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Materi 

I.  Pendahuluan.  

 

II. Short-term Play Therapy Approach  

    (sekitar 10 pertemuan). 

 

III. Contoh kasus. 
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Keterbatasan 

Waktu yang tersedia hanya 3 jam 

 

Jadi sifatnya hanya “sekilas info”, dan 
latihan sederhana dg role play 
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Mengapa menggunakan Play 
Therapy 

 Keterbatasan kemampuan anak 
berkomunikasi dan mengenali diri 
sendiri.   

 Karena itu digunakan media “play” 
untuk berkomunikasi.  

 Bisa diterapkan pada klien anak 
maupun dewasa (orangtua anak) 

 Tujuan : membantu klien untuk 
menyadari “kekurangannya” serta 
mengarahkan untuk memperbaikinya. 
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Mengapa harus mengikut-sertakan 
orangtua atau primary care giver  

Anak belum bertanggung-jawab atas 
dirinya.  

Anak masih bergantung pada orangtua. 

 

Orangtua adalah penanggung-jawab 
utama dari anaknya.  

Dalam penilaian awal, akan terkuak bahwa 
kondisi anak tersebut berkaitan dengan 
interaksi dalam keluarga dan pola asuh 
dari orangtua 
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I. Pendahuluan 

 Problem anak dengan ADHD 

 Problem orangtua yang mempunyai anak 
dengan ADHD 

 Predictors of adult outcome 
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Problem anak dengan ADHD 

Problem perilaku. 

    Biasanya dirasakan orangtua sejak anak 
usia dini.  

 

Problem belajar. Mulai terlihat saat anak 
mendapat tugas/mulai sekolah. 
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Perubahan yang bermakna, dalam 
kriteria diagnosis menurut DSM-5 
 

Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder 

- Gejala dikelompokkan dalam 2 (dua) kelompok yaitu : 
“inattention” dan “hyperactivity-impulsivity”. Dalam 
masing-masing kelompok ada 9 butir gejala. Untuk 
mendiagnosis, diperlukan minimal 6 gejala dalam tiap 
kelompok. 

         1. Gejala yg menonjol “inattention” 

         2. Gejala yg menonjol “hyperactivity-impulsivity” 

         3. Kombinasi dari keduanya.   

- Onsetnya berubah menjadi sebelum 12 tahun (dalam 
DSM-IV dan ICD-10 onsetnya sebelum 7 tahun 

- Dituliskan juga : for older adolescents and adults (age 
17 and older), at least 5 symptoms are required  

     Artinya sudah diproklamasikan adanya Adult ADHD. 

      

Dr.Sasanti Juniar Sp KJ(K) 

Psikiater Anak dan Remaja. 
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Perjalanan penyakit : 
 Stahl SM, Mignon L.,2009. Stahl’s Illustrated, Attention Deficit Hyperactivity 

 Disorder. 1st Ed. Cambrige University Press., New York. 1 – 144. 
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Problem yg dialami orangtua dari 
anak dengan ADHD 

 Harus meluangkan waktu, enersi, perhatian, 
mungkin juga dana yang lebih untuk anaknya 
yang ADHD. 

 Sering masih belum bisa menerima (denial) 
atau belum memahami sepenuhnya kondisi 
ADHD si anak. 

 Sering menuruti saja atau meladeni anak 
berlebihan sehingga anak tidak mandiri dan 
menjadi “raja/komandan” di rumah. 

 Perlu mendapat edukasi tentang ADHD serta 
penanganan yang komprehensif. 
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Predictors of adult outcome 
50-60% ADHD anak akan berlanjut hingga dewasa 

 Status sosial-ekonomi keluarga. 

 Taraf kecerdasan anak. 

 Perilaku agresif anak (verbal, terhadap 
benda, diri sendiri, dan orang lain) 

 Taraf hiperaktivitas anak. 

 Social skill anak. 

 Kemampuan menunda keinginan 

 Kesehatan mental keluarga 
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II. Short-term Play Therapy 
approach.                            1 

 Anak memerlukan intensive treatment 
agar mempunyai skill yang lebih baik 
dalam mengatur kegiatan sehari-hari 
serta berinteraksi dengan lingkungannya 

 Perlu singkat, 1 sesi/minggu (sekitar 10 
sesi). 

 Tiap sesi sekitar 1 jam. 

 Mengikutsertakan anak dan kedua 
orangtua (primary caregiver)nya. 
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II. Short-term Play Therapy 

approach.                            2 

 Dengan metode direct play therapy (bukan 
berbasis psikodinamik). Langsung memberikan 
pemahaman kepada anak dan orangtua tentang 
komponen ADHD (inattention dan hyperactive-
impulsive). 

 

 Target terapi : membentuk rasa percaya diri 
anak, meningkatkan kemampuan memusatkan 
perhatian pada tugas, mempunyai self-control 
yang lebih baik, dapat mempertimbangkan 
konsekuensi dari perilakunya. 
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II. Short-term Play Therapy approach.  

Sesi 1. Pertemuan Awal                                      

1. Anamnesis riwayat perkembangan 
keluarga (pasien yg ADHD dan 
siblingsnya, ayah-ibu dan siblingsnya, 
kakek-nenek kedua belah fihak) – 
dengan genogram lebih baik.  

2. Pendidikan dan pekerjaan ortu, serta 
riwayat pola asuh yang dialami ortu. 

3. Riwayat gangguan/penyakit dalam 
keluarga. 
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lanjutan                       

4.  Informasi tentang si pasien : pola tidur, 
problem terkait kebiasaan makan, 
toileting pattern (termasuk enuresis, 
enkopresis), masalah self-care, motorik 
kasar dan halus, social problems. 

5. Riwayat sekolah dan kesulitan belajar si 
anak. 

6. Keluhannya saat ini 
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lanjutan                       

7. Riwayat perkembangan anak dan 
observasi perilakunya shari-hari. 

8.  Penilaian perilaku dengan rating scales 
(SPPAHI dan/atau CTRS-versi Indonesia) 



Skala Penilaian Perilaku Anak 
Hiperaktif Indonesia (SPPAHI) 
Indonesian ADHD Rating Scale (IARS) 

• DR. dr. Dwidjo Saputro, Sp.KJ  
• isi tiap butir menurut perilaku anak/murid dalam 

periode enam bulan terakhir 
• dapat dijadikan bahan untuk diisi atau dijawab 

oleh orangtua atau guru. Ada 35 butir pengamatan 
• Penilaian SPPAHI: 
• Jawaban setiap butir pertanyaan diberi nilai 0-3 
• Nilai 0 = jawaban pada kolom 1 (tidak pernah sama 

sekali atau sangat jarang) 
• Nilai 1 = jawaban pada kolom 2 (kadang-kadang) 
• Nilai 2 = jawaban pada kolom 3 (sering) 
• Nilai 3 = jawaban pada kolom 4 (selalu atau sangat 

sering) 
• Total nilai = 0 – 105  

 



 Cut-off Score SPPAHI 

 Bila yang menilai Orangtua > 30 

 Bila yang menilai Guru  > 29 

 Bila yang menilai Dokter  > 22 

 Skor SPPAHI lebih besar dari cut-off 
score dinyatakan berisiko tinggi 
mengalami ADHD.  

 Dianjurkan untuk segera dilakukan 
pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan 
prosedur pemeriksaan anak dengan 
ADHD. 

 



ABBREVIATED CONNERS’ TEACHER 
RATING SCALE (ACTRS). 

 oleh C. Keith Conners, Ph. D 

 Validitas dan tes reliabilitas dalam 
bahasa Indonesia dilakukan oleh Dr. 
Sasanti Juniar tahun 1989  

 perilaku anak/murid dalam periode 
enam bulan terakhir 

 Cut-off Score ACTRS-Indonesia: 

• Skor 12 atau lebih mencurigakan adanya 
ADHD 

 

 

  



ABBREVIATED CONNERS’ TEACHER 
RATING SCALE (ACTRS). 

 Penilaian ACTRS. 10 butir pengamatan 

 Jawaban setiap butir pertanyaan diberi nilai 0-
3 

 Nilai 0 = jawaban pada kolom 1 (tidak sama 
sekali) 

 Nilai 1 = jawaban pada kolom 2 (sekali-sekali) 

 Nilai 2 = jawaban pada kolom 3 (cukup sering) 

 Nilai 3 = jawaban pada kolom 4 (hampir 
selalu) 

 Total nilai = 0 – 30  



    Tidak sama 

sekali  

  

(1) 

Sekali-

sekali 

  

  

(2) 

Cukup 

sering 

  

  

(3) 

Hampir 

selalu 

  

  

(4) 

1.   Tidak kenal lelah atau aktivitas yang berlebihan      

2  Mudah menjadi gembira, impulsif      

3  Mengganggu anak-anak lain      

4  Gagal menyelesaikan kegiatan yang telah 
dimulainya, selang waktu perhatiannya 
pendek 

    

5  Menggerak-gerakkan anggota badan atau 
kepala secara terus menerus  

    

6  Perhatiannya kurang, mudah teralihkan      

7  Permintaannya harus segera dipenuhi, 
mudah menjadi frustrasi  

    

8  Sering dan mudah menangis       

9  Suasana hatinya berubah dengan cepat dan 
drastis 

    

10  Ledakan kekesalan, tingkah laku eksplosif 
dan tak terduga 
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Latihan - 1 

Role play : 

Antara terapis dan pasangan orangtua. 

 

1. Anamnesis keluhan saat ini tentang anaknya yg 
ADHD 

 

2. Mengisi ACTRS 
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II. Short-term Play Therapy approach.  
Sesi  2. Pemeriksaan Anak. 

Pada sesi ini anak ditemui tanpa ortunya. 

1. Diminta menggambar orang. Atau 
menyusun puzzle potongan2 orang. 

    Pertanyaan : siapa orang ini, umur berapa, apa 
yg dilakukan, apa yg paling? disukainya/tidak 
disukainya, apa dia sekolah? Atau bekerja?dsb 

2. Diminta menggambar rumah. 

    Pertanyaan : apa yg spesial di rumah ini?, 
adakah hal buruk tentangnya, seandainya 
kamu diminta mengubah sesuatu –apa yg mau 
diubah?Adakah tempat yg menakutkan disana 
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II. Short-term Play Therapy approach.  
Sesi  2. Pemeriksaan Anak. 

3. Tentang keluarga. 

    Pertanyaan : siapa saja anggota kelg? Kegiatan 
apa yg paling disukai/tidak disukai kelg ini? 
Apa ada yg jahat? Apa mereka rukun? dsb. 

4  Bermain dengan boneka jari. 

    Terapis memakai 2 boneka di jari, anak diminta 
pakai juga. Tiga boneka akan ber-cakap2 yg 
tujuannya menggali informasi ttg si pasien ini. 

     Tetap jaga agar pembicaraan selalu tentang 
“orang ketiga”, biasanya anak akan menjawab 
dengan apa yg dialaminya. 
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II. Short-term Play Therapy approach.  
Sesi  2. Pemeriksaan Anak. 

    Percakapan disesuaikan dengan informasi yg 
ingin didapat, misal : “aku sedih banget ketika 
……, “yang paling aku sukai adalah ….., “aku 
sangat marah bila …… dsb. 

 

Apabila anak suka menggambar, 
assessment ini bisa juga dilakukan 
dengan mempersilahkan anak 
menggambar sesuatu yg lain, kemudian 
menceritakan tentang gambar tersebut. 
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Latihan – 2 

Role play : 

Antara terapis dan anak. 

 

1. Anak diminta menggambar orang, lalu 
menceritakannya. 

2. Menggambar rumah, lalu menceritakannya 

3. Bermain boneka jari untuk mendpt semua 
informasi yg ingin diketahui. 

 

Daftar keluhan ortu tentang anak dpt digunakan 
sbg baseline. 
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II. Short-term Play Therapy approach.  
Sesi  3. Pertemuan dg ortu dan anak. 

Pertemuan dg ortu. Ditekankan hanya pada 
bagaimana agar ortu mempunyai skill yg 
diperlukan untuk mengatur anaknya. 

Jadi, ortu harus mengenal dirinya dahulu, 
sifat2, kelebihan, dan kekurangannya. 

Masing2 ortu diberi kertas untuk menulis 
bbrp hal, misalnya: 

    sifat yg positif, yg negatif, respons thd perilaku 

negatif/positif dari anak. Kemudian diminta 
membuat list apa yg disukai/tidak disukai dari 
ayah/ibunya saat mereka kecil. 
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II. Short-term Play Therapy approach.  
Sesi  3. Pertemuan dg ortu dan anak. 

Masing-masing ortu diminta untuk 
menyesuaikan pola respons mereka 
terhadap perilaku anak. Juga diminta 
merenungkan model pola asuhnya 
selama ini (otoriter, atau sebaliknya 
selalu menuruti keinginan anak). Lalu 
diminta mendiskusikan sebaiknya pola 
yang mana yang akan dilakukan. 
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II. Short-term Play Therapy approach.  
Sesi  3. Pertemuan dg ortu dan anak. 

Kemudian diminta membuat daftar 
“perilaku/kegiatan yang baik (good 
behaviour book)” anak mulai bangun 
pagi hingga tidur di malam hari. Misal : 
bangun sendiri, mandi, berpakaian, makan 
pagi, berangkat sekolah dg membawa semua 
perlengkapan hari itu, dst. 

Isi daftar tsb tiap hari. Tiap malam 
sampaikan hal positif yg dilakukan anak 
pada ayah/ibu, usahakan anak 
mendengar pujian tsb (untuk 
menumbuhkan motivasi/bangga) 
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II. Short-term Play Therapy approach.  
Sesi  3. Pertemuan dg ortu dan anak. 

Pertemuan dengan anak. 

 

1. Permainan mengenal jenis2 emosi 

    dengan “kartu emosi”, dan memberi 
contoh. Marah bila …, sedih bila …, 
menyesal bila …., dsb 

    dan mendiskusikannya. 

 

2. Melatih kesabaran, disiplin pada aturan. 
Misal dengan main “ular tangga” 
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II. Short-term Play Therapy approach.  
Sesi  4. Pertemuan dg ortu dan anak. 

1. Lihat hasil “good behaviour book”, 
didiskusikan dengan si anak. Diberi 
catatan dengan statement positif. Misal : 
“tidak memukul adik”, diubah menjadi “sayang 
pada adik”. 

 

Berikan pujian pada perilaku baik yg 
tercatat. 
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II. Short-term Play Therapy approach.  
Sesi  4. Pertemuan dg ortu dan anak. 

2. Bermain “keranjang sampah”.  
Gunakan perumpamaan. Sampah itu kotor, busuk, 

bau. Bayangkan bila tak ada keranjang sampah 
di rumah. Sampah tidak pernah dibuang, akan 
menggunung memenuhi rumah, halaman, 
sampai ke rumah tetangga, akhirnya sampai ke 
sekolah. Bau busuk dimana-mana. 

 

Bandingkan sampah tersebut dengan sifat buruk 
kita, perilaku kasar, keusilan yang merugikan 
orang lain. Ini semua harus dibuang. 
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II. Short-term Play Therapy approach.  
Sesi  4. Pertemuan dg ortu dan anak. 

3. Anak diberi beberapa lembar kertas. 
Tiap kertas ditulisi hal yang tidak disukai 
anak. Kemudian kertas2 tersebut 
dimasukkan ke kantong yang disimpan 
oleh terapis. Ini berguna untuk 
mengevaluasi kemajuan hasil terapi. 
Akhirnya hal-hal yg tidak disukai dan 
menjadi sumber problem perilaku dan 
problem belajar harus hilang 
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Latihan ke-3 

Membuat “good behaviour book” (oleh 
orangtua) 

 

Menulis di tiap lembar kertas (beberapa 
lembar) tentang hal-hal yg dibenci (oleh 
anak) 
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II. Short-term Play Therapy approach.  
Sesi  5. Pertemuan dg ortu dan anak. 

Pertemuan dengan ortu. 

Kali ini mengajarkan pada ortu cara 
memberi perintah yang tegas. Bila perlu 
disertai konsekuensi yg hrs ditanggung 
anak. 

 

Pertemuan dengan anak. 

Dibuat perjanjian perilaku apa yg hrs 
diubah (dilihat dari “good behaviour 
book”) 
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II. Short-term Play Therapy approach.  
Sesi  6. Pertemuan dg ortu dan anak. 

 

Mengajarkan ortu untuk lebih fokus 
memperhatikan anak. 

 

Kontrak baru yg berikutnya 

 

Anak mulai diminta mengambil kembali 
kertas tentang hal-hal yg dibencinya 
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II. Short-term Play Therapy approach.  
Sesi  7. Pertemuan dg ortu dan anak. 

 

Memperkenalkan “token economy”    

 

Good behaviour book ditinggalkan. 

 

Kontrak baru yg berikutnya lagi 

 

Anak mulai diminta mengambil kembali 
kertas tentang hal-hal yg dibencinya 
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Latihan ke-4 

 

Latihan membuat daftar “token economy”    
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II. Short-term Play Therapy approach.  
Sesi  8. Pertemuan dg ortu dan anak. 

 

Mengevaluasi “token economy” yg 
diterapkan. 

 

Dalam melaksanakannya, sibling diikut-
sertakan. Tujuannya : persaingan 
positif, terjadinya interaksi yg lbh akrab 
dengan sibling. 

 

Membuat daftar “hal baik pada diriku” 

 

 

 

 

Anak mulai diminta mengambil kembali 
kertas tentang hal-hal yg dibencinya 
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II. Short-term Play Therapy approach.  
Sesi  9. Pertemuan dg ortu dan anak. 

 

Melanjutkan sesi 8. 

Menyiapkan akhir terapi 
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II. Short-term Play Therapy approach.  
Sesi  10. Penutup. 

 

Mengevaluasi dan menyebutkan hasil-hasil 
yang positif 

 

Mengakhiri rangkaian pertemuan/sesi 
terapi 
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III.  Contoh kasus 

Anak laki2 (D), 8 tahun, kelas 2 SD, datang 
karena ortu diminta oleh gurunya untuk 
konsultasi karena perilaku hiperaktif dan 
impulsif yang mengganggu ketenangan 
belajar di kelas. Selain itu 
konsentrasinya dalam mengerjakan 
tugas tidak baik, sering lambat atau 
tidak menyelesaikan tugas. 

 

 



11/21/2014 43 

Pertemuan 1 

D adalah anak bungsu dari 2 bersaudara, 
kakaknya laki2 selisih 3 tahun. 

Ayah dan ibu bekerja. Ada pembantu 
rumah tangga, dan sopir untuk keluarga. 

Untuk menghindari tantrum, maka D tidak 
pernah mendapat tugas apapun di 
rumah. Semua daily personal hygiene 
diladeni (dimandikan, dipakaikan baju, 
disuapi). 

Semua perilaku negatifnya ditolerir oleh 
ortu, sehingga sering diprotes kakaknya 
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Pertemuan 1 

Ayah sering mendapat hukuman di masa 
kecilnya, shg tdk ingin D mengalami itu. 

D tidak pernah mendpt obat untuk  
ADHDnya krn ortu kuatir ketergantungan 

 

Ortu sangat kooperatif saat assessment. 

Ortu diminta mengisi SPPAHI dan ACTRS, 
dan menunjukkan skor diatas cut-off 
point. Dan diminta membuat daftar 
perilaku D. 
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Pertemuan 2 

D menunjukkan perilaku hiperaktif dan 
impulsif, tapi sangat kooperatif dan 
mengerjakan semua gambar yg diminta. 

Gbr anak laki2 membawa senapan untuk 
membela diri. 

Pada gbr kelg diceritakan bhw ayah sangat 
baik dan dekat dg anak laki2 itu, tp ibu 
tdk diceritakan. 

Sesi boneka jari :senang bila mendapat apa 
yg diinginkan, tidak suka membaca, 
senang bermain 
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Pertemuan 2 

Tampak ter-buru2 dalam menjawab 
pertanyaan. Bermain puzzle juga ter-
gesa2 dan kasar/tidak teliti. 

Main ular tangga minta berhenti saat kalah, 
padahal baru sebentar. 
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Pertemuan 3 

Good behaviour book dibahas bersama. 
Ternyata yg mengisi adalah pengasuh yg 
dipekerjakan saat D mendpt peringatan 
dari sekolah. 

Mulai ada beberapa kegiatan yg dilakukan 
sendiri, makan, pakai sepatu. 

Bila malam, ibu menemani tidur dan 
membacakan buku. D menjadi lebih 
akrab dg ibunya. 

Terungkap bhw D iri pada kakaknya dan 
selalu minta perhatian ortu dg cara rewel 
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Pertemuan 4 

Dilaporkan perubahan D dramatis. Mulai 
banyak melakukan sendiri daily activities 
walaupun masih diingatkan. Jarang 
rewel untuk mendpt perhatian ortu. 

Ayah menjadi lebih tegas. 

Ibu meluangkan waktu untuk bermain 
bersama. 

Jalan2 seluruh keluarga 
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Pertemuan 4 

Kertas yg ditulis tentang hal yg dibenci : 
kakak menyebalkan, sekolah 
membosankan, tidak ada orang yg 
mengerti kemauannya, tidak ada orang 
yg suka padaku, orang selalu menyuruh 
aku jangan banyak omong, ibu sering 
teriak dan marah2.  
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Pertemuan 5 

Ortu mulai memberikan perintah dg tegas, 
misal “pakai baju sendiri”. Dilakukan 
dengan timer untuk membatasi waktu. D 
semakin trampil dan tdk uring2an dan 
menceritakan dg bangga. 

 

Kertas yg pertama diambil kembali adalah 
“sekolah membosankan” 
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Pertemuan 6 

Kontrak berikutnya adalah membuat 
pekerjaan rumah dengan tertib dan 
tanpa mengomel. 

 

Diawali dengan boleh “break” beberapa 
kali, sampai akhirnya dapat 
menyelesaikan pe-er tanpa 
bangkit/jalan2 
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Pertemuan 7 

Pada sesi ini ayah dan ibu keduanya 
datang. Sangat senang karena D 
konsisten berpakaian sendiri, dan  
mengerjakan pe-er tanpa disuruh. 

 

Mulai diperkenalkan “token economy”, dan 
good behaviour book ditinggalkan. 
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Pertemuan 8 

Untuk token economy diberlakukan pada 
kakaknya juga, sehingga D terpacu 
untuk “berlomba”. 

Interaksi dengan kakaknya menjadi lebih 
akrab. 

Diminta membuat daftar “apa saja yg baik 
dari aku”. Yg ditulis : pakai baju sendiri, 
tdk berkelahi dg kakak, bikin pe-er tanpa 
disuruh, bereskan tempat tidur, selalu 
senang. 
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Pertemuan 9 (terakhir) 

Kali ini kedua ortu mengajak kakak D ikut. 
Kakak menyampaikan bahwa dia senang 
krn sekarang D tdk rewel lagi. 

 

Tambahan daftar “hal baik dari aku” adalah  
: adik yg baik, anak pintar. 
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Pertemuan 9 (terakhir) 

Game penutup:  

gambar jembatan yg menghubungkan 
daerah dengan langit berawan ke daerah 
dg langit berpelangi. 

Masing2 diminta mewarnai atau 
menggambar di kertas tersebut. 

D mewarnai pelanginya dg teliti, kakak 
menggambar anak main bola, ayah 
menggambar perdu berbunga, ibu 
menggambar matahari 
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Penutup 

ADHD adalah kondisi kronis, yang sebagian 
dari keluhannya terkait dengan 
kebiasaan2 buruk 

 

Melalui penggunaan play terapi pada anak 
dan ortunya (atau seluruh keluarga), 
serta perubahan parenting style, 
perilaku anak bisa diubah 
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