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A. FISIK

a. Gangguan Fungsi Panca indra

b. Cacat tubuh

c. Kegemukan

d. Gangguan Gerak Peniruan

e. Kidal

f. Gangguan kesehatan

g. Hiperaktif

h. Neuropati

i. Ngompol (enuresis)

j. Buang air besar di sembarangan

k. Gagap



GEJALA ANAK YANG MENGALAMI ADD 

(Attention Deficit Disorder)
1. Tidak dapat memusatkan perhatian

(inattention) sekurang-kurangnya
dapat ditunjukkan dengan gejala :

a. sering gagal menyelesaikan tugas

b. tampak tidak mendengarkan orang
lain berbicara

c. mudah beralih pada objek lain

d. sulit konsentrasi pada tugas sekolah



2. Impulsivitas, gejala :

a. sering bertindak sebelum
berfikir

b. sering berganti aktivitas ke
aktivitas lain

c. sulit mengorganisasi
pekerjaan

d. sering berteriak

e. sulit menunggu giliran dalam
permainan



3. Hiperaktivitas, gejala :

a. berlari-lari atau memanjat
berlebihan

b. sulit duduk dengan tenang / 
gelisah berlebihan

c. sulit tetap tinggal duduk

d. bergerak berlebihan selama
duduk

e. bergerak terus menerus



Enuresis / Ngompol
• Lebih banyak terjadi pada anak

laki-laki

• Sering terjadi pada malam hari

Faktor penyebab :

1. Kelainan fungsi fisiologis pada
vesica urinearia

2. Iritasi lokal (lubang alat kencing
yang sempit)

3. Epilepsi



4. Tidur terlalu nyenyak

5. Ketidakmatangan fisiologis
jaringan syaraf otonom

6. Gangguan tingkah laku

7. Gangguan emosional

8. Penelantaran “toilet training”

9. Intelegensi rendah, terutama idiot

10. Keturunan ( ditemukan 203 anak
yang ngompol, 40% nya karena
orang tua yang mengalami
gangguan enuresis)



Penyebab encopresis (BAB di 
sembarang tempat)

1. Karena mempunyai adik baru

2. Pengalaman yang tidak
menyenangkan di sekolah

3. Orang tua / guru kurang peka
terhadap tanda-tanda khusus

4. Jadwal toilet training terlalu ketat



Usaha untuk mencegah encopresis
• Melatih pengaturan refleks

• Mengontrol pengeluaran tinja

Tipe klinis encopresis :

1. Tipe kontinyu : anak tidak pernah diberi
latihan kebersihan; biasanya terjadi anak
terlantar dan “golekmah”; sifat anak: tidak
pernah patuh aturan, agresif, tidak punya
rasa malu



2. Tipe diskontinyu: anak yang terlalu dipaksa
dan dikontrol pengeluaran tinjanya

3. Tipe retentif : anak yang ketika ditanya
reaksinya negatif dan menahan keinginan

Ciri anak penderita encopresis : pasif, cemas, 
takut,  kurang percaya diri, keras kepala



GAGAP (STUTTERING)

Gejala : 

a. sering mengulang,

b. memperpanjang suara/suku kata/kata, 

c. terjadi keraguan dan penghentian bicara sehingga
mengganggu arus irama bicara, 

d. sewaktu berbicara menahan nafas sehingga tampak
mulut dengan bibirnya tertarik kepinggir



Penyebab Gagap

1. Pemaksaan

2. Nervous (Penelitian Bender 1942, menemukan
bahwa penggagap memperlihatkan kecenderungan
introvert, neoroticism /tidak mampu mengadakan
hubungan interpersonal dan sosial, dan kurang
percaya diri

3. Dorongan motorik bicaranya besar namun tidak ada 
yang hendak dikatakan



PSIKIS

1. Konsentrasi

2. Intelegensi

3. Berbohong

4. Emosi : takut, cemas, marah, iri hati, 
cemburu, mudah tersinggung, sedih



SOSIAL

1. Tingkah laku agresif : mendorong, 
merebut, memukul berkelahi, melanggar
aturan, merusak alat permainan teman, 
mengganggu teman

Penyebab :

a. Terlalu dimanja dan dilindungi orang tua

b. Anak tunggal

c. Model orang tua yang agresif : suka
bertengkar, otoriter



2. Daya suai kurang

Penyebab : 

a. cakrawal sosial yang masih kurang, 

b. hubungan emosi yang kurang hangat dengan orang tua

c. Anak sering dicela dan dicemooh

Dampak : menarik diri dari lingkungan

Gejala : pemalu, tidak mau bergaul, pasif dan hanya melihat
temannya bermain

3. Pemalu

4. Anak manja

5. Negativisme : melawan otoritas orang tua/guru

6. Perilaku berkuasa

7. Kesulitan belajar






