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BAB IV 

LAPORAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyesuaian sosial 

pada anak ADHD dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian 

sosial pada anak ADHD. Menentukan kancah penelitian adalah 

langkah awal yang dilakukan oleh peneliti agar dapat mengumpulkan 

data secara langsung dan menggali informasi sebanyak mungkin yang 

sesuai dengan tujuan dari penelitian ini. Penelitian dilakukan di SD 

Negeri Ngesrep 02 dan SD Bunda Hati Kudus. Subjek yang akan 

dilibatkan pada penelitian ini adalah siswa yang didiagnosis ADHD 

(Attention Deficit Hyperactivity Disorder). 

  Awalnya peneliti mengunjungi beberapa sekolah untuk melakukan 

screening awal pada beberapa siswa yang ada di sekolah tersebut. 

Peneliti menanyakan data siswa melalui Kepala Sekolah mengenai 

siswa yang memiliki kecenderungan dalam hal ADHD. Kemudian, 

peneliti membuat surat izin penelitian dari Fakultas untuk diberikan 

kepada kepala sekolah SD Negeri Ngesrep 02. Setelah itu, peneliti 

memberikan surat izin penelitian kepada Kepala Sekolah dan 

menyampaikan maksud, serta tujuan melakukan penelitian di sekolah 

tersebut. Pada sekolah SD Negeri Ngesrep 02 ini, diperoleh dua siswa 

yang mengalami ADHD. Kepala Sekolah langsung memperkenalkan
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 peneliti kepada wali kelas yang mengampu siswa yang mengalami 

ADHD. Setelah itu, peneliti melakukan wawancara awal kepada wali 

kelas yang terkait dengan penyesuaian sosial pada siswa tersebut. 

Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan mengenai interaksi siswa 

tersebut dengan teman sebaya dan guru. Setelah itu, wali kelas 

langsung menghubungkan peneliti kepada orangtua siswa tersebut. 

Peneliti pun langsung melakukan wawancara awal dengan ibu dari 

siswa tersebut. Peneliti menanyakan interaksi siswa tersebut dengan 

saudara kandung atau orang-orang yang ada di sekitarnya.  

  Berbeda dengan subjek yang bersekolah di SD Bunda Hati Kudus, 

peneliti berawal dari menghubungi pihak orangtua subjek. Peneliti 

memperoleh informasi ini dari salah satu teman peneliti yang sudah 

mengetahui riwayat dari subjek tersebut. Kemudian peneliti melakukan 

wawancara kepada Ibu subjek dan menanyakan sekolah subjek. 

Setelah itu, peneliti  membuat surat izin penelitian dari Fakultas yang 

ditujukan kepada Kepala Sekolah SD Bunda Hati Kudus. Kemudian 

peneliti memberikan surat izin penelitian tersebut kepada Kepala 

Sekolah dan menyampaikan maksud, serta tujuan dari penelitian yang 

akan dilakukan. Pihak Kepala Sekolah pun langsung mengajak 

peneliti berkenalan dengan wali kelas yang mengampu di kelas 

subjek. Setelah itu, peneliti menentukan tanggal untuk memulai 

pengambilan data. 
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  Sebelum pengambilan data berlangsung, penelitian melakukan 

serangkaian pengetesan psikologi pada masing-masing subjek. 

Pengetesan tersebut dilakukan dibawah pengawasan dari seorang 

Psikolog. Setelah memperoleh surat keterangan hasil pemeriksaan 

psikologis, peneliti lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu pengambilan 

data. Tiga subjek yang sesuai dengan kriteria penelitian dan bersedia 

menjadi subjek penelitian ini, antara lain: V sebagai subjek 1 dengan 

usia 7 tahun 2 bulan (kelas 1 SD), T sebagai subjek 2 dengan usia 9 

tahun 1 bulan (kelas 3 SD), dan subjek M sebagai subjek 3 dengan 

usia 10 tahun 8 bulan (kelas 5 SD). Semua subjek berdomisili di 

Semarang.  

  Tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan bagian 

dari kancah penelitian. Tempat yang digunakan untuk melakukan 

observasi dan wawancara, yaitu sekolah dan tempat tinggal masing-

masing subjek. Sebelum berkunjung ke rumah subjek dan melakukan 

wawancara dengan significant other dari subjek, peneliti menghubungi 

pihak orangtua atau guru terlebih dahulu untuk membuat janji. 

 

B. Persiapan Pengumpulan Data 

  Persiapan yang dilakukan oleh peneliti dalam proses 

pengumpulan data, yaitu mencakup pencarian subjek penelitian dan 

survei, melakukan pendekatan awal dan mengajukan permohonan 

kerjasama, serta perijinan melakukan penelitian. Perijinan dalam 
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melakukan penelitian ini bersifat perseorangan melalui informed 

consent atau surat yang menyatakan kesediaan sebagai subjek 

penelitian. Informed consent tersebut diisi dan ditanda tangani oleh 

pihak kedua, yaitu orangtua (ayah atau ibu) subjek penelitian.  

  Pencarian subjek penelitian dilakukan dengan menentukan 

sekolah atau anak yang sesuai dengan kriteria dalam penelitian ini. 

Setelah itu, peneliti mencoba untuk survei dengan tujuan mencari tahu 

karakteristik siswa yang ada di sekolah sebagai gambaran awal 

peneliti dalam pencarian data. Peneliti melakukan wawancara awal 

kepada kepala sekolah, kemudian kepala sekolah memberikan 

beberapa data anak yang sesuai dengan karakteristik subjek dalam 

penelitian ini. Setelah itu, peneliti mengajukan surat izin penelitian 

kepada Kepala Sekolah untuk melakukan penelitian di SD Negeri 

Ngesrep 02 dan SD Bunda Hati Kudus. 

  Kriteria yang dibutuhkan oleh peneliti, yaitu subjek yang 

didiagnosis ADHD oleh seorang Psikolog, minimal memiliki IQ normal 

(rata-rata), dan sedang mengemban pendidikan di Sekolah Dasar 

(SD). Setelah melakukan perijinan, peneliti mendapatkan dua orang 

subjek yang sesuai dengan kriteria penelitian di SD Negeri Ngesrep 

02. Peneliti juga mendapatkan satu orang subjek yang sesuai dengan 

kriteria penelitian melalui informasi dari salah satu teman peneliti. Satu 

subjek tersebut sekolah di SD Bunda Hati Kudus. 
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  Setelah mendapatkan subjek, peneliti melakukan pendekatan 

awal atau building rapport dengan memperkenalkan diri kepada 

subjek, guru dan orangtua subjek. Setelah itu, peneliti menjelaskan 

maksud dan tujuan dari melakukan observasi kepada subjek dan 

wawancara kepada significant other. Peneliti juga memberikan 

informed consent kepada pihak kedua dari subjek, yaitu orangtua 

(ayah atau ibu), sebagai tanda kesediaannya menjadi responden 

dalam penelitian ini dan membantu peneliti dalam memperoleh data. 

Setelah itu, peneliti melakukan serangkaian pengetesan psikologis, 

pengumpulan data dari ketiga subjek dengan melakukan observasi 

dan wawancara. Peneliti juga menyiapkan alat bantu yang digunakan 

untuk melakukan pengumpulan data, yaitu catatan dan alat perekam. 

 

C. Pelaksanaan Pengumpulan Data 

  Waktu yang digunakan peneliti dalam melakukan pengumpulan 

data dilaksanakan kurang lebih 1 bulan pada tanggal 16 Oktober 2017 

hingga 19 November 2017. Jadwal pengumpulan data dilaksanakan 

secara fleksibel yang artinya sesuai dengan persetujuan subjek dan 

berdasarkan waktu yang disarankan oleh guru dan orangtua subjek, 

agar tidak mengganggu aktivitas belajar mengajar di sekolah subjek, 

serta tidak mengganggu aktivitas orangtua subjek. Selain itu, tempat 

melakukan wawancara juga sesuai dengan permintaan guru dan 

orangtua subjek. Pelaksanaan observasi dilakukan di sekolah saat 



64 
 

 
 

subjek mengikuti kegiatan belajar dan ketika subjek sedang 

beristirahat. Selain itu, observasi juga dilakukan di rumah subjek. 

  Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan panduan 

(guideline) wawancara untuk mengumpulkan data, serta alat bantu 

rekaman dengan menggunakan handphone. Kemudian, saat 

melakukan observasi, peneliti menggunakan kertas untuk mencatat 

segala aktivitas yang dilakukan oleh subjek selama proses observasi 

berlangsung. Berikut merupakan tabel jadwal pelaksanaan 

pengumpulan data yang dilakukan kepada ketiga subjek. 

    Tabel 1. 
      Jadwal Pelaksanaan Pengumpulan Data 

No Subjek Hari/ tanggal Waktu Lokasi Keterangan 

1 V Rabu, 18 Oktober 2017 
 
 
Jumat, 20 Oktober 2017 
Senin, 23 Oktober 2017 
 
 
Rabu, 25 Oktober 2017 
 
Kamis, 26 Oktober 2017 
Jumat, 27 Oktober 2017 
Sabtu, 4 November 
2017 
Senin, 13 November 
2017 

17.00-18.00 
17.30-18.30 
08.30-08.40 
09.15-10.00 
06.55-07.00 
07.30-09.00 
09.30-10.15 
07.00-09.00 
07.30-08.45 
08.45-09.15 
11.00-11.50 
15.00-15.45 
 
16.00-16.25 
17.00-18.00 

Rumah 
Rumah 
Sekolah 
Sekolah 
Sekolah 
Sekolah 
Sekolah 
Sekolah 
Sekolah 
Sekolah 
Sekolah 
Rumah 
 
Rumah 
Rumah 

Observasi 
Wawancara ibu 
Observasi 
Observasi 
Observasi 
Observasi 
Observasi 
Observasi 
Observasi 
Observasi 
Wawancara guru 
Observasi 
 
Wawancara pengasuh 
Wawancara ibu 

2 T Rabu, 25 Oktober 2017 
 
Kamis, 26 Oktober 2017 
Jumat, 27 Oktober 2017 
Senin, 30 Oktober 2017 
S 
elasa, 31 Oktober 2017 
 
Rabu, 8 November 2017 
Jumat, 20 November 
2017 

17.00-17.30 
17.30-18.10 
10.30-12.00 
09.45-11.30 
10.30-12.00 
12.00-12.15 
10.15-12.00 
12.00-12.30 
08.00-08.30 
11.00-11.30 
11.30-12.15 

Rumah 
Rumah 
Sekolah 
Sekolah 
Sekolah 
Sekolah 
Sekolah 
Sekolah 
Sekolah 
Rumah 
Rumah 

Observasi 
Wawancara ibu 
Observasi 
Observasi 
Observasi 
Observasi 
Observasi 
Observasi 
Wawancara guru 
Observasi 
Wawancara nenek 

3 M Jumat, 27 Oktober 2017 
Kamis, 9 November 
2017 
Senin, 13 November 

18.00-19.00 
17.00-17.30 
17.30-18.35 
07.15-07.40 

Rumah 
Rumah 
Rumah 
Sekolah 

Observasi 
Observasi 
Wawancara ibu 
Observasi 
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2017 
 
 
Selasa,14 November 
2017 
 
Rabu, 15 November 
2017 
 
Sabtu, 24 November 
2017 

07.45-08.45 
08.45-09.00 
09.10-10.45 
07.05-09.00 
09.05-10.45 
18.20-19.20 
07.10-09.05 
09.05-10.45 
12.15-12.45 
16.00-16.20 

Sekolah 
Sekolah 
Sekolah 
Sekolah 
Sekolah 
Rumah 
Sekolah 
Sekolah 
Sekolah 
Rumah 

Observasi 
Observasi 
Observasi 
Observasi 
Observasi 
Wawancara ibu 
Observasi 
Observasi 
Wawancara guru 
Wawancara kakak 

   
 
 

D. Hasil Pengumpulan Data 

 1. Subjek 1 

  a. Profil Subjek 

  Tabel 2. 
  Profil Subjek 1 

Identitas Subjek 
Nama V 
Jenis Kelamin Laki-laki 
Tempat Lahir Semarang 
Tanggal Lahir 28 Agustus 2010 
Usia 7 tahun 2 bulan 
Alamat Semarang 
Urutan Kelahiran Anak kedua dari dua bersaudara 
Sekolah SD Negeri Ngesrep 02 
Kelas Satu (I) 

Hasil Tes Inteligensi (WISC) 
Skala Verbal 
Informasi 9 (Kategori Sedang) 
Pengertian 11 (Kategori Sedang) 
Hitungan 12 (Kategori Sedang) 
Persamaan 8 (Kategori Kurang) 
Perbendaharaan Kata 5 (Kategori Kurang) 
Rentang Angka 9 (Kategori Sedang) 
Skala Performance 
Melengkapi Gambar 11 (Kategori Sedang) 
Mengatur Gambar 13 (Kategori Baik) 
Rancangan Balok 10 (Kategori Sedang) 
Merakit Objek 13 (Kategori Baik) 
Simbol 9 (Kategori Sedang) 
Mazes 9 (Kategori Sedang) 
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IQ Verbal 94 (Kategori Rata-rata) 
IQ Performance 106 (Kategori Rata-rata) 
IQ Lengkap 99 (Kategori Rata-rata) 
Keterangan: 

 1-4:Kurang Sekali, 5-8:Kurang, 9-12:Sedang, 13-16:Baik, 17-20:Baik 
Sekali 

 Skor IQ Rata-rata berkisar antara 90-109 
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  b. Hasil Wawancara 

    1) Latar Belakang Subjek 

         V merupakan salah satu siswa kelas satu di SD Negeri 

Ngesrep 02. Subjek V berdomisili di Semarang. V 

merupakan anak kedua dari dua bersaudara. V memiliki 

seorang kakak perempuan yang saat ini berusia 9 tahun. 

Kakak V kelas tiga di sekolah yang sama dengan V. Ayah V 

berusia 31 tahun, lulusan SMA dan bekerja sebagai Polisi. 

Sedangkan ibu V berusia 32 tahun, lulusan S1 dan bekerja 

sebagai PNS. V tinggal di kawasan perumahan yang ada di 

Semarang. Di sekitar rumahnya tidak ada anak yang sebaya 

dengan V, sehingga V hanya bermain di dalam rumah 

bersama kakaknya.  

         V tinggal bersama ayah, ibu, kakak dan pengasuhnya. 

Ketika orangtuanya bekerja, V diasuh oleh pengasuhnya. 

Pengasuhnya berusia 23 tahun, lulusan SMA. Waktu kerja 

ayahnya tidak menentu, sehingga ayahnya jarang ada di 

rumah. Sedangkan, ibu subjek bekerja dari hari Senin 

sampai Jumat. Oleh karena itu, setiap hari Sabtu V selalu 

diantar jemput oleh ibunya. Dari hari Senin sampai Jumat, V 

diantar jemput oleh tetangganya. V berangkat sekolah pukul 

06.45 WIB dan V pulang sekolah pukul 10.00 WIB. Setelah 

pulang sekolah, V langsung mengganti baju, kemudian 
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makan. Setelah itu, V bermain atau menonton TV. Kemudian 

V tidur siang sekitar satu hingga dua jam.  

         Kegiatan lain yang dilakukan oleh V adalah les privat 

setiap hari Rabu hingga Jumat. Selain itu, V juga setiap hari 

Senin sampai Jumat sore mengikuti kegiatan mengaji di 

Masjid dekat rumah.  

 

    2) Riwayat Kehamilan, Kelahiran dan Perkembangan Subjek 

         Selama hamil, ibunya tidak mengalami masalah. Ibunya 

banyak makan dan makan apapun. Selain itu, ibunya juga 

merasa rajin selama hamil, karena ibunya saat itu masih 

harus melanjutkan kuliah. Saat kuliah, ibunya pulang-pergi 

dengan menggunakan angkutan umum, yaitu Trans 

Semarang. Saat ibunya hamil V, ibunya sebenarnya belum 

siap mental, karena kakaknya usia kakaknya masih kecil dan 

kakaknya masih ASI. Saat kakaknya berusia 15 bulan, 

ibunya hamil V 2 bulan. Oleh karena itu, usia V dengan 

kakaknya tidak terpaut jauh, yaitu 2 tahun. 

         Proses melahirkannya lancar dan normal. Ketika 

melahirkan, ibunya dibantu oleh adiknya melakukan 

hypnobirthing. Pukul 23.30 ibunya sudah bukaan empat, 

kemudian pukul 03.00 sudah lahir, sehingga proses 
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melahirkannya cepat dan mudah sekali. V lahir saat bulan 

Ramadhan. 

         Dari lahir hingga usia 1 tahun, ibunya mengasuh V 

sepanjang waktu. Setelah itu, ibunya mulai bekerja sebagai 

PNS, sehingga V diasuh oleh pengasuh. Walaupun 

demikian, V tetap mengkonsumsi ASI dan ASI-nya diberikan 

dengan menggunakan sendok. Hal ini dikarenakan, V tidak 

bisa minum ASI dengan menggunakan dot.  

         Perkembangan V dari sejak kecil sudah banyak gerak. 

Misalnya, saat V di-bedong, V bergerak terus dan bedong-

nya selalu lepas. V hanya sebentar dalam melalui tahap 

merangkak. Cara merangkak V, lututnya tidak menyentuh 

lantai. Setelah itu, V langsung melalui tahap merambat, terus 

langsung berjalan. Oleh karena itu, orangtua V tidak perlu 

mengajarkan V berjalan (ditatih). Setelah itu, V langsung bisa 

berlari dan V mulai sulit untuk diam.  V memang mengalami 

keterlambatan dalam hal berbicara, namun bahasa Ibu-nya 

sudah muncul sesuai dengan tahap perkembangannya. 

Hingga saat ini, V masih cadel dalam mengucapkan huruf K 

dan NG.  
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    3) Gejala-gejala ADHD 

      a) Inatensi 

           V perhatiannya sangat mudah teralihkan ketika 

sedang mengerjakan tugas, mendengarkan penjelasan 

dan ketika sedang bicara. Oleh karena itu, V seringkali 

tidak memperhatikan intruksi maupun penjelasan dari 

gurunya. V pun menjadi mudah lupa dengan intruksi atau 

perintah dari gurunya. Selain itu, V juga mudah beralih 

aktivitas, seperti sedang menonton TV, V tiba-tiba bermain 

robot. V juga seringkali kehilangan atau ketinggalan alat 

tulisnya di sekolah.  

 

      b) Hiperaktivitas 

           V seringkali berpindah tempat duduk dan jalan-jalan di 

dalam kelas atau rumah. Hal ini serngkali terlihat ketika V 

sedang mengerjakan tugas. V juga seringkali menulis 

sambil berdiri, sehingga gurunya harus selalu 

memperingatkan V. Ketika duduk pun, V tidak bisa duduk 

dengan tenang. Ada saja aktivitas yang dilakukan, seperti 

memainkan pensil atau tempat pensil, menggambar, 

menoleh atau menggeliatkan badannya. Terkadang V juga 

suka berlarian-larian di dalam kelas, sehingga suasana 

kelas atau rumah menjadi ramai. 
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      c) Impulsivitas 

           V seringkali tidak minta izin ketika ingin meminjam 

barang orang lain. Oleh karena itu, orang yang memiliki 

barang tersebut menjadi bingung, dan V sering mengakui 

kalau barang itu miliknya. Terkadang V juga suka menyela 

pembicaraan atau permainan. V terlihat tidak sabar untuk 

menunggu giliran, sehingga guru dan temannya menegur 

V. 

 

    4) Penyesuaian Sosial 

      a) School Functioning 

           Dalam kemampuan akademik, V termasuk mampu 

dalam mengikuti pelajaran di sekolahnya. Walaupun, V 

terlihat seperti tidak mendengarkan, namun ketika diberi 

pertanyaan, V bisa menjawab pertanyaan tersebut. V juga 

sudah mampu membaca dan menulis dengan lancar, 

walaupun kadang masih ada satu huruf yang tertinggal. 

Selain itu, V juga sudah bisa matematika sederhana, 

seperti penambahan dan pengurangan. Walaupun ketika 

menghitung, V seringkali lupa dengan soalnya, sehingga 

harus bertanya lagi kepada gurunya. Nilai ujian Mid 

Semester V kisaran antara 80 hingga 90. Selain itu, 
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kapasitas intelektual V berdasarakan tes IQ tergolong 

rata-rata (cukup baik). 

           Kemampuan sosial V di sekolah juga termasuk cukup 

baik. V mau menuruti perintah atau teguran dari gurunya. 

Ketika awal sekolah, V mudah beradaptasi dan langsung 

mau berbaur dengan teman-temannya. V juga tidak segan 

untuk bertanya kepada gurunya, apabila V lupa dengan 

pertanyaan yang diberikan oleh gurunya. Gurunya pun 

mau membantu V dengan cara membacakan ulang 

pertanyaannya. Apabila V melakukan kesalahan, gurunya 

selalu memberikan pengertian kepada V agar V paham 

mana perbuatan yang baik maupun buruk.  

           Walaupun demikian, V juga mengalami beberapa 

masalah di sekolahnya. V seringkali tidak menyelesaikan 

tugasnya, terutama pada tugas yang melibatkan menulis. 

Hal ini dikarenakan, V tidak suka menulis terlalu lama dan 

V mudah bosan. Tulisan V pun tidak pernah rapi dan 

tulisannya besar-besar. Gurunya pun sudah sering 

memperingatkan V, namun V terlihat tidak peduli. Hal ini 

dikarenakan, V tidak peduli dengan hasilnya, yang 

terpenting V mampu menyelesaikan tugasnya. Selain itu, 

V juga sering menyerobot atau tidak minta izin sebelum 

meminjam barang kepada temannya. V juga pernah 
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dihukum oleh gurunya, karena V jalan-jalan terus di dalam 

kelas. Terkait dengan pelajaran, V paling tidak suka 

dengan pelajaran yang membutuhkan kesabaran, 

kerapian dan ketelitian, seperti pelajaran keterampilan. V 

juga tidak suka dengan pelajaran Bahasa Jawa, karena V 

tidak bisa dalam penggunaan Bahasa Jawa. 

 

      b) Spare Time Functioning 

           V seringkali memanfaatkan waktu luangnya dengan 

cara menonton TV. V juga suka memanfaatkan waktu 

luangnya dengan cara bermain lego, robot dan mobil-

mobilan. V juga sering bermain dengan kakaknya, seperti 

bermain jual beli. Terkadang V bermain sepeda di sekitar 

perumahannya.  

 

      c) Peer Interactions 

           V merupakan anak yang sangat mudah beradaptasi 

pada lingkungan baru. V berani untuk mengajak kenalan 

terlebih dahulu kepada teman yang baru dikenalnya. V 

juga mau bergaul dengan siapa saja. Temannya pun 

sudah memaklumi kemampuan bicara V yang masih 

cadel. Oleh karena itu, V tetap percaya diri untuk ikut serta 

dalam permainan. Selain itu, V juga mau mengakui 



75 
 

 
 

kesalahan dan meminta maaf kepada temannya. V juga 

mau berbagi makanan dengan temannya.  

           Walaupun demikian, V juga suka usil dengan 

temannya, V suka mengganggu temannya yang sedang 

fokus mengerjakan tugas. Selain itu, V juga suka 

mengambil alat tulis temannya tanpa meminta izin terlebih 

dahulu. Terkadang temannya juga kesal dengan V, karena 

V tidak bisa diam, jalan-jalan terus di dalam kelas. Oleh 

karena itu, temannya merasa terganggu dan menegur V. 

 

      d) Interactions with Siblings 

           V sangat sayang dengan kakaknya, V seringkali 

memeluk dan mencium kakaknya. V juga sering bermain 

dengan kakaknya, karena di sekitar rumah V tidak ada 

teman yang sebaya dengan V. Walaupun demikian, V 

juga sering berantem dengan kakaknya. V biasanya 

berantem karena berebut barang atau mainan. V juga 

sering usil dengan kakaknya hingga kakaknya menangis. 

Setelah selesai berantem atau usil dengan kakaknya, V 

langsung minta maaf. Setelah itu mereka bermain 

bersama lagi. Terkadang V tidak mau berbagi atau 

meminjamkan mainannya kepada kakaknya, sehingga 

kakaknya seringkali harus mengalah dengan V. 
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           Terkadang kakaknya juga suka usil dengan adiknya. 

Selain itu, kakaknya juga terkadang iri dan capek harus 

mengalah dengan V, sehingga kakaknya ngambek dan 

protes dengan ibunya. 

 

      e) Interactions with Parents 

           V lebih dekat dengan ibunya, karena V lebih sering 

berinteraksi dan melakukan komunikasi dengan ibunya. 

Saat belajar atau membuat PR, V selalu didampingi oleh 

ibunya. V seringkali melakukan aktivitas bersama ibunya. 

Ketika menginginkan sesuatu, V selalu menyampaikan 

keinginannya kepada ibunya. V sangat antusias ketika 

melihat ibunya pulang kerja. Apabila V merasa salah 

dengan ibunya, V langsung meminta maaf dengan ibunya. 

Rasa empati V dengan ibunya sangat tinggi, V langsung 

memiliki inisiatif untuk melakukan sesuatu ketika ibunya 

sedih. Misalnya, ketika ibunya menangis, V langsung 

mengambilkan ibunya tisu dan mencoba mengelus 

pundak ibunya.  

           Sedangkan, V dengan ayahnya tidak terlalu dekat, 

karena ayahnya sibuk bekerja dan cuek dengan V. Selain 

itu, jam kerja ayahnya juga tidak menentu. Setelah pulang 

kerja, ayahnya capek dan langsung beristirahat di kamar. 
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V melakukan komunikasi dengan ayahnya, apabila V 

menginginkan sesuatu atau saat V tidak bisa merakit 

mainannya. Interaksi V dengan ayahnya pun selalu 

terjalin, namun tidak sesering interaksi dengan ibunya. 

Ketika ayahnya libur, ayah dan ibunya mengajak V jalan-

jalan ke tempat wisata.  

           Walaupun demikian, terkadang V membantah atau 

tidak mendengarkan perkataan orangtuanya. Oleh karena 

itu, ayah dan ibunya terkadang memarahi V hingga 

melakukan tindakan fisik, seperti mencubit atau menjewer 

telinganya.  V merasa ayahnya itu galak, karena ayah V 

termasuk orang yang tegas. Selain itu, V juga suka 

merusak fasilitas rumah, seperti mencoret tembok, sprai 

dan malas membereskan mainan. Oleh karena itu, ibu, 

pengasuh dan kakaknya seringkali harus mengingatkan V. 

 

    6) Faktor yang Mempengaruhi Penyesuaian Sosial 

      a) Perkembangan dan Kematangan 

           Dilihat dari hasil tes IQ dengan menggunakan skala 

Wechsler diperoleh skor IQ sebesar 99 yang tergolong 

dalam kategori rata-rata. Bisa dikatakan bahwa kapasitas 

intelektual V termasuk cukup baik. Selain itu, karakteristik 

hasil sub tes WISC yang terkait dengan kematangan 
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sosial (comprehension, picture arrangement, block design, 

dan object assembly)  tergolong cukup baik.  

 

      b) Kondisi Lingkungan 

           Orangtua, guru, dan kakak V mampu memahami 

kondisi V. Orangtua dan gurunya juga sangat memaklumi 

kondisi V. Oleh karena itu, gurunya selalu memperhatikan 

dan mengingatkan V ketika V mulai tidak fokus dan 

banyak gerak. Ibunya juga selalu menasihati atau 

memberikan pemahaman kepada V agar V paham mana 

perilaku yang baik atau buruk. Selain itu, komunikasi 

antara guru dan ibunya terjalin dengan baik. Gurunya 

selalu memberi tahu perkembangan V dan ibunya pun 

sering menanyakan sejauh mana perkembangan V. 

Apabila ada masukan dari gurunya, gurunya akan 

mengkomunikasikan kepada ibunya. Kakaknya pun selalu 

menjaga dan mengingatkan V. Teman-teman di sekolah V 

pun selalu mengingatkan V agar tidak jalan-jalan di dalam 

kelas. 

 

  c. Hasil Triangulasi 

       Perhatian V seringkali mudah teralihkan oleh stimulus-

stimulus yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, V seringkali 



79 
 

 
 

tidak memperhatikan penjelasan, intruksi maupun pembicaraan 

dari lawan bicaranya. V juga sering kehilangan alat barang-

barang yang penting, seperti alat tulis dan buku pelajaran. 

Selain itu, V juga seringkali jalan-jalan atau berlari-larian di 

dalam kelas, dan suka berpindah tempat duduk ketika sedang 

mengerjakan tugas. Oleh karena itu, gurunya harus selalu 

mengingatkan V. V juga suka mengambil barang milik 

temannya tanpa meminta izin. Temannya pun menjadi bingung 

mencari barangnya dan V tidak mau mengaku kalau dirinya lah 

yang mengambil.  

       Hal tersebut mempengaruhi proses belajar V ketika di 

sekolah maupun di rumah. V menjadi kurang teliti saat 

mengerjakan tugasnya dan V seringkali tidak menyelesaikan 

tugasnya. Selain itu, V tidak suka mengerjakan tugas yang 

membutuhkan ketelitian, kesabaran dan kerapian. Oleh karena 

itu, ketika V mengerjakan keterampilan, V akan mengerjakan 

seadanya saja tanpa melihat hasilnya. Walaupun demikian, hal 

tersebut tidak mempengaruhi kemampuan akademik V. V 

mampu mengikuti pelajaran disekolah. Walaupun V terlihat 

seperti tidak mendengarkan, namun V tetap bisa menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh gurunya. V sudah 

mampu membaca dan menulis dengan lancar, walaupun 

tulisannya masih kurang rapi. V juga sudah bisa mengerjakan 
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soal-soal matematika sederhana, seperti penambahan dan 

pengurangan. 

       Selain itu, interaksi V dengan orangtua, guru, teman sebaya 

dan saudara kandungnya pun tidak mengalami masalah yang 

berarti. V mampu beradaptasi dan berinteraksi dengan baik. 

Ketika di sekolah, V mau mengikuti perintah gurunya dan V 

juga mau bergaul dengan siapa saja. Apabila V berbuat salah, 

V tidak segan untuk meminta maaf. Begitu juga ketika V di 

rumah, V seringkali bermain dengan kakaknya. V sangat 

sayang dengan kakaknya, V sering memeluk dan mencium 

kakaknya. Kakaknya pun sayang dengan V dan selalu menjaga 

V. Hubungan V dengan ibunya juga sangat dekat. V lebih 

sering berinteraksi dengan ibu dibandingkan dengan ayahnya. 

Hal ini dikarenakan, ayahnya sibuk bekerja dan waktu kerjanya 

tidak menentu. Walaupun demikian, V tetap mendapatkan 

kesempatan untuk ngobrol atau berlibur bersama ayah dan 

ibunya. Terkadang V juga suka usil dengan kakaknya, hingga 

mereka bertengkar. Setelah itu, V meminta maaf dan mereka 

bermain bersama lagi. Selain itu, V juga terkadang suka 

membantah perkataan orangtuanya, sehingga ayah atau 

ibunya marah dengan V. Terkadang ayah atau ibunya juga 

hingga mencubit atau menjewer telinga V. 
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  d. Hasil Observasi 

       Observasi dilakukan beberapa kali baik di sekolah maupun 

di rumah. Saat di rumah, V seringkali mengenakan T-shirt dan 

celana pendek atau panjang yang berbahan kaos. Saat di 

sekolah, V selalu mengenakan seragam dengan rapi dan 

sepatu berwarna hitam. Rambutnya seringkali terlihat basah, 

karena V bergerak terus dan suka main lari-larian ketika jam 

istirahat. Kulitnya cenderung putih dan postur tubuhnya 

tergolong kurus, serta cukup tinggi. Dari hasil pengamatan, 

perilaku V baik di rumah maupun di sekolah terlihat sama saja. 

V tidak bisa diam, banyak gerak, tidak bisa fokus pada satu 

kegiatan dan sering meninggalkan barang miliknya. Ketika 

mengerjakan tugas, V membutuhkan waktu yang cukup lama 

dan harus selalu diingatkan oleh gurunya. V juga mudah lupa 

dengan soal yang sudah dibacakan sebelumnya oleh gurunya. 

Oleh karena itu, V seringkali bertanya ulang kepada gurunya. V 

juga tidak bisa diam ketika sedang mengerjakan tugas. V bisa 

berpindah-pindah saat mengerjakan tugasnya. V juga sering 

tidak mendengarkan penjelasan dari gurunya. Walaupun 

demikian, ketika gurunya memberikan pertanyaan, V tetap bisa 

menjawab. Oleh karena itu, gurunya tidak terlalu 

mempermasalahkan hal tersebut, karena gurunya merasa cara 

belajar V memang seperti itu. 
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       V mau berinteraksi dengan siapa saja, V tidak memilih 

dalam berteman. V juga selalu ingin berbaur ketika sedang 

bermain. Walaupun demikian, v sering usil dengan temannya. V 

sering mengganggu temannya yang sedang fokus mengerjakan 

tugas. V juga suka mengambil barang milik temannya tanpa 

minta izin. Oleh karena itu, V sering bertengkar dengan 

temannya, namun bertengkarnya tidak sampai memukul.  

       Ketika di rumah, V lebih sering berinteraksi dengan ibunya, 

karena ayahnya jarang di rumah. Biasanya ketika ayahnya 

pulang kerja, ayahnya langsung masuk kamar dan beristirahat. 

Oleh karena itu, V jarang berinteraksi dengan ayahnya. 

Ayahnya juga bukan tipe orang yang sabar berinteraksi dengan 

anak kecil. Selama berinteraksi dengan ayahnya, V sering 

mengajak ayahnya berbicara atau mengajukan pertanyaan, 

namun ayahnya hanya menanggapi seadanya saja. Oleh 

karena itu, ibunya yang sangat berperan aktif dalam mengasuh 

dan mendidik V. Ibunya selalu memberikan pengertian kepada 

V ketika ibunya melarang V melakukan sesuatu yang 

dinginkan.  

       V juga sangat sayang dengan kakaknya, V sering memeluk 

dan mencium kakaknya. V sering bermain dengan kakaknya, 

karena di sekitar rumah tidak ada anak yang sebaya dengan V. 

V memanfaatkan waktu luangnya dengan cara bermain atau 
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menonton TV dengan kakaknya. V juga sering usil dengan 

kakaknya, V suka mengambil barang kakaknya kemudian 

barang tersebut dibawa lari oleh V. Kakaknya pun marah 

kepada V dan mereka berlarian di dalam rumah. Apabila 

kakaknya menangis, V langsung meminta maaf kepada 

kakaknya. Setelah itu, mereka akur lagi dan bermain bersama 

lagi. Ketika bermain, mainannya selalu berantakan, namun V 

tidak mau membereskan mainnya. Akhirnya, kakaknya yang 

membereskan mainnya. 

 

  e. Analisis Kasus Subjek 1 

       Subjek pertama dalam penelitian ini merupakan seorang 

siswa kelas satu SD yang berusia 7 tahun 2 bulan. Sebelum 

sekolah, ibu V sudah menyampaikan kondisi V kepada 

gurunya. Hal ini dikarenakan, ibu V merasa kondisi V berbeda 

dengan anak-anak yang lainnya. Oleh karena itu, semenjak 

pertama sekolah, gurunya sudah memperhatikan V dan melihat 

pola perilakunya seperti apa. Kemudian gurunya mencoba 

beberapa cara untuk mengontrol perilaku V. 

       Gejala inatensi yang tampak, seperti sering tidak 

memperhatikan penjelasan, intruksi dan pembicaraan dari 

lawan bicaranya. Perhatiannya V juga mudah teralihkan oleh 

stimulus-stimulus yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, V 
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mudah untuk beralih aktivitas. V juga seringkali kehilangan atau 

meninggalkan alat tulisnya di sekolah. Kemudian, gejala 

hiperaktivitas yang sering muncul, seperti jalan-jalan atau 

berlarian di dalam kelas. V juga seringkali berpindah tempat 

duduk ketika sedang mengerjakan tugas. Gejala impulsivitas 

yang sering muncul, seperti mengambil barang orang lain tanpa 

meminta izin. Selain itu, V juga terkadang menyela 

pembicaraan orang lain dan tidak sabar untuk menunggu 

giliran. 

       Gejala-gejala tersebut sangat mempengaruhi proses belajar 

V saat di sekolah maupun di rumah. V seringkali mudah bosan 

saat mengerjakan tugas yang berkaitan dengan menulis dan 

keterampilan. Hal ini dikarenakan, V tidak suka menulis dan 

tidak suka mengerjakan tugas yang melibatkan ketelitian, 

kesabaran, serta kerapian. Selain itu, V juga seringkali tidak 

menyelesaikan tugasnya, karena waktunya digunakan untuk 

melakukan aktivitas lain yang tidak bertujuan.  

       Walaupun demikian, hal tersebut tidak mempengaruhi hasil 

belajar V di sekolah. V mampu memahami dan mengikuti 

pelajaran di sekolahnya. Selain itu, nilai mid semester V 

termasuk baik, nilai berkisar antara 80 hingga 90. V juga 

mampu menjawab pertanyaan dari gurunya, walaupun V 

terlihat seperti tidak memperhatikan. Berdasarkan hasil tes 
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WISC, secara keseluruhan kemampuan V termasuk cukup baik, 

sehingga dapat mengikuti pelajaran dan mengerjakan tugas-

tugas akademik secara baik pula. Walaupun demikian, 

pemahaman V secara verbal masih termasuk kurang. Hal ini 

dapat diartikan, bahwa pemahaman V yang berkaitan dengan 

bahasa masih termasuk kurang. Hal ini dikarenakan, kosa kata 

yang dimiliki oleh V masih terbatas, sehingga V mengalami 

kesulitan ketika ingin mengungkapkan keinginannya. Dari hasil 

observasi dan wawancara juga terlihat, ketika berbicara 

pengucapannya masih belum jelas, sehingga orang di 

sekitarnya terkadang kurang paham. Selain itu, seringkali tidak 

meminta izin ketika meminjam barang. 

       Sosial V di sekolah, terlihat bahwa V mau menuruti teguran 

dan perintah gurunya. Selain itu, V tidak memilih dalam bergaul, 

V mau bermain dengan siapa saja. Ketika V melakukan 

kesalahan, V selalu mau meminta maaf. Walaupun demikian, V 

juga mengalami masalah di sekolahnya, seperti sering usil dan 

mengambil barang tanpa meminta izin. Akhirnya, temannya pun 

kesal dan marah dengan V. V juga seringkali tidak 

menyelesaikan tugasnya, karena V malas untuk menulis. 

Tulisannya pun terlihat tidak rapi dan ukuran tulisannya besar. 

Oleh karena itu, gurunya seringkali menegur V. 
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       Ketika memanfaatkan waktu luang pun, V seringkali tidak 

fokus saat menonton TV dan bermain. Hal ini terlihat dari hasil 

observasi dan wawancara, V menonton TV sambil bermain dan 

ketika sedang bermain dengan kakaknya, V bisa sambil 

menonton TV. Oleh karena itu, kakaknya harus seringkali 

memberitahu V. 

       Kemudian, V sering bermain dengan teman sebayanya. V 

tidak pernah memilih dalam hal berteman. V juga mudah kenal 

dengan temannya. Aktivitas yang seringkali dilakukan oleh V 

dengan temannya, seperti bercanda dan ngobrol. Walaupun 

demikian, V juga mengalami masalah dengan teman 

sebayanya. V seringkali usil, mengambil barang tanpa izin. 

Terkadang temannya memukul V, karena V tidak bisa diam dan 

suka menggangu temannya yang sedang menulis. Teman dan 

gurunya pun harus terus mengingatkan dan menegur V. 

       V sangat dekat dan sayang dengan kakaknya, V senang 

sekali memeluk dan mencium kakaknya. V juga sering bermain 

dan menonton TV dengan kakaknya. Kakaknya pun sayang 

dengan V dan selalu menjaga V. Walaupun demikian, ada 

beberapa masalah juga yang muncul, sehingga V dan 

kakaknya sering bertengkar. Hal ini dikarenakan, V sering usil 

dan mengambil barang milik kakaknya tanpa meminta izin. 

Akhirnya, kakaknya marah dengan V dan kakaknya capek 



87 
 

 
 

harus mengalah terus dengan V. Setelah bertengkar, V atau 

kakaknya mau meminta maaf dan mereka pun bermain 

bersama lagi. Hal ini dikarenakan, ibu V selalu mengajarkan 

dan mengingatkan V serta kakaknya untuk meminta maaf 

ketika melakukan kesalahan. 

       Ketika di rumah, V sering berinteraksi dengan ibunya dan 

ibunya pun selalu mendampingi V saat belajar. Interaksi V 

dengan ayahnya tidak terlalu dekat, namun V sering ngobrol 

dan berinteraksi bersama. Hanya saja waktu untuk bertemu 

dengan ayahnya tidak terlalu sering, karena jadwal kerja 

ayahnya tidak menentu. Walaupun demikian, masalah V 

dengan orangtunya juga sering mucnul, seperti V terkadang 

membantah perkataan orangtuanya. Oleh karena itu, 

orangtuanya pun marah dengan V. Setelah ibunya marah, 

ibunya selalu memberikan penjelasan, agar V paham mana 

perilaku yang baik maupun buruk. 

       Penyesuaian sosial V dengan lingkungan sekitarnya itu 

dipengaruhi oleh faktor perkembangan dan kematangan, serta 

kondisi lingkungan. Apabila dilihat dari hasil tes Wechsler, 

subtes yang berkaitan dengan kematangan sosial 

(comprehension, picture arrangement, block design, dan object 

assembly) termasuk dalam kategori cukup baik. Hal ini berarti 

kematangan sosial V sudah berkembang dengan cukup baik. 
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Selain itu, kondisi lingkungan V juga sangat berpengaruh 

terhadap penyesuaian sosial V. Orangtua, guru, kakak dan 

pengasuhnya sudah paham dan memaklumi kondisi V. Mereka 

selalu membimbing dan mengingatkan V. Begitu juga dengan 

beberapa temannya selalu mau mengingatkan V ketika V tidak 

bisa diam. Maka, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya pihak 

keluarga dan sekolah V yang selalu berusaha untuk 

menyesuaikan agar V bisa melakukan penyesuaian sosial. 

 

  f.  Tema dan Intensitas (sortir) 

    Tabel 3. 
           Intensitas Tema Subjek 1 

Tema Intensitas Koding 
Gejala ADHD  

G1 
G2 
G3 

Inatensi 
Hiperaktivitas 
Impulsivitas 

+++ 
+++ 
++ 

School Functioning  
PSC1 
PSC2 
PSC3 

Akademik 
Sosial di sekolah 
Masalah di sekolah 

+++ 
+++ 
++ 

Spare time Functioning  
PSP1 
PSP2 

Aktivitas 
Menonton TV 

+++ 
+++ 

Peer Interactions  
PPE1 
PPE2 

Relasi dengan teman sebaya 
Masalah dengan teman sebaya 

+++ 
++ 

Interactions with Siblings  
PIS1 
PIS2 

Relasi dengan saudara kandung 
Masalah dengan saudara kandung 

+++ 
++ 

Interactions with Parents  
PIP1 
PIP2 
PIP3 

Relasi dengan Ibu 
Relasi dengan Ayah 
Masalah dengan orangtua 

+++ 
++ 
++ 

Faktor-faktor yang mempengaruhi Penyesuaian Sosial  
F2 
F4 

Perkembangan dan Kematangan 
Kondisi lingkungan 

++ 
+++ 

  
    Keterangan: 
    +  : Intensitas rendah, ++ : Intensitas sedang, +++ : Intensitas tinggi  
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Tabel. 4 
Matriks Antar Tema Subjek 1 

 G1 G2 G3 PSC1 PSC2 PSC3 PSP1 PSP2 PPE1 PPE2 PIS1 PIS2 PIP1 PIP2 PIP3 F2 F4 

G1 -     +++ +++ +++          

G2  -    +++ +++ +++  ++  ++   ++   

G3   -   ++            

PSC1    -              

PSC2    +++ -             

PSC3      -            

PSP1       -           

PSP2        -          

PPE1         -         

PPE2          -        

PIS1           -       

PIS2            -      

PIP1             -     

PIP2              -    

PIP3               -   

F2    ++ ++      ++  ++ ++  -  

F4    +++     +++  +++  +++ +++   - 

Keterangan:          F2 : Perkembangan dan Kematangan 
G1 : Inatensi       PSC1 : Akademik PSP1 : Aktivitas PIS1 : Relasi dengan saudara kandung 
G2 : Hiperaktivitas   PSC2 : Sosial di sekolah PSP2 : Menonton TV PIS2 : Masalah dengan saudara kandung 
G3 : Impulsivitas    PSC3 : Masalah di sekolah PPE1 : Relasi dengan teman sebaya PIP1 : Relasi dengan Ibu 
                  PPE2 : Masalah dengan teman sebaya PIP2 : Relasi dengan Ayah 
  : Mempengaruhi   : Saling Mempengaruhi F4 : Kondisi Lingkungan  PIP3 : Masalah dengan Orangtua 
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  Bagan 2. 
 Penyesuaian Sosial Subjek 1 
 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) 

Faktor yang Mempengaruhi 
 

 Perkembangan dan Kematangan 

 IQ 99 (rata-rata) 

 Subtes Wechsler terkait kematangan sosial tergolong 
cukup baik. 

 Kondisi Lingkungan 

 Ayah dan ibu bersikap tegas 

 Ibu dan guru selalu memberikan pengertian kepada V 

 Orangtua, guru, teman dan saudara kandung memahami 
kondisi V 

 Ibu, guru, teman dan kakaknya selalu mengingatkan V 

 Terjalin komunikasi yang baik antara ibu dan guru 

 Kakak selalu mengalah 

Gejala ADHD 
 

Inatensi 

 Perhatian mudah teralihkan 

 Tidak memperhatikan intruksi atau penjelasan 

 Mudah lupa 

 Mudah beralih aktivitas 

 Sering kehilangan atau meninggalkan alat tulis 

 Tidak suka mengerjakan tugas yang membutuhkan ketelitian 
Hiperaktivitas dan Impulsivitas 

 Sering berpindah tempat duduk 

 Sering jalan-jalan saat di dalam kelas dan rumah 

 Sering menulis sambil berdiri 

 Tidak bisa duduk dengan tenang 

 Suka berlarian di dalam kelas 

 Sering tidak meminta izin ketika meminjam barang 

 Menyela pembicaraan atau permainan  

 Tidak sabar menunggu giliran. 
 

Penyesuaian Sosial 
1. School Functioning 

a. Akademik: nilai mid semester 80-90, mampu memahami pelajaran, lancar 
membaca, mampu hitungan sederhana 

b. Sosial di sekolah: mengikuti perintah guru, guru memberi pemahaman, 
tidak malu bertanya ketika belum paham 

c. Masalah di sekolah: sering tidak menyelesaikan tugas, tidak minta izin 
ketika meminjam barang, tidak suka menulis 

2. Spare time Functioning 
a. Aktivitas: bermain dengan kakak, bermain menggunakan robot, lego, mobil-

mobilan, mengaji 
b. Menonton TV 

3. Peer Interactions 
a. Relasi dengan teman sebaya: tidak memilih dalam berteman, bermain dan 

ngobrol bersama, mau meminta maaf saat salah, mudah bergaul dan akrab 
b. Masalah dengan teman sebaya: suka usil, mengambil barang tanpa izin 

4. Interactions with Siblings 
a. Relasi dengan saudara kandung: sayang dengan kakak, mencium dan 

memeluk kakak, sering bermain bersama kakak  
b. Masalah dengan saudara kandung: suka usil, sering rebutan mainan atau 

makanan, mengambil barang tanpa izin 
5. Interactions with Parents 

a. Relasi dengan ibu: menuruti perkataan ibu, empati dengan ibu, sering 
ngobrol, ibu selalu mendampingi belajar dan menonton TV 

b. Relasi dengan ayah: sering ngobrol, memperbaiki mainan bersama 
c. Masalah dengan orangtua: terkadang tidak menuruti perkataan orangtua, 

mengambil barang tanpa izin, merusal fasilitas rumah (mencoret tembok, 
tidak membereskan mainan), terkadang orangtua marah dengan V 
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  2. Subjek 2 

    a. Profil Subjek 

  Tabel 5. 
             Profil Subjek 2 

Identitas Subjek 
Nama T 
Jenis Kelamin Laki-laki 
Tempat Lahir Semarang 
Tanggal Lahir 25 September 2008 
Usia 9 tahun 1 bulan 
Alamat Semarang 
Urutan Kelahiran Anak kedua dari tiga bersaudara 
Sekolah SD Negeri Ngesrep 02 
Kelas Tiga (III) 

Hasil Tes Inteligensi (WISC) 
Skala Verbal 
Informasi 10 (Kategori Sedang) 
Pengertian 9 (Kategori Sedang) 
Hitungan 7 (Kategori Kurang) 
Persamaan 8 (Kategori Kurang) 
Perbendaharaan Kata 5 (Kategori Kurang) 
Rentang Angka 8 (Kategori Kurang) 
Skala Performance 
Melengkapi Gambar 6 (Kategori Kurang) 
Mengatur Gambar 12 (Kategori Sedang) 
Rancangan Balok 9 (Kategori Sedang) 
Merakit Objek 10 (Kategori Sedang) 
Simbol 15 (Kategori Baik) 
Mazes 8 (Kategori Kurang) 
IQ Verbal 86 (Kategori Dibawah Rata-rata) 
IQ Performance 100 (Kategori Rata-rata) 
IQ Lengkap 93 (Kategori Rata-rata) 
Keterangan: 

 1-4:Kurang Sekali, 5-8:Kurang, 9-12:Sedang, 13-16:Baik, 17-20:Baik 
Sekali 

 Skor IQ Rata-rata berkisar antara 90-109 
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    b. Hasil Wawancara 

      1) Latar Belakang Subjek 

           T merupakan salah satu siswa kelas tiga di SD negeri 

Ngesrep 02. Subjek T berdomisili di Semarang. T 

merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. T memiliki 

seorang kakak laki-laki yang saat ini berusia 15 tahun. T 

juga memiliki seorang adik laki-laki yang baru berusia 2 

tahun 6 bulan. Ayah subjek berusia 43 tahun, lulusan SMA 

dan bekerja sebagai buruh bangunan. Sedangkan, ibu 

subjek berusia 34 tahun, lulusan SMA dan bekerja 

sebagai seorang karyawan pembuatan surat undangan. T 

tinggal di daerah Ngesrep dekat dengan sekolahnya, 

sehingga T selalu berjalan kaki ketika berangkat maupun 

pulang sekolah. Di sekitar rumah T banyak anak-anak 

yang sebaya maupun lebih kecil dari T. Oleh karena itu, T 

seringkali bermain di luar rumah bersama teman-

temannya. 

           T tinggal bersama ayah, ibu, kakak, adik, kakek, 

nenek, om, tante dan sepupu-sepupunya. Di dalam satu 

rumah terdapat tiga keluarga, sehingga di dalam rumah 

terlihat sangat penuh dan ramai. Ukuran rumahnya juga 

tidak terlalu luas, ruang TV dan ruang tamu menjadi satu. 

Ketika orangtuanya bekerja, T diasuh oleh neneknya. 
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Oleh karena itu, orangtua T tidak terlalu paham dengan 

aktivitas yang dilakukan oleh T setelah pulang sekolah. 

Terkadang ibu T pulang malam, karena harus lembur. Ibu 

T bekerja dari hari Senin sampai Sabtu, sehingga ibunya 

hanya libur pada hari Minggu saja. Waktu kerja ayahnya 

tidak menentu, karena bekerja sebagai buruh bangunan 

belum tentu setiap hari dibutuhkan. Oleh karena itu, ketika 

ayahnya tidak ada pekerjaan, ayahnya hanya diam di 

rumah atau bantu-bantu di rumah tetangga.  

           T berangkat sekolah pukul 06.45 hingga pukul 13.00, 

namun semenjak kelasnya ada perbaikan, T berangkat 

sekolah pukul 09.30 hingga pukul 14.30. Setelah pulang 

sekolah, T langsung mengganti baju, terkadang T istirahat 

sejenak kemudian langsung bermain bersama teman-

temannya. T termasuk anak yang sulit makan, sehingga T 

setiap kali makan harus diingatkan dan neneknya harus 

menyuapi T. Setiap sore T mengikuti kegiatan mengaji di 

Mushola dekat rumahnya. 

 

      2) Riwayat Kehamilan, Kelahiran dan perkembangan Subjek 

           Selama hamil, ibunya tidak pernah mengalami 

masalah. Hanya saja ketika trisemester pertama, ibunya 

susah makan, sehingga ibunya hanya makan ubi-ubian. 
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Selain itu, ketika hamil ibunya juga sering mengalami sakit 

gigi. Ketika kehamilan 6 bulan, ibunya juga pernah 

mengalami tensi tinggi sekitar 130/90. Ibunya selalu rajin 

kontrol kehamilan di puskesmas, setiap kali periksa selalu 

diberikan vitamin, penambah darah dan obat kalsium. 

            Proses kelahirannya lancar dan normal, lahirnya di 

puskesmas juga. Setelah melahirkan, ASI-nya tidak 

langsung keluar, sehingga T tidak minum ASI dan tidak 

diperbolehkan minum susu formula. Akhirnya, T 

mengalami demam dan pihak puskesmas pun 

mengijinkan agar T minum susu formula dulu. Setelah tiga 

hari di puskesmas, ASI ibunya mulai keluar, namun 

keluarnya belum banyak. Oleh karena itu, T minum susu 

formula selama seminggu. Setelah itu, T minum ASI 

hingga usia 2 tahun. Ketika T berusia 6 bulan, ibunya 

memberikan makanan pendamping, seperti bubur saring 

dan buah-buahan yang teksturnya lunak. 

           Perkembangan T termasuk normal,perkembangannya 

sesuai dengan tahapannya. Walaupun demikian, T sejak 

lahir sering sakit, T juga pernah diopname sekali karena T 

mengalami diare hingga lemas. T opname sekitar usia 1 

tahun 6 bulan. T diare karena salah minum susu, T minum 

susu dalam kemasan. Setelah itu, T buang air besar terus 
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hingga badannya lemas, karena kekurangan cairan. 

Setelah kejadian tersebut, T tidak pernah sakit hingga 

diopname, hanya saja sakit demam atau flu biasa saja. 

Dari kecil termasuk anak yang sangat sulit untuk disuruh 

makan, sehingga T tidak akan makan jika tidak dipaksa 

oleh ibu atau neneknya. Ibu T khawatir nantinya T 

mengalami asam lambung jika T malas sarapan dan 

makan. 

 

      3) Gejala-gejala ADHD 

        a) Inatensi 

            T seringkali tidak memperhatikan penjelasan dan 

intruksi dari gurunya. Oleh karena itu, gurunya 

seringkali menegur T. Selain itu, T juga mudah beralih 

aktivitas, seperti ketika sedang mengerjakan tugas, T 

sambil menggambar. T juga tidak terlalu suka dalam 

mengerjakan tugas yang membutuhkan ketelitian. 

 

        b) Hiperaktivitas 

            T seringkali tidak bisa duduk dengan tenang. Selalu 

ada saja aktivitas yang dilakukan oleh T, seperti 

menggerak-gerak kaki, memainkan kursi, memukul 

meja, dan lainnya. T juga sering jalan-jalan di dalam 
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kelas dengan alasan meminjam barang temannya. 

Terkadang ketika mengerjakan tugas, T berpindah 

tempat duduk, sehingga temannya pun merasa 

terganggu. 

 

        c) Impulsivitas 

            T sangat suka berbicara, ada saja yang diucapkan 

oleh T. Ketika gurunya menjelaskan, T tiba-tiba 

menceletuk kata-kata lucu, sehingga temannya tertawa. 

Kondisi kelas pun menjadi gaduh. Selain itu, T juga 

suka menjawab pertanyaan tanpa dipikir terlebih 

dahulu, sehingga jawabannya sering salah. Ketika jam 

pelajaran, T seringkali menyanyi, sehingga teman 

sebangkunya merasa terganggu. 

 

      4) Penyesuaian Sosial 

        a) School Functioning 

            Pada kemampuan akademik, T cukup mampu 

mengikuti pelajaran di sekolahnya, walaupun menurut 

ibunya T tidak pernah belajar di rumah. T juga tetap 

ingat mengerjakan PR-nya tanpa harus diingatkan. Nilai 

mid semester T juga cukup bagus, nilainya berkisar 

antara 60 hingga 90. Ketika gurunya memberikan 
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pertanyaan lisan, T juga mampu menjawab pertanyaan 

tersebut. T mudah untuk mengingat penjelasan yang 

diberikan oleh gurunya, walaupun T terlihat tidak seperti 

memperhatikan gurunya.  

            Kemampuan sosial T di sekolah juga termasuk 

cukup baik. T mau menuruti perintah maupun teguran 

dari gurunya. T juga selalu meminta izin ketika ingin 

melakukan sesuatu. Selain itu, T juga tidak pernah 

malu untuk mengajukan pendapat kepada gurunya.  T 

juga termasuk anak yang baik, T mau membantu 

gurunya ketika membutuhkan bantuan. 

            Walaupun demikian, T juga mengalami masalah di 

sekolahnya. T sempat empat kali bolos sekolah, karena 

T beberapa kali telat bangun. Selain itu, T juga suka 

menunda-nunda ketika mengerjakan tugasnya. Oleh 

karena itu, gurunya harus menegur T agar T tidak 

keasyikan dengan aktivitas yang lain. T juga mudah 

bosan ketika disuruh menulis. T juga beberapa kali 

sempat mengucapkan kata kasar ketika sedang 

berbicara dengan temannya. 
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        b) Spare Time Functioning 

            T seringkali memanfaatkan waktu luangnya dengan 

cara bermain bersama temannya, seperti bermain 

sepak bola dan kartu umbul. Selain itu, T juga sering 

menonton TV dan bermain bersama adiknya. Setiap 

sore T selalu latihan ngaji di Mushola di dekat 

rumahnya. 

 

        c) Peer Interactions 

            Ketika berada di lingkungan yang baru, T mudah 

untuk beradaptasi. T juga mudah dekat dengan orang 

baru. Oleh karena itu, ketika pertama kali sekolah, T 

tidak mengalami masalah. T bisa langsung bermain 

bersama teman-temannya, teman-temannya juga suka 

bermain dengan T. Teman-temannya selalu datang ke 

rumahnya untuk mengajak T bermain. Oleh karena itu, 

T banyak mempunyai teman baik di rumah maupun di 

sekolah. Kesehariannya T menghabiskan waktunya 

bermain di luar rumah bersama teman-temannya.  

            Walaupun demikian, T juga suka usil dengan 

teman-temannya. Oleh karena itu, T juga sering 

bertengkar dengan teman-temannya, namun 

bertengkarnya tidak sampai saling pukul. 
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Bertengkarnya hanya sebatas adu mulut, kemudian 

tidak saling bicara. Setelah itu, mereka baikan dan 

bermain bersama lagi. Bertengkar T dengan teman-

temannya masih sebatas wajar. Teman-temannya juga 

memaklumi perilaku T yang tidak bisa diam dan banyak 

bicara. Bahkan teman-temannya seringkali 

mengingatkan T agar tidak banyak gerak dan bicara. 

Oleh karena itu, teman-temannya tidak terlalu 

mempermasalahkan hal tersebut. 

 

        d) Interactions with Siblings 

            T memiliki seorang kakak dan seorang adik. 

Walaupun demikian, T tidak terlalu dekat dengan 

kakaknya. T jarang sekali berkomunikasi atau 

berinteraksi dengan kakaknya. Kakaknya sibuk dengan 

aktivitasnya sendiri dan jarang juga berada di rumah. 

Terkadang T bertemu dengan kakaknya hanya saat 

tidur saja. Selain itu, T dengan kakaknya juga sering 

bertengkar, namun mereka bertengkar masih dalam 

tahap wajar, seperti berdebat. Kakaknya seringkali 

menolak permintaan dari T, sehingga mereka 

bertengkar. Kakaknya juga tidak terlalu peduli dengan 
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T, kakanya selalu menghabiskan waktunya bersama 

teman-temannya. 

            Berbeda halnya hubungan antara T dengan 

adiknya. T sangat dekat dan sayang dengan adiknya. T 

selalu mengajak adiknya bermain dan mau ikut serta 

dalam menjaga adiknya. T juga seringkali mau 

mengalah dengan adiknya. Oleh karena itu, ketika T 

berangkat sekolah, adiknya merasa kesepian dan 

selalu menanyakan T. Apabila T bermain bersama 

teman-temannya, T mau mengajak adiknya. Begitu 

juga, ketika T punya makanan, T mau berbagi dengan 

adiknya. Namun demikian, T juga suka usil dengan 

adiknya. T berhenti usil apabila adiknya sudah sampai 

menangis. Setelah itu, T mau membujuk adiknya agar 

tidak menangis lagi. Terkadang T juga suka mengeluh 

dengan adiknya, karena T capek harus mengalah terus. 

Walaupun demikian, menurut ibu dan neneknya, T lebih 

mau dibanding kakaknya ketika diminta bantuan untuk 

mengasuh adiknya. 

 

        e) Interactions with Parents 

            T lebih dekat dengan ibunya, namun, T jarang 

berinteraksi dengan ibunya. Hal ini dikarenakan, ibu T 
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hanya bisa berinteraksi dengan T saat malam hari dan 

hari libur. Ibu T bekerja dari hari Senin sampai Sabtu, 

jam 09.00 sampai 17.00. Oleh karena itu, T 

kesehariannya diasuh oleh neneknya. Selain itu, T juga 

seringkali membantah perkataan ibunya. Apabila 

ibunya menasihati atau meminta bantuan kepada T, T 

tidak peduli atau bahkan marah dengan ibunya. T 

menghabiskan waktunya untuk bermain bersama adik 

atau teman-temannya. T lebih sering bermain di luar 

rumah atau di rumah tetangganya. Oleh karena itu, 

ketika T disuruh belajar oleh ibunya, T seringkali tidak 

mau. T selalu berkata kepada ibunya: “yang penting 

aku bisa jawab”. Walaupun demikian, T tetap ingat 

dengan PR-nya, T selalu mengerjakan PR-nya. Apabila 

T tidak bisa mengerjakan PR-nya, T akan bertanya 

kepada ibunya. 

            Hubungan T dengan ayahnya tidak terlalu dekat. 

Ayah T terkadang menjadi sosok yang sangat galak 

kepada T, karena T seringkali membantah perkataan 

orangtuanya. Ayahnya terkadang harus memukul atau 

membentak dengan suara yang keras agar T mau 

menuruti perintah orangtuanya. Oleh karena itu, T 

jarang berinteraksi dengan ayahnya. Selain itu, jadwal 
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kerja ayah T juga tidak menentu. Apabila ayah atau 

ibunya meminta bantuan kepada T, maka T 

mengharapkan imbalan dari orangtuanya. 

 

      6) Faktor yang Mempengaruhi 

        a) Perkembangan dan Kematangan 

            Dilihat dari hasil tes IQ dengan menggunakan skala 

Wechsler diperoleh skor IQ sebesar 93 yang tergolong 

dalam kategori rata-rata. Bisa dikatakan bahwa 

kapasitas intelektual T termasuk cukup baik. Selain itu, 

karakteristik hasil sub tes WISC yang terkait dengan 

kematangan sosial (comprehension, picture 

arrangement, block design, dan object assembly)  juga 

tergolong cukup baik. Hal tersebut terlihat dari cara T 

mau membantu mengasuh adiknya dan T mau selalu 

mengalah dengan adiknya. Selain itu, T juga sangat 

peduli dengan lingkungannya, ketika ada temannya 

yang bertengkar, T berusaha untuk menengahi atau 

melerainya. 

 

        b) Kondisi Lingkungan 

            T selalu mendapatkan dukungan dari neneknya. 

Neneknya selalu mengingatkan dan menasihati T 
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terkait dengan berperilaku yang baik. Selain itu, guru 

dan teman-teman di sekolah selalu mengingatkan dan 

menegur T. Gurunya selalu memperhatikan 

perkembangan T, sehingga gurunya memberikan saran 

agar T mengikuti kegiatan karate. Hal ini bertujuan agar 

energi T yang berlebih bisa tersalurkan. Guru dan 

teman-teman sekolahnya pun sangat memaklumi dan 

memahami kondisi T. Oleh karena itu, guru T selalu 

menyampaikan perkembangan T kepada ibunya. 

Komunikasi antara guru dan ibunya terjalin sangat baik. 

Apabila ibunya mendapat teguran dari gurunya, maka 

ibunya akan berusaha memberitahu T secara perlahan. 

     

    c. Hasil Triangulasi 

         T seringkali masih sulit untum memperhatikan 

penjelasan dan intruksi dari gurunya. Hal ini dikarenakan, T 

mengalami kesulitan untuk tetap fokus dan mudah beralih 

pada aktivitas. Selain itu, T juga tidak bisa diam atau duduk 

dengan tenang. Selalu ada saja kegiatan yang dilakukan 

oleh T, seperti menggerakkan kaki, memainkan kursi, 

ngobrol atau bernyanyi. T juga terkadang jalan-jalan di dalam 

kelas. Selain itu, T juga seringkali berbicara, terkadang hal 

yang tidak penting pun diucapkan oleh T. Ketika gurunya 
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sedang menjelaskan, T seringkali menceletuk kata-kata lucu, 

sehingga suasa kelas menjadi gaduh.  

         Hal tersebut dapat mempengaruhi proses T saat belajar 

di sekolah. Begitu juga dengan orang-orang yang ada di 

sekitar T pun menjadi terganggu. Ketika mengerjakan tugas 

pun T menjadi tidak fokus, sehingga T akan menunda-nunda 

untuk mengerjakan tugasnya. Selain itu, T menjadi sering 

salah ketika mengerjakan tugas matematika. Hal ini 

dikarenkan, T tidak teliti dalam berhitung. 

         Hubungan T dengan guru dan temannya terjalin dengan 

baik. T tidak mengalami masalah yang berarti dalam 

berinteraksi dengan guru dan teman-temannya. Teman-

temannya justru senang berinteraksi dengan T. Bahkan 

teman-temannya sering bermain ke rumah T atau 

menjemput T untuk bermain di luar rumah. T pun mau 

bermain dengan siapa saja, tidak memilih dalam berteman. 

Begitu juga dengan gurunya, T mau menuruti perintah dan 

masukan dari gurunya. Gurunya pun selalu memperhatikan 

perkembangan T. Hubungan T dengan orangtuanya tidak 

terlalu baik, karena T seringkali membantah perkataan ayah 

dan ibunya. Walaupun demikian, T juga takut dengan 

ayahnya, karena ayahnya bersikap tegas dengan T. Ketika 

ayahnya marah dengan T, ayahnya membentak dan 
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memukul T. Hubungan T dengan kakaknya pun tidak terjalin 

dengan baik. T dengan kakaknya jarang berinteraksi maupun 

berkomunikasi. Oleh karena itu, T mendapatkan dukungan 

dari neneknya. T kesehariannya lebih sering berinteraksi 

dengan nenek dan adiknya. T mau membantu mengasuh 

adiknya. T pun sayang dengan adiknya, T mau berbagi 

dengan adiknya. Selain itu, T juga mau mengalah dengan 

adiknya. Begitu juga dengan adiknya selalu mencari T ketika 

T sedang sekolah atau pergi.   

 

    d. Hasil Observasi 

         Observasi pada subjek 2 dilakukan beberapa kali baik di 

sekolah maupun di rumah. Saat di rumah, T seringkali 

mengenakan T-shirt dan celana pendek yang berbahan kaos 

atau jeans. Saat di sekolah, T selalu mengenakan seragam 

dengan rapi dan sepatu berwarna hitam. T seringkali 

memperbaiki baju seragamnya yang keluar dari celana. 

Terkadang rambut T terlihat acak-acakan. Kulitnya sawo 

matang dan postur tubuhnya tergolong kurus, serta cukup 

tinggi. Dari hasil pengamatan, ketika T di rumah, T tidak bisa 

diam dan terkadang tiba-tiba ikut berbicara. Selain itu, T juga 

sering membantah perkataan ibunya. T tidak bisa tetap fokus 

pada satu aktivitas. Selain itu, T senang bermain di luar 
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rumah bersama teman-temannya. Walaupun demikian, T 

terlihat dekat dengan adiknya. T mau momong adiknya dan 

mengajak adiknya bermain. Oleh karena itu, ketika T tidak 

ada di rumah, adiknya akan menanyakan T terus. 

Sebaliknya, T terlihat tidak dekat dengan kakaknya. T sangat 

jarang berinteraksi atau berkomunikasi dengan kakaknya. 

Kakaknya juga sibuk dengan aktivitasnya bersama teman-

temannya. Oleh karena itu, kakaknya juga jarang ada di 

rumah. 

         T terlihat jarang berinteraksi dengan ayahnya, karena 

ayahnya sibuk bekerja dan waktu kerjanya tidak menentu. T 

juga hanya bertemu dengan ibunya ketika sore hari dan saat 

hari libur. Hal ini dikarenakan, ibu T bekerja dari hari Senin 

hingga Sabtu. Oleh karena itu, T diasuh oleh neneknya dan 

neneknya yang lebih tahu aktivitas yang dilakukan oleh T 

sehari-hari. Dari hasil observasi di rumah, T beberapa kali 

terlihat membantah perkataan ibunya. Ketika ibunya 

memberi tahu sesuatu kepada T, T langsung menjawab dan 

membatah dengan suara yang cukup keras. 

         Perilaku T di sekolah hampir sama dengan di rumah. T 

tidak bisa diam dan suka berbicara. Ketika sedang 

mengerjakan tugas, T mengerjakan sambil bicara dengan 

teman sebangkunya atau menyanyi. Ketika berbicara atau 
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menyanyi, suara T sangat keras. Oleh karena itu, guru dan 

temannya harus sering mengingatkan T agar tidak terlalu 

banyak bicara. Apabila tidak diingatkan, T akan 

membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan 

tugasnya. Gurunya sudah memahami kondisi T, sehingga 

gurunya merasa hal tersebut bukan menjadi suatu masalah. 

Selain itu, T juga sering menjawab pertanyaan tanpa dipikir 

terlebih dahulu sebelum menjawab. Oleh karena itu, 

jawabannya pun seringkali salah. 

         T termasuk anak yang mudah beradaptasi pada situasi 

baru. T juga cepat akrab dengan teman-temannya, sehingga 

T memiliki banyak teman. T mau berteman dengan siapa 

saja. Beberapa temannya datang ke rumah T untuk 

mengajak T bermain. Walaupun demikian, T juga suka usil 

dengan teman-temannya. Oleh karena itu, temannya juga 

suka kesal dengan T. Ketika di dalam kelas, T juga suka 

jalan-jalan, sehingga teman-temannya terganggu dan 

langsung menegur T.  

 

    e. Analisis Kasus Subjek 2 

         Subjek kedua dalam penelitian ini merupakan seorang 

siswa kelas tiga SD yang berusia 9 tahun 1 bulan. Selama di 

kelas tiga ini, gurunya memperhatikan bahwa memang ada 
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perbedaan perilaku antara T dengan teman-teman 

sebayanya. Gurunya merasa T lebih aktif dibandingkan 

dengan teman-temannya. Gejala inatensi yang sering 

muncul, seperti sering tidak memperhatikan penjelasan dan 

intruksi dari gurunya. Selain itu, perhatiannya pun mudah 

teralihkan, sehingga T mudah untuk berpindah aktivitas. 

Misalnya, saat mengerjakan tugas, tiba-tiba beralih ke 

kegiatan menggambar. Kemudian, gejala hiperaktivitas 

terlihat dari perilaku T yang tidak bisa diam. Selalu ada saja 

kegiatan yang dilakukan oleh T, seperti menggerakkan kaki, 

menoleh, memainkan kursi, memukul meja atau mengajak 

temannya ngobrol. Terkadang T juga berpindah tempat 

duduk atu jalan-jalan di dalam kelas. Gejala impulsivitas 

yang masih sering muncul, seperti sering menjawab 

pertanyaan tanpa dipikir terlebih dahulu. Selain itu, T juga 

suka berbicara, sehingga sering mengajak teman-temannya 

ngobrol.  

         Gejala-gejala tersebut sangat mempengaruhi proses T 

saat belajar dan kondisi di lingkungan T. T menjadi 

membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan 

tugasnya. Selain itu, orang-orang yang ada di sekitar T juga 

menjadi terganggu. Walaupun demikian, gejala tersebut tidak 

terlalu mempengaruhi kemampuan akademik T. Hal ini 
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terlihat dari nilai mid semester T yang tergolong cukup baik 

(nilai berkisar 60-80). Selain itu, T juga selalu bertanggung 

jawab dengan tugas-tugasnya. T selalu menyelesaikan 

tugasnya dan T selalu mengerjakan PR-nya tanpa harus 

diingatkan. Berdasarkan hasil tes WISC juga terlihat, bahwa 

kapasitas intelektual T tergolong cukup baik. Walaupun 

demikian, kemampuan T yang terkait dengan hitungan dan 

bahasa termasuk kurang. Oleh karena itu, T mengalami 

kesulitan dalam mengerjakan tugas matematika dan 

pemahaman terhadap bahasa. Hal tersbeut juga terlihat dari 

hasil observasi dan wawancara, bahwa T seringkali 

melakukan kesalahan saat menghitung. Selain itu, T juga 

mengalami kesulitan dalam menguraikan jawabannya.   

         Kemudian, sosial T di sekolah terlihat dari cara T yang 

mau menuruti perintah atau teguran dari gurunya. Selain itu, 

T juga selalu meminta izin kepada gurunya setiap kali ingin 

ke toilet.  T juga tidak segan untuk mengajukan pendapat 

kepada gurunya. Gurunya pun bisa mengarahkan T agar T 

bisa lebih fokus dalam mengerjakan tugasnya. Walaupun 

demikian, T juga mengalami beberapa masalah di sekolah, 

seperti sering mengganggu proses belajar, terkadang 

berbicara kasar dan empat kali bolos sekolah.  
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         T memanfaatkan waktu luangnya dengan cara bermain 

bola, menggambar dan mewarnai, mengaji, menonton TV 

dan bermain bersama teman-temannya. Kemudian, interaksi 

T dengan teman sebayanya, seperti sering bermain dan 

bercanda dengan temannya. Hal ini dikarenakan, T mudah 

beradaptasi dan tidak memilih dalam berteman. Oleh karena 

itu, T banyak memiliki teman dan temannya pun sering 

mengajak T bermain. Walaupun demikian, ada beberapa 

masalah yang muncul pada interaksi T dengan teman 

sebayanya. T seringkali usil , mengambil barang tanpa izin, 

terkadang mengejek temannya. 

         Hubungan T dengan neneknya, seperti T seringkali 

bercerita dengan neneknya, sehingga ketika menginginkan 

sesuatu, T selalu menyampaikan keinginannya kepada 

neneknya. Hal ini dikarenakan, T kesehariannya lebih sering 

bertemu dengan neneknya. Kemudian, interaksi T dengan 

saudara kandungnya, terlihat dari sikap T yang sayang dan 

dekat dengan adiknya. T mau membantu mengasuh adiknya, 

mau mengalah dan berbagi dengan adiknya. Beberapa 

masalah juga muncul pada interkasi T dengan saudara 

kandungnya. T tidak dekat dengan kakaknya, sehingga T 

jarang berinteraksi dengan kakaknya. Selain itu, T juga 



112 
 

 
 

sering berdebat dengan kakaknya, terkadang saling 

mengejek. 

         Hubungan T dengan orangtuanya tidak terlalu dekat, 

karena mereka sibuk bekerja. Walaupun demikian, interaksi 

T dengan orangtunya tetap terjalin ketika orangtuanya libur 

bekerja. Masalah dengan orangtua pun muncul, seperti 

seringkali membantah perkataan orangtuanya. Oleh karena 

itu, ayahnya pun terkadang marah dengan T hingga 

membentak dan melakukan tindakan fisik, seperti memukul. 

         Beberapa faktor yang mempengaruhi penyesuaian sosial 

pada T, yaitu perkembangan dan kematangan, serta kondisi 

lingkungan. Berdasarkan hasil tes IQ, kapasitas intelektual T 

tergolong rata-rata dan skor subtes (comprehension, picture 

arrangement, block design, dan object assembly) yang 

terkait dengan kematangan sosial juga tergolong cukup baik. 

Hal ini menunjukkan bahwa, kematangan sosial T sudah 

cukup matang. Oleh karena itu, T sudah mampu untuk 

mengalah dengan adiknya. T juga bisa bersikap peduli ketika 

melihat temannya bertengkar. Selain itu, kondisi lingkungan 

T juga banyak berperan. Nenek, kakek, dan guru T selalu 

memperhatikan perkembangan T. Selain itu, mereka juga 

selalu mengingatkan dan menasihati T. Begitu juga dengan 

teman-temannya selalu peduli dengan T. Oleh karena itu, 



113 
 

 
 

teman-temannya pun ikut serta dalam mengingatkan T. Guru 

dan teman-temannya memaklumi kondisi T.  

 

    f.  Tema dan Intensitas (sortir) 

        Tabel 6. 
            Intensitas Tema Subjek 2 

Tema Intensitas Koding 
Gejala ADHD  

G1 
G2 
G3 

Inatensi 
Hiperaktivitas 
Impulsivitas 

+++ 
++ 

+++ 

School Functioning  
PSC1 
PSC2 
PSC3 

Akademik 
Sosial di sekolah 
Masalah di sekolah 

+++ 
+++ 
++ 

Spare time Functioning  
PSP1 
PSP3 

Aktivitas 
Menyendiri atau bersama teman 

++ 
+++ 

Peer Interactions  
PPE1 
PPE2 

Relasi dengan teman sebaya 
Masalah dengan teman sebaya 

+++ 
++ 

Interactions with Siblings  
PIS1 
PIS2 

Relasi dengan saudara kandung 
Masalah dengan saudara kandung 

++ 
++ 

Interactions with Parents  
PIP1 
PIP2 
PIP3 

Relasi dengan Ibu 
Relasi dengan Ayah 
Masalah dengan orangtua 

++ 
++ 
++ 

Faktor-faktor yang mempengaruhi Penyesuaian Sosial  
F2 
F4 

Perkembangan dan Kematangan 
Kondisi lingkungan 

++ 
+++ 

   
    Keterangan: 
    +    : Intensitas rendah 
    ++   : Intensitas sedang 
    +++  : Intensitas tinggi 
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                  Tabel 7. 
              Matriks Antar Tema Subjek 2 

 G1 G2 G3 PSC1 PSC2 PSC3 PSP1 PPE1 PPE2 PIS1 PIS2 PIP1 PIP2 PIP3 F2 F4 

G1 -     +++           

G2  -    +++   ++  ++   ++   

G3   -   ++     ++      

PSC1    -             

PSC2    +++ -            

PSC3      -           

PSP1       -          

PPE1        -         

PPE2         -        

PIS1          -       

PIS2           -      

PIP1            -     

PIP2             -    

PIP3              -   

F2    ++ ++   ++  ++  ++ ++  -  

F4    +++ +++   +++  ++  ++ ++   - 

Keterangan: 
G1 : Inatensi       PSC1 : Akademik PSP1 : Aktivitas PIS1 : Relasi dengan saudara kandung 
G2 : Hiperaktivitas   PSC2 : Sosial di sekolah PPE1 : Relasi dengan teman sebaya PIS2 : Masalah dengan saudara kandung 
G3 : Impulsivitas    PSC3 : Masalah di sekolah PPE2 : Masalah dengan teman sebaya PIP1 : Relasi dengan Ibu 
                  F4 : Kondisi lingkungan PIP2 : Relasi dengan Ayah 
  : Mempengaruhi   : Saling Mempengaruhi F2 : Perkembangan dan kematangan PIP3 : Masalah dengan orangtua 
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 Bagan 3. 
         Penyesuaian Sosial Subjek 2 
 

Faktor yang Mempengaruhi 
 

 Perkembangan dan Kematangan 

 IQ 93 (rata-rata) 

 Subtes Wechsler terkait kematangan sosial tergolong cukup 
baik. 

 Mau mengalah dengan adik 

 Peduli dan melerai teman yang bertengkar 

 Kondisi Lingkungan 

 Kakek, nenek, guru dan teman selalu mengingatkan T  

 Nenek, ibu dan guru selalu memperhatikan T 
        
        
  

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) 

Gejala ADHD 
 

Inatensi 

 Sering tidak memperhatikan intruksi atau penjelasan guru 

 Mudah beralih aktivitas 

 Tidak suka mengerjakan tugas yang membutuhkan ketelitian 

 Perhatian mudah teralihkan 

 Kurang teliti 

 Tidak fokus saat diajak bicara 
Hiperaktivitas dan Impulsivitas 

 Sering tidak bisa duduk dengan tenang 

 Sering jalan-jalan di dalam kelas 

 Sering berpindah tempat duduk 

 Suka berbicara 

 Suka menceletuk  

 Sering tiba-tiba menyanyi saat jam pelajaran 
 

Penyesuaian Sosial 
1. School Functioning 

a. Akademik: nilai mid semester 60-90, mampu memahami pelajaran, 
selalu mengerjakan tugas dan PR 

b. Sosial di sekolah: mengikuti perintah guru, berani mengajukan 
pendapat, selalu meminta izin setiap ke toilet 

c. Masalah di sekolah: suka mengganggu proses belajar, terkadang 
berbicara kasar, empat kali bolos sekolah 

2. Spare time Functioning 
a. Aktivitas: bermain bola, kartu umbul, menggambar dan mewarnai, 

mengaji 
b. Menonton TV 
c. Bersama teman 

3. Peer Interactions 
a. Relasi dengan teman sebaya: banyak memiliki teman, tidak memilih 

dalam berteman, bermain, ngobrol dan makan bersama 
b. Masalah dengan teman sebaya: suka usil, mengambil barang tanpa 

izin, mengejek teman 
4. Interactions with Siblings 

a. Relasi dengan saudara kandung: sayang dengan adik, bermain 
dengan adik, mau mengasuh dan mengalah dengan adiknya  

b. Masalah dengan saudara kandung: suka usil, jarang berinteraksi 
dengan kakak, sering berdebat dengan kakak 

5. Interactions with Parents 
a. Relasi dengan ibu: ngobrol dengan ibu, ibu mendampingi T saat 

mengerjakan PR 
b. Relasi dengan ayah: ngobrol dengan ayah, menonton TV dengan ayah 

c. Masalah dengan orangtua: suka membantah, tidak mau membereskan 
mainan, mengharapkan imbalan ketika membantu orangtuanya, mencoret 
tembok, terkadang ayahnya marah dengan T 
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  3. Subjek 3 

    a. Profil Subjek 

             Tabel 8. 
             Profil Subjek 3 

Identitas Subjek 
Nama M 
Jenis Kelamin Laki-laki 
Tempat Lahir Semarang 
Tanggal Lahir 20 Januari 2007 
Usia 10 tahun 9 bulan 
Alamat Semarang 
Urutan Kelahiran Anak kedua dari dua bersaudara 
Sekolah SD Bunda Hati Kudus 
Kelas Lima (V) 

Hasil Tes Inteligensi (WISC) 
Skala Verbal 
Informasi 10 (Kategori Sedang) 
Pengertian 16 (Kategori Baik) 
Hitungan 4 (Kategori Kurang Sekali) 
Persamaan 8 (Kategori Kurang) 
Perbendaharaan Kata 7 (Kategori Kurang) 
Rentang Angka 8 (Kategori Kurang) 
Skala Performance 
Melengkapi Gambar 7 (Kategori Kurang) 
Mengatur Gambar 11 (Kategori Sedang) 
Rancangan Balok 10 (Kategori Sedang) 
Merakit Objek 9 (Kategori Sedang) 
Simbol 12 (Kategori Sedang) 
Mazes 8 (Kategori Kurang) 
IQ Verbal 92 (Kategori Rata-rata) 
IQ Performance 97 (Kategori Rata-rata) 
IQ Lengkap 95 (Kategori Rata-rata) 
Keterangan: 

 1-4:Kurang Sekali, 5-8:Kurang, 9-12:Sedang, 13-16:Baik, 17-20:Baik 
Sekali 

 Skor IQ Rata-rata berkisar antara 90-109 
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    b. Hasil Wawancara 

      1) Latar Belakang Subjek 

           M merupakan salah satu siswa kelas lima di SD 

Bunda Hati Kudus. Subjek M berdomisili di Semarang. M 

merupakan anak kedua dari dua bersaudara. M memiliki 

seorang kakak laki-laki yang saat ini berusia 12 tahun. 

Kakak M kelas enam di SD Bernadus. Ayah subjek 

berusia 43 tahun, lulusan S1 dan bekerja sebagai 

karyawan di perusahaan swasta. Sedangkan, ibu subjek 

berusia 42 tahun, lulusan S2 dan kesehariannya sebagai 

Ibu Rumah Tangga. M tinggal di kawasan perumahan 

yang ada di daerah Semarang Barat. Di sekitar rumahnya 

ada beberapa teman yang sebaya dengan M dan satu 

sekolah dengan M. Terkadang M main bersama teman 

sebaya dan kakaknya di sekitar kompleks perumahan.  

           M tinggal bersama ayah, ibu dan kakaknya. Setiap 

sekolah M dan kakaknya selalu diantar jemput oleh 

ibunya. Segala kegiatan dan kebutuhan M diurus oleh 

ibunya. Sepulang sekolah, M makan dan istirahat sejenak. 

Setelah itu, M ikut menjemput kakaknya di sekolah. Sore 

hari M les privat di rumahnya, M les beberapa mata 

pelajaran setiap hari Minggu hingga Jumat. Sedangkan, 

ayah M bekerja dari pagi hingga malam, setiap hari Senin 
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sampai Jumat. Oleh karena itu, M hanya bisa bertemu 

dengan ayahnya setiap malam dan saat hari libur.  

 

      2) Riwayat Kehamilan, Kelahiran dan Perkembangan Subjek 

           Awalnya ibu M tidak tahu kalau sedang hamil, karena 

ibu dan ayah M belum berencana untuk memiliki anak 

lagi. Ketika usia kakak M sekitar 8 bulan, ibu M hamil lagi. 

Ayah dan ibu pun sebenarnya belum siap untuk memiliki 

anak. Orangtua M hingga memiliki niat untuk melakukan 

kuret saja, namun nenek M tidak mengizinkan dan 

memberikan motivasi kepada orangtua M. Akhirnya, 

kehamilan M tetap dipertahankan.  

           Selama hamil, ibu M sering mual,sehingga ibu M suka 

makan makanan pedas dan seafood (kerang dan kepiting) 

untuk mengurangi rasa mualnya. Walaupun sering mual, 

ibu M tetap banyak gerak dan sering menggendong 

kakaknya. Selain itu, ibu M juga tidak mengkonsumsi 

susu, karena ibu M alergi susu yang efeknya menjadi 

diare setelah mengkonsumsi susu. Oleh karena itu, dokter 

menyarankan agar mengkonsumsi crimer dan vitamin 

kalsium sebagai pengganti susu. 

           Proses melahirkannya normal, namun membutuhkan 

waktu yang cukup lama. M lahir sebelum HPL (Hari 
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Perkiraan Lahir) dan saat diperiksa sudah bukaan dua. 

Dua hari kemudian M baru lahir, namun ibunya tidak 

mengikuti prosedur saat melahirkan. Ibu M ngeden ketika 

belum diberi intruksi oleh dokter, sehingga M lahir dalam 

kondisi air ketuban belum pecah. Hal tersebut dilakukan 

oleh ibunya, karena ibu M sudah stres, capek dan tidak 

bisa tidur. Walaupun demikian, M lahir dengan kondisi 

sehat dan berat badannya 3,4kg.  

           Dari lahir M mengkonsumsi ASI, namun M mengalami 

kesulitan menghisap puting maupun dot. Setiap kali 

minum, M selalu tersedak dan muntah lewat hidung. Oleh 

karena itu, ibu M memberikan ASI dengan cara menyuapi 

M menggunakan sendok. Ketika diperiksa ke dokter anak, 

pihak dokter mengatakan bahwa tidak ada masalah 

dengan M. Begitu juga saat makan selalu muntah, 

sehingga buburnya harus dibuat sangat halus dan cair 

agar M mudah menelannya. Hal tersebut membuat berat 

badan M selalu di bawah standar. 

           Dari usia 5 bulan, M mulai susah tidur dan setiap kali 

tidur harus digoyang-goyang. Apabila tidak digoyang-

goyang, M rewel dan tidak mau tidur. Cara tidur tersebut 

berlangsung hingga M berusia 4 tahun. Saat berusia 1 

tahun, M sudah bisa jalan dan tahap merangkaknya hanya 
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sebentar. Pada usia 1 tahun 6 bulan, M belum bisa bicara. 

Ketika diajak bicara, M terlihat seperti tidak 

mendengarkan. Kemudian ibu M mengajak M untuk 

melakukan pemeriksaan psikologis. Pada pemeriksaan 

yang pertama, M didiagnosis autisme. Kemudian ibunya 

mencari tahu tentang autisme dan mencari tempat untuk 

terapi. M pun mulai diterapi, namun sebelum diterapi 

harus dilakukan pemeriksaan psikologis ulang. Hasil 

pemeriksaan yang kedua didiagnosis ADHD dengan 

speech delay.  

           Awalnya M hanya terapi dua kali seminggu, kemudian 

jadwal terapinya ditambah jadi empat kali seminngu. M 

juga menjalani pijat alternatif di Gereja, seminggu hanya 

sekali saja. M juga sempat mengkonsumsi obat yang 

berfungsi untuk merangsang otak. Obat tersebut memiliki 

efek samping, seperti sering marah, teriak dan memukul 

benda yang ada di sekitarnya. Bahkan M menjadi sering 

tidak merasa sakit ketika tangan atau bagian tubuh yang 

lainnya luka. Obat tersebut pun langsung tidak diberikan 

lagi kepada M.  

           Dari lahir hingga kelas tiga SD, M diasuh oleh 

pengasuhnya, namun tetap dalam pengawasan ibunya. 

Waktu masuk TK, M sekolah di sekolah montesori dan 
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menggunakan Bahasa Inggris. M selalu didampingi oleh 

pengasuhnya setiap kali M sekolah. Pengasuhnya 

mendampingi M hingga M kelas dua SD. Hal ini 

dikarenakan, M belum bisa bicara dengan jelas, teman 

dan gurunya pun kesulitan untuk memahami pembicaraan 

M.  Ketika semester akhir di kelas dua, M sudah mulai 

lancar bicara. Oleh karena itu, saat M kelas tiga SD sudah 

tidak didampingi dan diasuh oleh pengasuh lagi. Kelas 

tiga SD, M mulai sekolah tanpa pendampingan dan 

kegiatan hariannya dibantu oleh ibunya. 

 

      3) Gejala-gejala ADHD 

        a) Inatensi 

            M seringkali tidak memperhatikan ketika 

mendengarkan penjelasan, intruksi, pengumuman dari 

guru, saat berbicara dengan orang lain, diskusi maupun 

saat berdoa . Hal ini dikarenakan, M sering tidak fokus 

dan perhatiannya mudah teralihkan oleh stimulus yang 

ada di sekitarnya. Oleh karena itu, M juga mengalami 

kesulitan untuk konsentrasi pada satu aktivitas. M pun 

menjadi mudah beralih dari satu aktivitas ke aktivitas 

yang lainnya. Hal tersebut dapat menyebabkan M 

menjadi mudah lupa untuk mengingat perintah maupun 
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hal yang ingin ditulis. Selain itu, M juga sering lupa 

membawa perlengkapan sekolahnya, seperti pensil 

warna. Oleh karena itu, M seringkali harus meminjam 

milik temannya. 

 

        b) Hiperaktivitas. 

            M seringkali tidak bisa diam ketika sedang 

melakukan sesuatu, sehingga M terlihat tidak tenang 

ketika duduk. Badannya bergerak terus, ada saja yang 

dilakukannya, seperti menoleh, menggaruk kepala dan 

memainkan pensil. Terkadang M juga jalan-jalan di 

dalam kelas dan suka tiba-tiba pergi untuk melakukan 

sesuatu. Ketika sedang berada di tempat umum, M 

seringkali hilang dan pergi begitu saja tanpa 

mempedulikan orang terdekatnya. Oleh karena itu, 

orangtua atau saudara kandungnya bingung mencari M 

dan M jalannya sangat cepat. 

 

        c) Impulsivitas 

            M seringkali sulit untuk mengontrol perilakunya. 

Oleh karena itu, ketika melakukan sesuatu  seringkali 

tanpa dipikir terlebih dahulu, misalnya saat upacara M 

tiba-tiba maju ke depan untuk menyampaikan bahwa 
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celana terbalik. Selain itu, M juga seringkali menyela 

pembicaraan orang lain, misalnya ketika gurunya 

sedang menjelaskan, M tiba-tiba menawarkan makanan 

ke gurunya. M juga suka tiba-tiba berbicara, sehingga 

orang yang ada di sekitarnya tidak paham dan merasa 

terganggu. Ketika harus bergilir dalam melakukan 

sesuatu, M terkadang tidak sabar dan tidak mau 

menunggu. Selain itu, M juga terkadang tidak izin 

terlebih dahulu ketika memasuki ruangan. 

 

      4) Penyesuaian Sosial 

        a) School Functioning 

            Dalam kemampuan akademik, M cukup mampu 

dalam hal Bahasa Inggris dan Mandarin. M juga 

mampu membaca peta, sehingga M mampu mengingat 

jalan. Selain itu, M juga selalu mengerjakan PR yang 

diberikan oleh gurunya, walaupun M masih harus selalu 

diingatkan oleh ibunya. M juga sudah mampu membaca 

dengan lancar dan sudah mampu mengerjakan soal 

matematika sederhana, seperti penjumlahan, 

pengurangan dan perkalian. Oleh karena itu, M mampu 

menerapkan kemampuan tersebut dalam kehidupan 

sehari-hari, seperti penggunaan uang ketika belanja. M 
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juga selalu menyelesaikan tugasnya, walaupun masih 

selalu diingatkan dan diawasi oleh gurunya.  

            Kemampuan sosial M di sekolah juga termasuk 

cukup baik. M seringkali mau menuruti perintah dari 

gurunya. M juga mau membantu gurunya ketika 

gurunya membutuhkan bantuan. Setiap kali M 

membawa bekal makanan, M selalu menawarkan dan 

berbagi dengan gurunya. Selain itu, M juga tidak 

pernah malu untuk bertanya, ketika M merasa kurang 

paham dengan tugas yang diberikan oleh gurunya. M 

termasuk anak yang peduli dengan teman-temannya, M 

mau berbagi makanan atau minuman dengan 

temannya. M juga tidak malu atau canggung ketika 

berinteraksi dengan temannya. Ketika mengerjakan 

tugas kelompok, M bisa bekerja sama dengan cukup 

baik, karena teman-temannya mau membimbing M 

agar bisa fokus pada tugasnya. 

            Walaupun demikian, M juga mengalami masalah di 

sekolahnya. M masih mengalami kesulitan dalam 

memahami pelajaran, sehingga nilai M banyak yang di 

bawah KKM. M mengalami kesulitan pada pelajaran, 

matematika, Bahasa Jawa dan memahami bacaan. M 

mengalami kesulitan pelajaran matematik dalam bentuk 
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soal cerita, penggunaan rumus dan bangun ruang. M 

mengalami kesulitan dalam memahami bacaan, karena 

M malas membaca. Selain itu, M juga seringkali salah 

dan tidak dalam hal menulis maupun mengerjakan 

tugas keterampilan. Hal ini dikarenakan, M selalu 

terburu-buru dan tidak teliti. Selain itu, M juga seringkali 

tidak memperhatikan penjelasan dari gurunya, 

sehingga M selalu menanyakan hal yang sudah 

dijelaskan sebelumnya. Ketika gurunya 

memperingatkan M, terkadang M tidak peduli ataupun 

membantah. 

 

        b) Spare Time Functioning 

            M seringkali memanfaatkan waktu luangnya untuk 

menonton TV dan main games di HP. Terkadang M 

juga menonton video di HP. Selain itu, M juga 

memanfaatkan waktu luangnya dengan cara bermain 

basket, sepak bola dan kartu bersama kakaknya. 

Apabila M tidak ada jadwal les, M bermain sepeda di 

sekitar kompleks rumahnya bersama teman sebayanya. 

Setiap libur, M juga membantu ibunya membereskan 

tempat tidur, mencuci piring dan menjemur pakaian. 
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        c) Peer Interactions 

            M cukup mampu berinteraksi dengan teman-teman 

sebayanya. Teman-teman M pun sangat peduli dengan 

M. M juga termasuk anak yang mudah beradaptasi, M 

tidak memilih dalam berteman. M mau bermain dengan 

siapa saja. Bahkan M tetap akrab dengan teman-teman 

di sekolahnya yang lama. M tidak canggung untuk 

menghampiri dan menyapa temannya. Kemudian M ikut 

bergabung untuk bermain bersama. Selain itu, M juga 

mau membantu temannya yang membutuhkan 

bantuannya. Setiap jam istirahat, M selalu ngobrol atau 

makan bersama teman-temannya. M selalu mau 

berbagi makanan dengan teman-temannya, begitu uga 

dengan teman-temannya. Apabila M memiliki makanan 

lebih, M akan membagi kepada temannya yang tidak 

membawa bekal.  

            Walaupun demikian, terkadang M juga mengalami 

masalah dengan teman sebaya. Ada satu teman 

sekolah M yang terkadang mengejek, menyalahkan dan 

memukul M. Terkadang M juga berselisih paham 

dengan salah satu teman di sekolahnya. Ketika hal 

tersebut terjadi, teman-teman yang lain selalu berusaha 

untuk memperingatkan M agar tidak menghiraukan. 
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Terkadang teman-temannya tidak memperhatikan 

pendapat dan pembicaraannya M, karena temannya 

kurang paham dengan pengucapannya. Walaupun 

demikian, hal tersebut tidak terlalu menjadi masalah. 

Teman-temannya pun akan mengingatkan M agar 

berbicara lebih pelan agar mereka bisa memahami 

pembicaraannya. 

 

        d) Interactions with Siblings 

            Hubungan M dengan kakaknya bisa dikatakan 

cukup baik. Setiap hari M berinteraksi dengan 

kakaknya. M dan kakaknya sering menonton TV dan 

bermain bersama. Mereka juga sering berkomunikasi, 

walaupun kakaknya juga tidak terlalu paham dengan 

pembicaraan M. M juga mau membantu kakaknya 

ketika membutuhkan bantuan, misalnya membuatkan 

roti, mengambilkan minum. Ketika M dan kakaknya 

mendapatkan tugas rumah tangga dari ibunya, mereka 

akan bekerja sama untuk mengerjakan tugas tersebut. 

Misalkan, ketika membereskan tempat tidur, M menata 

bantalnya dan kakaknya merapikan sprainya.  

            M dan kakaknya juga sering berantem, mereka 

berantem karena M suka memaksakan kehendaknya. 
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Selain itu, M juga sering marah apabila M kalah ketika 

main dengan kakaknya. Ketika marah, M akan teriak 

bahkan sampai memukul. Kemudian kakaknya 

berusaha untuk menenangkan dan memperingatkan M, 

namun M tetap tidak peduli dengan peringatan 

kakaknya. Oleh karena itu, kakaknya yang meminta 

maaf kepada M, agar M tenang kembali. M juga suka 

usil dengan kakaknya, M suka menyembunyikan 

barang kakaknya. Setelah membuat kesalahan, M tidak 

mau minta maaf dan M merasa tidak bersalah. 

 

        e) Interactions with Parents 

            M kesehariannya selalu bertemu dengan ibunya, 

segala kebutuhannya diurus oleh ibunya. M juga 

termasuk manja dengan ibunya. Oleh karena itu, M dan 

ibunya pun sering ngobrol bersama. Ketika M harus 

pindah sekolah, ibunya menyampaikan hal tersebut 

kepada M. Ibunya memberikan kesempatan kepada M 

untuk mengambil keputusan. Ibunya juga selalu 

mendampingi dan mengingatkan M untuk mengerjakan 

tugas sekolahnya. M juga mau membantu ibunya ketika 

ibunya membutuhkan bantuan kepada M.  



130 
 

 
 

            Relasi M dengan ayahnya tidak sedekat dengan 

ibunya. Hal ini dikarenakan, ayahnya sibuk bekerja dari 

pagi hingga malam, M hanya bisa bertemu dengan 

ayahnya ketika malam hari dan hari libur. Ketika ada 

kesempatan untuk ketemu, M ngobrol bersama dengan 

ayahnya. Biasanya mereka ngobrol terkait dengan film 

yang sedang ditonton. Terkadang M juga minta bantuan 

kepada ayahnya untuk mengerjakan PR komputer. 

Walaupun demikian, M juga memiliki rasa takut dengan 

ayahnya, karena ayahnya bersikap tegas. Oleh karena 

itu, M selalu menuruti perintah maupun teguran dari 

ayahnya. Perilaku M pun jadi lebih terkontrol. 

            M juga seringkali tidak menghiraukan teguran 

maupun perintah dari ibunya. Oleh karena itu, ibunya 

harus memberitahu berulang kali atau ibunya harus 

marah dulu dengan M. Apabila M dimarah oleh ibunya, 

M pun akan ikut marah dengan ibunya. M juga suka 

menyembunyikan barang ibunya, apabila M sedang 

usil. M juga seringkali tidak bertanggung jawab dengan 

tugas sekolahnya, sehingga ibunya seringkali harus 

mengontrol dan mengingatkan M. 
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      6) Faktor yang Mempengaruhi Penyesuaian Sosial 

        a) Kondisi Lingkungan 

            Orangtua, kakak, guru dan teman-teman M sangat 

memahami kondisi M. Gurunya selalu menegur dan 

mengingatkan M agar selalu fokus saat mengerjakan 

tugas, memperhatikan penjelasan, intruksi, dan lainnya. 

Selain itu, gurunya juga selalu memperhatikan, 

membantu, dan membimbing M ketika M kurang paham 

dengan tugasnya. Guru juga selalu memberikan 

motivasi kepada M agar M tidak tidak mudah menyerah 

dalam menyelesaikan tugasnya. Begitu juga dengan 

teman-temannya selalu mau membimbing saat tidak 

paham dan mengajak M berdiskusi di dalam kelompok. 

Teman-temannya juga selalu mengingatkan M agar 

bicaranya pelan-pelan dan tidak balas dendam ketika 

ada temannya yang mengejek M. 

            Ibu M juga seringkali memberikan pengertian 

kepada M agar M paham mana yang boleh atau tidak 

boleh dilakukan. Hal ini dikarenakan, ibu M sangat 

paham dengan kondisi dan perkembangan dari lahir 

hingga saat ini. Ibu M juga selalu mendampingi M saat 

belajar. Walaupun demikian, ibu M juga terkadang 

harus bersikap tegas dengan M agar M mau menuruti 
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perkataan ibunya. Begitu juga dengan kakaknya yang 

selalu mau mengalah dengan M. Kakaknya juga mau 

menjaga M, karena kakaknya tahu terkadang ada 

beberapa temannya yang suka usil dengan M. Ketika 

bepergian, kakaknya sebisa mungkin mengawasi M 

agar M tidak hilang, karena M suka tiba-tiba jalan ke 

tempat yang diinginkan. Setiap malam, kakaknya selalu 

membimbing M agar menata jadwal pelajaran untuk 

keesokan harinya. 

 

    c. Hasil Triangulasi 

         M saat ini masih mengalami kesulitan dalam 

memperhatikan intruksi, penjelasan, pembicaraan, 

pengumuman maupun saat sedang berdoa. Hal ini 

dikarenakan, perhatian M mudah teralihkan. Selain itu, M 

juga tidak bisa untuk tetap duduk diam, seperti memainkan 

pensil, menoleh, garuk-garuk, dan lainnya. Walaupun 

demikian, M sudah mulai bisa mengontrol agar tidak jalan-

jalan di dalam kelas. Hal ini dikarenakan, gurunya selalu 

memperhatikan dan menegur M apabila M sudah mulai 

gelisah atau tidak fokus. Hingga saat ini M juga masih sulit 

untuk mengontrol keinginannya, seperti menawarkan 

makanan kepada gurunya ketika gurunya sedang berbicara. 
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M juga masih sering menyela pembicaraan dari orang lain, 

sehingga orang lain menjadi merasa terganggu. 

         Hal tersebut mempengaruhi kemampuan akademik M di 

sekolah, nilai-nilai M banyak yang dibawah KKM. M 

mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran, terutama 

pada pelajaran matematika (penggunaan rumus, bangun 

ruang, soal cerita), Bahasa Jawa dan memahami bacaan. M 

juga tidak suka membaca dan menulis, sehingga M hanya 

membaca dan menulis tugasnya seadanya saja. Oleh karena 

itu, gurunya meminta M agar selalu duduk di depan gurunya. 

Gurunya pun bisa selalu mengawasi dan mengingatkan M. 

Walaupun demikian, M cukup mampu pada pelajaran 

Bahasa Inggris dan pelajaran matematika sederhana, seperti 

penjumlahan, pengurangan dan perkalian. Selain itu, M juga 

selalu mengerjakan PR, namun ketika mengerjakan PR 

masih harus didampingi oleh guru les atau ibunya.  

         Hubungan M dengan orangtua, saudara kandung, teman 

dan gurunya termasuk baik. M tidak mengalami masalah 

yang berarti dalam berinteraksi dengan orang-orang yang 

ada di sekitarnya. Bahkan M termasuk anak yang ramah dan 

mudah beradaptasi dengan lingkungan. Ketika bertemu 

dengan orang, M tidak malu dan mau menyapa terlebih 

dahulu. Walaupun, terkadang orang lain sulit untuk 
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memahami pembicaraan M. Hal ini dikarenakan, pelafalan M 

ketika bicara masih kurang jelas dan bicaranya cenderung 

cepat. Selain itu, M juga terkadang suka membantah 

perintah atau perkataan orangtua maupun gurunya. M juga 

suka usil dengan kakak dan temannya. Salah satu temannya 

juga ada yang suka mengejek M. Hal tersebut tidak tidak 

menjadi kendala, karena teman-teman yang lain bisa 

memahami kondisi M. Orangtua, guru, saudara kandung dan 

teman-temannya selalu peduli dengan M. Mereka selalu mau 

membimbing dan mengingatkan M. Oleh karena itu, M pun 

selalu mendapatkan dukungan dan perhatian dari orang di 

sekitarnya. 

 

    d. Hasil Observasi 

         Observasi dilakukan beberapa kali baik di rumah 

maupun di sekolah. Saat di rumah, M seringkali mengenakan 

T-shirt dan celana pendek yang berbahan kaos. Saat di 

sekolah, M selalu mengenakan seragam dengan rapi dan 

sepatu berwarna hitam. Penampilan rambutnya terlihat 

kurang rapi, terlihat acak-acakan, agak gondrong dan 

berwarna hitam. Kulitnya sawo matang dan postur tubuhnya 

tergolong agak kurus, serta pendek apabila dibandingkan 

dengan teman sebayanya. M termasuk anak yang paling 
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pendek di kelasnya. Oleh karena itu, M selalu baris di 

deretan paling depan. Kondisi lingkungan di rumah dan 

sekolahnya tergolong cukup rapi dan bersih. Saat di sekolah, 

M selalu duduk paling depan di hadapan gurunya dan M 

selalu duduk sendiri. 

         Selama observasi di rumah, peneliti tidak sempat 

bertemu dengan papanya, karena papanya pulang kerjanya 

malam. M terlihat tidak bisa diam atau jalan-jalan di dalam 

rumah. Ketika mamanya sedang berbicara dengan peneliti, 

M tiba-tiba datang dan menyela pembicaraan. Hal tersebut 

terjadi beberapa kali, karena keinginan M untuk belanja di 

minimarket tidak dituruti oleh mamanya. Selain itu, M juga 

sempat beberapa kali menghampiri kakaknya yang sedang 

berada di kamar. M juga mengajak kakaknya ngobrol. Pada 

observasi yang berikutnya, M sedang menonton TV dengan 

kakaknya. M sempat beberapa kali mengajak kakaknya 

ngobrol, sehingga kakaknya menegur M agar tidak berbicara 

dulu. Hal ini dikarenakan, kakaknya sedang menyimak film-

nya. M pun diam sejenak, kemudian M bicara lagi. Kakaknya 

pun kesal dan kakaknya langsung meninggalkan M. M juga 

sempat berantem dengan kakaknya, namun M tidak mau 

minta maaf dengan kakaknya. M marah-marah dengan 

kakaknya dan mamanya langsung menenangkan M. 
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Akhirnya, kakaknya yang mengalah dan minta maaf dengan 

M.  

         Kemudian, selama observasi di sekolah, M terlihat sama 

dengan perilakunya di rumah. M tidak bisa diam dan 

terkadang menyela pembicaraan gurunya. Selain itu, M juga 

sering tidak fokus dan tidak memperhatikan penjelasan, 

intruksi maupun saat mengerjakan tugas. Oleh karena itu, 

gurunya seringkali harus memperhatikan dan menegur M. M 

terlihat kesulitan dalam mengerjakan tugas matematika, 

namun guru dan temannya mau membimbing M hingga 

tugasnya selesai. Hal ini dikarenakan, guru dan teman-

teman M sudah paham dengan kondisi M. M mau 

berinteraksi dengan siapa saja, begitu juga dengan teman-

temannya mau bermain dengan M. M selalu makan dan 

bermain bersama saat jam istirahat. M sering membagi 

makanannya kepada temannya yang tidak membawa bekal. 

Walaupun demikian, M terkadang berdebat dengan salah 

satu temannya. Temannya tersebut seringkali mengejek M 

dan berkata kalau M ngomongnya tidak jelas. Teman-teman 

M yang lain pun selalu mengingatkan M agar tidak usah 

menghiraukan temannya tersebut. 
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    e. Analisis Kasus Subjek 3 

         Subjek ketiga dalam penelitian ini merupakan siswa 

kelas lima SD yang berusia 10 tahun 9 bulan. M sekolah di 

SD Bunda Hati Kudus baru sekitar 5 bulan, karena M siswa 

pindahan dari SD PL Bernadus. M pindah sekolah karena M 

mengalami kesulitan dalam mengikuti pelajaran dan nilainya 

sebagian besar di bawah KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). 

Ketika pindah di SD Bunda Hati Kudus, wali kelasnya 

memberikan kebebasan kepada M untuk duduk dimana saja. 

Kemudian wali kelasnya melihat perkembangan M selama 

setengah semester. M terlihat mengalami inatensi, 

hiperaktivitas dan impulsivitas. Oleh karena itu, gurunya 

memindah tempat posisi tempat duduk M menjadi paling 

depan, dihadapan gurunya. Dengan cara tersebut, gurunya 

menjadi bisa memperhatikan dan mengawasi M. 

         Gejala inatensi yang tampak, seperti sering tidak 

memperhatikan penjelasan, intruksi, pengumuman dan saat 

berdoa. Oleh karena itu, M sering lupa dan kesulitan untuk 

memahami pelajaran atau penjelasan. Hal ini juga terlihat 

dari hasil tes WISC (subtes rentang angka), menunjukkan 

bahwa M memiliki daya ingat yang terbatas dan sulit untuk 

mempertahankan perhatian. M juga sulit untuk tetap fokus 

saat mengerjakan tugas individu maupun kelompok. Hal ini 
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dikarenakan, perhatian M mudah teralihkan oleh stimulus 

yang ada di sekitarnya, seperti melihat ke arah luar kelas 

dan menoleh ke arah temannya. Gejala hiperaktivitas yang 

muncul saat awal pindah sekolah adalah sering jalan-jalan di 

dalam kelas. Saat ini gejala tersebut sudah sangat 

berkurang, karena gurunya selalu menegur dan 

mengingatkan M. Gejala hiperaktivitas yang masih muncul 

saat ini, seperti tidak bisa duduk tenang. Ketika mengerjakan 

tugas atau mendengarkan penjelasan, selalu ada saja 

kegiatan yang dilakukan oleh M. Misalnya, memainkan 

pensil, menoleh ke arah luar kelas atau ke temannya, 

menggaruk kepala. Selain itu, ketika diajak bepergian, M 

seringkali hilang dan tiba-tiba pergi. Kemudian gejala 

impulsivitas yang muncul, seperti suka menyela 

pembicaraan orang lain, sulit untuk mengontrol keinginan 

dan sering berbicara. Ketika M ingin melakukan sesuatu, M 

akan langsung melakukannya tanpa berpikir dan melihat 

kondisinya terlebih dahulu. Misalnya, menawarkan makanan 

ke gurunya ketika gurunya sedang menjelaskan.  

         Gejala-gejala tersebut sangat mempengaruhi 

penyesuaian M dalam hal akademik. M mengalami kesulitan 

dalam memahami pelajaran dan mengerjakan tugas, 

terutama pada pelajaran matematika. Dari hasil tes WISC 
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juga terlihat, bahwa kemampuan M dalam hal hitungan 

termasuk kurang. Hal ini menunjukkan bahwa M akan 

mengalami kesulitan dalam memahami maupun 

mengerjakan tugas-tugas yang berhubungan dengan 

hitungan, seperti matematika. Selain itu, M juga sangat tidak 

suka menulis dan membaca. Oleh karena itu, ketika 

mengerjakan tugas uraian yang harus memahami 

bacaannya terlebih dahulu, maka M akan menjawab dengan 

singkat dan asal-asalan. Walaupun demikian, M cukup 

mampu pada pelajaran bahasa Inggris dan Mandarin. M juga 

mampu mengingat arah dan bisa membaca peta dengan 

cukup baik. Oleh karena itu, ibunya selalu mengandalkan M 

ketika mereka tersesat. 

         Sosial M di sekolah bisa terlihat dari perilaku M yang 

selalu mau menuruti perintah gurunya. Selain itu, M juga 

selalu memiliki inisiatif untuk membantu gurunya dan mau 

berbagi makanan dengan gurunya. M juga tidak pernah malu 

untuk bertanya, ketika M merasa belum paham dengan 

penjelasan gurunya. Walaupun demikian, ada beberapa 

masalah yang muncul di sekolah, seperti sulit memahami 

pelajaran, terutama matematika dan pemahaman pada 

bacaan. Oleh karena itu, nilai rapot M banyak yang dibawah 

KKM.  
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         M seringkali memanfaatkan waktu luangnya dengan cara 

bermain games dan nonton video di HP, membantu ibunya 

mengerjakan pekerjaan rumah tangga, bermain basket, 

sepak bola atau kartu bersama kakaknya. M juga sering 

menonton TV atau melakukan kegiatan bersama temannya.   

   Interksi M dengan teman sebayanya, terlihat dari cara M 

yang M selalu mau berinteraksi dengan siapa saja, tidak 

memilih dalam berteman. Begitu juga dengan teman-

temannya mau mengajak, membimbing dan mengingatkan 

M. Ketika M mengalami kesulitan dalam memahami 

pelajaran, temannya mau membimbing M hingga tugasnya 

selesai. Walaupun ada salah satu teman M yang sering 

mengejek M, karena M ketika bicara pelafalannya kurang 

jelas. Namun demikian, teman-teman yang lain selalu 

mencoba untuk memahami M. Begitu juga interaksi M 

dengan kakaknya, M sering bermain dan nonton TV bersama 

kakaknya. Kakanya juga sudah paham dengan kondisi M 

dan kakaknya mau mengalah ketika berantem dengan M. M 

juga selalu mau membantu kakaknya, seperti membuatkan 

roti atau minuman.  

         Relasi M dengan ibunya, terlihat dari perilaku M yang 

mau membantu ibunya saat mengerjakan pekerjaan rumah, 

seperti membereskan tempat tidur, menjemur cucian dan 
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mencuci piring. M juga sering ngobrol bersama ibunya, dan 

ibunya selalu memberi kesempatan kepada M untuk 

mengambil keputusan. Begitu juga interaksi M dengan 

ayahnya, M sering ngobrol dan mau membantu ayahnya 

ketika membutuhkan bantuan. Terkadang M mau membantu 

tanpa harus disuruh oleh ayahnya. Selain itu, M juga mau 

menuruti aturan dan perintah dari ayahnya. Hal ini 

dikarenakan, ayahnya selalu bersikap tegas dengan M. 

Walaupun demikian, masalah dengan orangtua pun tetap 

muncul. M seringkali membantah perintah dan teguran dari 

ibunya. Oleh karena itu, M terlihat tidak peduli dan 

melakukan sesuatu sesuai keinginannya. Dari hasil 

wawancara terlihat, setiap kali M pergi ke tempat umum 

bersama ibunya, M seringkali hilang. Berbeda halnya ketika 

pergi bersama ayahnya, M mampu mengontrol keinginannya 

dan pergi sesuai perintah ayahnya. 

         Penyesuaian sosial M ini, dipengaruhi oleh faktor kondisi 

lingkungannya. Orang-orang di sekitar M mampu memahami 

dan memaklumi kondisi M. Oleh karena itu, guru, teman 

sebaya, orangtua dan saudara kandungnya selalu mau 

membimbing dan mengingatkan M. Guru dan orangtuanya 

selalu memberi pengertian kepada M agar M bisa lebih 

paham mana perilaku yang boleh atau tidak boleh dilakukan. 
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Gurunya selalu memperhatikan dan menegur M agar M bisa 

lebih fokus saat mendengarkan penjelasan dan mengerjakan 

tugas. Oleh karena itu, saat ini gurunya pun merasa bahwa 

M sudah cukup mampu mengontrol perilakunya. Selain itu, 

saat M berusia 1 tahun 6 bulan hingga 3 tahun, sempat 

diberikan beberapa terapi, salah satunya terapi perilaku. 

Selain itu, dipengaruhi juga oleh faktor perkembangan dan 

kematangan. Kematangan sosial tersebut dapat dilihat dari  

subtes comprehension, picture arrangement, block design, 

dan object assembly pada tes WISC. Dari hasil tersebut 

terlihat bahwa kematangan sosial M cukup baik, sehingga M 

cukup mampu menjalin relasi dengan orang-orang yang ada 

di sekitarnya.  
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    f.  Tema dan Intensitas (sortir) 

             Tabel 9. 
             Intensitas Tema Subjek 3   

Tema Intensitas Koding 
Gejala ADHD  

G1 
G2 
G3 

Inatensi 
Hiperaktivitas 
Impulsivitas 

+++ 
++ 

+++ 

School Functioning  
PSC1 
PSC2 
PSC3 

Akademik 
Sosial di sekolah 
Masalah di sekolah 

++ 
+++ 
++ 

Spare time Functioning  
PSP1 
PSP2 

Aktivitas 
Menonton TV 

++ 
+++ 

Peer Interactions  
PPE1 
PPE2 

Relasi dengan teman sebaya 
Masalah dengan teman sebaya 

+++ 
++ 

Interactions with Siblings  
PIS1 
PIS2 

Relasi dengan saudara kandung 
Masalah dengan saudara kandung 

+++ 
++ 

Interactions with Parents  
PIP1 
PIP2 
PIP3 

Relasi dengan Ibu 
Relasi dengan Ayah 
Masalah dengan orangtua 

+++ 
++ 
++ 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyesuaian Sosial  
F4 Kondisi lingkungan +++ 

                    
      Keterangan: 
      +    : Intensitas rendah 
      ++   : Intensitas sedang 
      +++  : Intensitas tinggi 
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              Tabel 10. 
              Matriks Antar Tema Subjek 3 

 G1 G2 G3 PSC1 PSC2 PSC3 PSP1 PSP2 PPE1 PPE2 PIS1 PIS2 PIP1 PIP2 PIP3 F2 F4 

G1 -   +++  +++            

G2  -  ++  ++         ++   

G3   - +++  +++  +++  ++  ++   ++   

PSC1    -              

PSC2     -             

PSC3    +++  -            

PSP1       -           

PSP2        -          

PPE1         -         

PPE2          -        

PIS1           -       

PIS2            -      

PIP1             -     

PIP2              -    

PIP3               -   

F2                -  

F4     +++  +++  +++  +++  +++ +++   - 

Keterangan: 
G1 : Inatensi       PSC1 : Akademik PSP1 : Aktivitas PIS1 : Relasi dengan saudara kandung 
G2 : Hiperaktivitas   PSC2 : Sosial di sekolah PPE1 : Relasi dengan teman sebaya PIS2 : Masalah dengan saudara kandung 
G3 : Impulsivitas    PSC3 : Masalah di sekolah PPE2 : Masalah dengan teman sebaya PIP1 : Relasi dengan Ibu 
                  F4 : Kondisi lingkungan PIP2 : Relasi dengan Ayah 
  : Mempengaruhi : Saling Mempengaruhi F2 : Perkembangan dan Kematangan PIP3 : Masalah dengan orangtua
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 Bagan 3. 
 Penyesuaian Sosial Subjek 3 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) 

Faktor yang Mempengaruhi 

 Perkembangan dan Kematangan 

 IQ 95 (rata-rata 

 Subtes Wechsler terkait kematangan sosial tergolong 
cukup baik 

 Kondisi Lingkungan 

 Ayah, ibu dan guru bersikap tegas 

 Ibu dan guru selalu memberikan pengertian agar M 
paham 

 Orangtua, guru, teman dan kakak paham kondisi M 

 Ibu, guru, teman dan kakak selalu mau membimbing, 
mengingat dan membantu M 

 Ibu dan gurunya selalu memperhatikan 

Gejala ADHD 
 

Inatensi 

 Sering tidak memperhatikan intruksi, penjelasan, 
pengumuman 

 Sering tidak fokus 

 Perhatian mudah teralihkan 

 Mudah beralih aktivitas 

 Mudah lupa 

 Sering meninggalkan alat tulis 
Hiperaktivitas dan Impulsivitas 

 Tidak bisa diam 

 Terkadang jalan-jalan di kelas 

 Seringkali hilang dan pergi saat berada di tempat umum 

 Sering sulit mengontrol perilaku 

 Melakukan sesuatu tanpa dipikir 

 Menyela pembicaraan orang lain 

 Tidak sabar menunggu giliran  

 Sering tiba-tiba menyanyi saat jam pelajaran 
 

Penyesuaian Sosial 
1. School Functioning 

a. Akademik: nilai mid semester 60-90, mampu memahami pelajaran, selalu 
mengerjakan tugas dan PR 

b. Sosial di sekolah: mengikuti perintah guru, berani mengajukan pendapat, 
selalu meminta izin setiap ke toilet 

c. Masalah di sekolah: suka mengganggu proses belajar, terkadang berbicara 
kasar, empat kali bolos sekolah 

2. Spare time Functioning 
a. Aktivitas: bermain bola, kartu umbul, menggambar dan mewarnai, mengaji 
b. Menonton TV 
c. Bersama teman 

3. Peer Interactions 
a. Relasi dengan teman sebaya: banyak memiliki teman, tidak memilih dalam 

berteman, bermain, ngobrol dan makan bersama 
b. Masalah dengan teman sebaya: suka usil, mengambil barang tanpa izin, 

mengejek teman 
4. Interactions with Siblings 

a. Relasi dengan saudara kandung: sayang dengan adik, bermain dengan adik, 
mau mengasuh dan mengalah dengan adiknya  

b. Masalah dengan saudara kandung: suka usil, jarang berinteraksi dengan 
kakak, sering berdebat dengan kakak 

5. Interactions with Parents 
a. Relasi dengan ibu: ngobrol dengan ibu, ibu mendampingi T saat mengerjakan 

PR 
b. Relasi dengan ayah: ngobrol dengan ayah, menonton TV dengan ayah 
c. Masalah dengan orangtua: suka membantah, tidak mau membereskan 

mainan, mengharapkan imbalan ketika membant orangtuanya, mencoret 
tembok, terkadang ayahnya marah dengan T 


