
EMOTIONAL AND 
BEHAVIORAL DISORDER

Klasifikasi menurut Quay dan Peterson (1987)

� Conduct Disorder (Perilaku agresif)

� Socialized Aggression (Perilaku antisosial)

Anxiety-Withdrawal (Kecemasan/menarik diri)� Anxiety-Withdrawal (Kecemasan/menarik diri)

� Attention Problem/Immaturity (Gangguan pemusatan 
perhatian)

�Motor Exsess (Gangguan gerak)

� Psychotic Behavior (Perilaku psikotik)



Karakteristik Anak dengan EBD

• Kognitif :

- Prestasi akademis umumnya rendah

- Internalisasi nilai dan norma terbatas

- Ada bias / prasangka permusuhan

• Afeksi : • Afeksi : 

- Mudah sedih dan tertekan

- Mudah marah/tersinggung

• Perilaku dan penyesuaian interpersonal:

- Menunjukkan pola perilaku antisosial

- Suka menentang, terutama terhadap figur otoritas

- Agresif, suka berbohong, bolos, dsb.

- Ketrampilan sosial rendah



Pengukuran/Asesmen EBD

• Observasi, perlu memperhatikan : 

- Frekuensi perilaku

- Durasi perilaku

- Topografi (bentuk perilaku) : maladaptif, 

bizarre, dan membahayakan

- Intensitas

• Tes skrining, misal CBCL Achenbach

• Tes Proyektif, misal TAT dan membuat gambar





Penyebab EBD

1. Faktor Biologis

- Temperamen

- Perubahan hormonal

- Neuropsychological deficit

2. Faktor Keluarga, antara lain:

- Pola asuh

- Kondisi perkawinan orang tua

- Proses sosialisasi

3. Faktor Lingkungan

- Pengaruh teman sebaya

- Pengalaman negatif di sekolah

- Kondisi lingkungan tempat tinggal



Beberapa Model Pendidikan 
untuk Anak dengan EBD

PENDEKATAN PENYEBAB EBD BENTUK INTERVENSI

Biogenic Adanya gangguan fisik atau pengaruh 

obat-obatan

Pengobatan dengan obat-

obatan dan nutrisi

Psychodinamic Adanya interaksi yang tidak seimbang 

antara pengalaman dengan proses 

internal mental (id, ego & superego)  

Psikoterapi dan aktivitas 

kreatif

Psychoeducational Adanya motivasi yang tidak disadari dan 

konflik dasar yang terjadi di rumah, 

sekolah dan lingkungan

Diskusi terapeutik

Humanistic Anak tidak mengenal perasaan dan 

menerima dirinya sendiri dalam seting 

pendidikan yang bersifat tradisional

Guru bersifat nondirektive 

dan nonauthorutarian

Ecological Interaksi anak dengan orang lain dan 

institusi sosial yang kurang tepat

Anak diajar menjalankan 

fungsinya di lingkungan

Behavioral Anak mempelajari perilaku yang kurang 

tepat dari lingkungan

Modifikasi perilaku



Beberapa Bentuk Layanan Pendidikan 
untuk Anak EBD

• Mengajarkan ketrampilan sosial
- Perilaku yang bersifat intrapersonal
- Perilaku yang berhubungan dengan tugas
- Perilaku yang bersifat interpersonal
- Perilaku yang berhubungan dengan lingkungan - Perilaku yang berhubungan dengan lingkungan 

• Latihan mengembangkan perilaku alternatif
• Latihan manajemen diri

- Self-monitoring
- Self-evaluation

• Manajemen Ruang kelas
- Menerapkan prinsip reinforcement
- Menggunakan pendekatan kelompok




