rajin dan tekun walaupun sangat susah.
Bagaimana sikap penerimaan anda terhadap kondisi anak
anda?
saya terima anak saya apa adanya ikhlas walaupun tidak sesuai
dengan apa yang saya harapkan.
apa yang anda ketahui tentang anak ADHD?
adhd itu hiperaktif mas, agresif terus terlalu aktif.
Bagaimana perasaan anda ketika mengetahui anak anda
didiagnosa mengalami gangguan ADHD?
perasaan bingung mas, saya itu merasa kerepotan menghadapi
tingkah anak saya yang ga karuan seperti itu. Masnya sudah
pernah liat anak saya kan. Ya kaya gitu mas bikin pusing.
Bagaimana cara anda menanggapi kritik atau saran dari
orang lain mengenai perilaku anak anda?
saya kadang itu malu kalau ada orang yang ngomongin anak saya
anak yang super nakal. Karena anak yang lain walaupun ABK
tidak senakal anak saya.
Apa sajakah nilai-nilai yang ada pada diri anda yang sudah
berhasil anda tanamkan kepada anak anda? Apa pentingnya
menanamkan nilai itu?
tidak ada mas, kalau di nasehatin itu masuk kuping kanan keluar
kuping kiri tidak pernah dengerin nasehat orangtua.
Bagaimana sikap penerimaan anda terhadap kondisi anak
anda?
walaupun kaya gitu keadaannya ya tetap saya harus belajar lebih
sabar lagi, saya harus menerima apa adanya.
Apa yang anda ketahui tentang anak ADHD?
anak yang punya tingkah laku hiperaktif dan mempunyai
kekurangan dalam belajar. Itu kan gangguan dengan pemusatan
perhatian ya mas. Sebenarnya saya juga kurang begitu paham apa
itu ADHD tapi disekolah itu sering ada pertemuan orangtua ABK
dan kadang ada penyuluhan dari pemerintah. Jadi ya dikit-dikit
saya menjadi paham mas.
Bagaimana perasaan anda ketika mengetahui anak anda
didiagnosa mengalami gangguan ADHD?
saya tahu anak saya ADHD itu baru kelas satu mau naik kelas
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dua, saya tahunya ya Cuma nakal biasa mas. Tapi yo makin lama
makin tidak bisa dikontrol. Saya awalnya bingung apa itu ADHD
aja saya tidak tahu. Ada rasa kecewa juga mas waktu tahu anak
saya itu ADHD.
Bagaimana cara anda menanggapi kritik atau saran dari
orang lain mengenai perilaku anak anda?
saya sedikit mangkel sebenernya mas, kadang banyak orang yang
tidak tahu ADHD itu ngomongin anak saya nakal banget lah.
Saya kan jadi perasaan mas dikiranya saya tidak bisa mendidik
anak dengan baik. Saran selagi itu positif saya terima siapa tahu
dengan saran orang lain yang punya pengalam anak saya jadi
lebih baik.
Apa sajakah nilai-nilai yang ada pada diri anda yang sudah
berhasil anda tanamkan kepada anak anda? Apa pentingnya
menanamkan nilai itu?
kejujuran karena orang hidup itu modalnya jujur biar bisa
dipercaya orang lain dihargai sama orang.
Bagaimana sikap penerimaan anda terhadap kondisi anak
anda?
anak saya beda-beda mas tapi saya memberikan kasih sayang
sama rata tidak membeda-bedakan dan yang paling penting sabar
dan ikhlas. Kalau tidak sabar justru saya nanti yang stres.
apa yang anda ketahui tentang anak ADHD?
anak hiperaktif mas, yang tingkah lakunya agresif.
Bagaimana perasaan anda ketika mengetahui anak anda
didiagnosa mengalami gangguan ADHD?
ya sedih, kecewa juga kok anak saya ternyata punya kelainan
bawaan dari lahir. Campur aduk perasaannya mas saya sama
suami saya sampai bingung harus ngelakuin apa.
Bagaimana cara anda menanggapi kritik atau saran dari
orang lain mengenai perilaku anak anda?
saya orangnya santai mas, ya terserah orang mau bilang apa
pokonya saya fokus mendidik anak ngurus suami saya udah itu
aja. Jika ada saran yang baik saya terbuka malah seneng ada yang
perhatian sama anak saya mas.
Apa sajakah nilai-nilai yang ada pada diri anda yang sudah
berhasil anda tanamkan kepada anak anda? Apa pentingnya
menanamkan nilai itu?
nilai rajin, orang pinter kan kalah sama orang rajin mas. Emang
belum sepenuhnya bisa tapi saya pelan-pelan. Pokoknya
waktunya belajar saya damping walaupun saya ngantuk capek
dengan aktivitas di rumah saya bela-belain buat damping anakanak saya belajar.
Bagaimana sikap penerimaan anda terhadap kondisi anak
anda?
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jujur mas saya lebih sayang sama anak saya yang pertama,
walaupun anak saya ADHD dan tidak sama dengan anak lainnya.
Orang dia seperti itu bukan kemauannya dia sendiri. Kadang
habis saya marahin saya juga merasa kasihan tidak tega. Saya
harus belajar lebih sabar lagi menghadapi anak saya.

2. FAKTOR PSIKOLOGIS
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Kesulitan-kesulitan apa sajakah yang pernah anda rasakan
atau yang pernah anda alami?
kesulitan yang bikin saya stress itu masalah sekolah mas. Dia itu
susah menangkap pelajaran selalu mendapat rangkin terakhir. Ya
itu kesulitan saya untuk memberi semangat anak agar rajin belajar
ya paling tidak jangan sampai terbelakang masalah rangking saya
malu mas kalau tiap semester pasti rangking terakhir
Bagaimana anda menghadapi kesulitan yang anda alami?
saya berusaha mendampingi anak saya belajar, walaupun susah
sukanya lari-lari, teriak-teriak ya saya sabar ngajarin anak saya.
Apa yang anda lakukan untuk membangun kepercayaan
terhadap diri anda sendiri sehingga anda tidak merasa
tersisih ketika bergaul dengan masyarakat?
ya pede aja mas, udah orang mau ngomong apa ya biarkan saja.
Mau ngomong anak saya nakal atau anak saya tidak bisa diem
duduk tenang atau apapun ya biarkan saja.
Bagaimana cara anda mengatasi kejenuhan dan stres ketika
menghadapi anak anda?
refreshing mas, saya itu kalau sedang jenuh dengan pekerjaan
rumah ya jalan-jalan ke mall atau ke rumah saudara untuk sekedar
cerita-cerita.
Bagaimana perasaan anda ketika melihat perilaku anak anda
yang tidak sesuai dengan keinginan atau hati nurani anda?
sebagai orangtua perasaan kecewa pasti ada, orangtua punya
harapan yang baik untuk anak-anaknya. Yang namanya orangtua
pasti kepengen anak-anaknya pinter, berprestasi, rajin ibadahnya
lha kalau dihadapkan dengan anak saya yang seperti itu ya pasti
sedih dan kecewa pasti ada. Ya saya berpikir itu titipan dari
Tuhan yang harus saya jaga walaupun ada perasaan sedih
Kesulitan-kesulitan apa sajakah yang pernah anda rasakan
atau yang pernah anda alami?
kalau dibilanginin susah pak, harusnya kalau saya bilangin waktu
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anak saya sedang santai kalau tidak anak saya akan berontak.
Bagaimana anda menghadapi kesulitan yang anda alami?
biasanya hari rabu dan sabtu ada guru pamong untuk
mendampingi anak-anak yang berkebutuhan khusus termasuk
anak saya, nah pada saat saya menjemput anak saya, saya selalu
meluangkan waktu untuk berkonsultasi dengan guru pamong
yang hari itu mendampingi anak saya di sekolah
Apa yang anda lakukan untuk membangun kepercayaan
terhadap diri anda sendiri sehingga anda tidak merasa
tersisih ketika bergaul dengan masyarakat?
saya tetap percaya diri bergaul dengan masyarakat walaupun
sebenarnya saya malu ketika ada orang lain yang membicarakan
tingkah laku anak saya yang agresif.
Bagaimana cara anda mengatasi kejenuhan dan stres ketika
menghadapi anak anda?
seminggu sekali atau dua minggu sekali saya pergi memancing,
kadang-kadang saya juga mengajak anak saya. Mengajak jalanjalan keluarga di hari libur
Bagaimana perasaan anda ketika melihat perilaku anak anda
yang tidak sesuai dengan keinginan atau hati nurani anda?
wah rasanya itu ingin sekali memarahi anak saya tapi ketika
sudah berhadapan dengan anak saya rasa marah itu hilang dan
saya lebih ,untuk memberi nasehat secara pelan-pelan tanpa
marah-marah
Kesulitan-kesulitan apa sajakah yang pernah anda rasakan
atau yang pernah anda alami?
kesulitannya itu ketika saya capek dengan pekerjaan dan rutinitas
saya, saya sering emosi kalau dia tidak bisa diatur. Saya pasti
marah-marah semua kena marah saya mas.
Bagaimana anda menghadapi kesulitan yang anda alami?
saya berdoa aja mas sama Tuhan biar saya kuat, berdoa semoga
anak saya diberi berkat oleh Tuhan biar dia bisa sembuh. Saya
suka pusing mas kalau lagi capek.
Apa yang anda lakukan untuk membangun kepercayaan
terhadap diri anda sendiri sehingga anda tidak merasa
tersisih ketika bergaul dengan masyarakat?
dengan saya punya anak kaya gitu saya percaya diri aja mas.
Yang penting saya menafkahi anak saya dengan uang halal, saya
anggap ini cobaan dari Tuhan.
Bagaimana cara anda mengatasi kejenuhan dan stres ketika
menghadapi anak anda?
saya kalau lagi jenuh, stres, pusing saya main ditempat tetangga.
Saya juga sering kumpul sama komunitas digereja. Kumpul sama
teman-teman ya sudah cukup bagi saya untuk mengatasi pusing
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dan jenuh.
Bagaimana perasaan anda ketika melihat perilaku anak anda
yang tidak sesuai dengan keinginan atau hati nurani anda?
sedih pasti ya mas, orangtua pengennya liat anaknya manut sama
orangtua dan pinter. Kadang saya marah mas kok anak saya itu
tidak bisa diatur, bandel, sukanya itu ngece sama orangtua. Tapi
kalau dipikir-pikir lagi oh iya anak saya kan lain dari anak pada
umumnya.
Kesulitan-kesulitan apa sajakah yang pernah anda rasakan
atau yang pernah anda alami?
kesulitan kalau mati lampu mas, dia kalau gelap tidak mau mas
teriak-teriak sampai kuping saya budeg dengerinnya. Kadang ya
tidak enak sama tetangga kiri-kanan.
Bagaimana anda menghadapi kesulitan yang anda alami?
saya beli gen-set buat jaga-jaga kalau listrik mati. Kalau pake
lampu chas tetap teriak katanya liat setanlah, liat pocong lah hmm
pusing mas.
Apa yang anda lakukan untuk membangun kepercayaan
terhadap diri anda sendiri sehingga anda tidak merasa
tersisih ketika bergaul dengan masyarakat?
saya selalu berpikir positif aja mas, ya setiap manusia pasti ada
kekurangannya tidak ada yang sempurna.
Bagaimana cara anda mengatasi kejenuhan dan stres ketika
menghadapi anak anda?
saya jalan-jalan mas tiap sabtu-minggu atau malam minggu
keluar sama anak sama suami saya keluar makan, kadang nonton
bioskop.
Bagaimana perasaan anda ketika melihat perilaku anak anda
yang tidak sesuai dengan keinginan atau hati nurani anda?
piye yo mas, kecewa kalau liat anak saya itu tingkahnya nekoneko tidak terkendali. Apalagi kalau kumpul sama sepupu,
keponakan-keponakan saya kan banyak kadang saya malu sendiri
kalau anak saya itu nakalin sepupunya
Kesulitan-kesulitan apa sajakah yang pernah anda rasakan
atau yang pernah anda alami?
kalau disuruh belajar itu susah mas, ya ada-ada saja alesannya
ngantuk lah masih pengen main mas, kalau ditanyain ada PR
tidak katanya ga ada, anak saya itu suka bohong mas kalau
ngomong tidak ada PR saya cek nanti saya Tanya sama temannya
yang satu kelas. Tanya PRnya apa halaman berapa.
Bagaimana anda menghadapi kesulitan yang anda alami?
saya kontrol mas, misal tidak mau belajar nanti saya ancam
laporin ke kepala sekolah biar besok pagi dipanggil. Anak saya
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S5/FPS/355
S6/FPS/364
S6/FPS/365
S6/FPS/366
S6/FPS/367
S6/FPS/368
S6/FPS/369
S6/FPS/370
S6/FPS/371
S6/FPS/372
S6/FPS/373
S6/FPS/374
S6/FPS/375
S6/FPS/376
S6/FPS/377
S6/FPS/378
S6/FPS/379
S6/FPS/380
S6/FPS/381
S6/FPS/382
S6/FPS/383
S6/FPS/384
S6/FPS/385
S7/FPS/436
S7/FPS/437
S7/FPS/438
S7/FPS/439
S7/FPS/440
S7/FPS/441
S7/FPS/442
S7/FPS/443
S7/FPS/444
S7/FPS/445
S7/FPS/446
S7/FPS/447
S7/FPS/448
S7/FPS/449
S7/FPS/450
S7/FPS/451
S7/FPS/452
S7/FPS/453
S7/FPS/454
S7/FPS/455
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kan paling takut sama ibu kepala sekolah.
Apa yang anda lakukan untuk membangun kepercayaan
terhadap diri anda sendiri sehingga anda tidak merasa
tersisih ketika bergaul dengan masyarakat?
saya PD aja mas, bagaimanapun itu anak saya terima apa adanya.
Bagaimana cara anda mengatasi kejenuhan dan stres ketika
menghadapi anak anda?
kalau jenuh saya tidur aja mas dikamar, kadang naik sepeda pergi
kerumah kakak saya cerita-cerita.
Bagaimana perasaan anda ketika melihat perilaku anak anda
yang tidak sesuai dengan keinginan atau hati nurani anda?
kecewa dibilangin susah padahal saya itu berharap anak saya
menjadi anak yang bisa membanggakan kedua orangtua.
Kesulitan-kesulitan apa sajakah yang pernah anda rasakan
atau yang pernah anda alami?
kesulitan banyak mas, kayak susah dinasehatin. Masih seenaknya
sendiri tingkah lakunya yang bikin saya itu emosi.
Bagaimana anda menghadapi kesulitan yang anda alami?
pastinya harus sabar ya mas, sama berdoa aja lah mas biar anakanak saya itu sukses semua
Apa yang anda lakukan untuk membangun kepercayaan
terhadap diri anda sendiri sehingga anda tidak merasa
tersisih ketika bergaul dengan masyarakat?
sama tetangga sama teman-teman saya ya biasa mas, tidak minder
saya apa gimana. Saya berpikir setiap manusia pasti punya
kekurangan makanya saya tidak merasa beda terus minder garagara punya anak ADHD.
Bagaimana cara anda mengatasi kejenuhan dan stres ketika
menghadapi anak anda?
saya itu biasanya ikut warga pengajian mas di lingkungan rumah.
Nanti kan ketemu sama teman-teman ada juga saudara terus nanti
itu cerita-cerita sama mereka dengerin pengajian dari ustad bisa
jadi refreshing juga mas. Pkoknya itu kalau dirumah lagi sumpek
ada pengajain itu jadi lupa masalah dirumah.
Bagaimana perasaan anda ketika melihat perilaku anak anda
yang tidak sesuai dengan keinginan atau hati nurani anda?
kecewa mas, tapi saya berusah berpikir positif terhadap ujian
yang diberikan oleh Tuhan
Kesulitan-kesulitan apa sajakah yang pernah anda rasakan
atau yang pernah anda alami?
kerulitannya itu ya tingkah laku anak saya yang hiperaktif itu
kadang adiknya itu niru kakaknya mas, padahal adiknya itu
normal. Kalau kakaknya polah yang aneh-aneh pasti adiknya itu
niru tingkahnya kakaknya. Kemaren itu kakaknya ngomong
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S7/FPS/456
S7/FPS/457
S7/FPS/458
S7/FPS/459
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“bajingan” ya adiknya niru dikit-dikit ngomong “bajingan” gitu
mas.
Bagaimana anda menghadapi kesulitan yang anda alami?
ya awalnya saya marahin mas, terus saya kasih nasehat kalau
omongan seperti itu tidak baik nanti ibu bilangin ke pak guru loh.
Apa yang anda lakukan untuk membangun kepercayaan
terhadap diri anda sendiri sehingga anda tidak merasa
tersisih ketika bergaul dengan masyarakat?
pokoknya saya PD aja asal tidak merugikan orang lain ngapain
harus minder yang penting kita tidak salah.
Bagaimana cara anda mengatasi kejenuhan dan stres ketika
menghadapi anak anda?
pkoknya itu hari minggu jatahnya papahnya yang ngurusin anakanak saya, ntar saya dirumah tidur atau biasanya saya main
ditempat tetangga saya mas buat sekedar ngobrol-ngobrol aja.
Bagaimana perasaan anda ketika melihat perilaku anak anda
yang tidak sesuai dengan keinginan atau hati nurani anda?
kecewa mungkin terlalu kecewa jadi saya itu sering marah-marah.
Namanya aja orangtua ya mas kalau anaknya nakal pasti
dimarahin. Masnya juga iya kan sama orangtuanya kalau nakal
pasti dimarahin.

3. FAKTOR LINGKUNGAN DAN KELUARGA
KODE
S1/FKL/061
S1/FKL/062
S1/FLK/063
S1/FLK/064
S1/FLK/065
S1/FLK/066
S1/FLK/067
S1/FLK/068
S1/FLK/069
S1/FLK/070
S1/FLK/071
S1/FLK/072
S1/FLK/073
S1/FLK/074
S1/FLK/075
S1/FLK/076
S1/FLK/077
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Bagaimanakah upaya yang anda lakukan untuk
menyesuaikan anak anda dalam lingkungan masyarakat?
menyesuaikan dengan masyarakat ya tidak terlalu sulit ya mas.
Mungkin dengan teman sebaya yang agak sulit. Anak saya itu
sudah di cap anak nakal suka bikin onar, suka bikin masalah,
suka berantem. Lha itu yang susah, anak saya tidak punya teman
main lagi sekarang. Ya mau gimana lagi ya memang tidak bisa
bergaul dengan orang lain. Di sekolah pun anak saya memang
sulit untuk menjalin pertemanan dengan teman-teman sebayanya.
Bagaimana gambaran kelekatan anak anda dengan anggota
keluarga?
paling deket sama kakanya, anak, saya punya anak dua yang
pertama itu kelas 5 SD, kakaknya sekarang SMP kelas 2 dengan
kakaknya itu deket karena memang saya selalu memberi
pemahaman dengan si kakak ini kalau adik itu punya kekurangan
ya kalau berlebihan ya dimaklumi aja, kamu ngalah aja sama adik
kalau dia pukul kakak ya jangan bales mukul harus sayang sama

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

KODE
S1/FLK/078
S1/FLK/079
S1/FLK/080
S1/FLK/081
S2/FKL/157
S2/FKL/158
S2/FLK/159
S2/FLK/160
S2/FLK/161
S2/FLK/162
S2/FLK/163
S2/FLK/164
S2/FLK/165
S2/FLK/166
S2/FLK/167
S2/FLK/168
S2/FLK/169
S2/FLK/170
S2/FLK/171
S3/FKL/238
S3/FKL/239
S3/FLK/240
S3/FLK/241
S3/FLK/242
S3/FLK/243
S3/FLK/244
S3/FLK/245
S3/FLK/246
S3/FLK/247
S3/FLK/248
S3/FLK/249
S3/FLK/250
S3/FLK/251
S3/FLK/252
S3/FLK/253
S4/FKL/316
S4/FKL/317
S4/FLK/318
S4/FLK/319
S4/FLK/320
S4/FLK/321
S4/FLK/322
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adik. Ya dari kakaknya SD sudah saya kasih pemahaman pelanpelan.
Bagaimana gambaran singkat kelekatan anda dengan anak
anda dan anggota keluarga yang lain?
saya deket sama seluruh anggota keluarga, dengan anak ya saya
berusaha untuk memahami perkembangannya, dengan suamipun
saya selalu menjaga komunikasi yang baik. Sama-sama lah
bekerja sama buat mendidik anak.

Bagaimanakah upaya yang anda lakukan untuk
menyesuaikan anak anda dalam lingkungan masyarakat?
ya itu pak saya sering mengajak anak saya mancing nongkrong
disekitar rumah, saya membiarkan anak saya bermain dengan
teman sebayanya tetapi tetap saya kontrol
Bagaimana gambaran kelekatan anak anda dengan anggota
keluarga?
paling dekat itu sama saya, pulang sama berangkat sekolah itu
maunya sama saya, sama ibuknya gam au mas. Kalau makan atau
mandi baru mau sama ibuknya. Mungkin ibuknya yang suka
marah-marah jadi anak saya kurang dekat dengan ibunya.
Bagaimana gambaran singkat kelekatan anda dengan anak
anda dan anggota keluarga yang lain?
ya itu pak yang tadi saya jelaskan sebelumnya, saya sering
mengajak keluarga jalan-jalan. Baik ketika malem minggu
maupun hari libur. Saya dengan anak semuanya dekat pak.
Bagaimanakah upaya yang anda lakukan untuk
menyesuaikan anak anda dalam lingkungan masyarakat?
saya biarkan bermain mas, ya biarin anak saya main sama temanteman sebaya tapi tetap saya awasi perilaku anak saya.
Bagaimana gambaran kelekatan anak anda dengan anggota
keluarga?
semua dekat mas, klo anak saya yang pertama memang dekat
sama bapaknya. Anak saya yang kedua susah mas, dengan
tingkah lakunya yang agak nyeleneh mungkin mengganggu
kakak sama adiknya tapi kalau sama saya ya lumayan deket
karena sehari-hari saya yang mengurus keperluan dia.
Bagaimana gambaran singkat kelekatan anda dengan anak
anda dan anggota keluarga yang lain?
saya dekat sama semua anak saya, kadang anak saya yang
terakhir agak cemburu karena saya lebih perhatian dengan anak
saya yang kedua. Ya saya mau kasih pengertian kalau kakaknya
beda dengan anak yang normal lainnya ya ga mungkin anak
sekecil itu belum paham. Kadang saya cuma memberi
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S4/FLK/323
S4/FLK/324
S4/FLK/325
S4/FLK/326
S4/FLK/327
S4/FLK/328
S4/FLK/329
S4/FLK/330
S5/FKL/356
S5/FKL/357
S5/FLK/358
S5/FLK/359
S5/FLK/360
S5/FLK/361
S5/FLK/362
S5/FLK/363
S5/FLK/364
S5/FLK/365
S5/FLK/366
S5/FLK/367
S5/FLK/368
S5/FKL/369
S6/FKL/386
S6/FKL/387
S6/FLK/388
S6/FLK/389
S6/FLK/390
S6/FLK/391
S6/FLK/392
S6/FLK/393
S6/FLK/394
S6/FLK/395
S6/FLK/396
S6/FLK/397
S6/FLK/398
S7/FLK/460
S7/FKL/461
S7/FLK/462
S7/FLK/463
S7/FLK/464
S7/FLK/465
S7/FLK/467
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bombongan saya sama anak saya yang terakhir.
Bagaimanakah upaya yang anda lakukan untuk
menyesuaikan anak anda dalam lingkungan masyarakat?
saya kalau sehari-hari memang tidak mendampingi secara
langsung, saya pesen aja sama pembantu untuk mengawasi anak
saya dengan ekstra. Saya memang membatasi pergaulan dengan
anak lingkungan rumah karena saya khawatir kalau anak saya itu
berbuat neko-neko sama teman-temannya.
Bagaimana gambaran kelekatan anak anda dengan anggota
keluarga?
paling deket sama ibu mertua saya mas, karena sehari-hari ibu
mertua saya yang ngurusin sama pembantu. Tapi selalu saya
dikasih tau jika ada apa-apa tentang anak saya
Bagaimana gambaran singkat kelekatan anda dengan anak
anda dan anggota keluarga yang lain?
paling deket saya sama suami saya, anak saya cuma satu sering
saya tinggal kerja deketnya sama simbahnya mas. Kan simbah
udah sepuh jadi saya cari pembantu buat bantuin ibu di rumah.
Bagaimanakah upaya yang anda lakukan untuk
menyesuaikan anak anda dalam lingkungan masyarakat?
Dibiarin main sendiri mas asal tidak kelewatan batas, saya awasi
terus pokoknya biar tidak berantem sama temennya soalnya dia
itu sering berantem mas. Kemarin aja dia itu habis pukul
temannya sampai benjol saya kan jadi malu mas.
Bagaimana gambaran kelekatan anak anda dengan anggota
keluarga?
saya sama semua anggota keluarga deket mas, sama suami dan
anak-anak saya semua.
Bagaimana gambaran singkat kelekatan anda dengan anak
anda dan anggota keluarga yang lain?
anak saya itu deketnya sama bapaknya mas, kalau bapaknya pergi
kemana terus pulannya lama dia itu nanyain terus. Kalau
ketahuan bapaknya pergi pasti minta ikut kalau tidak dibolehin ya
nanti ngamuk dirumah
Bagaimanakah upaya yang anda lakukan untuk
menyesuaikan anak anda dalam lingkungan masyarakat?
saya memang tidak terlalu bebas seperti sama kakaknya, saya
biarin main tapi sama anak-anak tertentu saja mas. Anak-anak
yang saya memang kenal sama orangtuanya saya itu khawatir
kalau anak saya itu dianggap ngajarin anak-anak yang lainnya
jadi anak yang nakal takut juga kalau ntar berantem
Bagaimana gambaran kelekatan anak anda dengan anggota
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S7/FLK/468
S7/FLK/469
S7/FLK/470
S7/FLK/480
S7/FLK/481
S7/FLK/482
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keluarga?
anak saya itu dua-duanya deket sama saya semua mas apa-apa
kan saya mas. Anterin jemput sekolah tidak mau kalau bukan
ibunya.
Bagaimana gambaran singkat kelekatan anda dengan anak
anda dan anggota keluarga yang lain?
sama semua keluarga besar deket mas, keluarga dari bapaknya
anak-anak juga deket
Bagaimanakah upaya yang anda lakukan untuk
menyesuaikan anak anda dalam lingkungan masyarakat?
Saya biarin anak saya main keluar rumah biar tahu dunia luar,
tapi tetap saya awasi dari jauh mas.
Bagaimana gambaran kelekatan anak anda dengan anggota
keluarga?
adik itu deketnya sama papahnya karena papahnya itu orangnya
suka manjain anak jadi si adik itu lebih deket sama papahnya
kalau saya kan tidak terlalu manjain anak. Lha kakak itu deket
sama saya yang ngurusin semua keperluannya dia saya jadi
deketnya sama saya.
Bagaimana gambaran singkat kelekatan anda dengan anak
anda dan anggota keluarga yang lain?
dengan keluarga saya ya deket karena ibu rumah tangga
kerjaannya ngurus anak banyak dirumah deketnya sama saya
semua

4. FAKTOR KEBUDAYAAN DAN AGAMA
KODE
S1/FKL/082
S1/FKL/083
S1/FKA/084
S1/FKA/085
S1/FKA/086
S1/FKA/087
S1/FKA/088
S1/FKA/089
S1/FKA/090
S1/FKA/091
S1/FKA/092
S1/FKA/093
S1/FKA/094
S1/FKA/095
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Bagaimana upaya yang anda lakukan untuk menanamkan
nilai-nilai kebudayaan yang ada dalam mendidik anak?
pelan-pelan saya mengajarkan kebiasaan-kebiasaan yang baik
dalam kehidupan sehari-hari memang susah ya mas. Tapi saya
tidak akan pernah lelah untuk mengingatkan setiap hari. Misalnya
kalau sedang makan jangan sambil lari, dan masih banyak lagi
mas.
Bagaimana upaya anda mengkondisikan perilaku anak anda
sesuai dengan norma-norma atau peraturan dalam
masyarakat?
ya selalu mendampingi ya mas, iya seperti yang tadi pelan-pelan
saya mulai membiasakan anak saya untuk melakuakan kebiasaankebiasaan yang baik yang sesuai dengan apa yang ada dalam
masyarakat. Kalau anak dibiarkan ya mungkin tambah tidak
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S1/FKA/094
S1/FKA/095
S1/FKA/096
S1/FKA/097
S1/FKA/098
S1/FKA/099
S1/FKA/100
S1/FKA/101
S1/FKA/102
S2/FKA/172
S2/FKA/173
S2/FKA/174
S2/FKA/175
S2/FKA/176
S2/FKA/179
S2/FKA/180
S2/FKA/181
S2/FKA/182
S2/FKA/183
S2/FKA/184
S2/FKA/185
S2/FKA/186
S2/FKA/187
S2/FKA/188
S3/FKA/254
S3/FKA/255
S3/FKA/256
S3/FKA/257
S3/FKA/258
S3/FKA259
S3/FKA/260
S3/FKA/261
S3/FKA/262
S3/FKA/263
S3/FKA/264
S3/FKA/267
S3/FKA/268
S3/FKA/269
S3/FKA/270
S3/FKA/271
S3/FKA/272
S3/FKA/273
S3/FKA/274
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terkendali ya saya berusaha mendampingi lha orang didampingi
aja susah mas apa lagi dibiarkan ya tambah tidak ketulungan mas,
ya dengan cara yang lebih sabar walaupun mungkin sekarang
belum bisa tapi yang namnya orangtua kan wajib mendidik anak.
Apa sajakah nilai-nilai religius yang berhasil anda tanamkan
kepada anak anda yang ada dalam diri anda sendiri?
duh mas disuruh ngaji aja tidak mau, pernah bapaknya saya suruh
nganterin ke tempat ngaji eh malah dia nyelonong pulang. Pernah
dipanggilin guru ngaji ke rumah ya guru ngajinya yang tidak
betah. Disuruh sholat ikut bapaknya ke masjid malah mainan
sendiri pernah Imam sholat didepan di dorong mas sampe jatuh.
Saya malu mas kalau ngajak anak saya ke masjid takut ganggu
Jemaah yang lainnya.
Bagaimana upaya yang anda lakukan untuk menanamkan
nilai-nilai kebudayaan yang ada dalam mendidik anak?
karena saya orang jawa dan saya suka nonton wayang pak, jadi
saya sering mengajak anak saya untuk menonton pertunjukan
wayang. Lha pulangnya saya ceritakan kembali makna dari takoh
pewayangan itu yang patut untuk dicontoh.
Bagaimana upaya anda mengkondisikan perilaku anak anda
sesuai dengan norma-norma atau peraturan dalam
masyarakat?
lha itu yang susah pak, menurut saya yang paling penting anak
saya mau bergaul dengan teman-teman sebayanya dikomplek
rumah dengan harapan dia melihat, merasakan, dan melakukan
apa yang harus dilakukan tanpa harus merugikan orang lain.
Apa sajakah nilai-nilai religius yang berhasil anda tanamkan
kepada anak anda yang ada dalam diri anda sendiri?
kalau jam sholat saya ajak sholat bersama saya pak. Kalau ngaji
saya titipkan secara pribadi kepada pak ustad untuk diawasi.
Bagaimana upaya yang anda lakukan untuk menanamkan
nilai-nilai kebudayaan yang ada dalam mendidik anak?
upaya yang saya lakukan ya mendidik anak seperti membiasakan
bangun pagi, budaya bangun dikeluarga saya memang sudah ada
dari jaman saya masih kecil, saya terapkan sekarang kepada anakanak saya. Walaupun anak saya yang kedua itu memang susah
bangun pagi tetap saya paksa mas, lha anak saya itu tidurnya larut
malam repot kalau pagi itu hmm susah banguninnya.
Bagaimana upaya anda mengkondisikan perilaku anak anda
sesuai dengan norma-norma atau peraturan dalam
masyarakat?
saya kontrol mas, saya awasi jika anak saya memang melenceng
saya sebagai orangtua pasti akan menegur. Kalau Cuma menegur
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S4/FKA/331
S4/FKA332
S4/FKA/333
S4/FKA/334
S4/FKA/335
S4/FKA/336
S4/FKA/337
S4/FKA/338
S4/FKA/339
S4/FKA/340
S4/FKA/341
S4/FKA/342
S4/FKA/343
S4/FKA/344
S5/FKA/369
S5/FKA/370
S5/FKA/371
S5/FKA/372
S5/FKA/373
S5/FKA/374
S5/FKA/375
S5/FKA/376
S5/FKA/377
S5/FKA/378
S5/FKA/379
S5/FKA/399
S6/FKA/400
S6/FKA/401
S6/FKA/402
S6/FKA/403
S6/FKA/404
S6/FKA/405
S6/FKA/406
S6/FKA/407
S6/FKA/408
S6/FKA/409
S6/FKA/410
S6/FKA/411
S6/FKA/412
S7/FKA/483
S7/FKA/484
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dengan cara halus ya tidak mempan saya berusaha keras mas
kalau berhubungan dengan peraturan dimasyarakat. Ya kan biasa
kalau lingkungan masyarakat salah sedikit saja pasti ngomongnya
kemana-mana
Apa sajakah nilai-nilai religius yang berhasil anda tanamkan
kepada anak anda yang ada dalam diri anda sendiri?
beribadah di gereja, sekolah minggu, dan saya ajarkan do’a setiap
akan melakukan aktifitas. Kalau hari minggu saya ajak kegereja
dengan pengawasan ekstra ketat. Terutama saya pegangin biar
tidak lari-lari mas.
Bagaimana upaya yang anda lakukan untuk menanamkan
nilai-nilai kebudayaan yang ada dalam mendidik anak?
saya kan orang jawa, orang jawa itu terkenal lembut. Saya
menanamkan keapada anak saya untuk berbicara lembut jangan
ngomong kasar. Kemaren saya marahin mas, dia pulang sekolah
teriak-teriak sama simbahnya katanya “asu” ya saya sampluk itu
mulutnya mas, kalau sama saya dia itu takut.
Bagaimana upaya anda mengkondisikan perilaku anak anda
sesuai dengan norma-norma atau peraturan dalam
masyarakat?
selalu saya awasi mas biar tidak merugikan orang lain, kalau saya
tidak bisa ya minta suami saya atau pembantu untuk ikut
mengontrol.
Apa sajakah nilai-nilai religius yang berhasil anda tanamkan
kepada anak anda yang ada dalam diri anda sendiri?
saya masukin ke TPQ kalau sore nanti yang jaga pembantu saya
ditungguin sampai selesai
Bagaimana upaya yang anda lakukan untuk menanamkan
nilai-nilai kebudayaan yang ada dalam mendidik anak?
sekolah mas, walaupun anak saya kaya gitu keinginan saya buat
pendidikan anak-anak saya tetap ada mas setinggi-setingginya
pokoknya harus sekolah.
Bagaimana upaya anda mengkondisikan perilaku anak anda
sesuai dengan norma-norma atau peraturan dalam
masyarakat?
saya kasih nasehat yang tidak baik dilakukan, kalau susah ya saya
marahin.
Apa sajakah nilai-nilai religius yang berhasil anda tanamkan
kepada anak anda yang ada dalam diri anda sendiri?
latihan ngaji, terus belajar sholat mas. Pelan-pelan saya tanamkan
jika sholat itu penting tidak boleh ditinggalkan
Bagaimana upaya yang anda lakukan untuk menanamkan

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

KODE
S7/FKA/485
S7/FKA/486
S7/FKA/487
S7/FKA/488
S7/FKA/489
S7/FKA/490
S7/FKA/491
S7/FKA/492
S7/FKA/493
S7/FKA/494
S7/FKA/495
S7/FKA/496
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nilai-nilai kebudayaan yang ada dalam mendidik anak?
Saya tanamkan sama anak saya budaya yang mudah-mudah dulu
aja mas, kayak makan itu sambil duduk tidak boleh sambil
ngobrol apalagi lari-lari, ya namanya juga anak-anak mas
kakaknya dinakalin ya bales dinakalin dikejar-kejar itu si adik.
Bagaimana upaya anda mengkondisikan perilaku anak anda
sesuai dengan norma-norma atau peraturan dalam
masyarakat?
saya selalu membimbing anak-anak saya biar tidak mengganggu
orang lain
Apa sajakah nilai-nilai religius yang berhasil anda tanamkan
kepada anak anda yang ada dalam diri anda sendiri?
pelan-pelan saya sama bapak ngajarin anak saya ngaji sama
sholat mas, tapi sholat jama’ah dimasjid belum dibolehin karena
ganggu jama’ah lain dimasjid. Takutnya ntar malah lari-lari di
masjid
Bagaimana upaya yang anda lakukan untuk menanamkan
nilai-nilai kebudayaan yang ada dalam mendidik anak?
saya ajarin anak saya bahasa kromo alus, kromo ngoko, terus
ngomong sama orangtua itu harus pakai bahasa kromo alus. Dia
bisa mas tapi sering lupa ntar balik lagi ngomong pake basaha
jawa ngoko apalagi kalau disekolah itu mas ya anak sd juga
ngomongnya udah kaya orang dewasa misuh-misuh.
Bagaimana upaya anda mengkondisikan perilaku anak anda
sesuai dengan norma-norma atau peraturan dalam
masyarakat?
Saya nasehatin aja mas, saya nasehatin tapi sama contohnya
kayak tidak boleh ngambil barang orang lain ntar dipenjara kayak
itu loh yang di tv.
Apa sajakah nilai-nilai religius yang berhasil anda tanamkan
kepada anak anda yang ada dalam diri anda sendiri?
Saya masih susah ngajakin dia sholat mas, pelan-pelan saya baru
ngajarin dia bacaan sholat dulu
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Lampiran 4. Lembar Observasi Pemberian Koding
LEMBAR OBSERVASI

Nomor

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29

Data Teks

Kode

21 September 2014
Subjek Keluarga Andi
Ketika peneliti mengunjungi
rumah subjek, subjek sedang
memarahi anaknya karena
merusak mainnya. Subjek
bahkan
mencubit
anknya
ketika sedang marah
3 Oktober 2014
Terlihat suami subjek yang
cuek dan tidak peduli terhadap
penelitian
yang
sedang
berlangsung,
bersikap
menghindar ketika dimintai
informasi.
24 september 2014
Subjek yang kedua ibu Beny
terlihat memarahi anaknya
karena mengganggu kakaknya.
Subjek juga menyuruh anaknya
untuk tidak bermain di luar
rumah.
Subjek ketiga ibu Candra,
terlihat ekspresi lelah ketika
wawancara
berlangsung.
26 September 2014
Ketika peneliti dan subjek
ngobrol tiba-tiba anak subjek
melempar bola dan mengenai
anaknya
seketika
subjek
mejewer anaknya
28 september Oktober
Subjek keempat ibu Deny,
terlihat ekspresi kecewa ketika
wawancara
berlangsung,
sesekali
terdengar
suara
keributan dari dalam rumah
antara anak subjek dengan

S1/PD

Analisis

Subjek
melampiaskan
kemarahannya
dengan mencubit
anaknya

Suami subjek
bersikap menghindar
ketika dimintai
informasi

S2/PD
Subjek
melarang
anaknya
untuk
bermain diluar rumah

S3/PD
Ekspresi lelah dan
marah karena
perilaku anaknya

S4/PD
Ekspresi
emosi
kecewa dari subjek.

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
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Nomor

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

45
46
47
48
49
50
51
52

Data Teks
neneknya.
1 Oktober 2014
Subjek kelima ibu Erwin,
terlihat ekspresi sedih ketika
wawancara,
ketika
ada
interaksi anatara subjek dan
anaknya subjek terlihat sabar.
Suami subjek juga terlihat
sudah biasa dengan perilaku
anak ADHD ketika anaknya
berperilaku agresif suaminya
terlihat menenangkan anaknya
dan menanyakan alas an
kenapa merusak mainannya.
Terlihat interaksi yang baik
antara anak pertama dan anak
kedua yang ADHD, si kakak
terlihat mengajari adiknya
untuk bermain kartu dan
permainan lainnya.
4 Oktober 2014
Subjek keenam ibu Fery,
ketika peneliti datang ke rumah
subjek terlihat subjek tidak
mengijinkan anaknya untuk
bermain di luar rumah.
10 Oktober 2014
Subjek yang ketujuh ibu Gigih,
terlihat ekspresi sedih ketika
wawancara.
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Kode

Analisis

S5/PD

Ekspresi emosi sedih

Interaksi yang baik
dalam keluarga

S6/PD

Melarang
anaknya
untuk bermain diluar
rumah

S7/PD

Ekspresi emosi sedih

