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Anak bukan orang dewasa ukuran mini. 

Beda mendasar  :

� 1. Anak bersifat egosentris, segala sesuatu 

ditinjau anak berdasarkan kepentingan diri

� 2. Apparatus seksual anak belum lagi 

terbentuk dengan sempurna; shg peristiwa 

yg bersifat seksual akan diinterpretasikan 

anak  sbg sesuatu yang bersifat pregenital
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� 3. Sebelum berusia 7 tahun, anak belum 

lagi berfikir berdasarkan sebab akibat. 

Bahkan pada bayi belum lagi dapat 

membedakan antara dirinya dengan hal 2 

yang berasal dari luar dirinya

� 4. Anak belum lagi mempunyai konsep 

mengenai waktu, tingkah laku anak 

terutama dipengaruhi dorongan instinktual
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� Dalam hal ini manakah yang lebih 

dominan, bila id yg lebih dominan , berarti 

waktu bagi anak ditentukan oleh 

terpenuhinya dengan segera kepuasannya 

(dipenuhi tuntutan dari dorongan 

instinktual)
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Perbedaan psikiatri anak & 

dewasa

� 1. Anak belum sanggup menyatakan 

persoalan atau gangguan yg dideritanya. 

Dan belum sanggup memberikan informasi 

yang terarah dan berguna sehubungan 

dengan masa lalunya

� 2. Anak menyatakan kesulitan 

emosionalnya melalui tingkah laku.
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� Pada anak yang masih kecil dapat berupa 

kesukaran dalam memberikan makanan, 

tidur atau pembuangan kotoran. Pada anak 

yang lebih besar dapat berupa dlm bentuk 

gangguan tingkah laku , emosional atau 

berupa sistem somatik.
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� 3.Kepribadian anak masih sangat 

dipengaruhi oleh faktor lingkungan; 

adanya perubahan dalam keluarga atau 

lingkungan akan mengakibatkan anak 

mengalami perubahan yg lebih besar lagi 

dalam dirinya.

� 4. Anak menyatakan perasaan & fantasinya 

melalui permainan atau dgn bermain-main
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� Terutama pada anak yg masih kecil, yg 

belum dapat menyatakan kesulitannya 

secara verbal.

� 5. Pengobatan yg diberikan pada anak, bila 

simtom yg diperoleh berasal dari 

lingkungan, atau keluarga, maka anggota 

keluarga yg terlibat sebaiknya 

diikutsertakan dlm pengobatan; jadi berupa 

terapi keluarga atau manipulasi lingkungan
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Dlm menghadapi anak dgn ggn psikiatrik 

harus diperhatikan :

� 1. Hubungan antara org tua dan anak

Peranan orang tua dan suasana 

emosional yg diciptakannya, mempunyai 

pengaruh nyata pd pembentukan 

kepribadian anak;terutama pd anak 

dibawah usia 5-6 tahun
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� 2.Anak secara bertahap mengadakan 

pembentukan kepribadian menuju 

kepribadian dewasa. Unsur yang didapat 

sejak lahir dan keadaan lingkungan 

memegang peranan dalam perkembangan 

dan pematangan kepribadian selanjutnya. 
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� 3. Anak bukan “tabula rasa”yg secara pasif 

menerima ramuan karakter yg diolah oleh 

orang tuanya. Anak ikut memberikan 

konstribusi secara aktif dalam pembentukan 

karakter tersebut

� 4. Hubungan antara kedua orang tua yg tdk 

harmonis dapat tercermin pd gangguan 

mental emosional yg dialami anak.
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Maka psikiatri anak dapat dinyatakan pula

sebagai psikiatri keluarga.

� Perkembangan anak

– Setiap anak dilahirkan dgn pembawaan 

intrinsik, sehubungan dgn batas 

kemampuan & potensi yg dimiliki dlm 

kesanggupan fisik & psikologik. Sifat 

tsbt mengalami perubahan dgn interaksi 

thd faktor lingkungan (merupakan faktor 

ekstrinsik) yg dialami sejak lahir
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– Pada dasarnya faktor intrinsik adalah 

hetero konstitusional dan merupakan 

matriks untuk perkembangan anak di 

masa mendatang. Faktor ekstrinsik 

mempengaruhi penyesuaian diri dan 

perkembangan anak.
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Faktor ekstrinsik yang memegang 

peranan :

– Sikap dan perhatian orang tua

– Suasana emosional dalam keluarga

– Norma dan etika yang berlaku

– Kehidupan beragama dalam keluarga

– Tingkat sosial ekonomi

– Tingkat pendidikan orang tua
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Teori-teori yg membahas 

perkembangan anak :

� 1. Perkembangan psiko-seksual

– Sigmund Freud

� 2. Perkembangan psiko- sosial

– Erik Erikson

� 3.Perkembangan psiko-kognitif

– Jean Piaget

� 4. Perkembangan psiko-afektif

– Jerschildt
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� 5. Perkembangan psiko-motor

– Stella Chess

� 6. Perkembangan moral

• Kohlberg
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PERKEMBANGAN

PSIKOSEKSUAL (S. FREUD)

� Fase Oral : 0 – 1,5 tahun

� Fase Anal : 1,5 – 3,5 tahun

� Fase Phallus : 3,5 – 5/6 tahun

� Fase Laten : 5/6 – 12/13 tahun

� Fase Genital : 12/13 – 18 tahun
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Perkembangan psiko-sosial dari 

Erik Erikson

� Seorang anak dalam perkembangan 

menghadapi konflik dengan 

lingkungan.Anak berusaha mengatasi 

konflik, anak dapat berhasil dan dapat 

gagal dalam setiap fase perkembangan. 

Bila anak berhasil mengatasi konflik 

tersebut, anak akan lebih mudah dalam 

mengatasi konflik di fase berikutnya. 
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� Erikson membagi fase perkembangan psio 

sosial atas 8 tahapan, dan disebut 8 Ages of 

Man, dimana setiap tahapan/ fase diberi 

nama atas 2 kondisi yang bertentangan 

sesuai dengan usaha individu dalam 

mengatasi konflik di fase tersebut.
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8 Ages of Man

� 1.oral sensory stage : lahir-1- 1  1/2 thn 
basic trust vs basic mistrust

� 2.muscular anal stage : 2-3 tahun
autonomy vs shame and doubt

� 3. locomotor genital stage : 3-6 tahun   
initiative vs guilt

� 4.stage of latency : 6-11 tahun
industry vs inferiority
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� 5. Stage of puberty and adolescence: 11-18 tahun  

- ego identity vs role confusion

� 6. Stage of young adulthood :18-30 thn

– intimacy vs isolation

� 7. Stage of adulthood : 30-45 tahun

– generativity vs stagnation

8. Stage of maturity : 45 thn keatas

– Integrity vs despair
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Perkembangan psikokognitif 

Jean Piaget

� Perkembangan intelegensia anak 

berdasarkan atas rangkaian yg progresif 

dari suatu pola dimana dasarnya adalah 

proses asimilasi dan proses akomodasi

Ada 4 faktor utama menurut Piaget , 

terjadinya perkembangan mental 
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� 1. Adanya pertumbuhan dan maturasi 

organik dari persyarafan dan sistem 

endokrin

� 2.Pengaruh dan peranan dari latihan dan 

pengalaman yang diperoleh dari tindakan –

tindakan yg dilakukan terhadap objek fisik

24

� 3. Adanya interaksi sosial dan transmisi 

sosial

� 4. Adanya daya upaya yang saling taut 

bertautan untuk mempertahankan 

“ekuilibrium”
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� Dalam setiap tingkatan perkembangan, 

persoalan dalam pembentukan ekuilibrium, 

dimana konsep terdahulu akan merupakan 

dasar dalam pembentukan kesanggupan 

selanjutnya, dan akan berkulminasi dalam 

pikiran logis pada saat dewasa.
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� Anak berada dalam suatu ekuilibrium 
konseptual, dan bila ia memperoleh 
pengalaman yg tdk sesuai dgn ekuilibrium 
yg dimilikinya, anak akan berada dlm 
“unpleasant state”, yaitu suatu keadaan 
disekuilibrium dan anak akan mengadakan 
perubahan dalam kerangka konseptual yg 
dimilikinya, shg ia berada dalam tingkatan 
yang lebih maju dalam menghadapi 
masalah tersebut.
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� Dan ini berarti anak kembali dalam “state 

equilibrium”, dan berarti anak telah dapat 

menyesuaikan diri terhadap persoalan 

tersebut.

� Perkembangan mental anak bergerak dari 

suatu tingkatan/ dataran/ plateau ke tingkat 

yg lebih tinggi, dan anak mengadakan 

perubahan thd kerangka...
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� Konseptual yg dimilikinya, dgn melakukan 

“proses akomodasi “ dlm menghadapi 

masalah/ pengalaman dan kesulitan baru.

� Bila anak menerima persoalan atau 

pengalaman , akan tetapi masih dlm 

tingkatan atau plateau yg sama, maka anak 

melakukan “proses asimilasi”.
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Perkembangan Psikokognitif dari 

Jean Piaget

� 1. Periode sensori-motor : lahir – 2 thn

� 2. Periode pikiran pra - operasional, tdd :

– a. fase pra - operasional : 2-4 thn

– b. fase intuitif : 4-7 thn

3. Periode operasional konkrit : 7 - 11 thn

4. Periode operasional abstrak atau 

operasional formal : 11 - 18 thn

PERKEMBANGAN MORAL 

DARI KOHLBERG

� Pre – Konvensional :

1. Orientasi kepatuhan dan hukuman

2. Orientasi perhatian diri

� Konvensional :

1. Kesesuaian interpersonal

2. Otoritas dan mempertahankan perintah sosial

� Post – Konvensional :

1. Orientasi kontrak sosial

2. prinsip etik universal
30
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Klasifikasi Diagnostik menurut PPDGJ 

III,1993

� I. Gangguan perkembangan psikologis
– 1. Ggn perkembangan khas berbicara dan 

berbahasa

• 1. Ggn artikulasi berbicara khas

• 2. Ggn berbahasa ekspresif, dll

2.Ggn perkembangan belajar khas

1.Ggn membaca khas

2.Ggn mengeja khas

3.Ggn berhitung khas

4. Ggn belajar khas
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� 3. Ggn perkembangan motorik khas

� 4. Ggn perkembangan khas campuran

� 5. Ggn perkembangan pervasif

– 1. Autisme masa kanak

– 2. Sindroma Rett

– 3. Sindroma Asperger

6. Ggn perkembangan psikologis lainnya

7. Ggn perkembangan psikologis YTT
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II. Ggn perilaku  & emosional dgn onset 

biasanya pada masa kanak & remaja

� 1. Ggn hiperkinetik

– 1. Ggn aktifitas dan perhatian

– 2. Ggn tingkah laku hiperkinetik

2. Ggn tingkah laku

3. Ggn campuran tingkah laku dan emosi

4. Ggn emosional dgn onset khas pada masa 

kanak 

1.Ggn anxietas perpisahan pd masa kanak

34

� 5. Ggn fungsi sosial dgn onset khas pada 

masa kanak dan remaja :

– 1. Mutisme elektif

– 2.Ggn kelekatan reaktif masa kanak

6. Gangguan tic ;

1. Ggn tic sementara

2. Sindroma de la Tourette
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III. Ggn perilaku dan emosional lainnya dgn 

onset biasanya pada masa kanak dan remaja:

� 1. Enuresis non organik

� 2. Enkopresis non organik

� 3. Gangguan makan masa bayi & kanak

� 4. Gagap

Gangguan Autistik

� Kesulitan kualitatif dalam interaksi sosial

� Kesulitan kualitatif dalam komunikasi

� Pola perilaku, perhatian, dan aktivitas yang 

terbatas, berulang dan stereotipik

36
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Gangguan Rett

� Perkembangan prenatal dan perinatal yang cukup 

normal

� Perkembangan psikomotor yang cukup normal 

dalam 5 bulan pertama

� Hambatan pertumbuhan kepala antara umur 5 -

48 bulan

� Kehilangan kemampuan motorik yang telah 

dikuasai sebelumnya, antara umur 5 – 30 bulan

� Munculnya pergerakan tangan yang stereotipik    

(seperti menulis atau mencuci pakaian)
37

� Kehilangan ikatan sosial, terutama di masa 

awal gangguan

� Koordinasi pergerakan tubuh dan cara 

berjalan yang memburuk

� Hambatan perkembangan berbahasa 

ekspresif dan reseptif dengan retardasi 

psikomotor yang berat

38
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Gangguan Asperger

� Kesulitan kualitatif dalam interaksi sosial

� Pola perilaku, perhatian dan aktivitas yang 

terbatas, berulang dan stereotipik

� Tidak ada kesulitan yang signifikan dalam 

berbahasa secara umum

� Tidak ada kesulitan atau hambatan dalam 

perkembangan kognitif
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Pengobatan

� Pengobatan thd anak yg menderita ggn 

mental emosional tergantung pd jenis ggn. 

Bila simtom yg diperoleh berasal dari 

keluarga atau lingkungan ; maka 

keberhasilan pengobatan ditentukan 

ikutnya keluarga atau lingkungan yg 

terlibat dlm strategi pengobatan yg 

dilakukan.
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Pengobatan terhadap anak dapat 

berupa :

� 1. Terapi keluarga

� 2. Manipulai lngkungan

� 3. Play therapy

� 4. Terapi perilaku (behaviour therapy)

� 5. Terapi farmakologik

� 6. Psikoterapi

� Bagi anak dgn ggn pendidikan diatasi dgn 

sekolah khusus
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Bagi kasus tertentu berupa:

� 1. Tdk dapat mengatasi lingkungan

� 2.Lingkungan sbg penyebab utama dari 

ggn yg dialami anak

� 3. Anak yg berbahaya, menyakiti diri 

sendiri atau org lain

� Bagi anak-anak ini dirawat di tempat 

perawatan khusus. 
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