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BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan anugrah Tuhan yang harus dijaga dengan baik agar mampu

melewati setiap fase tumbuh kembang dalam hidupnya. Periode emas atau golden (0-

3 tahun) merupakan masa anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan secara

cepat, hal ini mengisyaratkan bahwa apabila perkembangan pada asfek kognitif,

motorik, serta efektip bisa dicapai secara optimal yang akan mendukung

perkembangan anak selanjutnya. Hal ini tentu saja bisa di capai apabila anak tumbuh

secara normal, berarti bahwa tidak ada gangguan yang di derita anak baik secara fisik,

psikologis, maupun perilakunya, sebaliknya jika anak memiliki gangguan fisik seperti

kecacatan tubuh fisik, maupun psikologis seperti autisme, enuresis, serta gangguan

perilaku, maka dapat menghambat perkembangan dan pertumbuhannya pula.

Salah satu gangguan yang cukup menghambat proses perkembangan anak

adalah gangguan perilaku, karena dapat memunculkan banyak permasalahan dalam

kehidupannya sehari-hari. Bentuk gangguan perilaku yang umumnya terjadi pada

anak usia dini dan usia sekolah adalah hiperaktivitas atau ADHD (Attention Deficit

Hyperactivity Disorder). ADHD merupakan suatu gangguan perilaku yang di
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dalamnya mengandung simptom perhatian yang kurang, hiperaktif, dan implusif.

Gangguan ini umumnya menyebabkan anak mengandung berbagai permasalahan baik

pada dirinya sendiri, keluarga, sekolah, teman sebaya, dan lingkungan sekitarnya.

Menurut penelitian Breton yang dilakukan pada tahun 1999, ADHD banyak di

alami oleh anak laki-laki dari pada anak perempuan dengan estimesi 2-4 % untuk

anak perempuan, dan 6,9% untuk anak laki-laki usia 6-12 tahun. Dikalangan usia

remaja, angka kejadian ADHD menjadi menurun, baik pada perempuan maupun laki-

laki, tetapi jumlah ADHD laki-laki tetap lebih banyak dari pada perempuan dengan

rasio perbandingan 8:1 rasio ini bahkan lebih tinggi lagi dari sampel klinis dimana

perbandingannya mencapai 6:1 atau bahkan lebih (Lahey, Miller, Gordon dan Riley,

1999). Anak ADD lebih banyak terjadi pada anak laki-laki karena mereka lebih

menunjukan perilaku menantang dan agresif di bandingkan anak perempuan.

Kenyataan ini memberikan suatu gambaran bahwa ADHD murni banyak terjadi , jika

tidak disertai gangguan mental lain maka proses terapi akan lebih mudah dilakukan

jika dibandingkan dengan anak ADHD disertai dengan gangguan mental lainnya.

Meskipun demikian, permasalahan umum anak ADHD yaitu permasalahan pada

asfek fisikal, perilaku, kognitif, akademik, social, dan emosi. Problem-problem

tersebut akan menghambat anak untuk memenuhi tugas-tugas perkembangannya dan

mengganggu orang lain di sekitarnya, oleh karena itu dibutuhkan penanganan

sederhana namun cukup efektif untuk membantu perkembangan anak ADHD

selanjutnya (Ekowarni, 2003).
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Beberapa tindakan penanganan yang dapat dilakukan untuk membantu anak

ADHD antra lain salah satunya terapi okupasi yaitu profesi kesehatan yang

merupakan bagian dari rehabilitasi medic, bertujuan membantu individu dengan

kelainan dan atau gangguan fisik, mental maupun social, dengan penekanan pada

asfek psikomotorik dan proses neorulogis (saraf). Hal ini dicapai dengan cara

mengolah, melengkapi dan memperlakukan lingkungannya begitu rupa, sehingga

tercapai peningkatan, perbaikan, dan pemeliharaan kualitas hidupnya atau

kemampuan anak. Tujuannya membantu tumbuh kembang anak, agar mandiri dalam

keseharian, merawat diri, dan menggunakan waktu luang. Dalam memberikan

pelayanaan kepada individu. Terapi okupasi memperhatikan asset (kemampuan) dan

keterbatasan yang dimiliki anakdengan memberikan manajemen aktifitas yang

bertujuan dan bermakna. Dengan demikian di harapkan anak dapat mencapai

kemandirian dalam aktifitas produktifitas (sekolah/ akademis) kemampuan perawatan

diri (self care) serta bermain sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Dari latar belakang di atas, maka saya sebagai mahasiswa jurusan Tasawuf

dan Psikoterapi fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Bandung perlu di

adakan penelitian tenteng “Pengaruh Terapi Okupasi Terhadap Anak Penderita

ADHD (Attention Deficit Hiperactivity Disorder)”
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2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan terapi okupasi yang dilakukan pada anak penderita

ADHD (Attention Devicit Hiperactifity Disorder)

2. Adakah pengaruh terapi okupasi dengan perilaku anak ADHD (Attention

Devicit Hiperactifity Disorder)

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana cara pelaksanaan terapi okupasi dilakukan

pada anak penderita ADHD ( Attention Devicit Hiperactifity Disorder )

2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara terapi okupasi yang telah

dilakukan terhadap anak penderita ADHD (Attention Devicit Hiperactifity

Disorder)

4. Manpaat dan Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian menunjukan manfaat apa yang dapat diambil dari hasil

penelitian itu, baik bagi penulis, terapis, orang tua maupun pembaca, berikut ini

beberapa kegunaan peneliian: kegunaan praktis adalah dengan mengetahui adanya

pengaruh antara terapi okupasi dengan perilaku anak penderita ADHD ( Attention

Devicit Hiperactifity Disorder ) penulis berharap bisa ikut mengenalkan potensi
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terapi okupasi kepada masyarakat yang mempunyai keluarga yang berkebutuhan

khusus. Selain itu, penulis juga berharap agar sistem terapi okupasi yang berada di

klinik Dinamika Psikologi ini bisa lebih dikenal masyarakat dan lebih baik. Dan

adapun kegunaan menurut teoritis adalah dengan mengetahui sistem terapi okupasi

ini penulis juga berharap bisa menambah pengalaman dan juga kemampuan dalam

dalam dunia tasawuf psikoterapi.

5. Kerangka Pemikiran

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang utama jika

dibandingkan dengan ciptaan Allah yang lain (lautan, daratan, gunung, binatang

dan pepohonan). Selain diberi akal untuk berfikir manusia juga menerima amanah

untuk menjaga ala mini ketika semua unsur-unsur yang ada di ala mini tidak

sanggup untuk menerima amanah tersebut. Semua manusia diciptakan sama

dengan di bekali alat pengindraan, akal dan jiwa, akan tetapi kemampuan yang

dimilikinya berbeda-beda baik dari segi fisik maupun psikis misalnya pada saat

manusia menghadapi masalah hidup yang menimpanya. Seseorang dalam

memecahkan suatu masalah pasti membutuhkan orang lain atau benda yang

dijadikan katarsis untuk mencari jalan supaya masalah yang dihadapi dapat

dipecahkan, realitas inilah terapi okupasi muncul untuk membantu anak yang

berkebutuhan khusus salah satunya untuk anak penderita ADHD (Attention Devicit

Hiperactivity Disorder).
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Kehamilan dan kelahiran bayi itu pada umumnya memberikan arti emosional

yang besar pada setiap wanita yang normal juga pada kedua orang tua bayi. Semua

mineral, vitamin dan hormone yang vital bagi pertumbuhan, diperoleh janin

melalui tubuh ibunya. jika terdapat kekurangan mineral-vitamin dan hormone-

hormon, biasanya janin itu mengisap mineral dan hormone dari ibunya, dengan

mengorbankan kondisi ibunya, inilah salah satu risiko bagi ibu hamil. Selanjutnya

terjadilah peristiwa. (1) kekurangan gizi dan hormon-hormon tertentu pada ibu; (2)

faktor hereditas atau sifat-sifat keturunan yang defektif, dan (3) kecelakaan pada

saat kehamilan atau kelahiran, bisa mengakibatkan kematian bayi dan

abnormalitas pada bayi. Kerusakan otak, baik yang ringan maupun yang berat

kadang-kadang bisa langsung dilihat ketika bayi baru lahir. Namun demikian

akibat dari kerusakan tadi mungkin juga baru muncul pada usia sekolah. Ada

kalanya terjadi perdarahan otak pada saat kelahiran bayi, atu bayi tidak

mendapatkan supply oksigen (peristiwa anoxia), yang bisa menyebabkan

kelemahan dan kerusakan pada otak dan sistem persarafan.

Fisik atau tubuh manusia merupakan sistem organ yang kompleks dan

sangat mengagumkan. Semua organ ini terbentuk pada periode prenatal (dalam

kandungan). Berkaitan dengan perkembangan fisik ini, Kuhlen dan Thompson

(Hurlock, 1956) mengemukakan bahwa perkembangan fisik individu meliputi

empat aspek, yaitu (1) sistem syaraf, yang sangat mempengaruhi perkembangan

kecerdasan dan emosi; (2) otot-otot, yang mempengaruhi perkembangan kekuatan
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dan kemampuan motorik; (3) kelenjar endokrin, yang menyebabkan munculnya

pola-pola tingkah laku baru, seperti pada usia remaja berkembang perasaan senang

untuk aktif dalam suatu kegiatan, yang sebagian anggotanya terdiri atas lawan

jenis; dan (4) struktur fisik/tubuh, yang meliputi tinggi, berat, proporsi.

Asfek fisiologis lainnya yang sangat penting bagi kehidupan manusia adalah

otak (brain). Otak dapat dikatakan sebagai pusat atau sentral perkembangan dan

fungsi kemanusiaan. Otak ini terdiri atas 100 miliar sel syaraf (neuron), dan setiap

sel syaraf tersebut, rata-rata memiliki sekitar 3000 koneksi (hubungan) dengan sel-

sel syaraf yang lainnya. Neuron ini terdiri dari inti sel (nucleus) dan sel body yang

berfungsi sebagai penyalur aktivitas dari sel syaraf yang satu ke sel yang lainnya.

Otak mempunyai pengaruh yang sangat menentukan bagi perkembangan asfek-

asfek perkembangan individu lainnya, baik keterampilan motorik, intelektual,

emosional, social, moral maupun keperibadian. Pertumbuhan otak yang normal

(sehat) berpengaruh positif bagi perkembangan asfek-asfek lainnya. Sedangkan

apabila pertumbuhannya tidak normal (karena pengaruh penyakit atau kurang gizi

) cenderung akan menghambat perkembangan asfek-asfek tersebut. Semakin

matangnya perkembangan sistem syaraf otak yang mengatur otot memungkinkan

berkembangnya kompetensi atau keterampilan motorik anak. Perkembangan

keterampilan motorik merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan

pribadi secara keseluruhan.
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ADHD merujuk pada kelainan tingkah laku kronis yang bermanifestasi

awal pada masa kanak - kanak dan memilki ciri khas berupa hiperaktifitas,

impulsivitas dan inatensi. Gejala dapat menyebabkan kesulitan akademik, emosi

dan fungsi sosial. Diagnosis ditegakkan dengan kriteria spesifik dan dapat

berhubungan dengan kelainan neurologis, tingkah laku, dan gangguan

perkembangan. Gejala utama Gangguan pemusatan perhatian/Hiperaktifitas

Attention Deficit/Hyperactivity Disorders (ADHD) atau gangguan pemusatan

perhatian/hiperaktifitas adalah gangguan perilaku yang timbul pada anak dengan

pola gejala restless atau tidak bisa diam, inattentive atau tidak dapat memusatkan

perhatian dan perilaku impulsive. Secara umum pola gejala tersebut pada awalnya

dikenal sebagai hiperaktifitas pada anak. Inattentiveness atau tidak mampu

memusatkan perhatian Sesuai dengan definisi, penderita ADHD menunjukkan

kesulitan memusatkan perhatian dibandingkan dengan anak normal dengan umur

dan jenis kelamin sama. Orang tua atau guru sering mengemukakan masalah

konsentrasi atau pemusatan perhatian dengan istilah, seperti melamun, tidak dapat

berkonsentrasi, kurang konsentrasi, sering kehilangan barang-barang, perhatian

mudah beralih, belum dapat menyelesaikan tugas sendiri, kalau belajar harus

selalu ditunggu, sering bengong, mudah beralih dari satu kegiatan ke kegiatan

yang lain, lambat dalam menyelesaikan tugas, ADHD tampak pada awal

kehidupan anak dan akan menetap setelah masa anak dan remaja, walaupun

manifestasi tingkah laku berubah tergantung rentang perkembangan.
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Terapi okupasi berfokus untuk membentuk kemampuan hidup sehari-hari.

Karena kebanyakan penderita ADHD mengalami perkembangan motorik yang

lambat, maka terapi okupasi sangatlah penting. Seorang terapis okupasi juga dapat

memberikan latihan sensorik terintegrasi, yaitu suatu teknik yang dapat membantu

penderita autisme untuk mengatasi hipersensitifitas terhadap suara, cahaya

maupun sentuhan.

Terapi Okupasi adalah salah satu jenis terapi kesehatan yang merupakan

bagian dari rehabilitasi medis. Penekanan terapi ini adalah pada sensomotorik dan

proses neurologi dengan cara memanipulasi, memfasilitasi dan menginhibisi

lingkungan, sehingga tercapai peningkatan, perbaikan dan pemeliharaan

kemampuan anak.

Dengan memperhatikan aset (kemampuan) dan limitasi (keterbatasan) yang

dimiliki anak, terapi ini bertujuan untuk membantu pertumbuhan dan

perkembangan anak agar tercapai kemandirian dalam produktivitasnya,

kemampuan perawatan diri serta kemampuan penggunaan waktu luang (leisure).

6. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya,

Sesuai dengan kerangka berfikir diatas, dapat diajukan hipotesis penelitian ini

adalah terdapat hubungan terapi okupasi dengan anak penderita ADHD (Attention
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Deficit Hyperactivity Disorders). Adapun hypothesis alternatifnya yaitu Ho atau

adanya hubungan antara variable X terhadap variable Y.

7. Langkah-Langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

penelitian eksperimen, metode penelitian eksperimen digunakan untuk melakukn

penarikan kesimpulan secara umum (generalisasi) dari sampel yang

ditemukan.dalam metode ini sampel berfungsi sebagai penduga terhadap populasi,

penarikan kesimpulan terhadap sampel digunakan dalam penarikan kesimpulan

terhadap populasi. Sedangkan jenis penelitian yang dipakai adalah jenis penelitian

asosiatif, penelitian asosiatif atau korelasional ditujukan untuk melihat atau

mengetahui hubungan atau pengaruh dua variable atau lebih.

2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah jenis data

kuantitatif yang merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan

terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang ditetapkan. Oleh karena

itu, jenis data tersebut diklasifikasikan sesuai dengan butir-butir pertanyaan yang

diajukan dan terhindar dari jenis data yang tidak relevan dengan pertanyaan
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tersebut walaupun dimungkinkan penambahan sesuai pelengkap dan ditambahkan

dengan jenis data kualitatif jika diperoleh.

3. Sumber Data

 Lokasi penelitian

Klinik Dinamika Psikologi Bandung

Jl. Ayudia No. 34 Pajajaran Bandung 40172- Indonesia

 Populasi dan sampel

Mengenai populasi dan sampel ini, sudjana mengemukakan bahwa populasi

adalah totalitas semua nilai yang mungkin hasil menghitung ataupun pengukuran

kuantitatif maupun kualitatif mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota

kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya sedangkan

sampel adalah sebagian yang di ambil dari populasi.

8. Teknik Pengumpulan Data

 Observasi

Observasi adalah suatu penyelidikan yang dijalankan secara sistematis dan

sengaja diadakan dengan menggunakan alat indra terutama mata terhadap

kejadian-kejadian yang langsung.

 Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab antara pewawancara dengan yang

diwawancara untuk meminta keterangan atau pendapat mengenai suatu hal.
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 Kuesioner

Kuesioner adalahsuatu teknik pengumpulan informasi yang

memungkinkan analis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku dan

karakteristik beberapa orang utama di dalam organisasi yang bisa

terpengaruholeh sistem yang di ajukan atau system yang sudah ada. Dengan

mneggunakan kuesioner, analisa berupaya mengukur apa yang ditemukan

dalam wawancara, selain itu juga untuk menentukan seberapa luas atau

terbatasnya sentimen yang di ekspresikan dalam suatu wawancara.

 Studi Pustaka

Dalam penelitian ini disamping data dari lapangan penulis juga

menyempurnakannya dengan studi kepustakaan dengan maksud untuk

memperoleh teori-teori dan informasi yang berkaitan dengan hal-hal yang

penulis teliti. Studi Kepustakaan ini diambil dari beberapa buku dalam

mengumpulkan bahan-bahan yang ada berkaitannya dengan masalah yang

sedang diteliti.
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 Teknik Analisa Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah mengolah data, proses analisa

data diantaranya:

1. Mengumpulkan redaksi data dan menyusun seluruh data yang diperoleh

2. Mengklasifikasikan data sesuai dengan tujuan penelitian

3. Menafsirkan data yang sudah diklasifikasikan berdasarkan penalaran logis

didasarkan pada fakta hasil observasi dan wawancara

4. Menarik kesimpulan dengan bertitik tolak pada hal-hal yang telah di

pertanyakan dari tujuan penelitian dan dihubungkan dengan tafsiran hasil

penelitian.

Data kuantitatif diolah dengan cara:

a) Membuat tabel dengan kolom no urut, alternative jawaban, jumlah

persentase

b) Mencari jumlah yang menjumlahkan dari setiap alternative jawaban

c) Mencari frekuensi keseluruhan dengan jalan menjauhkan dari alternative

jawaban

d) Mencari persentase dengan rumus

P = f X 100 %

N
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Keterangan :

P = angka persentase

f = frekuensi jawaban (frekuensi yang sedang di cari persentasenya)

N = number of case (jumlah frekuensi/ banyaknya individu)

 Melakukan analisa data penafsiran berdasarkan data yang ada denga

pedoman pada standar berikut:

0 % = tidak sama sekali

1 %- 24 % = sebagian kecil

25 % - 49 % = hampir setengah

50 % = setengahnya

51 % - 74 % = lebih dari setengah

75 % - 99 % = hampir seluruhnya

100 % = seluruhnya

 Menarik kesimpulan berdasarkan perhitungan persentase (%) validitasnya

tang tinggi, angket ini disebarkan kepada orang tua pasien sebagai responden

yang ada. mengenai jumlah sample penulis menggunakan aturan sepersepuluh,

jadi 10 % (persen) dari jumlah populasi.
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