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LAMPIRAN A 

PENYESUAIAN RAGAM GERAK TERAPI GERAKAN TARI 

 

No Terapi Gerakan Tari 

Gronlund, dkk. (2005) 

Ragam Terapi Gerakan 

Tari Gronlund, dkk. (2005) 

Ragam Gerakan “Tari 

Gembira” 

Teknik Terapi Gerakan Tari 

1 Body coordination Melakukan gerakan yang 

sama saat memulai dan 

mengakhiri tarian sesuai 

dengan irama musik 

Berjalan lembeyan Body movement, space 

awareness, group coordination 

2 Mirroring Menirukan gerakan terapis 

berjalan ke kiri dan kanan 

masing-masing dua langkah 

sambil melambaikan tangan 

Anak menirukan gerakan 

terapis ngigel ke kiri dan 

kanan 

Body movement, imagery and 

movement, space awareness 

and memory movements, 

group coordination 

3 Body coordination Melakukan gerakan yang 

sama saat memulai dan 

mengakhiri tarian sesuai 

dengan irama musik 

Berjalan lembeyan Body movement, space 

awareness, group coordination 

4 Mirroring Menirukan gerakan terapis 

berjalan ke kiri dan kanan 

masing-masing dua langkah 

sambil melambaikan tangan 

Anak menirukan gerakan 

terapis ngigel ke kiri dan 

kanan 

Body movement, imagery and 

movement, space awareness 

and memory movements, 

group coordination 
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No Terapi Gerakan Tari 

Gronlund, dkk. (2005) 

Ragam Terapi Gerakan 

Tari Gronlund, dkk. (2005) 

Ragam Gerakan “Tari 

Gembira” 

Teknik Terapi Gerakan Tari 

5 Creative expression Anak menggunakan bagian 

yang berbeda dari tubuhnya 

untuk melempar balon 

Jalan maju mundur 

masing-masing dua 

langkah dan tepuk tangan 

Body movement, props, 

imagery and movement, space 

awareness and memory 

movements, group 

coordination 

6 Respect for personal 

space 

Duduk bergantian di atas 

bantal dengan 

memperhatikan teman lain 

Berjalan menyamping ke 

kiri dan kanan masing-

masing dua langkah 

sambil kepala menoleh ke 

kanan dan ke kiri 

Body movement, space 

awareness, group coordination 

7 Non-verbal expression Melompat di atas trampolin Jalan meloncat Body movement, props, 

imagery and movement, space 

awareness and memory 

movements, group 

coordination 

8 Respect for personal 

space 

Duduk bergantian di atas 

bantal dengan 

memperhatikan teman lain 

Berjalan menyamping ke 

kiri dan kanan masing-

masing dua langkah 

sambil kepala menoleh ke 

kanan dan ke kiri 

Body movement, space 

awareness, group coordination 
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No Terapi Gerakan Tari 

Gronlund, dkk. (2005) 

Ragam Terapi Gerakan 

Tari Gronlund, dkk. (2005) 

Ragam Gerakan “Tari 

Gembira” 

Teknik Terapi Gerakan Tari 

9 Balance Berdiri di atas bola senam Pelan-pelan duduk Body movement, space 

awareness, group coordination 

10 Visual coordination Anak menggerakkan 

tongkat pita dengan gerakan 

memutar 

Tangan maju mundur dan 

kepala gedhek 

Body movement,space 

awareness and memory 

movements, group 

coordination 

11 Visual coordination Anak menggerakkan 

tongkat pita dengan gerakan 

memutar 

Melambaikan tangan 

bergantian 

Body movement, space 

awareness and memory 

movements, group 

coordination 

12 Balance and body 

coordination 

Berdiri di atas bola senam 

dan menirukan pesawat 

Tangan ngawe bergantian 

dan pelan-pelan berdiri 

Body movement, space 

awareness, group coordination 

13 Body coordination Melakukan gerakan yang 

sama saat memulai dan 

mengakhiri tarian sesuai 

dengan irama musik 

Berjalan lembeyan Body movement, space 

awareness, group coordination 
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LAMPIRAN B – CHECKLIST PERILAKU HIPERAKTIF 

(PANDUAN UNTUK RATER) 

 

Waktu Pengambilan Data 

Pengambilan data oleh rater dilakukan ketika baseline dan intervensi. 

Pengambilan data dilakukan menggunakan metode observasi ketika subjek 

mengikuti pelajaran dengan event sampling. Perilaku yang diobservasi adalah 

perilaku subjek selama pelajaran di kelas dengan target perilaku hiperaktifnya. 

Rater menggunakan checklist perilaku hiperaktif untuk melakukan penilaian. 

Adapun jadwal pengambilan data untuk ketiga subjek adalah: 

SUBJEK SATU 

Minggu Ke- Kegiatan Jumlah Hari Durasi 

1 Pengambilan data 

baseline satu 

5 hari (18 September – 

26 September) 

30 menit 

pertama jam 

pelajaran 

pertama 

2–5 Pengambilan data 

ketika intervensi 

14 hari (28 September – 

23 Oktober) 

6 Pengambilan data 

baseline dua 

5 hari (26 Oktober – 31 

Oktober) 

SUBJEK DUA 

Minggu Ke- Kegiatan Jumlah Hari Durasi 

1–2 Pengambilan data 

baseline satu 

8 hari (18 September – 1 

Oktober) 

30 menit 

pertama jam 

pelajaran 

pertama 

2–5 Pengambilan data 

ketika intervensi 

11 hari (5 Oktober – 23 

Oktober) 

6 Pengambilan data 

baseline dua 

5 hari (26 Oktober – 31 

Oktober) 

SUBJEK TIGA 

Minggu Ke- Kegiatan Jumlah Hari Durasi 

1–3 Pengambilan data 

baseline satu 

11 hari (18 September – 

7 Oktober) 

30 menit 

pertama jam 

pelajaran 

pertama 

3–5 Pengambilan data 

ketika intervensi 

8 hari (9 Oktober – 23 

Oktober) 

6 Pengambilan data 

baseline dua 

5 hari (26 Oktober – 31 

Oktober) 

 

Checklist perilaku hiperaktif ini berupa pernyataan ‘Y’ untuk jawaban ‘ya’ dan ‘T’ 

untuk jawaban ‘tidak’. Subjek akan diberi tanda ‘Y’ pada saat pernyataan ada 

pada diri subjek dan tanda ‘T’ jika pernyataan tidak sesuai dengan kondisi 

subjek. Apabila pernyataan ada pada subjek (jawaban ‘Y’) maka rater harus 

mengisi tallies banyaknya perilaku yang dilakukan subjek tersebut. Namun bila 

pernyataan tersebut tidak sesuai dengan perilaku subjek (jika rater memilih ‘T’) 

maka diberi skor nol (0). Semakin tinggi skor yang diperoleh subjek, maka 

semakin tinggi tingkat hiperaktivitas subjek, begitu pula sebaliknya. 
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Panduan Observasi (Checklist Perilaku Hiperaktif) 

 

Inisial  : _______________ Diisi Oleh : _______________ 

Tanggal : _______________ Sesi  : _______________ 

 
Isilah tabel di bawah ini sesuai dengan kondisi subjek! 

 

No Kondisi 

Lingkari 

satu ‘Ya’ 

atau 

‘Tidak’ 

Bila ‘Y’ berapa kali 

subjek 

melakukannya? 

(diisi dengan tallies) 

1 Menggeliat-geliatkan badan 

dan/atau menggerakkan 

kaki/tangan saat duduk di 

kelas ketika pelajaran 

Y atau T  

2 Mengetuk-etukkan jari 

(klothekan) ketika duduk di 

bangku saat pelajaran 

berlangsung 

Y atau T  

3 Memainkan alat tulis 

(pensil, buku, penggaris) 

ketika pelajaran 

Y atau T  

4 Meninggalkan tempat 

duduk saat pelajaran 

berlangsung 

Y atau T  

5 Jalan-jalan di kelas saat 

pelajaran berlangsung 
Y atau T  

 

Total  

 

Panduan Observasi (Checklist Perilaku Hiperaktif) 

 

Inisial  : _______________ Diisi Oleh : _______________ 

Tanggal : _______________ Sesi  : _______________ 

 
Isilah tabel di bawah ini sesuai dengan kondisi subjek! 

 

No Kondisi 

Lingkari 

satu ‘Ya’ 

atau 

‘Tidak’ 

Bila ‘Y’ berapa kali 

subjek 

melakukannya? 

(diisi dengan tallies) 

1 Menggeliat-geliatkan badan 

dan/atau menggerakkan 

kaki/tangan saat duduk di 

kelas ketika pelajaran 

Y atau T  

2 Mengetuk-etukkan jari 

(klothekan) ketika duduk di 

bangku saat pelajaran 

berlangsung 

Y atau T  

3 Memainkan alat tulis 

(pensil, buku, penggaris) 

ketika pelajaran 

Y atau T  

4 Meninggalkan tempat 

duduk saat pelajaran 

berlangsung 

Y atau T  

5 Jalan-jalan di kelas saat 

pelajaran berlangsung 
Y atau T  

 

Total  
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LAMPIRAN C – REKAPITULASI DATA HASIL PENELITIAN 

Subjek 1 Subjek 2 Subjek 3  Mean 
Subjek 

1 
Subjek 

2 
Subjek 

3 

  Rater 1 Rater 2 Rater 3   Rater 1 Rater 2 Rater 3   Rater 1 Rater 2 Rater 3  B 26,6 27,25 26,18 

B1 25 27 28 B1 36 35 30 B1 27 25 25  b 12,8 11 13,8 

B2 34 28 27 B2 30 27 27 B2 29 29 27      

B3 30 26 27 B3 28 25 25 B3 26 28 26      

B4 32 28 26 B4 26 28 28 B4 27 25 26      

B5 28 26 25 B5 28 28 25 B5 29 28 28      

i1 27 20 21 B6 30 26 27 B6 28 26 25      

i2 24 16 18 B7 26 25 28 B7 25 22 25      

i3 23 16 15 B8 29 25 28 B8 26 25 25      

i4 20 11 11 i1 25 21 22 B9 27 28 28      

i5 18 12 11 i2 26 21 21 B10 28 27 28      

i6 16 10 10 i3 23 20 19 B11 25 25 25      

i7 13 9 10 i4 22 21 18 i1 24 20 22      

i8 10 8 9 i5 20 20 18 i2 20 19 18      

i9 8 7 8 i6 20 14 15 i3 25 20 18      

i10 10 7 7 i7 19 15 14 i4 20 16 16      

i11 7 8 7 i8 18 15 13 i5 20 15 15      

i12 8 8 6 i9 12 12 12 i6 19 12 14      

i13 6 4 5 i10 10 8 8 i7 15 10 10      

i14 4 5 4 i11 9 4 5 i8 10 8 7      

b1 10 10 9 b1 10 5 8 b1 15 10 10      

b2 12 12 12 b2 13 11 10 b2 15 13 14      

b3 15 14 15 b3 15 15 15 b3 12 10 11      

b4 16 13 14 b4 11 12 12 b4 15 15 15      

b5 19 13 14 b5 10 10 10 b5 19 20 19      
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LAMPIRAN D – HASIL UJI KORELASI DAN UJI BEDA 
 
A. UJI KORELASI & UJI BEDA SUBJEK SATU (Rater Satu & Rater Dua) 

 
Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Rater_1 17.2917 24 8.87341 1.81128 

Rater_2 14.0833 24 7.67784 1.56723 

 

Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 Rater_1 & Rater_2 24 .938 .000 

 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) 

  

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 Rater_1 - Rater_2 3.20833 3.13437 .63980 1.88480 4.53186 5.015 23 .000 

 
 
 
 
B. UJI KORELASI & UJI BEDA SUBJEK SATU (Rater Satu & Rater Tiga) 

 
Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Rater_1 17.2917 24 8.87341 1.81128 

Rater_3 14.1250 24 7.65741 1.56306 
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Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 Rater_1 & Rater_3 24 .938 .000 

 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) 

  

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 Rater_1 - Rater_3 3.16667 3.14389 .64174 1.83912 4.49422 4.934 23 .000 

 
 
C. UJI KORELASI & UJI BEDA SUBJEK SATU (Rater Dua & Rater Tiga) 

 
Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Rater_2 14.0833 24 7.67784 1.56723 

Rater_3 14.1250 24 7.65741 1.56306 

 

Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 Rater_2 & Rater_3 24 .989 .000 

 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) 

  

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 Rater_2 - Rater_3 -.04167 1.12208 .22904 -.51548 .43215 -.182 23 .857 
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D. UJI KORELASI & UJI BEDA SUBJEK DUA (Rater Satu & Rater Dua) 

 
Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Rater_1 20.6667 24 7.92721 1.61813 

Rater_2 18.4583 24 8.08638 1.65062 

 

Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 Rater_1 & Rater_2 24 .963 .000 

 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) 

  

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 Rater_1 - Rater_2 2.20833 2.18650 .44632 1.28505 3.13161 4.948 23 .000 

 
 
E. UJI KORELASI & UJI BEDA SUBJEK DUA (Rater Satu & Rater Tiga) 

 
Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Rater_1 20.6667 24 7.92721 1.61813 

Rater_3 18.2500 24 7.67973 1.56762 

 

Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 Rater_1 & Rater_3 24 .958 .000 
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Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) 

  

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 Rater_1 - Rater_3 2.41667 2.28257 .46593 1.45282 3.38051 5.187 23 .000 

 
 
F. UJI KORELASI & UJI BEDA SUBJEK DUA (Rater Dua & Rater Tiga) 

 
Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Rater_2 18.4583 24 8.08638 1.65062 

Rater_3 18.2500 24 7.67973 1.56762 

 

Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 Rater_2 & Rater_3 24 .972 .000 

 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) 

  

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 Rater_2 - Rater_3 .20833 1.91059 .39000 -.59844 1.01511 .534 23 .598 
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G. UJI KORELASI & UJI BEDA SUBJEK TIGA (Rater Satu & Rater Dua) 

 
Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Rater_1 21.9167 24 5.81540 1.18706 

Rater_2 19.8333 24 6.86938 1.40221 

 

Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 Rater_1 & Rater_2 24 .949 .000 

 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) 

  

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 Rater_1 - Rater_2 2.08333 2.28257 .46593 1.11949 3.04718 4.471 23 .000 

 
 
H. UJI KORELASI & UJI BEDA SUBJEK TIGA (Rater Satu & Rater Tiga) 

 
Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Rater_1 21.9167 24 5.81540 1.18706 

Rater_3 19.8750 24 6.71994 1.37170 

 

Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 Rater_1 & Rater_3 24 .952 .000 
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Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) 

  

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 Rater_1 - Rater_3 2.04167 2.13621 .43605 1.13962 2.94371 4.682 23 .000 

 
 
I. UJI KORELASI & UJI BEDA SUBJEK TIGA (Rater Dua & Rater Tiga) 

 
Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Rater_2 19.8333 24 6.86938 1.40221 

Rater_3 19.8750 24 6.71994 1.37170 

 

Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 Rater_2 & Rater_3 24 .983 .000 

 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) 

  

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 Rater_2 - Rater_3 -.04167 1.26763 .25875 -.57694 .49361 -.161 23 .873 

 



 

124 
 

LAMPIRAN E – PANDUAN WAWANCARA 

 

A. Kondisi subjek ketika duduk di bangku 

1. Bagaimana perilaku subjek ketika pelajaran berlangsung? 

2. Apa saja yang dilakukan subjek ketika di kelas? (apakah? dia 

gelisah, sering menggeliat badan, menggerakkan tangan atau kaki, 

mengetukkan jari, memainkan pena, buku, pensil atau alat tulis 

lainnya?) 

3. Apakah subjek pernah meninggalkan bangku tanpa izin? Seberapa 

sering? 

4. Bagaimana tanggapan guru terhadap perilaku subjek? 

5. Bagaimana hasil belajar subjek? 

 

B. Aktivitas motorik yang dilakukan subjek 

1. Apakah subjek pernah berlari, melompat atau memanjat pada 

situasi yang tidak tepat ketika pelajaran? Jika pernah, seberapa 

sering? 

2. Adakah yang mengganggu atau merugikan dari perilaku subjek? 

3. Apa yang biasanya dimainkan subjek ketika di sekolah? 

4. Seberapa sering subjek berpindah dari satu kegiatan ke kegiatan 

lain tanpa pernah selesai? 
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LAMPIRAN F – HASIL OBSERVASI 

 

4. Subjek Satu 

Berdasarkan grafik 4.1 (atas) dapat dilihat bahwa perilaku hiperaktif 

subjek satu ketika di kelas cukup tinggi pada sesi baseline satu. Observasi pada 

sesi baseline satu dilakukan selama 5 hari mulai tanggal 18 September 2015 

sampai dengan 26 September 2015 pada hari Sabtu, Senin, Rabu, Jum’at dan 

Sabtu. Observasi dilakukan di kelas ketika subjek satu mengikuti pelajaran. Hal 

ini karena perilaku hiperaktif subjek satu akan semakin tampak pada situasi 

formal. Kondisi semacam ini berhubungan dengan kesulitan subjek satu dalam 

mengontrol dirinya yang ditunjukkan dengan perilaku yang berlebihan dan 

gelisah. 

Pada hari pertama baseline satu, subjek satu duduk pada urutan keempat 

dan baris ketiga di sebelah kiri meja guru. Subjek satu duduk satu bangku 

dengan temannya yang perempuan. Ruang kelas subjek satu terdapat 4 lajur 

bangku dan masing-masing lajur terdiri atas lima bangku ke belakang. Selama 

observasi berlangsung, subjek satu sering menggeliatkan badan dan beberapa 

kali meninggalkan tempat duduknya, menengok ke belakang. Entah itu melihat 

pekerjaan teman atau hanya iseng saja dan mengajak bicara teman di 

sekitarnya. Begitu juga ketika guru menyuruhnya untuk membacakan soal 

bahasa daerah, subjek satu membacanya sambil berdiri dan menggeliat-

geliatkan badannya. Subjek satu juga beberapa kali memainkan alat tulisnya 

dengan mengetuk-ketukan di meja dan membuat suara gaduh yang 

mengganggu proses belajar. Selain itu, subjek satu juga beberapa kali jalan-jalan 

di kelas ketika pelajaran dengan berbagai alasan. 

Pada hari kedua baseline satu, subjek satu sedang mengikuti pelajaran 

pendidikan agama islam. Ketika guru memimpin doa, subjek satu justru sibuk 

dengan tasnya dan tidak ikut berdoa. Setelah diingatkan subjek satu ikut berdoa, 

tetapi subjek satu berdoa dengan berteriak-teriak dan pandangannya tidak fokus. 

Setelah doa selesai dan guru mengambil lembaran doa secara berkeliling, justru 

subjek satu menyanyikan sholawat dengan keras. Subjek satu menyanyikan 

sholawat sambil memainkan mobil-mobilan di meja. Padahal guru sudah 

mengingatkan untuk tidak membawa mainan ke sekolah. Temannya juga sudah 

mengingatkan subjek satu, tetapi subjek satu tetap tidak menghiraukan hal 
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tersebut dan tetap bermain. Subjek satu juga beberapa kali menengok ke 

belakang, meninggalkan tempat duduknya dan jalan-jalan ke bangku temannya. 

Perilaku subjek satu yang demikian juga terjadi pada baseline satu hari ketiga 

sampai kelima. 

Frekuensi perilaku hiperaktif subjek satu mulai mengalami penurunan 

setelah subjek satu mengikuti sesi intervensi yang diberikan. Gambaran tersebut 

terlihat dari grafik 4.1 (atas) yang menunjukkan adanya penurunan yang cukup 

signifikan. Ketika subjek satu pertama kali mengikuti sesi intervensi, subjek satu 

terlihat malu dan enggan untuk melakukan gerakan yang diminta. Tetapi setelah 

instruktur mengajak subjek satu pemanasan, subjek satu terlihat senang dan 

tertarik untuk mengikuti sesi intervensi. 

Berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan dalam modul terapi gerakan 

tari, instruktur membimbing subjek satu melakukan pemanasan terlebih dahulu 

sebelum intervensi berupa gerak “Tari Gembira” diberikan. Pemanasan ini 

bertujuan untuk merilekskan otot tubuh supaya dalam melakukan gerakan tari 

tidak mengalami cedera. Pemanasan juga diberikan sebagai salah satu cara 

instruktur untuk membangun rapport dengan subjek penelitan. Ketika melihat 

gerakan-gerakan dalam pemanasan, subjek satu merasa senang dan tertarik 

untuk mengikutinya. Ia mengatakan gerakannya lucu dan berbeda dengan 

pemanasan pada pelajaran olahraga. 

Setelah dirasa cukup, instruktur mulai mengenalkan “Tari Gembira”. 

Instruktur memutarkan video “Tari Gembira” dan meminta subjek satu untuk 

memperhatikannya. Video yang diputar tidak sampai selesai karena subjek satu 

sudah terlihat tidak fokus. Akhirnya instruktur langsung mengajak subjek satu 

untuk melakukan gerakan pertama dalam tari. Subjek satu memperhatikan 

sebentar kemudian menggerakkan tubuhnya mengikuti gerakan yang 

dicontohkan oleh instruktur. Subjek satu terlihat mudah mengikuti gerakan yang 

dicontohkan oleh instruktur. Awalnya instruktur menggunakan hitungan angka 

dalam melakukan gerakan. Setelah 3 kali mencoba, instruktur mulai memutar 

musik agar subjek satu dalam menyelaraskan gerakannya dengan iringan musik 

dalam tari. 

Intervensi diberikan selama ± 30 menit sebelum subjek satu mengikuti 

pelajaran. Setelah subjek satu mengikuti sesi intervensi, subjek satu kembali ke 

kelas untuk mengikuti pelajaran pertama. Pengukuran kembali dilakukan ketika 
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subjek satu belajar di kelas. Pada intervensi hari pertama, frekuensi perilaku 

hiperaktif subjek satu masih tergolong tinggi. Terutama perilaku menggeliatkan 

badan dan meninggalkan tempat duduk ketika pelajaran berlangsung. Demikian 

pula pada intervensi kedua dan ketiga. Pada intervensi keempat frekuensi 

perilaku hiperaktif subjek satu sudah mulai menunjukkan penurunan. Hanya saja 

untuk perilaku menginggalkan tempat duduk masih mendapat skor 5, yang 

berarti selama pengamatan subjek satu meninggalkan tempat duduk sebanyak 5 

kali. Pada pengukuran intervensi hari kelima dan seterusnya, subjek satu 

menunjukkan penurunan frekuensi perilaku hiperaktif. Perilaku subjek satu yang 

menggeliatkan badan atau menggerakkan tangan/kaki sudah banyak berkurang. 

Begitu juga perilaku subjek satu meninggalkan tempat duduk dan berjalan-jalan 

di kelas juga sudah banyak berkurang. Hanya saja untuk perilaku memainkan 

alat tulis dan klothekan, subjek satu sesekali masih melakukannya. Tetapi sudah 

tidak tidak begitu sering seperti pada masa baseline satu. 

Setelah intervensi selesai diberikan, pengukuran masih tetap dilanjutkan 

untuk mendapatkan data baseline dua. Pada hari pertama baseline dua, perilaku 

subjek satu yang membuat gaduh dengan perilaku mengetuk-etukkan jari 

(klothekan) pada waktu pelajaran kembali muncul dengan frekuensi yang lebih 

tinggi daripada pada saat intervensi. Begitu juga dengan perilaku meninggalkan 

tempat duduk. Pada hari kedua sampai kelima baseline dua, perilaku 

meninggalkan tempat duduk dan klothekan juga meningkat. 

Hasil dari grafik tersebut juga dikuatkan dengan hasil wawancara dengan 

guru. Dari hasil wawancara, guru mengatakan bahwa subjek satu mulai 

menampakkan perubahan setelah mengikuti sesi intervensi. Perubahan perilaku 

yang paling mencolok adalah perilaku sering meninggalkan tempat duduk dan 

jalan-jalan di kelas ketika pelajaran mulai berkurang. Sebelum intervensi subjek 

satu sering sekali jalan-jalan di kelas dengan berbagai alasan yang tidak penting. 

Ketika mendapat intervensi perilaku tersebut mulai berkurang. Guru mengatakan 

merasa senang dengan perubahan perilaku subjek satu. 

 

5. Subjek Dua 

Berdasarkan grafik 4.1 (tengah) dapat dilihat bahwa frekuensi perilaku 

hiperaktif subjek dua ketika mengikuti pelajaran di kelas cukup tinggi pada sesi 

baseline satu. Observasi pada sesi baseline satu dilakukan selama 8 hari mulai 
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tanggal 18 September 2015 sampai dengan 2 Oktober 2015. Observasi 

dilakukan di kelas ketika subjek dua mengikuti pelajaran. Pada hari pertama 

baseline satu, subjek dua duduk pada urutan pertama dan baris keempat di 

sebelah kiri meja guru. Subjek dua duduk satu bangku dengan temannya yang 

perempuan. Selama observasi berlangsung, subjek dua sering menggeliatkan 

badan dan beberapa kali meninggalkan tempat duduknya, menengok ke 

belakang serta bermain dengan buku atau pensilnya sehingga tidak fokus pada 

pelajaran yang diberikan guru. Subjek dua juga beberapa kali masuk kolong meja 

tanpa ada tujuan yang jelas. Subjek dua terlihat sibuk sendiri dengan dirinya dan 

tidak memperhatikan penjelasan guru. Subjek dua juga beberapa kali berdiri dan 

berjalan ke belakang menuju meja temannya yang lain. 

Pada hari kedua baseline satu, subjek dua sedang mengikuti pelajaran 

pendidikan agama islam. Ketika guru memimpin doa, tidak ikut berdoa. Subjek 

dua diam saja dan tidak menyimak doa yang dipimpin oleh guru. Setelah 

diingatkan oleh guru, subjek dua tetap saja tidak ikut berdoa. Mulutnya memang 

bergerak-gerak sambil memainkan teks doa, tetapi tidak melantunkan doa yang 

sama seperti yang diarahkan oleh guru. Ketika guru berkeliling untuk mengambil 

teks doa, subjek dua keluar dari bangku dan berjalan menuju bangku belakang. 

Subjek dua kembali diingatkan oleh guru dengan peringatan yang cukup keras. 

Perilaku subjek dua yang demikian juga terjadi pada baseline satu hari ketiga 

sampai kedepalan. Pada hari kedepalan baseline satu, frekuensi perilaku 

hiperaktif subjek dua yang tertinggi adalah meninggalkan tempat duduk ketika 

pelajaran. Subjek dua sering sekali berdiri, masuk ke kolong meja dan berpindah 

ke tempat duduk belakang. 

Frekuensi perilaku hiperaktif subjek dua mulai mengalami penurunan 

setelah subjek dua mengikuti sesi intervensi yang diberikan. Gambaran tersebut 

terlihat dari grafik 4.1 (tengah) yang menunjukkan adanya penurunan yang cukup 

signifikan. Ketika subjek dua pertama kali mengikuti sesi intervensi, subjek dua 

terlihat cukup senang karena ada temannya yang lebih dulu mengikuti sesi 

intervensi, yakni subjek satu. Subjek dua dengan cepat dapat menyesuaikan 

gerakan dengan subjek satu. Hanya saja pada gerakan memutar, subjek dua dan 

subjek satu sering bertabrakan karena langkah subjek satu yang terlalu lebar. 

Sama seperti subjek satu sebelumnya, instruktur membimbing subjek dua 

melakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum intervensi berupa gerak “Tari 



129 
 

129 
 

Gembira” diberikan. Pemanasan ini bertujuan untuk merilekskan otot tubuh 

supaya dalam melakukan gerakan tari tidak mengalami cedera. Pemanasan juga 

diberikan sebagai salah satu cara instruktur untuk membangun rapport. Subjek 

dua terlihat senang, subjek satu juga mengajari beberapa gerakan yang ia sudah 

bisa karena ia mengikuti sesi intervensi terlebih dahulu. Subjek satu juga 

mengajarkan cara menghitung gerakan agar dapat mengikuti ritme lagu dalam 

tari. 

Subjek dua tidak dikenalkan “Tari Gembira” melalui video, melainkan 

subjek dua melihat terlebih dahulu subjek satu menari. Subjek satu dengan 

senang hati memberikan contoh gerakan dan memperlihatkan kepandaiannya 

dalam menari. Setelah subjek satu selesai memberi contoh, subjek dua mulai ikut 

mencoba beberapa gerakan awal. Instruktur membimbing subjek dua dengan 

hitungan angka. Setelah 3 kali mencoba, instruktur mulai memutar musik agar 

subjek dua dalam menyelaraskan gerakannya dengan iringan musik dalam tari. 

Intervensi diberikan selama ± 30 menit sebelum subjek dua mengikuti 

pelajaran. Setelah subjek dua mengikuti sesi intervensi, subjek dua kembali ke 

kelas untuk mengikuti pelajaran pertama. Pengukuran kembali dilakukan ketika 

subjek dua belajar di kelas. Pada intervensi hari pertama, frekuensi perilaku 

hiperaktif subjek dua sudah mulai menunjukkan adanya penurunan. Pada hari 

kedepalan baseline satu subjek dua mendapat skor 28, sedangkan pada 

intervensi hari pertama skor subjek dua turun menjadi 22. Subjek dua tidak lagi 

jalan-jalan ke belakang, hanya saja untuk perilaku klothekan, menggeliatkan 

badan dan meninggalkan tempat duduk masih tinggi. 

Demikian pula pada intervensi kedua, ketiga dan keempat juga semakin 

menurun. Pada pengukuran intervensi hari kelima dan seterusnya, subjek dua 

menunjukkan penurunan frekuensi perilaku hiperaktif. Perilaku subjek dua yang 

menggeliatkan badan atau menggerakkan tangan/kaki sudah banyak berkurang. 

Begitu juga perilaku subjek dua meninggalkan tempat duduk dan berjalan-jalan di 

kelas juga sudah banyak berkurang. Hanya saja untuk perilaku memainkan alat 

tulis dan menggeliatkan badan serta masuk ke kolong meja, subjek dua sesekali 

masih melakukannya. Tetapi sudah tidak tidak begitu sering seperti pada masa 

baseline satu. 

Setelah intervensi selesai diberikan, pengukuran masih tetap dilanjutkan 

untuk mendapatkan data baseline dua. Pada hari pertama baseline dua, perilaku 
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subjek dua yang memainkan alat tulis pada waktu pelajaran kembali muncul 

dengan frekuensi yang lebih tinggi daripada pada saat intervensi. Begitu juga 

dengan perilaku menggeliatkan badan dan masuk ke kolong meja. Pada hari 

kedua sampai kelima baseline dua, perilaku menggeliatkan badan dan masuk ke 

kolong meja juga meningkat. 

Hasil dari grafik tersebut juga dikuatkan dengan hasil wawancara dengan 

guru. Guru mengatakan merasa senang dengan perubahan perilaku subjek dua. 

Berdasarkan hasil wawancara, guru mengatakan bahwa subjek dua juga mulai 

menampakkan perubahan setelah mengikuti sesi intervensi. Perubahan perilaku 

yang paling mencolok adalah perilaku sering meninggalkan tempat duduk atau 

tidak bisa duduk tenang ketika pelajaran mulai berkurang. Sebelum intervensi 

subjek dua tidak dapat duduk dan mengikuti pelajaran dengan tenang. Bahkan ia 

sering sekali terlihat sibuk sendiri di mejanya, entah itu masuk ke kolong meja 

atau memainkan alat tulis. Ketika mendapat intervensi perilaku tersebut mulai 

berkurang dan subjek dua dapat lebih fokus dalam mengikuti pelajaran. 

 

6. Subjek Tiga 

Berdasarkan grafik 4.1 (bawah) dapat dilihat bahwa frekuensi perilaku 

hiperaktif subjek tiga ketika mengikuti pelajaran di kelas cukup tinggi pada sesi 

baseline satu. Observasi pada sesi baseline satu dilakukan selama 11 hari mulai 

tanggal 18 September 2015 sampai dengan 8 Oktober 2015. Observasi 

dilakukan di kelas ketika subjek tiga mengikuti pelajaran. Waktu observasi adalah 

30 menit pertama pada jam pelajaran pertama. 

Pada hari pertama baseline satu, subjek tiga duduk pada urutan kelima 

dan baris ketiga di sebelah kiri meja guru. Subjek tiga duduk satu bangku dengan 

temannya yang perempuan. Selama observasi berlangsung, subjek tiga sering 

menggeliatkan badan, mengangkat dan menggoyang-goyangkan kakinya ke atas 

kursi, klothekan dan meninggalkan tempat duduk. Subjek tiga terlihat sibuk 

sendiri dengan dirinya dan tidak memperhatikan penjelasan guru. Saat guru 

menjelaskan subjek tiga sering “beratraksi” naik ke atas panjatan meja dan 

mengayun-ayunkan badannya. 

Pada hari kedua baseline satu, subjek tiga sedang mengikuti pelajaran 

pendidikan agama islam. Ketika guru memimpin doa, subjek tiga tidak ikut 

berdoa. Subjek tiga menoleh-nolehkan kepala ke temannya yang lain sambil 
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mengangkat kakinya ke atas kursi sambil setengah berdiri. Setelah diingatkan 

oleh guru, subjek tiga tetap saja tidak ikut berdoa. Ketika guru berkeliling untuk 

mengambil teks doa, subjek tiga keluar dari bangku dan berjalan menuju bangku 

depan sebelah kanannya dan mengobrol dengan temannya. Subjek tiga kembali 

diingatkan oleh guru dengan peringatan yang cukup keras. Bahkan guru 

mengunci kursi subjek tiga agar dia tidak pergi jalan-jalan lagi. Perilaku subjek 

tiga yang demikian juga terjadi pada baseline satu hari ketiga sampai kesebelas. 

Frekuensi perilaku hiperaktif subjek tiga mulai mengalami penurunan 

setelah subjek tiga mengikuti sesi intervensi yang diberikan. Gambaran tersebut 

terlihat dari grafik 4.1 (bawah) yang menunjukkan adanya penurunan yang cukup 

signifikan. Ketika subjek tiga pertama kali mengikuti sesi intervensi, subjek tiga 

terlihat cukup senang karena ada temannya yang lebih dulu mengikuti sesi 

intervensi, yakni subjek satu dan subjek dua. Subjek tiga dengan cepat dapat 

menyesuaikan gerakan dengan subjek satu dan subjek dua. Awalnya subjek tiga 

terlihat meremehkan gerakan yang diajarkan oleh instruktur dan tidak mau 

melakukannya. Kemudian instruktur melakukan konfrontasi dengan subjek tiga 

dengan mengatakan, subjek satu dan subjek dua saja bisa melakukan masa’ 

kamu tidak bisa? Akhirnya mungkin karena merasa tertantang, subjek tiga pun 

juga ikut melakukan gerakan tari sesuai dengan yang dicontohkan instruktur 

karena ingin menjadi yang terbaik seperti subjek satu dan subjek dua. 

Sama seperti subjek satu dan subjek dua sebelumnya, instruktur 

membimbing subjek tiga melakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum 

intervensi berupa gerak “Tari Gembira” diberikan. Pemanasan ini bertujuan untuk 

merilekskan otot tubuh supaya dalam melakukan gerakan tari tidak mengalami 

cedera. Pemanasan juga diberikan sebagai salah satu cara instruktur untuk 

membangun rapport. Subjek tiga tidak dikenalkan “Tari Gembira” melalui video, 

melainkan subjek tiga melihat terlebih dahulu subjek satu dan subjek dua menari. 

Setelah melihat subjek satu dan subjek dua bisa menari, subjek tiga juga ikut 

mencoba beberapa gerakan awal. Instruktur membimbing subjek tiga dengan 

hitungan angka. Setelah beberapa kali mencoba, instruktur mulai memutar musik 

agar subjek tiga dalam menyelaraskan gerakannya dengan iringan musik dalam 

tari dan mereka sama-sama menari. 

Intervensi diberikan selama ± 30 menit sebelum subjek tiga mengikuti 

pelajaran. Setelah subjek tiga mengikuti sesi intervensi, subjek tiga kembali ke 
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kelas untuk mengikuti pelajaran pertama. Pengukuran kembali dilakukan ketika 

subjek tiga belajar di kelas. Pada intervensi hari pertama, frekuensi perilaku 

hiperaktif subjek tiga sudah mulai menunjukkan adanya penurunan. Pada hari 

kesebelas baseline satu subjek mendapat skor 25, sedangkan pada intervensi 

hari pertama skor subjek turun menjadi 22. Perilaku subjek tiga yang suka 

mengangkat kakinya ke kursi dan berdiri di atas panjatan meja mulai berkurang. 

Begitu juga dengan perilaku subjek tiga yang sering klothekan di kelas. 

Demikian pula pada pengukuran intervensi hari kedua dan seterusnya, 

subjek tiga menunjukkan penurunan frekuensi perilaku hiperaktif. Perilaku subjek 

tiga yang sering mengangkat kakinya ke kursi dan berdiri di atas panjatan meja 

sudah banyak berkurang. Begitu juga perilaku subjek tiga meninggalkan tempat 

duduk ketika pelajaran juga sudah banyak berkurang. Hanya saja untuk perilaku 

klothekan sesekali masih muncul. Tetapi sudah tidak tidak begitu sering seperti 

pada masa baseline satu. 

Setelah intervensi selesai diberikan, pengukuran masih tetap dilanjutkan 

untuk mendapatkan data baseline dua. Pada hari pertama baseline dua, perilaku 

subjek tiga yang mengetuk-etukkan jari (klothekan) ketika pelajaran kembali 

muncul dengan frekuensi yang lebih tinggi daripada pada saat intervensi. Begitu 

juga dengan perilaku kaki naik ke atas kursi dan berdiri di atas panjatan meja 

juga meningkat pada hari kedua sampai kelima baseline dua. 

Berdasarkan hasil wawancara juga menunjukkan hasil yang sama 

dengan grafik 4.3. Sama seperti subjek satu dan subjek dua, subjek tiga juga 

mulai menampakkan perubahan setelah mengikuti sesi intervensi. Perubahan 

perilaku yang paling mencolok adalah perilaku subjek tiga yang sering sekali 

membuat suara gaduh (klothekan) ketika pelajaran mulai berkurang. Sebelum 

intervensi subjek tiga sering sekali klothekan dan mengganggu temannya. Ketika 

mendapat intervensi perilaku tersebut mulai berkurang. 
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LAMPIRAN H 
DIAGNOSIS SUBJEK PENELITIAN 
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HASIL PEMERIKSAAN PSIKOLOGIS 

 

Berdasarkan pemeriksaan psikologis pada hari Senin, 14 September 

2015 terhadap: 

Nama  : Kenji Satria Ramadhan 

Ttl  : Semarang, 22 September 2007 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

 

Maka diperoleh hasil sebagai berikut: 

HASIL ASESMEN 

Kenji mengalami kesulitan dalam memberikan perhatian dan konsentrasi. 

Hal ini ditunjukkan dengan perilakunya yang sulit duduk tenang untuk beberapa 

lama, sering menjawab pertanyaan tanpa dipikir, sulit bermain dengan tenang 

dan mudah sekali terganggu. Pada situasi sekolah Kenji juga menunjukkan 

kesulitan untuk duduk tenang dan berkonsentrasi dalam melakukan tugas di 

kelas baik individu maupun kelompok, sering jalan-jalan mengelilingi kelas ketika 

pelajaran berlangsung, sering beralasan pergi ke kamar mandi ketika pelajaran. 

Pada situasi di rumah, Kenji mengalami kesulitan pada hampir semua situasi 

ketika di rumah, baik itu ketika bermain, makan, melihat televisi, bila ada tamu di 

rumah maupun ketika bertamu ke tempat lain, di tempat ibadah ataupun di 

tempat umum yang lain serta ketika diminta untuk mengerjakan PR atau 

pekerjaan rumah lainnya. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan inteligensi dengan menggunakan skala 

kecerdasan Wechsler diperoleh tiga skor IQ, yakni IQ Verbal, IQ Performance 

dan IQ Total. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada Kenji diperoleh 

hasil sebagai berikut: 

IQ Total  : 99 (Kategori Normal) 

IQ Verbal  : 95 (Kategori Normal) 

IQ Performance : 104 (Kategori Normal) 

 

KLASIFIKASI GANGGUAN 

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) 
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HASIL PEMERIKSAAN PSIKOLOGIS 
 

Berdasarkan pemeriksaan psikologis pada hari Sabtu, 12 September 

2015 terhadap: 

Nama  : Ferdinand Brian Atmaja 

Ttl  : Semarang, 20 Maret 2008 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

 

Maka diperoleh hasil sebagai berikut: 

HASIL ASESMEN 

Brian mengalami kesulitan dalam memberikan perhatian dengan rentang 

perhatian yang pendek. Hal ini ditunjukkan dengan perilakunya yang  sering 

terlihat gelisah dengan menggerakkan kaki pada saat duduk, sulit memusatkan 

perhatian pada tugas secara terus menerus, sulit duduk tenang untuk beberapa 

lama, sering menjawab pertanyaan tanpa dipikir, sulit bermain dengan tenang 

dan mudah sekali terganggu. Pada situasi sekolah Brian juga menunjukkan 

kesulitan berkonsentrasi dalam melakukan tugas di kelas baik individu maupun 

kelompok, sering jalan-jalan mengelilingi kelas ketika pelajaran berlangsung dan 

sering memainkan alat tulis. Pada situasi di rumah, Brian menunjukkan kesulitan 

pada hampir semua situasi ketika di rumah, baik itu ketika bermain, bila ada tamu 

di rumah maupun ketika bertamu ke tempat lain, di tempat ibadah ataupun di 

tempat umum yang lain serta ketika diminta untuk mengerjakan PR atau 

pekerjaan rumah lainnya. 

 

Hasil Tes Inteligensi 

Berdasarkan hasil pemeriksaan kecerdasan dengan menggunakan skala 

kecerdasan Wechsler diperoleh tiga skor IQ, yakni IQ Verbal, IQ Performance 

dan IQ Total. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada Brian diperoleh 

hasil sebagai berikut: 

IQ Total  : 107 (Kategori Normal) 

IQ Verbal  : 109 (Kategori Normal) 

IQ Performance : 103 (Kategori Normal) 

 

KLASIFIKASI GANGGUAN 

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) 
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HASIL PEMERIKSAAN PSIKOLOGIS 
 

Berdasarkan pemeriksaan psikologis pada hari Selasa, 15 September 

2015 terhadap: 

Nama  : Angger Rizky Setyo Wibowo 

Ttl  : Semarang, 29 Januari 2008 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

 

Maka diperoleh hasil sebagai berikut: 

HASIL ASESMEN 

Angger mengalami kesulitan dalam memberikan perhatian dan 

konsentrasi. Hal ini ditunjukkan dengan perilakunya yang  sering terlihat gelisah 

dengan menggerakkan kaki pada saat duduk, sulit memusatkan perhatian pada 

tugas secara terus menerus, sulit duduk tenang untuk beberapa lama, sering 

menjawab pertanyaan tanpa dipikir, sulit bermain dengan tenang, sering 

berpindah dari satu aktivitas ke aktivitas lain tanpa menyelesaikannya dan 

mudah sekali terganggu. Pada situasi sekolah Angger juga menunjukkan 

kesulitan berkonsentrasi dalam melakukan tugas di kelas baik individu maupun 

kelompok dan sering membuat keributan ketika pelajaran. Pada situasi di rumah, 

Angger menunjukkan kesulitan pada hampir semua situasi ketika di rumah, baik 

itu ketika bermain, bila ada tamu di rumah maupun ketika bertamu ke tempat lain, 

di tempat ibadah ataupun di tempat umum yang lain serta ketika diminta untuk 

mengerjakan PR atau pekerjaan rumah lainnya. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan kecerdasan dengan menggunakan skala 

kecerdasan Wechsler diperoleh tiga skor IQ, yakni IQ Verbal, IQ Performance 

dan IQ Total.  Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada Angger 

diperoleh hasil sebagai berikut: 

IQ Total  : 93 (Kategori Normal) 

IQ Verbal  : 97 (Kategori Normal) 

IQ Performance : 87 (Kategori Di bawah rata-rata) 

 

KLASIFIKASI GANGGUAN 

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) 
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LAMPIRAN J 
PERNYATAAN 
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