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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Attention Deficit Hiperactivity  Disorder (ADHD) merupakan suatu 

gangguan perkembangan yang mengakibatkan ketidakmampuan mengatur 

perilaku, khususnya untuk mengantisipasi tindakan dan keputusan masa depan 

(Martin, 2008).  Faktor penyebabnya meliputi faktor keturunan, kerusakan janin 

prakelahiran, makanan, dinamika keluarga dan lingkungan fisik. Gangguan ini 

diperkirakan antara kurang dari 1%  hingga 5% (Santrock, 2002a).  

Tanda-tanda adanya gangguan ADHD sebenarnya sudah dapat dideteksi 

sejak anak masa prasekolah. Kurangnya atensi, hiperaktif dan kompulsif 

merupakan tanda-tanda yang langsung dapat ditangkap adanya gangguan pada 

anak, misalnya saja anak tidak suka atau kehilangan minat untuk bermain, berlari 

kesana-kemari dan tidak dapat mengontrol keinginannya untuk menyentuh 

benda-benda disekitarnya.  

Martin (2008) mengungkapkan anak-anak dengan gangguan perhatian 

beresiko tinggi untuk gagal di sekolah. Sembilan puluh persen siswa pengidap 

ADHD kurang berprestasi di sekolah. Lebih kurang separuh dari jumlahnya 

pernah tinggal kelas. Sekitar 20% lainnya bermasalah dalam membaca. 

Kesulitan-kesulitan menulis yang serius terjadi pada sebagian besar siswa ini. 

Sekitar sepertiga drop-out sebelum lulus sekolah menengah atas. Sedikit sekali, 

mungkin hanya 5 %, yang menyelesaikan kuliah selama empat tahun di 

perguruan tinggi. 

Judarwanto (2004), mengungkapkan bahwa angka kejadian kelainan ini 

adalah sekitar 3 – 10%, di Ameriksa serikat sekitar 3-7% sedangkan di negara 

Jerman, Kanada dan Selandia Baru sekitar 5-10%. Diagnosis and Statistic 

Manual (DSM IV) menyebutkan prevalensi kejadian ADHD pada anak usia 

sekolah berkisar antara 3 hingga 5 persen. Di Indonesia angka kejadiannya masih 

belum angka yang pasti, meskipun tampaknya kelainan ini tampak cukup banyak 

terjadi. Terkadang seorang anak hanya dianggap 'nakal' atau 'bandel' dan 'bodoh', 
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sehingga seringkali tidak ditangani secara benar, seperti dengan kekerasan yang 

dilakukan oleh orang  tua dan guru akibat dari kurangnya pengertian dan 

pemahaman tentang ADHD. Terdapat kecenderungan lebih sering pada anak 

laki-laki dibandingkan anak perempuan. Secara epidemiologis rasio kejadian 

dengan perbandingan 4 : 1. Namun tampaknya semakin lama tampaknya 

kejadiannya semakin meningkat saja. Sering dijumpai pada anak usia pra sekolah 

dan usia sekolah,  terdapat kecenderungan  keluhan ini akan berkurang setelah 

usia Sekolah Dasar. Meskipun tak jarang beberapa manifestasi klinis tersebut 

dijumpai pada remaja atau orang dewasa. ADHD adalah gangguan 

perkembangan yang mempunyai onset gejala sebelum usia 7 tahun. Setelah usia 

anak, akan menetap saat remaja atau dewasa. Diperkirakan penderita ADHD 

akan menetap sekitar 15-20% saat dewasa. Sekitar 65% akan mengalami gejala 

sisa saat usia dewasa atau kadang secara perlahan menghilang. Angka kejadian 

ADHD saat usia dewasa sekitar 2-7%. Predisposisi kelainan ini adalah 25 persen 

pada keluarga dengan Ibu yang membakat. 

Sementara dalam Seputar Indonesia (2010, 12 Januari) dinyatakan bahwa di 

Amerika Serikat (AS), sekitar 2–10 persen populasi anak sekolah menderita 

ADHD. Sementara di Indonesia, dalam populasi anak sekolah, ada 2–4 persen 

anak yang menderita ADHD. Namun di kota-kota besar, seperti Jakarta, 

persentasenya bisa lebih tinggi lagi. Minimal ada lebih dari 10 persen anak 

penderita ADHD, dan yang agak memprihatinkan, diperkirakan akan ada sekitar 

7.000 kasus baru setiap tahunnya. 

ADHD muncul pada masa kanak-kanak awal. Biasanya mulai timbul di usia 

tiga tahun dan 5-13% terjadi pada anak usia sekolah. Sekitar 3-7% anak usia 

sekolah dan 4% orang dewasa di Indonesia mengalami ADHD. Gangguan 

psikiatri ini bersifat kronis. Lebih dari 50% akan berlanjut sampai remaja atau 

dewasa. Namun 30-40% menunjukkan perbaikan dalam perhatian dan 

kegiatannya. Anak laki-laki lebih sering dibanding anak perempuan dengan 

perbandingan    3-4:1 (Purnama, 2011). 

Orang-orang yang mengidap ADHD tidak mampu mengorganisir tugas-tugas 

dan pekerjaan mereka. Mereka mengalami kesulitan memerhatikan detail-detail 

dan tidak mampu mempertahankan perhatian pada tugas-tugas yang diberikan. 
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Mereka juga mungkin mengalami kesulitan untuk mengabaikan berbagai 

gangguan, mengawasi sesuatu, dan mengingat apa yang sedang mereka kerjakan. 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa mereka yang menderita ADHD lebih 

bermasalah disekolah, dengan keterampilan berpikir, keterampilan sosial, 

penyalahgunaan zat, mematuhi peraturan-peraturan, dan bahkan hal-hal seperti 

penilangan karena ngebut dan kecelakaan mobil. (Martin, 2008). 

Dibandingkan dengan anak yang lain, anak hiperaktif biasanya lebih mudah 

cemas dan kecil hati. Selain itu, ia mudah mengalami gangguan psikosomatik 

(gangguan kesehatan yang disebabkan faktor psikologis) seperti sakit kepala dan 

sakit perut. Hal ini berkaitan dengan rendahnya toleransi terhadap frustasi, 

sehingga bila mengalami kekecewaan, ia gampang emosional. Selain itu anak 

hiperaktif cenderung keras kepala dan mudah marah bila keinginannya tidak 

segera dipenuhi. Hambatan-hambatan tersbut membuat anak menjadi kurang 

mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Anak dipandang nakal dan 

tidak jarang mengalami penolakan baik dari keluarga maupun teman-temannya. 

Karena sering dibuat jengkel, orang tua sering memperlakukan anak secara 

kurang hangat. Orang tua kemudian banyak mengontrol anak, penuh 

pengawasan, banyak mengkritik, bahkan memberi hukuman. Reaksi anakpun 

menolak dan berontak. Akibatnya terjadi ketegangan antara orang tua dengan 

anak. Baik anak maupun orang tua menjadi stress, dan situasi rumahpun menjadi 

kurang nyaman. Akibatnya anak menjadi lebih mudah frustrasi. Kegagalan 

bersosialisasi di mana-mana menumbuhkan konsep diri yang negatif. Anak akan 

merasa bahwa dirinya buruk, selalu gagal, tidak mampu, dan ditolak. (Susanto, 

2011). 

Ibu yang memiliki anak ADHD memiliki beberapa masalah terkait dengan 

keadaan anaknya tersebut. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Ibu 

yang memiliki anak ADHD, Ibu cenderung mudah marah kepada anak 

dikarenakan instruksi yang diberikan Ibu tidak didengarkan oleh anak. Sehingga 

Ibu merasa anaknya tidak menghiraukan apa yang di sampaikan ataupun 

diinstruksikan olehnya sehingga komunikasi dan interaksi ibu dengan anak 

menjadi kurang baik dan ibu jadi banyak mengeluh. Selain itu, Ibu juga 

terkadang membandingkan kemampuan yang dimiliki anak baik dengan saudara 
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ataupun teman sepermainan anak. Terkadang Ibu juga marah dengan lingkungan 

sosial yang melabelisasi anaknya sebagai anak nakal. Masalah-masalah tersebut 

merupakan masalah yang dihadapi ibu yang belum menerima anaknya. 

Ibrahim (dalam Khotimah, 2009) mengemukakan apabila dalam keluarga 

terutama pada ibu ada penerimaan, maka akan dapat membantu dalam 

pengasuhan dan akan mendukung perkembangan anak. Besar kecil penerimaan 

oleh keluarga akan mempengaruhi pada kualitas hubungan keluarga. Terlebih 

penerimaan ibu, semakin kuat perasaan keibuan pada seorang wanita, maka 

semakin besar kemampuan untuk mencurahkan kasih sayang dan cintanya 

kepada anaknya. 

Penerimaan orang tua terhadap anak ADHD sangat berpengaruh pada 

tindakan ataupun perlakuan orang tua terhadap anak itu sendiri yang secara 

langsung akan mempengaruhi perkembangan anak nantinya. Seperti yang 

dikatakan Malika dalam Riau Pos (2012, 26 Februari), dukungan dan penerimaan 

dari orang tua dan anggota keluarga yang lain akan memberikan ‘’energi’’ dan 

kepercayaan dalam diri anak berkebutuhan khusus untuk lebih berusaha 

mempelajari dan mencoba hal-hal baru yang terkait dengan keterampilan 

hidupnya. Sebaliknya, minimnya dukungan yang diterima dari orang-orang 

terdekat akan membuat mereka semakin rendah diri dan menarik diri dari 

lingkungan, enggan berusaha karena selalu diliputi oleh ketakutan ketika 

berhadapan dengan orang lain maupun untuk melakukan sesuatu. Pada akhirnya 

mereka benar-benar menjadi orang yang tidak dapat berfungsi secara sosial serta 

selalu tergantung pada bantuan orang lain, termasuk dalam merawat diri sendiri. 

Bagi anak berkebutuhan khusus, peran aktif orang tua  merupakan bentuk 

dukungan sosial yang menentukan kesehatan dan perkembangannya, baik  secara 

fisik maupun psikologis. 

Ketika sebuah keluarga menerima berita diagnosis ADHD, proses dukacita 

pasti menyelimuti mereka. Perasaan dan reaksi yang sama  timbul karena rasa 

kehilangan yang mendalam, sama seperti menerima berita kematian, begitulah 

gambaran emosi keluarga. Reaksi penyangkalan, perasaan bersalah, kemarahan, 

depresi, dan penerimaan berputar-putar menjadi satu. Kesedihan yang mendalam, 

ketakutan, ketidakberdayaan, keputusasaan, dan perasaan malu merupakan 
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sebagian dari perasaan-perasaan yang mungkin timbul pada saat ini (Martin, 

2008). 

Seperti dalam konteks lainnya yang hampir serupa, seseorang mungkin 

terpaku pada salah satu dari sekian banyak fase emosi ini. Penyangkalan, 

kemarahan, atau perasaan bersalah kronis adalah yang paling umum terjadi. 

Reaksi penyangkalan yang normal misalnya, akan bisa diduga setelah 

mengetahui adanya ADHD pada seorang anak. Namun, jika reaksi tersebut 

berlanjut selama berbulan-bulan, bukan berhari-hari, maka kemajuan dan 

kesehatan orang tua maupun anak akan terancam. (Martin, 2008). 

Tentu bukan merupakan suatu hal yang mudah bagi seorang ibu untuk dapat 

menerima keadaan anaknya yang mengalami ADHD. Untuk mencapai sebuah 

penerimaan, ada beberapa tahapan yang akan dilalui ibu, yang mana tahapan 

tersebut sesuai dengan teori penerimaan (acceptance) Kubbler-Ross (dalam 

Santrock, 2002b), yakni: penolakan dan isolasi, kemarahan, tawar-menawar, 

depresi dan penerimaan. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui bagaimana proses penerimaan ibu yang memiliki anak ADHD. 

 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana proses penerimaan ibu  yang memiliki anak penderita ADHD? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penerimaan ibu yang 

memiliki anak penderita ADHD. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat Penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis  

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memperdalam, memperkaya 

dan  menambah khazanah keilmuan, khususnya di bidang Psikologi  Klinis 

mengenai penerimaan ibu yang memiliki anak penderita ADHD. 
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2. Manfaat Praktis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi  kepada ibu 

yang memiliki anak penderita ADHD. Sehingga hasil penelitian ini dapat 

dijadikan rujukan bagi para ibu yang memiliki anak ADHD khususnya untuk 

bagaimana bersikap terhadap anak ADHD dan menyadari betapa pentingnya 

penerimaan ibu bagi anak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


