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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Gangguan hiperaktif merupakan salah satu kelainan yang sering dijumpai 

pada gangguan perilaku anak. Namun dalam ADHD (Attention Deficit 

Hyperactive Disorder) dimana hiperaktif (perilaku yang tidak terkontrol) sebagai 

symptom utamanya. ADHD bisa disebut Gangguan Pemusatan 

Perhatian/hiperaktivitas (GPPH) merupakan suatu sindrom neuropsikiatrik yang 

sering dijumpai dengan onset usia anak-anak. Kondisi ini merupakan suatu 

gangguan heterogen dengan etiologi yang tidak diketahui. 

ADHD ini ditandai dengan adanya ketidakmampuan anak untuk 

memusatkan perhatiannya pada sesuatu yang dihadapi, sehingga rentang 

perhatiannya sangat singkat waktunya dibandingkan anak lain seusianya. 

Biasanya disertai dengan gejala hiperaktif dan tingkah laku yang impulsif. 

Kelainan ini dapat mengganggu perkembangan anak dalam hal kognitif, perilaku, 

sosialisasi maupun komunikasi. 

Beberapa bentuk perilaku yang nampak seperti : seorang anak yang tidak 

pernah duduk tenang didalam kelas, dia selalu bergerak, atau anak yang melamun 

saja dikelas, tidak dapat memusatkan perhatin pada proses belajar dan cenderung 

tidak bertahan lama untuk menyelesaikan tugas, atau anak yang selalu bosan 

dengan tugas yang dihadapi dan selalu bergerak ke hal lain, adalah bentuk 

perilaku umum lainnya yang menjadi ciri khas dari ADHD. 

Di Indonesia, nampaknya belum menunjukkan angka yang pasti berapa 

persen kemungkinan anak-anak di Indonesia menyandang ADHD. Meskipun 

demikian gangguan ini cukup banyak terjadi. Hal ini mungkin disebabkan banyak 

orang tua ataupun tenaga pendidik yang belum mengetahui dengan pasti tentang 

ADHD. 

Prevalensi ADHD sangat terkait dengan gender. Hal ini dibuktikan dengan 

hasil penelitian Breton yang dilakukan pada 1999, menyatakan bahwa anak laki-

laki lebih banyak mengalami ADHD dengan estimasi 2-4 % untuk anak 
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perempuan dan 6-9 % untuk anak laki-laki usia 6-12 tahun (Baihaqi & 

Sugiarmin,2006). 

Seringkali seorang anak yang memiliki aktivitas yang berlebihan atau 

mengalami gangguan ADHD mendapat “ label” sebagai anak nakal, bodoh, 

bandel, bahkan idiot tanpa ada perhatian khusus. Sehingga anak-anak tersebut 

tidak mendapatkan penanganan yang tepat, seperti kekerasan yang dilakukan 

orang tua maupun guru kelasnya. Hal ini diakibatkan kurangnya perhatian dan 

pemahaman orang tua dan tenaga pendidik tentang ADHD. 

Pada penderita ADHD terjadi disorganisasi afektif, penurunan kontrol diri 

dan aktifitas yang berlebihan secara nyata. Mereka biasanya bertindak nekat dan 

impulsif, kurang sopan, dan suka menyela pembicaraan serta mencampuri urusan 

orang lain. Sering kurang memperhatikan, tidak mampu berkonsentrasi dan sering 

tidak tuntas dalam mengerjakan sesuatu serta berusaha menghindari pekerjaan 

yang membutuhkan daya konsentrasi tinggi, tidak menghiraukan mainan atau 

sesuatu miliknya, mudah marah, sulit bergaul dan sering tidak disukai teman 

sebayanya (Baihaqi & Sugiarmin, 2006). 

Tidak jarang mereka dengan kelainan ini disertai dengan adanya gangguan 

pertumbuhan dan perkembangan, tetapi tidak didapatkan kelainan otak yag 

spesifik. Pada umumnya prestasi akademik mereka tergolong rendah dan minder. 

Mereka sering menunjukkan tindakan antisosial dengan berbagai alasan sehingga 

orang tua, guru dan lingkungannya memperlakukan dengan tidak tepat dan tidak 

menyelesaikan masalah. 

Selain itu anak ADHD cenderung bertindak ceroboh, mudah tersinggung, 

lupa pelajaran sekolah dan tugas rumah, kesulitan mengerjakan tugas disekolah 

maupun di rumah, kesulitan dalam menyimak, kesulitan dalam menjalankan 

beberapa perintah, sering keceplosan bicara, tidak sabaran, gaduh dan bicara 

berbelit-belit, gelisah dan bertindak berlebihan, terburu-buru, banyak omong dan 

suka membuat keributan, dan suka memotong dan ikut pembicaraan orang lain 

(Fanu, 2006). 

Anak dengan ADHD tersebut kemungkinan akan mengalami gangguan 

dalam keluarga, kelompoknya, kesalahan bertindak dengan sosialnya serta akan 
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menyulitkan orang-orang disekitarnya (Baihaqi dan Sugiarmin, 2006). Hal 

terpenting disini adalah anak tersebut akan mengalami kesulitan dalam belajar dan 

tentunya akan mempengaruhi keoptimalan tubuh kembang anak tersebut. Untuk 

itu anak dengan gangguan ADHD perlu mendapatkan pendampingan secara 

khusus dari orang tua, sekolah atau ahli yang terkait dengan anak. 

Beberapa ahli, seperti Bradley, seorang dokter dari Amerika (dalam 

Fanu,2006) menggunakan obat-obatan seperti Methylphenidate (Ritalin) dan 

Benzedrine yaitu obat yang dipercaya dapat menurunkan hiperaktivitas, 

meningkatkan control perhatian anak, mengontrol impulsivitas, mapu untuk 

mengerjakan tugas tanpa penolakan, dan meningkatkan prestasi akdemik. 

Dewasa ini banyak juga orang tua yang cenderung memberikan 

penanganan pada anak hanya murni dengan terapi obat saja tanpa 

mempertimbangkan pendekatan-pendekatan lain, misalnya pendekatan perilaku. 

Mereka tidak memahami sisi efek negatif yang dari penggunaan obat itu, yang 

lebih penting bagi mereka adalah anak ADHD tersebut mengalami perubahan 

yang dramatis akan perilakunya 

Stimulant therapy ini memiliki efek samping, seperti: perubahan 

kepribadian, berkurangnya nafsu makan, tidur tidak nyenyak, sakit perut, dan 

sakit kepala yang akan hilang dengan sendirinya setelah beberapa minggu 

pengobatan diberikan. Apabila efek ini masih terjadi setelah beberapa minggu 

pengobatan, berarti perlu dilakukan perubahan waktu pemberian dosis, pemberian 

dosis yang diberikan, atau perubahan jenis obat stimulan. Ada kemungkinan akan 

muncul efek-efek lainnya, biasanya terjadi setelah pemberian obat dihentikan 

(Fanu, 2006). 

Orang tua akan lebih memahami tentang sisi efek yang diasosiasikan dengan 

penggunaan obat. Sebagai contoh, seorang anak dalam terapi yang menggunakan 

terapi obat akan mengalami kesulitan tidur dan mengalami penurunan nafsu 

makan. Adapun efek lain yang lebih serius meliputi perkembangan yang tidak 

terkontrol, yaitu tubuh kejang-kejang dan verbalisasinya terganggu seperti supresi 

pertumbuhan sementara (Halgin & Whitbourn, 2003). 
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Efek-efek negatif inilah yang mendasari bahwa dibutuhkan alternatif terapi 

yang lain. Alternatif terapi yang bisa digunakan adalah modifikasi perilaku. Tidak 

seperti terapi obat, yang terkadang anak enggan ataupun bosan jika setiap saat 

harus meminum obat. Sedangkan dengan modifikasi perilaku, terapi yang sangat 

efektif diterapkan untuk anak-anak karena tidak menimbulkan efek samping pada 

kesehatan. Modifikasi perilaku adalah salah satu teknik yang didasarkan pada 

pendapat bahwa perilaku terbentuk berdasarkan prinsip-prinsip operant-

conditioning atau stimulus respon melalui modelling diperkuat oleh reinforcement 

baik positif maupun negatif. Berdasarkan prinsip-prinsip inilah, para ahli 

psikologi perilaku mencetuskan metode modifikasi perilaku ini untuk 

meningkatkan efektivitas hidup seseorang. Metode ini lebih populer daripada 

psikoterapi, karena dapat dilakukan sendiri oleh seseorang dan tidak harus 

tergantung pada psikoterapis. 

Modifikasi perilaku adalah usaha untuk menerapkan prinsip-prinsip proses 

belajar maupun prinsip-prinsip psikologi hasil eksperimen lain pada perilaku 

manusia untuk mengubah perilaku dan emosi manusia yang tidak adaptif. 

Kebiasaan-kebiasaan yang tidak adaptif dilemahkan dan dihilangkan, perilaku 

adaptif ditimbulkan dan dikukuhkan. 

Secara lebih teoritis, prinsip dasar terapi ini dapat dijabarkan sebagai A-B-

C, yakni A (Antecedent), yang diikuti dengan B (Behavior), dan diikuti dengan C 

(Consequence). Antecedent (hal yang mendahului terjadinya perilaku) berupa 

instruksi yang diberikan oleh seseorang kepada anak ADHD. Kemudian 

memahami Behavior (perilaku) apa yang diharapkan dilakukan olehnya sesudah 

instruksi tersebut diberikan dan perilaku tersebut diharapkan cenderung terjadi 

lagi bila anak memperoleh Consequence (konsekuensi perilaku atau kadang 

berupa imbalan) yang menyenangkan.  

Modifikasi perilaku menerapkan prinsip-prinsip belajar untuk mengadakan 

perubahan. Prinsip proses belajar ini dimanfaatkan untuk menangani perilaku-

perilaku menyimpang, dan masalah-masalah pribadi, seperti perilaku agresif, 

perilaku kejahatan, fobia, kompulsif, obesitas, dan menghentikan merokok. 
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Konsep dari prosedur terapi ini adalah teori Skiner yakni Operant 

conditioning yang lebih menekankan pada pengkondisian atau pembiasaan 

dimana setiap perilaku yang diikuti oleh penguat (reinforcement) positif 

cenderung akan diulangi. Sedangkan respon-respon yang diikuti oleh hukuman 

atau tidak diikuti oleh penguat cenderung melemah untuk kemudian menghilang. 

Sebuah pembentukan terjadi karena proses pembiasaan dan pengulangan-

pengulangan. 

Skiner (Dalam Slavin 1994), memusatkan hubungan antara tingkah laku 

dan konsekwensinya. Jika tingkah laku seseorang diikuti oleh konsekwensi yang 

menyenangkan maka orang itu akan mengurangi tingkah laku itu sesering 

mungkin. Konsekwensi digunakan untuk mengontrol terjadinya tingkah laku. 

Konsekwensi adalah kondisi yang mengikuti tingkah laku dan mempengaruhi 

tingkah laku yang akan datang. 

Dalam penerapan prinsip operat conditioning telah terbukti berhasil dalam 

menangani masalah manusia dalam sebuah organisasi atau perusahaan, seorang 

pimpinan memberikan pujian dan voucher makan gratis kepada bawahannya 

(Reward sebagai Positif Reinforcement) karena menyerahkan tugas lebih awal. 

Maka yang terjadi adalah bawahan tersebut selalu mengulangi dan menyelesaikan 

tugas-tugas berikutnya lebih awal. Selain itu juga metode ini telah diterapkan pada 

orang dengan cacat perkembangan yang menunjukkan masalah yang serius seperti 

perilaku yang merugikan diri sendiri, perilaku agresif, dan perilaku merusak. 

Sebuah penelitian menunjukkan bahwa perilaku ini sering dapat dikontrol atau 

dihilangkan dengan memberikan intervensi pada perilaku (Barret, 1986; van 

Houten & Axelrod, 1993; Whitman, & Scibak 1983).  

Pada penyakit mental telah diterapkan pada pasien kronis untuk 

memodifikasi perilaku tersebut sebagai keterampilam hidup sehari-hari, perilaku 

sosial, perilaku agresif, kepatuhan pengobatan, perilaku psikotik, dan 

keterampilan kerja (Scotti, mcMorrow, & Trawitzki, 1993). Dalam dunia 

pendidikan, metode ini telah digunakan untuk meningkatkan teknik-teknik 

pengajaran dan meningkatkan pembelajaran siswa (Michael, 1991). Dalam 

pendidikan khusus, yaitu pendidikan dengan orang-orang cacat di dalamnya, 
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modifikasi perilaku telah memainkan peran utama (Rusch, Rose, & Greenwood, 

1988) dalam mengembangkan metode pengajaran, masalah pengendalian perilaku 

di dalam kelas, meningkatkan perilaku sosial dan keterampilan fungsional , 

mempromosikan pengelolaan diri, dan pelatihan guru). Metode ini juga telah 

diterapkan dalam self management, dalam hal ini pengelolaan diri untuk 

mengontrol kebiasaan pribadi, perilaku yang berhubungan dengan kesehatan, 

perilaku profesional, dan masalah-masalah pribadi (Bringham, 1989; Epstein, 

1996; Watson & Tharp, 1993, Yates, 1986). Dalam hal pencegahan anak, orang 

tua dan guru dapat mengatasi perialku mengompol, menggigit kuku, marah-

marah, ketidakpatuhan, perilaku agresif, perilaku buruk, gagap, dan msalah umum 

lainnya (Watson & Gresham, 1998). 

Dalam penerapan prinsip ini peneliti yang berperan sebagai terapis utama di 

sekolah, dan orang tua berperan sebagai terapis di rumah. Sekolah merupakan 

tempat dimana anak sering memunculkan perilaku mengganggunya bahkan 

mengganggu didalam kelas yang seharusnya anak tersebut memperhatikan 

pelajaran. Dalam hal ini guru juga ikut membantu dalam proses treatment, peneliti 

dan guru harus memberikan rutinitas setiap harinya melalui perilaku yang baik. 

Sehingga akan menjadi sebuah pembiasaan bagi anak dan nantinya anak tidak 

akan memunculkan perilaku maladaptif lagi. Hal ini dimaksudkan karena guru 

memiliki pengaruh yang sangat penting pada masa pertengahan dan akhir anak-

anak. Guru merupakan simbol otoritas dan menciptakan iklim kelas, kondisi-

kondisi interaksi diantara murid-murid dan hakekat keberfungsian kelompok. 

Karena dalam satu atau beberapa hal hampir semua kehidupan setiap orang 

dipengaruhi oleh guru. Dalam studi baru-baru ini diketahui bahwa dukungan guru 

memberi pengaruh yang kuat bagi prestasi murid-murid, (Santrock, 2004). Disini 

pihak orang tua juga sangat berpengaruh terhadap proses treatment, sebagai 

significant other dan sebagai orang terdekat subyek yang lebih mengetahui 

bagaimana bentuk perilaku subyek setiap harinya. Tujuan melibatkan peran orang 

tua ini adalah untuk melanjutkan proses treatment dari sekolah dan menerapkan 

kembali di rumah, agar proses treatment dapat berjalan dengan maksimal. 



7 
 

Metode ini efektif pada seluruh tingkat usia, pada situasi dimana kontrol 

yang sangat ketat dibutuhkan sehingga metode ini menjadi sebuah intervensi yang 

baik. Sanjaya (2006) mengemukakan pendapat skiner bahwa untuk mengubah 

tingkah laku tertentu perlu diurutkan atau dipecah-pecah menjadi bagian-bagian 

atau komponen-komponen tingkah laku yang spesifik. Selanjutnya setiap tingkah 

laku yang dilakukan dengan baik diberi penguatan supaya tingkah laku itu terus 

diulang-ulang dan agar termotivasi untuk mencapai tingkah laku puncak yang 

diharapkan.  

Karena prinsip ini adalah teori belajar, dimana individu menjadi memliki 

perilaku baru, menjadi lebih terampil dan lebih tahu dengan cara mengubah dan 

mengontrol perilaku dengan penguatan dan strategi kegiatan yang membuat 

perilaku tertentu berpeluang untuk terjadi atau sebaliknya (berpeluang untuk tidak 

terjadi) pada masa yang akan datang, maka peneliti ingin mengetahui apakah 

pemberian treatment berupa operant conditioning dapat mengurangi gejala 

perilaku mengganggu teman sebaya pada anak ADHD. Oleh karena itu penelitian 

ini berjudul “ penerapan prinsip operant conditioning dalam mengurangi gejala 

perilaku mengganggu teman sebaya pada anak ADHD (Attention Deficit/ 

Hyperactive Disorder)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian adalah apakah penerapan prinsip operant conditioning dapat 

mengurangi gejala mengganggu teman sebaya pada anak ADHD? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan 

operant conditioning dapat mengurangi gejala perilaku mengganggu teman sebaya 

pada anak ADHD. 
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D. Manfaat penelitian 

 Dengan dilaksanakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat baik secara teoritis maupun secara empiris. 

1. Manfaat teoritis 

Diharapkan dapat menambah khasanah ilmu psikologi terutama psikologi 

perkembangan khususnya pada anak-anak yang mengalami ADHD. 

2. Manfaat praktis 

Memberikan informasi tentang alternatif terapi yang lain, selain Stimulant 

therapy yaitu dalam penelitian ini menggunakan modifikasi perilaku yang 

dapat dipraktikkan oleh orang tua, para pendidik, keluarga, lingkungan dan 

masyarakat dalam menghadapi anak-anak yang mengalami ADHD. 


