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Apakah anak anda 

mengalami Gangguan 

Belajar ? 

Jika iya, maka mungkin 

anak anda mengalami ADHD  

APA ADHD ITU? 

 Attention Deficit Hyperactivity Disorder 

(ADHD) atau Gangguan Pemusatan 

Perhatian Dan Hiperaktivitas (GPPH) adalah 

gangguan neurobiologis  yang terjadi pada 

masa perkembangan anak dengan  gejala 

utama yaitu inatensi, hiperaktivitas dan 

impulsivitas dimana gejala ini sering muncul 

pada usia sekolah dasar.  

 Minimal terjadi dalam dua tempat yang 

berbeda yaitu di rumah dan di sekolah.   

Inatensi ditandai dengan 

 Tidak memperhatikan, tampak tidak 

mendengarkan saat diajak berbicara 

 Gagal menyelesaikan tugas, mudah bosan, 

kecuali yang menyenangkan  

 Tidak rapi, barang sering hilang 

 Menghindari usaha yang berkepanjangan 

 Pelupa, melamun  

  Perhatian mudah beralih, bila ada suara 

berisik. 

Hiperaktivitas & Impulsivitas 

ditandai dengan 

 Gelisah   

 Meninggalkan kursi di kelas 

 Berlari/memanjat berlebihan 

 Bicara berlebihan dengan teman dalam 

kelas 

 Tidak dapat diam dalam bermain/berkerja 

 Selalu dalam keadaan tergesa-gesa 

 Tergesa-gesa menjawab 

 Tidak bisa menunggu 

giliran 

 Menginterupsi orang lain 

 Mengganggu orang lain 



PENYEBAB ADHD  

Sampai saat ini tidak ada penyebab tunggal 

ADHD. Beberapa faktor yang diduga 

berpengaruh adalah 

 faktor genetik 

 faktor neurologik 

 faktor gangguan neurotransmiter  

 faktor psikososial  

 faktor lingkungan 

Apakah putra putri anda  
akan mendapat Obat ?  

 Obat hanya diberikan sesuai dengan 

indikasi dan kebutuhan anak , misalnya pada 

anak dengan gangguan atensi yang parah, 

gelisah, pemarah, sehingga mengakibatkan 

gangguan dalam prestasi akdemik, 

pergaulan dengan teman, dan mengganggu 

lingkungan.  

Apakah obat                                                                      
dapat menyebabkan 

ketergantungan?  

 Penatalaksanaan dengan pemberian 

obat apabila diberikan sesuai dengan 

indikasi dan kebutuhan dibawah 

pengawasan dokter t idak akan 

menyebabkan ketergantungan.  

Psikiater selalu memberikan                       

resep sesuai                                      

dengan keluhan                                    

yang ada.  

DEWASA 

Gangguan 

Perilaku 

Problem akademik 

Kesulitan interaksi sosial 

Kurang percaya diri  

Kriminal, merokok, 

NAPZA, & kecelakaan  

Kegagalan bekerja  

Kurang percaya diri  

‘Relationship Problems’ 

Narkoba/ NAPZA 

Kecelakaan 

Gangguan Perilaku 

Problem akademik  

Kesulitan interaksi 

sosial 

Kurang percaya diri 

Kegagalan akademis (DO)  

Kesulitan dalam pekerjaan  

Kurang percaya diri  

Narkoba/ NAPZA  

Kecelakaan  

KULIAH REMAJA 
USIA 

SEKOLAH 

PRA 

SEKOLAH 

DAMPAK ADHD  

Apakah putra putri 

anda menderi ta 

ADHD?  

Silahkan berkonsultasi 

dengan psikolog dan 

p s i k i a t e r  d i              

Poliklinik Jiwa Anak & Remaja    

RSUD Dr. Soetomo  

Penatalaksanaan pasien       
ADHD di Poli Jiwa Anak & 
Remaja RSUD Dr. Soetomo  

 Observasi psikiatrik pada anak dan 

pendamping 

 Pemeriksaan dan wawancara psikiatrik 

 Pemeriksaan skoring ADHD 

 Konsultasi dengan psikolog klinis 

 Terapi modifikasi perilaku 

 Terapi kognitif dan perilaku 

 Edukasi Keluarga 

 Observasi dan Penatalaksanaan lanjutan 

di Day Care Center psikiatri anak dan 

remaja RSUD Dr Soetomo 

 Konsultasi ke disiplin ilmu lain apabila 

didapatkan kelainan organik 


