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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Memiliki buah hati, tentunya merupakan dambaan bagi setiap orang yang 

telah membina keluarga. Menurut Mayrazano anak adalah sebuah anugerah terbesar 

nan suci dan luhur yang diberikan Allah swt kepada manusia. Anugerah tersebut 

tentunya bukan anugerah garis yang digunakan begitu saja. Allah menyerahkan 

anugerah mulia tersebut kepada umat manusia disertai dengan beban dan tanggung 

jawab untuk mendidik dan membesarkannya hingga menjadi sebuah karakter yang 

kuat dan tangguh dimasa depan. 

Setiap orang tua, pasti menginginkan buah hatinya lahir dengan keadaan yang 

sehat, baik sehat secara fisik maupun sehat secara psikis atau mental, karena bagi 

para orang tua, anak merupakan harapan besar dimasa depan guna mengangkat 

harkat dan derajat orang tuanya. Senada dengan ungkapan tersebut Myrazano 

menegaskan bahwa kelahiran merupakan salah satu dari takdir yang diciptakan oleh 

Allah SWT terhadap makhluk ciptaanya. Manusia sebagai makhluk tidak diberikan 

hak untuk memilih, seperti halnya kelahiran anak yang merupakan penetapan mutlak 

dari Allah SWT dan Allah SWT tidak pernah salah dalam menetapkan sebuah 

keputusan. 

Keadaan berbeda lagi ketika anak yang dilahirkan, berbeda dengan anak 

lainnya, yakni anak memerlukan perhatian dan kebutuhan yang khusus jika 

dibandingkan dengan anak yang lainnya, tentunya orang tua mengalami guncangan 

mental dalam situasi tertentu. Berkaitan dengan hal tersebut (Heward dalam 

Wikipedia) mengemukakan anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan 

karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu 

menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi dan fisik, yang termasuk 

kedalam anak berkebutuhan khusus antara lain: tunanetra, tunarungu, tunadaksa, 

tunalaras, tunagrahita, kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak berbakat dengan 

gangguan kesehatan. 
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Senada dengan peristiwa di atas, beberapa perasaan emosi yang mungkin 

dialami oleh orang tua meliputi: orang tua merasa kaget, penyangkalan, sedih, dan 

marah, rasa bersalah, takut dan cemas serta penyesuaian dengan kenyataan yang baru 

smith (2009). 

Ketidaksempurnaan yang dimiliki oleh anak ketika lahir memang dapat 

membawa dampak yang negatif bagi para orang tua. Namun hal tersebut adalah 

mengurangi kewajiban orang tua yakni dalam tugas dan tanggungjawab mendidik 

dan membesarkan anak sebagai generasi masa depan. Sehingga mau jadi apa dan 

mau seperti apa anak-anak di masa depan, tergantung dari kedua orang tuanya 

(Myrazano). Apabila anak-anak itu dibesarkan dalam lingkup pendidikan yang benar, 

karena mereka akan tumbuh dan berkembang menjadi dewasa secara benar. 

Pada umumnya orang tua yang mempunyai anak hiperaktif sering mengeluh 

tentang perilaku anaknya. Perilaku anak hiperaktif, antara lain sulit berkonsentrasi, 

selalu mengganggu orang lain, sering bergerak dari satu kegiatan ke kegiatan yang 

lainnya dan tidak mudah diam, susah diatur, sering lupa pada barang-barang 

miliknya sendiri, serta berbicara berlebihan. 

Dalam perkembangan dirinya secara menyeluruh, anak hiperaktif mempunyai 

permasalahan berkaitan dengan kesulitan melakukan koordinasi gerak pada gerak 

yang menggunakan otak halus (fine motor) dan gerak yang menggunakan otak besar 

(gross motor). Kesulitan lainnya adalah dalam menggunakan pemikiran nonverbal, 

fungsi pengorganisasian dan perencanaan gerak dalam aktivitas tertentu, emosional 

terutama masalah sosial yang disebabkan oleh adanya perilakunya yang suka 

merusak, suka mengganggu. Emosi negatif yang kemudian masalah-masalahnya 

berkembang menjadi psikopatologi. Ketiadaan perhatian tidak dapat diam berlebihan 

dan sifat menurutkan kata hati merupakan perilaku salah menyesuaikan diri dan tidak 

sejalan dengan tingkat perkembangan anak. 

Sekitar 15 persen anak hiperaktif usia prasekolah kerap diberi hukuman, 

bahkan 16 persennya dikeluarkan dari tempat penitipan anak dan sekolah mereka. 

Bahkan penelitian di Iran pada 2010 menemukan, bahwa 74 persen anak hiperaktif 

mengalami kekerasan dari orangtua. Orangtua cenderung berinteraksi secara negatif 

kepada anak hiperaktif. Akibatnya, anak lebih terpuruk. 
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Anak hiperaktif mulai terjadi pada usia sekitar 3 tahun atau sampai 7 tahun, 

sedangkan hendaya adanya kurang pemusatan perhatian (inattention), suka 

menurutkan kata hati dan suka mengganggu temannya (impulsioity), sikap tdak mau 

diam dan selalu aktif melakukan kegiatan tanpa ada penyelesainnya (hyperactioity), 

serta gejala-gejalanya mulai terlihat secara jelas pada saat yang bersangkutan masuk 

sekolah. Namun sebelumnya, para orang tua yang mempunyai anak hiperaktif telah 

melihat adanya gejala-gejala gangguan. Gejala-gejala gangguan pada anak hiperaktif, 

misalnya perilaku yang sangat aktif di rumah berupa perilaku yang suka bermain 

dengan melempar, membongkar barang-barang yang ada disekeliling ruangan tanpa 

ada penyelesaian untuk dirapikan kembali, sikap suka mengganggu dan nakal, selalu 

menentang, serta sangat lamban untuk memahami arahan atau latihan-latihan 

berkaitan dengan aktivitas sehari-hari. Bandi Delphie (2009). 

Mengelola anak hiperaktif memang butuh kesabaran yang luar biasa, juga 

kesadaran untuk senantiasa tak merasa lelah, demi kebaikan si anak. Anak hiperaktif 

memang selalu bergerak, nakal, tak bisa berkosentrasi. Keinginannya harus segera 

dipenuhi. Mereka juga kadang impulsif atau melakukan sesuatu secara tiba-tiba tanpa 

dipikir lebih dahulu. Gangguan perilaku ini biasanya terjadi pada anak usia 

prasekolah dasar, atau sebelum mereka berusia 7 tahun.  

Menghadapi hal tersebut, banyak orang tua merasa bingung, kurang 

memahami atau kurang memperdulikan problem hambatan perkembangan itu 

sebagian orang tua bersikap masa bodoh, bahkan mengabaikan hal tersebut. Mereka 

hanya berpikir sepihak dan memandang atau menganggap anak sebagai orang 

dewasa mini. Anak diperlakukan harus selalu mengerti dan mengikuti kehendak 

orang tua. Di sisi lain, sebagian orang tua menjadi bingung apa yang harus dilakukan 

untuk mengatasi problem tersebut. 

Adapun dua contoh kasus dalam penelitin ini yang dapat dari salah satu 

sumber Antara News (2010) misalnya Kasus terbakarnya Ilham, bocah asal 

Kabupaten Malang serta pemasungan terhadap Adi Saputro (10) bocah asal 

Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Seperti dialami Ilham, sebagian tubuhnya hangus 

karena tidak bisa lari menyelematkan diri saat api melalap kamarnya. Ayah Ilham, 

Suhaebi, mengikat kaki anaknya dengan rantai. dari kasus ini hampir sama dengan 

kasus Ilham, karena hiperaktif dan cacat mental, seorang anak bernama Januper 
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berusia 8 tahun. Pada bagian kaki kanannya, dirantai oleh orangtuanya selama lima 

tahun. Orang tua Januper, berinisial AK (50) memasangkan rantai di kaki kanannya, 

serta menempatkannya di ruang tamu rumah kontrakan mereka. 

Dari kasus di atas, dapat diketahui orang tua yang mengannggap anaknya 

hiperaktif tanpa adanya dukungan sosial sedikitpun kemudian menganggap hiperaktif 

suatu hal yang membahayakan sehingga anaknya dirantai dikaki, padahal hal tersebut 

tidak baik untuk psikologis anaknya, bahkan anak bisa menjadi trauma atau depresi. 

Dari fenomena lain, adapun dalam penilitian ini menemukan subyek bernama 

BL, anak yang hiperaktif. Subyek sering terlihat di suatu tempat pernainan ternana di 

sebuah mall yang berada di Malang. Peneliti sering kali melihat subyek bermain, 

berlari-lari kesana kemari, dan loncat-loncat melihat pengunjung yang lain bermain 

PUMP Dancing. Subyek tidak sendiri, subyek ditemani oleh ayahnya. Dari hasil 

wawancara peneliti dengan salah satu pengunjung disana ayahnya seing menemani 

subyek ke tempat permainan tersebut setiap hari, dari sore hingga tempat permainan 

tersebut tutup pada malam hari. 

Dari fenomena ini terlihat sekali bahwa dukungan seorang ayah yang bisa 

menerima psikologis anaknya, dengan membawa anaknya setiap hari ketempat 

permainan. Seorang ayah yang ikhlas meluangkan waktu setiap malam untuk 

menemani anaknya bermain. Dukungan sosial yang dilakukan ayah BL tersebut 

merupakan salah satu bentuk dukungan emosianal dengan memberikan perhatian dan 

empati untuk menghadapi anak hiperaktif. 

Dukungan dari keluarga merupakan dukungan sosial pertama yang diterima 

seseorang karena anggota keluarga adalah orang-orang yang berada dilingkungan 

paling dekat dengan diri individu dan memiliki kemungkinan yang besar untuk dapat 

memberikan bantuan Levit (1983). Dukungan sosial yang diberikan kepada anak 

akan sangat berperan penting dalam pembentukan kepribadian anak. Menurut 

Argyle, dkk (1980), dalam Rice (1993), menyatakan bahwa dukungan sosial 

orangtua mempunyai keterkaitan dengan hubungan yang dekat antara anak dan 

orangtua, harga diri yang tinggi, kesuksesan akademik, dan perkembangan moral 

yang baik pada anak. 

Pentingnya dukungan sosial yang diberikan orang tua adalah agar 

kemampuan sosialisasi dan ketrampilan komunikasi anak dapat berkembang secara 

optimal sebagai bekal untuk hidup bersama dalam masyarakat, karena hanya dari 
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dukungan tersebutlah yang mampu memberikan pengaruh besar dalam kehidupan 

anak. Tentu bisa dibayangkan, bila tidak ada dukungan sosial yang diberikan orang 

tua pada anak yang memerlukan kebutuhan khusus, maka anak akan mengalami 

banyak kesulitan dalam menyelesaikan tugas perkembangannya. 

Dukungan sosial yang diberikan orang tua tidak hanya berupa perhatian 

melainkan berupa dorongan yang dapat memberikan rasa aman, sehingga individu 

merasa diperhatikan, diterima keberadaan dan keadaannya, dukungan yang bertujuan 

untuk mengembangkan harga diri dan kepercayaan diri subyek, dukungan untuk 

menjadikan individu lebih siap dalam kondisi yang berkaitan dengan masalahnya dan 

dukungan yang berupa alternatif dalam pemecahan masalah. 

Bagi anak hiperaktif, peran aktif orang tua ini merupakan bentuk dukungan 

sosial yang menentukan kesehatan dan perkembangannya, baik secara fisik maupun 

psikologis. Pengaruh dukungan sosial yang lebih kecil pada anak hiperaktif lebih 

memungkinkan untuk mengalami konsekuensi psikis yang negatif. Ketika tidak ada 

dukungan sosial yang diberikan orang tua pada anak yang memerlukan kebutuhan 

khusus, maka anak akan mengalami banyak kesulitan dalam menyelesaikan tugas 

perkembangannya 

Sebaliknya anak yang memperoleh dukungan sosial yang tinggi akan menjadi 

individu lebih optimis dalam menghadapi kehidupan saat ini maupun masa yang 

akan datang, lebih terampil dalam memenuhi kebutuhan psikologi dan memiliki 

tingkat kecemasan yang lebih rendah, mempertinggi keterampilan interpersonal, 

memiliki kemampuan untuk mencapai apa yang diinginkan, serta lebih mampu untuk 

mengupayakan dirinya dalam beradaptasi dengan stress. 

Dari hasil penelitian sebelumnya, yakni berkaitan dengan dukungan social 

orang tua pada anak berkebutuhan khusus (retradasi mental) yang dilakukan oleh 

Fuat Ardyanto (2006), ialah semua subyek penelitiannya telah memberikan 

dukungannya secara maksimal sesuai dengan pemahamanya masing-masing, namun 

dukungan yang diberikan belum mengarah pada apa yang dibutuhkan oleh anak dan 

belum dikatakkan ideal sebab ada beberapa aspek yang belum terpenuhi. Orang tua 

memberikan dukungan pada aspek yang berbeda-beda. Ketika orang tua memberikan 

dukungan instrumental berupa pemenuhan kebutuhan fisiologis secara penuh maka 

yang dapat dirasakan adalah anak menjadi bersemangat ketika disekolah. Berbeda 
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dengan dukungan informasional, pemberian dukungan ini meliputi pencarian 

informasi mengenai permasalahan anak yang dilakukan oleh orang tua pada orang 

yang tepat dan pemberian nasehat, sehingga dampak yang diperoleh adalah orang tua 

dapat mengontrol perilaku negatif anak. Selain itu, dari pemberian dukungan secara 

emosional dan dukungan pada harga diri, dapat diketahui sejauh mana bentuk 

perhatian yang telah diberikan oleh masing-masing orang tua guna meningkatkan 

rasa percaya diri anak sehingga anak tidak merasa rendah diri. 

Dari penelitian sebelumnya dan beberapa fenomena yang didapat mengenai 

dukungan sosial orang tua terhdap anak dapat dsimpulkan bahwa orang tua 

memberikan dukungan sosial yang berbeda-beda terhadap anak, dan menginginkan 

agar dukungan yang ideal. Bentuk dukungan yang ideal adalah bentuk dukungan 

yang mencakup aspek instrumental, informasional, emosional, dukungan pada harga 

diri dan dukungan pada kelompok sosial. 

Dari tugas perkembangan anak yang khas pada anak hiperaktif adalah 

mengembangkan hati nurani, pengertian moral, dan dan tata dan tingkatan nilai, 

mencapai kebebasan pribadi, mengembangkan pengertian-pengertian yang yang 

diperlukan untuk kehidupan sehari-hari,. 

Mengacu pada kasus dan fenomena di atas, maka peneliti tertarik melakukan 

penelitian mengenai bagaimana bentuk dukungan sosial yang diberikan oleh orang 

tua pada anak hiperaktif. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, masalah yang diangkat 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut bagaimana bentuk-bentuk dukungan 

sosial orang tua pada anak hiperaktif.  

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari peneltian ini adalah : 

Untuk mengetahui bentuk dukungan sosial dan apa saja yang telah dilakukan orang 

tua untuk anak hiperaktif.  
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D. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis 

Dalam penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan sumbangan yang 

berarti bagi perkembangan ilmu psikologi. 

2. Manfaat praktis 

Dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan masukan bagi para 

orang tua yang memiliki anak hiperaktif untuk memberikan dukungan social yang 

dibutuhkan anak sehingga membantu mengatasi hambatan-hambatan dalam 

proses belajar yang dialami oleh anak, baik di rumah maupun disekolah, agar 

kemampuan sosialisasi dan keterampilan komunikasi anak dapat berkembang 

secara optimal sebagai bekal untuk hidup bersama dalam masyarakat. 


