
Hubungan Antara ADHD dengan Keterlambatan Bicara dan Motorik, Gangguan 

Pemrosesan Sensori, serta  Gangguan Tidur 

 

Attention Deficit Hyperactive Disorder adalah gangguan akfitas dan perhatian (hiperkinetik) 

merupakan gangguan psikiatrik yang cukup banyak ditemukan dengan gejala utama seperti 

hiperaktifitas dan impulsivitas yang tidak konsisten dengan tingkat perkembangan anak, 

remaja, atau dewasa. Beberapa remaja atau dewasa yang mengalami ADHD gejala 

hiperaktifitas dan impulsivitas cenderung menurun meskipun gejala inatensinya kadang 

masih tetap ada  (sadock,2003 )  

Menurut Diagnostik dan Statistik Gangguan Mental (DSM-5), banyak anak-anak dengan 

ADHD juga mengalami keterlambatan bicara, keterlambatan motor kasar dan halus, memiliki  

masalah sensorik atau gangguan pemrosesan sensori. Nampaknya juga mengalami kesulitan 

untuk tidur  di malam hari, terutama ketika orang tua mencoba membawanya ke tempat tidur  

(DSM-5, APA 2013) 

Apa hubungan antara ADHD dan defisit lainnya? Untuk itu melihat kepada aktivitas otak 

pada orang ADHD berdasarkan penelitian sebagai berikut: 

 Terdapat area lobus frontal yang lebih kecil dengan sedikit aliran darah.  Dimana 

fungsi eksekutif area ini diantaranya perencanaan, organisasi, inisiasi tugas, 

penyelesaian tugas, estimasi waktu, manajemen waktu, pengaturan diri, perilaku 

sosial, ingatan jangka pendek, memori kerja, motivasi, kontrol impuls, intensionalitas, 

tujuan dan kemampuan untuk transisi efektif. Lobus frontal yang lebih kecil akan 

menyebabkan ketidakmatangan emosional. Secara keseluruhan volume serebral 

biasanya lebih kecil juga. (castellanos et all ,2003 ) 

 Sistem neurotransmiter dari dopamin dan norepinephrine yang terpengaruh. Orang 

dengan ADHD tidak cukup menghasilkan, mempertahankan atau mengangkut 

neurotransmiter secara efisien menuju otak. Studi MRI menunjukkan bahwa 

inefisiensi ini bisa terjadi karena white matter lebih sedikit dan grey matter lebih 

banyak di otak orang dengan ADHD, sehingga memperlambat kinerja. Hal ini juga 

berkaitan dengan sistem limbik, berkontribusi pada orang dengan ADHD bereaksi 

dengan cara yang tidak proporsional terhadap suatu kejadian, baik secara positif 

maupun negatif. Norepinephrine terlibat dalam pemusatan perhatian serta berperan 

dalam tidur. Orang dengan ADHD dapat memiliki caudate nucleus yang lebih kecil 



dan memainkan peran penting dalam pembelajaran, memori, perilaku sosial, gerak 

sadar dan tidur. (Biederman ,2004 ) 

 Electroencephalograms (EEGs) telah menunjukkan bahwa orang dengan ADHD 

memiliki gelombang  tetha yang lebih lambat daripada manusia  pada umumnya saat 

mereka berada dalam keadaan sadar. Perlambatan ini meningkat terutama saat 

membaca dan mendengarkan tugas, menyebabkan orang kehilangan fokus, melamun 

atau menjadi mengantuk. (mann et all ,1992 ) 

Secara keseluruhan berarti bahwa otak ADHD kurang matang dan memiliki aktivitas kurang 

dari pada neurotypical brain. Hubungan lain tergambar sebagai berikut: 

 

Terlambat Bicara: Seperti yang dinyatakan sebelumnya, lobus frontal memainkan peran 

dalam ADHD, tapi juga berperan dalam produksi bicara. Ada perbedaan yang signifikan 

antara mereka dengan ADHD yang memiliki terlambat bicara  dibandingkan dengan populasi 

umum (castellanos et all ,2003 )  Misalnya, anak berumur 7 tahun berbicara setara level usia 

4 tahun, rentang atensi  anak mungkin berusia 4 tahun. Hal ini tidak berarti anak tersebut 

memiliki ADHD. Selain itu, anak dengan terlambat bicara mungkin sulit untuk menemukan 

cara mengomunikasikan kebutuhan dengan tepat, sehingga anak mulai bertindak, tantrum 

atau melt down, sama seperti yang ditunjukkan anak dengan ADHD. Oleh karena itu, jika 

seorang anak memiliki keterlambatan bicara dan bahasa, perlu dilakukan penyelidikan 

menyeluruh untuk menentukan apakah anak itu "type of strunggles " (antara atensi dan 

perilaku) terkait dengan keterlambatan bahasa, atau ternyata anak tersebut juga memiliki 

ADHD.  

 Jika seorang anak memiliki ADHD dan terlambat bicara, fisioterapis dapat 

merekomendasikan kepada terapis wicara tentang bagaimana menggunakan gerakan sendi 

besar selama sesi terapi wicara. Hal ini akan membawa darah dan glukosa ke lobus frontal 

otak. Ini bisa bermanfaat untuk produksi bicara dan akan membantu anak ADHD untuk 

regulasi emosi. Gangguan bicara yang lain terkait dengan ADHD adalah berbicara terlalu 

cepat dan terdengar tidak jelas. Hal ini bisa disebabkan oleh impulsivitas kognitif yang 

berkaitan dengan ADHD. Hal tersebut dapat diatasi dalam sesi fisioterapi atau terapi wicara 

dengan meminta anak berbicara lebih lamban, dan berirama saat anak berbicara. (Biederman 

,2004 ) 

 

 



Keterlambatan kemampuan motorik : Proses otak ADHD lebih lambat dari pada orang 

pada umumnya  karena terhambatnya neurotransmitter dan juga karena meningkatnya 

gelombang tetha secara perlahan. Yang cukup menarik, peneliti menemukan bahwa sekitar 

setengah dari anak ADHD  dengan gangguan perkembangan koordinasi motorik kasar  

mengalami berbagai variasi derajat ADHD. (mann et all ,1992 ) Karena keterlambatan ini 

diwujudkan dalam keterbatasan keterampilan motorik.  Keterlambatan motorik ini dapat 

dibantu oleh fisioterapis dan okupasi terapis yang bekerja bersama untuk menggabungkan 

aktivitas keseimbangan dengan keterlambatan keterampilan motorik dan ADHD karena 

menyeimbangkan tubuh membutuhkan penggunaan kedua belahan otak. Sekaligus  dapat 

mempercepat pemrosesan, meningkatkan fokus dan menurunkan impulsivitas. 

 

Kegiatan ekstrakurikuler lainnya seperti senam, yoga dan bela diri melibatkan keseimbangan 

dan mempraktekkan gerakan terkontrol, sangat penting bagi anak ADHD dan keterlambatan 

motorik. Beberapa anak dengan ADHD akan mengalami kesulitan dengan masalah motorik 

halus seperti pakaian kancing atau mengikat sepatu, okupasi terapi dapat membantu dalam 

masalah tersebut.  

 

Gangguan Pemrosesan Sensori : Hasil defisiensi sindrom  adalah saat otak meminta 

Dopamin lebih.  Hal ini dapat disaksikan dalam respon hiperaktif dari orang dengan ADHD 

saat mereka mencari sensori. Lobus frontal kurang berkembang pada kasus ADHD. Ini 

merupakan "double whammy " karena antara dopamin dan lobus frontal terlibat dengan 

masalah sensorik. Gangguan pemrosesan sensoris yang sebenarnya terjadi saat seseorang 

mengalami kesulitan  mengatur dan memanfaatkan masukan sensorik. Hal ini menghasilkan 

hasil gerakan yang tidak diharapkan, emosi, perhatian dan perilaku adaptif.  

 

Gangguan tidur : Anak-anak dengan gangguan tidur atau memiliki pola tidur yang tidak 

konsisten akan memperlihatkan gejala yang terlihat seperti ADHD diantaranya iritabilitas, 

kurang berkembangnya keterampilan sosial, kesulitan perhatian, gangguan memori, output 

akademik yang rendah, peningkatan internalisasi dan eksternalisasi masalah. Karena gejala 

ini, sangat penting untuk menyingkirkan gangguan tidur sebelum mendiagnosis ADHD. 

Dapatkah seseorang memiliki kedua ADHD dan sulit tidur? Ya, tapi tidak selalu. Sebuah 

penelitian memusatkan perhatian pada anak-anak dengan diagnosa ADHD dan gangguan 

tidur. Setahun setelah operasi atau perawatan untuk gangguan tidur, hanya separuh anak yang 

mempertahankan diagnosis ADHD mereka, yang berarti separuh lainnya telah salah 



didiagnosis dengan ADHD. Gangguan tidur yang menyebabkan gejala muncul.  Penting 

untuk dicatat bahwa "masalah tidur" dulunya adalah gejala yang memenuhi syarat untuk 

mendapatkan diagnosa ADHD. Gejala tersebut telah dihapus dari DSM pada tahun 1987, 

namun masalah ini tetap dapat terjadi beberapa orang. Anak-anak dengan ADHD biasanya 

bisa tertidur dalam kerangka waktu batas normal yang dipertimbangkan. Banyak anak dengan 

ADHD cenderung bangun dengan cepat dan mengalami percepatan memulai hari mereka. 

(DSM-5, APA 2013) 
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