
47 

 

ada sedikit tugas dalam satu hari yang dikerjakan subyek J. Guru lebih banyak 

emmberi penjelasan dan sedikit memberi tugas kepada semua murid. 

 

Pembahasan 

Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa hipotesis dapat diterima.  

Berdasarkan analisis uji statistik dan grafik ditunjukkan bahwa kedua subyek 

mengalami peningkatan durasi pemusatan perhatian. Hasil durasi pemusatan 

perhatian yang ditunjukkan selama treatment menunjukkan hasil yang mengalami 

peningkatan. Subyek penelitian merupakan siswi sekolah dasar umum yang 

berusia 9 tahun. Subyek penelitian adalah anak ADHD dengan tingkat 

hiperaktivitas sedang sehingga sudah dapat diajak untuk berdiskusi dan diberi 

pengarahan. Inisial subyek adalah subyek C dan subyek J.  

Subyek C dan subyek J mengalami kenaikan durasi pemusatan perhatian di 

setiap harinya. Kenaikan durasi pemusatan perhatian subyek C dari durasi 

terendah 6 menit sebelum mendapat treatment dan durasi terlama 19 menit setelah 

mendapat treatment. Kenaikan durasi subyek J dari durasi terendah 2 menit 

sebelum mendapat treatment menjadi 24 menit durasi terlama setelah mendapat 

treatment. Durasi tersebut diambil berdasarkan hitungan selama 40 menit.  

Pada saat masa treatment kedua subyek sempat mengami penurunan durasi 

pemusatan perhatian. Penurunan durasi pemusatan perhatian tersebut disebabkan 

karena subyek J sedang sakit namun masih mengikuti pembelajaran di dalam 

kelas. Penurunan durasi pemusatan perhatian subyek C lebih pada subyek C masih 

harus mendapat pelatihan lebih untuk melakukan metode self instruction untuk 

mengontrol diri. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas didapatkan 

bahwa subyek C dan subyek J menunjukkan peningkatan dalam memusatkan 

perhatian.  

Langkah awal sebelum melakukan metode self instruction subyek C dan 

subyek J secara pribadi berada dalam ruangan bersama terapis. Terapis melakukan 

pendekatan dengan memberi pertanyaan kepada subyek sebagai berikut: 

1. Apa yang biasa kamu lakukan di dalam kelas? 

2. Apa yang membuat tugas sekolah mu sering tidak selesai? 
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Subyek C memberikan jawaban bahwa dirinya tidak memahami tugas yang 

diberikan guru. Subyek C seringkali bertanya tugas yang diberikan dan apakah 

pekerjaannya sudah betul atau belum. subyek merasa dirinya tidak seperti 

teman-teman yang lain yang langsung bisa mengerjakan tugas. Subyek J hanya 

mengatakan jika tidak bisa. Saat ditanya oleh terapis mengapa tidak bisa 

jawabannya hanya tidak tahu. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa fungsi 

kognisi anak ADHD berbeda dengan anak normal seusianya.  Saat anak lain 

dapat memusatkan perhatian dan memahami perintah yang diberikan, anak ADHD 

lebih mudah terdistraksi oleh stimulus lain yang tidak berhubungan dengan proses 

pembelajaran di dalam kelas (Setyawan, 2015). Perkembangan pemusatan 

perhatian dibagi dalam pengukuran lama memori, kemampuan non- verbal, dan 

fungsi penting kognisi yang lain yakni berkaitan dengan pengaturan kognisi 

terhadap gerak tubuh atau perilaku (Setyawan 2015). 

Setelah terapis mengajak subyek untuk mendalami pemikiran subyek, terapis 

kemudian memberi motivasi pada subyek bahwa mereka bisa menyelesaikan tugas 

sekolah jika mereka dapat memperhatikan penjelasan guru hingga selesai. Terapis 

memberi motivasi pada kedua subyek bahwa mereka bisa memperhatikan 

penjelasan guru hingga selesai. Setelah memberi motivasi dan mengubah pola 

pikir kedua subyek menjadi pemikiran yang positif, terapis lalu mengajarkan cara 

melakukan metode self instruction untuk mengontrol perilaku untuk memusatkan  

perhatian memperhatikan penjelasan guru dalam kelas. Kata yang diinstruksikan 

untuk mengontrol perilaku subyek adalah “aku harus memperhatikan guru”.  

Terapis kemudian mengajarkan metode self instruction yang diawali dengan 

berbicara keras pada diri sendiri. Setelah itu dilakukan internalisasi dengan 

berbicara berbisik pada diri sendiri. Setelah subyek dapat berbicara secara berbisik 

setelah itu subyek lalu diajarkan untuk berbicara dalam hati agar dapat lebih 

mengontrol diri yang akan tersalur dalam pemikirannya.Verbal dan instruksi yang 

disampaikan digunakan sebagai simbol dalam ingatan untuk mengingatkan diri 

dalam situasi tertentu yang diajarkan. Metode self instruction yang diajarkan oleh 

terapis kemudian diaplikasikan di dalam kelas saat mengikuti proses pembelajaran. 

Self instruction tersebut berperan sebagai sinyal mengontrol diri saat berperilaku 
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( Pessoa, 2003).   

Metode self instruction diterapkan oleh subyek C dan J sebelum memulai 

pembelajaran di setiap mata pelajaran. Metode tersebut dilakukan masih dalam 

serangkaian treatment dan berhenti saat treatment selesai. Situasi di dalam kelas 

merupakan sensor bagi subyek C dan J sehingga memori mereka langsung bekerja 

untuk merecall ingatan yakni untuk memerintah diri sendiri untuk mengontrol diri 

saat mendengar penjelasan guru dan mengerjakan tugas dari guru. Perilaku 

pemusatan perhatian yang muncul karena kontrol diri tersebut tampak pada 

peningkatan durasi pemusatan perhatian subyek C dan J.  

Self intruction membantu subyek C dan subyek J untuk tetap fokus pada 

penjelasan guru dan fokus saat mengerjakan tugas. Subyek C dan subyek J mulai 

dapat mengontrol diri walaupun masih memerlukan waktu tambahan untuk 

berlatih mengontrol diri. Kontrol diri yang paling kuat terlihat saat mengerjakan 

tugas dari guru. Subyek C dan subyek J dapat mendengarkan penjelasan guru 

dengan mendengarkan penjelasan guru secara detail.  

Saat mengikuti sesi terapi berikutnya subyek C dan J selalu dievalusi 

mengenai perasaan mereka saat mereka dapat mengontrol diri memperjhatikan 

penjelasan guru. Subyek C menjawab bahwa dirinya sekarang sudah mulai 

memahami perintah tugas yang diberikan oleh guru. Subyek C merasa senang 

karena sudah dapat mengontrol diri sehingga dapat meningkatkan kemampuannya 

untuk memperhatikan penjelasan guru hingga selesai. Subyek J mengatakan 

bahwa dirinya sudah dapat mendengarkan penjelasan guru dan menjawab 

pertanyaan dari guru. 

Secara internal subyek C dan subyek J sudah termotivasi untuk dapat 

mengontrol diri dengan bantuan metode self instruction. Subyek C dan subyek J 

yang sudah termotivasi dapat mengontrol diri memiliki pemikiran yang positif 

bahwa dirinya bisa dan berperilaku sesuai dengan apa yang diikirkan. Penelitian 

mengenai self instruction menyatakan bahwa self instruction bertujuan untuk 

mengajarkan siswa mengontrol perilaku dengan mempelajari serangkaian perintah 

yang kemudian diingat, diinternalisasi dalam diri, dan kemudian diaplikasikan 

dalam mengerjakan tugas sekolah (Barkley, 2000; Miranda & Presentacion, 2000; 
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Miranda, 2000; Arco, 2004).  

Penelitian Barkley dalam Villar (2007) menyebutkan bahwa self control atau 

self regulation adalah kemampuan seseorang untuk berhenti pada stimulus yang 

pertama diberikan dan untuk mencegah gangguan dari dalam maupun dari luar diri 

anak ADHD. Hal ini sesuai dengan perilaku subyek C dan subyek J yang 

melakukan self instruction agar tetap mendengarkan penjelasan guru ketika di 

dalam kelas yang dibuktikan dengan meningkatnya durasi pemusatan perhatian 

dan perilaku yang ditunjukkan di dalam kelas. Subyek C lebih lama dalam duduk 

tenang dan memperhatikan penjelasan guru. Subyek J masih harus mendapat 

pelatihan melakukan metode self instruction agar stimulus yang diberikan 

mendapat respon dalam meningkatkan pemusatan perhatian.  


