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Perilaku atau sikap yang tidak sesuai

Usia dan melanggar aturan dalam 

Keluarga, norma yang berlaku dlmKeluarga, norma yang berlaku dlm

Masyarakat, serta merugikan orang

Lain atau hal milik umum



Perspective

� Hukum (legal)

� Psikologis

� Dimensi externalizing behavior

Mencakup perilaku impulsif, overactive, agresif dan 
tindakan delikuen (mis. Mencuri,bolos dsb)tindakan delikuen (mis. Mencuri,bolos dsb)

� Dimensi destructive –nondestruktive

Rentang perilaku mulai dari melukai binatang, 
menyerang sampai dengan membantah dan mudah 
marah

� Psychiatry

� Public Health



ODD

Kriteria Diagnostik untuk Oppositional Defiant Disorder
� Pola perilaku negativistik, bermusuhan, dan menentang yang 

berlangsung sekurangnya 6 bulan, selama terdapat empat (atau 
lebih) hal berikut ini:
� Sering hilang kendali kemarahan.
� Sering berdebat dengan orangtua.� Sering berdebat dengan orangtua.
� Sering mendengki dan ingin membalas dendam.

� Gangguan dalam perilaku menyebabkan gangguan bermakna 
dalam fungsi sosial, akademik, atau pekerjaan.

� Perilaku tidak terjadi semata-mata selama perjalanan suatu 
gangguan psikotik atau gangguan mood.

� Tidak memenuhi kriteria untuk gangguan konduksi dan jika 
individu berusia 18 tahun atau lebih, tidak memenuhi kriteria 
untuk gangguan kepribadian antisosial.



Conduct Disorder

A. Pola perilaku yang berulang dan terus-menerus di mana hak-hak 
orang lain dan norma/ aturan dilanggar, yang dimanifestasikan 
oleh adanya 3 atau lebih kriteria di bawah ini dalam waktu 12 
bulan, dan sekurang-kurangnya 1 kriteria yang muncul dalam 
waktu 6 bulan.

Agresif terhadap Orang Lain dan hewan

Sering mengancam atau mengintimidasi orang lain.� Sering mengancam atau mengintimidasi orang lain.

� Sering memulai bertengkar/berkelahi secara fisik.

� Menggunakan senjata berbahaya yang bisa membahayakan 
orang lain ( seperti batu bata, botol pecah, pisau, senjata).

Merusak barang-barang 

� Membakar sesuatu yang dapat menimbulkan kerusakan serius 
dengan tujuan mencari perhatian.

� Sengaja menghancurkan/barang-barang milik orang lain 
(selain membakar sesuatu)



Conduct Disorder

Ketidakjujuran
� Merusak rumah, bangunan, atau mobil milik orang 

lain.
Pelanggaran Peraturan
� Sering membolos di sekolah, dimulai sebelum usia � Sering membolos di sekolah, dimulai sebelum usia 

13 tahun.
B. Gangguan perilaku ini menyebabkan kerusakan 

klinis yang signifikan dalam bidang sosial, akademik 
dan pekerjaan.

C. Jika individu berusia 18 tahun atau lebih, tidak 
termasuk dalam Antisocial Personality Disorder.



Conduct Disorder

Tipe Kemunculan Berdasarkan Usia:

Conduct Disorder, Childhood-Onset Type: Muncul sekurang-kurangnya 
1 kriteria Conduct Disorder sebelum usia 10 tahun.

Conduct Disorder, Adolescent-onset Type: Tidak adanya 1 kriteria pun 
dari karakteristik Conduct Disorder sebelum usia 10 tahun.

Conduct Disorder,Unspecified Onset: Usia onset tidak diketahui.

Tingkat Keparahan:

� Mild: Karakeristik Conduct Disorder hanya sedikit membahayakan 
orang lain.

� Moderate: Masalah Conduct Disorder dan efeknya pada orang lain 
berada di antara mild  dan severe.

� Severe: Masalah Conduct Disorder termasuk dalam kategori 
membahayakan orang lain



Associated Characteristic

� Defisit kemampuan kognitif & verbal

� Masalah akademis

� Self esteem rendah

� Masalah pergaulan

� Masalah keluarga

� Masalah kesehatan



Prevalensi

� Pada masa kanak sampai masa remaja

Laki-laki > perempuanLaki-laki > perempuan

covert nonagressive



Penyebab

� Genetik

� Prenatal & Birth complications

� Neurobiologis

� Sosial-kognitif

� Keluarga

� Lingkungan         lingk.tempat tinggal,media

� Budaya



Treatment

� Parent Management Training (PMT)

� Problem-solving skills training (PSST)

� Multisystemic Treatment (MST)


