
17 
 

PENDAHULUAN 

 

Beberapa tahun terakhir kasus anak berkebutuhan khusus terus meningkat. 

Kasus anak berkebutuhan khusus yang tercatat sebanyak 324.000 anak namun 

hanya 75.000 anak yang menjalani pendidikan sesuai data Dirjen Pendidikan Luar 

Biasa Kementerian Pendidikan Nasional pada bulan Maret tahun 2010 (dalam 

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Republik Indonesia, 2011). Kasus anak berkebutuhan khusus yang saat ini banyak 

ditemui di sekolah adalah Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD 

(dalam Evanjeli, 2015). 

The National Health Interview Survey tahun 2006 menyebutkan bahwa 7% 

anak usia antara 3 hingga 17 tahun telah didiagnosis menderita ADHD (dalam 

Bloom & Cohen, 2007). Prevalensi anak ADHD berkisar antara 3 - 10% pada 

anak-anak usia sekolah, dan 35 - 50% kasus ADHD dapat berlanjut ke masa 

remaja atau dewasa. Dari 34 juta kasus ADHD di Amerika Serikat, Eropa dan 

Jepang, diperkirakan 31% menjadi kasus ADHD dewasa (usia > 19 tahun) dan 

69% kasus ADHD pada usia 3 – 19 tahun (dalam Setyawan, 2010). Sedangkan 

prevalensi di Indonesia pada anak usia sekolah yang didiagnosis ADHD belum 

diketahui secara pasti. Menurut Saputro (2009) dan Judarwanto (2009) dalam 

penelitian Rusmawati (2012) disebutkan bahwa populasi anak sekolah dasar yang 

mengalami ADHD adalah 16,3 % dari total populasi yaitu 25,85 juta anak. 

Berdasarkan data tersebut diperkirakan tambahan kasus baru ADHD sebanyak 

9000 kasus. Manifestasi klinis yang terjadi mulai dari yang ringan hingga berat 

atau bisa terjadi dengan jumlah gejala minimal hingga lebih banyak gejala. 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) dalam bahasa Indonesia 

disebut Gangguan Pemusatan Perhatian dan Hiperaktivitas (GPPH). ADHD atau 

GPPH merupakan istilah psikiatrik yang digunakan untuk menyebut gangguan 

hiperaktivitas dan inatensi pada anak. Dalam penelitian ini istilah yang digunakan 

adalah ADHD. Menurut Durand dan Barlow (dalam Mahabbati, 2013) manifestasi 

dari gangguan ini adalah inatensi, yaitu perilaku hilang atau beralihnya perhatian 
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dan kesulitan mengorganisasi tugas-tugas; hiperaktif-impulsif, yaitu perilaku yang 

tidak terkendali dan sikap impulsif atau terburu-buru yang berlebihan. 

Istilah diagnostik Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) 

berdasarkan Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder Fifth edition 

(APA, 2013) adalah pola perilaku yang menetap dari inatensi dan/atau hiperaktif-

impulsif yang mengganggu fungsi perkembangan. Beberapa gejala muncul 

sebelum usia 12 tahun dan biasanya terlihat pada dua atau lebih situasi yang 

berbeda, seperti di rumah dan di sekolah. 

Salah satu masalah perilaku yang muncul sebagai akibat dari gejala yang 

terlihat pada anak ADHD di sekolah adalah perilaku off-task atau perilaku 

mengabaikan tugas di kelas. Perilaku mengabaikan tugas merupakan istilah yang 

digunakan dalam setting pendidikan untuk menjelaskan perilaku berkurangnya 

perhatian (inattentive behavior) pada anak ADHD (dalam Kofler, Rapport & 

Alderson, 2008).  

Berkurangnya perhatian merupakan dasar dari masalah anak dengan 

gangguan ADHD (dalam Setyowati, 2010). Berkurangnya perhatian akan 

mengakibatkan masalah-masalah lain pada anak ADHD seperti ketidakmampuan 

anak untuk duduk tenang lebih dari beberapa menit, mengganggu, temper 

tantrum, keras kepala dan tidak berespon terhadap hukuman. Anak ADHD sering 

membuat keributan di kelas dan cenderung sering berkelahi (terutama anak laki-

laki), gagal mengikuti atau mengingat instruksi dan menyelesaikan tugas. 

Berkurangnya perhatian biasanya juga menyebabkan prestasi akademik anak 

ADHD yang di bawah rata-rata.  

DuPaul dan Stoner (dalam Gaastra, dkk., 2016) menyatakan bahwa anak 

ADHD sering berjuang untuk mempertahankan perhatian pada tugas dan 

pelajaran, sering berbicara dengan teman sekelas pada saat yang tidak tepat, serta 

memanggil dan meninggalkan tempat duduk mereka tanpa izin. Sebagai 

konsekuensinya, anak dengan ADHD berisiko mengalami kesulitan akademis, 

termasuk prestasi belajar yang rendah, tidak naik kelas, ditempatkan pada 

pendidikan khusus, dan penskorsan atau putus sekolah. Sidhi (dalam Sugiarmin, 

2007) menyebutkan data dari beberapa penelitian dilaporkan bahwa anak ADHD 
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yang mengulang kelas satu kali sebanyak 50-85%, yang mengulang  kelas  dua 

sampai tiga kali sebanyak 30%, dan yang harus mengikuti kelas khusus sebanyak 

10 %. 

Perilaku mengabaikan tugas pada anak ADHD tidak hanya menjadi 

masalah bagi dirinya sendiri, namun berdampak pula bagi guru mereka. Roberts 

(2001) berpendapat bahwa perilaku mengabaikan tugas merupakan tantangan 

serius yang dihadapi guru. Perilaku mengabaikan tugas telah diidentifikasi sebagai 

salah satu alasan paling umum para guru mengalami tekanan dalam menghadapi 

anak ADHD. Greene (dalam Gaastra, dkk., 2016) menyatakan bahwa guru yang 

mengajar di sekolah umum, tanpa memandang usia dan tahun pengalaman 

mengajar mereka, menganggap anak-anak dengan ADHD lebih menimbulkan 

stres dalam mengajar dibandingkan anak-anak lain. Mereka melaporkan bahwa 

mengajar anak-anak dengan ADHD menyebabkan terganggunya proses 

pengajaran, kehilangan kepuasan dari pengajaran, keraguan diri dan 

meningkatnya kebutuhan akan dukungan. 

Gaastra dan kawan-kawan (2016) menambahkan pula bahwa perilaku 

mengabaikan tugas anak ADHD juga dapat mengganggu proses belajar teman 

sekelas dan berpotensi menimbulkan perilaku maladaptif dari teman sekelas 

maupun guru. Akibatnya fungsi kelas secara keseluruhan dapat menurun, baik 

secara akademis maupun sosial. Campbell, Endman, dan Bernfeld (dalam Gaastra, 

dkk., 2016) mengemukakan bahwa kehadiran anak dengan ADHD di kelas 

menyebabkan interaksi yang lebih negatif antara guru dan siswa.  

Perilaku mengabaikan tugas merupakan indikator bahwa siswa tidak 

terfokus pada aktivitas pembelajaran (dalam Godwin, dkk., 2014). Sesuai dengan 

pendapat Roberts (2001) mengatakan bahwa siswa yang melakukan perilaku 

mengabaikan tugas adalah siswa yang tidak memperhatikan, mengalami 

kebingungan dan/atau gagal dalam menyelesaikan tugas dalam kelas. Pate-

Clevenger dan kawan-kawan (2008) menjelaskan lebih lanjut bahwa perilaku 

mengabaikan tugas terlihat setiap kali siswa tidak mengerjakan aktivitas di kelas, 

menunjukkan kurangnya pengendalian diri, memperlihatkan perilaku kasar, 
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motivasi yang rendah atau perilaku sosial lainnya yang berdampak negatif pada 

prestasi akademik di kelas.  

Pendapat lain dikemukakan oleh Baker (2007) yang menyatakan perilaku 

mengabaikan tugas sebagai perilaku yang mempengaruhi pembelajaran, siswa 

melepaskan diri sepenuhnya dari lingkungan belajar dan melibatkan diri pada hal-

hal yang tidak berkaitan dengan belajar.  

Shapiro (dalam Sorell, 2013) menyebut perilaku mengabaikan tugas 

sebagai perilaku ketidakterlibatan di kelas yang digolongkan dalam tiga kategori 

yaitu verbal off-task yang menjelaskan setiap verbalisasi yang terdengar yang 

tidak diizinkan dan/atau tidak terkait dengan tugas akademik yang ditugaskan, 

motor off-task yang mengacu pada kejadian aktivitas motorik yang tidak terkait 

langsung dengan tugas akademik yang ditugaskan, dan passive off-task mengacu 

pada siswa yang secara pasif tidak menghadiri kegiatan akademik yang 

ditugaskan untuk jangka waktu setidaknya tiga detik berturut-turut.  

Pada penelitian Cook (2015), perilaku mengabaikan tugas anak dengan 

ADHD digolongkan dalam tiga jenis yaitu berbicara dengan siswa lain atau guru 

tentang sesuatu yang tidak terkait dengan tugas (verbal off-task), berdiri atau 

berjalan dan tidak memperhatikan tugas (motor off-task), atau melihat sesuatu 

selain tugas (passive off-task) seperti memandangi siswa lain, guru, atau jam 

untuk jangka waktu setidaknya tiga detik berturut-turut. Sedangkan dalam 

penelitian Livermore (2012) perilaku mengabaikan tugas terdiri dari tiga target 

perilaku yaitu berbicara tanpa izin, meninggalkan tempat duduk tanpa izin, dan 

membuat suara yang terdengar atau memanggil guru dengan tidak sepantasnya di 

dalam kelas.  

Zentall, Craig, dan Kuester (dalam Lin, 2014) menyatakan bahwa siswa 

dengan ADHD menunjukkan tingkat aktivitas motorik dan kegelisahan yang lebih 

tinggi, verbalisasi negatif, dan berbagai perilaku mengabaikan tugas lainnya 

daripada siswa tanpa ADHD. Dibandingkan dengan teman-teman mereka, anak-

anak usia sekolah dengan ADHD telah terbukti menunjukkan periode aktivitas 

motorik yang jauh lebih lama saat melakukan tugas yang membutuhkan perhatian 

khusus. Barkley (dalam Lin, 2014) menyimpulkan bahwa pola perilaku 
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mengabaikan tugas yang bermasalah ini dimanifestasikan di kelas sebagai 

kesulitan dalam memperhatikan dan mengikuti instruksi, menyelesaikan kegiatan 

instruksional, dan mematuhi peraturan kelas. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perilaku 

mengabaikan tugas adalah perilaku siswa yang tidak bisa memberi perhatian 

secara penuh pada aktivitas belajar yang sedang berlangsung, siswa cenderung 

beraktivitas sendiri tanpa aturan, dan enggan untuk mengerjakan tugas-tugas 

sekolah.  

Perilaku mengabaikan tugas terjadi di antara siswa dengan dan tanpa 

disabilitas (dalam Pate-Clevenger, dkk., 2008). Shechtman dan Leichtentritt 

(dalam Pate-Clevenger, dkk., 2008) mengamati adanya peningkatan perilaku yang 

tidak dikehendaki dalam kelas pada siswa dengan kesulitan belajar. 

Seperti dicatat oleh Rosenberg dan Sindelar (dalam Pate-Clevenger, dkk., 2008) 

bahwa kurangnya perhatian dan perilaku mengganggu adalah masalah umum pada 

siswa dengan kebutuhan khusus. Moor dan Sweeney (dalam Pate-Clevenger, dkk., 

2008) menyatakan bahwa perilaku mengabaikan tugas dan mengganggu yang 

berkontribusi terhadap kinerja akademis yang rendah dilakukan oleh siswa dengan 

disabilitas intelektual ringan, gangguan perilaku, dan siswa dengan gangguan 

belajar. Selain itu, Kilmer (dalam Pate-Clavenger, dkk., 2008) menambahkan 

bahwa masalah kesehatan mental dan krisis pribadi dapat memicu perilaku 

mengabaikan tugas diluar kontrol guru. Jolivett dan kawan-kawan (dalam Pate-

Clevenger, dkk., 2008)  menyebutkan perilaku mengabaikan tugas pada siswa 

yang mengalami depresi atau siswa yang memiliki gangguan emosional dan 

perilaku. 

Pada anak ADHD, Junod dan kawan-kawan (2006) menyebutkan bahwa 

beberapa penelitian mengidentifikasi perilaku mengabaikan tugas di kelas yang 

membedakan antara siswa dengan ADHD dari rekan-rekan mereka yang tanpa 

ADHD. Hasil penelitian menyatakan bahwa siswa dengan ADHD menunjukkan 

tingkat yang lebih tinggi pada aktivitas motorik kasar dan gelisah, verbalisasi 

negatif, serta berbagai perilaku mengabaikan tugas lain dibandingkan siswa tanpa 

ADHD. Selanjutnya, anak laki-laki dengan ADHD biasanya menunjukkan tingkat 
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gangguan yang lebih tinggi pada aktivitas motorik kasar dan agresivitas daripada 

anak perempuan dengan ADHD. Namun, anak perempuan dengan ADHD lebih 

sering meminta perhatian dan bantuan dari guru daripada anak laki-laki dengan 

ADHD.  

Dengan tingginya tingkat inatensi pada anak ADHD, tidaklah 

mengherankan bahwa salah satu resiko terbesar bagi individu dengan gangguan 

ini adalah masalah dalam prestasi akademik. Ota dan DuPaul (dalam Warner, 

2012) berpendapat bahwa perilaku mengabaikan tugas menjadi masalah penting 

yang membutuhkan alat dan sumber daya untuk membantu mengatasinya sebaik 

mungkin. Siswa yang berperilaku mengabaikan tugas tidak hanya membatasi 

potensi dirinya sendiri, tetapi juga mengalihkan perhatian rekan-rekan mereka. 

Prestasi akademik menjadi terhalang ketika kurangnya perhatian dan 

menyebabkan siswa tidak dapat menunjukkan kemampuannya di level tertinggi. 

Mengingat dampak yang muncul terhadap pengelolaan kelas dan prestasi 

akademik anak, masalah perilaku mengabaikan tugas di kelas pada anak ADHD 

memerlukan penanganan yang tepat. Roberts (dalam Godwin, dkk., 2014) 

menyatakan bahwa menghilangkan semua perilaku mengabaikan tugas bukanlah 

hal yang mudah. Oleh karena itu, mengurangi tingkat perilaku mengabaikan tugas 

merupakan tujuan penting yang ingin dicapai dalam penelitian ini. 

Centers for Disease Control and Prevention (dalam Cook, 2015) 

menyatakan bahwa penanganan perilaku anak ADHD biasanya diobati melalui 

penggunaan obat stimulan. Meskipun stimulan telah ditemukan secara efektif 

dalam mengurangi gejala dan meningkatkan kinerja sekolah, namun memiliki 

efek samping seperti nafsu makan berkurang, insomnia, kecemasan, dan masalah 

kardiovaskular. DuPaul dan Rapport (dalam Cook, 2015) menyebutkan sekitar 

25% dari siswa dengan ADHD tetap berperilaku mengabaikan tugas di kelas dan 

kemungkinan gagal untuk meningkatkan akademis meskipun minum obat. Oleh 

karena itu, pedoman dari American Academy of Pediatrics (dalam Cook, 2015) 

merekomendasikan teknik perilaku sebagai pengobatan awal untuk anak-anak dan 

stimulan dengan penanganan perilaku untuk anak-anak usia sekolah.  
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Terdapat banyak jenis intervensi perilaku yang dapat digunakan dalam 

mengatasi perilaku mengabaikan tugas di kelas. Livermore (2012) dalam 

penelitiannya menyebutkan beberapa teknik yang sering digunakan untuk 

mengatasi perilaku mengabaikan tugas tersebut antara lain strategi berbasis 

penguatan (reinforcement), extinction, penghapusan stimulus yang diinginkan, 

punishment, prosedur response-cost, prosedur time-out, sistem reward positif, dan 

pemberian aversive stimuli. Livermore (2012) berpendapat bahwa pertimbangan 

penting ketika memilih teknik penanganan adalah tingkat intervensi atau campur 

tangan. Intervensi yang dinilai paling banyak mengganggu kegiatan belajar harus 

dipertimbangkan terlebih dahulu. Jika pilihan intervensi adalah antara prosedur 

dianggap sama efektif, maka intervensi yang paling tidak mengganggu harus 

dipilih (Gast dan Wolery, 2000; Alberto dan Troutman, 2009; dalam Livermore, 

2012). Salah satu intervensi perilaku yang dianggap tidak mengganggu kegiatan 

belajar adalah adalah Video Self-Modeling.  

Video Self-Modeling merupakan aplikasi spesifik pemodelan video (video 

modeling) yang memungkinkan anak untuk meniru perilaku yang ditargetkan 

dengan mengamati dirinya sebagai model video yang berhasil melakukan perilaku 

tertentu (Dowrick dalam Bellini & Akullian, 2007 ).  

Jones (dalam Nikopoulous & Keenan, 2006) mengungkapkan bahwa 

terapi dan sesuatu berupa pengajaran dari sebuah proses modeling secara langsung 

menjadi suatu bentuk latihan yang efektif. Modeling adalah belajar melalui 

observasi bukan sekedar meniru tetapi meliputi proses kognitif. Modeling bisa 

dilakukan dengan menggunakan media obyek yang sebenarnya yaitu manusia, 

suara-suara dan gambar. Gambar bisa berupa gambar mati atau tidak bergerak 

maupun gambar hidup. Gambar hidup ini akan memperlihatkan perilaku tertentu. 

Untuk mendapatkan gambar hidup bisa menggunakan media video / video 

modeling (dalam Margaretha, 2012). 

Menurut Bellini & Akullian (2007), video modeling sebagai suatu 

prosedur tritmen yang dapat digunakan dalam berbagai situasi, baik bagi anak-

anak normal maupun yang mengalami gangguan perkembangan. Selain itu, video 

modeling juga merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan komunikasi 
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sosial, fungsi perilaku dan kemampuan fungsional baik dilakukan sebagai suatu 

teknik sendiri atau dikombinasikan dengan teknik yang lainnya seperti 

reinforcement, feedback, time delay, in vivo dan behavior rehearsal. Video 

modeling dapat menggunakan teman, saudara kandung, orang dewasa, atau diri 

sendiri sebagai model yang disebut sebagai video self-modeling. 

Kehle dan kawan-kawan (dalam Pummel, 2009) menjelaskan bahwa video 

self-modeling dilakukan melalui pengamatan berulang-ulang tentang diri sendiri 

pada rekaman video yang hanya menampilkan perilaku yang diinginkan dan 

sesuai. Tujuan video self-modeling adalah menghasilkan perubahan perilaku yang 

positif sebagai akibat langsung melihat rekaman video.  

Teori belajar kognisi sosial dari Albert Bandura menjadi dasar teoritis 

untuk intervensi video self-modeling. Dalam teori ini Bandura menekankan belajar 

melalui pengamatan (dalam Livermore, 2012). 

Bandura (1977) mengemukakan bahwa seorang individu belajar banyak 

tentang perilaku melalui peniruan atau modeling, bahkan tanpa adanya penguat 

(reinforcement) sekalipun yang diterimanya. Proses belajar semacam ini disebut 

“observational learning” atau pembelajaran melalui pengamatan. Proses 

pembelajaran tersebut melalui empat langkah, yaitu 1) individu harus 

memperhatikan model (attentional processes), 2) perilaku yang dimodelkan harus 

dipertahankan dalam memori (retentional processes), 3) representasi simbolis dari 

perilaku diubah menjadi tindakan yang tepat sesuai dengan perilaku yang 

dimodelkan (motor reproductive processes), dan 4) individu harus termotivasi 

untuk meniru perilaku model (motivational processes). 

Buggey (2007) menyebutkan bahwa konsep self-efficacy merupakan 

intisari dari video self-modeling. Self-efficacy didasarkan pada kerangka teori 

kognisi sosial Bandura yang membantu menjelaskan efektivitas video self-

modeling. Bandura (1977) menjelaskan self-efficacy sebagai keyakinan dalam diri 

seseorang bahwa ia memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan 

atau berhasil dalam mengatasi situasi tertentu. Selanjutnya, Bandura (1977) 

menyatakan cara yang paling efektif untuk meningkatkan self-efficacy adalah 

dengan mengubah perilaku. Individu mengamati diri mereka sebagai model 
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perilaku yang diinginkan dan kemudian terus berlatih perilaku tersebut, sehingga 

meningkatkan self-efficacy mereka. 

Teori kognisi sosial mendukung model sebab akibat yang melibatkan 

determinisme timbal balik triadic (triadic reciprocal determinism). Triadic 

reciprocal determinism merupakan dalil dari Bandura (dalam Margaretha, 2012) 

yang menyatakan bahwa untuk membuat seseorang itu belajar, maka unsur orang 

tersebut (person), perilakunya (behavior) dan lingkungan (environment) tidak 

terpisahkan serta sebagai penentu interaksi yang saling mempengaruhi. 

Video self-modeling memberi unsur-unsur penting dari self-efficacy (dalam 

Chandler, 2012). Melalui video self-modeling individu dapat melihat cara terbaik 

untuk melakukan keterampilan. Salah satunya adalah dengan memandang diri 

sendiri melakukan keterampilan akan memperkuat keyakinan seseorang akan 

kemampuannya sendiri. Dowrick (dalam Chandler, 2012) menyebutkan bahwa 

video self-modeling memiliki potensi bagi individu untuk belajar dari gambaran 

perilaku adaptif mereka sendiri.  

Teknik video self-modeling pertama kali diteliti dan dikembangkan dalam 

aplikasi pendidikan oleh Creer dan Miklich pada tahun 1970 (dalam Livermore, 

2012). Mereka mempresentasikan sebuah studi kasus dengan seorang anak laki-

laki berusia 10 tahun yang dianggap agresif dan menunjukkan perilaku tidak 

pantas untuk seusianya. Tujuan dari intervensi ini adalah untuk mengurangi 

frekuensi perilaku negatif anak laki-laki tersebut. Anak laki-laki itu direkam video 

saat sesi bermain peran dimana dia diminta menampilkan perilaku yang sesuai 

dan perilaku yang tidak sesuai. Dua minggu setelah rekaman, anak laki-laki itu 

menonton video berdurasi 5 menit itu dengan hanya perilaku yang sesuai, setiap 

hari, selama 2 minggu. Hasilnya adalah penurunan perilaku yang tidak sesuai. 

Anak laki-laki itu kemudian menonton video kembali dengan perilaku tidak sesuai 

selama 2 minggu berikutnya. Perilakunya yang tidak sesuai kembali ke tingkat 

dasar. Dia kemudian menonton video tersebut dengan perilaku yang sesuai lagi 

dan ini menyebabkan perbaikan, yang dipertahankan selama lebih dari 6 bulan. 
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Video self-modeling merupakan intervensi yang relatif cepat dengan 

pertimbangan waktu menjadi salah satu esensi pemilihan terapi untuk anak 

ADHD. Dowrick dan Raeburn (dalam Livermore, 2012) menyatakan bahwa 

rekaman video self-modeling tidak boleh lebih dari 2 ½ sampai 3 menit untuk 

mendapatkan hasil yang diinginkan. Dengan periode pengamatan yang relatif 

pendek, individu dapat segera bertransisi ke lingkungan yang ditargetkan. Selain 

durasi video, pelaksanaan strategi juga relatif singkat. Seorang individu dapat 

diarahkan melalui video self-modeling selama 5 sampai 20 menit.  

Dowrick (dalam Hart, 2010) menyampaikan bahwa ada dua jenis video 

self-modeling yang digunakan untuk mengubah perilaku, yaitu positive self-review 

dan feedforward. Positive self-review merupakan bentuk pemodelan dimana video 

dibuat pada saat individu melakukan sedikit target perilaku yang baik atau banyak 

melakukan perilaku yang tidak sesuai. Video ini kemudian diedit untuk 

menghilangkan perilaku yang tidak sesuai, sehingga individu hanya menonton 

target perilaku yang sesuai atau diharapkan. Sedangkan feed-forward modeling, 

merupakan bentuk pemodelan yang menggunakan gambar video dari perilaku 

adaptif yang kompleks yang belum dicapai oleh seorang individu.  

Pada penelitian ini menggunakan video self-modeling dengan jenis positive 

self-review. Metode ini melibatkan pembuatan video yang menggambarkan 

contoh optimal dari perilaku adaptif individu. Mengacu pada hasil penelitian 

Livermore (2012) dan hasil penelitian Clare dan kawan-kawan (2000) yang 

menunjukkan video self-modeling dengan metode positive self-review efektif 

untuk mengurangi perilaku mengabaikan tugas dan meningkatkan perilaku on-

task siswa di kelas. Perilaku on-task menurut Clare dan kawan-kawan (2000) 

didefinisikan sebagai siswa yang berorientasi pada guru atau tugas yang sedang 

dikerjakan dan melakukan aktivitas yang ditugaskan. Buggey (2005) menjelaskan 

prosedur dasar yang digunakan untuk melakukan intervensi ini yaitu melibatkan 

(a) rekaman video perilaku, (b) mengedit bagian video untuk membuat atau 

menampilkan versi dari perilaku yang diinginkan, dan (c) memungkinkan individu 

untuk melihat video dari diri mereka sendiri, yang menunjukkan perilaku yang 

diinginkan. 
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Dowrick (dalam Chandler, 2012) menyebut intervensi video self-modeling 

memiliki potensi bagi individu untuk belajar dari gambaran perilaku adaptifnya 

sendiri. Video self-modeling memungkinkan anak-anak untuk menjadi bintang 

utama di layar televisi. Keterlibatan anak dalam intervensi ini biasanya sangat 

memotivasi dan dapat berfungsi untuk meningkatkan harga diri dan kepercayaan 

diri anak tersebut, yang menurut Bandura merupakan elemen yang diperlukan dari 

self-efficacy. 

Axelrod dan kawan-kawan (2014) menyebutkan bahwa intervensi 

pemodelan video telah digunakan di berbagai disiplin ilmu dan populasi. National 

Autism Center 2009 (dalam Axelrod, 2014) menyatakan bahwa intervensi 

pemodelan video terbukti efektif bagi anak-anak dengan gangguan spektrum 

autism. Meskipun saat ini tidak banyak diadopsi intervensi video self-modeling 

yang secara spesifik untuk anak dengan ADHD, hasil penelitian telah memberikan 

kesempatan besar untuk penggunaan pemodelan video dengan populasi ini. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya di Selandia Baru yang 

dilakukan oleh Livermore (2012) dengan menerapkan video self-modeling untuk 

mengurangi perilaku mengabaikan tugas pada siswa di sekolah umum. 

Peningkatan  jumlah anak usia sekolah dasar dengan ADHD yang cukup tinggi di 

negara tersebut dari 60000 pada tahun 2001 menjadi 100000 pada tahun 2011 

dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan partisipan penelitian, karena 

siswa dengan ADHD menunjukkan banyak perilaku yang mengganggu belajar di 

kelas. Hasil penelitian membuktikan bahwa perilaku mengabaikan tugas siswa 

berkurang dan jumlah tulisan yang dihasilkan meningkat setelah menjalani 

intervensi video self-modeling.   

Penelitian serupa dilakukan Schwan dan Holzworth (2003) yang 

menyelidiki dampak video self-modeling pada perilaku yang tidak dikehendaki 

(inappropriate behavior) siswa sekolah dasar. Perilaku yang tidak dikehendaki 

dibagi ke dalam kategori pelanggaran, bersuara yang tidak pantas, agresi, gerakan 

yang tidak pantas, dan inatensi. Siswa melihat tayangan video self-modeling sekali 

sehari selama enam hari dalam jangka waktu dua minggu. Hasil penelitian secara 

keseluruhan  menunjukkan penurunan perilaku inappropriate. Penelitian Clare, 
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Jenson, dan Bray (2000) juga  fokus pada penggunaan video self-modeling untuk 

meningkatkan perilaku on-task pada tiga orang siswa dengan disabilitas. Peneliti 

hadir dan mengingatkan siswa untuk menghadiri video jika perhatian mereka 

mulai memudar. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan yang signifikan 

dalam perilaku on-task selama intervensi untuk masing-masing siswa. 

Selanjutnya, pengambilan data follow up yang dilakukan 6 dan 8 minggu setelah 

intervensi mengungkapkan bahwa perilaku on-task tetap lebih tinggi di atas 

baseline awal.  

Penelitian mengenai video self-modeling pada anak ADHD, khususnya 

untuk menurunkan perilaku mengabaikan tugas di kelas masih belum berkembang 

di Indonesia. Padahal, apabila video self-modeling terbukti efektif, maka akan 

dapat digunakan sebagai metode alternatif dalam memberikan tritmen pada anak 

ADHD. Hal ini mengingat bahwa anak ADHD memiliki rentang perhatian yang 

relatif pendek, sehingga intervensi ini lebih menarik dengan durasi waktu yang 

relatif cepat. Penelitian Margaretha (2012) dan Gina (2015) menggunakan video 

self-modeling untuk melatih kemampuan menggosok gigi pada anak Autisme 

Spectrum Disorders. Suwartika (2014) meneliti penggunaan video modeling dan 

video self-modeling untuk meningkatkan keterampilan sosial pada anak disabilitas 

intelektual. Sedangkan penelitian video self-modeling terbaru dilakukan oleh 

Nuriyanti (2016) untuk melatih kemandirian berpakaian pada anak Intellectual 

Disability.  

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan, penerapan video 

self-modeling dalam mengajarkan perilaku adaptif dan keterampilan hidup sehari-

hari pada anak yang mengalami gangguan perkembangan, dinilai cukup efektif 

dan efisien. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

efek penerapan video self-modeling dalam menurunkan perilaku mengabaikan 

tugas di kelas pada anak dengan ADHD. 

 

Hipotesis 

Hipotesis pada penelitian ini adalah Video self-modeling dapat menurunkan 

perilaku mengabaikan tugas di kelas pada anak dengan ADHD. 




