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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Gangguan mental dan emosional adalah salah satu jenis gangguan

perkembangan pada anak. Gangguan ini merupakan semua gangguan mental

yang dapat terdiagnosis dan berawal pada masa kanak-kanak, meliputi attention-

deficit/hyperactivity disorder (ADHD), Tourette syndrome, gangguan perilaku,

gangguan mood dan kecemasan, gangguan spektrum autisme, gangguan

pemakaian substansi, dan lain-lain (CDC, 2013).

Gangguan perkembangan dan perilaku ini merupakan masalah yang sering

ditemukan di masyarakat. Diperkirakan 12%-16% anak-anak mengalami

gangguan perkembangan dan perilaku di Amerika Serikat (Windiani dkk, 2010).

Menurut National Institute of Mental Health, 2009, gangguan mental dan

emosional mengenai 10-15% dari total jumlah anak-anak di dunia. Selain itu,

11,9% anak ditemukan mengalami gangguan perkembangan berdasarkan hasil

pelayanan Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK)

pada 500 anak dari lima Wilayah DKI Jakarta (DEPKES RI, 2010).

Menurut WHO gangguan mental ini adalah salah satu penyebab awal dari

disability worldwide. Tiga dari sepuluh penyebab awal  dari disability pada orang

umur 15-44 tahun adalah gangguan mental dan yang berhubungan dengan

gangguan mental (Merikangas dkk, 2009) sedangkan prevalensi nasional di

Indonesia berdasarkan Riskesdas 2007, gangguan mental emosional pada
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penduduk umur >15 tahun mencapai 11,6% (berdasarkan Self Reported

Questionnarie) (BALITBANGKES RI, 2008). Beberapa penelitian menyebutkan

gangguan yang muncul pada saat dewasa justru paling sering bermula pada saat

masa kanak-kanak dan remaja (Merikangas dkk, 2009) (CDC, 2013).

Kurang awasnya orang tua terhadap gejala-gejala gangguan ini akan membuat

terlambatnya penanganan dan prognosis yang lebih buruk pada anak.

Keterlambatan perkembangan karena gangguan mental dan emosional pada bayi

dan anak-anak tersebut akan berpengaruh pada kehidupan sosial, kesulitan

belajar, dan lain-lain (Merikangas dkk, 2009). Oleh karena itu, diperlukan

skrining dini dan diagnosis dini untuk gangguan tersebut.

Kuisioner Masalah Mental dan Emosional (KMME) adalah salah satu tes

skrining dini yang dapat digunakan untuk gangguan mental dan emosional yang

ditujukan untuk anak berusia 3-6 tahun. Kuisioner Masalah Mental dan

Emosional belum dapat mendiagnosis anak tersebut terkena gangguan mental dan

emosional atau tidak, namun dapat mensuspek anak tersebut (DEPKES RI,

2013). Dengan  skrining ini orang tua dapat segera menindak lanjuti hasilnya,

misalnya, jika anak tersebut suspek mengalami gangguan mental dan emosional,

orang tua dapat segera konsultasi ke dokter anak untuk penegakkan diagnosis.

Belum banyak penelitian mengenai gangguan mental dan emosional secara

menyeluruh terutama pada anak di Indonesia. Padahal dengan faktor risiko yang

banyak ditemukan saat ini, misalnya jenis kelamin, jumlah saudara, trauma

emosional, kegagalan akademik, riwayat komplikasi saat kelahiran dan masa

awal bayinya, riwayat penyakit kronis, ketidakharmonisan keluarga, orang tua



3

dengan sakit mental atau ketergantungan obat, dan pola asuh orang tua. dan lain-

lain (Bayer dkk, 2011) (Kidsmatter, 2012), sangat memungkinkan gangguan-

gangguan mental dan emosional akan bermunculan lebih dini. Fenomena ini akan

menjadi fenomena gunung es dan dapat menambah beban dan biaya kesehatan

pemerintah. Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian yang dapat menyediakan data

prevalensi gangguan mental dan emosional pada anak, terutama berdasarkan

faktor-faktor risikonya.

Desa Dauh Puri Kelod adalah salah satu tempat yang tepat untuk dilakukan

penelitian. Alasannya adalah desa ini terletak di kota Denpasar, masyarakatnya

heterogen (mengurangi bias) dan pola modernisasi yang sangat mungkin akan

berpengaruh pula pada perkembangan mental dan emosional anak seperti yang

terjadi di lima Wilayah DKI Jakarta (DEPKES RI, 2010). Diharapkan hasil

penelitian tersebut dapat menjadi data yang berguna untuk penelitian selanjutnya

dan mampu mendasari kebijakan maupun prevensi yang akan dilakukan,

sekaligus skrining dini bagi anak-anak yang menjadi objek penelitian.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1) Berapakah prevalensi gangguan mental dan emosional pada anak usia 3-

6 tahun dengan menggunakan KMME di Desa Dauh Puri Kelod

Denpasar?

2) Apakah faktor risiko jenis kelamin, jumlah saudara, trauma emosional,

kegagalan akademik, riwayat komplikasi saat kelahiran dan masa awal
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bayinya, riwayat penyakit kronis, ketidakharmonisan keluarga, orang tua

dengan sakit mental atau ketergantungan obat, dan pola asuh orang tua

mempengaruhi prevalensi gangguan mental dan emosional pada anak

usia 3-6 tahun dengan menggunakan KMME di Desa Dauh Puri Kelod

Denpasar?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dibahas pada penelitian ini, diantaranya:

1) Mengetahui prevalensi gangguan mental dan emosional pada anak usia

3-6 tahun dengan menggunakan KMME di Desa Dauh Puri Kelod

Denpasar.

2) Mengetahui pengaruh faktor risiko jenis kelamin, jumlah saudara,

trauma emosional, kegagalan akademik, riwayat komplikasi saat

kelahiran dan masa awal bayinya, riwayat penyakit kronis,

ketidakharmonisan keluarga, orang tua dengan sakit mental atau

ketergantungan obat, dan pola asuh orang tua terhadap prevalensi

gangguan mental dan emosional pada anak usia 3-6 tahun dengan

menggunakan KMME di Desa Dauh Puri Kelod Denpasar.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini, yaitu:
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1) Memberikan kesempatan kepada para penulis untuk melaksanakan

Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan difokuskan terhadap upaya

pengembangan kedokteran komunitas.

2) Sebagai studi dasar untuk melakukan studi lanjutan oleh para peneliti

sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi mengenai gangguan mental

dan emosional untuk melakukan tindakan preventif bagi pemerintah

sekitar.

3) Memberikan data sebagai acuan sekolah yang diteliti untuk membuat

program-program terkait dengan stimulasi perkembangan pada anak

dengan masa emas (Golden Periode), jendela kesempatan (window

opportunity) tetapi juga masa kritis (critical period).

4) Memberikan data kepada komunitas agar dapat mencegah kelainan

tumbuh kembang pada anak yang dideteksi secara dini yaitu dengan

menghindari faktor risikonya dan memberikan stimulasi

perkembangan.

5) Memberikan hasil dari skrining tes kepada orang tua anak yang

diteliti agar dapat segera  menindaklanjuti/mengintervensi hasil

tersebut dengan sesuai, konsul ke dokter apabila ditemukan suspek

mengalami gangguan mental dan emosional atau melanjutkan

stimulasi perkembangan emosi yang benar apabila ditemukan

normal.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Gangguan Mental dan Emosional

Gangguan mental dan emosional pada anak adalah semua gangguan mental

yang dapat terdiagnosis dan berawal pada masa kanak-kanak. Contohnya

attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD), Tourette syndrome, gangguan

perilaku, gangguan mood dan kecemasan, gangguan spektrum autisme, gangguan

pemakaian substansi, dan lain-lain (CDC, 2013).

Beberapa faktor risiko yang dapat menyebabkan anak mengalami gangguan

mental dan emosional adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor

internalnya adalah dari dalam diri anak itu sendiri dan faktor eksternalnya adalah

lingkungan, seperti keluarga, sekolah, kejadian dalam hidup, dan sosial (tabel

2.1). Faktor-faktor risiko, seperti riwayat komplikasi saat kelahiran dan masa

awal bayi, kurang dekat dengan orang tua, ketidakharmonisan keluarga,

kegagalan akademik, dan sebagainya, membentuk perilaku dan berbagai gejala

yang tidak sesuai dengan perkembangan emosional anak tersebut.

Gejalanya sering kali muncul pada early childhood, meskipun beberapa gejala

pada gangguan tertentu muncul saat remaja (CDC, 2013). Gejala yang umum

adalah sering terlihat marah, menghindar dari teman-teman, perilaku merusak dan

menentang lingkungan, takut atau kecemasan berlebihan, konsentrasi buruk /

sulit, kebingungan, perubahan pola tidur, perubahan pola makan, sakit kepala,

sakit perut, keluhan fisik, putus asa, kemunduran perilaku, dan perbuatan yang
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diulang-ulang (DEPKES RI, 2013). Gejala dari tiap penyakitnya akan sedikit

berbeda, misalnya, ADHD, anak tidak dapat duduk diam, menyelesaikan tugas,

merencanakan sesuatu, atau bahkan menyadari apa yang terjadi di sekitar mereka;

autisme, anak tampaknya terpencil, acuh tak acuh, terpencil di dunia mereka

sendiri, dan tidak mampu untuk membentuk hubungan emosional dengan orang

lain; gangguan bipolar, perubahan suasana hati yang intens; gangguan

kecemasan, anak merasa tertekan, gelisah, bahkan takut tanpa alasan yang jelas;

dll (NIMH, 2009). Gejala ini akan akan berpengaruh pada kehidupan sosial,

perilaku disekolah, dirumah, dan juga mengganggu kesehatan pertumbuhan dan

perkembangan, bahkan dapat terbawa hingga dewasa (Merikangas dkk, 2009).

Gangguan mental dan emosional dapat diskrining secara dini menggunakan

KMME atau yang lebih spesifik, kuisioner CHAT untuk autisme dan Abreviated

Conner Rating Scale untuk ADHD (DEPKES RI, 2013). Untuk penegakan

diagnosis dari gangguan ini, digunakan kriteria diagnosis DSM IV atau PPDGJ

III. Tujuan dari skrining dan diagnosis secara dini adalah agar dapat memberikan

dasar untuk intervensi yang efektif sebelum penyimpangan awal berkembang

menjadi penyimpangan yang menetap.
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Tabel 2.1 Faktor risiko gangguan mental dan emosional pada anak
ANAK KELUARGA SEKOLAH KEJADIAN

DALAM
HIDUP

SOSIAL

Komplikasi
saat kelahiran
dan
Masa awal
bayi

Ketidakharmonisan
keluarga (tidak
stabil atau
perceraian)

penolakan
dan / atau
intimidasi
dari teman

transisi dari
sekolah Sulit

Diskriminasi

Temperament
yang terlalu
(terlalu malu
atau agresif)

Kekerasan atau
disiplin yang
terlalu ketat atau
yang inkonsisten

Kegagalan
Akademik

Kematian
anggota
keluarga

Terisolasi

Rendah diri Orang tua dengan
sakit mental atau
ketergantungan
obat

Kehadiran
sedikit

trauma
emosional

Kerugian
Sosial
Ekonomi

Kurang
pandai

Saudara dengan
penyakit serius
atau disability

Koneksi
yang buruk
antara
keluarga
dan sekolah

Pengalaman
pelecehan
fisik atau
seksual

Kurangnya
akses ke
layanan
pendukung

Kurang dekat
dengan orang
tua
Jenis kelamin
perempuan

Anak tunggal/
tanpa saudara

Riwayat
penyakit
Kronis
Sumber: Bayer dkk, 2011 “Pediatrics; Factors for Childhood Mental Health
Symptoms: National Longitudinal Study of Australian Children” &
Kidsmatter, 2012 “Mental health risk and protective factors”.
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2.2 Kuisioner Masalah Mental dan Emosional (KMME)

Kuisioner Masalah Mental dan Emosional (KMME) adalah 12 pertanyaan

(tabel 2.2) untuk deteksi dini masalah mental dan emosional, tiap 6 bulan. Cara

pelaksanaannya adalah menanyakan pada orangtua / pengasuh, lalu mencatat

jawaban “Ya”atau “Tidak”, setelah itu menghitung jumlah jawaban “Ya” lalu

menginterpretasikannya (DEPKES RI, 2013).

Penginterpretasian KMME adalah jawaban ya > 1 : kemungkinan anak

mengalami masalah mental dan emosional. Tindakan yang dapat dilakukan

setelah skrining adalah bila ditemukan 1 atau lebih masalah mental emosional:

lakukan konseling pada orang tua menggunakan Buku Pedoman Pola Asuh yang

mendukung perkembangan anak, lalu dievaluasi setelah 3 bulan, bila tidak ada

perubahan rujuk ke Rumah Sakit yang ada fasilitas tumbuh kembang

anak/kesehatan jiwa. Lalu bila ditemukan 2 atau lebih masalah mental dan

emosional: rujuk anak ke Rumah Sakit, dalam surat rujukan harus ditulisakan

jumlah dan masalah mental emosional yang ditemukan (DEPKES RI, 2013).
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Tabel 2.2 Kuisioner Masalah Mental dan Emosional (KMME)
PERTANYAAN YA TIDAK

1. Apakah anak sering terlihat marah?

2. Apakah anak sering menghindar dari teman-teman?

3. Apakah anak sering berperilaku merusak dan menentang

lingkungan?

4. Apakah anak sering merasa takut atau kecemasan

berlebihan?

5. Apakah anak sulit berkonsentrasi?

6. Apakah anak sering merasa dan terlihat kebingungan?

7. Apakah anak mengalami perubahan pola tidur?

8. Apakah anak mengalami perubahan pola makan?

9. Apakah anak mengalami sakit kepala, sakit perut, keluhan

fisik?

10. Apakah anak sering merasa putus asa?

11. Apakah anak mengalami kemunduran perilaku?

12. Apakah anak sering melakukan perbuatan yang diulang-

ulang?

Sumber : DEPKES RI, 2013 “Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh
Kembang Balita Sosialisasi Buku Pedoman Pelaksanaan DDTK di tingkat
Pelayanan Kesehatan Dasar”.

.
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BAB III

KERANGKA BERPIKIR, KONSEP PENELITIAN, DAN
HIPOTESIS PENELITIAN

3.1 Kerangka berpikir

Gambar 3.1 Kerangka Berpikir
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3.2 Konsep Penelitian

Gambar 3.2 Konsep Penelitian
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3.3 Hipotesis Penelitian

1. jenis kelamin perempuan lebih berisiko mengalami gangguan mental dan

emosional dengan KMME.

2. jumlah saudara sebanyak 4 orang lebih berisiko mengalami gangguan mental

dan emosional dengan KMME.

3. pada anak yang mempunyai riwayat komplikasi kelahiran dan masa awal

bayi nya lebih berisiko mengalami gangguan mental dan emosional dengan

KMME

4. anak yang mempunyai riwayat penyakit kronis lebih berisiko mengalami

gangguan mental dan emosional dengan KMME

5. anak yang mempunyai riwayat trauma emosional lebih berisiko mengalami

gangguan mental dan emosional dengan KMME.

6. anak dengan pola asuh disiplin dengan kekerasan lebih berisiko mengalami

gangguan mental dan emosional dengan KMME.

7. anak yang pernah mengalami kegagalan akademik lebih berisiko mengalami

gangguan mental dan emosional dengan KMME.

8. anak dengan orang tua yang rumah tangganya tidak stabil (sering bertengkar

dan bercerai) mengalami gangguan mental dan emosional dengan KMME.

9. anak dengan orang tua mempunyai riwayat orang tua dengan sakit mental

atau ketergantungan obat lebih berisiko mengalami gangguan mental dan

emosional dengan KMME.
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BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1 Rancangan Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan studi analisis kuantitatif cross sectional untuk

memperoleh prevalensi dan faktor risiko gangguan mental dan emosional  di

Desa Dauh Puri Kelod Denpasar dengan spesifikasi berdasarkan jenis kelamin,

jumlah saudara, trauma emosional, kegagalan akademik, riwayat komplikasi saat

kelahiran dan masa awal bayinya, riwayat penyakit kronis, ketidakharmonisan

keluarga, orang tua dengan sakit mental atau ketergantungan obat, dan pola asuh

orang tua dan mengetahui kemaknaan dari masing-masing faktor risiko.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Dauh Puri Kelod Denpasar pada 4 TK

(Taman Kanak-Kanak) yang terpilih secara random yaitu TK Aisyiah, TK

Anugrah, TK Sari Kumara, dan TK Barunawati selama bulan September-

November 2014.

4.2 Subjek dan Sampel

4.2.1 Variabilitas populasi

Populasi penelitian adalah seluruh anak dengan usia 3-6 tahun di sekolah-

sekolah (Taman Kanak-Kanak) yang berada di Desa Dauh Puri Kelod.
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4.2.2 Kriteria Subjek

Kriteria Inklusi :

1) Anak yang berusia 3-6 tahun dan bersekolah di TK di Desa Dauh Puri

Kelod yang orang tua atau pengasuhnya bersedia mengikuti penelitian

dengan menandatangani informed consent.

Kriteria Eksklusi:

1) Anak yang berusia 3-6 tahun yang telah terdiagnosis mengalami

gangguan mental dan emosional.

4.2.3 Besaran Sampel

Besar sampel untuk penelitian analisis kuantitatif cross sectional dapat

ditentukan dengan rumus sebagai berikut:

2

2 )(
1

1
d

pqZx
f




Dengan menggunakan derajat kemaknaan 0,05, tingkat ketepatan absolut

yang diinginkan 10% dan perkiraan drop-out 10% maka besar sampel dapat

dihitung sebanyak 106 orang (sampel minimum).

4.2.4 Teknik Penentuan Sampel

Penentuan besar sampel dilakukan berdasarkan pertimbangan terhadap konsep

accesible, affordable, dan managable dengan mengambil sampel anak yang

f = perkiraan drop-out

α = derajat kemaknaan

d = ketepatan absolut / presisi yang digunakan



16

berusia 3-6 tahun dengan metode total random sampling .di 4 TK di Desa Dauh

Puri Kelod, Denpasar yang terpilih secara simple random dari 12 TK yaitu, TK

Kumarajaya, TK Barunawati, TK  Anugrah, TK Santo Yoseph, TK Anak Emas,

TK  Shanti Kumara, TK Sari Kumara, TK  Sayang Ibu, TK Waturenggong, TK

Muhammadiyah (Aisiyah 2), TK Al Amin, TK Tadika Puri.

4.3 Definisi Operasional Variabel

2) gangguan mental dan emosional : menggunakan Kuisioner Masalah

Mental dan Emosional (KMME) yaitu 12 pertanyaan (tabel 2.2) untuk

deteksi dini masalah mental dan emosional, tiap 6 bulan. Apabila jawaban

“YA” > 1 pada KMME maka anak suspek gangguan mental dan

emosional. Data diperoleh dari wawancara dengan kuisioner terstruktur.

3) usia : dihitung dari hari lahir yaitu antara 3-6 tahun. Data diperoleh dari

wawancara dengan kuisioner terstruktur.

4) jenis kelamin : laki-laki atau perempuan berdasarkan kelamin internal dan

eksternalnya. Data diperoleh dari wawancara dengan kuisioner terstruktur.

5) jumlah saudara : jumlah kakak dan adik dalam keluarga inti yang kandung

dan atau angkat (1,2,dst). Data diperoleh dari wawancara dengan kuisioner

terstruktur.

6) trauma emosional : anak mengalami tanda-tanda depresi (mimpi buruk,

kelelahan, dll), ansietas (gelisah, sulit berkonsentrasi, detak jantung lebih

cepat, dll) setelah mengalami kejadian berat, misalnya terkena bencana

alam, orang terdekat meninggal, lingkungan yang tidak aman, pelecehan
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seksual, fisik, emosional, pengalaman memalukan, bullying, dll. Data

diperoleh dari wawancara dengan kuisioner terstruktur.

7) kegagalan akademik: anak mengalami kegagalan dalam tes kenaikan kelas

(tidak naik kelas) atau menjadi rangking terbawah dari kelasnya.

Dikategorikan pernah atau tidak pernah. Data diperoleh dari wawancara

dengan kuisioner terstruktur.

8) riwayat komplikasi saat kelahirannya dan masa awal bayi : ada tidaknya

riwayat persalinan macet, rupture uteri, infeksi atau sepsis, pre-eklampsia

dan eklamsia, afiksia, kejang-kejang, dll. Dikategorikan pernah dan tidak

pernah. Data diperoleh dari wawancara dengan kuisioner terstruktur.

9) riwayat penyakit kronis : ada tidaknya riwayat penyakit jantung, asma,

keganasan (leukimia,dll), ginjal kronis, cacat lahir atau didapat, dll.

Dikategorikan pernah atau tidak pernah. Data diperoleh dari wawancara

dengan kuisioner terstruktur.

10) ketidakharmonisan keluarga: terganggunya komunikasi antara suami dan

istri yang kemudian dapat menjadi perpisahan yang berujung talak bahkan

perceraian. Dikategorikan dalam orang tua tidak sering bertengkar, sering

bertengkar, bercerai. Data diperoleh dari wawancara dengan kuisioner

terstruktur.

11) orang tua dengan sakit mental atau ketergantungan obat: ada tidaknya

riwayat salah satu atau kedua orangtuanya mengalami sakit mental seperti

depresi, gangguan kecemasan, retardasi mental, dll atau riwayat

ketergantungan obat seperti opiate, nikotin, dan obat psikotropika lainnya.
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Dikategorikan pernah atau tidak pernah. Data diperoleh dari wawancara

dengan kuisioner terstruktur.

12) pola asuh orang tua: cara komunikasi oleh orang tua kepada anak dalam

memberikan nilai-nilai kehidupan, agar anak dapat mandiri, tumbuh dan

berkembang secara sehat dan optimal. Dikategorikan dalam diabaikan,

dimanja, disiplin tidak dengan kekerasan, disiplin dengan kekerasan. Data

diperoleh dari wawancara dengan kuisioner terstruktur.

4.4 Bahan dan Instrumen Penelitian

1) KMME di gunakan sebagai skrining dini uuntuk mengetahui apakah

anak suspek mengalami gangguan emosional atau tidak.

2) Kuesioner, disebarkan untuk mendapatkan data terkait penelitian yang

akan dilakukan. Kuesioner diajukan kepada orang tua atau pengasuh yang

sebelumnya telah diberikan informasi mengenai penelitian yang akan

dilakukan dan persetujuan untuk ikut dalam penelitian. Kuisioner akan

menyebutkan tentang pertanyaan terkait dengan faktor risiko gangguan

mental dan emosional (lampiran 1).
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4.5  Protokol Penelitian

Gambar 4.1 Skema protokol penelitian

anak usia 3-6 tahun di
Desa Dauh Puri Kelod

Denpasar

Kriteria Inklusi :

Anak yang berusia 3-6 tahun dan
bersekolah di TK di Desa Dauh
Puri Kelod yang orang tua atau
pengasuhnya bersedia mengikuti
penelitian dengan menandatangani
informed consent.

Kriteria Eksklusi

Sampel Penelitian

Pengisian Kuisioner Penelitian mengenai KMME dan faktor risiko
gangguan mental dan emosional yaitu jenis kelamin, jumlah saudara,

trauma emosional, kegagalan akademik, riwayat komplikasi saat
kelahiran dan masa awal bayinya, riwayat penyakit kronis,

ketidakharmonisan keluarga, orang tua dengan sakit mental atau
ketergantungan obat, dan pola asuh orang tua

NORMAL SUSPEK GANGGUAN
MENTAL DAN
EMOSIONAL

Analisis data
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4.6 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara univariat dan bivariat

untuk mengetahui distribusi frekuensi. Analisis univariat dilakukan pada variabel

jenis kelamin, jumlah saudara, trauma emosional, kegagalan akademik, riwayat

komplikasi saat kelahiran dan masa awal bayinya, riwayat penyakit kronis,

ketidakharmonisan keluarga, orang tua dengan sakit mental atau ketergantungan

obat, dan pola asuh orang tua. Analisis bivariat dilakukan pada variable kejadian

gangguan mental dan emosional dengan menggunakan KMME berdasarkan

variable jenis kelamin, jumlah saudara, trauma emosional, kegagalan akademik,

riwayat komplikasi saat kelahiran dan masa awal bayinya, riwayat penyakit

kronis, ketidakharmonisan keluarga, orang tua dengan sakit mental atau

ketergantungan obat, dan pola asuh orang tua. Lalu dianalisis lagi menggunakan

Chi square pada hasil prevalensi yang sudah di dapatkan untuk mengetahui

kemaknaannya.

4.7 Kelemahan Penelitian

Banyaknya faktor risiko yang mungkin mempengaruhi dapat menimbulkan

bias terhadap hasil penelitian. Faktor risiko tersebut sulit untuk di jadikan kriteria

eksklusi karena ditakutkan akan menyulitkan peneliti untuk mendapat sampel.

Selain itu realibilitasnya terhadap populasi target kurang karena lingkup

penelitian (sampel) yang kecil dan penelitian ini hanya menyediakan data tanpa

menganalisis hubungan sebab akibat. Diharapkan pada penelitian selanjutnya

dianalisa lebih dalam mengenai hubungan sebab akibatnya dari faktor risikonya.
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BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Karakteristik Sampel Penelitian

Dengan metode total sampling pada 4 TK terpilih yaitu TK Barunawati, TK

Anugrah, TK Aisiyah 2, dan TK Sari Kumara didapatkan 332 sampel dengan

distribusi TK Barunawati 45 sampel, TK Anugrah 100 sampel, TK Aisiyah 2 140

sampel, dan TK sari Kumara 47 sampel. Namun selama kurun waktu penelitian

dari bulan Oktober-November 2014 sebanyak 213 sampel orang tua/pengasuhnya

menolak untuk berpartisipasi atau tidak bisa ditemui dan 1 sampel telah

terdiagnosis mengalami retardasi mental pada Down Syndrome, sehingga

dieksklusi dari penelitian ini. Total 118 sampel yang dilaporkan dalam penelitian

ini; 22 sampel bersekolah di TK Barunawati, 44 sampel bersekolah di TK

Anugrah, 24 sampel bersekolah di TK Aisiyah 2, 28 sampel bersekolah di TK

Sari Kumara; 60 sampel anak perempuan, 58 sampel anak laki-laki; 8 sampel

berusia 3 tahun, 22 sampel berusia 4 tahun, 69 sampel berusia 5 tahun, 19 sampel

berusia 6 tahun. Karakteristik subjek penelitian ditampilkan pada Tabel 5.1

Proporsi subjek berdasarkan sekolah paling banyak dari TK Anugrah

(37,3%), selanjutnya TK Sari Kumara (23,7%), diikuti TK Aisiyah 2 (20,3%),

dan paling sedikit TK Barunawati (18,7%). Jenis kelamin subjek paling banyak

adalah anak perempuan (60,2%) dengan usia rata-rata adalah 4,8 tahun dan

sampel terbanyak adalah usia 5 tahun (58,5%).
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Tabel 5.1 Karakteristik Subjek Penelitian

Karakteristik
Jumlah kejadian

n=118
Persentase
(%)

Sekolah
TK Barunawati 22 18,60%
TK Anugrah 44 37,30%
TK Aisiyah 2 24 20,30%
TK Sari Kumara 28 23,70%

Umur
3 tahun 8 6,80%
4 tahun 22 18,60%
5 tahun 69 58,50%
6 tahun 19 16,10%

Jenis Kelamin
Perempuan 60 50,80%
Laki-laki 5 49,20%

Jumlah Saudara
0 15 83,30%
1 26 55,30%
2 23 59%
3 9 75%
4 2 100%

Riwayat Komplikasi saat kelahiran dan masa awal
bayi

ya 5 55,60%
tidak 70 64,20%

Riwayat Penyakit Kronis
ya 5 71,40%
tidak 70 63,10%

Riwayat Trauma Emosional
ya 4 100%
tidak 71 62,30%

Pola Asuh Orang Tua
Diabaikan 0 0
Dimanja 11 52,40%
Disiplin tidak dengan kekerasan 43 58,10%
Disiplin dengan kekerasan 21 91,30%

Kegagalan Akademik
Pernah 3 100%
Tidak Pernah 72 62,60%
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Orang tua dengan sakit mental atau ketergantungan
obat

ya 0 0
tidak 75 63,60%

Ketidakharmonisan keluarga
Jarang bertengkar 72 62,60%
Sering bertengkar 1 100%
Bercerai 2 100%

5.2 Prevalensi Gangguan Mental dan Emosional dengan Menggunakan

KMME

Prevalensi gangguan mental dan emosional dengan menggunakan KMME

pada anak usia 3-6 tahun disajikan Gambar 5.1

Gambar 5.1 Prevalensi Gangguan Mental dan Emosional dengan
Menggunakan KMME
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Apabila jawaban “YA” > 1 pada KMME maka anak suspek gangguan

mental dan emosional (DEPKES,2013). Pada penelitian ini didapatkan prevalensi

63,6% anak suspek gangguan mental dan emosional dengan distribusi score

KMME yaitu 1 sebanyak 27,1%, 2 sebanyak 13,6%, 3 sebanyak 10,2%, 4

sebanyak 8,5%, 5 sebanyak 2,5%, serta 7 dan 9 masing-masing 0,8%.

5.3 Hasil Analisis Variabel Bebas terhadap Prevalensi Gangguan Mental

dan Emosional dengan Menggunakan KMME

Tabel 5.3 Kemaknaan Prevalensi Gangguan Mental dan Emosional
berdasarkan KMME terhadap Faktor Risikonya

FAKTOR RISIKO P KEMAKNAAN
Jenis Kelamin Perempuan 0,126 tidak signifikan
Jumlah Saudara 4 orang 0,5 tidak signifikan
Riwayat Komplikasi kelahiran dan masa awal bayi 0,023 signifikan
Riwayat Penyakit Kronis 0,029 signifikan
Riwayat Trauma Emosional 0,015 signifikan
Pola Asuh Disiplin Dengan Kekerasan 0,008 signifikan
Kegagalan akademik 0,25 tidak signifikan
Orang tua dengan sakit mental atau ketergantungan obat - -
Ketidakharmonisan keluarga (sering bertengkar atau
bercerai 0,012 signifikan

Berdasarkan analisis Chi square, dari kesembilan variabel yang di analisis

pola asuh disiplin dengan kekerasan, riwayat komplikasi kelahiran dan masa awal

bayi nya, riwayat penyakit kronis, riwayat trauma emosional, kegagalan akademik

, dengan orang tua yang rumah tangganya tidak stabil (sering bertengkar dan

bercerai) menunjukkan berpengaruh terhadap prevalensi gangguan mental dan

emosional berdasarkan KMME (signifikan, p<0,05, CI 95%). Sedangkan faktor

risiko jenis kelamin perempuan, jumlah saudara sebanyak 4 orang, dan kegagalan
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akademik dinyatakan tidak signifikan (p>0,05 CI 95%). Menurut Bayer,dkk jenis

kelamin dan jumlah saudara ini masih belum jelas kaitannya terhadap angka

kejadian gangguan mental dan emosional. Keduanya termasuk dalam faktor yang

berpotensi namun tidak berpengaruh. Jumlah saudara yang dinyatakan berpotensi

pun seharusnya adalah tanpa saudara. Pada kidsmatter(2012), kegagalan

akademik termasuk kedalam salah satu faktor risiko eksternal. Namun pada

penelitian ini dinyatakan tidak signifikan sebab jumlah sampel hanya 3 orang dan

kegagalan akademik yang dimaksud bukan tidak naik kelas atau rangking bawah

tetapi seperti tidak bisa mengerjakan PR dan tidak menang lomba (akademik).

Faktor risiko Orang tua dengan sakit mental dan ketergantungan obat tidak dapat

dianalisis karena tidak ada sampelnya.

Prevalensi gangguan mental dan emosional dengan menggunakan KMME

terhadap faktor risikonya yaitu jenis kelamin, jumlah saudara, trauma emosional,

kegagalan akademik, riwayat komplikasi saat kelahiran dan masa awal bayinya,

riwayat penyakit kronis, ketidakharmonisan keluarga, orang tua dengan sakit

mental atau ketergantungan obat, dan pola asuh orang tua, disajikan pada Tabel

5.1

Penelitian ini menunjukkan prevalensi anak dengan gangguan mental dan

emosional berdasarkan KMME lebih tinggi pada anak Perempuan yaitu 66,1%

sedangkan pada anak laki-laki 60,7%. Menurut Bayer,dkk (2011), salah satu

faktor risiko dari gangguan mental dan emosional pada anak hingga umur 5 tahun

adalah jenis kelamin perempuan. Namun hal ini tidak dijelaskan hubungan sebab

akibatnya.
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Anak tunggal atau tanpa saudara berpotensi menjadi salah satu faktor risiko

gangguan mental dan emosional (Bayer dkk,2010). Pada Bayer,dkk (2010)

disebutkan dalam analisis multivariatnya bahwa anak tunggal signifikan

berpengaruh terhadap gangguan mental dan emosional. Namun pada penelitian

ini prevalensi terbanyak justru pada anak yang mempunyai jumlah saudara

sebanyak 4 yaitu 100%, berbeda tipis dengan anak tunggal yaitu 83,3%.

Pada penelitian ini prevalensi gangguan mental dan emosional dengan

menggunakan KMME terhadap riwayat komplikasi saat kelahiran dan fase awal

bayi adalah 55,6%. Justru lebih banyak prevalensi pada yang tidak mempunyai

riwayat komplikasi saat kelahiran dan masa awal bayi yaitu 64,2%. Hal ini

kemungkinan disebabkan jumlah sampel anak yang mempunyai riwayat tersebut

terlalu sedikit dibandingkan penelitian oleh Kidsmatter (2012) dan Bayer,dkk

(2010).

Prevalensi KMME < 1 terhadap riwayat penyakit kronis adalah 71,4%.

Yang  menjadi penyebab terbanyak pada penelitian ini adalah asma. Hasil ini

sesuai dengan penelitian oleh Kidsmatter (2012), yang menyatakan bahwa faktor

risiko internal gangguan mental dan emosional adalah riwayat penyakit kronis.

Riwayat penyakit kronis secara tidak langsung juga dapat mengganggu

perkembangan mental anak terhadap kehidupan sosialnya.

Penelitian ini menunjukkan prevalensi gangguan mental dan emosional

dengan menggunakan KMME pada anak dengan riwayat trauma emosional

adalah 100%. Hal ini sesuai dengan penelitian Bayer,dkk (2010). Namun, hasil
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yang sangat besar ini kemungkinan disebabkan oleh jumlah sampel anak yang

mengalami riwayat trauma emosional terlalu sedikit.

Prevalensi gangguan mental dan emosional dengan menggunakan KMME

tertinggi pada polah asuh orang tua adalah pada orang tua dengan pola asuh

disiplin dengan kekerasan yaitu sebesar 91,3%. Selanjutnya disusul oleh pola

asuh disiplin tidak dengan kekerasan dan pola asuh dimanja dengan perbedaan

yang tidak signifikan yaitu sebesar 58,1% dan 52,1%. Hasil ini diutarakan juga

pada penelitian Bayer,dkk (2010) bahwa disiplin dengan kekerasan adalah faktor

risiko eksternal paling kuat pada semua kelompok umur (0-5 tahun dan 5-9

tahun).

Jumlah sampel anak yang pernah mengalami kegagalan akademik

berjumlah 3 orang. 100% dari mereka suspek mengalami gangguan mental dan

emosional. Hasil yang sangat besar ini kemungkinan disebabkan oleh jumlah

sampel anak yang mengalami kegagalan akademik terlalu sedikit. Walaupun

sebenarnya hasil tersebut juga didukung penelitian Kidsmatter (2012).

Disebutkan bahwa kegagalan akademik merupakan faktor risiko eksternal anak

(sekolah).

. Penelitian ini menunjukkan prevalensi gangguan mental dan emosional

dengan KMME pada anak dengan orang tua yang bercerai adalah 100%, sama hal

nya dengan anak dengan orang tua yang sering bertengkar. Jumlah sampel anak

dengan orang tua yang bercerai dan anak dengan orang tua yang sering

bertengkar berturut-turut adalah 2 dan 1. Hasil ini sesuai dengan Kidsmater
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(2012) dan Bayer, dkk (2010) bahwa anak dengan orang tua yg rumah tangganya

tidak stabil berisiko untuk mengalami gangguan mental dan emosional.

Pada penelitian ini prevalensi gangguan mental dan emosional dengan

menggunakan KMME terhadap riwayat orang tua dengan sakit mental atau

ketergantungan obat adalah 0%. Tidak terdapat sampel anak dengan orang tua

dengan riwayat tersebut
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BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Dauh Puri Kelod, Denpasar ini,

dapat disimpulkan bahwa:

1. Prevalensi anak yang mengalami gangguan mental dan emosional dengan

KMME di Desa Dauh Puri Kelod, Denpasar adalah 63,6%.

2. Prevalensi anak yang mengalami gangguan mental dan emosional dengan

KMME terhadap jenis kelamin paling banyak adalah 66,1% yaitu pada anak

perempuan dan tidak bermakna.

3. Prevalensi anak yang mengalami gangguan mental dan emosional dengan

KMME terhadap jumlah saudara paling banyak adalah 100% yaitu pada anak

dengan jumlah saudara sebanyak 4 orang dan tidak bermakna.

4. Prevalensi anak yang mengalami gangguan mental dan emosional dengan

KMME pada anak yang mempunyai riwayat komplikasi kelahiran dan masa

awal bayi nya adalah 55,6% dan bermakna

5. Prevalensi anak yang mengalami gangguan mental dan emosional dengan

KMME pada anak yang mempunyai riwayat penyakit kronis adalah 71,4%

dan bermakna.

6. Prevalensi anak yang mengalami gangguan mental dan emosional dengan

KMME pada anak yang mempunyai riwayat trauma emosional adalah 100%

dan bermakna.
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7. Prevalensi anak yang mengalami gangguan mental dan emosional dengan

KMME terhadap pola asuh orang tua paling banyak adalah 91,6% yaitu pada

anak dengan pola asuh disiplin dengan kekerasan dan bermakna.

8. Prevalensi anak yang mengalami gangguan mental dan emosional dengan

KMME terhadap anak yang pernah mengalami kegagalan akademik adalah

100% dan tidak bermakna.

9. Prevalensi anak yang mengalami gangguan mental dan emosional dengan

KMME pada anak dengan orang tua yang rumah tangganya tidak stabil

(sering bertengkar dan bercerai) adalah 100% dan bermakna.

10. Prevalensi anak yang mengalami gangguan mental dan emosional dengan

KMME terhadap anak dengan orang tua mempunyai riwayat orang tua

dengan sakit mental atau ketergantungan obat adalah 0% kemaknaannya

tidak dapat dihitung karena absolut.

6.2 Saran

Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah:

1. Perlu dilakukan penelitian berikutnya untuk mengetahui penyebab

banyaknya ketidakbermaknaan (tidak signifikan) dan hubungan timbal balik

antar variabel tersebut.

2. Dalam upaya intervensi diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai

penyebab pasti faktor risiko dan menyingkirkan variabel pengganggu.
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LAMPIRAN

Lampiran 1

PENJELASAN/INFORMASI PENELITIAN

Saya Marselli Widya, mahasiswa semester VII Fakultas Kedokteran Universitas

Udayana, dengan ini meminta bantuan Bapak/Ibu untuk meluangkan waktu mengisi

Kuisioner penelitian saya yang berjudul “Prevalensi dan Faktor Risiko Gangguan

Mental dan Emosional dengan Menggunakan KMME pada Anak Usia 3-6 Tahun

di Desa Dauh Puri Kelod, Denpasar”. Informasi ini ditujukan kepada orang tua/wali

murid yang diminta kesediaannya untuk berpartisipasi dalam penelitian ini.

LATAR BELAKANG

Prevalensi nasional di Indonesia berdasarkan Riskesdas 2007, gangguan mental

emosional pada penduduk umur >15 Tahun adalah 11,6% (berdasarkan Self Reported

Questionnarie) (BALITBANGKES RI, 2008). Beberapa penelitian menyebutkan

gangguan yang muncul pada saat dewasa justru paling sering bermula pada saat masa

kanak-kanak dan remaja (Merikangas dkk, 2009) (CDC, 2013). Kurang awasnya orang

tua terhadap gejala-gejala gangguan ini akan membuat terlambatnya penanganan dan

prognosis yang lebih buruk pada anak. Keterlambatan perkembangan karena gangguan

mental dan emosional pada bayi dan anak-anak tersebut akan berpengaruh pada

kehidupan sosial, kesulitan belajar, dan lain-lain (Merikangas dkk, 2009). Oleh karena

itu, diperlukan skrining dini dan diagnosis dini untuk gangguan tersebut.

Kuisioner Masalah Mental dan Emosional (KMME) adalah salah satu tes skrining dini

yang dapat digunakan untuk gangguan mental dan emosional yang ditujukan untuk anak

berusia 3-6 tahun. Kuisioner Masalah Mental dan Emosional belum dapat mendiagnosis

anak tersebut terkena gangguan mental dan emosional atau tidak, namun dapat

mensuspek anak tersebut (DEPKES RI, 2013). Dengan  skrining ini orang tua dapat

segera menindak lanjuti hasilnya, misalnya, jika anak tersebut suspek mengalami

gangguan mental dan emosional, orang tua dapat segera konsultasi ke dokter anak untuk

penegakkan diagnosis.

Belum banyak penelitian mengenai gangguan mental dan emosional secara menyeluruh

terutama pada anak di Indonesia. Padahal dengan faktor risiko yang banyak ditemukan
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saat ini, misalnya jenis kelamin, jumlah saudara, trauma emosional, kegagalan akademik,

riwayat komplikasi saat kelahiran dan masa awal bayinya, riwayat penyakit kronis,

ketidakharmonisan keluarga, orang tua dengan sakit mental atau ketergantungan obat,

dan pola asuh orang tua (Bayer dkk, 2011) (Kidsmatter, 2012), sangat memungkinkan

gangguan-gangguan mental dan emosional akan bermunculan lebih dini. Fenomena ini

mungkin akan menjadi fenomena gunung es dan dapat menambah beban dan biaya

kesehatan pemerintah. Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian yang dapat menyediakan

data prevalensi anak suspect gangguan mental dan emosional, terutama berdasarkan

faktor-faktor resikonya.

TUJUAN PENELITIAN

Mengetahui prevalensi gangguan mental dan emosional pada anak usia 3-6 tahun dengan

menggunakan KMME di Desa Dauh Puri Kelod, Denpasar dan prevalensi berdasarkan

faktor risikonya.

MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini, yaitu:

6) Memberikan kesempatan kepada para penulis untuk melaksanakan Tri

Dharma Perguruan Tinggi dengan difokuskan terhadap upaya

pengembangan kedokteran komunitas.

7) Sebagai studi dasar untuk melakukan studi lanjutan oleh para peneliti

sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi mengenai gangguan mental dan

emosional untuk melakukan tindakan preventif bagi pemerintah sekitar.

8) Memberikan data sebagai acuan sekolah yang diteliti untuk membuat

program-program terkait dengan stimulasi perkembangan pada anak dengan

masa emas (Golden Periode), jendela kesempatan (window opportunity)

tetapi juga masa kritis (critical period).

9) Memberikan data kepada komunitas agar dapat mencegah kelainan tumbuh

kembang pada anak yang dideteksi secara dini yaitu dengan menghindari

faktor risikonya dan memberikan stimulasi perkembangan.

10) Memberikan hasil dari skrining tes kepada orang tua anak yang diteliti agar

dapat segera  menindaklanjuti/mengintervensi hasil tersebut dengan sesuai,

konsul ke dokter apabila ditemukan suspek mengalami gangguan mental
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dan emosional atau melanjutkan stimulasi perkembangan emosi yang benar

apabila ditemukan normal.

KERAHASIAAN PENELITIAN

Identitas maupun hasil penelitian akan dijamin kerahasiannya dan tidak akan dibuka

secara umum. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan dijaga kerahasiaannya

sesuai hukum yang berlaku. Anak anda akan mendapatkan nomor studi. Semua

informasi mengenai anak anda hanya akan dilihat dari nomor studi dan tidak dari nama

anak anda. Dokumen yang menghubungkan nama anak anda dan nomer studi akan

dirahasiakan dan dipisahkan dari data penelitian lain. Hasil penelitian hanya diketahui

oleh peneliti dan pemeriksa.

Demikian penjelasan mengenai penelitian ini, jika bapak/ibu/orang tua/wali bersedia

mengikuti penelitian mohon mengisi lembaran kesedian menjadi responden.

tertanda,

Peneliti
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Lampiran 2

INFORMED CONCENT

(LEMBAR PERSETUJUAN SETELAH PENJELASAN)

Nomor studi:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama :

umur :

jenis kelamin :

alamat :

no. telepon :

alamat email :

sebagai orang tua/wali dari

nama :

tanggal lahir :

umur :

sekolah :

telah bersedia dengan sukarela anak saya tersebut untuk menjadi subjek penelitian yang
berjudul “PREVALENSI DAN FAKTOR RISIKO GANGGUAN MENTAL DAN
EMOSIONAL DENGAN MENGGUNAKAN KMME PADA ANAK USIA 3-6
TAHUN DI DESA DAUH PURI KELOD, DENPASAR”, setelah mengetahui
penjelasan mengenai manfaat dan kerugian yang mungkin terjadi dalam penelitian ini.
Saya akan mengikuti penelitian dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya serta
bertanggung jawab atas semua informasi yang akan saya sampaikan. Demikian
pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Denpasar, 2014
Peneliti Yang membuat pernyataan

Orang tua/wali

(Marselli Widya Lestari) (..........................................)
Tanda tangan, nama terang
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Lampiran 3

KUISIONER PENELITIAN

Nomor studi :

Nama anak :

Umur anak :

Jenis kelamin anak:

Sekolah :

KUISIONER MASALAH MENTAL DAN EMOSIONAL (KMME)

PERTANYAAN YA TIDAK

13. Apakah anak sering terlihat marah?

14. Apakah anak sering menghindar dari teman-teman?

15. Apakah anak sering berperilaku merusak dan

menentang lingkungan?

16. Apakah anak sering merasa takut atau kecemasan

berlebihan?

17. Apakah anak sulit berkonsentrasi?

18. Apakah anak sering merasa dan terlihat kebingungan?

19. Apakah anak mengalami perubahan pola tidur?

20. Apakah anak mengalami perubahan pola makan?

21. Apakah anak mengalami sakit kepala, sakit perut,

keluhan fisik?

22. Apakah anak sering merasa putus asa?

23. Apakah anak mengalami kemunduran perilaku?

24. Apakah anak sering melakukan perbuatan yang diulang-

ulang?

Lingkari jawaban yang benar dan isilah sesuai dengan keadaan yang
sebenarnya.
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1. Anak ke berapa?
a. 1
b. 2
c. 3
d. >3 sebutkan …….
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2. Berapa jumlah saudaranya?
a. 1
b. 2
c. 3
d. >3 sebutkan ……..

3. Apakah anak bapak/ibu memiliki riwayat komplikasi saat kelahirannya seperti
persalinan macet, rupture uteri, infeksi atau sepsis, pre-eklampsia dan
eklampsia, afiksia, kejang-kejang, dll ?
a. ya
b. tidak
Jika ya, sebutkan………………………………………………………………

4. Apakah anak bapak/ibu memiliki riwayat penyakit kronis seperti penyakit
jantung, asma, keganasan (tumor/kanker), ginjal kronis, cacat lahir atau
didapat, dll?
a. ya
b. tidak
Jika ya, sebutkan………………………………………………………………

5. Apakah anak bapak/ibu pernah mengalami tanda-tanda depresi (mimpi buruk,
kelelahan, dll), ansietas (gelisah, sulit berkonsentrasi, detak jantung lebih
cepat, dll) setelah mengalami kejadian berat seperti terkena bencana alam,
orang terdekat meninggal, lingkungan yang tidak aman, pelecehan seksual,
fisik, emosional, pengalaman memalukan, bullying, dll?
a. ya
b. tidak
Jika ya,sebutkan sebabnya……………………………………………………..

6. Apakah bapak/ibu sering berkomunikasi dengan anak?
a. ya
b. tidak

7. Apakah bapak/ibu mengharuskan anak mematuhi peraturan dan jadwal yang
sudah disepakati?
a. ya
b. tidak

8. Apakah bapak/ibu akan menghukum atau memberikan efek jera pada anak
jika tidak mematuhi peraturan dan jadwal tersebut?
a. ya
b. tidak
Jika ya, apa jenis hukumannya?
- Pemahaman mendalam dengan suara lembut
- Pemahaman dengan nada tinggi dan suara keras
- Dicubit
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- Dipukul
- Lainnya, sebutkan………………………………………………………….

9. Apakah anak bapak/ibu pernah mengalami kegagalan dalam tes kenaikan
kelas (tidak naik kelas) atau menjadi rangking terbawah dari kelasnya?
a. pernah
b. tidak pernah

10. Apakah bapak/ibu mempunyai riwayat gangguan mental atau seperti depresi,
gangguan kecemasan, retardasi mental, dll atau riwayat ketergantungan obat
seperti opiate, nikotin, dan obat psikotropika lainnya?
a. ya
b. tidak
jika ya, sebutkan……………………………………………………………

11. Apakah kondisi rumah tangga bapak/ ibu sedang stabil (tidak ada keretakan
hubungan)?
a. ya
b. tidak
Jika tidak, lanjut pertanyaan berikutnya

12. Apakah bapak/ibu sering bertengkar dengan pasangan (suami/istri)?
a. jarang
b. sering

25. Apakah bapak/ibu bercerai dengan pasangan?
a. ya
b. tidak

Terima kasih atas kerjasama bapak/ibu.


