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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Kancah atau tempat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah di 

tiga sekolah dasar di Kota Semarang, dan subjeknya adalah anak yang 

terdiagnosis mengalami gangguan sikap menentang / ODD (Oppositional 

Defiant Disorder), dengan usia di bawah 16 tahun. Berikut akan ditampilkan 

tabel kancah atau tempat pengumpulan data dan subjek dalam penelitian ini: 

Tabel 3 

Kancah/ Tempat Pengumpulan Data dan Subjek Penelitian 

No Sekolah Jumlah 
Jenis 

Kelamin 
Kelas 

Terdiagnosa 

Sejak 

1 
SDN Bendan 

Ngisor 01-02 
2 

Laki-laki 

semua 
2 

- Subjek RB 

(12 Desember 

2017) 

- Subjek AT 

(12 Desember 

2017) 

2 
SLB Hj. 

Soemiyati 
1 Laki-laki 1 

-Subjek S (30 

November 

2017) 

3 
SDN Pendrikan 

Lor 03 
2 

Laki-laki 

semua 
1 dan 2 

-Subjek TF 

(18 Desember 

2017) 

-Subjek BS 

(23 Desember 

2017) 

Total  5 5 laki-laki   

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa total subjek keseluruhan 

adalah 5 anak dengan jenis kelamin laki-laki semua. Berikut di bawah ini akan 

diuraikan masing-masing kancah atau tempat penelitiannya: 
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1. SD Negeri Bendan Ngisor 01-02 yang beralamat di Jl. Lamongan Raya, 

No. 60 Semarang. SDN ini berlokasi di dekat jalan raya, bersebelahan dan 

berseberangan dengan rumah penduduk dan beberapa toko dan warung. 

Akses untuk menuju ke sekolah tersebut dibilang mudah karena mudah 

ditemukan dan letaknya juga dipinggir jalan raya. Bangunan sekolah 

tersebut cukup luas, terdapat halaman untuk berbagai macam aktivitas. 

Sekolah ini merupakan sekolah inklusi, terdapat juga beberapa anak yang 

mengalami gangguan dalam bidang akademik, seperti masih kesulitan 

membaca dan menulis, juga anak yang suka menentang. Bangunan sekolah 

tersebut tidak memiliki tingkat, terdapat beberapa ruangan kelas. Jadi, 

anak kelas 1 dan 2 bergantian kelas, jika pagi hari anak kelas 1 memakai 

ruangan kelas tersebut, maka setelah selesai pelajaran siang hari, 

bergantian dengan anak kelas 2. Selebihnya kelas 3-6 sudah memiliki 

ruangan kelas sendiri yang tetap. SD ini juga memiliki kantin, sebuah 

ruangan serba guna yang dapat digunakan untuk keperluan siswa/siswi di 

sana untuk sholat atau membaca atau sekedar beristirahat jika merasa 

kurang sehat.  

Siswa/ siswi yang bersekolah di sana, mayoritas dari keluarga rata-

rata/ sederhana dan ada juga sebagian yang dibawah rata-rata. Dalam 

penelitian ini, peneliti mengambil 2 subjek guna keperluan penyusunan 

tesis. Subjek tersebut berjenis kelamin laki-laki yang terdiagnosa ODD 

dan sedang duduk di kelas 2 saat ini.  
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2. SLB Hj. Soemiyati yang beralamat di Jl. Kagok Dalam III, No. 38 

Candisari, Semarang. Lokasi SLB ini berada di dekat rumah penduduk dan 

jauh dari akses jalan raya, untuk menuju ke sekolah tersebut jalan yang 

ditempuh harus melalui beberapa jalan kecil dan gang. Bangunan SLB ini 

memiliki satu tingkat, ruangan-ruangan kelas bersih dan tertata baik. 

Memiliki ruangan serba guna, toilet dan ruangan guru. SLB ini tidak 

memiliki halaman di depan, jika akan melakukan kegiatan/ aktivitas fisik, 

terkadang memakai ruangan serba guna atau para murid dan guru berjalan 

bersama menuju ke lapangan terdekat. Murid yang bersekolah di SLB ini 

banyak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Akan tetapi, 

pengajaran atau pelayanan yang diberikan tidak ada yang membeda-

bedakan, para guru dengan sabar mengajar dan mendidik murid-muridnya. 

Meskipun ini SLB C,C1, tetapi terdapat beberapa anak yang tidak 

mengalami gangguan mental (tuna grahita), seperti autis, anak yang bandel 

dan susah diatur. 

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 1 subjek guna keperluan 

penyusunan tesis. Subjek berjenis kelamin laki-laki yang terdiagnosa ODD 

dan sedang duduk di kelas 1 saat dilakukan pengambilan data penelitian. 

3. SD Negeri Pendrikan Lor 03 yang beralamat di Jl. Indraprasta, No. 5 

Semarang. Lokasi SDN ini berada di dekat jalan raya. Bangunan SDN ini 

tidak bertingkat, memiliki beberapa ruangan kelas dan guru. Ruang kelas 

1-6 nya lengkap, memiliki kantin, UKS dan perpustakaan. Halaman SDN 

ini tidaklah luas, hanya cukup untuk memarkir beberapa motor saja. Di 



40 

 

SDN ini juga terdapat murid yang mengalami gangguan atau masalah di 

bidang akademik. Murid dengan gangguan perilaku juga ada. Murid-murid 

yang bersekolah disana tergolong dari keluarga yang cukup mampu, dan 

ada beberapa juga berasal dari yang kurang mampu. Kegiatan belajar 

mengajar dan cara mengajar sama dengan sekolah biasa pada umumnya. 

Hanya untuk beberapa anak yang perlu dibantu, mereka terkadang 

mengkhususkan untuk memberikan pengajaran ekstra pada anak tersebut.  

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 2 subjek, 1 subjek kelas 1 

dan 1 subjek lagi kelas 2. Kedua-duanya berjenis kelamin laki-laki dan 

terdiagnosis ODD. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran mengenai 

keterampilan sosial pada anak ODD. Pertimbangan peneliti melakukan 

penelitian di lokasi tersebut sebagai berikut: 

1. Terdapat anak yang terdiagnosis mengalami gangguan sikap 

menentang/ ODD (oppositional defiant disorder), dengan usia di 

bawah 16 tahun. 

2. Pihak sekolah dan orang tua memberi izin untuk diadakan 

penelitian ini di lingkungan sekolah. 

B.Pelaksanaan Pengumpulan Data Penelitian 

Berikut di bawah ini rincian pelaksanaan pengambilan data pada 

masing-masing subjek: 
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1. Subjek dengan inisial nama R 

a. Observasi 

a.1. Observasi saat pemberian skala 

Pemberian skala dilakukan pada tanggal 7 Desember 2017. 

Peneliti terlebih dahulu menjelaskan cara untuk mengisi skala 

tersebut kepada subjek. Subjek mengisi skala di ruang kelas yang 

sudah kosong dan ditemani oleh peneliti. Skala diberikan ketika 

pulang sekolah dengan tujuan agar situasi sepi dan tenang sehingga 

subjek tidak terganggu oleh teman atau yang lainnya. Awal 

diberikan skala, subjek berkata "ini tinggal dicentang centang ya 

mba?", kemudian peneliti meminta subjek untuk mengisi, saat itu 

subjek membaca pernyataan dengan mengeluarkan suara dan 

terkadang bertanya maksud pernyataan dan pilihan jawabannya. 

Terdapat beberapa pernyataan yang subjek merasa bingung 

kemudian bertanya pada peneliti, sehingga dijelaskan maksudnya 

oleh peneliti. Secara keseluruhan, subjek cukup mampu untuk 

memahami kata dari pernyataan yang dibuat peneliti dan berhasil 

mengisi semua pernyataan. Setelah selesai mengisi skala, peneliti 

memberikan makanan ringan (snack) pada subjek, subjek terlihat 

senang kemudian berpamitan pulang sambil mengucapkan terima 

kasih. 
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     a.2. Observasi di Rumah dan Sekolah 

Observasi pada tanggal 4-9 Desember 2017 

Saat peneliti berkunjung kerumah subjek, subjek masih 

menggunakan pakaian seragam, akan tetapi Ibunya menyuruh 

untuk mengganti pakaiannya. Ibu subjek menyuruh subjek untuk 

makan dulu. Namun ia masih menolaknya, tapi kemudian ia berlari 

ke dapur belakang memakan makanannya, ia juga beberapa kali 

bolak balik dapur ruang tamu. Setelah selesai makan, terdengar 

suara ribut di dapur, Ibunya melihat dan ternyata subjek sedang 

bertengkar dengan kakaknya, ia memukul kakaknya dan melempar 

sepatu pada kakaknya. Setelah itu ia bergegas pergi keluar 

bermain. Saat peneliti hendak pamitan untuk pulang, peneliti 

melihat klien sedang memukul dan menendang temannya saat 

mereka bermain. Dan Ibunya pun langsung memarahinya dan 

mencubitnya dan menyuruhnya pulang.  

Dalam kesehariannya, subjek selalu bermain dengan 

temannya saat pulang sekolah. Dan ketika Ibunya menyuruhnya 

untuk ganti pakaian dan makan terlebih dulu, ia sering menolaknya 

dan menundanya, ia lebih tertarik bermain diluar dengan temannya. 

Ketika Ibunya menasehati, ia membantahnya dan merasa kesal.  

Saat disekolah, subjek suka bermain kejar-kejaran dan 

bermain stick dengan teman-temannya. Ia berlarian sampai terlihat 

kelelahan, dan apabila ia kesal dengan temannya, ia tidak ragu-ragu 
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untuk memukulnya, terkadang juga menarik rambut temannya. 

Ketika subyek sedang mengerjakan soal, kemudian temannya 

mengajaknya bercanda ia marah dan berkata kasar, terkadang 

memukul temannya. Saat ditengah pelajaran, subjek sering 

melempar mainan stick ke arah temannya, ketika sambil jalan ia 

sering kali menendang sepatu temannya lalu lari sambil teriak-

teriak. Saat dikelas, ketika klien memukul temannya dan ada teman 

lain yang memberitahu, ia tidak mengakuinya. Subjek malah 

menyalahkan yang lain dan tidak mengakui kalau dia yang 

melakukannya. Ketika subjek dimarahi atau dinasehati oleh guru, 

ia selalu menyalahkan temannya.  

Subyek sering marah dengan temannya, padahal mereka 

tidak sedang berkelahi. Mereka sedang bermain-main sambil 

bercanda. Tiba-tiba subyek kesal dan ngambek. 

Penggalian data juga dilakukan melalui wawancara 

terhadap orangtua dan guru pada masing-masing subjek. Berikut di 

bawah ini akan diuraikan penggalian data wawancara. 

 

b. Wawancara 

 b.1. Wawancara dengan Orangtua 

   Wawancara pada tanggal 5 Desember 2017 

Menurut orangtua subjek, subjek anak yang termasuk acuh 

terhadap lingkungannya. Ketika ada teman baru di sekolahnya, ia 
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kurang peduli dan bersikap biasa saja, tidak antusias untuk 

mengenalnya lebih dekat. Termasuk jika ada teman yang terlihat 

membutuhkan bantuan, kata ibu subjek tidak pernah ia melihat 

anaknya menawarkan bantuan terlebih dahulu untuk membantu. 

Jika di kelas ada temannya yang mendapat nilai bagus, ia tidak 

pernah bercerita kepada ibunya sambil memuji temannya tersebut. 

Subjek juga anak yang mudah marah kepada temannya, jika ada 

teman yang mengejeknya sedikit saja dia langsung marah dan jika 

dibiarkan bisa timbul perkelahian. Apalagi jika menyinggung 

perasaanya, subjek langsung membalas. Jika dinasihati baik-baik 

tidak pernah langsung menurut, harus dengan keras atau “dijewer” 

baru subjek mau mendengarkan. Subjek memiiki rasa empati yang 

cukup baik terhadap temannya, dibuktikan saat ada teman yang 

mendapat musibah atau sakit, ia bersama teman sekelas ikut 

menjenguk. 

Tugas atau PR yang diberikan guru di sekolah, tidak pernah 

dikerjakan jika tidak ditanya oleh ibunya, dan jika mengerjakan 

tugasnya harus ditunggui oleh ibunya. Subjek akrab dengan teman 

sebelah rumahnya, ia selalu menyapa beberapa temannya dan 

mengajak teman-teman bermain bersama sepulang sekolah. Oleh 

karena subjek termasuk individu yang acuh, ketika ada temannya 

yang sedang menceritakan sesuatu, ia hanya memperhatikan 

sebentar saja kemudian ditinggal pergi dan terkadang menjahilinya. 
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Berbeda jika pembahasan tersebut merupakan hal yang ia sukai, 

misalnya permainan kartu yang sedang marak di kelasnya ia 

langsung antusias untuk membahasnya. 

 b.2. Wawancara dengan Guru 

 Wawancara pada tanggal 6 Desember 2017 

Menurut guru kelas, subjek termasuk anak yang acuh, hal 

ini terlihat saat ada teman baru di kelas, ia tidak berusaha untuk 

memperkenalkan diri atau ingin mengenal temannya lebih dekat 

lagi. Bersikap biasa saja. Subjek sebenarnya cukup peduli dengan 

temannya, beberapa waktu ketika guru bertanya adakah yang mau 

meminjamkan pensil kepada temannya, ia menawarkan diri untuk 

meminjamkan pensilnya. Selain itu, beberapa waktu yang lalu ada 

teman sekelas yang sakit, subjek dan teman satu kelas ikut 

menjenguknya. Subjek tidak terlihat sedih sampai menangis, ia 

hanya ikut datang untuk menjenguk temannya. Saat guru 

membacakan siapa nilai terbaik dikelas, subjek tidak memberikan 

tanggapan atau pujian terhadap temannya tersebut. Padahal 

beberapa temannya memuji teman yang mendapat nilai terbaik itu. 

Sikap mudah marah dan tidak sabar subjek dapat menimbulkan 

kelas menjadi ribut, ketika subjek dibilang pelit oleh temannya, ia 

langsung mengajak ribut temannya. Jika guru memberitahunya 

atau menasihatinya dengan baik, ia tidak benar-benar menurut. 

Awalnya nurut, kemudian diulangi lagi. 
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Di kelas, subjek jarang sekali memperhatikan ketika guru 

sedang mengajar, terlepas pelajaran tersebut menarik atau tidak 

baginya. Tugas yang diberikan oleh guru, malas dicatat oleh 

subjek, melainkan harus diawasi dan harus ditunggu gurunya. 

Teman yang lain sudah selesai mencatat tugas, ia belum. Saat 

dikelas, ketika subyek memukul temannya dan ada teman lain yang 

memberitahu, ia tidak mengakuinya. Subyek malah menyalahkan 

yang lain dan tidak mengakui kalau dia yang melakukannya. 

Ketika subjek bertemu atau melihat temannya dari kejauhan yang 

ia kenal, subjek hanya berteriak memanggil namanya saja. Subjek 

tidak pernah memberitahu temannya yang tidak masuk jika ada 

tugas. Subjek juga tidak pernah mengajak teman lain untuk 

bergabung dalam kelompoknya, sewaktu ada tugas prakarya dan 

kelompoknya kekurangan orang, ia diam-diam saja sehingga guru 

sendiri yang menyuruh temannya masuk ke dalam kelompoknya. 

Saat temannya sedang bercerita, subjek tidak mendengarkan 

dengan baik cerita temannya, ia sibuk sendiri dan kadang menyela 

ketika temannya sedang bercerita, kemudian meninggalkannya. 

Subjek hanya memperhatikan sebentar saja temannya yang sedang 

bercerita, kemudian ia pergi. Seakan tidak ada niat untuk 

mendengar temannya berbicara. Subjek baru akan menanggapi 

cerita temannya, jika membahas hal yang subjek sukai, seperti 

permainan yang sedang marak dilakukan di sekolahnya. 
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Tabel 4 

Hasil Observasi Subjek dengan inisial nama R 

Kriteria Diagnostik DSM V 

ODD  

Hasil Observasi Keterangan 

A. Sebuah pola kemarahan / 

suasana hati yang mudah 

tersinggung, perilaku 

menantang/berdebat, atau 

balas dendam yang 

berlangsung setidaknya 6 

bulan yang dibuktikan 

dengan setidaknya empat 

gejala dari salah satu 

kategori berikut, dan 

ditunjukkan selama 

interaksi dengan 

setidaknya satu individu 

yang bukan saudara 

kandung 

  

Marah/Pemarah 

1.Sering kehilangan kendali 

kemarahan. 

 Tidak Terpenuhi 

2.Apakah sering sensitif atau 

mudah terganggu. 

Ketika subyek sedang 

mengerjakan soal, kemudian 

temannya mengajaknnya 

bercanda ia marah dan 

berkata kasar, terkadang 

memukul temannya 

Terpenuhi 

3.Apakah sering marah dan 

kesal. 

Subyek sering marah dengan 

temannya, padahal mereka 

tidak sedang berkelahi. 

Mereka sedang bermain-

main sambil bercanda. Tiba-

tiba subyek kesal dan 

ngambek 

Terpenuhi 

Suka berdebat/ perilaku 

menantang 

4.Sering berdebat dengan 

figur yang memiliki suatu 

kekuasaan, untuk anak – 

anak dan remaja, dengan 

orang dewasa. 

Setelah selesai makan, 

terdengar suara ribut di 

dapur, Ibunya melihat dan 

ternyata subjek sedang 

bertengkar dengan 

kakaknya, ia memukul 

kakaknya dan melempar 

sepatu pada kakaknya. 

 

Terpenuhi 

5.Sering secara aktif 

menentang atau menolak 

Dan ketika Ibunya 

menyuruhnya untuk ganti 

Terpenuhi 
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untuk memenuhi permintaan 

atau peraturan dari figur yang 

memiliki suatu kekuasaan 

pakaian dan makan terlebih 

dulu, ia sering menolaknya 

dan menundanya, ia lebih 

tertarik bermain diluar 

dengan temannya. Ketika 

Ibunya menasehati, ia 

membantahnya dan merasa 

kesal 

6.Sering secara sengaja 

mengganggu orang lain. 

Saat ditengah pelajaran, 

subjek sering melempar 

mainan stick ke arah 

temannya, ketika sambil 

jalan ia sering kali 

menendang sepatu temannya 

lalu lari sambil teriak-teriak. 

Terpenuhi 

7.Sering menyalahkan orang 

lain atas kesalahan atau 

kekeliruannya. 

Saat dikelas, ketika subyek 

memukul temannya dan ada 

teman lain yang 

memberitahu, ia tidak 

mengakuinya. Subyek malah 

menyalahkan yang lain dan 

tidak mengakui kalau dia 

yang melakukannya. 

Terpenuhi 

Balas dendam 

8.Sering mendengki atau 

ingin membalas dendam 

setidaknya dua kali dalam 6 

bulan terakhir. 

 Tidak Terpenuhi 

B.Gangguan dalam perilaku 

menyebabkan gangguan yang 

bermakna dalam konteks 

sosial (misalnya: keluarga, 

kelompok sebaya, rekan 

kerja), atau pada bidang 

sosial, pendidikan, pekerjaan, 

atau bidang-bidang penting 

lainnya. 

 Terpenuhi 

C.Perilaku tidak terjadi 

semata – mata selama 

gangguan psikotik, 

penggunaan zat, depresi, atau 

gangguan bipolar. Juga, 

kriteria tidak terpenuhi untuk 

gangguan mood. 

 Terpenuhi 

 



49 

 

      2.Subjek dengan inisial nama T 

         a. Observasi 

 a.1. Observasi saat pemberian skala 

 Subjek tersebut duduk di kelas 2 SDN Bendan Ngisor 01-02. 

Selama itu juga peneliti berada dekat dengan subjek sampai pulang 

sekolah, maksud peneliti agar subjek dengan peneliti merasa dekat dan 

tidak canggung lagi. Oleh karena sebelumnya sudah dilakukan uji coba 

pemberian skala, maka peneliti langsung saja memberikan skala yang 

sebenarnya pada subjek. Skala diberikan pada tanggal 8 Desember 2017, 

sama seperti subjek sebelumnya. Skala diberikan pada subjek ketika 

pulang sekolah agar situasinya tidak ramai. Subjek mengisi skala di 

ruangan kelas yang kosong ditemani peneliti. Sebelum memberikan skala, 

terlebih dahulu peneliti memberikan penjelasan kepada subjek cara 

pengisiannya. Jika ada yang kurang dimengerti tanyakan pada peneliti, dan 

Toto pun mengiyakan perkataan peneliti. Saat diberikan skala, subjek 

berkata "ora akeh kan mbak", kemudian peneliti meminta subjek 

mengisinya dan bertanya jika merasa bingung. Subjek membaca 

pernyataan dengan bersuara, kemudian beberapa kali sambil menanyakan 

maksud pilihan jawabannya. Subjek membaca pernyataan kemudian 

melingkari pilihan jawaban sambil bersuara, begitu terus sampai selesai. 

Subjek mengisi skala sambil melihat keluar kelas, tiba-tiba ada temannya 

yang memanggil subjek. Subjek sedikit terganggu dan kurang fokus, ia 

sempat berkata pada temannya "sek-sek bar iki", setelah melihat temannya 
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memanggil dari luar kelas, subjek mengisi skala lebih cepat. Namun ia 

berhasil mengisi semua pernyataan dengan baik, walaupun terkesan 

terburu-buru. Sehabis mengisi skala, subjek bertanya pada peneliti apakah 

tidak ada jajan (snack)? Kemudian peneliti memberikan makanan ringan 

(snack) yang memang sudah disiapkan untuk subjek, begitu dapat, ia pergi 

dengan temannya tersebut. 

a.2. Observasi di Rumah dan Sekolah  

       Observasi pada tanggal 4-9 Desember 2017 

Saat peneliti berkunjung kesana, subjek baru pulang sekolah 

dengan temannya, karena teman sekelasnya ada yang tinggal dekat dengan 

subjek. Tiap hari ia berjalan kaki saat pulang dan berangkat sekolah. Saat 

subjek sampai dirumah, ia langsung makan, tidak ganti pakaian terlebih 

dahulu. Setelah makan, ia disuruh Ibunya berganti pakaian. Setelah ganti 

pakaian, ia langsung pergi bermain dengan temannya. Ia juga pulang dari 

bermain sore hari dan kadang hampir maghrib baru ia pulang.  

Ketika subjek sedang bermain dengan temannya di sebelah rumah, 

tiba-tiba ada teman yang membuat subjek kesal karena saat itu mereka 

sedang bermain kartu, langsung saja subjek berkata yang kasar pada 

temannya tersebut sambil berteriak. Sewaktu subjek pulang kerumah, 

Ayahnya memarahinya karena terlalu lama bermain. Subjek langsung 

melawan dan beragumen dengan Ayahnya, ia tidak mendengarkan 

perkataan Ayahnya dan langsung saja masuk ke dalam rumah. 
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Saat di sekolah, subjek cukup bisa mengikuti pelajaran. Terkadang 

ia memperhatikan guru mengajar, terkadang ia malah mengganggu 

temannya. Sikapnya itulah yang membuat suasana dikelas menjadi ribut. 

Subyek sering mengeluh sendiri ketika diberi tugas, ia menggerutu dan 

merasa kesal. Ia juga sering marah ketika sedang bermain dengan teman-

temannya, sehingga ia memukul atau mencubit temannya. Ketika subjek 

dimarahi atau dinasehati oleh guru, ia membela diri dan menantang 

gurunya sambil teriak-teriak dan bergumam dengan berkata yg kasar.  

Saat di sekolah, subjek lebih banyak bermain stick dengan 

temannya, berlarian, dan terkadang saling memukul. Saat pelajaran pun ia 

masih bermain stick dengan temannya. Ia juga terkadang malas 

mengerjakan tugas yang diberikan guru.  Saat subjek sedang bercanda 

dengan temannya, dan subjek merasa terganggu atau temannya sedang 

menjahili, ia tiba-tiba mengatakan kata-kata yang kasar. Subjek membela 

dirinya dengan menyalahkan temannya saat ia di nasehati gurunya, 

padahal jelas ia yang salah saat itu. 

Penggalian data juga dilakukan melalui wawancara terhadap 

orangtua dan guru pada masing-masing subjek. Berikut di bawah ini akan 

diuraikan penggalian data wawancara: 
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         b.Wawancara 

             b.1. Wawancara dengan Orangtua 

   Wawancara pada tanggal 6 Desember 2017 

Subjek bukan termasuk anak yang mau memperkenalkan diri 

jika ada teman baru, saat ia mendapat tetangga baru, ia tetap bermain 

dengan temannya yang lama. Baru ketika temannya ingin mengajak 

tetangga baru bermain, subjek juga ikut mendatangi tetangga barunya. 

Begitu juga saat ada temannya yang butuh bantuan, atau ingin 

meminjam sesuatu, subjek diam saja tidak ada keinginan untuk 

menawarkan bantuan. Saat ditanya bagaimana pelajaran atau situasi di 

sekolah atau siapa yang pandai di kelas dan mendapat nilai yang 

bagus, subjek tidak tahu. Ia juga tidak memuji jika teman sekelasnya 

mendapat nilai terbaik. Tugas yang diberikan oleh guru akan 

dikerjakan jika orangtua bertanya, jika tidak ditanya dibiarkan saja. 

Kata guru kelas, subjek anak yang bandel dan susah dinasihati. Subjek 

tidak termasuk anak yang sabar, di rumah sering bertengkar dengan 

kakaknya, ia sering usil. Teman bermain di rumah sering bertengkar 

dengan subjek. Jika ada perkataaan teman yang menyinggung 

perasaannya, subjek langsung marah dan meneriaki temannya dengan 

kata-kata kasar dan terkadang memukul temannya. Subjek cukup 

peduli juga dengan temannya, diihat dari beberapa waktu yang lalu 

ketika temannya sakit, meskipun ia tidak sedih dan sampai menangis, 

ia ikut serta dengan teman sekelas menjenguk di rumah sakit. 
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Subjek ramah pada teman yang ia kenal, sering beberapa kali 

ketika pergi dengan ibunya ke warung, ia bertemu dengan teman 

mainnya dan mereka saling menyapa, kebetulan orangtua subjek dan 

orangtua temannya saling kenal jadi mereka berbincang sebentar. 

Meski begitu, ketika temannya tidak masuk sekolah dan ada tugas dari 

guru, subjek tidak memberitahu temannya. Saat ada tetangga baru, 

subjek tidak menyapanya terlebih dahulu, namun ketika teman-teman 

bermainnya ingin mengajak tetangga barunya bermain, subjek hanya 

ikut-ikut saja. Menurut orangtuanya, ketika subjek sedang bermain 

dengan temannya dan ketika salah satu dari mereka sedang bercerita 

sesuatu, subjek tampak acuh dan tidak ada keinginan untuk 

mendengarkannya. Ia hanya melihat sebentar saja kemudian pergi, 

namun ketika temannya sedang bercerita hal yang subjek juga sukai, ia 

akan menanggapinya dan mendengarkannya juga ikut terlibat untuk 

bercerita. 

           b.2. Wawancara dengan Guru 

Wawancara pada tanggal 7 Desember 2017 

Menurut guru, subjek anak cuek, ia tidak ada keinginan untuk 

memperkenalkan diri terlebih dahulu pada temannya. Ketika temannya 

yang mendatanginya barulah mereka berkenalan. Ia tidak pernah 

berkeinginan untuk menawarkan bantuan terlebih dahulu pada 

temannya. Malah teman satu mejanya yang sering meminjamkan 

pensil. Ketika di kelas, saat guru membacakan hasil nilai yang terbaik, 
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subjek tidak menanggapi apa-apa, seperti memuji atau ungkapan yang 

positif. Ia cenderung mengabaikannya. Subjek tidak cukup sabar juga 

untuk menahan kemarahannya. Jika ada teman yang mengejeknya ia 

langsung meneriakinya. Apalagi yang menyinggung perasaanya, bisa 

bertengkar dan memukul temannya jika tidak ada guru. Subjek tidak 

bersedih sampai menangis saat temannya sakit atau mengalami 

musibah, ia hanya ikut menjenguk saja. Saat pelajaran berlangsung, 

subjek memang memperhatikan, tapi itu hanya awal saja, selebihnya 

dia tidak memperhatikan. Setelah ditegur, ia menurut, akan tetapi 

setelah itu ia mengulanginya lagi. Tugas yang diberikan guru hampir 

jarang dikerjakan. Ketika teman yang lain sedang mencatat PR, 

terkadang subjek langsung menerobos keluar kelas dan pulang. 

Subjek jarang mendengarkan perkataan atau nasihat gurunya 

dan melawannya. Ia sering menggerutu ketika diperingatkan jika 

berbuat salah. Interaksi subjek dengan temannya cukup baik, ia mau 

menyapa temannya, bukan sapaan “Hai”, tetapi ia meneriaki nama 

temannya dan mereka mengobrol. Meski subjek dekat dengan 

temannya, namun jika ada PR, ia tidak pernah memberitahu pada 

temannya yang tidak masuk sekolah. Sewaktu bermain pada jam 

istirahat, subjek dan teman kelompoknya bermain bersama, jika teman 

yang ia kenal akan diajak gabung, namun jika ia tidak mengenalnya 

akan dibiarkan saja. Subjek bukan pendengar yang baik, ketika 

temannya sedang bercerita sesuatu, ia tidak mendengarkannya. Subjek 
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akan lebih tertarik dan memperhatikan sekaligus menanggapi jika 

temannya bercerita hal-hal yang ia sukai, seperti permainan atau film. 

Jika dari awal ia tidak suka, ia tidak mau mendengarkan. 

Tabel 5 

Hasil Observasi Subjek dengan inisial nama T 

Kriteria Diagnostik DSM V 

ODD  

Hasil Observasi Keterangan 

A. Sebuah pola kemarahan / 

suasana hati yang mudah 

tersinggung, perilaku 

menantang/berdebat, atau 

balas dendam yang 

berlangsung setidaknya 6 

bulan yang dibuktikan 

dengan setidaknya empat 

gejala dari salah satu kategori 

berikut, dan ditunjukkan 

selama interaksi dengan 

setidaknya satu individu yang 

bukan saudara kandung 

  

Marah/Pemarah 

1.Sering kehilangan kendali 

kemarahan. 

Ketika subjek sedang 

bermain dengan temannya di 

sebelah rumah, tiba-tiba ada 

teman yang membuat subjek 

kesal karena saat itu mereka 

sedang bermain kartu, 

langsung saja subjek berkata 

yang kasar pada temannya 

tersebut sambil berteriak 

Terpenuhi 

2.Apakah sering sensitif atau 

mudah terganggu. 

Saat subjek sedang bercanda 

dengan temannya, dan 

subjek merasa terganggu 

atau temannya sedang 

menjahili, ia tiba-tiba 

mengatakan kata-kata yang 

kasar 

Terpenuhi 

3.Apakah sering marah dan 

kesal. 

Subyek sering mengeluh 

sendiri ketika diberi tugas, ia 

menggerutu dan merasa 

kesal. Ia juga sering marah 

ketika sedang bermain 

dengan teman-temannya, 

sehingga ia memukul atau 

Terpenuhi 
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mencubit temannya. 

Suka berdebat/ perilaku 

menantang 

4.Sering berdebat dengan 

figur yang memiliki suatu 

kekuasaan, untuk anak – 

anak dan remaja, dengan 

orang dewasa. 

Sewaktu subjek pulang 

kerumah, Ayahnya 

memarahinya karena terlalu 

lama bermain. Subjek 

langsung melawan dan 

beragumen dengan 

Ayahnya, ia tidak 

mendengarkan perkataan 

Ayahnya dan langsung saja 

masuk ke dalam rumah 

Terpenuhi 

5.Sering secara aktif 

menentang atau menolak 

untuk memenuhi permintaan 

atau peraturan dari figur yang 

memiliki suatu kekuasaan. 

Tugas yang diberikan guru 

hampir jarang dikerjakan. 

Ketika teman yang lain 

sedang mencatat PR, sering 

sekali subjek langsung 

menerobos keluar kelas dan 

pulang 

Terpenuhi 

6.Sering secara sengaja 

mengganggu orang lain. 

Subjek tidak memperhatikan 

pelajaran guru, ia malah 

mengganggu temannya. 

Terpenuhi 

7.Sering menyalahkan orang 

lain atas kesalahan atau 

kekeliruannya. 

Subjek membela dirinya 

dengan menyalahkan 

temannya saat ia di nasehati 

gurunya, padahal jelas ia 

yang salah saat itu 

Terpenuhi 

Balas dendam 

8.Sering mendengki atau 

ingin membalas dendam 

setidaknya dua kali dalam 6 

bulan terakhir. 

 Tidak Terpenuhi 

B.Gangguan dalam perilaku 

menyebabkan gangguan yang 

bermakna dalam konteks 

sosial (misalnya: keluarga, 

kelompok sebaya, rekan 

kerja), atau pada bidang 

sosial, pendidikan, pekerjaan, 

atau bidang-bidang penting 

lainnya. 

 Terpenuhi 

C.Perilaku tidak terjadi 

semata – mata selama 

gangguan psikotik, 

penggunaan zat, depresi, atau 

gangguan bipolar. Juga, 

kriteria tidak terpenuhi untuk 

 Terpenuhi 
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gangguan mood. 

 

      3.Subjek dengan inisial nama Tg 

         a. Observasi 

  a.1. Observasi saat pemberian skala  

Subjek ini menduduki kelas 1, pengumpulan data dilakukan mulai 

tanggal 11-15 Desember 2017. Selama itu peneliti membangun ikatan 

dengan subjek agar tidak canggung nantinya, agar peneliti juga lebih 

mengenal karakter subjek. Pemberian skala dilakukan tanggal 14 

Desember 2017 di sekolah. Peneliti meminta subjek untuk meluangkan 

waktunya sehabis pulang sekolah. Subjek mengisi skala di ruang kepala 

sekolah ditemani oleh peneliti saja, karena ruang kantor kepala sekolah 

lebih tenang agar subjek dapat fokus. Sebelum memberikan skala, seperti 

biasa, peneliti menjelaskan cara pengisian skala. Jika ada yang kurang 

mengerti dapat tanyakan pada peneliti. Awal memberikan skala, subjek 

bertanya maksud pilihan jawaban tersebut. Subjek paham akan pernyataan 

tersebut, akan tetapi, ia bertanya kembali pada peneliti apakah benar yang 

dia (subjek) maksudkan sesuai tidak dengan yang diharapkan peneliti. 

Peneliti pun berusaha menjelaskan maksudnya, kemudian subjek pun 

dapat melingkari jawaban tersebut. Waktu yang dibutuhkan subjek ini 

untuk mengisi skala cukup lama. Kondisi subjek saat itu sedang batuk dan 

flu, sehingga ia beberapa kali terganggu dan berhenti untuk mengelap 

ingusnya. Setelah selesai semua dijawab, peneliti memberikan snack 
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kepada subjek. Kemudian peneliti mengantar subjek kepada orangtuanya 

yang telah menunggu di depan sekolah. 

a.2. Observasi di Rumah dan Sekolah 

       Observasi pada tanggal 11-15 Desember 2017 

Saat peneliti berkunjung ke rumah subjek, ia terlihat sedang 

bermain. Di lingkungan rumahnya, subjek juga sering bertengkar dengan 

teman – temanya. Subjek pun sering membantah perkataan dari orangtua, 

jika orangtuanya memintanya untuk belajar atau mengerjakan PR. 

Akhirnya ia tidak pernah mengerjakan PR sehingga sering dimarahai guru 

keesokan harinya.  

Di lingkungan rumahnya, klien dikenal dengan anak yang suka 

membuat masalah dan mengganggu temannya. Perhatian subjek mudah 

sekali teralihkan. Entah subjek akan mengganggu temannya terlebih dulu 

atau subjek yang diganggu temannya  Ia juga gampang terpancing 

emosinya jika ada perkataan atau perbuatan temannnya yang tidak ia 

sukai, ia langsung meneriaki temannya itu dan memukulnya dan terkadang 

berkata yang kasar. Ia sering pulang bermain sore hari.  

Jika di kelas, subjek lebih suka bermain daripada memperhatikan 

guru. Ia juga sering berjalan – jalan dan mengganggu temannya, misalnya 

temannya sedang berkonsentrasi menulis pelajaran, tiba – tiba subjek 

memukul kepala temannya dan akhirnya terjadi pertengkaran kecil. Saat 

pelajaran atau ulangan, subjek selalu menyontek jawaban temannya. 

Setiap hari subjek selalu dihukum oleh gurunya karena ia tidak pernah 
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mengerjakan PR dan tingkah lakunya yang selalu membuat masalah, 

misalnya memainkan tangan di meja sehingga membuat suasana kelas 

menjadi ramai. Guru sampai kewalahan menghadapinya karena ia anak 

yang sangat bandel dan tidak bisa diatur. 

Subjek juga sering mengganggu temannya terlebih dahulu sehingga 

sering terjadi perkelahian antara klien dan temannya saat jam pelajaran 

berlangsung. Jika diperingatkan oleh guru, subjek cenderung menyalahkan 

temannya untuk menutupi kesalahannya. Saat pelajaran, ia juga sering 

jalan – jalan dan sering memaksa temannya untuk memberitahukan 

jawaban dari soal – soal yang diberikan guru.  

Penggalian data juga dilakukan melalui wawancara terhadap 

orangtua dan guru pada masing-masing subjek. Berikut di bawah ini akan 

diuraikan penggalian data wawancara: 

 b. Wawancara 

 b.1. Wawancara dengan Orangtua 

 Wawancara pada tanggal 12 Desember 2017 

Menurut Orangtuanya, ketika subjek mendapat teman baru, ia 

tidak ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu, hanya saja kalau ada 

teman baru ia ikut bermain bersama-sama. Ketika ada teman yang 

terlihat membutuhkan bantuan, seperti kemarin ada teman yang ingin 

meminjam sepeda, orangtuanya menyarankan agar dipinjamkan, dan 

subjekpun mau meminjamkan pada temannya. Saat orangtua bertanya 

bagaimana keadaan di sekolah atau mengenai hasil tes dan siapa yang 
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mendapat nilai bagus, ia hanya memberitahu namanya saja dan tidak 

memuji temannya. Subjek juga sering membantah perkataan 

orangtuanya, apalagi saat disuruh untuk mengerjakan PR dari guru. 

Subjek juga tidak bisa sabar ketika ia diejek temannya atau ada 

perkataan teman yang menyinggung perasaannya, ia langsung 

membalasnya sampai pernah teman yang mengejeknya dipukul. 

Sewaktu temannya mengalami musibah, ia tidak sedih sampai 

menangis, hanya biasa saja, namun tetap bersedia datang ke rumah 

temannya untuk menjenguk. Untuk tugas-tugas dari gurunya tidak 

pernah dikerjakan, jika disuruh belajar ia malas, terkadang dicubit 

orantuanya agar patuh. Subjek juga tidak mau mematuhi perkataan 

gurunya, gurunya pernah bercerita jika subjek sulit sekali untuk 

dinasihati. Jika ia bertemu dengan temannya di rumah, ia meneriakkan 

namanya dan terkadang langsung menghampiri mengajak bermain. 

Meski ia akrab dengan teman bermainnya, jika ada PR dari guru, 

subjek tidak memberitahu pada temannya. 

Saat bermain, ia tidak pernah mengajak teman lain yang tidak 

ia kenal untuk bergabung dalam kelompoknya. Ia hanya bermain 

dengan teman-teman yang sudah akrab dengannya. Jika teman-

temannya sedang bercerita, ia tidak pernah mau mendengarkan, acuh 

saja dan membiarkan temannya bercerita. Berbeda saat temannya 

bercerita hal yang disukai oleh subjek, ia ikut memperhatikan dan 

menanggapinya bahkan mereka betah bercerita sambil bermain. 
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b.2. Wawancara dengan Guru 

   Wawancara pada tanggal 13 Desember 2017 

Menurut guru, subjek tidak pernah mau memperkenalkan 

dirinya terlebih dahulu ketika ada teman baru, ia cuek saja. Subjek juga 

tidak peduli saat temannya terlihat membutuhkan bantuan. Di kelas, 

saat guru membacakan nama temannya yang mendapat nilai bagus, ia 

tidak memujinya meskipun ia mengetahuinya. Dalam urusan menahan 

marah, subjek tidak bisa. Ia tidak bisa sabar ketika diejek oleh 

temannya, atau jika ada perkataan teman yang menyinggung 

perasaannya, ia membalas dengan mengejeknya dengan suara yang 

keras dan sampai memukul temannya dan mereka berkelahi. Melihat 

temannya yang mendapat musibah atau sakit, ekspresi subjek biasa 

saja ia tidak sedih dan menangis. Hanya saja jika teman-teman 

menjenguk atau memberikan sumbangan, ia ikut serta. Di kelas, subjek 

tidak pernah memperhatikan pelajaran. Tidak ada pelajaran yang 

menarik baginya. Ia lebih sering main sendiri dan mengganggu 

temannya saat pelajaran. Ia juga tidak pernah mengerjakan tugas 

sekolah, meskipun guru sering menghukumnya, ia tidak pernah jera. 

Tidak pernah mau menuruti kata guru, dan selalu melawan perkataan 

guru. Pernah ketika di dalam kelas saat pelajaran, ada teman yang ia 

kenal lewat di depan kelas, subjek tiba-tiba berteriak memanggil nama 

temannya sambil tertawa. 
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Meskipun subjek memiliki teman yang dekat, namun ketika ada 

tugas atau PR, ia tidak pernah memberitahu temannya. Subjek hanya 

bermain dengan temannya yang itu-itu saja, ia tidak pernah mengajak 

teman lain untuk ikut bergabung dan bermain bersama dengan teman 

dalam kelompoknya. Subjek tidak suka mendengarkan teman yang 

sedang bercerita, ia hanya melihat sebentar kemudian ditinggal pergi. 

Ia lebih tertarik dan menanggapi jika ada temannya membahas sesuatu 

hal atau kejadian yang ia juga suka. Ia terlihat antusias ketika 

temannya membahas hal-hal yang ia suka. 

Tabel 6 

Hasil Observasi Subjek dengan inisial nama Tg 

Kriteria Diagnostik DSM V 

ODD  

Hasil Observasi Keterangan 

A. Sebuah pola kemarahan / 

suasana hati yang mudah 

tersinggung, perilaku 

menantang/berdebat, atau 

balas dendam yang 

berlangsung setidaknya 6 

bulan yang dibuktikan 

dengan setidaknya empat 

gejala dari salah satu kategori 

berikut, dan ditunjukkan 

selama interaksi dengan 

setidaknya satu individu yang 

bukan saudara kandung 

  

Marah/Pemarah 

1.Sering kehilangan kendali 

kemarahan. 

Ia juga gampang terpancing 

emosinya jika ada perkataan 

atau perbuatan temannnya 

yang tidak ia sukai, ia 

langsung meneriaki 

temannya itu dan 

memukulnya dan terkadang 

berkata yang kasar 

Terpenuhi 

2. Apakah sering sensitif atau 

mudah terganggu. 

Perhatian subjek mudah 

sekali teralihkan. Entah 

subjek akan mengganggu 

Terpenuhi 
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temannya terlebih dulu atau 

subjek yang diganggu 

temannya 

3. Apakah sering marah dan 

kesal. 

Saat observasi, peneliti 

melihat subjek sering sekali 

merasa marah dan kesal. 

Subjek yang sering memulai 

suatu perkelahian terlebih 

dulu. Jika temannya yang 

diganggu oleh teman lain, 

subjek yang turun tangan 

dengan membalas pukulan 

atau tendangan. 

Terpenuhi 

Suka berdebat/ perilaku 

menantang 

4.Sering berdebat dengan 

figur yang memiliki suatu 

kekuasaan, untuk anak – 

anak dan remaja, dengan 

orang dewasa. 

Ia juga tidak pernah 

mengerjakan tugas sekolah, 

meskipun guru sering 

menghukumnya, ia tidak 

pernah jera. Tidak pernah 

mau menuruti kata guru, dan 

selalu melawan perkataan 

guru. 

Terpenuhi 

5.Sering secara aktif 

menentang atau menolak 

untuk memenuhi permintaan 

atau peraturan dari figur yang 

memiliki suatu kekuasaan. 

Untuk tugas-tugas dari 

gurunya tidak pernah 

dikerjakan, jika disuruh 

belajar ia malas, terkadang 

dicubit orantuanya agar 

patuh. Subjek juga tidak 

mau mematuhi perkataan 

gurunya. 

Terpenuhi 

6. Sering secara sengaja 

mengganggu orang lain. 

Ia lebih sering main sendiri 

dan mengganggu temannya 

saat pelajaran. Ia juga tidak 

pernah mengerjakan tugas 

sekolah, meskipun guru 

sering menghukumnya, ia 

tidak pernah jera. 

Subjek juga sering 

mengganggu temannya 

terlebih dahulu sehingga 

sering terjadi perkelahian 

antara klien dan temannya 

saat jam pelajaran 

berlangsung. 

Terpenuhi 

7.Sering menyalahkan orang 

lain atas kesalahan atau 

kekeliruannya. 

Jika diperingatkan oleh 

guru, subjek cenderung 

menyalahkan temannya 

Terpenuhi 
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untuk menutupi 

kesalahannya 

Balas dendam 

8. Sering mendengki atau 

ingin membalas dendam 

setidaknya dua kali dalam 6 

bulan terakhir. 

 Tidak Terpenuhi 

B. Gangguan dalam perilaku 

menyebabkan gangguan yang 

bermakna dalam konteks 

sosial (misalnya: keluarga, 

kelompok sebaya, rekan 

kerja), atau pada bidang 

sosial, pendidikan, pekerjaan, 

atau bidang-bidang penting 

lainnya. 

 Terpenuhi 

C. Perilaku tidak terjadi 

semata – mata selama 

gangguan psikotik, 

penggunaan zat, depresi, atau 

gangguan bipolar. Juga, 

kriteria tidak terpenuhi untuk 

gangguan mood. 

 Terpenuhi 

 

4. Subjek dengan inisial nama B 

a. Observasi 

a.1. Observasi saat pemberian skala 

Penelitian dilanjutkan lagi pada minggu berikutnya mulai 

tanggal 18-22 Desember 2017. Subjek ini kelas 2. Selama itu, 

peneliti melakukan pendekatan dengan subjek, agar subjek tidak 

malu atau segan saat mengisi skala nantinya. Peneliti juga sembari 

memahami karakter dan perilaku subjek agar lebih gampang 

mendekatinya. Peneliti memberikan skala pada subjek tanggal 21 

Desember 2017. Dilakukan di rumah subjek, dengan alasan 

orangtua juga ingin melihat prosesnya. Maka dilakukan lah 
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pemberian skala di rumah subjek. Setelah pulang sekolah, peneliti 

dan ibu subjek (yang menjemput) bersama-sama menuju ke rumah 

subjek. Sampai di rumah, subjek ganti baju dan makan dulu. 

Setelah selesai, subjek diberikan skala kemudian dijelaskan cara 

pengisiannya. Sebelumnya, peneliti berkata kepada orangtua 

subjek agar tidak berada dekat subjek saat mengisi skala, dapat 

melihat dari jauh saja. Ketika mengisi skala, pertama subjek 

membaca pernyataan dengan mengeluarkan suara, kemudian 

melingkari jawabannya dengan bersuara dengan jawaban yang dia 

lingkari. Sempat beberapa kali subjek bertanya maksud pilihan 

jawabannya. Awal mengisi skala, subjek duduk dengan baik 

mengisinya di atas meja, beberapa saat kemudian, subjek pindah ke 

sofa sambil tengkurap sambil mengisi. Terkadang subjek bingung 

memilih jawaban yang mana. Pada akhirnya, subjek dapat mengisi 

skala tersebut tanpa ada yang dilewatkan. Setelah selesai, peneliti 

memberikan snack pada subjek. Subjek senang dan langsung 

memakan snack tersebut. 

    a.2. Observasi di Rumah dan Sekolah 

Observasi pada tanggal 18-22 Desember 2017 

Kegiatan sehari-hari subjek setelah dari sekolah hanya 

bemain saja dan jika diminta untuk mengerjakan PR, ia selalu 

menolak. Karena subjek tidak bisa diatur dan bermain seharian, 

Ayahnya sering menghajarnya. Guru juga jarang memerhatikan 
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klien sehingga tingkah laku subjek semakin menjadi – jadi dan 

tidak pernah menulis. Setiap sore, subjek mendapatkan pelajaran 

tambahan dari guru lesnya, namun saat les ia tidak pernah mau 

menuruti perintah dari guru lesnya dan sering sekali berbuat 

seenaknya sendiri. Subjek sering mengganggu temannya, hingga 

terkadang orangtua dari teman subjek menegur orangtua subjek 

karena perbuatan subjek yang sering mengganggu hingga 

menimbulkan luka secara fisik pada anak – anak mereka.  Saat 

bermain dengan temannya, subjek juga sering terlibat perkelahian 

fisik dengan temannya. Jika subjek dipukul oleh temannya, ia akan 

membalasnya dengan pukulan atau tendangan yang keras. 

Di sekolah, ia tidak pernah memerhatikan gurunya. Saat 

duduk di kelas, subjek tidak pernah menghadap ke depan. Jika 

subjek diminta untuk menulis atau memperhatikan guru di depan, 

ia selalu membantah. Ia jarang sekali mengerjakan PR. Saat di 

kelas, sering naik ke kursi, kemudian jalan – jalan dan 

mengganggu temannya. Jika sedang marah, ia akan berbuat 

seenaknya sendiri, misalnya menendangi meja, menganggu 

temannya, keluar kelas hingga jam pulang sekolah tiba. Subjek 

juga sering membuat keributan saat di kelas, misalnya sengaja 

mengganggu temannya hingga menimbulkan perkelahian secara 

fisik. 
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Saat dikelas, terkadang tiba – tiba subjek mendesak tempat 

duduk temannya, terkadang mengambil benda milik temannya 

dengan tujuan hanya sekedar usil. Subjek sering merasa kesal dan 

jika sedang kesal akan berbuat semaunya sendiri. Subjek pernah 

merasa sangat marah dan kesal ketika ia diganggu oleh temannya. 

Ia juga akan marah jika mainan stiknya diambil. 

Penggalian data juga dilakukan melalui wawancara 

terhadap orangtua dan guru pada masing-masing subjek. Berikut di 

bawah ini akan diuraikan penggalian data wawancara: 

b. Wawancara 

b.1. Wawancara dengan Orangtua 

 Wawancara pada tanggal 19 Desember 2017 

Menurut orangtua, subjek tidak pernah memperkenalkan 

dirinya terlebih dahulu saat ada teman baru. Subjek malas jika 

disuruh memberi salam atau memperkenalkan diri pada teman 

baru. Ketika ada tamu tetangga baru dan anaknya datang ke rumah, 

harus dipaksa dulu untuk memperkenalkan dirinya dan memberi 

salam. Pada teman yang terlihat membutuhkan bantuan, ia tidak 

pernah mau menawarkan bantuan terlebih dahulu. Saat Orangtua 

bertanya pada subjek apakah ia tidak ingin mendapat nilai bagus 

seperti teman sekelasnya, ia hanya menjawab tidak. Padahal ia 

sudah diberikan les tambahan dirumahnya, tetapi ia masih tidak 

mengerjakan PR dan berusaha untuk mendapatkan nilai yang baik. 
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Ia tidak memuji temannya yang mendapat nilai bagus. Subjek 

paling tidak sabar jika diejek temannya, ia membalasnya juga 

dengan mengejeknya sambil teriak-teriak. Saat ada hal yang 

menyinggung perasaannya, ia marah dan memukul temannya. 

Orangtuanya sampai malu, karena orangtua temannya sering 

menegur orangtua subjek karena anaknya dipukul sampai badannya 

luka. Ketika ada tetangganya yang sedang mendapat musibah, 

subjek datang menjenguk, tetapi tidak sampai sedih lalu menangis. 

Di sekolah, subjek tidak pernah mendengarkan pelajaran. Jika guru 

menegurnya, ia selalu membantah sehingga menimbulkan 

perdebatan, ia tidak terima jika ia saja yang disalahkan. Tidak ada 

pelajaran yang ia anggap menarik. Subjek juga sering membantah 

perkataan guru, yang mengakibatkan orangtuanya sering dipanggil 

oleh wali kelas. Tugas-tugas juga tidak pernah ia kerjakan, 

orangtua sudah menyuruh mengerjakan tetapi subjek tetap bandel 

tidak mau mengerjakan. 

Subjek cukup ramah, ia mau memberi salam dan menyapa 

temannya ketika bertemu. Saat orangtua dan subjek sedang 

berbelanja di pasar, subjek bertemu teman yang ia kenal kemudian 

memanggil namanya. Ia akrab dengan temannya, namun ketika ada 

PR atau tugas dari guru, ia tidak pernah memberitahu pada 

temannya padahal ia tahu temannya tidak masuk sekolah. Di 

lingkungan rumahnya, subjek bermain dengan teman yang ia kenal 
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saja. Ia tidak mengajak teman yang belum ia kenal untuk ikut 

bermain dengan teman di kelompoknya. Saat temannya sedang 

bercerita, ia tidak pernah mendengarkan dengan baik, hanya 

sebentar saja kemudian ia berpaling. Ia juga terkadang hanya 

melihat saja teman yang sedang berbicara. Untuk menanggapi 

pembicaraan, bisa dikatakan tidak, ia hanya ikut melihat untuk 

meramaikan dan terkadang mengganggu atau tiba-tiba menyuruh 

bermain yang lain. 

b.2. Wawancara dengan Guru 

  Wawancara pada tanggal 20 Desember 2017 

Beberapa waktu yang lalu, kelas subjek kedatangan murid 

pindahan. Ia tidak memperkenalkan dirinya, saat guru 

menyuruhnya barulah subjek mau memperkenalkan dirinya. Guru 

mengatakan, subjek anak yang kurang peduli, terlihat saat 

temannya membutuhkan bantuan, ia tidak tanggap dan tidak 

menawarkan bantuan. Saat di kelas, ada teman yang mendapat nilai 

bagus dan tertinggi, ia tidak memujinya. Ia tidak sabar ketika 

teman mengejeknya, teman yang mengejeknya bisa dipukulnya di 

kelas saat istirahat. Apalagi jika ada yang menyinggung 

perasaannya, mereka sampai berkelahi, berteriak dan adu mulut 

dan menendang barang-barang yang ada di sekitar, kemudian ia 

membolos pelajaran sampai jam pulang sekolah. Apakah Subjek 

sedih saat temannya mendapat musibah, gurunya berkata ia tidak 
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sedih sampai menangis, hanya ikut menjenguk atau memberikan 

sumbangan jika diperlukan. Di dalam kelas, Subjek tidak pernah 

mendengarkan pelajaran, tidak ada pelajaran yang menarik bagi 

subjek. Subjek juga melawan saat guru menegurnya ketika tidak 

mendengarkan pelajaran. Tugas sekolah tidak pernah dikerjakan, 

hanya mencatatnya saja tapi besoknya ketika ditanya, ia tidak 

mengerjakannya. Ia tidak mau menurut kata gurunya, bandel dan 

susah dinasihati mesikupun dilakukan secara baik-baik atau tegas 

sama saja, tidak mau menurut. 

Ketika sedang istirahat, saat subjek bertemu teman yang ia 

kenal, ia biarkan saja, tidak menyapanya. Hanya terkadang ia tiba-

tiba merangkul temannya dan bermain bersama. Walaupun ia 

sering bermain bersama teman-temannya, namun ketika ada PR, 

subjek tidak pernah memberitahu pada temannya saat temannya 

tidak masuk sekolah. Saat di kelas dibentuk kelompok untuk 

mengerjakan tugas dan kebetulan kelompok subjek kurang 

anggota, ia langsung bersuara meminta jika ada kelompok dari 

temannya yang lebih apakah ada yang mau masuk gabung 

dengannya. Saat mereka bermain, subjek lebih sering dengan 

teman yang ia sudah kenal dekat, jika ada teman lain yang ingin 

ikut gabung, kadang diperbolehkan jika teman yang lain 

memperbolehkan. Guru pernah melihat, saat subjek sedang 

bermain dengan temannya, saat temannya sedang bercerita, ia ikut 
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mendengarkan temannya bercerita. Namun, ia terkadang kurang 

memperhatikan saat temannya sedang berbicara, ia hanya sekedar 

memperhatikan sebentar kemudian ditinggal pergi atau melakukan 

sesuatu yang lain. Ketika subjek ditanya temannya, ia hanya 

menjawab dan menaggapi seadanya saja. Tidak ada timbal balik. 

Namun ketika ada hal yang baginya menarik, ia terlihat antusias 

menanggapinya. 

Tabel 7 

Hasil Observasi Subjek dengan inisial nama B 

Kriteria Diagnostik DSM V 

ODD  

Hasil Observasi Keterangan 

A. Sebuah pola kemarahan / 

suasana hati yang mudah 

tersinggung, perilaku 

menantang/berdebat, atau 

balas dendam yang 

berlangsung setidaknya 6 

bulan yang dibuktikan 

dengan setidaknya empat 

gejala dari salah satu kategori 

berikut, dan ditunjukkan 

selama interaksi dengan 

setidaknya satu individu yang 

bukan saudara kandung 

  

Marah/Pemarah 

1.Sering kehilangan kendali 

kemarahan. 

Jika sedang marah, ia akan 

berbuat seenaknya sendiri, 

misalnya menendangi meja, 

menganggu temannya, 

keluar kelas hingga jam 

pulang sekolah tiba 

Terpenuhi 

2. Apakah sering sensitif atau 

mudah terganggu. 

Subjek paling tidak sabar 

jika diejek temannya, ia 

membalasnya juga dengan 

mengejeknya sambil teriak-

teriak. Saat ada hal yang 

menyinggung perasaannya, 

ia marah dan memukul 

temannya. 

Terpenuhi 

3. Apakah sering marah dan Subjek sering merasa kesal Terpenuhi 
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kesal. dan jika sedang kesal akan 

berbuat semaunya sendiri. 

Subjek pernah merasa 

sangat marah dan kesal 

ketika ia diganggu oleh 

temannya. Ia juga akan 

marah jika mainan stiknya 

diambil. 

Suka berdebat/ perilaku 

menantang 

4.Sering berdebat dengan 

figur yang memiliki suatu 

kekuasaan, untuk anak – 

anak dan remaja, dengan 

orang dewasa. 

Jika guru menegurnya, ia 

selalu membantah sehingga 

menimbulkan perdebatan, ia 

tidak terima jika ia saja yang 

disalahkan 

Terpenuhi 

5. Sering secara aktif 

menentang atau menolak 

untuk memenuhi permintaan 

atau peraturan dari figur yang 

memiliki suatu kekuasaan. 

Subjek juga sering 

membantah perkataan guru, 

yang mengakibatkan 

orangtuanya sering 

dipanggil oleh wali kelas. 

Tugas-tugas juga tidak 

pernah ia kerjakan, orangtua 

sudah menyuruh 

mengerjakan tetapi subjek 

tetap bandel tidak mau 

mengerjakan. 

Jika subjek diminta untuk 

menulis atau memperhatikan 

guru di depan, ia selalu 

membantah. Ia jarang sekali 

mengerjakan PR. 

Terpenuhi 

6. Sering secara sengaja 

mengganggu orang lain. 

Subjek juga sering membuat 

keributan saat di kelas, 

misalnya sengaja 

mengganggu temannya 

hingga menimbulkan 

perkelahian secara fisik. 

 

Terpenuhi 

7. Sering menyalahkan orang 

lain atas kesalahan atau 

 Tidak Terpenuhi 
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kekeliruannya. 

Balas dendam 

8.Sering mendengki atau 

ingin membalas dendam 

setidaknya dua kali dalam 6 

bulan terakhir. 

Jika subjek dipukul oleh 

temannya, ia akan 

membalasnya dengan 

pukulan atau tendangan 

yang keras. 

 

Terpenuhi 

B. Gangguan dalam perilaku 

menyebabkan gangguan yang 

bermakna dalam konteks 

sosial (misalnya: keluarga, 

kelompok sebaya, rekan 

kerja), atau pada bidang 

sosial, pendidikan, pekerjaan, 

atau bidang-bidang penting 

lainnya. 

 Terpenuhi 

C. Perilaku tidak terjadi 

semata – mata selama 

gangguan psikotik, 

penggunaan zat, depresi, atau 

gangguan bipolar. Juga, 

kriteria tidak terpenuhi untuk 

gangguan mood. 

 Terpenuhi 

 

5. Subjek dengan inisial nama S 

a. Observasi 

a.1. Observasi saat pemberian skala  

Pengumpulan data ini dilakukan di SLB Hj. Soemiyati. 

Dimulai pada tanggal 26 - 29 Desember 2017. Subjek berada di kelas 1 

saat ini. Selama pengumpulan data, peneliti sembari mengamati 

perilaku subjek agar dapat membangun komunikasi yang baik dengan 

subjek, peneliti membangun pendekatan pribadi dengan subjek agar 
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subjek mau menerima peneliti dan tidak merasa canggung atau malu. 

Pemberian angket pada subjek diberikan tanggal 29 Desember 2017 di 

rumah subjek. Peneliti memilih di rumah subjek karena situasi 

lingkungan di sekolah tidak memungkinan untuk pengisian skala. 

Rumah subjek lebih tenang dan tidak ramai. Setelah pulang sekolah, 

peneliti dan subjek bersama menuju rumah subjek. Sampai di rumah, 

keadaan rumah subjek sepi. Ibunya sedang bekerja. Peneliti 

menyarankan agar subjek ganti pakaian dan makan dulu. Setelah 

selesai, peneliti memberikan skala pada subjek. Sebelum memulai 

mengisi skala, dijelaskan terlebih dulu cara pengisiannya. Pertama 

melihat skala, reaksi subjek berkata "oh ngene tok". Subjek membaca 

pernyataan skala dengan bersuara kemudian menanyakan arti pilihan 

jawaban kepada peneliti. Sesekali subjek bertanya, lalu jika sudah 

paham subjek langsung melingkari jawabannya. Terkadang subjek 

bingung memilih jawaban yang sesuai. Ketika mengisi pun, subjek 

sambil tiduran di kasur depan televisi. Ia juga sambil makan snack, 

karena tidak sengaja melihat peneliti membawa snack. Subjek meminta 

snack terlebih dahulu sebelum selesai mengisi skala. Meskipun subjek 

beberapa kali bertanya maksud dari pernyataan skala, ia dapat mengisi 

semua skala dengan cukup baik tanpa ada yang dikosongkan. 
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      a.2. Observasi di Rumah dan Sekolah 

 Observasi pada tanggal 26-29 November 2017 

Saat dirumah, subjek tidak mempunyai teman bermain. 

Sebagai anak pemulung, subjek sering diejek dan ditolak saat ingin 

bermain, sehingga ibunya melarang untuk bermain ke rumah 

tetangganya. Subjek sangat senang saat berada di sekolah, namun 

sikapnya yang sering usil dan membuat masalah, ia jadi kurang 

disukai oleh teman-temannya. Subjek juga termasuk anak yang 

memiliki keinginan kuat , saat meminta sesuatu dan sulit 

dikendalikan, jika tidak dituruti ia biasanya merengek dan 

berteriak-teriak sehingga ibu akhirnya menuruti keinginannya. 

Subjek hanya diasuh oleh ibu karena sejak bayi sudah ditinggal 

ayahnya. Ibu subjek merasa kesulitan untuk mendampinginya 

belajar karena disamping masalah waktu dimana ibu harus bekerja 

siang malam untuk mencari nafkah, ibu subjek juga tidak tamat SD 

sehingga saat ada PR ibu tidak bisa membantu, karena itulah 

subjek jarang mengerjakan PRnya. Ibu subjek ingin mencari guru 

les untuk anaknya, namun masih bingung untuk membiayainya. 

Subjek anak yang cenderung aktif baik dari tingkah laku 

maupun bicaranya sering tidak terkontrol. Dikelas ia sering dengan 

sengaja mengganggu temannya saat pelajaran dengan melempar 

kertas. Saat guru memberi pertanyaan, ia sering menjawab lebih 

dulu padahal kadang bukan gilirannya untuk menjawab, namun ia 
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sulit menahan untuk tidak bicara meski kadang jawabannya salah 

dan ibu guru sering menegurnya untuk diam dan memberi 

kesempatan temannya untuk menjawab.  

Subjek juga sering membuat masalah dengan teman-temannya, 

hingga sering terjadi pertengkaran. Ketika ia merasa marah, ia 

sering mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor meski sudah ditegur 

oleh guru, namun  seperti tidak peduli bahkan tidak merasa takut 

dengan gurunya sekalipun. Semakin dimarahi, semakin berani 

melawan. Subjek bahkan berani memukul, menendang, melempar 

barang-barang dan berbuat apa saja untuk melampiaskan 

kemarahannya. Hal ini membuat guru-guru kesulitan dalam 

mengendalikan perilakunya, bahkan ibunya sendiri juga tak bisa 

mengatasi, hanya guru tertentu yang dapat menangani subjek 

dengan pendekatan yang mungkin bisa diterima olehnya. 

Penggalian data juga dilakukan melalui wawancara 

terhadap orangtua dan guru subjek. Berikut di bawah ini akan 

diuraikan penggalian data wawancara: 

b. Wawancara 

b.1. Wawancara dengan Orangtua 

  Wawancara pada tanggal 27 November 2017 

Sejauh yang dilihat orangtua subjek, ia tidak pernah ingin 

memperkenalkan diri terlebih dahulu pada teman yang baru. 

Hubungan perteman subjek dengan temannya bisa dibilang kurang 
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baik, ia juga tidak pernah menawarkan bantuan pada temannya. 

Selain itu, alasannya adalah subjek berasal dari keluarga yang 

kurang, dan orangtua subjek juga membatasi pergaulannya dengan 

teman di rumahnya karena subjek sering diejek oleh temannya. 

Subjek tidak pernah menceritakan hal atau situasi di sekolahnya, ia 

juga tidak pernah memuji dan menanggapi ketika teman kelasnya 

mendapat nilai yang terbaik. Saat ia dengan temannya di rumah, 

ketika mereka bermain dan subjek diejek, ia tidak cukup sabar 

untuk tidak marah. Ia juga membalasnya, jika ada temannya yang 

mengejek, dia juga membalas mengejeknya. Apalagi ketika ada 

perkataan teman yang menyinggung perasaanya, ia bisa sampai 

melempar barang pada temannya dan berkata kasar. Namun, 

sewaktu dulu ketika ada tetangga yang meninggal ia ikut melayat 

saja, hanya ia tidak sedih sampai menangis. Di sekolah, kata 

gurunya, subjek jarang mendengarkan semua pelajaran, tidak ada 

pelajaran yang menarik bagi dia. Ia sering usil mengganggu 

temannya. Namun, jika ada PR dari guru, ia mengerjakan, tapi 

tanpa dibantu orangtuanya, karena alasan pendidikan orangtua 

yang terbatas. Di kelas, subjek tidak mau mendengarkan kata 

gurunya. Jika ditegur ia tidak mau menurut dan suka 

membantahnya. 

Subjek tidak mempunyai teman di rumah, maka dari itu, 

orangtua subjek tidak pernah melihat subjek menyapa teman di 
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rumahnya. Ia tidak pernah memberitahu jika ada PR kepada teman 

kelasnya jika tidak masuk sekolah, subjek bersikap 

mengacuhkannya. Subjek tidak memiliki beberapa teman yang 

dekat dengan dia, apalagi teman dalam kelompok, karena subjek 

dianggap nakal dan suka mengganggu teman-teman di sekolahnya. 

Di rumahnyapun begitu, ia tidak mempunyai teman yang tergabung 

dalam kelompok. Selain itu, orangtua yang juga tidak mengizinkan 

subjek bermain dengan tetangganya. Pernah ketika orangtua 

melihat subjek, saat ada teman yang berbicara tidak pernah ia 

perhatikan dan mendengarkannya atau menanggapi. Malah teman 

tersebut diganggu sehingga membuat temannya marah. 

b.2. Wawancara dengan Guru 

  Wawancara pada tanggal 28 November 2017 

Menurut guru di sekolah, subjek anak yang usil di kelas. 

Subjek juga acuh saja jika ada teman baru di kelasnya, ia tidak ada 

inisiatif untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Termasuk jika 

ada teman yang terihat membutuhkan bantuan, ia bersikap acuh 

saja tidak bersedia menawarkan bantuan. Ketika teman mendapat 

prestasi bagus atau mendapat nilai yang bagus, subjek tidak 

memujinya. Pernah ketika subjek mendapat nilai terendah di kelas, 

ia malah tertawa saja. Ketika subjek diejek teman atau ada 

perkataan yang menyinggung perasaannya, ia tidak bisa sabar 

begitu saja. Ia membalas mengejeknya sampai bertengkar dan 
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sampai adu mulut. Meski begitu, subjek punya rasa empati yang 

cukup baik juga pada temannya. Meskipun ia tidak menangis, ia 

dan teman sekelas datang untuk melayat saat orangtua teman 

sekelas mereka meninggal. Di kelas, subjek jarang mendengarkan 

pelajaran, tidak ada pelajaran yang menarik bagi subjek. Ia lebih 

suka usil dan main sendiri di kelas, kalau ditegur guru, subjek 

malah marah. Tugas-tugas yang diberikan Guru, kadang dikerjakan 

kadang tidak, jika dikerjakanpun, ia menjawabnya asal-asalan. 

Subjek susah untuk menuruti kata gurunya, ia sering 

melawan dan tidak mau kalah. Hubungan subjek dengan teman-

temannya kurang baik. Jika subjek diganggu atau dipukul oleh 

temannya saat sedang bermain atau tidak sengaja, ia akan 

membalasnya juga, bahkan melebihi apa yang dilakukan temannya 

padanya. Tidak pernah ia memberi salam atau menyapa teman saat 

bertemu. Ia acuh pada temannya, meskipun temannya tidak masuk 

sekolah dan ada PR, ia tidak berusaha untuk memberitahu 

temannya. Subjek tidak memiliki teman yang benar-benar akrab 

dengannya atau berkelompok. Teman-temannya kurang 

menyukainya karena subjek nakal dan suka usil. Ia juga tidak 

pernah ikut bergabung dan memperhatikan atau menanggapi jika 

ada teman-temannya bercerita atau membahas sesuatu. 
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Tabel 8 

Hasil Observasi Subjek dengan inisial nama S 

Kriteria Diagnostik DSM V 

ODD  

Hasil Observasi Keterangan 

A. Sebuah pola kemarahan / 

suasana hati yang mudah 

tersinggung, perilaku 

menantang/berdebat, atau 

balas dendam yang 

berlangsung setidaknya 6 

bulan yang dibuktikan 

dengan setidaknya empat 

gejala dari salah satu kategori 

berikut, dan ditunjukkan 

selama interaksi dengan 

setidaknya satu individu yang 

bukan saudara kandung 

  

Marah/Pemarah 

1.Sering kehilangan kendali 

kemarahan. 

Ketika ia merasa marah, ia 

sering mengeluarkan kata-

kata kasar dan kotor meski 

sudah ditegur oleh guru, 

namun  seperti tidak peduli 

bahkan tidak merasa takut 

dengan gurunya sekalipun 

Terpenuhi 

2. Apakah sering sensitif atau 

mudah terganggu. 

 Tidak Terpenuhi 

3. Apakah sering marah dan 

kesal. 

Semakin dimarahi, semakin 

berani melawan. Subjek 

bahkan berani memukul, 

menendang, melempar 

barang-barang dan berbuat 

apa saja untuk 

melampiaskan 

kemarahannya 

Terpenuhi 

Suka berdebat/ perilaku 

menantang 

4.Sering berdebat dengan 

figur yang memiliki suatu 

kekuasaan, untuk anak – 

anak dan remaja, dengan 

orang dewasa. 

Subjek susah untuk 

menuruti kata gurunya, ia 

sering melawan dan tidak 

mau kalah saat guru sedang 

menegurnya 

Terpenuhi 

5. Sering secara aktif 

menentang atau menolak 

Di kelas, subjek tidak mau Terpenuhi 
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untuk memenuhi permintaan 

atau peraturan dari figur yang 

memiliki suatu kekuasaan. 

mendengarkan kata gurunya. 

Jika ditegur ia tidak mau 

menurut dan suka 

membantahnya. 

 

6. Sering secara sengaja 

mengganggu orang lain. 

. Dikelas ia sering dengan 

sengaja mengganggu 

temannya saat pelajaran 

dengan melempar kertas. 

Teman-temannya kurang 

menyukainya karena subjek 

nakal dan suka usil. 

Terpenuhi 

7. Sering menyalahkan orang 

lain atas kesalahan atau 

kekeliruannya. 

 Tidak Terpenuhi 

Balas dendam 

8.Sering mendengki atau 

ingin membalas dendam 

setidaknya dua kali dalam 6 

bulan terakhir. 

Jika subjek diganggu atau 

dipukul oleh temannya saat 

sedang bermain atau tidak 

sengaja, ia akan 

membalasnya juga, bahkan 

melebihi apa yang dilakukan 

temannya padanya 

Terpenuhi 

B. Gangguan dalam perilaku 

menyebabkan gangguan yang 

bermakna dalam konteks 

sosial (misalnya: keluarga, 

kelompok sebaya, rekan 

kerja), atau pada bidang 

sosial, pendidikan, pekerjaan, 

atau bidang-bidang penting 

lainnya. 

 Terpenuhi 

C. Perilaku tidak terjadi 

semata – mata selama 

gangguan psikotik, 

penggunaan zat, depresi, atau 

gangguan bipolar. Juga, 

kriteria tidak terpenuhi untuk 

gangguan mood. 

 Terpenuhi 
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C. Hasil Penelitian 

Berikut di bawah ini akan disampaikan berbagai data dan hasil 

penelitian yang ditemukan di lapangan. 

1. Komposisi Subjek Penelitian 

Sebelum dilakukan pembahasan, perlu disampaikan dahulu 

komposisi dari identitas responden. 

a. Komposisi Jumlah Subjek Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia 

Tabel 9 

Jumlah Subjek Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia 

Jenis Kelamin 
Usia 

7 8 9 

Laki-laki 1 3 1 

Total 1 3 1 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa semua subjek (5 anak) 

berjenis kelamin laki-laki, dan yang berusia 7 tahun sebanyak 1 subjek, 

usia 8 tahun sebanyak 3 subjek, serta yang berusia 9 tahun sebanyak 1 

subjek. 

b. Komposisi Jumlah Subjek Berdasarkan Agama dan Suku/ Etnis 

Tabel 10 

Jumlah Subjek Berdasarkan Agama dan Suku/ Etnis 

Agama 
Suku/ Etnis 

Total 
Jawa Kalimantan Maluku 

Islam 

Kristen 

2 

1 

1 

- 

1 

- 

4 

1 

Total 3 1 1 5 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dari lima subjek terdapat 

empat yang beragama Islam (bersuku Jawa 2 subjek, dan masing-masing 
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subjek etnis Kalimantan dan Maluku berjumlah satu anak), dan satu subjek 

yang beragama Kristen (bersuku Jawa). 

c. Komposisi Jumlah Subjek Berdasarkan Kelas dan Suku/ Etnis 

Tabel 11 

Jumlah Subjek Berdasarkan Kelas dan Suku/ Etnis 

Kelas 
Suku/ Etnis 

Total 
Jawa Kalimantan Maluku 

1 SD 

2 SD 

2 

1 

- 

1 

- 

1 

2 

3 

Total 3 1 1 5 

 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dari lima subjek terdapat 

dua subjek yang berada di kelas 1 SD (bersuku Jawa semua), dan tiga 

subjek yang berada di kelas 2 SD (pada masing-masing suku berjumlah 

saatu subjek). 

Di bawah ini akan ditampilkan gambar grafik identitas responden 

berdasarkan usia, jenis kelamin, suku/ etnis, agama, dan kelas dalam tingkat 

pendidikannya. 
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Gambar 1 

Grafik Identitas Responden 

 

2. Hasil Analisis Deskriptif 

a. Analisis Deskriptif secara Umum tentang Keterampilan Sosial 

Berikut di bawah ini akan disajikan gambar grafik keterampilan 

sosial secara umum. 
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Gambar 2 

Grafik Keterampilan Sosial Secara Umum 

 

Keterangan: 

A = Perilaku interpersonal 

B = Perilaku yang berhubungan dengan diri sendiri 

C = Perilaku yang berhubungan dengan kesuksesan akademis 

D = Peer acceptance 

E = Keterampilan komunikasi 

KS = KETERAMPILAN SOSIAL 

 

Secara umum berdasarkan 5 responden diperoleh hasil bahwa 

keterampilan sosial berada pada kategori sedang yang ditunjukkan 

dengan nilai frekuensi 5. Pada dimensi perilaku interpersonal, dimensi 

perilaku yang berhubungan dengan diri sendiri, dan dimensi peer 

acceptance juga diperoleh hasil pada kategori sedang, yaitu nilai 

frekuensi 5. Pada dimensi perilaku yang berhubungan dengan 

kesuksesan akademis, diperoleh frekuensi 4 pada kategori sedang dan 

frekuensi 1 pada kategori tinggi. Pada dimensi keterampilan 
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komunikasi, diperoleh frekuensi 3 pada kategori sedang dan frekuensi 

2 pada kategori tinggi. 

Dari hasil studi deskriptif yang peneliti lakukan diperoleh 

potret keterampilan sosial secara umum berada pada kategori sedang. 

Hal ini menunjukkan bahwa kelima subjek telah cukup memiliki 

keterampilan sosial, khususnya pada aspek perilaku interpersonal, 

aspek perilaku yang berhubungan dengan diri sendiri, dan aspek peer 

acceptance. Pada aspek perilaku interpersonal berarti subjek memiliki 

keterampilan sosial seperti menjalin persahabatan, misalnya 

memperkenalkan diri, menawarkan bantuan, dan memberikan atau 

menerima pujian. Pada aspek perilaku yang berhubungan dengan diri 

sendiri, berarti subjek memiliki keterampilan sosial seperti 

keterampilan menghadapi stres, memahami perasaan orang lain, 

mengontrol kemarahan dan sejenisnya. Pada aspek peer acceptance, 

berarti subjek memiliki keterampilan sosial seperti memberi salam, 

memberi dan meminta informasi, mengajak teman terlibat dalam suatu 

aktivitas, dan dapat menangkap dengan tepat emosi orang lain. 

b. Analisis Deskriptif Keterampilan Sosial Per Subjek  

Berikut di bawah ini akan disajikan gambar grafik keterampilan 

sosial per subjek: 
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Gambar 3 

Grafik Keterampilan Sosial Per Subjek 

 

Secara umum berdasarkan 5 responden diperoleh hasil bahwa 

subjek 1 memiliki skor total sebesar 2,40, subjek 2 memiliki skor total 

sebesar 2,27, subjek 3 memiliki skor total sebesar 2,53, subjek 4 dan 

subjek 5 sama-sama memiliki skor total sebesar 2,33. 

Berdasarkan hasil di atas diperoleh gambaran bahwa rata-rata 

skor keterampilan sosial yang paling tinggi dimiliki oleh subjek 3 

kemudian diikuti oleh subjek 1,4,5, dan subjek 2. Hal ini berarti subjek 

3 memiliki keterampilan sosial yang lebih dibanding dengan keempat 

subjek lainnya. Keterampilan sosial tersebut seperti pada aspek 

perilaku interpersonal, perilaku yang berhubungan dengan diri sendiri, 

perilaku yang berhubungan dengan kesuksesan akademis, peer 

acceptance, dan aspek keterampilan komunikasi. 
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c. Analisis Deskriptif Keterampilan Sosial Per Dimensi 

Berikut di bawah ini akan disajikan gambar grafik keterampilan 

per dimensi. 

 
Gambar 4 

Grafik Keterampilan Sosial Per Dimensi 

 

Keterangan: 

A = Perilaku interpersonal 

B = Perilaku yang berhubungan dengan diri sendiri 

C = Perilaku yang berhubungan dengan kesuksesan akademis 

D = Peer acceptance 

E = Keterampilan komunikasi 

 

Secara umum berdasarkan 5 responden diperoleh hasil bahwa 

rata-rata 2,13 pada dimensi perilaku interpersonal, 2,33 pada dimensi 

perilaku yang berhubungan dengan diri sendiri, 2,40 pada dimensi 

perilaku yang berhubungan dengan kesuksesan akademis, 2,33 pada 

dimensi peer acceptance, dan rerata 2,67 pada dimensi keterampilan 

komunikasi. 
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Dari hasil studi deskriptif yang peneliti lakukan diperoleh 

potret keterampilan sosial pada dimensi keterampilan komunikasi 

memiliki nilai rerata tertinggi yaitu 2,67. Nilai rerata terendah jatuh 

pada dimensi perilaku interpersonal yaitu 2,13. Hasil ini berarti bahwa 

lima subjek secara umum memiliki keterampilan sosial yang paling 

menonjol pada dimensi keterampilan komunikasi, yang dapat dilihat 

dalam beberapa bentuk seperti dapat mendengarkan dengan baik saat 

orang lain berbicara, mampu memberi perhatian terhadap lawan bicara, 

dan bersedia memberikan umpan balik terhadap lawan bicaranya. 

d. Analisis Deskriptif Keterampilan Sosial Per Dimensi pada Kelima 

Subjek 

Berdasarkan analisis deskriptif keterampilan sosial per dimensi 

pada kelima subjek, diperoleh hasil bahwa pada dimensi perilaku 

interpersonal keterampilan sosial (dimensi A), subjek 1,2, dan subjek 3 

memiliki skor total sebesar 2,00, subjek 4 dan 5 memiliki skor total 

sebesar 2,33. Berdasarkan hasil di atas diperoleh gambaran bahwa rata-

rata skor keterampilan sosial pada dimensi perilaku interpersonal yang 

paling tinggi dimiliki oleh subjek 4 dan 5, kemudian diikuti oleh 

subjek 1,2 dan subjek 3. 

Pada dimensi B (perilaku yang berhubungan dengan diri 

sendiri) diketahui bahwa kelima subjek memiliki skor yang sama, yaitu 

2,33. Hal ini menunjukkan bahwa kelima subjek tidak memiliki 

perbedaan keterampilan sosial pada dimensi ini. 
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Berdasarkan 5 responden diperoleh hasil bahwa pada dimensi 

perilaku yang berhubungan dengan kesuksesan akademis (dimensi C), 

subjek 1 memiliki skor total sebesar 2,33, subjek 2 dan 4 memiliki skor 

total sebesar 2,00, subjek 3 memiliki skor total sebesar 2,67, dan 

subjek 5 memiliki skor total sebesar 3,00. Berdasarkan hasil ini 

diperoleh gambaran bahwa rata-rata skor keterampilan sosial pada 

dimensi perilaku yang berhubungan dengan kesuksesan akademis, 

yang paling tinggi dimiliki oleh subjek 5, kemudian diikuti oleh subjek 

3,1, kemudian disusul oleh subjek 2 dan 4. 

Pada dimensi D (peer acceptance) diketahui bahwa kelima 

subjek memiliki hasil yang cukup bervariasi, yaitu subjek 1,2, dan 

subjek 4 memiliki skor total sebesar 2,33, subjek 3 memiliki skor total 

sebesar 2,67, dan subjek 5 memiliki skor total sebesar 2,00. 

Berdasarkan hasil ini diperoleh gambaran bahwa rata-rata skor 

keterampilan sosial pada dimensi peer acceptance, yang paling tinggi 

dimiliki oleh subjek 3, kemudian diikuti oleh subjek 1,2, dan 4, 

kemudian disusul oleh subjek 5. 

Berdasarkan 5 responden diperoleh hasil bahwa pada dimensi 

keterampilan komunikasi (dimensi E), subjek 1 dan 3 memiliki skor 

total sebesar 3,00, subjek 2 dan 4 memiliki skor total sebesar 2,67, dan 

subjek 5 memiliki skor total sebesar 2,00. Berdasarkan hasil ini 

diperoleh gambaran bahwa rata-rata skor keterampilan sosial pada 
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dimensi komunikasi, yang paling tinggi dimiliki oleh subjek 1 dan 3, 

kemudian diikuti oleh subjek 2 dan 4, kemudian disusul oleh subjek 5. 

Berikut di bawah ini akan disajikan gambar grafik keterampilan 

sosial per dimensi pada kelima subjek: 

 
Gambar 5 

Grafik Keterampilan Sosial Perdimensi pada Kelima Subjek 

 

Keterangan: 

A = Perilaku interpersonal 

B = Perilaku yang berhubungan dengan diri sendiri 

C = Perilaku yang berhubungan dengan kesuksesan akademis 

D = Peer acceptance 

E = Keterampilan komunikasi 

 

 

D. Pembahasan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran mengenai 

keterampilan sosial pada anak yang terdiagnosis mengalami gangguan sikap 

menentang/ ODD (oppositional defiant disorder), dengan usia di bawah 16 
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tahun. Keterampilan sosial diartikan sebagai kemampuan untuk berinteraksi 

baik berupa perilaku positif maupun negatif dan perilaku tersebut akan 

mendapat reinforcement ataupun punisment dari pihak lain (Libet dan 

Lewinsohn, dalam Rai, 2015). Menurut Hersen dan Bellack (dalam Rai, 

2015), keterampilan sosial merupakan kemampuan untuk mengekspresikan 

perasaan positif dan negatif dalam hubungan interpersonal yang akan 

mengakibatkan suatu konsekuensi sosial yang positif, dan sebaliknya ketika 

inidvidu memiliki keterampilan sosial yang rendah akan menghasilkan suatu 

konsekuensi sosial yang negatif. 

Suyono (2007) mendefinisikan keterampilan sosial sebagai suatu 

kesadaran untuk memahami dinamika sosial, sebagai pengetahuan yang berisi 

gaya dalam berinteraksi dengan orang lain, strategi dalam membantu dan 

mendorong orang lain, dan suatu kombinasi keterampilan yang ditunjukkan 

oleh kesiapan dalam mempelajari perilaku dan menafsirkan akibat-akibat dari 

perilaku saat berhubungan dengan orang lain. Shapiro (dalam Azzet, 2010) 

menyampaikan bahwa setidaknya ada lima keterampilan sosial yang dapat 

dilatihkan kepada anak, yaitu keterampilan berkomunikasi, membuat humor, 

menjalin persahabatan, berperan dalam kelompok, dan keterampilan bersopan 

santun dalam pergaulan. 

Pada penelitian ini ditemukan bahwa kelima subjek berada pada 

kategori sedang yang ditunjukkan dengan nilai rerata subjek 1 sebesar 2,40, 

subjek 2 sebesar 2,27, subjek 3 sebesar 2,53, subjek 4 dan subjek 5 sebesar 

2,33. Hasil ini menunjukkan bahwa subjek telah memiliki keterampilan sosial 
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yang cukup, yang ditandai dengan adanya upaya untuk menjalin persahabatan 

(aspek perilaku interpersonal), memahami perasaan orang lain dan mengontrol 

kemarahan (aspek perilaku yang berhubungan dengan diri sendiri), mampu 

mendengarkan dengan tenang saat guru menerangkan pelajaran, melakukan 

apa yang diminta oleh guru (aspek perilaku yang berhubungan dengan 

kesuksesan akademis), mengajak teman terlibat dalam suatu aktivitas, dan 

dapat menangkap dengan tepat emosi orang lain (aspek peer acceptance), 

serta berusaha menjadi pendengar yang responsif dan memberikan umpan 

balik terhadap lawan bicara (aspek keterampilan komunikasi). 

Hasil ini dapat dijelaskan karena subjek telah mengalami pembelajaran 

dengan lingkungannya. Sebagaimana dikemukakan oleh Yanti (2005), bahwa 

secara umum, pola interaksi anak dan orang tua serta kualitas hubungan 

pertemanan dan penerimaan anak dalam kelompok merupakan dua faktor 

eksternal atau lingkungan yang cukup berpengaruh bagi perkembangan sosial 

anak. Anak banyak belajar mengembangkan keterampilan sosial baik dengan 

proses modeling (peniruan) terhadap perilaku orang tua dan teman sebaya, 

ataupun melalui penerimaan penghargaan saat melakukan sesuatu yang tepat 

dan penerimaan hukuman saat melakukan sesuatu yang tidak pantas menurut 

orang tua dan sebaya. 

Meskipun anak dengan gangguan sikap menentang/ ODD memiliki 

keterbatasan dalam pengetahuannya terhadap keterampilan sosial (social skill 

acquisition deficits) (Hersen, dalam Rai, 2015), namun pada diri subjek 

memiliki keterampilan sosial yang tidak tergolong rendah. Hal ini dikarenakan 
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para subjek telah mendapat dukungan positif dari lingkungannya. 

Sebagaimana pendapat Yanti (2005), bahwa perkembangan keterampilan 

sosial anak tergantung pada berbagai faktor, yaitu kondisi anak sendiri serta 

pengalaman interaksinya dengan lingkungan sebagai sarana dan media 

pembelajaran. 

Secara umum berdasarkan 5 responden diperoleh hasil bahwa seluruh 

dimensi pada variabel keterampilan sosial berada pada kategori sedang, yaitu 

rata-rata 2,13 pada dimensi perilaku interpersonal, 2,33 pada dimensi perilaku 

yang berhubungan dengan diri sendiri, 2,40 pada dimensi perilaku yang 

berhubungan dengan kesuksesan akademis, 2,33 pada dimensi peer 

acceptance, dan rerata 2,67 pada dimensi keterampilan komunikasi. 

Pada dimensi perilaku interpersonal, terdapat tiga subjek (subjek 1,2,3) 

yang memiliki rerata 2,00 dengan kata lain berada pada kategori rendah, dan 

dua subjek (subjek 4 dan 5) memiliki rerata skor 2,33. Rendahnya dimensi 

perilaku interpersonal pada variabel keterampilan sosial anak ODD sejalan 

dengan pendapat Hersen (dalam Rai, 2015), bahwa anak ODD dalam interaksi 

dengan lingkungan tampak menjadi sulit dan kurang dapat diterima 

lingkungan. 

Pada dimensi yang berhubungan dengan diri sendiri, kelima subjek 

memiliki nilai rerata yang sama yaitu 2,33. Hal ini berarti bahwa semua subjek 

berada pada katergori sedang pada dimensi ini. Pada dimensi yang 

berhubungan dengan kesuksesan akademis, kelima subjek juga berada pada 

kategori sedang, yaitu subjek 1 memiliki skor total sebesar 2,33, subjek 2 dan 
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4 memiliki skor total sebesar 2,00, subjek 3 memiliki skor total sebesar 2,67, 

dan subjek 5 memiliki skor total sebesar 3,00. 

Pada dimensi peer acceptance, kelima subjek juga berada pada 

kategori sedang, yaitu subjek 1,2, dan subjek 4 memiliki skor total sebesar 

2,33, subjek 3 memiliki skor total sebesar 2,67, dan subjek 5 memiliki skor 

total sebesar 2,00. Pada dimensi keterampilan komunikasi, kelima subjek juga 

berada pada kategori sedang, yaitu subjek 1 dan 3 memiliki skor total sebesar 

3,00, subjek 2 dan 4 memiliki skor total sebesar 2,67, dan subjek 5 memiliki 

skor total sebesar 2,00. 

Penentuan kategori atau klasifikasi rendah, sedang dan tinggi di atas 

diperoleh melalui rumus untuk menemukan interval sebagai berikut, skor 

tertinggi dikurangi skor terendah kemudian dibagi dengan jumlah kategori. 

Skor tertingginya adalah 4, skor terendahnya adalah 1, kemudian jumlah 

kategorinya adalah 3 (rendah, sedang dan tinggi). Maka diperoleh hasil 

sebagai berikut, skor tertinggi – skor terendah (4-1= 3), kemudian hasil dari 

pengurangan tersebut dibagi jumlah kategori yaitu 3 kategori rendah, sedang, 

tinggi (3/3= 1), dengan demikian diketahui bahwa intervalnya adalah 1. Oleh 

karena itu dapat diketahui bahwa kategori rendah berada pada skor 1-2, 

kategori sedang berada pada skor 2,01-3, dan kategori tinggi berada pada skor 

3,01-4. 

Penelitian ini tidak luput dari kelemahan yaitu penggunaan skala 

keterampilan sosial (yang menggunakan pilihan jawaban sangat sesuai, sesuai, 

tidak sesuai, dan sangat tidak sesuai) dirasa kurang tepat diterapkan pada anak 
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sekolah dasar dengan gangguan ODD. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 

kelima subjek yang menanyakan dan merasa bingung dengan alternatif 

jawaban dalam skala tersebut. 
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