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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Setiap pasangan manusia yang sudah menikah pasti memiliki rasa 

ingin mempunyai seorang anak yang dapat melengkapi keluarga mereka, 

karena kehadiran seorang anak adalah salah satu hal yang sangat 

dinantikan oleh sebuah keluarga. Calon orang tua pasti mengusahakan 

yang terbaik bagi calon kelahiran si bayi, segala cara diupayakan agar bayi 

yang lahir kelak akan menjadi bayi yang sehat dan kuat serta dapat 

mengalami tumbuh kembang yang baik, namun sering kali harapan tidak 

sesuai dengan realita yang ada. Tidak sedikit orang tua yang pada akhirnya 

memiliki anak dengan beberapa gangguan perilaku yang mengakibatkan si 

anak membutuhkan perlakuan khusus atau yang biasa disebut anak 

berkebutuhan khusus, salah satunya adalah anak ADHD (Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder). 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders V (American 

Psychiatric Association, 2013) menjelaskan bahwa ADHD merupakan 

pola menetap dari inatensi dan/atau hiperaktivitas – impulsivitas yang 

mengganggu fungsi atau perkembangan. Inatensi ditunjukkan dengan 

perilaku seperti kesulitan mempertahankan perhatian dalam mengerjakan 

tugas, kurangnya ketekunan, memiliki kesulitan dalam mempertahankan 

dan menjadi tidak terorganisir bukan karena menantang ataupun kurangnya 

perhatian. Hiperaktivitas mengacu pada kegiatan motorik berlebihan ketika 
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itu tidak sesuai atau gelisah berlebihan, mengetuk-ngetukkan kaki dan 

keaktifan berbicara. American Psychiatric Association atau APA 

mengatakan bahwa munculnya gejala pada usia di bawah 7 tahun dan 

berlangsung selama 6 bulan baru anak dapat didiagnosis penderita ADHD 

serta terjadi di berbagai lokasi seperti rumah maupun sekolah. Gangguan 

ini merupakan salah satu kelainan yang sering dijumpai pada gangguan 

perilaku anak. Menurut Saputro (dalam Rusmawati & Dewi, 2011), 

gangguan ADHD merupakan gangguan yang menjadi perhatian utama di 

kalangan medis dan masyarakat luas.  

Diperkirakan jumlah anak yang mengalami ADHD lebih besar 

dibandingkan dengan anak autis. Saputro (dalam Karunia & Cahyanti, 

2016) menjelaskan bahwa pada tahun 2002-2004 diperkirakan jumlah anak 

dan remaja yang mengalami ADHD di Indonesia sebanyak 10%, 

sedangkan pada tahun 2009 terjadi kenaikan hingga mencapai 15,8% dari 

jumlah populasi yang ada. Prevalensi berdasarkan jenis kelamin diketahui 

anak laki-laki lebih rentan mengalami ADHD dibandingkan anak 

perempuan. Hal ini dapat dilihat dari hasil survey pada tahun 2007 yang 

telah dilakukan oleh National Survey of Children’s Health di beberapa 

negara, ditunjukkan bahwa presentase anak laki-laki yang mengalami 

ADHD lebih tinggi daripada anak perempuan, misalnya saja di Indonesia, 

prevalensi ADHD terhadap anak laki-laki adalah sebesar 35,2% dan 18,3% 

untuk anak perempuan (dalam Novriana, Yanis & Masri, 2014). Menurut 

Judarwanto (dalam Hikmawati & Hidayati, 2014) ADHD merupakan 

masalah psikologis yang paling banyak terjadi akhir-akhir ini, sekitar 3-7 
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persen di Amerika, sekitar 5-10 persen di negara Jerman, Kanada dan 

Selandia Baru, sedangkan untuk di Indonesia sendiri belum ada angka 

yang cukup pasti sekalipun gangguan ini tampak banyak terjadi dan sering 

dijumpai pada anak usia prasekolah dan usia sekolah. 

Saputro (dalam Hikmawati & Hidayati, 2014) berpendapat bahwa 

anak ADHD akan mengalami kesulitan dalam melakukan hubungan 

interpersonal dikarenakan sikapnya yang cenderung semaunya sendiri baik 

terhadap orang tua, teman maupun lingkungannya. Lingkungan sekitarnya 

terutama orang tua masih banyak yang tidak sadar bahwa anaknya 

mengalami gangguan ADHD yang  sering mengakibatkan orang tua salah 

dalam memperlakukan mereka. Orang tua dan guru sering kali 

menganggap bahwa mereka adalah anak yang “nakal” atau “malas”, 

memberi cap bodoh, dan suka berbuat onar karena seringkali kesulitan 

untuk mematuhi instruksi dari orang lain, padahal kesulitan ini adalah 

salah satu akibat dari ketidak mampuannya untuk mengendalikan diri 

sendiri dengan baik pada situasi yang dihadapinya. Saputro (dalam 

Ardiyati, 2015) menjelaskan sebanyak 8-39% anak ADHD mengalami 

gangguan membaca, gangguan berhitung sebanyak 12-30% dan gangguan 

mengeja sebanyak 12-27%. Gangguan lain yang dialami biasanya adalah 

gangguan berbicara dan berbahasa ekspresif. Kurang mampunya 

berperilaku sesuai dengan norma adalah suatu kelemahan utama anak 

ADHD yang menyebabkannya tidak mampu dalam menyelesaikan tugas 

tanpa diberi stimulus, tidak mampu mematuhi intruksi verbal serta 

menyebabkan adanya hambatan pada internalisasi verbal. Anak dengan 
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gangguan ini apabila tidak mendapat pertolongan yang tepat akan 

mengalami kesulitan belajar, prestasi belajar buruk, gagal sekolah, tingkah 

laku mengganggu, sikapnya tampak sulit diterima oleh lingkungannya dan 

bahkan cenderung tidak disukai oleh orang tua ataupun guru.  

Dalam dinamika kehidupan anak ADHD seringkali mengalami 

kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan sosialnya, seperti 

kegagalan dalam melakukan hubungan timbal balik dengan orang lain dan 

adanya tendensi untuk berbuat kerusakan membuat anak ADHD sukar 

diterima oleh teman sebayanya. Menurut Mulyono (dalam Syanti & 

Handadari, 2016) selain menyebabkan masalah bagi dirinya, anak dengan 

ADHD pun dapat menyebabkan masalah bagi orangtua atau anggota 

keluarga lain. Orangtua, khususnya ibu, memiliki kecenderungan 

mengalami kesulitan dalam mengurus anak-anak mereka dibandingkan 

ayah. Salah satu faktor penyebabnya adalah seringnya ibu menghabiskan 

waktu dan seringnya berinteraksi pada kegiatan anak yang menyebabkan 

munculnya tekanan. Ibu harus mengatasi simtom impulsivitas dan 

hiperaktivitas yang membuat anak dengan ADHD seringkali sulit untuk 

menjaga perilakunya (berlari-lari atau memanjat), sulit mematuhi aturan, 

sulit mendengarkan saat ibu memberi informasi atau instruksi dan sulit 

memahami tugas yang diberikan, hal ini menyebabkan tekanan pada ibu. 

(Zarei, dalam Syanti & Handadari, 2016).  

Ibu adalah wanita yang mengandung dan menjaga anaknya selama 

sembilan bulan dalam kandungan serta melahirkannya dan akan terus 

merawat si anak sampai nanti, seorang ibu juga tentunya sudah memiliki 
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hubungan interpersonal dengan anaknya sejak dalam kandungan. Myers 

dan Myers (dalam Noviana & Suci, 2010) menjelaskan bahwa konflik 

intrapersonal terjadi ketika kebutuhan dan keinginan tidak berjalan 

seimbang pada kenyataannya. Seorang ibu yang memiliki anak ADHD 

pasti memiliki konflik intrapersonal dengan dirinya karena adanya 

perbedaan antara keinginan dengan realitanya. Perasaan kaget, sedih, 

kecewa, marah dan perasaan negatif lainnya dapat muncul pada waktu 

yang bersamaan, tak terkecuali munculnya stres karena melihat tantangan 

yang dihadapi akan jauh lebih besar dan lebih kompleks dari yang 

diperkirakan. 

Menurut Zarei (dalam Syanti & Handadari, 2016), dukungan sosial 

penting untuk anak dengan ADHD meliputi dukungan emosional, 

bimbingan dan pendampingan dalam pengerjaan tugas-tugas, namun pada 

kenyataannya, menjadi ibu yang menyediakan dukungan sosial dan 

menjadi pendamping bagi anak-anak dengan hiperaktivitas adalah hal yang 

sangat sulit dilakukan. Hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa karakteristik 

yang dimliki oleh anak ADHD seperti anak cenderung bertindak tanpa 

berpikir dahulu, dan hiperaktivitas menyebabkan anak bertindak sesuai 

dengan keinginan sendiri dan sulit untuk memenuhi harapan orangtua. 

Anak dengan ADHD seringkali keras kepala, sering memerintah, memiliki 

tempramen yang meledak-ledak dan kurang mampu mengikuti perintah 

orangtua. Beberapa masalah yang telah disebutkan dan gejala-gejala yang 

dimunculkan anak dengan ADHD menjadi beberapa faktor yang 
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menyebabkan munculnya stres pada ibu (Huang, dalam Syanti & 

Handadari, 2016). 

Menurut Zautra (2003), stres bisa didefinisikan sebagai respon 

terhadap suatu peristiwa yang ditandai dengan munculnya emosi-emosi 

negatif. Seorang ibu yang memiliki anak ADHD tentu akan mengalami 

stres dan tantangan lebih besar daripada ibu yang memiliki anak tanpa 

ADHD, karena ia memiliki peran sebagai istri, ibu dan pendidik dimana ia 

harus mengurus keperluan anak dan suaminya, mengurus pendidikan si 

anak, mengurus keperluan terapi, melakukan terapi secara pribadi di 

rumah, menjaga asupan makan si anak, mengurus kebutuhan rumah 

tangga, me-manage perekonomian keluarga, mengurus pekerjaan 

pribadinya apabila si ibu adalah wanita karir dan hal-hal tersebut yang 

menjadi tantangan, tekanan sekaligus stressor tersendiri bagi seorang ibu 

yang dapat menyebabkan stres serta emosi yang labil.  

Odger dalam Bararah (16 Agustus 2011) mengungkapkan bahwa 

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. 

Menurut Candice Odger, seorang peneliti dan psikolog dari University of 

California yang dikutip oleh ParentDish (16/8/2011), para orangtua 

membutuhkan kewaspadaan serta energi yang tinggi karena berhubungan 

dengan kesehatan fisik maupun mental mereka. Adanya hubungan yang 

sangat penting antara perilaku anak, suasana hati orangtua serta tingkat 
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stres, dan juga kesehatan mental seorang ibu adalah prediktor yang sangat 

kuat yang bisa mempengaruhi gaya pengasuhannya. 

Menurut  Qodariah & Puspitasari (2016) fakta mengenai orang tua 

yang memiliki anak yang “berbeda” membuat mereka mengeluarkan 

tenaga lebih untuk membesarkan anaknya tidak dapat dihindari dan tidak 

dapat diubah. Dibandingkan dengan membesarkan anak lainnya, ini adalah 

suatu tugas yang berat untuk membesarkan anak dengan kebutuhan khusus 

dimana hal ini membutuhkan tenaga dan pikiran yang lebih serta 

pengeluaran materi yang lebih tinggi. Beberapa penelitian menunjukkan 

bahwa para orang tua berjuang dengan stres dalam kehidupan mereka. 

Tingginya tingkat stres tidak hanya memberikan efek yang serius terhadap 

kehidupan mereka, namun juga dapat menyebabkan resiko tinggi terhadap 

kesehatan mereka. 

Kadar emosional yang dialami oleh orangtua dari anak ADHD 

terbilang naik turun, orangtua harus bekerja keras melihat kemungkinan-

kemungkinan positif untuk anak-anaknya agar bisa membantu si anak 

dalam beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Stres yang dialami orangtua 

masih terus berlanjut saat mereka harus melihat perjuangan anaknya dalam 

hal akademis. Orangtua akan merasa bimbang apakah harus memasukkan 

anaknya ke sekolah umum atau sekolah untuk anak berkebutuhan khusus. 

Keputusan yang diambilnya akan menyebabkan kecemasan dan stres 

tersendiri. Stres dari orangtua juga dialami ketika ia membawa jalan-jalan 

anaknya keluar rumah, kadang ada anggapan dari orang-orang sekitar yang 

berpikir bahwa orangtua tersebut tidak bisa mengendalikan anaknya, 
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padahal ada alasan di balik hal tersebut. Anggapan dan pemikiran dari 

orang-orang yang tidak memahami kondisi ini menjadi beban tersendiri 

bagi orangtua.  

Berikut ini adalah sepenggal wawancara yang peneliti lakukan pada 

hari Selasa tanggal 22 November 2016 terhadap seorang ibu berinisial T 

berumur 44 tahun yang memiliki anak ADHD berumur 10 tahun : 

…sering kejang dianya, bicara lambat akhirnya saya bawa terapi, 

ngomongnya baru lancar umur sepuluh taun ini, ya terus ini lagi 

berkembang karena sekolah juga…ya kalo ngomong mandi cuma 

bisa ngomong ma aja ya saya stres kan, dari umur satu taun sering 

kejang ya bikin saya stres, kalo kecapean banget dia kejang 

makanya saya ngewanti-wanti anak ini nih, kalo meleng sedikit aja 

aduh itu tuh ilang, apalagi kalo saya lagi diajak ngobrol gini 

takutnya dia membahayakan naik-naik keatas lah apalah, makanya 

ya stres berat bener-bener ngurusin anak ini nih.. 

Hasil wawancara lain yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 26 

November 2016 pada subjek berinisial E mendapatkan hasil sebagai 

berikut : 

....awalnya saya cukup shock ketika anak didiagonosa ADHD, 

terus saya usaha cari info dan solusi untuk membantu si anak, 

yang membuat agak repot ketika harus berhubungan dengan 

dunia sekolah baik orangtua, guru dan teman-teman anak saya, 

rasanya kecil hasil karena pernah ada beberapa orangtua yang 

bilang kalo anak yang didiagnosa ADHD tuh pengacau dan itu 

cukup membuat saya jadi stres, saya sering hindarin pertemuan-

pertemuan dengan pihak sekolah… 

Menurut Robbins (dalam Dewi, 2009) gejala-gejala stres yang 

timbul dapat dibagi menjadi tiga yaitu: (a) gejala fisiologis, metabolisme 

tubuh, detak jantung dan pernafasan dapat berubah sewaktu-waktu apabila 

stres mulai menyerang, stres juga dapat meningkatkan tekanan darah, 
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menimbulkan sakit kepala, serta menyebabkan serangan jantung; (b) gejala 

psikologis, stres mampu menciptakan reaksi negatif seperti tegang, cemas, 

mudah marah, bosan, dan sering menunda suatu pekerjaan; (c) gejala 

perilaku, stres mampu mengubah perilaku seorang individu seperti 

berkurang atau bertambahnya produktivitas, sering absen, kebiasaan 

makan yang berubah, meningkatnya kebiasaan merokok dan konsumsi 

alkohol, bicara cepat, gelisah dan gangguan tidur. 

Sesuai dengan gejala-gejala diatas, subjek T pun mengalami 

beberapa gejala, berikut hasil wawancara dengan subjek pada tanggal 5 

Januari 2017 

…dampaknya tuh kesel, bawaannya mau mukul, tapi ya 

gimana..cara cegahnya ya kita harus sabar, biar anak reda kan 

diberi solusi apa, maunya gimana..ikutin maunya dia apa, kalo ga 

digituin ya sayanya wis pegel, anaknya berontak aja ga nyambung 

kan…ngaruh ke pikirannya saya, jadi ga karuan, anaknya begini, 

sayanya juga harusnya ya gimana, satu aja udah kewalahan 

Dari sepenggal wawancara diatas, menyatakan bahwa subjek T 

mengalami perasaan mudah marah yang ditunjukkan dengan timbulnya 

keinginan untuk memukul anaknya, hal ini bisa juga dikarenakan oleh 

beban pikiran yang sangat banyak dimana ibu T menjadi tulang punggung 

keluarga dan keadaan ekonomi yang kurang mencukupi untuk memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam kesempatan sebelumnya juga subjek 

mengaku bahwa sering merasa pusing maka dari itu subjek sering tidur, 

yang sekaligus diakuinya sebagai bentuk coping stressnya. Disisi lain, 

subjek sering bekerja dari siang hingga magrib bahkan sampai malam 
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untuk mengumpulkan barang-barang bekas, selama bekerja subjek 

mengaku bahwa selalu membawa anaknya. Memiliki pendapatan yang 

kecil namun didesak oleh kebutuhan hidup yang semakin besar membuat 

subjek bekerja secara giat setiap harinya dengan memulung. 

Stres menjadi salah satu beban tersendiri bagi seorang individu dan 

untuk mengurangi atau menghilangkan stres, individu perlu melakukan 

tingkah laku penyesuaian atau yang biasa disebut coping. Permasalahan-

permasalahan yang dihadapi tersebut memerlukan pemecahan sebagai 

upaya untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi terhadap masalah dan 

tekanan yang menimpa mereka. Konsep untuk memecahkan permasalahan 

ini disebut coping (Wardani, 2009). Keadaan tertekan yang dialami 

seorang individu akan memunculkan perilaku coping pada yang 

bersangkutan sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan yang 

dihadapinya (Bianchi, dalam Jamaluddin, 2007).  

Menurut Siswanto (2007) strategi coping yang baik adalah dengan 

antisipasi dimana jenis coping ini berkaitan dengan kesiapan mental 

individu untuk menerima suatu stimulus. Dimana ketika individu 

berhadapan dengan konflik-konflik emosional baik dari dalam maupun 

luar, dia mampu mengantisipasi akibat-akibat dari konflik tersebut dengan 

cara menyediakan alternatif respon atau solusi yang paling sesuai. Hal 

tersebut sesuai dengan pertanyataan seorang ibu yang memiliki anak 

ADHD. Pernyataan tersebut adalah sebagai berikut : 
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….buat ngelepasin stres saya tidur, saya kunci pintunya. Selain itu 

ya paling ngajak ngobrol dia, ngasih tau, nasehatin, kasih tau jangan 

kayak gitu mama tuh capek, dedek sayang gak sama mama …ya 

alhamdullilah efektif sih, kepala gak pusing banget, kalo gak kayak 

gitu terus aja stres gak ilang-ilang, kayak dibawa rilekslah jangan 

sampe berlarut, kalo sempet tidur ya tidur, kalo gak sempet tidur ya 

ngobrol, baca-baca… (komunikasi personal, 22 November 2016) 

….ya kalo anaknya bikin masalah muncul lagi stresnya, jadi kalo 

udah tidur trus bikin masalah lagi ya stress lagi sayanya…. 

(komunikasi personal, 5 Januari 2017) 

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa coping yang 

dilakukan oleh T masih kurang efektif sehingga setelah T melakukan 

coping dengan tidur, stres tersebut hanya akan berhenti untuk sementara 

waktu yang kemudian akan muncul kembali di lain waktu, hal ini yang 

menyebabkan coping yang digunakan belum efektif. Penggunaan coping 

yang belum sesuai tidak dapat membantu para ibu untuk mengatasi stres 

hasil dari tekanan dan masalah yang dihadapinya, serta dapat menghambat 

para ibu untuk menjalankan perannya sebagai seorang ibu sekaligus istri 

secara maksimal. Menurut Peyrot (dalam Jamaluddin, 2007) usaha-usaha 

coping yang dilakukan oleh seorang individu dapat mempengaruhi tingkat 

stresnya, karena apabila ia mampu beradaptasi dengan strategi copingnya 

maka dapat dipastikan ia berhasil meminimalisir permasalahannya, begitu 

juga sebaliknya. Coping yang dilakukan juga tidak hanya sekali saja, 

karena coping merupakan sebuah proses yang terdiri dari suatu rangkaian 

tindakan dan dinamis dimana ia berganti secara terus-menerus dan tidak 

berhenti (Hardjana, 2000). Menurut Lazarus dan Folkman (dalam Nevid, 

Rathus & Greene, 2005) terdapat dua strategi coping stress, yaitu coping 
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yang berfokus pada masalah (problem focused coping) dan coping yang 

berfokus pada emosi (emotional focused coping). Perbedaan strategi inilah 

yang mengelompokkan perilaku-perilaku orang-orang dalam mengatasi 

stresnya. 

Ada beberapa penelitian yang serupa yaitu penelitian mengenai 

Strategi Coping Stress Orang Tua yang Memiliki Anak Retardasi Mental 

yang dilakukan oleh Titut Esti Koeswardani pada tahun 2008 

menyimpulkan bahwa orang tua yang memiliki anak retardasi mental 

merasa tertekan dan terbeban dengan kehadiran si anak sehingga muncul 

emosi-emosi negatif seperti perasaan sedih, kecewa, kesal, prihatin, minder 

dan cemas, dan untuk mengatasinya para orang tua menggunakan problem-

focused coping dengan melakukan tindakan secara aktif (active coping). 

Active coping yang dilakukan orang tua ini mengarah pada usaha dalam 

perkembangan pendidikan anak sehingga mereka memilih SLB dan YPAC 

sebagai salah satu sarana yang dapat membantu perkembangan anak, selain 

itu para orang tua juga mendidik dan membina anak di rumah supaya bisa 

melakukan tugas sehari-harinya secara mandiri serta mampu mengetahui 

mengenai hal-hal yang baik dan buruk. Penelitian lain yang dilakukan oleh 

Melati Indah Pratiwi pada tahun 2014 mengenai Perilaku Coping pada Ibu 

yang Memiliki Anak Down Syndrome menyimpulkan bahwa para 

subjeknya melakukan coping secara adaptif dan maladaptif, penggunaan 

strategi coping ini dipengaruhi oleh dukungan sosial baik dari keluarga, 

suami, anak, dan teman, selain itu adanya keinginan atau harapan untuk 
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mengoptimalkan potensi anak dapat mendorong semangat dan memotivasi 

subjek untuk melakukan coping yang positif. 

Dengan adanya penelitian-penelitian diatas membuat peneliti 

semakin tertarik untuk meneliti dinamika coping stress seorang ibu yang 

memiliki anak ADHD karena adanya perbedaan subjek yang digunakan 

oleh peneliti serta perbedaan gangguan pada anak subjek yang membuat 

dinamika dalam memilih coping stress yang digunakan bisa saja berbeda, 

dan dari kasus serta banyaknya pernyataan diatas membuat peneliti 

menjadi semakin tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana 

dinamika seorang ibu dalam memilih strategi coping stress yang akan 

dipakai dan strategi coping apa saja yang dilakukan orang seorang ibu 

yang memiliki anak ADHD. 

B. Identifikasi Masalah 

1. Bagaimana dinamika seorang ibu dalam menentukan coping stress 

mana yang akan digunakannya? 

2. Apa saja strategi coping stress yang dipilih oleh ibu yang memiliki 

anak ADHD? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dinamika psikologis yang 

dialami oleh ibu yang memiliki anak ADHD sampai akhirnya ia 

menentukan suatu coping yang akan digunakan, strategi coping stress yang 

digunakannya dan mengetahui strategi yang digunakan sudah efektif atau 

belum. 
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D. Manfaat Penelitiaan 

1. Manfaat Teoritis 

Menambah pengetahuan pada bidang psikologi kesehatan mental 

tentang dinamika pemilihan coping stress pada ibu yang memiliki anak 

ADHD. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan baru bagi ibu yang 

memiliki anak ADHD agar dapat melakukan coping yang lebih efektif. 

 


