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KESIMPULAN DAN SARAN 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan peneliti diterima, yaitu video self-

modeling dapat menurunkan perilaku mengabaikan tugas di kelas pada subjek 

dengan ADHD. Hal ini dapat dilihat dengan membandingkan hasil pengukuran 

subjek pada saat sebelum intervensi dengan sesudah intervensi. Hasil pengukuran 

membuktikan bahwa adanya perubahan frekuensi perilaku mengabaikan tugas di 

kelas pada subjek setelah mengikuti intervensi video self-modeling, dimana skor 

perilaku mengabaikan tugas sesudah intervensi lebih rendah dibandingkan dengan 

skor perilaku mengabaikan tugas sebelum intervensi. 

Dari tujuh item indikator perilaku mengabaikan tugas, terdapat empat item 

yang menunjukkan penurunan, yaitu berbicara dengan guru tanpa izin, 

meninggalkan tempat duduk, bermain dengan item di tangan atau di meja, dan 

melihat selain tugas. Sedangkan tiga item lainnya tidak mengalami penurunan 

yaitu item perilaku berbicara dengan teman, membuat suara yang terdengar, dan 

menyandarkan kepala. 

  

SARAN 

a. Bagi Peneliti selanjutnya 

Salah satu kelemahan dari penelitian ini adalah peneliti hanya menggunakan 

satu subjek, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan. Oleh 

karena itu, bagi peneliti selanjutnya apabila ingin melakukan penelitian serupa, 

dapat menambahkan jumlah subjek penelitian dan menggunakan kelompok 

kontrol sebagai kelompok pembanding. 
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b. Bagi Pihak Orang tua dan Guru 

1. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa video self-modeling 

efektif dalam menurunkan perilaku mengabaikan tugas pada subjek dengan 

ADHD. Namun tidak semua indikator perilaku mengabaikan tugas di kelas 

pada subjek mengalami penurunan secara konsisten. Oleh karena itu, ketika 

anak mengalami peningkatan perilaku mengabaikan tugas di kelas, orang 

tua maupun guru dapat memutarkan video self-modeling kembali, sehingga 

anak mendapatkan terapi ini secara kontinyu. 

2. Penerapan video self-modeling ini juga dapat digunakan oleh guru kelas 

sebagai metode untuk membantu menurunkan perilaku mengabaikan tugas 

di kelas dengan kriteria yang mirip dengan subjek penelitian ini. Pembuatan 

video self-modeling disesuaikan dengan kebutuhan anak. 

3. Berdasarkan hasil penelitian, perilaku mengabaikan tugas subjek sebagian 

dipengaruhi oleh faktor eksternal, khususnya kehadiran guru dan pengaruh 

dari teman-teman subjek. Oleh karena itu, guru sebaiknya tidak 

meninggalkan ruang kelas ketika proses belajar sedang berlangsung; 

memberikan pendampingan, perhatian dan reinforcement positif lebih 

banyak lagi pada setiap usaha dan kemajuan yang dilakukan oleh subjek; 

serta menciptakan situasi pembelajaran yang aktif dan kondusif untuk 

meningkatkan motivasi belajar siswa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




