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Kesimpulan Dan Saran 

 

Kesimpulan  

Pada hasil penghitungan dapat dilihat hasil hipotesis yang didapat. 

Hipotesis yang didapat adalah metode self instruction dapat meningkatkan 

pemusatan perhatian pada anak ADHD. Hasil ini ditunjukkan dalam peningkatan 

durasi pemusatan perhatian subyek J dan C. Subyek J dan C mengalami 

peningkatan pemusatan perhatian dalam rentang waktu 40 menit. Subyek C 

megalami kenaikan durasi selama 13 menit sedangkan subyek J mengalami 

kenaikan selama 22 menit. 

Subyek C dan subyek J yang pada awalnya memiliki pemikiran yang 

negatif pada dirinya sendiri setelah diajarkan untuk melakukan metode self 

instruction untuk mengontrol perilaku memusatkan perhatian pada guru semakin 

termotivasi semenjak bisa melakukannya secara mandiri. Metode self instruction 

yang berhasil diterapkan oleh subyek membuat subyek C dan subyek J termotivasi 

untuk mengontrol dirinya secara terus menerus saat mendengarkan penjelasan 

guru.  

Performansi subyek C dan subyek J dalam proses pembelajaran juga 

semakin meningkat. Subyek C sudah dapat memahami perintah tugas yang 

diberikan. subyek J sudah dapat menjawab pertanyaan guru. Efek yang didapatkan 

dari melakukan kontrol diri untuk mendengarkan penjelasan guru sudah dapat 

didapatkan oleh kedua subyek sehingga menambah motivasi subyek untuk 

mengontrol diri untuk mendengarkan penjelasan guru dan mengabaikan stimulus 

lain yang tidak berhubungan dengan proses pembelajran di dalam kelas. 
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Saran 

  Saran yang dapat diberikan dari peneliti adalah : 

1. Bagi Orangtua 

Memberikan pelatihan kepada orangtua untuk menggunakan metode self 

instruction bagi anak-anak. Setelah orangtua diberikan pelatihan, orangtua 

dapat memberikan pelatihan metode self instruction agar anak dapat 

mengontrol diri ketika berada di rumah atau di tempat umum. Metode 

tersebut dapat diperkuat dengan pendisplinan dan ketelatenan orangtua untuk 

terus membantu anaknya hingga anaknya dapat mengontrol diri. 

2. Bagi Guru dan Terapis 

Memberikan pelatihan kepada guru dan terapis unuk mrnggunakan 

metode self instruction. Guru dapat menggunakan metode self instruction 

untuk membantu anak mengontrol diri. Guru juga dapat lebih memahami 

anak sehingga meminimalisir guru untuk selalu mengingatkan anak 

mengerjakan tugasnya di kelas. Guru juga dapat menambahkan aturan 

kedisplinan agar anak dapat melakukan metode self instruction secara 

maksimal. 

Terapis hendaknya memberikan self instruction saat terapi berlangsung 

hingga menjadi kebiasaan  sehingga anak semakin matang dan memahami 

cara mengontrol diri sendiri. Peran terapis disini dapat membantu orangtua 

dan guru dalam mengajrkan cara kontrol diri sehingga lebih dapat 

mengendalikan diri untuk lebih memustkan perhatian dalam mengikuti 

pelajaran. 

3. Bagi penelitian selanjutnya. 

Bagi peneliti yang ingin melanjutkan penelitian ini ataupun 

mengaplikasikan metode self instruction dapat menambah waktu terapi. 

Peneliti juga dapat menerapkan metode self instruction untuk mengajarkan 

anak ADHD mengontrol diri dari hiperaktivitas dan juga impulsivitasnya.  

 

 


