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G A N G G U A N P E R I L A K U M E N E N T A N G adalah pola tingkah

laku berulang yang negatif, melawan dan tidak taat. Anak dengan gangguan
perilaku menentang bersifat keras kepala, sulit diatur, dan tidak patuh, tanpa
menjadi agresif secara fisik atau benar-benar mengganggu orang lain.
Banyak anak yang belum sekolah maupun anak awal masa remaja kadang
menunjukkan tingkah laku melawan. Namun, gangguan perilaku menentang
baru dapat didiagnosa jika perilaku menetap selama 6 bulan atau lebih dan
bersifat cukup serius hingga menggangu fungsi sosial dan akademik anak.
Berikut adalah informasi mengenai diagnosa dan penanganannya.

1. DIAGNOSA
Gangguan Perilaku Menentang, atau Oppositional Defiant Disorder (ODD)
didiagnosa jika memenuhi setidaknya empat kriteria dari DSM yang
diterbitkan oleh American Psychiatric Association dan gangguan tersebut
berlangsung sekurang-kurangnya enam bulan, yaitu berupa:
Sering hilang kesabaran
Sering berdebat atau
membantah orangtua
Seringkali secara akif
menentang atau menolak
memenuhi permintaan
orang tua mengikuti aturan
Sering marah dan kesal
Seringkali dengan sengaja
mengganggu orang lain

TAHUKAH ANDA?

"Seringkali anak
mengalami ODD
pada usia
8 tahun."

Sering menyalahkan orang
lain atas kelakuan buruk
yang dilakukannya
Seringkali mudah
tersinggung atau mudah
kesal akibat orang lain
Sering dengki atau dendam
Menimbulkan masalah yang
signifikan di luar lingkungan
rumah
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2. PENANGANAN
Gangguan perilaku menentang paling baik diatasi dengan teknik pengendalian
tingkah laku dari orang tua dan guru. Guru dan orang tua harus disiplin dan
konsisten untuk membentuk respon yang diharapkan.
Berikut adalah beberapa tips untuk menangani anak dengan gangguan perilaku
menentang:
Buatlah program secara berkala,
mengenai setiap situasi, respon
yang diharapkan dan konsekuensi
yang diberikan jika respon dari
anak tidak sesuai dengan yang
diharapkan.
Buatlah target mulai dari yang
sederhana (misalnya fokus pada
satu target) dan lakukan secara
konsisten baik di rumah maupun
di sekolah (kerjasama antara guru
dan orangtua).
Berikan pujian sebagai penguatan
(misalnya ketika anak dapat
menahan diri untuk tidak marah)
untuk mendukung pembentukan
respon yang diharapkan.

Amati perilaku anak, karena anak yang depresi seringkali salah
didiagnosa dengan gangguan perilaku menyimpang. Oleh karena
itu, amati secara seksama, khususnya bila anak memiliki
tanda-tanda depresi misalnya sulit tidur atau tidak nafsu makan.
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