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HASIL PENELITIAN 

 

Penelitian ini berlangsung selama tiga bulan, terhitung mulai dari tanggal 

3 Desember 2015 hingga 5 Maret 2016. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 

Pedalangan 02 Banyumanik pada pukul 06.30-09.00 WIB setiap hari Senin 

sampai dengan Sabtu (sesuai kalender akademik di sekolah tersebut). Intervensi 

yang diberikan bertujuan untuk menurunkan perilaku mengabaikan tugas subjek 

ketika berada di kelas. 

 

Perilaku mengabaikan tugas secara keseluruhan 

Hasil analisis grafik menunjukkan bahwa ada perubahan perilaku 

mengabaikan tugas di kelas pada subjek setelah diberikan intervensi video self-

modeling yang dapat dilihat pada grafik berikut ini : 

Gambar 1. Grafik Perubahan Perilaku Mengabaikan tugas di kelas 

Gambar 1 menunjukkan analisis grafik terhadap perhitungan total nilai 

yang diperoleh subjek selama kondisi baseline I (BI), intervensi (T), baseline 2 

(BII) dan follow up (FU). 

Secara keseluruhan, hasil perhitungan selama subjek menjalani intervensi 

video self-modeling menunjukkan adanya penurunan perilaku mengabaikan tugas 

di kelas. Pada baseline I, skor frekuensi perilaku mengabaikan tugas subjek 

berada pada rentang angka 32 – 76. Pada saat diberikan intervensi video self-

modeling, subjek menunjukkan penurunan perilaku mengabaikan tugas dengan 
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skor frekuensi pada rentang angka 5 – 25. Pada saat baseline II, skor frekuensi 

perilaku mengabaikan tugas kembali menurun yaitu dalam rentang angka 7 – 23. 

Pada saat follow up, penurunan perilaku mengabaikan tugas kembali terjadi yaitu 

dalam rentang angka 3 – 19. 

Berdasarkan perhitungan statistik dengan uji paired sample t-test 

didapatkan nilai t sebesar 6,030 dengan nilai α sebesar 0,000 (p<0,01) yang berarti 

ada perbedaan yang signifikan pada perilaku mengabaikan tugas subjek pada 

kondisi sebelum intervensi dan sesudah intervensi. Hasil ini menunjukkan bahwa 

video self-modeling dapat menurunkan perilaku mengabaikan tugas di kelas pada 

subjek. 

Pertemuan pertama baseline I dilaksanakan pada hari Senin setelah subjek 

mengikuti upacara bendera. Sebelum guru datang, subjek dan teman-teman 

bermain di luar kelas dengan berlari dan berkejaran. Setelah guru kelas datang, 

subjek masuk ke dalam kelas dengan nafas yang terengah-engah dan badan yang 

basah oleh keringat. Selama pengamatan (60 menit), subjek terlihat tidak 

mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru kelas. Subjek seolah-olah belum 

puas bermain dan tidak siap mengikuti kegiatan belajar di kelas. Pada saat 

pelajaran sudah dimulai subjek tidak segera membuka buku, tetapi menengok ke 

belakang ke arah teman-temannya. Subjek sering meninggalkan tempat duduk 

dengan berjalan-jalan atau berlari di dalam kelas tanpa tujuan jelas. Saat terlihat 

jenuh duduk di kursi, subjek berdiri atau jongkok di bawah meja. Subjek tidak 

mempedulikan keberadaan guru di kelas dan mengabaikan pekerjaannya. Subjek 

banyak berbicara dan berteriak, tetapi tidak mengerjakan. Ketika guru menegur 

dan menyuruh subjek untuk mengerjakan, subjek menolak dan selalu mengatakan 

“ capek, malas, dan tidak bisa”. Subjek lebih suka menengok ke arah teman atau 

melihat ke arah luar kelas lalu menghampiri dan mengajak bicara teman di 

sekitarnya. Subjek sering terlihat memasukkan jari tangan atau pensil ke dalam 

mulutnya, lalu memukul meja dengan tangan, pensil atau benda lainnya. Subjek 

juga menyandarkan kepala di atas meja yang membuat subjek mengantuk ataupun 

melamun. Akibatnya, jam pelajaran berakhir subjek tidak dapat menyelesaikan 

tugasnya. 
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Pada pertemuan kedua hingga pertemuan keenam, subjek masih 

memunculkan perilaku mengabaikan tugas yang cukup tinggi, namun tidak 

sebanyak pada pertemuan pertama. Kegiatan yang dilakukan subjek tidak jauh 

berbeda dengan kegiatan yang dilakukan pada pertemuan pertama. Subjek berkali-

kali meninggalkan tempat duduk, sering menyela penjelasan guru dengan 

mengajukan pertanyaan yang diulang-ulang dan selalu melawan bila ditegur atau 

dinasehati guru, berkali-kali menengok ke belakang dan mengajak teman 

berbicara, berteriak-teriak, memukul-mukul meja dan menyandarkan kepala. 

Tugas yang diberikan oleh guru tidak pernah diselesaikan, dan subjek baru akan 

mengerjakan apabila jam pelajaran sudah hampir habis.  

Setelah diperoleh data baseline I, maka proses intervensi dilakukan. 

Intervensi berupa pemutaran video tentang diri subjek sebagai model (video self-

modeling) berdurasi 2 menit 59 detik. Proses intervensi dilakukan selama dua 

minggu yaitu terhitung sejak tanggal 25 Januari – 6 Februari 2016. Proses 

intervensi baru dapat dilaksanakan satu minggu setelah pengambilan baseline I 

disebabkan karena pada minggu sebelumnya, siswa dipulangkan lebih awal 

selama dua hari berturut-turut, sehingga pelaksanaan intervensi diundur pada 

minggu berikutnya. 

Pada sesi pertama intervensi, peneliti menjemput subjek di depan kelas. 

Pada awalnya subjek tampak malu-malu dan menolak diajak ke ruang terapi. 

Setelah dibujuk, akhirnya subjek bersedia mengikuti ajakan peneliti. Subjek 

mendengarkan penjelasan peneliti sambil menghisap jari telunjuknya. Pada saat 

sesi pemutaran video dimulai, subjek tampak terkejut dan berkomentar, “tentang 

aku ?”. Selanjutnya subjek menonton dan memperhatikan video sampai selesai 

sambil sesekali tersenyum pada peneliti. Setelah selesai, peneliti mempersilahkan 

subjek untuk kembali ke kelas. Ketika memasuki kelas, subjek melihat ke arah 

kamera yang berada di atas lemari guru sambil mengacungkan ibu jari. Setelah 

mendapatkan intervensi pada sesi pertama, perilaku mengabaikan tugas subyek 

menunjukkan penurunan yang cukup banyak. Selama pelajaran subjek lebih 

banyak diam dan memperhatikan guru yang sedang bercerita. Subjek terlihat 

beberapa kali berdiri, namun sesaat kemudian duduk kembali. Pada saat guru 
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menulis di papan tulis, subjek tampak menghadap ke belakang atau ke samping 

melihat ke arah teman, namun tidak meninggalkan tempat duduknya.  Frekuensi 

kemunculan perilaku mengabaikan tugas pada intervensi sesi pertama banyak 

berkurang.  

Pada sesi kedua, perilaku mengabaikan tugas subjek mengalami 

peningkatan dari skor yang diperoleh pada sesi pertama. Penyebabnya subjek 

tampak beberapa kali berteriak memanggil guru untuk menunjukkan hasil 

pekerjaannya, namun diabaikan. Kemudian subjek berjalan di atas meja, agar 

dapat melihat pekerjaan temannnya dengan cepat. Guru yang keluar kelas terlalu 

lama, menyebabkan subjek sering meninggalkan tempat duduk dan mengobrol 

dengan teman.   

Pada sesi ketiga, perilaku mengabaikan tugas mengalami penurunan 

dibandingkan pada sesi kedua. Namun subjek terlihat sering menyandarkan kepala 

di atas meja dan tidak mengerjakan tugas. Penyebabnya subjek tidak membawa 

alat tulis dan buku panduan, sehingga subjek tidak dapat menulis. Setelah 

mendapat pinjaman pensil dan buku panduan dari guru kelas, subjek baru bisa 

mengerjakan tugasnya. 

Pada intervensi sesi keempat, terlihat bahwa kondisi kesehatan subjek 

sedang kurang baik. Subjek tampak memegangi perutnya yang sakit dan beberapa 

kali keluar kelas untuk ke kamar mandi. Perilaku mengabaikan tugas subjek pada 

sesi keempat berkurang daripada sesi ketiga.  

Pada intervensi sesi kelima, perilaku mengabaikan tugas subjek meningkat 

kembali dari skor yang diperoleh pada sesi keempat. Subjek masih terlihat lesu 

dengan suasana hati yang kurang baik. Subjek sempat ditegur guru karena subjek 

tidak mau mengeluarkan buku dan mengerjakan tugas. 

Pada saat intervensi sesi keenam, hasil observasi di kelas menunjukkan 

penurunan perilaku mengabaikan tugas yang cukup banyak dibandingkan pada 

sesi kelima. Subjek mengerjakan soal ulangan harian sambil sesekali melihat hasil 

pekerjaan temannya. Subjek baru berbicara jika ada teman yang mengajak 

berbicara. Subjek berhasil menyelesaikan dan mengumpulkan hasil ulangan.  



43 
 

Pada sesi ketujuh, perilaku mengabaikan tugas subjek di kelas mengalami 

peningkatan dari skor yang diperoleh pada sesi keenam. Pada saat guru 

meninggalkan kelas, subjek menghentikan tulisannya dan bergabung bersama 

teman untuk mengobrol dan bermain di dalam kelas. 

Pada intervensi sesi kedelapan, subjek menunjukkan penurunan perilaku 

mengabaikan tugas dari sesi ketujuh. Subjek mau menulis dengan didikte oleh 

guru. Subjek berhasil menyelesaikan tulisannya meskipun paling terakhir. 

Kemudian guru memberikan tugas kembali untuk menulis latin. Subjek berusaha 

untuk menulis, meskipun sering mengeluh tidak bisa.  

Pada intervensi sesi kesembilan, perilaku mengabaikan tugas subjek 

meningkat dari skor yang diperoleh pada sesi kedelapan. Penyebabnya subjek 

tampak tidak bersemangat untuk mengikuti kegiatan belajar dan suasana hati 

kurang baik. Subjek sempat marah dan menangis karena dipukul oleh teman 

subjek dengan menggunakan botol, sedangkan guru tidak berada di dalam kelas. 

Pada intervensi sesi kesepuluh, perilaku mengabaikan tugas bertahan pada 

skor yang sama dengan sesi kesembilan. Pada saat pelajaran menulis latin, subjek 

tidak segera menulis, tetapi meninggalkan tempat duduk dan mengobrol di meja 

teman. Setelah ditegur oleh guru, subjek baru kembali ke kursinya dan menulis. 

Pada intervensi sesi kesebelas, perilaku mengabaikan tugas subjek sedikit 

meningkat dibandingkan skor yang diperoleh pada sesi kesepuluh. Pada saat 

pelajaran dimulai, subjek tampak sudah siap belajar dengan mengeluarkan buku 

dan alat tulisnya sendiri. Peningkatan frekuensi terjadi karena guru tidak 

memperhatikan subjek dan siswa lainnya yang sedang mengerjakan tugas, tetapi 

guru mengobrol dengan guru lain kemudian pergi keluar kelas. Pada akhirnya 

subjek dan siswa lain meninggalkan pekerjaannya dan bermain di dalam kelas. 

Pada intervensi sesi keduabelas atau sesi terakhir, hasil observasi di kelas 

menunjukkan perilaku mengabaikan tugas subjek masih bertahan pada skor yang 

sama dengan sesi kesebelas. Penyebabnya masih sama yaitu guru yang 

meninggalkan kelas pada saat pelajaran, sehingga subjek dan siswa yang lain 

enggan untuk mengerjakan tugas. 
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Setelah intervensi sesi keduabelas selesai, penelitian dilanjutkan dengan 

observasi baseline II. Baseline II dilaksanakan selama enam hari yaitu pada 

tanggal 9 – 15 Februari 2016. Yang diamati pada baseline II adalah perubahan 

perilaku mengabaikan tugas subjek di kelas setelah intervensi selesai diberikan. 

Hasil  baseline II menunjukkan bahwa subjek mengalami penurunan perilaku 

mengabaikan tugas di kelas hingga tahap akhir pengukuran yaitu follow up. Tahap 

follow up dilaksanakan tiga minggu setelah intervensi selesai, yaitu pada tanggal 

29 Februari – 5 Maret 2016.  

Perilaku mengabaikan tugas di kelas yang diukur dalam penelitian ini 

terdiri dari tujuh indikator yaitu berbicara dengan guru tanpa izin, berbicara 

dengan teman, membuat suara yang terdengar, meninggalkan tempat duduk, 

bermain dengan item yang ada di tangan atau di meja, menyandarkan kepala, dan 

melihat selain tugas. Perubahan perilaku mengabaikan tugas pada setiap indikator 

menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Perbedaan ini disebabkan karena faktor 

internal maupun faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku subjek setelah 

mendapatkan intervensi. Hasil perubahan mengenai setiap indikator dari perilaku 

mengabaikan tugas subjek dapat terlihat dari masing-masing grafik berikut ini. 

 

Perilaku Mengabaikan Tugas Pada Masing-masing Indikator 

1. Berbicara dengan guru tanpa izin 

Gambar dibawah ini menunjukkan analisis grafik terhadap hasil 

perhitungan frekuensi perilaku berbicara dengan guru tanpa izin yang diperoleh 

subjek selama baseline I, intervensi, baseline II dan follow up.  

Gambar 2. Grafik Berbicara dengan guru tanpa izin 
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Pada baseline I terlihat subjek masih menunjukkan perilaku berbicara 

dengan guru tanpa izin, yaitu bertanya atau berkomentar pada guru tanpa 

mengangkat tangan atau menunggu untuk dipersilahkan berbicara. Ketika disuruh 

mengerjakan tugas, subjek sering berkomentar pada guru dengan kata-kata 

“malas, capek, susah dan tidak bisa”, terutama pada pelajaran menulis huruf tegak 

bersambung. Guru kelas sering menegur subjek karena perilaku subjek yang 

banyak bertanya dan berbicara tetapi tidak memperhatikan dan tidak mengerjakan 

tugas. Subjek juga tidak mempedulikan teguran guru dan berani menyuruh guru 

tersebut untuk diam. Akibatnya, subjek jarang sekali menyelesaikan tugas dengan 

baik. Skor yang diperoleh dari pertemuan ke-1 hingga pertemuan ke-6 secara 

berurutan yaitu 6, 4, 4, 3, 5, 3.  

Pada saat proses intervensi, subjek mengalami penurunan dan cenderung 

menetap. Selama pengukuran 12 kali pertemuan, skor frekuensi perilaku pada 11 

pertemuan adalah 0, artinya subjek tidak menunjukkan perilaku berbicara dengan 

guru tanpa izin. Perilaku tersebut hanya muncul satu kali pada pertemuan ke-10. 

Analisis grafik perilaku berbicara dengan guru menunjukkan penurunan yang 

cenderung konsisten hingga baseline II dengan skor 0. Pada saat follow up, 

sebagian besar masih menunjukkan skor 0. Hanya pada pertemuan ke-3 dan ke-6 

subjek mendapat skor 1. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru 

kelas, subjek menunjukkan perubahan setelah mengikuti sesi intervensi. Subjek 

lebih santun dalam berbicara dengan guru, berbicara seperlunya saja dan berani 

mengacungkan jari telunjuk terlebih dahulu ketika ingin menyampaikan pendapat. 

Subjek lebih fokus belajar ketika didampingi guru kelas.  
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2. Berbicara dengan teman 

Gambar di bawah ini menunjukkan analisis grafik terhadap hasil 

perhitungan frekuensi perilaku berbicara dengan teman yang diperoleh selama 

baseline I, intervensi, baseline II dan follow up. 

Gambar 3. Grafik Berbicara dengan teman 

 

Pada baseline I terlihat bahwa subjek sering berbicara dengan teman pada 

saat pelajaran sedang berlangsung, sehingga tidak memperhatikan pelajaran atau 

tugas yang harus dikerjakan. Teman yang diajak berbicara tidak hanya yang ada di 

dekat subjek, tetapi juga yang jauh dari meja subjek. Perilaku tersebut dilakukan 

subjek dengan tidak memperdulikan guru kelas yang hadir maupun ketika guru 

meninggalkan kelas pada saat pelajaran. Skor yang muncul dari pertemuan ke-1 

hingga pertemuan ke-6 secara berurutan yaitu 12, 6, 6, 10, 5, 5. 

Pada saat intervensi terlihat perilaku subjek tidak mengalami perubahan 

hingga pertemuan ke-2. Subjek mulai menunjukkan penurunan perilaku berbicara 

dengan teman pada pertemuan ke-3 hingga pertemuan ke-4, namun meningkat 

kembali pada pertemuan ke-5. Walaupun terjadi penurunan kembali pada 

pertemuan ke-6, namun masih terjadi peningkatan perilaku. Pada pertemuan ke-11 

dan pertemuan ke-12 skor frekuensi perilaku kembali seperti pada pertemuan 

akhir baseline I yaitu 5.  

Setelah intervensi tidak diberikan, analisis grafik menunjukkan garis yang 

naik turun. Subjek mengalami penurunan perilaku pada baseline II pertemuan ke-

1 hingga pertemuan ke-2 dengan skor 1. Namun, perilaku berbicara dengan teman 
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kembali meningkat secara drastis pada pertemuan ke-3 dengan skor 8. Perilaku 

tersebut dilakukan ketika guru meninggalkan kelas pada saat pelajaran dalam 

waktu yang relatif lama. Pada pertemuan ke-4 skor perilaku menurun, namun 

pada pertemuan ke-6 meningkat kembali.  

Pada saat follow up perubahan belum konsisten. Perilaku berbicara dengan 

teman masih muncul, terutama pada saat guru meninggalkan kelas. Berdasarkan 

observasi dan wawancara dengan guru selama follow up, guru mengakui dan 

menyadari keterbatasannya. Guru tersebut menyatakan bahwa posisinya sebagai 

guru kelas tidak hanya bertugas untuk mengajar, tetapi memiliki tugas dan 

tanggung jawab lain yaitu mengurus administrasi sekolah. Kondisi tersebut 

menyebabkan guru sering meninggalkan kelas dan cenderung mengabaikan para 

siswa.  

 

3. Membuat suara yang terdengar 

Gambar di bawah ini menunjukkan analisis grafik terhadap hasil 

perhitungan frekuensi perilaku membuat suara yang terdengar yang diperoleh 

selama baseline I, intervensi, baseline II dan follow up.  

Gambar 4. Grafik Membuat suara yang terdengar 

 

Pada baseline I, subjek sering membuat suara yang terdengar seperti 

tertawa, menirukan suara atau berbicara keras kepada teman yang tidak duduk 

dalam satu kelompok meja pada saat pelajaran. Pada saat subjek terlihat jenuh 

atau kesal dengan pelajaran yang tidak disukainya, subjek sering mengeluh dan 



48 
 

berbicara sendiri. Subjek sering menirukan perkataan guru yang sedang mengajar 

untuk mengekspresikan kekesalannya. Skor yang diperoleh dari pertemuan ke-1 

hingga pertemuan ke-6 secara berurutan yaitu 20, 1, 3, 0, 6, 5.  

Pada saat proses intervensi, subjek mulai menampakkan penurunan 

perilaku sejak pertemuan ke-1. Pada pertemuan ke-5, pertemuan ke-7 dan 

pertemuan ke-10 perilaku kembali muncul, karena subjek bertemu dengan 

pelajaran yang tidak disukainya yaitu menulis latin. Meskipun subjek masih 

beberapa kali mengeluh “susah dan tidak bisa”, namun subjek tetap berusaha 

melanjutkan tulisannya.  

Setelah mendapatkan intervensi, perilaku subjek meningkat kembali pada 

baseline II pertemuan ke-2. Analisis grafik menunjukkan garis yang naik turun, 

hal ini menunjukkan perubahan perilaku subjek yang kurang konsisten. Seperti 

yang terlihat pada pertemuan ke-1 baseline II, subjek tampak excited dan 

semangat menulis. Subjek membawa alat tulis lengkap dan menyiapkan sendiri 

peralatan sekolah di atas meja sebelum pelajaran di mulai. Subjek terlihat 

semangat menulis dan berteriak menyebutkan setiap soal yang sudah selesai 

ditulisnya, misalnya “ aku nomor 4…aku nomor 5…dan seterusnya”. Pada saat 

subjek berhasil menyelesaikan pekerjaannya, subjek kembali berteriak “ Bu…aku 

bisa Bu…”. Tetapi pada pertemuan ke-2, subjek tampak tidak bersemangat dan 

kembali berulah. Subjek tampak sengaja berteriak pada temannya untuk mencari 

perhatian dari guru kelas yang sibuk dengan pekerjaannya sendiri. Pada 

pertemuan ke-3 dan pertemuan ke-4 perilaku menurun, namun meningkat kembali 

pada pertemuan ke-5 dan ke-6. 

Pada saat follow up, perubahan perilaku masih belum konsisten. Analisis 

grafik masih menunjukkan garis yang naik turun. Subjek masih sering 

menunjukkan perilaku terutama ketika suasana kelas terlalu ramai bagi subjek.  
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4. Meninggalkan tempat duduk 

Gambar di bawah ini menunjukkan analisis grafik terhadap hasil 

perhitungan frekuensi perilaku meninggalkan tempat duduk yang diperoleh 

selama baseline I, intervensi, baseline II dan follow up. 

Gambar 5. Grafik Meninggalkan tempat duduk 

 

Pada baseline I, skor total yang paling tinggi dari ketujuh indikator 

perilaku mengabaikan tugas adalah meninggalkan tempat duduk. Hal ini memang 

dikarenakan subjek yang mengalami ADHD dengan perilaku hiperaktif sebagai 

salah satu cirinya. Gambar di atas menunjukkan analisis grafik terhadap hasil 

perhitungan frekuensi perilaku meninggalkan tempat duduk yang diperoleh 

selama baseline I, intervensi, baseline II dan follow up. Pada baseline I, subjek 

masih menunjukkan frekuensi perilaku meninggalkan tempat duduk yang cukup 

tinggi. Dengan kondisi subjek yang mengalami ADHD tersebut, subjek jarang 

sekali dapat duduk dengan tenang di kursinya. Setiap kali masuk kelas, subjek 

tidak langsung duduk di kursinya, tetapi berjalan-jalan di kelas menghampiri 

teman-temannya tanpa tujuan yang jelas. Ketika siswa lain fokus mengerjakan 

tugas, subjek lebih suka jongkok di bawah meja atau berdiri di sebelah tempat 

duduk. Pada saat guru meninggalkan kelas, subjek segera berlari keluar kelas 

untuk bermain dan mengabaikan tugasnya. Subjek juga beberapa kali terlihat 

menulis dengan kaki naik di atas kursi. Skor yang diperoleh dari pertemuan ke-1 

hingga pertemuan ke-6 secara berurutan yaitu 19, 11, 7, 11, 9, 8. 
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Pada saat proses intervensi pertemuan ke-1, perilaku meninggalkan tempat 

duduk mengalami penurunan yang cukup banyak dengan skor 4. Perubahan 

perilaku yang mencolok adalah perilaku berjalan-jalan atau berlari di dalam kelas 

sudah berkurang. Subjek hanya terlihat 4 kali jongkok di bawah meja. Pada 

pertemuan kedua, perilaku meninggalkan tempat duduk kembali meningkat. Pada 

awalnya subjek mencoba untuk fokus mengerjakan tugas. Bahkan subjek terlihat 

berjalan di atas meja untuk bertanya dan melihat hasil pekerjaan temannya. 

Namun, guru yang meninggalkan kelas dan teman-teman yang sedang bermain, 

menyebabkan subjek tidak fokus dalam menulis. Pada akhirnya subjek ikut 

bermain dengan teman-teman dan meninggalkan pekerjaannya. Pada pertemuan-

pertemuan berikutnya, perilaku meninggalkan tempat duduk mengalami 

penurunan kembali. Subjek tampak jarang meninggalkan tempat duduknya. Jika 

ingin bergerak, subjek akan menggeliat atau berdiri sambil tetap menulis. 

Setelah selesai pemberian intervensi, penurunan frekuensi perilaku 

meninggalkan tempat duduk masih bertahan hingga baseline II.  Pada akhir 

baseline II yaitu pertemuan ke-6, perilaku kembali meningkat. Pada saat pelajaran 

dimulai, subjek dan siswa lain ditugaskan menyalin tulisan di buku, sedangkan 

guru kelas sibuk dengan pekerjaan di komputernya. Subjek tampak kesal karena 

guru tidak memperhatikan hasil pekerjaan subjek. Akibatnya subjek enggan 

menyelesaikan pekerjaannya dan memilih bermain dengan teman-teman di kelas. 

Namun pada saat follow up pertemuan ke-1, frekuensi perilaku 

meninggalkan tempat duduk kembali menurun, bahkan tidak muncul pada 

pertemuan ke-2. Subjek tampak duduk dan fokus memperhatikan guru yang 

sedang mengajarkan lagu Jawa. Subjek mengacungkan jari tangannya agar dapat 

maju dan bernyanyi di depan kelas.  

 

 

 

 

 



51 
 

5. Bermain dengan item di tangan atau di meja 

Gambar di bawah ini menunjukkan analisis grafik terhadap hasil 

perhitungan frekuensi perilaku bermain dengan item di tangan atau di meja yang 

diperoleh selama baseline I, intervensi, baseline II dan follow up. 

Gambar 6. Grafik Bermain dengan item di tangan atau di meja 

 

Skor-skor yang diperoleh subjek pada baseline I menunjukkan subjek 

sering memainkan pensil atau alat tulis lainnya, menghisap pensil atau jari-jari 

tangan subjek sendiri, menggerakkan meja atau kursi, memukulkan tangan atau 

alat tulis di atas meja secara berulang-ulang sehingga menimbulkan bunyi. 

Perilaku tersebut menyebabkan subjek tidak memperhatikan tugas dan 

mengganggu perhatian orang lain. Skor perilaku yang diperoleh dari pertemuan 

ke-1 hingga pertemuan ke-6 secara berurutan adalah 5, 8, 7, 4, 3, 3.  

Pada saat intervensi, frekuensi perilaku mulai mengalami penurunan pada 

pertemuan ke-2. Perilaku subjek yang memainkan alat tulis, menggerakkan meja 

atau kursi dengan keras dan memukulkan tangan atau alat tulis di atas meja sudah 

banyak berkurang. Hanya saja untuk perilaku memasukkan jari tangan atau pensil 

ke dalam mulut masih sesekali dilakukan, tetapi sudah tidak begitu sering 

dilakukan seperti saat baseline I.  

Penurunan perilaku tersebut masih tetap bertahan hingga baseline II 

pertemuan ke-2. Pada pertemuan ke-3, perilaku mengalami peningkatan. Hal ini 

terjadi disebabkan subjek tidak mendapat pembagian buku tulis karena 

sebelumnya subjek tidak mengumpulkan. Meskipun sudah mendapat pinjaman 
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buku tulis dari guru kelas, subjek tidak mau menulis dan bermain sendiri dengan 

alat tulisnya. Kondisi tersebut disebabkan pula oleh guru yang meninggalkan 

kelas, sehingga subjek lebih leluasa untuk bermain. Pada pertemuan ke-4 dan 

pertemuan ke-5, perilaku mengalami penurunan kembali. 

Pada saat follow up, analisis grafik menunjukkan garis naik turun yang 

berarti perubahan perilaku belum konsisten. Sebelum mengikuti sesi intervensi, 

subjek selalu memasukkan jari tangan ke mulut dalam setiap aktivitas di kelas. 

Jika bukan jari tangan, maka pensil yang ada di tangan yang akan dihisapnya. 

Setelah intervensi perilaku subjek yang sering menghisap jari tangan dan pensil 

sudah jauh berkurang, meskipun kadang-kadang subjek masih harus diingatkan.  

 

6. Menyandarkan kepala 

Gambar di bawah ini menunjukkan analisis grafik terhadap hasil 

perhitungan frekuensi perilaku menyandarkan kepala yang diperoleh selama 

baseline I, intervensi, baseline II dan follow up.  

Gambar 7. Grafik Menyandarkan kepala 

 

Pengukuran baseline I dilakukan enam kali pada jam pertama pelajaran di 

kelas. Subjek sering menyandarkan kepala di atas meja yang membuat subjek 

tidak memperhatikan guru yang sedang menerangkan pelajaran atau membuat 

subjek menghentikan aktivitas belajarnya karena mengantuk atau melamun. 

Subjek juga mengabaikan teguran guru yang meminta subjek untuk duduk tegak 
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dan memperhatikan pelajaran. Skor yang diperoleh dari pertemuan ke-1 hingga 

ke-6 secara berurutan yaitu 1, 1, 9, 0, 9, 1. 

Pada saat proses intervensi, subjek menunjukkan penurunan perilaku pada 

pertemuan ke-1. Pada pertemuan ke-2 hingga pertemuan ke-5 mengalami 

peningkatan kembali. Analisis grafik menunjukkan garis yang naik turun hingga 

intervensi selesai. Pada pertemuan keempat dan kelima subjek sering 

menyandarkan kepala di atas meja karena kondisi kesehatan subjek yang sedang 

sakit. Subjek tampak lesu dan pendiam sambil memegangi perut. Subjek beberapa 

kali keluar kelas untuk ke kamar mandi. Sedangkan pada pertemuan kesebelas, 

subjek tampak sudah siap belajar dengan mengeluarkan buku dan alat tulisnya 

sendiri tanpa disuruh guru. Pada hari itu guru menyampaikan bahwa nilai 

matematika seluruh siswa buruk semua sehingga harus diulang. Subjek beberapa 

kali menyandarkan kepala di atas meja dan tidak mengerjakan tugas karena subjek 

tidak mengetahui cara mengerjakannya. Sedangkan guru mengobrol dengan guru 

lain lalu keluar meninggalkan kelas.   

Pada pengukuran baseline II, analisis grafik menunjukkan frekuensi 

perilaku yang masih terlihat naik turun. Pada pertemuan ke-1 hingga pertemuan 

ke-2 perilaku tersebut sudah tidak tampak dilakukan. Pada pertemuan ke-6 

perilaku meningkat kembali karena subjek tidak mau menulis. Subjek lebih sering 

menyandarkan kepalanya di atas meja sambil memperhatikan teman-temannya 

yang ramai bermain, sedangkan guru kelas tampak sibuk mengerjakan 

pekerjaannya sendiri. Perubahan perilaku tersebut masih belum konsisten hingga 

follow up.  

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan guru kelas selama follow 

up, guru kelas menyatakan bahwa perilaku subjek yang sering menyandarkan 

kepala di atas meja dilakukan ketika subjek sedang tidak bersemangat untuk 

belajar.  
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7. Melihat selain tugas 

Gambar di bawah ini menunjukkan analisis grafik terhadap hasil 

perhitungan frekuensi perilaku melihat selain tugas yang diperoleh selama 

baseline I, intervensi, baseline II dan follow up.  

Gambar 8. Grafik Melihat selain tugas 

 

Pada baseline I tampak muncul perilaku melihat selain tugas yang relatif 

tinggi. Pada saat guru menjelaskan pelajaran, subjek sering menengok ke 

belakang atau ke arah lain, sehingga tidak memperhatikan guru. Sebaliknya, 

ketika diberi tugas, subjek tidak mengerjakan, tetap memandangi guru atau teman 

dan melihat ke arah luar kelas yang membuat subjek menghentikan aktivitas 

belajarnya. Skor perilaku yang diperoleh dari pertemuan ke-1 hingga pertemuan 

ke-6 secara berurutan yaitu 13, 3, 10, 6, 6, 7. 

Pada saat intervensi, perilaku melihat selain tugas menunjukkan 

penurunan sejak pertemuan ke-1. Ketika guru menjelaskan pelajaran, pandangan 

mata subjek mengikuti arah gurunya berada dan subjek tampak serius 

mendengarkan penjelasan guru. Perilaku subjek yang menengok ke belakang 

masih beberapa kali muncul tetapi tidak begitu sering dilakukan seperti saat 

baseline I. 

Penurunan perilaku melihat selain tugas masih bertahan hingga baseline II 

pertemuan ke-2. Pada pertemuan ke-3 perilaku mengalami peningkatan karena 

subjek lebih tertarik memperhatikan teman-temannya bermain daripada 

mengerjakan tugas. Guru yang meninggalkan kelas membuat suasana kelas 
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semakin ramai dan tidak kondusif untuk belajar. Pada pertemuan ke-4 perilaku 

kembali menurun dan cenderung konsisten hingga follow up.  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru kelas, setelah 

mengikuti sesi intervensi, perilaku subjek yang melihat selain tugas sudah banyak 

berkurang. Selama pelajaran, subjek tampak semangat dan lebih aktif terlibat 

dalam kegiatan belajar dibandingkan sebelum mengikuti sesi intervensi. 

Meskipun perilaku melihat selain tugas masih muncul, namun tidak menghentikan 

aktivitas belajar subjek. Subjek mulai menaati teguran guru.  

Berdasarkan grafik perubahan perilaku mengabaikan tugas di kelas 

menunjukkan adanya penurunan perilaku mengabaikan tugas pada subjek, 

meskipun belum cukup konsisten. Pada tujuh item indikator perilaku 

mengabaikan tugas, penurunan frekuensi terjadi pada empat indikator yaitu 

berbicara dengan guru tanpa izin, meninggalkan tempat duduk, bermain dengan 

item di tangan atau di meja, dan melihat selain tugas. Sedangkan indikator 

perilaku yang tidak mengalami penurunan yaitu berbicara dengan teman, 

membuat suara yang terdengar, dan menyandarkan kepala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




