
 

PROCEEDING SEMINAR NASIONAL 
“Selamatkan Generasi Bangsa dengan Membentuk Karakter Berbasis Kearifan Lokal” 

21 
 

 

iSBN : 978-602-71716-2-6 
 

EFEKTIFITAS PCIT (PARENT CHILD INTERACTION THERAPY) UNTUK 

GANGGUAN PERILAKU MENENTANG PADA ANAK 

 

Amelia Pramono 

Magister Profesi Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang 
e-mail: tiga_anakku@yahoo.com 

 

Abstrak. Menghadapi masalah perilaku menentang pada anak tidak dapat diatasi dengan sikap 

reaktif dan keras dari orang tua. Orang tua akan mengalami kegagalan dalam memperbaiki 

masalah penyimpangan perilaku anak dan intensitas penyimpangan akan semakin meningkat. 

Apabila keadaan ini dibiarkan maka interaksi anak dengan orang tua menjadi semakin buruk 

dan dapat menyebabkan gangguan yang signifikan dalam fungsi sosial maupun akademik anak. 

Gangguan ini memiliki  hubungan yang kuat dengan gangguan  perilaku lain yang muncul 

seperti ADHD,CD dan depresi pada masa perkembangan anak selanjutnya.  Masalah 

penyimpangan perilaku menentang atau gangguan menentang oposisional (oppositional defiant 

disorder) atau ODD adalah suatu pola negativistik, permusuhan dan perilaku menentang yang 

terus menerus tanpa adanya pelanggaran yang serius terhadap norma sosial atau hak orang lain. 

Gejala yang paling sering dari gangguan menentang oposisional adalah yang berikut ini: sering 

kehilangan kendali, sering berdebat dengan orangtua, sering secara aktif menentang atau 

menolak mematuhi permintaan atau peraturan orang tua, sering dengan sengaja melakukan hal 

lain untuk mengganggu orang lain, dan sering menyalahkan orang lain karena kesalahannya 

sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengurangi gejala perilaku menentang pada anak dengan 

menggunakan parent child interaction therapy. Data tentang anak yang mengalami gejala 

gangguan perilaku menentang diperoleh melalui observasi dan wawancara yang kemudian 

disesuaikan dengan karakteristik pada DSM-IV TR. Subyek dalam penelitian ini adalah satu 

orang Ibu dari anak yang mengalami gejala perilaku menentang. Penelitian ini merupakan 

penelitian eksperimen dengan menggunakan desain subyek tunggal (single-subject 

experimental design).  Intervensi diberikan sebanyak 14 sesi agar interaksi ibu dan anak 

menjadi lebih baik dan ibu memiliki ketrampilan dalam mengasuh anaknya yang mengalami 

gejala gangguan perilaku menentang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan 

memperbaiki pola interaksi antara ibu dengan anak yang diperoleh dari parent child interaction 

therapy, dapat mengurangi perilaku menentang pada anak. 

Kata kunci: Perilaku Menentang (Oposisional Behaviour), Parent Child Interaction Therapy 

 

Latar Belakang Permasalahan 

Menghadapi masalah penyimpangan 

perilaku anak tidak akan selesai jika dihadapi 

dengan sikap reaktif dan keras terhadap anak 

seperti memarahinya, memukulnya, mencubit 

atau menjewer. Jika tindakan keras dan kasar 

ini dilakukan kepada anak, bukannya 

mengubah perilaku anak namun anak akan 

melawan baik secara verbal maupun fisik 

seperti membalas dengan kata-kata kasar,  

melawan dengan anggota tubuhnya,  

menunjukkan reaksi non verbal seperti 

cemberut, melotot,  murung, mengurung diri 

dan menangis keras. Orang tua akan 

mengalami kegagalan dalam memperbaiki 

masalah penyimpangan perilaku anak dan 

intensitas penyimpangan akan semakin 

meningkat. 

Gangguan pada anak-anak ini sering 

kali dikelompokkan dalam dua kelompok 

yaitu eksternalisasi dan internalisasi. 

Gangguan eksternalisasi ditandai dengan 

perilaku yang diarahkan ke luar diri, seperti 

agresivitas, ketidakpatuhan, overaktivitas, 
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dan impulsivitas dan termasuk berbagai 

kategori DSM-IV-TR, yaitu ADHD, 

gangguan tingkah laku, dan gangguan sikap 

menentang. Gangguan internalisasi ditandai 

dengan pengalaman dan perilaku yang lebih 

terfokus ke dalam diri seperti depresi, 

menarik diri dari pergaulan sosial, dan 

kecemasan, termasuk juga anxietas dan mood 

dimasa anak-anak. 

 Anak-anak yang memiliki masalah-

masalah yang terinternalisasi lebih besar 

kemungkinannya untuk tidak tertangani 

dibandingkan mereka yang memiliki masalah 

yang tereksternalisasi yang cenderung lebih 

mengganggu bagi orang lain. Anak laki-laki 

memiliki resiko yang lebih besar untuk 

mengembangkan banyak masalah di masa 

kanak-kanak, berkisar dari autisme sampai 

hiperaktif hingga gangguan eliminasi.  

 Masalah penyimpangan perilaku 

menentang atau gangguan menentang 

oposisional (oppositional defiant disorder) 

atau ODD adalah suatu pola negativistik, 

permusuhan dan perilaku menentang yang 

terus menerus tanpa adanya pelanggaran yang 

serius terhadap norma sosial atau hak orang 

lain (Kaplan & Saddock, 1997).  Diagnostic 

and Statistical Manual of Mental Disorder 

edisi keempat (DSM IV-TR) menyebutkan 

bahwa gangguan menentang oposisional 

masuk dalam kelompok gangguan defisit – 

atensi dan gangguan perilaku mengacau 

(APA, 2000). 

  DSM IV-TR mendefinisikan 

gangguan sama seperti definisi DSM edisi 

ketiga yang direvisi (DSM III-R), dengan 

sedikit modifikasi. Dalam DSM IV-TR, satu 

kriteria diagnostik telah dihilangkan (sering 

bersumpah atau menggunakan bahasa yang 

cabul), dan hanya empat, bukan lima, gejala 

yang diperlukan untuk diagnosis.  

 Gejala yang paling sering dari 

gangguan menentang oposisional adalah yang 

berikut ini: sering kehilangan kendali, sering 

berdebat dengan orangtua, sering secara aktif 

menentang atau menolak mematuhi 

permintaan atau peraturan orang tua, sering 

dengan sengaja melakukan hal lain untuk 

mengganggu orang lain, dan sering 

menyalahkan orang lain karena kesalahannya 

sendiri. 

 Kazdin (dalam Carr, 2001) 

menyebutkan bahwa dari seluruh anak-anak 

yang dirujuk karena mengalami gangguan 

klinis, ditemukan bahwa 50%  atau lebih anak 

usia 4 – 5 tahun telah menunjukkan beberapa 

simtom gangguan perilaku eksternal yang 

dapat berkembang menjadi gangguan 

perilaku yang tetap (Campbell, Coie & Reid, 

dalam Bennett, Brown, Lipman, Racine, 

Boyle & Offord, 1999). 

 Penelitian  epidemiologis terhadap sifat 

negativistik pada populasi non klinis 

menemukan gangguan antara 16 dan 22 

persen anak usia sekolah. Gangguan lebih 

sering pada anak laki-laki dibandingkan anak 

perempuan sebelum usia pubertas, dan rasio 

jenis kelamin kemungkinan sama setelah 

pubertas (Kaplan & Saddock, 1997). 

Di beberapa negara seperti di Kanada, 

Queensland, dan Selandia Baru menunjukkan 

sekitar 5 – 7 % anak-anak mengalami 

gangguan perilaku (Grainger, 2003). Di 

Amerika Serikat, para ahli mempunyai 

kesepakatan bahwa prevalensi ADHD adalah 

3% - 5% pada populasi anak (APA, 1994) 

Di Indonesia sendiri, walau belum ada 

angka yang pasti, namun dari jumlah anak 

yang terlibat kejahatan hukum dan kenakalan 

dapat diprediksikan bahwa cukup banyak 

anak yang dapat dikatakan mengalami 

gangguan perilaku. Pada tahun 1987, Badan 

Pusat Statistik (BPS) mencatat sebanyak 

4.000 tersangka berusia di bawah 16 tahun 

diajukan ke pengadilan dan yang kasusnya 

tidak sampai diajukan ke pengadilan lebih 

banyak lagi.  

Ekowarni (2003) menyebutkan data 

dari unit Psikiatri Anak (day care) RSUD Dr. 

Soetomo Surabaya menunjukkan adanya 

peningkatan (sebesar 3.33%) jumlah pasien 

anak ADHD dengan berbagai karakteristik 

dari tahun 2000 ke tahun 2001, yakni dari 60 

anak menjadi 86 anak. Data jumlah anak 

ADHD dengan berbagai karakteristik di 

RSUD Dr. Soetomo Surabaya selama tahun 

2001 adalah 30 anak dengan ADHD yang 
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tanpa disertai gangguan lain (32,96%), 15 

anak dengan ADHD dan gangguan tingkah 

laku (16.48%), 8 anak dengan spektrum autis 

(8.79%), 12 anak dengan ADHD dan epilepsi 

(13.19%), 13 anak dengan ADHD dan 

gangguan berbahasa (14.28%), 6 anak dengan 

ADHD dan kecerdasan batas ambang 

(6.59%) dan 2 anak dengan ADHD dan 

antisosial (2.20%).  

Dari 30 anak ADHD pada tahun 2001 

di RSUD Dr. Soetomo Surabaya terdapat 21 

anak laki-laki (70%) dan 9 anak perempuan 

(30%). Mereka terdiri atas berbagai golongan 

usia, yaitu : 9 anak dengan usia 3-5 tahun 

(30%), 18 anak dengan golongan usia 6-8 

tahun (60%), 2 anak dengan golongan usia 9-

12 tahun (6,67%), dan 1 anak dengan 

golongan usia di atas 12 tahun (3,33%). 

 Hal yang cukup menarik diperhatikan 

bahwa persentase anak yang mengalami 

ADHD mengalami peningkatan dari waktu ke 

waktu.  Dalam diagnosa psikiatrik, ADHD 

sering memiliki komorbiditas dengan 

gangguan perilaku menentang atau 

oppositional defiant disorder (ODD) 

(Pliszka, 2009)  

Banyaknya jumlah anak yang 

mengalami gangguan perilaku perlu 

mendapat perhatian yang serius untuk segera 

diberikan intervensi yang tepat. Banyak 

penelitian yang menunjukkan bahwa 

gangguan perilaku ini berdampak sangat 

merugikan, tidak hanya bagi anak-anak dan 

remaja yang mengalaminya tetapi juga bagi 

masyarakat.  

Hal ini terjadi akibat kurang adanya 

penanganan dari sisi pengasuhan orang tua, 

terutama dalam memperbaiki interaksi antara 

orang tua dengan anak sebagai tindakan 

pencegahan agar gangguan perilaku 

menentang ini tidak menjadi gangguan 

tingkah laku yang lebih serius. 

Meskipun anak dengan masalah 

perilaku tidak selalu menjadi dewasa yang 

antisosial, namun sebagian besar diantara 

mereka setelah dewasa cenderung terlibat 

tindakan kriminal dan mengembangkan 

perilaku antisosial, serta bermasalah dengan 

obat-obatan.  

 Kehidupan anak  sangat ditentukan 

keberadaannya melalui bentuk dukungan dari 

keluarga, hal ini dapat terlihat bila dukungan 

keluarga yang sangat baik maka pertumbuhan 

dan perkembangan anak relatif stabil, tetapi 

apabila dukungan keluarga anak kurang baik, 

maka anak akan mengalami hambatan pada 

dirinya yang dapat mengganggu psikologis 

anak (Alimul, 2005). 

 Sebagai lingkungan pertama dan 

utama dalam kehidupan anak, keluarga 

memiliki pengaruh yang demikian penting 

dalam membentuk kepribadian  anak. 

Keluargalah peletak dasar perasaan aman 

pada anak, dalam keluarga pula anak 

memperoleh pengalaman pertama mengenai 

perasaan aman, dasar perkembangan sosial, 

dasar perkembangan emosi dan perilaku yang 

baik. Kesalahan penanganan anak dalam 

keluarga dapat menimbulkan gangguan emosi 

dan perkembangan perilaku pada seorang 

anak (Sunardi, 1995). 

 Oppositional defiant disorders (ODD) 

lebih banyak disebabkan oleh adanya 

penanganan dan pengasuhan orang tua sehari-

hari disamping dapat pula disebabkan karena 

adanya faktor patologis dalam pertumbuhan 

dan perkembangan otak anak serta faktor 

psikososial lainnya. Berbagai penyebab dari 

faktor keluarga adalah (Surya, 2005) : 

keadaan di mana orang tua terlalu menekan 

anak; sikap orang tua yang agresif baik secara 

fisik maupun verbal; anak cemburu dan iri 

hati karena perlakuan orang tua yang berbeda 

diantara anak; orang tua terlalu menuruti 

keinginan anak; hubungan anak dan orang tua 

kurang harmonis; orang tua kurang peka 

terhadap kebutuhan anak; anak dibiarkan 

tumbuh dan berkembang tanpa bimbingan 

dan arahan. 

 Para ahli kesehatan mental cenderung 

untuk meletakan penyebab dari bcrbagai 

gangguan perilaku yang terjadi pada anak 

adalah kondisi/keadaan rumah yakni 

hubungan relasi antara orang tua dan anak, 

relasi antar anak yang bersangkutan dengan 

anggota keluarga lainnya, sebab inti dari 

sebuah keluarga yakni ayah dan ibu memiliki 

pengaruh yang besar pada awal-awal masa 
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perkembangan. Beberapa ahli psikoanalisa 

seperti Betteheim (1967), memiliki keyakinan 

bahwa, hampir semua permasalahan 

gangguan perilaku yang terjadi pada anak-

anak berasal dari hubungan yang negatif 

antara ibu dan anak, dan anggota keluarga 

lainnya. Hasil-hasil riset empiris atas 

hubungan dalam keluarga menunjukan bahwa 

pengaruh orangtua serta relasi antar seluruh 

anggota keluarga bukanlah hal yang sepele 

melainkan suatu hal yang betul-betul harus 

diperhatikan dan ditata dengan baik. 

Kemungkinan besar  gangguan perilaku yang 

terjadi pada anak dipengaruhi oleh orang tua 

mereka sendiri. Hal ini merupakan gambaran 

yang semakin memperjelas bahwa pengaruh 

keluarga itu sifatnya interaksional dan 

transaksional, sehingga akan melahirkan 

pengaruh-pengaruh yang sifatnya timbal balik 

antar orang tua dan anak. 

 Terapi keluarga terbukti efektif untuk 

menangani berbagai gangguan perilaku pada 

anak-anak baik anak-anak yang mengalami 

gangguan tingkah laku (conduct disorders), 

gangguan menentang oppositional 

(oppositional defiant disorders) (misalnya 

Chamberlain dan Reid,1998;Chamberlain dan 

Rosicky, 1995;Dishion dan Patterson, 1996; 

Patterson 1982; Patterson, Reid dan Dishion, 

1992). Parent-Child Interaction Therapy 

(PCIT)  adalah pendekatan yang berpusat 

pada keluarga dan terbukti efektif  untuk 

mengatasi anak-anak usia 2,5 sampai 12 

tahun yang memiliki resiko mengalami 

gangguan perilaku serta dapat membantu 

orang tua maupun pengasuh dalam mengatasi 

perilaku anaknya.  

 Peneliti lebih memfokuskan pada 

bagaimana orang tua membangun interaksi 

yang lebih positif dengan anak mereka, 

mengingat sampai saat ini, penanganan kasus 

gangguan perilaku menentang masih 

menggunakan konseling individual baik 

dengan anak maupun orang tua dan jarang 

terpusat pada perbaikan interaksi diantara 

orang tua dengan anak. 

 Penerapan PCIT diharapkan dapat 

memperbaiki interaksi orang tua dengan 

anaknya sehingga dapat menurunkan 

gangguan perilaku menentang. PCIT juga 

melatih orang tua dan anak untuk mengenal 

perilaku prososial yang diharapkan Dalam 

PCIT, terapis melatih orang tua ketika 

mereka berinteraksi dengan anaknya. 

Pelatihan ini berguna untuk memodifikasi 

perilaku baik perilaku orang tua maupun anak 

(Feldman & Kazdin, 1995). Pelatihan ini 

akan mengajarkan orang tua untuk 

mengidentifikasi perilaku prososial maupun 

perilaku yang bermasalah serta menerapkan 

tehnik  punishment dan reinforcement untuk 

meningkatkan perilaku yang diharapkan dan 

mengurangi perilaku yang tidak diharapkan. 

 Berdasarkan uraian di atas,  

mengingat kebutuhan anak tumbuh dan 

berkembang tidak dapat dilepaskan dari  

kualitas interaksi anak dengan orang tuanya, 

maka  untuk mengurangi perilaku yang 

mengganggu, PCIT dirasa cocok untuk 

menjadi treatmen untuk orang tua dan anak 

yang mengalami masalah perilaku, khususnya 

perilaku menentang (oppositional defiant 

disorder).  

 Namun demikian, meskipun telah 

banyak penelitian mengenai efektivitas PCIT, 

namun belum banyak penelitian yang 

dilakukan di Indonesia. Berdasarkan alasan 

inilah, peneliti ingin meneliti sejauhmana 

efektivitas PCIT untuk menurunkan 

gangguan perilaku menentang pada anak.  

Tinjauan Pustaka 

Gangguan Menentang Oposisional 

(Oppositional Defiant Disorder/ODD) 

Menurut DSM-IV-TR gangguan 

menentang opositional (oppositional defiant 

disorder/ODD) adalah suatu pola 

negativistik, permusuhan dan perilaku  

menentang yang terus menerus tanpa adanya 

pelanggaran yang serius terhadap norma 

sosial atau hak orang lain. Diagnostik and 

Statistical Manual  of Mental Disorders edisi 

keempat (DSM-IV) mendefinisikan gangguan 

sama seperti definisi DSM edisi ketiga yang 

direvisi (DSM III-R) dengan sedikit 

modifikasi. Dalam DSM IV, satu kriteria 

diagnostik telah dihilangkan (sering 
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bersumpah atau menggunakan bahasa cabul) 

dan hanya empat bulan untuk menegakkan 

diagnosa. Gangguan tidak dapat didiagnosis 

jika kriteria untuk gangguan konduksi adalah 

terpenuhi. Tidak seperti gangguan konduksi , 

gangguan menentang oposisitional tidak 

dapat didiagnosis jika gejala timbul semata-

mata selama gangguan mood atau gangguan 

psikotik. (Kapplan & Saddock, 1997). 

Menurut Ford, 2003; Burke, 2005; 

Copeland, 2009; Kim-Coh. en, 2003; 

Costello, 2003 (dalam Quy & Stringaris, 

2012), gangguan menentang oposisional 

secara umum berhubungan dengan penurunan 

yang substansial bagi anak-anak dan keluarga 

mereka dan dengan berbagai hasil 

penyesuaian yang lebih buruk pada 

perkembangan selanjutnya.  

 Kriteria DSM IV untuk ODD 

mempersyaratkan 4 atau lebih gejala yang 

terjadi paling tidak sedikitnya selama 6 bulan. 

Gejala harus muncul pada tingkatan yang 

lebih tinggi dibandingkan anak seusianya dan 

harus menyebabkan terjadinya gangguan 

yang signifikan. Diagnosis untuk ODD harus 

mengesampingkan gangguan tingkah laku. 

(Conduct Disorder). (Quy & Stringaris, 

2012).  

ODD kronis hampir selalu 

mengganggu hubungan interpersonal dan 

kinerja sekolah. Anak-anak sering tanpa 

teman dan memandang hubungan manusia 

sebagai tidak memuaskan. Walaupun 

memiliki intelegensia yang adekuat, mereka 

buruk atau gagal di sekolah, karena mereka 

tidak berperan serta, menentang tuntutan dari 

luar dan bertahan memecahkan masalah tanpa 

bantuan orang lain. (Kapplan & Saddock, 

1997).  

Parent Child Interaction Therapy 

Parent-Child Interaction Therapy 

(PCIT) diperkenalkan sejak tahun 1970, 

adalah sebuah pendekatan terapi berfokus 

keluarga yang terbukti efektif untuk anak-

anak berusia 2,5 sampai 12 tahun dan 

lingkungan keluarga maupun para 

pengasuhnya. Penelitian menunjukkan bahwa 

PCIT membuat orang tua belajar tentang 

tehnik pengasuhan yang lebih efektif, 

mengurangi masalah perilaku anak  dan 

memperbaiki kualitas hubungan orang tua 

dan anak. PCIT di disain untuk menangani 

masalah perilaku yang serius pada anak,  

termasuk  anak dengan perilaku mengacau, 

conduct dan oppositional defiant disorders 

(ODD). Anak-anak ini digambarkan bersikap 

negatif, membangkang dan agresif. (Bell & 

Eyberg, 2002).  

Melalui PCIT, orang tua belajar 

untuk membangun ikatan batin dengan anak 

dan membangun pola asuh yang efektif yang 

sesuai dengan kebutuhan anaknya. Orang tua 

belajar menjadi contoh yang baik dan 

berdamai dengan emosi mereka, misalnya 

keadaan frustrasi yang dialami dalam proses 

pengasuhan. Hasilnya, anak akan merespon 

secara positif interaksi yang lebih sehat ini 

yang nampak pada turunnya perilaku yang 

negatif secara signifikant baik di rumah 

maupun di sekolah. (Brinkmeyer & Eyberg, 

2003; Gallagher, 2003; Hembree-Kigin & 

McNeil, 1995; McNeil, Eyberg,Eisenstatdt, 

Newcomb, & Funderburk1991; Nixon, 

Sweeney, Erickson, & Touyz,2003; 

Schuhmann, Foote, Eyberg, Boggs &Algina, 

1998). 

 Kurikulum PCIT menggunakan dua – 

fase pendekatan yaitu: (1) Peningkatan 

Hubungan (Child–Directed Interaction), (2) 

Disiplin dan Kepatuhan (Parent - Directed 

Interaction). Tahap pertama terapi berfokus 

pada meningkatkan kualitas hubungan antara 

orang tua dan anak melalui penguasaan 

ketrampilan yang disingkat “PRIDE” (Praise, 

Reflection, Imitation, Description, 

Enthusiasm). Tahap  kedua dari PCIT 

berkonsentrasi pada membangun pendekatan 

terstruktur dan konsistensi pada kedisiplinan. 

Fase ini disebut Parent – Directed Interaction 

(PDI) karena orang tualah yang memimpin. 

Orang tua diajari untuk dapat memberikan 

aturan yang jelas dan perintah langsung pada 

anak dan menyediakan konsekwensi yang 
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konsisten baik pada kepatuhan maupun 

ketidakpatuhan.  

Penerapan PCIT pada Anak dengan 

Gangguan Menentang Oposisional 

Parent-Child Interaction Therapy 

(PCIT)  adalah pendekatan yang berpusat 

pada orang tua yang terbukti efektif  untuk 

mengatasi anak-anak usia 2,5 sampai 12 

tahun yang memiliki resiko mengalami 

gangguan perilaku serta dapat membantu 

orang tua maupun pengasuh dalam mengatasi 

perilaku anaknya. PCIT menggunakan dua 

tahap pelatihan; yang pertama, orang tua 

dilatih   untuk menguasai ketrampilan 

bermain secara tidak langsung yang bertujuan 

untuk  mengubah kualitas hubungan orangtua 

dengan anak. Kedua, orang tua secara 

langsung berinteraksi dengan anak dan fokus 

pada perbaikan keterampilan pengasuhan, 

misalnya, bagaimana  memberikan instruksi 

yang jelas kepada anak, bagaimana memuji 

anak ketika ia patuh dan melakukan time out  

ketika anak tidak patuh. (Bailey, 2005) 

 PCIT juga telah ditemukan efektif 

untuk mengatasi masalah perilaku anak-anak 

yang mendapatkan kekerasan fisik dari orang 

tuanya. (Borrego, Urquiza, Rasmussen, & 

Zebell,1999; Chaffin et al., 2004). Ini 

termasuk anak-anak dengan perilaku 

mengganggu dan menentang (oppositional 

defiant disorder) dimana anak sering 

digambarkan negatif, argumentatif, tidak taat, 

dan agresif.  

 Setidaknya terdapat  30 temuan hasil 

penelitian klinis yang menyatakan bahwa 

PCIT berguna dalam memperbaiki  perilaku 

anak pada keluarga yang beresiko.Temuan ini 

diantaranya: 

 Penurunan risiko pelecehan anak 

 Dalam sebuah penelitian dari 110 orang 

tua yang melakukan kekerasan fisik, 

hanya 19% dari orang tua yang 

berpartisipasi dalam PCIT melaporkan 

melakukan kembali kekerasan fisik pada 

anak setelah 850 hari. Sedangkan 

sebanyak 49% orang tua melaporkan 

bahwa perilaku kekerasan pada anak 

mereka telah berkurang secara signifikan. 

(Timmer, Urquiza, Zebell, & McGrath, 

2005). 

 Memperbaiki perilaku dan ketrampilan 

dalam pengasuhan anak. 

Penelitian ini mengungkapkan bahwa 

orang tua dan pengasuh yang mengikuti 

PCIT  biasanya menunjukkan perbaikan 

dalam keterampilan mendengarkan 

reflektif, menggunakan lebih banyak 

verbal yang prososial, sedikit sarkastik 

dan mengkritisi anak, memperbaiki 

kedekatan fisik dengan anak serta 

menunjukkan lebih banyak pola 

pengasuhan yang positif. (Hembree-Kigin 

& McNeil, 1995). 

 Memperbaiki perilaku anak 

Review dari 17 penelitian pada 628 anak, 

menunjukkan bahwa PCIT menimbulkan 

perbaikan perilaku yang signifikan pada 

anak. Umumnya dilaporkan bahwa PCIT 

mampu menurunkan intensitas dan 

perilaku yang bermasalah, mengurangi 

gangguan konsentrasi dan hiperaktivitas, 

mengurangi perilaku negatif yang 

diobservasi seperti merengek atau 

menangis serta mengurangi prosentase 

anak-anak yang memenuhi simtom 

gangguan perilaku. (Gallagher, 2003) 

 Manfaat bagi orang tua dan pengasuh 

lainnya 

Menguji efektivitas PCIT antara orang tua 

asuh dengan anak asuh mereka dan orang 

tua biologis yang ditunjuk untuk treatmen 

karena problem perilaku anaknya, peneliti 

menemukan adanya penurunan problem 

perilaku anak dan distress pengasuh pada 

kedua group yang diteliti. (Timmer, 

Urquiza & Zebell, 2005) 

 Efektivitas yang bertahan lama 

Berbagai penelitian lanjutan melaporkan 

bahwa efektivitas dari terapi ini terbukti 

terpelihara dari waktu ke waktu. (Eyberg 

et al, 2001;. Hood & 

 Eyberg, 2003). 

 Bermanfaat untuk menangani berbagai 

problem perilaku anak yang lain. 

Versi  PCIT yang diadaptasi menunjukkan 

efektivitas dalam menangani kasus 
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perilaku anak lainnya, seperti separation 

anxiety, depresi, perilaku menyakiti diri 

sendiri, Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder (ADHD) serta penyesuaian 

pasca perceraian. (Johnson, Franklin, Hall, 

& Preito, 2000; Pincus, Choate, Eyberg, & 

Barlow, 2005). 

 Mampu beradaptasi pada berbagai 

populasi. 

Banyak penelitian yang mendukung 

manfaat dari PCIT pada lintas 

gender dan  berbagai kelompok etnis. 

(Capage, Bennett, & McNeil, 2001; 

Chadwick Center pada Anak dan 

Keluarga, 

2004, McCabe, 2005). 

 

Hipotesis Penelitian 

Penerapan Parent – Child Interaction 

Therapy (PCIT) sebanyak 10 sesi, dapat 

menurunkan gangguan perilaku menentang 

oposisional. 

Metode Penelitian 

Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan 

rancangan penelitian studi kasus tunggal atau 

small  N-design. Penelitian studi kasus tunggal 

bisa diterapkan pada penelitian yang  bersifat 

behavioral analysis (Goodwin, 2005; Yin, 

2003). Adapun elemen desain yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah ABA’ design. A 

dalam desain penelitian ini adalah fase 

baseline atau fase sebelum terapi, sedangkan B 

adalah fase terapi, dan A’ yang kedua adalah 

tindak lanjut. Menurut Kazdin (1998) desain 

ABA’ merupakan desain sederhana untuk 

melakukan penelitian studi kasus, dimana A 

adalah fase sebelum terapi, B adalah fase 

terapi atau intervensi yang kemudan 

dilanjutkan dengan fase tindak lanjut A’. 

Penelitian ini menggunakan metode 

studi kasus eksperimental atau lebih sering 

dengan sebutan case study. Hal ini didasari 

perlakuan atau terapi yang akan diberikan dari 

peneliti tidak sepenuhnya dilakukan sebagai 

sebuah eksperimental murni, sebagaimana 

yang dilakukan pada studi kasus 

eksperimental. Penelitian dengan studi kasus 

tunggal (case study) lazim dipakai untuk 

menguji perubahan atau keberhasilan sebuah 

intervensi. (Kazdin, 1998). 

Spesifikasi Model Intervensi 

  Model intervensi yang digunakan 

adalah parent child interaction therapy yang 

bertujuan untuk mengurangi gejala perilaku 

menentang oposisional. Pendekatan yang 

digunakan adalah behavioristik yaitu suatu 

pandangan ilmiah tentang tingkah laku 

manusia.  Manusia pada dasarnya dibentuk 

dan ditentukan oleh lingkungan sosial 

budayanya. Segenap tingkah laku manusia itu 

dipelajari. Terapi tingkah laku diarahkan pada 

tujuan-tujuan memperoleh tingkah laku baru, 

penghapusan tingkah laku yang maladaptif,  

serta memperkuat dan mempertahankan 

tingkah laku yang diinginkan (Corey, 2007). 

Dengan penerapan parent child interaction 

therapy individu dapat mengurangi gejala 

perilaku menentang oposisional. 

Sasaran intervensi adalah Ibu dari 

anak yang mengalami gejala perilaku 

menentang oposisional. Sedangkan 

pelaksanaan intervensi yaitu 4 minggu (10 kali 

pertemuan), dengan 3 kali pertemuan dalam 

satu minggu (setiap hari senin, selasa dan 

rabu) dengan durasi waktu 60 - 90 menit pada 

setiap sesinya, serta tolak ukur keberhasilan 

proses penerapan parent child interaction 

therapy berdasarkan dari perubahan gejala 

perilaku menentang oposisional anak. 

Subyek Penelitian 

Sesuai dengan tujuan dalam 

penelitian ini, maka peneliti disini 

menggunakan subyek penelitian satu orang Ibu 

dari anak yang mengalami gejala perilaku 

menentang oposisional. 

Variabel dan Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah self report, 

wawancara dan observasi yaitu pada keadaan 
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awal, selama intervensi, dan setelah mengikuti 

intervensi yang ditujukan untuk mengetahui 

variabel penelitian. Variabel yang akan dilihat 

atau diteliti dalam penelitian ini yaitu variabel 

bebas (independent): parent child interaction 

therapy, variabel terikat (dependent): perilaku 

menentang oposisional. Aspek yang diukur 

adalah perubahan gejala perilaku menentang 

oposisional pada anak. Dalam mengukur 

perubahan perilaku anak yang mengalami 

gejala perilaku menentang oposisional, peneliti 

menggunakan self report, yang diberikan 

kepada orang tua dan guru dengan mencatat 

frekuensi munculnya perilaku negatif setiap 

harinya. 

Prosedur Penelitian 

Penelitian dimulai dengan 

menentukan dan memilih subyek yang sesuai 

dengan karakteristik subyek penelitian yaitu 

orang tua dari anak yang mengalami gejala 

perilaku menentang oposisional. Dalam 

penelitian ini subyek banyak dilibatkan pada 

penerapan parent child interaction therapy 

yang akan dilakukan. Sebelum sesi intervensi, 

dilakukan wawancara dan pengamatan 

(baseline) terlebih dahulu selama tiga hari. 

Dimana pada penelitian sebelumnya proses 

intervensi dilakukan selama 5 minggu yang 

terdiri dari 14 sesi, dengan 2 kali pertemuan 

dalam setiap minggunya dan durasi waktunya 

60 menit pada setiap sesinya. Akan tetapi pada 

penelitian kali ini peneliti melakukan proses 

intervensi selama 4 minggu yang terdiri atas 

10 sesi, dengan 3 kali pertemuan dalam satu 

minggu (setiap hari senin, rabu dan jumat) 

dengan durasi waktu 60 - 90 menit pada setiap 

sesinya. Hal ini dlakukan untuk 

mengefisienkan waktu, memudahkan peneliti 

dalam mengevaluasi perubahan perilaku 

negatif pada anak serta menjaga semangat 

subyek dalam mengikuti dan menerapkan 

parent child interaction therapy. 

Pada tahap pelaksanaan intervensi, 

pada setiap sesi diberikan secara urut sesuai 

rancangan intervensi. Pada setiap akhir sesinya 

diberikan pekerjaan rumah sebagai upaya 

latihan dan pengaplikasian ilmu yang sudah 

diperoleh selama sesi terapi. Selain itu tugas 

rumah juga berperan, sebagai langkah evaluasi 

dari sesi terapi. Adapun nantinya ketika 

pelaksanaan akan dibuat aturan-aturan yang 

disepakati bersama dengan subyek penelitian 

untuk kelancaran proses terapi. 

Selanjutnya pada tahap pasca 

intervensi dilakukan evaluasi dari hasil 

keseluruhan tugas-tugas rumah yang diberikan 

selama proses intervensi. Hal ini bertujuan 

untuk mengetahui keadaan anak subyek 

setelah penerapan atau intervensi dihentikan. 

Sedangkan pada tahap tindak lanjut (follow 

up) akan dilakukan dua minggu setelah pasca 

dihentikannya intervensi. Hal ini bertujuan 

untuk mengetahui perubahan perilaku anak 

setelah penerapan parent child interaction 

therapy yang dilakukan subyek terhadap anak. 

Metode yang dilakukan adalah dengan 

wawancara dan juga membandingkan kembali 

evaluasi tugas rumah pada setiap sesi selama 

intervensi. 

 

Metode Analisis Data 

Peneliti melakukan evaluasi terhadap 

perubahan yang terjadi selama pemberian 

parent child interaction therapy, setelah data 

terkumpul, data kemudian diolah dan 

dianalisis dalam bentuk deskriptif dengan 

tujuan untuk memperoleh gambaran yang 

bisa digunakan untuk memperjelas hasil 

intervensi dalam jangka waktu tertentu. 

Pelaksanaan pengukuran dalam kurun waktu 

tertentu yang ditulis dan digambarkan dalam 

bentuk grafik. Analisis data dimulai dengan 

menelaah seluruh data yang telah diperoleh 

dari hasil self report. Mengenai analisis dan 

grafik ini, Sunanto, Takeuchi, Nakata (2005) 

menyatakan bahwa “dalam penelitian subyek 

tunggal banyak mempresentasikan data dalam 

bentuk grafik khususnya grafik garis”. Grafik 

memegang peran utama dalam menganalisis 

data karena membantu mengorganisasi data 

sepanjang proses pengumpulan data yang 

nantinya akan mempermudah untuk 

mengevaluasi dan memberikan rangkuman 
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data kuantitatif serta mendeskripsikan target 

perilaku yang akan membantu dalam proses 

menganalisis hubungan antara variabel bebas 

dan terikat. Penggunaan grafik ini diharapkan 

dapat lebih memperjelas gambaran dan 

pelaksanaan eksperimen dan pelaksanaan 

pengukuran data yang dilakukan selama 

beberapa sesi. Dalam penelitian kasus tunggal 

ada garis yang menunjukkan perubahan 

kondisi dari fase baseline ke intervensi atau 

dari satu intervensi ke intervensi lain 

(Sunanto, Takeuchi & Nakata, 2005). 
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