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Abstrak 

 
Pendahuluan: Gangguan kesehatan mental anak merupakan suatu keadaan atau kondisi 

individu yang mengalami perubahan emosional disebabkan karena kurangnya perhatian khusus 

oleh pihak orang tua maupun pihak sekolah terhadap kesehatan mental anak. Prevalensi 

gangguan kesehatan mental di Kalimantan Timur pada tahun 2013 mencapai nilai 5,8% dan 

meningkat pada tahun 2018 mencapai angka 9,8%. Berdasakan studi pendahuluan yang 

dilakukan peneliti di SDN 008 Samarinda Ulu Kalimantan Timur, data anak yang mendatangi 

terdapat 2-4 siswa/siswi yang mendatangi guru bimbingan konseling dengan keluhan dikerjai 

teman sekelas, diejek teman sekelas, serta suka mengerjai teman sekelasnya. Terdapat juga 

siswa/siswi yang menghadap wali kelas dengan keluhan mengalami penurunan prestasi belajar. 

Metode: Rancangan penelitian deskriptif. Variabel dalam penelitian ini adalah  kesehatan 

mental anak yang berada dikelas 4, 5, dan 6. Sampel sebanyak 66 orang. Instrumen penelitian 

menggunakan kuisioner. 

Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesehatan mental tertingggi responden 

adalah normal sebanyak 85 orang (75,2%), tingkat kesehatan mental anak borderline sebanyak 

20 orang (17,7%) dan yang terendah responden dengan tingkat kesehatan mental abrnormal 

sebanyak 8 orang (7,1%). 

Kesimpulan: Sebagian besar responden mempunyai kesehatan mental yang baik. 

Saran: Peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat meneliti lebih mendalam lagi tentang faktor- 

faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan mental anak sekolah dasar. 

 

Kata kunci: Kesehatan mental anak 
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Abstact 

 
Preface : Child's mental health disorder is a condition of an individual who experiences 

emotional changes due to a lack of special attention by the parents and the school to the child's 

mental health. The prevalence of mental health disorders in East Borneo in 2013 reached a  

value of 5.8% and increased in 2018 to reach 9.8%. Based on a preliminary study conducted by 

researchers at Elementary School 008 Samarinda Ulu, East Borneo, data on children who came 

to the counseling teacher is 2-4 students complained of being teased by classmates, ridiculed   

by classmates, and bullying on their classmates. There are also students who face the homeroom 

with complaints of a decrease in learning achievement 

Method : This research is descriptive research design. The variables in this research is the 

children who have mental health in grades 4, 5, and 6. The samples is 66 people. The research 

instrument uses questionnaires 

Results : The results showed that the highest level of mental health of the respondents was 85 

people (75.2%), the borderline mental health level of 20 people (17.7%) and the lowest respondents 

with abnormal mental health level of 8 people (7, 1%). 

Conclusion : The Conclusion is most respondents have good mental health, The next researcher 

is expected to be able to examine more deeply about the factors that can affect the mental health 

of elementary school children. 
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PENDAHULUAN 

Menurut WHO Gangguan kesehatan 

mental anak merupakan suatu keadaan atau 

kondisi individu yang  mengalami 

perubahan emosional yang apabila tidak 

segera diatasi akan mengakibatkan individu 

mengalami kecemasan berlebihan, depresi, 

mengalami gangguan tidur, hingga ingin 

melakukan tindakan bunuh diri (WHO, 

2016). 

Prevalensi gangguan kesehatan mental 

di Indonesia diperoleh melalui pengukuran 

pada umur ≤ 15 tahun dengan hasil 6% atau 

sebesar    37.728    orang    pada    2013 dan 

meningkat ditahun 2018 sebanyak 9,8% 

mengalami masalah kesehatan mental 

seperti gejala depresi dan kecemasan. 

Sedangkan prevalensi gangguan kesehatan 

mental di Kalimantan Timur pada tahun 

2013  mencapai  nilai  5,8%  dan meningkat 

pada   tahun   2018   mencapai   angka 9,8% 

(Riskesdas, 2018). 

Berdasakan studi pendahuluan yang 

dilakukan peneliti di SDN 008 Samarinda 

Ulu Kalimantan Timur, data anak yang 

mendatangi guru bimbingan konseling 2 per 

300  siswa/siswi  pada tahun  2017 dan pada 

9 bulan terakhir ada 4 siswa yang telah 

mendatangi guru bimbingan konseling dan 

ke wali kelas dengan keluhan  dikerjai 

teman sekelas, diejek teman sekelas, serta 

suka mengerjai teman sekelasnya. Terdapat 

juga   siswa/siswi   yang   menghadap   wali 

kelas dengan keluhan  mengalami 

penurunan prestasi belajar. 

Berdasarkan fenomena diatas maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Gambaran Kesehatan Mental 

Anak Kelas 4, 5 dan Kelas 6 SDN 008 

Samarinda Ulu 2019”. 

BAHAN DAN METODE PENELITIAN 

Lokasi Penelitian 

 
Penelitian dilakukan di Sekolah Dasar 

Negeri 008 Samarinda Ulu pada tanggal 

29-30 Mei 2019. 

 

Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif dengan pendekatan metode 

deskriptif. 

Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

dari siswa/siswi kelas 4, 5, 6 diperkirakan 

120 siswa/siswi. Pengambilan sampel pada 

penelitian ini adalah total sampling. 

Metode Pengambilan Data 

Metode pengumpulan data dilakukan 

dengan menyebarkan kuesioner Strength 

and Difficulties Questionnaire (SDQ) milik 

peneliti sebelumnya dan melakukan 

observasi pada lingkungan responden. 

Analisis Data 

Data yang telah dikumpulkan 

dianalisis secara univariat. 



 

 

 

 
HASIL PENELITIAN 

Analisa Univariat 

Karakteristik Responden 

a. Usia 

Tabel 1. 

Karakteristik Responden berdasarkan Usia 

Siswa di kelas 4, 5, dan 6 SDN 008 Samarinda 

Ulu Tahun 2019 

 
 

Klasifikasi 

 

Berdasarkan tabel di atas karakteristik 

responden berdasarkan jenis kelamin 

menunjukkan bahwa hampir setengah 

responden jenis kelamin perempuan (54%), 

sedangkan sebagian kecil responden jenis 

kelamin laki laki 52 orang (46%). 

 

c. Gambaran kesehatan mental anak 

 
Tabel 3 

Karakteristik 

Responden 

Usia 

Frekuensi 

(n) 

Persentase 

(%) 
Distribusi Responden berdasarkan kesehatan 

mental anak di kelas 4, 5, dan 6 SDN 008 

Samarinda Ulu 
 

 

10 34 

11 32 
12 37 

30,1 

28,3 
32,7 

Kesehatan mental Frekuensi Persentase 

  (n) (%)  

Normal 0-15 85 75,2 

13 10 8,8 
Borderline 16-19 20 

Abnormal 20-40 8 

17,7 

7,1 

 
Berdasarkan tabel di atas karakteristik 

responden berdasarkan usia menunjukkan 

bahwa jumlah usia hampir setengah 

responden berada dikelompok usia  12 

tahun yaitu masa anak akhir (32,7%) 

b. Jenis kelamin 

 
Tabel 2 

Distribusi Responden berdasarkan 

Berdasarkan Jenis Kelamin di kelas 4, 5, 

  dan 6 SDN 008 Samarnda  Ulu  

Total 113 100 

Berdasarkan Hasil Penelitian kesehatan 

mental anak sekolah menunjukkan bahwa 

tingkat kesehatan mental sebagian besar 

responden adalah normal sebanyak 85 

orang (75,2%), dan hampir setengah 

responden tingkat kesehatan mental anak 

borderline sebanyak 20 orang (17,7%) dan 

responden dengan tingkat kesehatan mental 

abrnormal sebanyak 8 orang (7,1%). 
Jenis kelamin Frekuensi 

(n) 

Persentase 

(%) 

Laki-laki 52 46 

Perempuan 61 54 

Total 113 100 

 



 

PEMBAHASAN 

Gambaran kesehatan mental  anak 

 

Berdasarkan Hasil Penelitian kesehatan 

mental anak sekolah ditemukan  fakta 

bahwa tingkat kesehatan mental sebagian 

besar responden adalah normal sebanyak 85 

orang (75,2%), dan hampir setengah 

responden tingkat kesehatan mental anak 

borderline sebanyak 20 orang (17,7%) dan 

responden dengan tingkat kesehatan mental 

abrnormal sebanyak 8 orang (7,1%). 

Meskipun sebagian besar kesehatan 

mental anak normal, akan tetapi ada 

beberapa kesehatan mental anak yang tidak 

normal atau terganggu. Dari hasil penelitian 

di atas terdapat 20 siswa/siswi (17,7%)  

yang kesehatan mentalnya harus 

diperhatikan agar tidak menjadi abnormal 

dan 8 siswa/siswi (7,1%) yang kesehatan 

mentalnya tidak normal. 

Gangguan tersebut berupa gangguan 

pada perilaku sehari-hari seperti anak tidak 

patuh kepada guru, suka berkelahi dengan 

teman-temannya, suka marah dan  

melempar barang ke orang lain, suka 

berkata kasar kepada orang  sekitarnya, 

tidak pernah mau ketika diminta tolong oleh 

orang tua, selalu membantah ketika guru 

meminta untuk mengerjakan pertanyaan 

kedepan. 

Dengan adanya fakta bahwa terdapat 

hasil dari kesehatan mental   anak  sebanyak 

8  siswa/siswi  (7,1)  mengalami   kesehatan 

mental yang abnormal hal ini mungkin juga 

disebabkan karena mayoritas anak adalah 

berjenis kelamin perempuan. Karena anak 

perempuan ketika memiliki perkumpulan 

dengan teman sebayanya, mereka  tidak 

akan menerima atau tertutup kepada anak 

lain yang bukan termasuk dari anggotanya, 

serta mereka akan mulai timbul rasa iri dan 

persaingan kepada sesama anggota 

kelompok yang tidak sependapat dengan 

dirinya, hal ini juga mengakibatkan 

pergulan teman sebayanya menjadi tidak 

baik. 

Hal ini sependapat dengan hasil 

penelitian Azis & Mangestuti (2005) yang 

mengatakan bahwa Jenis kelamin sangat 

mempengaruhi perkembangan mental anak. 

Terdapat perbedaan antara perempuan dan 

laki-laki dalam kecerdasan intelektual, 

emosional, dan spiritual. Perempuan lebih 

tinggi 53 % dibandingkan laki-laki 47%, hal 

inilah yang dapat mengakibatkan anak 

perempuan sangat rentang mengalami 

gangguan mental apabila apabila 

mendapatkan stressor seperti bullying, 

kekerasan atau gaya hidup. 

Hal-hal tersebut apabila tidak 

diperhatikan oleh para guru serta orang tua 

maka nantinya akan memicu kesenjangan 

bagi anak-anak dalam hal pola pikir, cara 

anak berinteraksi kesesama temannya, cara 

anak berkomunikasi kepada  temannya, 

serta proses kehidupan anak di sekolah di 

rumah dan di masyarakat. 



 

Menurut teori perkembangan Jean 

Piaget (1952) dalam Retno (2013) 

seharusnya anak pada masa usia sekolah 

dasar, anak mampu memahami nilai dan 

aturan sosial, mampu membedakan mana 

yang baik dan buruk, mampu begaul dengan 

teman secara baik, dapat berkonsentrasi 

dalam belajar, bergairah dalam belajar, 

memiliki penalaran moral yang baik seperti 

bersikap menghargai orang lain, serta 

beradaptasi dengan baik di lingkunganya 

(Retno, 2013). 

Hasil penelitian ini sependapat dengan 

penelitian sebelumnya oleh Vivi Oktaviani 

(2018) yang menunjukan bahwa 87 anak 

(88,8%) mengalami gejala gangguan 

kesehatan mental yang buruk. Anak terlihat 

sulit mengendalikan diri, berkata kasar 

terhadap guru dan teman-temanya, anak 

tidak patuh kepada guru, tidak mau duduk 

tenang saat proses pembelajaran 

berlangsung, cemas saat ditanya  dan 

kadang mengalami gangguan makan seperti 

nafsu makan berkurang . 

Hasil penelitian ini juga sependapat 

dengan penelitian lainya yang sebelumnya 

diteliti oleh Dhamayanti (2011) hasil 

penelitian menunjukan bahwa 35 % anak 

mengalami masalah kesehatan mental yang 

kurang baik. Serta penelitian yang 

dilakukan oleh Hartanto (2011) hasil 

penelitian menunjukan bahwa 40% anak 

usia sekolah mengalami masalah kesehatan 

mental anak dikarenakan anak terlihat sulit 

mengendalikan diri, berkata kasar terhadap 

guru dan teman-temanya, tidak mau duduk 

tenang saat proses pembelajaran 

berlangsung, dan cemas saat ditanya. 

Menurut asumsi peneliti mungkin 

dengan berbagai permasalahan dan tuntutan 

yang ada pada masa anak usia sekolah 

sewaktu-waktu dapat menimbulkan 

gangguan pada kesehatan mentalnya. 

Gangguan kesehatan mental pada  masa 

anak usia sekolah tidak hanya disebabkan 

dari anak itu sendiri tapi juga bisa 

disebabkan dari faktor bagaimana pola asuh 

orang tua, kegiatan selama di rumah, peran 

sosial anak di masyarakat, suasana di 

sekolah, dukungan sosial dari guru kepada 

anak didiknya, bagaimana cara guru 

mendidik dalam proses pembelajaran, serta 

dukungan dari teman sebaya. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari hasil penelitian ini dapat 

disipulkan bahwa kesehatan mental anak 

yang berada di kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 

dari 113 responden distribusi frekuensi 

menunjukkan bahwa tingkat kesehatan 

mental tertingggi responden adalah normal 

sebanyak 85 orang (75,2%), tingkat 

kesehatan mental anak borderline sebanyak 

20 orang (17,7%) dan yang terendah 

responden dengan tingkat kesehatan mental 

abrnormal sebanyak 8 orang (7,1%). 

Hasil penelitian ini diharapkan bagi 

SDN 008 Samarinda Ulu Hasil dapat 



 

memberikan masukan kepada sekolah agar 

dapat memperhatikan kesehatan mental 

anak didiknya. Seperti memberikan 

informasi atau penyuluhan kesehatan 

kepada anak didiknya. Diharapkan setelah 

mendapatkan informasi kesehatan mental, 

anak dapat terhindar dari gangguan mental. 
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