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Metode Self Instruction Untuk Meningkatkan 

Pemusatan Perhatian Pada Anak ADHD 

 

Pendahuluan 

 

Indonesia adalah negara yang memiliki geografis yang beraneka ragam di 

setiap daerahnya. Hal ini menyebabkan perilaku penduduk baik secara sosial 

maupun perkembangan pribadi juga beraneka ragam. Selain itu dalam setiap diri 

individu juga membawa genetik masing-masing. Pada masa sekarang ini banyak 

ditemui anak-anak dengan kebutuhan khusus. Faktor penyebab anak berkebutuhan 

khusus bisa dari faktor gizi, faktor psikologis ibu, dan bisa karena faktor genetik. 

Pada penelitian kali ini akan meneliti anak berkebutuhan khusus dengan diagnosa 

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder).  

Anak ADHD memiliki tiga gejala utama. Gejala-gejala tersebut antara lain 

gangguan pemusatan perhatian, hiperaktivitas, dan impulsivitas. Di setiap gejala 

terdapat beberapa kriteria untuk diperhatikan dalam penegakan diagnostik. 

Gejala-gejala ini ditunjukkan pada perilaku di rumah, di sekolah, dan di tempat 

umum (DSM V, 2003). Anak dapat didiagnosis ADHD pada saat ketiga gejala 

tersbeut muncul secara konsisten di tiga tempat yang telah disebut serta hasil dari 

tes psikologi yang diberikan.  

Berdasarkan DSM V (2003) gangguan pemusatan perhatian pada anak 

ADHD yang dapat diamati antara lain tidak tepat waktu dalam pelaksaan tugas, 

cepat beralih perhatian, dan tidak bisa konsentrasi. Selain gangguan pemusatan 

perhatian anak ADHD juga identik dengan perilaku impulsif. Impulsivitas yang 

ditunjukkan yakni kurang kontrol diri, tidak mampu menunggu giliran, dan bicara 

sebelum gilirannya. Gangguan pemusatan perhatian dan impulsivitas ini ditambah 

dengan perilaku hiperaktivitas yang ditunjukkan dengan sangat banyak gerak dan 

goyang-goyang, selalu on the go, dan tidak bisa berhenti bicara. Fokus penelitian 

kali ini adalah gangguan pemusatan perhatian pada anak ADHD.
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Gangguan pemusatan perhatian merupakan salah satu gejala dari anak yang 

didiagnosis Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Gangguan 

pemusatan perhatian adalah kesulitan anak untuk mempertahankan perhatiannya 

(Paternotte dan Buitelaar, 2010). Anak-anak ADHD mempunyai kesulitan 

memusatkan perhatiannya pada tugas tertentu. Kesulitan mempertahankan 

perhatian tersebut disebabkan karena adanya rangsangan dari luar yang sulit untuk 

didorong menjauh dari kesadarannya (Paternotte dan Buitelaar, 2010). 

Pemusatan perhatian dapat diukur menggunakan waktu atau durasi yakni 

seberapa lama anak dapat memusatkan perhatian (Schacter dan Millman, 1981). 

Durasi pemusatan perhatian berkembang seiring dengan perkembangan usia anak. 

Anak-anak usia 2 tahun akan dapat memusatkan perhatian selama 7 menit, 9 menit 

pada anak usia 3 tahun, 12 menit untuk anak usia 4 tahun, dan 14 menit untuk 

anak usia 5 tahun. Maka anak yang memiliki usia lebih dari 5 tahun seharusnya 

dapat memusatkan perhatian lebih dari 14 menit (Schacter dan Millman, 1981).  

Menurut Piaget dalam Robert (2011) perkembangan kognisi anak-anak 

digolongkan ke dalam tahapan usia. Usia nol sampai dengan dua tahun masuk 

dalam tahap sensorimotor. Dalam tahap tersebut anak masih dalam pembentukan 

konsep awal untuk memastikan bentuk benda dan namanya. Usia dua sampai tujuh 

tahun masuk dalam tahap praoperasi. Anak masih berpikir secara egosentris dan 

terpusat. Usia tujuh higga sebelas tahun anak masuk dalam tahapan operasi 

konkrit. Anak mulai memperbaiki kemampuan berpikir logis. Pada tahap ini anak 

mulai belajar mengenai pemecahan masalah. Usia sebelas hingga dewasa anak 

masuk dalam tahap operasi formal. Pada tahapan ini anak mulai memecahkan 

masalah dengan eksperimen. Usia tujuh sampai sebelas tahun adalah usia 

anak-anak masuk  sekolah dasar yang mulai berpikir mengenai pembelajaran dan 

prosesnya di dalam kelas. Anak mulai dituntut untuk dapat memusatkan perhatian 

dalam rentang waktu yang cukup lama (Robert, 2011). 

Menurut Ayres (2005) gangguan pemusatan perhatian dapat menjadi 

masalah yang utama di sekolah. Pada saat anak tidak dapat menghindar dari 

kebisingan dan cahaya serta kebingungan melihat akivitas orang yang 

berbeda-beda maka anak ini berpotensi mengalami gangguan pemusatan perhatian. 
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Anak ADHD mempunyai kesulitan untuk mendorong rangsangan-rangsangan 

menjauh dari dirinya. Hal tersebut menyebabkan anak ADHD membutuhkan 

energi agar dapat berkonsentrasi, dan untuk memperdulikan 

rangsangan-rangsangan yang tidak penting. Hal ini berkaitan dengan fungsi 

kognisi yang bekerja tidak sama dengan anak normal (Paternotte dan Buitelaar, 

2010).  

Fungsi kognisi yang menunjukkan gangguan pemustan perhatian pada 

anak ADHD terletak pada bagian lobus frontalis. Gangguan tersebut lebih tepatnya 

pada neurotransmitter catecholamine yakni dopamine dan norepinephrine yang 

berperan besar dalam atensi, konsentrasi, yang dihubungkan dengan fungsi 

kognitif misal motivasi, perhatian, dan keberhasilan belajar anak. Dalam 

norepinephrine dan dopamine ditekankan peran untuk mempertahankan dan 

memusatkan perhatian (Setyawan, 2015). Anak ADHD tidak dapat mengontrol 

diri dari stimulus yang ada dari dalam maupun luar dirinya sehingga sulit untuk 

memusatkan perhatian (Paternotte dan Buitelaar, 2010). 

Anak ADHD hanya dapat memusatkan perhatian selama 5 menit. 

Selebihnya anak tersebut akan terganggu jika ada stimulus lain yang muncul. 

Memberikan perintah pada anak ADHD memerlukan pengulangan sehingga anak 

paham atas perintah yang diberikan (Paternotte dan Buitelaar, 2010). Mengacu 

pada DSM V (APA, 2012-2013) yang termasuk dalam pemusatan perhatian saat 

proses pembelajaran di kelas antara lain ; memperhatikan penjelasan guru dengan 

pandangan yang tertuju pada guru, mengikuti ekspresi wajah guru, lama 

waktu membaca buku pelajaran, lama waktu mempersiapkan diri untuk 

memulai pelajran atau menyiapkan buku yang dibutuhkan saat pelajaran, lama 

waktu mengingat kegiatan yang dilakukan sehari-hari, duduk dan 

mengerjakan tugas dari guru hingga selesai, tidak melakukan aktivitas lain 

saat mengerjakan tugas (bermain alat tulis/mengganggu teman/ berbicara 

dengan teman yang tidak menyangkut tugas dari guru).  

Berdasarkan observasi dan wawancara dalam proses pembelajaran 

sehari-hari, anak sulit untuk memusatkan perhatian saat guru menjelaskan 

pembelajran di dala kelas. Hal tersebut mengakibatkan anak selalu ditegur oleh 
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guru dan pembelajaran selalu terhenti karena guru emminta anak untuk 

memperhatikan penjelasan yag disampaikan. Di dalam kelas selain ditegur oleh 

guru, anak juga ditegur oleh teman-temannya. Hal tersebut dkarenakan anak sering 

terganggu oleh stimulus lain yang tidak ada hubungan dengan tugas, sehingga sulit 

memahami perintah tugas serta lama dalam mengerjakan tugas. Jika guru akan 

membahas tugas yang diberikan teman-teman yang lain harus menunggu anak 

tersebut sehingga membuat teman-temannya marah. Selain itu orangtua mengeluh 

anaknya sering melupakan tugas atau tertinggal catatan pelajaran sehingga sulit 

untuk belajar. Orangtua harus meminjam catatan dari anak lain agar anaknya dapat 

belajar.  

Gangguan pemusatan perhatian anak ADHD ini harus segera diatasi. Label 

yang diberikan oleh orang lain dan juga keyakinan diri anak yang sulit untuk 

memahami hal yang dijelaskan guru dapat berdampak pada kehidupan sehari-hari. 

Anak yang mengalami kesulitan memahami perintah dan kesulitan menyesuaikan 

diri akan menimbulkan permasalahan lain pada saat mereka mengerjakan tugas 

dari guru. Selain itu dalam setiap tugasnya anak akan mengerjakan banyak 

kesalahan karena tidak paham mengenai perinah tugas yang diberikan. Salah satu 

treatment yang dapat diberikan pada anak ADHD yakni pemberian motivasi untuk 

dapat mengontrol diri melalui perintah pada diri sendiri agar dapat mengatur 

perilakunya agar sesuai dengan kondisi dan situasi anak tersebut berada. Perintah 

yang diberikan bagi anak ADHD haruslah jelas dan mudah dipahami (Villar, 

2007). 

 

Perilaku Pemusatan Perhatian Anak ADHD 

Pemusatan perhatian merupakan tema pokok dalam ilmu psikologi. Sama 

seperti sistem biologi yang lain, pemustan perhatian juga memiliki kekhasan 

dalam fungsi psikologis (Raz, 2004). Attention Deficit Hyperactivity Disorder 

(ADHD) merupakan ketidakmampuan anak untuk memusatkan perhatian dan atau 

dengan impulsivitas dan hiperaktivitas.  

 Pemusatan perhatian merupakan proses kognitif individu dimana 

kecerdasan fokus terhadap rangsangan dan memilihnya, kemudian membangun 



18 

 

hubungan diantaranya. Pemusatan perhatian ini merupakan proses yang sangat 

penting bagi seseorang, seperti dalam pendidikan atau proses belajar mengajar. 

Semua kegiatan yang kita lakukan membutuhkan pemusatan perhatian. Pemusatan 

perhatian dapat membuat pekerjaan lebih cepat dan mendapat hasil yang maksimal 

(Setyawan, 2015).  

Tindakan pemusatan perhatian membutuhkan dua faktor dasar. Faktor 

fisiologis, yang tergantung pada kondisi neurologis dan juga situasi kontekstual di 

mana seseorang berada; Faktor motivasi: tergantung pada bagaimana stimulus yang 

disajikan dan memprovokasi pemusatan perhatian tersebut; tergantung pada tingkat 

aplikasi dan kinerja stimulus, yang mengarah ke sumber yang lebih terfokus 

stimulus. Sebagai sumber dorongan dapat memiliki stimulasi visual, auditori dan 

kinestetik. Melalui filsafat Timur, teknik untuk menetapkan kejenuhan pikiran, 

mendorong tingkat yang lebih besar dari konsentrasi, yaitu, stabilitas yang lebih 

besar dalam pikiran praktisi. Orang dapat mengalami gangguan konsentrasi yang 

berdampak merugikan dirinya (Setyawan, 2015). 

Salah satu penyebab seseorang mengalami gangguan pemusatan perhatian 

adalah karena orang tersebut gemar melamun secara berlebihan. Ketika seseorang 

melamun maka pikirannya akan melayang-layang sehingga kekuatan untuk 

memusatkan perhatian menjadi lemah. Perilaku ini harus secepatnya dicegah karena 

jika hal ini dibiarkan terlalu lama maka orang tersebut akan menjadi gagal dalam 

mencapai cita-citanya. Jika anak mengalami gangguan pemusatan perhatian maka 

akan berdampak buruk terhadap prestasinya di sekolah (Fuster, 2002). 

Gangguan pemusatan perhatian anak akan menyebabkan keterlambatan 

dalam hal membaca, menulis dan berhitung. Keterlambatan tersebut juga 

berdampak dalam kemampuannya berbahasa seperti mendengar dan membaca. 

Mengingat masa kanak-kanak merupakan masa pembelajaran maka gangguan 

pemusatan perhatian harus secepatnya diatasi agar pendidikan anak kedepannya 

akan menjadi lebih baik. 

Berikut adalah perilaku gangguan pemusatan perhatian pada anak ADHD 

yang dapat dideteksi di sekolah menurut DSM-V. 

1. Siswa tidak menaruh perhatian secara detail dan sering bertindak ceroboh. 

http://www.hprory.com/mewujudkan-impian/
http://www.hprory.com/mempertahankan-konsentrasi/
http://www.hprory.com/cara-meningkatkan-konsentrasi/
http://www.hprory.com/pentingnya-melatih-kekuatan-konsentrasi/
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2. Siswa sulit memusatkan perhatian saat mengerjakan tugas atau saat bermain. 

3. Siswa sering tidak mendengarkan penjelasan guru secara tepat. 

4. Siswa sering tidak menaati perintah dan gagal menyelesaikan tugas sekolah, 

tugas sehari-hari, dan tugas-tugas lain yang terkait. 

5. Siswa sering menghilangkan hal atau kebutuhan yang penting untuk tugas dan 

aktivitasnya. 

6. Siswa sulit untuk mengorganisir tugas dan aktivitasnya. 

7. Siswa mudah terganggu dengan stimulus daripada lingkungan. 

8. Siswa sering lupa kegiatan sehari-hari. 

Pemusatan perhatian dalam kaitanya dengan proses pembelajran, dibutuhkan 

untuk memilih satu stimulus dan mengabaikan stimulus yang lain. Dalam situasi 

pembelajaran di dalam kelas, siswa harus dapat memusatkan perhatian pada target 

(guru) dan mengabaikan hal lain yang tidak berhubungan dengan pembelajaran 

(Berger, 2007). Pemusatan perhatian merupakan kombinasi antara gerakan mata, 

kepala, dan badan. Pada saat memusatkan perhatian maka ada koordinasi antara 

mata dan gerakan kepala. Neuroimaging dapat membantu untuk menstimulasi 

pemusatan perhatian. Image atau gambaran perilaku dapat menstumulasi bagian 

otak yang berhubungan langsung dengan pemusatan perhatian (Berger, 2007).  

 

Metode Self Instruction 

      Anak ADHD memiliki gangguan tidak dapat memusatkan perhatian dalam 

waktu yang lama. Gangguan tersebut terletak pada fungsi eksekutif dalam working 

memory yang menyebabkan rendahnya pemusatan perhatian (Mash dan Barkley, 

2003). Berdasarkan permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan metode self 

instruction untuk melatih anak ADHD mengatur diri agar dapat memusatkan 

perhatian. Self instruction merupakan teknik self talk atau kemampuan berbicara 

secara pribadi yang digunakan anak untuk membantu regulasi diri dan menuntun 

perilaku (Harris dan Graham, 2006).  

Metode self instruction menstimulasi pernyataan diri untuk langsung mengatur 

perilaku diri (Harris dan Graham, 2006). Melalui self instruction anak sungguh 

benar-benar belajar untuk berbicara pada diri sehingga dapat mengontrol diri saat 
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berada di dalam kelas. Metode self instruction merupakan salah satu teknik dari 

Cognitive behaviour therapy (CBT) (Harris dan Graham, 2006). CBT adalah 

treatment yang digunakan untuk mengintervensi pemikiran yang mengalami 

disfungsi, perilaku maladaptif, dan proses kognitif untuk menentukan goal setting. 

Konsep dasar CBT adalah manusia akan bertindak persis seperti apa yang 

dipikirkannya (Putranto, 2008).  

Peran CBT bagi anak ADHD adalah untuk meningkatkan kontrol diri dan 

kemampuan memecahkan masalah melalui contoh, role-playing, dan self 

instruction (Thyagarajan, 2016). Menurut Usher dan Pajares dalam Thyagarajan 

(2016) Kaitan antara CBT dan teori Bandura dapat dilihat pada teori self-efficacy 

yang memotivasi pandangan keberhasilan diri dan kepercayaan seseorang pada 

kemampuan dirinya yang memberikan pengaruh kuat pada perilakunya. 

Self-efficacy (efikasi diri) adalah keyakinan atau harapan diri. Perilaku 

seseorang tergantung pada hubungan timbal balik antara lingkungan dengan 

kognitif. Faktor kognitif dikhususkan pada hubungan dengan keyakinan bahwa dia 

mampu atau tidak mampu melakukan tindakan yang memuaskan (Bandura dalam 

Alwisol, 2005). Efikasi adalah penilaian diri, apakah dapat melakukan tindakan 

yang baik, buruk, tepat atau salah, bisa atau tidak bisa mengerjakan sesuai dengan 

yang dipersyaratkan. 

Perubahan perilaku, dalam sistem Bandura kuncinya adalah perubahan efikasi 

diri. Efikasi diri atau keyakinan kebiasaan diri dapat diperoleh, diubah, ditingkatkan 

atau diturunkan. Keberhasilan masa lalu menjadi pengubah efikasi diri yang paling 

kuat. Salah satu cara untuk mengubah efikasi diri adalah melatih diri untuk 

melakukan yang terbaik (Alwisol, 2005).  

Menurut Meichenbaum dalam Villar (2007) beberapa tahun metode self 

instruction digunakan sebagai salah satu terapi perilaku yang efektif untuk 

menurunkan tingkat impulsivitas, meningkatkan kemampuan perencanaan, dan 

meningkatkan konsentrasi. Karakteristik metode self instruction menurut Villar 

(2007) pada saat diterapkan pada anak anak adalah sebagai berikut : 
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1. Anak merupakan partisipan yang aktif selama proses pembelajaran metode self 

instruction. 

2. Menggunakan percakapan atau komunikasi terbuka untuk mengawali proses 

internalisasi verbal.  

3. Verbal internalisasi yang berupa perintah diri sendiri untuk mengatur perilaku 

anak. 

Sebelum melakukan metode self instruction anak diajak untuk 

mengidentifikasi perasaan dan pemikiran bahwa dirinya tidak mampu atau 

menganggap ada yang salah dalam dirinya. Hal ini sesuai dengan mengubah 

irrational thinking menjadi rational thinking dalam CBT (Cully dan Teten, 2008). 

Setelah anak dapat mengidentifikasi perasaan dan pemikirannya, anak diajak 

berpikir positif mengenai dirinya dan memberi motivasi pada anak agar anak 

mampu melakukan kontrol diri. Anak yang sudah diberi motivasi kemudian 

diajarkan untuk melakukan metode self instruction (Villar, 2007). Metode self 

instruction yang dikembangkan oleh Villar (2007) yaitu: 

1. Anak dibimbing untuk berbicara pada diri sendiri mengenai hal yang harus 

dilakukan. 

2. Anak berbicara pada diri sendiri dengan suara keras untuk memberi sinyal 

kesadaran mengenai apa yang harus dia lakukan untuk memerintah diri sendiri. 

3. Anak berlatih berbicara berbisik untuk semakin menginternalisasi perintah diri 

yang dilakukan. Bicara dalam hati merupakan salah satu kontrol diri agar dapat 

menggunakan fungsi pengaturan diri (Paternotte dan Buitelaar, 2010). 

4. Anak berlatih berbicara dalam hati untuk semakin menginternalisasi perintah 

pada diri sendiri dan semakin menumbuhkan kesadaran anak bahwa anak dapat 

memerintah diri sendiri untuk mengatur dirinya sendiri. 

5. Penguatan diberikan pada saat evaluasi setelah anak berhasil atau masih 

memerlukan bimbingan untuk mengatur diri menggunakan metode self 

instruction. 

Metode self instruction digunakan dalam penelitian Reid (2006). Penelitian 

tersebut bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar yang diukur dari lamanya 

pemusatan perhatian. subyek penelitian adalah anak ADHD usia 9 sampai 12 
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tahun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dapat membuat anak tetap fokus 

mengerjakan tugas dalam waktu yang lama. Hasil penelitian tersebut ditunjukkan 

dengan signifikansi pada Mean 2,25 dengan SD tidak lebih dari 10% yakni 0,88. 

Hal tersebut memperkuat bahwa metode self instruction dapat meningkatkan 

kemampuan anak untuk tetap fokus mengerjakan tugasnya.  

Teknik self instruction menurut Villar (2007) yang dikembangkan dari 

metode self instruction Meichenbaum dan Goodman adalah sebagai berikut. 

Terapis memberikan contoh untuk berbicara dengan suara keras pada diri  sendiri. 

Terapis kemudian memberikan contoh berbicara pada diri sendiri dengan suara 

perlahan. Terapis berbicara lagi pada diri sendiri dengan hanya menggunakan 

gerakan bibir tanpa bersuara. Terapis berbicara pada diri sendiri dari dalam hati 

dalam keadaan mulut terkatup. Terapis memerintahkan anak untuk menirukan apa 

yang baru saja terapis lakukan. Anak mulai berbicara keras pada dirinya saat terapis 

berbicara perlahan pada dirinya sendiri. Anak kemudian bicara perlahan. Anak lalu 

bicara dengan menggunakan gerakan bibir namun tanpa suara . Anak melakukan 

berbicara dalam hati. 

Self instruction termasuk dalam regulasi diri. Fase regulasi diri pada awal 

masa anak-anak disebut modulasi sensori motorik. Regulasi diri meningkatkan 

kontrol gerak dan pengaturan diri. Self instruction dalam regulasi diri dapat 

membantu kontrol diri untuk memerintahkan diri sendiri meminimalisir sensori lain 

yang masuk di luar sensori utama yang dibutuhkan. Sensori motorik digunakan 

untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar (Berger;Kofman;Livneh;Henik, 

2007).  

Metode self instruction yang diajarkan melalui contoh dan diterapkan oleh 

anak-anak pada saat mengikuti pembelajaran di dalam kelas (Flores dan Parra, 

2014). Treatment dan penerapan yang terus menerus akan menjadi kebiasaan dan 

tertanam dalam ingatan. Perilaku meningkatnya pemusatan perhatian dapat dilihat 

pada saat anak dapat lebih lama memusatkan perhatian saat memperhatikan 

penjelasan guru dan mengerjakan tugas di dalam kelas.  

   Self instruction mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Menurut 

Villar dalam Flores dan Parra (2014) mengadaptasi metode self instruction yang 
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berdasar atas teknik dari Meichenbaum dan Goodman, bahwa strategi self 

instruction yang merupakan sarana secara lisan untuk berbicara dalam diri sendiri 

dapat membuat anak memusatkan perhatian dalam kurun waktu yang tak terputus 

dan tetap mengerjakan tugas.  

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh Flores dan Parra (2014) tersebut 

adalah untuk mengevaluasi efek terapi kognitif perilaku bagi anak ADHD yang 

memiliki gangguan pemusatan perhatian, impulsivitas, dan hiperaktivitas. Dalam 

penelitian ini menggunakan subyek anak usia 6 tahun hingga 9 tahun yang 

didiagnosa ADHD. Penelitian yang terfokus pada gangguan pemusatan perhatian 

pada awalnya menunjukkan angka (t= 0,68 ; p= 0,05). setelah mendapat treatment 

dengan metode self intraction didapatkan hasil sebesar t= -3,57; p <0,05. Hasil ini 

menunjukan bahwa treatment dengan metode self instruction secara signifikan 

dapat meningkatkan pemusatan perhatian secara terus menerus pada anak ADHD. 

Menurut Purdie, Hatti, dan Carrol dalam penelitian Flores dan Parra (2014) 

Self instruction merupakan bagian dari treatment kognitif perilaku yang ditujukan 

untuk kemajuan keahlian kemampuan kognisi dan perilaku yang terencana pada 

keseluruhan treatment. Dalam treatment kognitif perilaku, anak ADHD diajarkan 

untuk menggunakan self instruction, self monitoring, self reinforcement, problem 

solving, dan, motivational strategies untuk meningkatkan kontrol diri dalam 

pemusatan perhatian dan impulsivitas masalah perilaku. 

Self instruction dapat diberikan bagi anak usia 3 sampai 13 tahun.  

Penelitian menyebutkan bahwa dengan self instruction anak dengan gangguan 

pemusatan perhatian dapat lebih fokus bahkan nilainya dapat lebih meningkat dalam 

mata pelajaran. Metode self instruction  menolong anak untuk merencanakan dan 

memikirkan serta berperilaku untuk belajar mencapai tujuan yang akan dicapai. 

Tipe proses belajar dengan self instruction merupakan pendekatan untuk 

mengontrol dan juga memberi tanda bagaimana perilaku yang seharusnya di suatu 

tempat (Villar, 2007). 
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     Metode Self Instruction Untuk Meningkatkan Pemusatan Perhatian 

Anak ADHD 

 

Dalam dunia pendidikan sekarang ini, sudah banyak sekolah umum yang 

mau menerima anak berkebutuhan khusus belajar berssama dengan anak normal. 

Salah sau anak berkebutuhan khusus yang mendapat kesempatan itu adalah anak 

ADHD. Sekolah umum memiliki tuntutan dan peraturan yang sama bagi anak 

normal dan bagi anak berkebutuhan khusus. Tuntutan dan peraturan tersebut antara 

lain mampu bertindak mandiri, mampu beradaptasi di lingkungan sekolah, dan 

dapat mengikuti proses pembelajaran di dalam kelas dengan lancar. Untuk 

mencapai proses pembelajaran dengan lancar diperlukan pemusatan perhatian yang 

baik (Paternotte dan Buitelaar, 2010). 

Salah satu masalah anak ADHD adalah mempunyai hambatan dalam 

memusatkan perhatian. Seringkali mereka kesulitan untuk memusatkan perhatian 

dalam proses pembelajaran di kelas, teruama saat mendengarkan penjelasan guru di 

dalam kelas. Bahkan hal tersebut berdampak pada tugas yang diberikan seperti tidak 

dapat memberikan umpan balik saat mendapat pertanyaan dari guru atau salah 

mengartikan perintah tugas (Paternotte dan Buitelaar, 2010). 

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti menggunakan metode self 

instruction untuk meningkatkan pemusatan perhatian pada anak ADHD. Self 

instruction merupakan salah satu metode terapi kognitif perilaku (Haris dan 

Graham, 2006) dengan cara memerintahkan diri untuk dapat mengontrol perilaku 

atau membuat prioritas yang harus dilakukan terlebih dahulu. Dengan cara self 

instruction anak ADHD akan mengembangkan kata hati yang didahului dengan 

proses berpikir dari internalisasi kata-kata yang diucapkan oleh anak sendiri untuk 

mengontrol perilakunya (Paternotte & Buitelaar, 2010). 

Metode self instruction yang dilakukan secara intensif akan membantu anak 

memberikan perintah pada diri sendiri. Anak yang sudah termotivasi untuk bisa 

memerintah diri sendiri untuk fokus pada stimulus yang dianggap penting akan 

dapat melakukan kontrol diri. Anak yang sudah dapat melakukan kontrol diri akan 

dapat meningkatkan durasi pemusatan perhatian pada saat guru yang sedang 

memberi penjelasan. Anak yang dapat memusatkan perhatian dalam jangka waktu 
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yang lama akan dapat meningkatkan performansi atau hasil kegiatan belajarnya 

(Alwisol, 2005). 

Ungkapan yang digunakan untuk self instruction mencakup pertanyaan 

mengenai tugas yang harus dilakukan. Kemudian anak menjawab pertanyaan dalam 

bentuk latihan berpikir Setelah itu anak melakukan self instruction yang 

memerintahkan diri untuk menyiapkan tugas. Terakhir anak melakukan self 

reinforcement (Haris dan Graham, 2006). 

Gambar berikut akan menjelaskan kerangka berpikir pada penelitian kali ini. 
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Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 

 

Anak ADHD  

Gangguan pemusatan 

perhatian  

Minimnya pemusatan 

perhatian saat 

memperhatikan guru di 

dalam kelas  

Meningkatkan durasi 

pemusatan perhatian 

CBT dengan 

metode self 

instruction 

Metode Self Instruction 

Ungkapan untuk 

memerintah diri sendiri 

“Aku harus fokus pada 

pelajaran!” 

 

Anak memiliki motivasi 

untuk melakukan metode 

self isntruction untuk 

mengubah pola pikirnya 

 

Anak melakukan metode 

self isntruction 

Anak dapat mengontrol 

diri  

Pemikiran negatif diubah menjadi 

pemikiran positif. 

Memberi pemahaman pada anak 

mengenai perilaku yang harus 

dilakukan di dalam kelas  

Anak berhasil untuk 

meningkatkan durasi 

pemusatan perhatian 

dengan cara mengontrol 

diri melalui bantuan 

metode self instruction. 

Anak termotivasi untuk 

terus mengontrol diri 

karena berhasil 

meningkatkan durasi 

pemusatan perhatiannya 

(self efficacy) 
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Tujuan Penelitian 

Penelitian kali ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode self 

instruction untuk meningkatkan pemusatan perhatian anak ADHD. Target 

penelitian ini adalah anak ADHD dapat meningkatkan durasi pemusatan perhatian 

di dalam kelas lebih dari 5 menit. Hal tersebut sesuai dengan teori dari Paternotte & 

Buitelaar (2010) yang menyatakan bahwa anak ADHD hanya mampu memusatkan 

perhatian selama 5 menit. Sedangkan proses pembelajaran yang terjadi di dalam 

kelas lebih dari 5 menit setiap harinya. Target akan terlihat pada saat setelah guru 

memberikan materi anak akan dapat dengan fokus memperhatikan dan bahkan 

dapat menjawab pertanyaan guru dan memahami perintah tugas yang diberikan. 

 

Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian kali ini adalah metode self 

instruction dapat meningkatkan pemusatan perhatian pada anak ADHD. 

 

Metode Penelitian 

 

Definisi Operasional 

Variabel bebas   : Metode Self Instruction  

Self instruction merupakan teknik self talk atau kemampuan berbicara secara 

pribadi yang digunakan anak untuk membantu regulasi diri dan menuntun perilaku 

subyek untuk memusatkan perhatian secara deatil pada saat guru memberi 

penjelasan di kelas. Dalam treatment yang dilakukan tersebut kedua subyek 

mendapatkan perlakuan yang sama.  

subyek diajarkan untuk melakukan mendalami pemikiran pribadi serta cara 

melakukan metode self instruction hingga anak dapat termotivasi untuk melakukan 

pengubahan pola pikir hingga dapat mengontrol dirinya sendiri  Pelatihan 

penggunaan metode self instruction ini bertujuan untuk meningkatkan durasi waktu 

pemusatan perhatian. 

 

 


