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Pendahuluan 

Setiap orang tua tentu menginginkan anaknya dapat bertumbuh dan 

berkembang tanpa adanya gangguan yang menghambat perkembangannya. Anak 

yang berkembang dengan baik dapat dilihat dari fisik yang normal dan lengkap, 

kemampuan kognitif yang baik, serta psikis yang sehat. Anak yang mengalami 

hambatan maupun gangguan dalam perkembangannya akan kesulitan untuk 

menyelesaikan tiap tugas perkembangan sesuai dengan tahapan usianya.  

Menurut Piaget (Suparno, 2001), anak-anak yang berusia 7 - 11 tahun sudah 

dapat menggunakan logika yang memadai dan mengembangkan pola pikir 

sistematis, sehingga mereka mampu memahami operasi logis. Idealnya, dalam 

dunia pendidikan di Indonesia sendiri, anak-anak yang berusia 7 - 11 tahun sudah 

duduk di bangku sekolah dasar di mana anak diharapkan telah mampu menerima 

berbagai macam materi pembelajaran dengan baik dan akhirnya keberhasilan anak 

ini dapat dilihat dari ulangan hariannya. 

Anak dikatakan siap untuk belajar jika ia memiliki beberapa kemampuan dasar 

yang dapat mendukung keberhasilannya dalam belajar, antara lain; kemandirian, 

atensi, memori, kemampuan untuk membedakan, dan lain sebagainya. Jika salah 

satu dari keterampilan dasar tersebut tidak dimiliki anak, maka anak akan kesulitan 

dalam belajar dan cenderung kurang berprestasi di sekolah. 

Salah satu gangguan perkembangan pada anak yang turut memberi pengaruh 

signifikan pada prestasi belajar anak di sekolah adalah ADHD (Attention Defisit / 

Hiperactivity Disorder). ADHD adalah kondisi neurologis yang melibatkan 

permasalahan inatensi dan hiperaktivitas-impulsivitas yang berkembang inkonsisten 

dengan usia anak. Lebih lanjut lagi, hal ini adalah kegagalan fungsi perkembangan 

pada sirkuit otak yang mengatur inhibisi dan kontrol diri. Kehilangan regulasi diri ini 

menghalangi fungsi penting otak yang lain yang bertanggung jawab memelihara 

atensi (Barkley, 2006).  

Perilaku anak dengan ADHD dapat juga termasuk aktivitas motor yang berlebih. 

Tingkat energi yang tinggi dan perilaku susulan yang sering disalahartikan sebagai 

ketidakpatuhan mungkin sebenarnya adalah sebuah manifestasi gangguan dan 

memerlukan penanganan khusus. Anak dengan ADHD memperlihatkan serangkaian 

gejala dan tingkat keparahan.  

Anak dengan ADHD biasanya memperlihatkan perilaku yang dikategorikan ke 

dalam dua kategori utama, yaitu atensi yang susah dipertahankan dan hiperaktivitas-
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impulsivitas. Sebagai hasilnya, American Psychiatric Association (2013) mengajukan 

dua karakteristik ADHD yaitu, predominan inatentif dan/ atau predominan hiperaktif-

impulsif. Seorang anak yang memperlihatkan hiperaktivitas biasanya akan muncul 

rasa gelisah atau tidak tenang, susah untuk tetap duduk dan bermain dengan 

tenang, serta bersikap seolah-olah sedang mengendarai motor. Anak yang 

memperlihatkan impulsivitas sering kesulitan berperan serta dalam tugas yang 

berkaitan dengan giliran. Perilaku  yang umum lainnya adalah sering menjawab 

pertanyaan tanpa dipikirkan lebih dulu atau menjawab pertanyaan sebelum ia 

dipersilakan untuk menjawab dan sering berpindah-pindah aktivitas tanpa 

menyelesaikan aktivitas sebelumnya. Komponen inatensi ADHD berdampak pada 

pencapaian akademis di sekolah karena ADHD menyebabkan mereka susah 

memperhatikan detail pada suatu arahan atau perintah, mempertahankan fokus 

selama mengerjakan tugas, salah menempatkan hal-hal yang dibutuhkan, sering 

gagal memberikan perhatian pada hal yang detail, membuat kesalahan tanpa 

pertimbangan, dan menghindari tugas yang membutuhkan usaha untuk 

mempertahankan mental. 

Anak yang didiagnosis dengan ADHD umumnya menunjukkan  beberapa 

karakteristik dan masalah, termasuk prestasi akademik yang berada di bawah 

kemampuan sebenarnya yang dialami oleh hampir  80% anak dengan ADHD dan 

gangguan belajar yang dialami oleh sepertiga dari jumlah populasi anak ADHD. 

Hubungan antara ADHD dengan prestasi akademik di bawah kemampuan yang 

sebenarnya serta gangguan belajar dipercayai sebagai dampak dari manifestasi 

perilaku ADHD, yaitu inatensi (Du Paul dan Volpe, 2009). Ditambahkan oleh Loe dan 

Fieldman (2007) selain inatensi, kelemahan fungsi mental spesifik yang nampak 

pada anak dengan ADHD adalah memori yang buruk. Manifestasi dari memori yang 

buruk seperti yang dilaporkan oleh guru-guru saat anak ADHD belajar di kelas 

adalah anak menjadi inatentif atau tidak fokus saat belajar dan memiliki rentang 

atensi yang pendek (Gathercole, 2009). Selain itu, anak kesulitan untuk mengingat 

materi pelajaran maupun hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, 

misalnya alamat rumah lengkap, nomor telepon penting, jadwal mata pelajaran, 

daftar barang-barang yang akan dibeli, dan lain sebagainya.   

Retensi adalah penyimpanan informasi yang telah tersandikan di dalam otak. 

Peran retensi adalah untuk menyimpan informasi yang telah disandikan. Sebuah 

bagian dari proses retensi adalah konsolidasi memori, yang menstabilkan jejak 
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memori setelah pembentukan pertama dilakukan (Sherwood, 2010). Retensi 

(penyimpanan informasi) berkaitan erat dengan memori dan penarikan kembali 

informasi dalam jangka waktu tertentu, tergantung dari sifat dasar tugas kognitif 

yang diperlukan.  

Salah satu konsep sistem memori adalah yang diperkenalkan oleh Atkinson dan 

Shiffrin (Riegler dan Riegler, 2012) yang dikenal dengan model memori tipikal 

(modal). Menurut model memori yang diperkenalkan oleh Atkinson dan Shiffrin, 

informasi yang diterima mengalir dari pencatatan indera (sensory register) ke 

memori jangka pendek lalu menuju ke penyimpanan permanen di memori jangka 

panjang. Proses transfer informasi dari pencatatan indera menuju ke memori jangka 

pendek dikontrol oleh atensi. Sekali informasi tersebut ada dalam memori jangka 

pendek, diperlukan kontrol untuk menyediakan berbagai fungsi memori. Proses 

kontrol yang paling penting adalah latihan. Latihan yang konsisten berfungsi secara 

primer untuk menjaga informasi tetap aktif  dalam memori jangka pendek. 

Sedangkan latihan yang elaboratif berfungsi mentransfer informasi secara cepat ke 

memori jangka panjang. Latihan elaboratif dijelaskan sebagai latihan yang 

menghubungkan informasi baru dengan informasi yang lain yang sudah dikenal.  

Mengingat anak ADHD memiliki kelemahan fungsi mental yang spesifik, yaitu 

memori yang buruk, maka mereka membutuhkan bantuan agar dapat meningkatkan 

kapasitas memori sehingga mereka dapat menyelesaikan tiap tugas yang diberikan 

dengan baik. 

Menurut Dehn (2008), anak-anak yang memiliki kesulitan dalam masalah 

memori, dapat dibantu dengan menyediakan strategi memori yang efektif. Salah 

satu strategi belajar yang dapat dipakai adalah mnemonic yang terkait dengan 

informasi yang harus diingat. Dalam beberapa dekade terakhir, penerapan strategi  

mnemonic telah dipelajari oleh siswa yang sering mengalami kegagalan akademik. 

Strategi mnemonic telah berhasil membantu meningkatkan memori untuk konten 

yang spesifik.  

Secara keseluruhan, ada beberapa tipe mnemonic yang dikenal, antara lain 

metode perumpamaan visual, loci, kata kunci, kata pasak, huruf pertama, dan 

musikal (Dehn, 2008). Lathom dan Radocy (2002) menambahkan bahwa musik juga 

dapat digunakan sebagai alat pengingat untuk penyandang keterbelakangan mental 

dan slow learner , selain itu ada juga penelusuran sistematis yang memeriksa 
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kegunaan musik sebagai alat untuk penyimpanan memori bagi anak-anak dengan 

gangguan belajar. 

McClannahan dan Krantz (dalam MacDuff, dkk., 2001) mendefinisikan prompt 

sebagai instruksi, gesture, demontrasi, sentuhan, atau hal-hal lain yang diciptakan 

atau dilakukan untuk meningkatkan kemungkinan bahwa anak akan melakukan 

respon yang benar. Musik sebagai prompt struktural berarti musik dapat menjadi 

stimulus bantuan yang disusun berdasarkan pola tertentu yang dipresentasikan 

secara langsung sebelum atau setelah stimulus yang nantinya memberi petunjuk 

bagi seseorang untuk menunjukkan perilaku atau minat pada waktu yang tepat atau 

pada keadaan yang relevan. Hal ini dikarenakan musik terdiri dari beberapa elemen 

organisasional antara lain adalah harmoni, melodi, irama, dan lirik yang membuat 

musik memiliki struktur bawaan yang unik. 

Peretz dan Zatore (2005) mengungkapkan bahwa bersenandung nada familiar 

yang sederhana mampu mengaktifkan pemrosesan auditory kompleks, 

meningkatkan atensi, memori, dan sirkuit integrasi sensori pada otak. Musik 

berperan sebagai perancah auditorik untuk memori atau proses mengingat (Thaut, 

2008). Hal ini menegaskan bahwa keunikan stimulus musikal membantu 

meningkatkan proses mengingat informasi.  

Pada penelitian sebelumnya, strategi musical mnemonic digunakan untuk 

membantu proses penyimpanan memori pada anak kesulitan belajar. Di dalam 

penelitian tersebut, Gfeller (1983) menggunakan latihan musikal bersama dengan 

modeling dan pemberian isyarat. Secara signifikan dapat membantu mengingat 

informasi dan penyimpanan informasi, yaitu tabel perkalian bagi anak normal dan 

kesulitan belajar. Pada artikel yang ditulis Gfeller selanjutnya, musical mnemonic 

menjadi efektif untuk membantu anak yang memiliki masalah dalam memori untuk 

lebih mudah mengingat materi adalah dengan menggunakan nada atau lagu yang 

familiar dan sudah dikenal dengan baik oleh anak-anak (Gfeller, 1986). 

 

Attention Defisit Hiperactivity Disorder (ADHD) 

Attention Defisit Hyperactivity Disorder (ADHD) didefinisikan sebagai pola 

inatensi dan / atau hiperaktivitas yang menetap dan perilaku impulsif yang muncul 

dengan frekuensi yang lebih sering dan parah dibandingkan dengan yang secara 

umum terlihat pada tahap perkembangan. Gejala-gejalanya biasanya terlihat mulai 

awal masa kanak-kanak dan cenderung menjadi masalah saat anak mulai masuk 
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usia sekolah dan gejala tersebut dapat bertahan atau tetap ada sepanjang usia 

perkembangan individu. ADHD adalah diagnosa paling umum yang menyebabkan 

gangguan perilaku pada masa kanak-kanak, dengan tingkat kejadian 3% - 5%, yang 

melibatkan 20% anak usia sekolah (Gambar dalam Zarghi, dkk., 2012).  

ADHD terjadi di semua kelompok etnis dan kelas sosial serta termasuk 

gangguan neurobehavioral paling umum yang terjadi pada masa kanak-kanak. 

ADHD didiagnosis 2-9 kali lebih banyak pada anak laki-laki dibandingkan dengan 

anak perempuan (Nevid 2003). Perjalanan ganggguan ADHD sangat bervariasi 

dengan gejala yang dapat menetap sampai remaja bahkan dewasa. Kurang lebih 

15-20% anak ADHD tetap memiliki gejala ADHD atau beberapa gejala sisa sampai 

dewasa (Sadock dan Sadock, 2003). 

Gangguan ADHD lebih sering dijumpai dalam keluarga yang memiliki anggota 

dengan gangguan ini (Durand dan Barlow, 2006). Para peneliti menemukan 

kemungkinan adanya lebih dari satu gen yang bertanggung jawab atas terjadinya 

ADHD (Sprich dkk.,2000). Menurut Ross dan Pelham (Durand dan Barlow, 2006), 

selama beberapa dekade, ADHD dianggap melibatkan kerusakan otak. Gagasan ini 

tercermin dalam penggunaan label-label terdahulu, seperti “minimal brain damage” 

(kerusakan otak minimal).  

Penyebab gangguan ADHD kemungkinan adalah campuran dari efek resiprokal 

dari faktor kerusakan dan tidak ada penyebab tunggal untuk ADHD. Faktor 

lingkungan, alergi makanan, trauma otak, faktor genetik, serta kerusakan neurokimia 

otak dapat juga menjadi penyebab gangguan ini (Oostrom dalam Zarghi, dkk., 

2012).  

Levy (dalam Zarghi, dkk., 2012) mengemukakan bahwa aktivasi jaringan depan 

dan belakang dari lobus frontal otak memiliki peran yang signifikan dalam performa 

memori. Karena kerusakan pada area ini, anak dengan ADHD memiliki penurunan 

fungsi memori. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa anak dengan ADHD 

sebagian besar memiliki masalah dalam belajar dan memiliki performa yang lemah 

dalam kontrol mental dan memori visual (Levy dalam Zarghi, dkk., 2012). 

Ditambahkan oleh Biederman (2006), bahwa anak dengan ADHD lebih cenderung 

mengalami defisit dalam beberapa aspek, yaitu memori kerja (istilah lain dari memori 

jangka pendek), perhatian yang terarah, kefasihan verbal, serta kecepatan 

memproses masalah yang pada akhirnya menyebabkan rendahnya pencapaian 

akademik dibandingkan dengan anak tanpa gangguan ADHD. 



21 
 

Perkembangan penelitian akhir-akhir ini, menunjukkan bahwa teknologi 

pemindaian telah memungkinkan asesmen yang canggih terhadap validitas asumsi 

ini. Satu hal yang akhirnya menjadi jelas, yaitu ada mekanisme otak yang dapat 

menghasilkan defisit atensi disertai dengan impulsivitas dan hiperaktivitas, yang 

terlihat pada penderita ADHD. Temuan dari studi-studi brain imaging terhadap 

mereka yang memiliki dan tidak memiliki ADHD menyatakan bahwa meskipun tidak 

ada kerusakan berat yang ditemukan pada otak penderita ADHD, tetapi ada 

perbedaan-perbedaan subtil di antaranya. Salah satu temuan yang lebih reliabel 

menunjukkan bahwa volume otak tampak lebih kecil dibanding dengan ukuran 

tipikalnya. Secara detil, bagian otak yang terdampak adalah korteks frontal, basal 

ganglia, dan vermis serebelar (Popper, dkk., 2003). 

Taraf kecerdasan anak dengan ADHD pada umumnya bervariasi dari di bawah 

rata-rata maupun lebih tinggi. Anak dengan ADHD cenderung memiliki skor rendah 

pada subtest WISC dari peringkat terendah, yaitu object assembly, picture 

arrangement, information, comprehension, digit span dan block design. Subtest-

subtest tersebut mencerminkan berbagai keterbatasan yang dialami dalam hal 

koordinasi visual, persepsi visual, organisasi, hubungan spasial-visual dan 

dependensi ruang, kemampuan mengurutkan, kemampuan merencanakan, memori, 

dan sensitivitas sosial.  

Adapun manifestasi dari performa memori yang buruk pada anak ADHD adalah 

dengan mereka mengalami kesulitan mengerjakan tugas yang berhubungan dengan 

rentang angka dan rentang kata (Kibby dan Cohen, 2008). 

 

Retensi  

Keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh anak ADHD menghambat mereka 

dalam mengaktualisasikan kecerdasannya (Nanik, 2007). Salah satu keterbatasan 

mental spesifik yang dimiliki oleh anak ADHD adalah memori. Anak dengan 

gangguan ADHD dapat dengan segera melupakan materi yang baru saja ia dengar, 

dengan demikian, hal tersebut tentu sangat berpengaruh pada keberhasilan 

akademik mereka. Walgito (2004) menegaskan bahwa orang yang memiliki memori 

yang baik, umumnya memiliki kemampuan belajar yang baik pula.  

Secara umum, ada dua jenis memori yang berbeda, yaitu memori jangka pendek 

dan memori jangka panjang. Kedua jenis memori ini menyimpan dan mengakses 

informasi secara berbeda dengan menggunakan bagian otak yang berbeda pula. 
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Memori jangka pendek menyimpan informasi untuk beberapa detik saja dan memiliki 

kapasitas yang berkisar tujuh sampai sembilan item pada orang normal. Sedangkan 

memori jangka panjang menyimpan informasi tak terbatas jumlahnya dalam durasi 

yang juga tak terhingga. Atkinson dan Shiffrin (dalam Riegler dan Riegler, 2012) 

menjelaskan perjalanan memori dari model memori yang mereka perkenalkan 

sebagai berikut; informasi yang diterima mengalir dari pencatatan indera (sensory 

register) ke memori jangka pendek lalu menuju ke penyimpanan pemanen di memori 

jangka panjang. Berikut adalah gambar model memori yang dikemukakan oleh 

Atkinson dan Shiffrin:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Model Memori Atkinson dan Shiffrin 

 

Ada tiga proses memori yang fundamental yaitu, enkoding, retensi, dan 

penarikan kembali (recall). Enkoding menyediakan perubahan informasi yang 

dipersepsikan ke dalam konstrak yang dapat disimpan di dalam otak. Ini adalah 

tingkat pertama dari pembentukan memori baru di otak. Enkoding mengacu pada 

proses terkait perolehan materi. Materi baru yang akan disimpan dikaitkan dengan 

materi yang sudah diketahui sebelumnya. Namun, tanpa latihan dan pengulangan, 

materi baru tersebut akan segera hilang dari memori jangka pendek dan segera 

dilupakan. Sedangkan melalui latihan dan pengulangan, informasi yang tersimpan 

pada memori jangka pendek dapat dipindahkan ke memori jangka panjang. Suatu 

item informasi dianggap belum dipelajari jika belum dikonsolidasikan ke memori 

jangka panjang, di mana informasi tersebut dapat ditarik sewaktu-waktu (Moore, 

dkk., 2008).  
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Retensi adalah penyimpanan informasi yang telah tersandikan di dalam otak. 

Peran retensi adalah untuk menyimpan informasi yang telah disandikan. Sebuah 

bagian dari proses retensi adalah konsolidasi memori, yang menstabilkan jejak 

memori setelah pembentukan pertama dilakukan (Sherwood, 2010).   

Proses memori yang ketiga adalah penarikan kembali (recall) adalah 

pemerolehan kembali informasi yang telah tersimpan. Peran recall adalah untuk 

mengakses kembali informasi yang telah disimpan sebelumnya dalam rangka 

merespon stimulus eksternal. Meskipun memori didapatkan dalam banyak fase, 

recall adalah satu-satunya cara untuk mengukur performa memori. Seberapa 

banyak informasi disandikan, seberapa banyak item informasi yang tersimpan, 

seberapa banyak informasi yang diperoleh kembali. Semua pertanyaan tersebut 

dapat dijawab dalam fase recall memori dengan menanyakan pertanyaan kepada 

seseorang dan mencatat respon recall mereka. Respon yang benar akan 

mengindikasikan performa memori, informasi yang tersimpan, atau jumlah informasi 

yang telah disandikan (Malik 2016).  

Memori memiliki hubungan yang erat dengan proses belajar. Memori juga 

merupakan representasi proses belajar yang telah didapat seseorang. Berbagai 

bagian otak terkait dengan proses belajar dan proses pembentukan memori, dan 

faktor fisik serta mental yang berbeda dilaporkan mempengaruhi retensi memori dan 

proses recall. Berikut adalah bagian otak dan faktor – faktor yang memperngaruhi 

retensi dan recall. Bagian otak yang terasosiasi dengan memori adalah korteks 

serebral pada bagian lobus frontal, parietal, dan lobus temporal, yaitu hipokampus, 

amigdala, dan diensefalon. Kehilangan hipokampus berpengaruh pada 

ketidakmampuan untuk menyandikan memori jangka pendek ke memori jangka 

panjang (Malik, 2016).Penyebabnya dapat berupa trauma, kecelakaan, stroke, 

penyakit, obat-obatan, dan lain sebagainya.  

Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi retensi memori dan recall 

menurut Parker, dkk (dalam Malik, 2016): 

1. Atensi 

Atensi membantu otak untuk menyandikan item informasi secara selektif ke 

dalam memori. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa atensi dan memori 

tidak dapat bekerja secara terpisah, tetapi justru atensi meningkatkan performa 

memori. Atensi yang terbagi dapat mengurangi kekuatan retensi memori. 

2. Latihan 
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Latihan adalah penerimaan yang diulang, secara verbal atau visual dari suatu 

konten, kejadian, atau informasi yang sama. 

3. Tidur 

Tidur memainkan peranan yang penting dalam proses konsolidasi memori, yang 

mana merupakan bagian dari retensi. 

4. Olahraga dan nutrisi 

Olahraga memiliki manfaat meningkatkan performa memori pada individu yang 

memiliki skor memori kerja yang rendah pada tes kognitif. Sedangkan jika 

dikombinasikan dengan nutrisi yang tepat, dapat membantu meningkatkan 

memori pada orang dewasa dengan penyakit diabetes tipe 2.  

5. Mnemonic 

Merupakan teknik mental yang membantu otak mengingat informasi secara 

mudah dengan mengasosiakan memori dengan kata kunci lain, seperti huruf, 

gambar, atau angka. Beberapa teknik mnemonic yang ada membantu proses 

mengingat berbagai item informasi dengan mudah, termasuk akronim, akrostik, 

metode loci, chunking, musik dan lagu, cerita, dan lain sebagainya.  

Kembali pada pembahasan tentang memori, Peterson (Riegler dan Riegler, 

2012) mengungkapkan dengan rinci bahwa  memori jangka pendek hanya mampu 

menyimpan informasi hanya dalam waktu sekitar 20 detik saja. Selain waktu, 

keterbatasan memori jangka pendek juga ada pada kapasitasnya. Miller 

mengungkapkan penemuannya The Magical Number 7 ± 2 yang berarti memori ini 

dapat menyimpan minimal tujuh dan maksimal sembilan item informasi. 

Keterbatasan kapasitas dari memori jangka pendek ini sering dinilai melalui rentang 

memori, yaitu untaian informasi yang paling panjang (misalnya, angka-angka, huruf) 

yang dapat diingat dengan segera oleh seseorang. Nairne (Riegler dan Riegler, 

2012) memperkenalkan analogi “melempar bola di udara”. Melalui analogi tersebut 

digambarkan bahwa kita mampu melempar 7 bola besar atau kecil di udara, tetapi 

hanya 7 bola itu yang dapat dilempar.  

Batas kapasitas memori jangka pendek ini memang tidak dapat melampaui 

“Magical Number” yang telah diungkapkan di atas, tapi dengan strategi yang tepat, 

kita dapat meningkatkan kapasitasnya. Secara fungsional, kita dapat meningkatkan 

kebatasan tersebut dengan merekam informasi atau mengkombinasikannya ke 

dalam “gumpalan” atau chunk memori yang lebih besar. Menurut Cowan (2001), 

chunk didefinisikan sebagai sebuah kumpulan konsep yang memiliki asosiasi kuat 
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satu sama lain. Melalui proses yang disebut dengan “chunking”  ini, seseorang 

menerjemahkan informasi yang masuk ke dalam bentuk yang lebih dapat dikelola.  

Banyak studi mengungkapkan bahwa sel-sel pada korteks prefrontal, terutama 

korteks prefrontal bagian dorsolateral memperlihatkan aktivitas yang tinggi selama 

dilakukan penundaan pemberian respon terhadap stimulus yang sebelumnya 

didengar atau dilihat.  Hal tersebut mungkin berarti bahwa bagian otak itulah yang 

menyimpan informasi (Kalat,2010). Semakin tinggi aktivitas di area tersebut, 

semakin baik pula performa individu yang bersangkutan (Klingberg, dkk., 2002). 

Beaumont (2008) juga memperkuat hasil penelitian tersebut dengan menyatakan 

bahwa luka di bagian prefrontal akan berakibat spesifik pada memori, khususnya 

memori tentang peristiwa yang baru saja terjadi.  

 

Musical Mnemonic 

Mnemonic adalah salah satu strategi memori yang meningkatkan kebermaknaan 

materi yang harus diingat (Dehn, 2008). Menurut Lombardi dan Butera (1998), 

sebuah mnemonic biasanya didefinisikan sebagai kata, kalimat, gambar atau teknik 

untuk meningkatkan atau memperkuat memori. Lombardi dan Butera (1998) juga 

menekankan bahwa, saat beberapa mnemonic digunakan hanya untuk mengingat 

informasi faktual, penelitian lain menunjukkan bahwa mnemonic dapat membantu 

mengarahkan pada proses berpikir yang lebih tinggi, termasuk kemampuan 

memecahkan masalah. 

Mnemonic secara khusus mengambil asosiasi yang sudah dikenal untuk 

memfasilitasi enkoding dari materi baru. Sebuah alat mnemonic yang bagus harus 

dapat secara mudah diimplementasikan pada saat periode pembelajaran dan, 

secara bersamaan juga harus tersedia saat proses penggalian kembali (retrieval) 

untuk keberhasilan dekoding. Mnemonic ini dapat sangat membantu tetapi hanya 

jika citra atau gambaran sangat akurat.  

Secara neurologis, sebuah area pada otak yang dikenal sebagai Default Mode 

Network (DMN) juga terpengaruh oleh proses mnemonic. Meskipun tidak 

sepenuhnya dimengerti, Default Mode Network (DMN) adalah sebuah kelompok dari 

beberapa bagian kortikal yang terkait dengan memori dan proses berpikir internal 

(Lichter, dkk., 2013). Area- area otak yang termasuk dalam Default Mode Network 

(DMN) adalah lobus temporal, korteks prefrontal, korteks parietal dan korteks 

cingulate (Lichter, dkk., 2013).  
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Saat membandingkan metode mnemonic dan non mnemonic, hasil scan MRI 

menunjukkan bahwa selama kondisi mnemonik, area-area otak tersebut 

menunjukkan aktivasi dan konektivitas lebih besar (Lichter, dkk., 2013). Studi lain 

yang juga diungkap dari hasil MRI tersebut adalah penggalian kembali informasi 

melalui mnemonik dapat mengaktifkan lebih banyak area otak dibandingkan dengan 

yang tidak menggunakan mnemonic. Selanjutnya, hasil MRI juga mengungkap 

derajat sinkroni yang lebih besar dalam DMN selama penggalian kembali informasi 

menggunakan mnemonic, saat dibandingkan dengan penggalian kembali tanpa 

menggunakan mnemonic (Lichter, dkk., 2013).  

Dalam pencarian dan pembuktian tentang efek musical mnemonic pada memori 

jangka pendek, perlu diketahui lebih dulu tentang efek neurologis musik itu sendiri. 

Musik mempengaruhi beberapa bagian otak, melintasi hemisfer, serta menstimulasi 

korteks dan cerebellum (Thaut, 2008). Baik mendengarkan maupun memainkan 

musik, dapat meningkatkan aktivasi neuronal dan sinkronisasi (Thaut, 2008).  

Masih menurut Thaut (2008), mendengarkan irama, yang mana tidak 

membutuhkan latihan khusus, dapat mengaktifkan bagian otak yang terkait dengan 

fungsi memori, yaitu korteks prefrontal. Tidak hanya itu, bukti keseluruhan 

menunjukkan bahwa musik juga mempengaruhi area otak yang berhubungan 

dengan memori secara umum dan mengingat, yaitu lobus frontal (Peretz dan 

Zatorre, 2005). Kemampuan musik untuk mempengaruhi dan mengubah beberapa 

area otak menunjukkan bahwa musik dapat menjadi cara yang efektif untuk 

meningkatkan pemfungsian memori non musikal. 

Beberapa elemen organisasional yang menyusun suatu musik antara lain adalah 

harmoni, melodi, irama, dan kalimat lirik memberikan musik sebuah struktur 

bawaannya sendiri. Dalam gilirannya, sturktur ini dapat berperan sebagai perancah 

auditori untuk memori (Thaut, 2008). Satu elemen, yaitu irama, muncul untuk 

meningkatkan atensi, sebuah aspek memori yang dianggap kritis oleh teori proses 

tertanam yang diajukan oleh Cowan (Cowan, 1999). Pola-pola yang dibuat menjadi 

musik, membuat musik “menggumpal” menjadi auditori dan frase berbasis waktu 

yang dapat mendukung pemrosesan memori (Moore, dkk., 2008). 

Baddeley sendiri menekankan pada latihan “gumpalan” (chunk) musikal saat 

dipasangkan dengan informasi baru yang dapat digunakan dalam latihan dan 

mengingat (Baddeley, 2012). Dengan cara tersebut, musik dengan sendirinya 
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menyediakan struktur auditori untuk mendukung penciptaan memori dan proses 

mengingat.  

Musical mnemonic terkait dengan penggunaan musik untuk membantu dalam 

proses enkoding dan mengingat informasi (Moore dkk., 2008). Tone – tone 

sederhana atau nyanyian pendek, baik yang sudah dikenal maupun diciptakan 

sendiri, dapat dikombinasikan dengan informasi baru dengan menambahkan melodi, 

irama dan / atau struktur harmoni. Organisasi musikal tersebut menyediakan chunk 

sementara yang dapat membantu dalam membentuk memori (Thaut, 2008). Dengan 

cara ini, musical mnemonik berfungsi sebagai perancah auditori atau sistem 

pendukung, menggunakan pola untuk memfasilitasi latihan dan penggalian kembali 

sebuah informasi baru. 

Melalui eksperimen awal, Wallace (Thaut, 2008) menemukan bahwa musik 

memfasilitasi proses mengingat lirik lagu baru yang lebih baik dibandingkan dengan 

input secara ucapan. Melalui empat eksperimen, Wallace membandingkan proses 

mengingat lirik secara segera dan tertunda yang disajikan dalam berbagai cara yaitu 

dinyanyikan, diucapkan, diucapkan dengan berirama, dan dinyanyikan dengan 

melodi berbeda. Partisipan yang terlibat adalah orang dewasa normal dan diminta 

untuk menuliskan respon mereka  sebagai lawan dari mengucapkan atau 

menyanyikannya. Dengan cara tersebut, proses mengingat membutuhkan langkah-

langkah tambahan yang tidak terkait dengan enkoding.  

Penemuan ini menunjukkan bahwa melodi menyediakan isyarat tambahan yang 

membantu dalam proses enkoding memori dan mengingat (Thaut, 2008). Saat 

melodi dinyanyikan hanya sekali, input secara ucapan diketahui lebih efektif dalam 

memfasilitasi proses mengingat. Berdasarkan hal tersebut, penemuan ini 

menyarankan bahwa melodi menjadi mnemonik yang efektif jika melodi tersebut 

dikenal atau cukup diulang untuk dapat mudah dipelajari. 

Selain itu, Wolfe dan Hom (1993) dalam penelitiannya tentang penggunaan 

berbagai melodi (familiar dan tidak familiar) sebagai bantuan struktural untuk belajar 

dan penyimpanan memori pada informasi verbal berurutan juga menemukan bahwa 

pembelajaran menggunakan melodi familiar membantu anak lebih cepat 

mempelajari urutan angka dibandingkan dengan yang menggunakan melodi yang 

tidak familiar.  

 

Prompt Struktural 
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Prompt sering didefiniskan sebagai stimulus bantuan atau stimulus ekstra 

ataupun stimulus buatan yang dipresentasikan secara langsung sebelum atau 

setelah stimulus yang nantinya memberi petunjuk bagi seseorang untuk 

menunjukkan perilaku atau minat pada waktu yang tepat atau pada keadaan yang 

relevan (Foxx dalam MacDuff, dkk., 2001).  

McClannahan dan Krantz (dalam MacDuff, dkk., 2001) mendefinisikan prompt 

sebagai instruksi, gestur, demontrasi, sentuhan, atau hal-hal lain yang diciptakan 

atau dilakukan untuk meningkatkan kemungkinan bahwa anak akan melakukan 

respon yang benar. Sebagai contoh, orang tua atau instruktur dapat menyediakan 

suatu model verbal untuk meningkatkan kemungkinan anak akan merespon pada 

pertanyaan “Siapakah namamu?” atau setelah memberikan instruksi “Tata meja itu!”, 

orang tua atau instruktur dapat memberikan prompt dengan membimbing anak 

secara manual untuk mengatur piring, gelas, dan peralatan makan dengan benar. 

Atau saat mengajarkan anak untuk menirukan suara “mm”, instruktur dapat secara 

manual menekuk bibir anak sementara secara terus-menerus memberi contoh 

dengan bersuara “mm” (stimulus yang nantinya mengontrol imitasi verbal pada 

anak). 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), struktural berarti yang 

berkenaan dengan struktur, yang berkenaan dengan susunan, atau yang berkaitan 

dengan susunan pola tertentu. Sedangkan kata struktur menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI) adalah susunan, yang disusun dengan pola tertentu. Jadi 

dapat disimpulkan, prompt struktural adalah stimulus bantuan yang disusun 

berdasarkan pola tertentu yang dipresentasikan secara langsung sebelum atau 

setelah stimulus yang nantinya memberi petunjuk bagi seseorang untuk 

menunjukkan perilaku atau minat pada waktu yang tepat atau pada keadaan yang 

relevan. 

Ada beberapa tipe yang berbeda dari prompt dan bervariasi dalam beberapa 

level dari sebuah hirarki prompt itu sendiri. Berikut ini adalah beberapa tipe prompt 

dari Rainey River District School Board (2018): 

 

1. Fisik 

Tipe prompt ini mengarahkan anak agar mampu menunjukkan suatu 

keterampilan (misalnya, mengarahkan tangan untuk memilih tiga bilangan). 

2. Modelling 
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Adalah suatu demonstrasi dari keterampilan target yang dilakukan oleh orang 

lain (misalnya, menunjukkan bagaimana caranya untuk bertepuk tangan). 

3. Posisional 

Adalah menempatkan material pada suatu lokasi atau urutan untuk 

memastikan terselesaikannya suatu aktivitas dengan baik (misalnya, 

menempatkan item target; yaitu gunting di posisi paling dekat dengan anak 

saat meminta anak untuk mengambil gunting tersebut). 

4. Gestural 

Yaitu suatu gerakan fisik atau gestur yang dilakukan oleh orang lain untuk 

mengarahkan anak melakukan respon yang benar (misalnya, menunjuk 

target). 

5. Visual 

Yang termasuk di dalam prompt visual adalah gambar, teks, dan symbol yang 

mendampingi anak dalam melakukan respon yang tepat (misalnya, gambar 

cangkir dapat diperlihatkan saat bertanya kepada anak dengan menggunakan 

pertanyaan dengan apakah mereka minum). 

6. Verbal  

Yaitu petunjuk verbal yang memberikan informasi untuk membantu anak 

merespon dengan benar. 

Selanjutnya, menurut artikel Rainey River District School Board (2018), 

pemberian prompt sendiri juga perlu memperhatikan beberapa hal antara lain: 

1. Pastikan anak siap sebelum mempresentasikan suatu instruksi. 

2. Dukungan yang bersifat pribadi. Tipe prompt yang digunakan akan tergantung 

dari keterampilan yang akan diajarkan dan sekumpulan keterampilan yang 

telah dimiliki anak. 

3. Prompt yang kurang hati-hati. Hindari prompt yang tidak sengaja seperti, 

memposisikan material, perubahan nada suara, ekspresi wajah, dan / tatapan 

mata. 

4. Reinforcement yang berbeda. Menyediakan level reinforcement yang lebih 

besar untuk respon independen lebih dari respon yang menggunakan prompt. 

5. Merencanakan untuk sedikit demi sedikit menghilangkan prompt. Pudarkan 

prompt secepat mungkin dan di sisi lain, tetap beri dukungan pada anak agar 

berhasil. 

6.  Monitor keberhasilan anak. Pastikan bahwa anak mencapai keberhasilan. 
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7. Perhatikan prompt yang diberikan. Pastikan prompt yang telah dipilih berfokus 

pada atensi anak agar ia memberi perhatian pada instruksi dan jangan 

alihkan atensinya. Mulailah dengan prompt yang gangguannya paling sedikit, 

dalam hal ini adalah prompt verbal, meskipun prompt verbal adalah prompt 

yang paling sulit untuk dipudarkan. 

8. Prompt dari yang sedikit sampai ke yang banyak adalah yang ideal untuk 

mempraktekkan keterampilan yang telah dikuasai. 

9. Prompt dari yang banyak sampaike yang sedikit adalah yang ideal untuk 

mengajari keterampilan baru. 

 

Musical Mnemonic sebagai Prompt Struktural untuk Meningkatkan Retensi 

pada Anak ADHD 

Attention Defisit Hyperactivity Disorder (ADHD) didefinisikan sebagai pola 

inatensi dan / atau hiperaktivitas yang menetap dan perilaku impulsif yang muncul 

dengan frekuensi yang lebih sering dan parah. Gangguan ini lebih sering dijumpai 

dalam keluarga yang memiliki anggota dengan gangguan yang sama (Durand dan 

Barlow, 2006). Hal ini diperkuat dengan hasil  dari beberapa studi brain imaging 

pada mereka yang terkena gangguan ADHD yaitu volume otak tampak lebih kecil 

dibanding dengan ukuran tipikalnya. Secara detil, bagian otak yang terdampak 

adalah korteks frontal, basal ganglia, dan vermis serebelar (Popper, dkk., 2003). 

Salah satu keterbatasan yang menghambat pencapaian akademik bagi anak 

dengan ADHD adalah buruknya memori, sehingga anak dengan gangguan ADHD 

dapat dengan segera melupakan materi yang baru saja ia dengar. Hal tersebut tentu 

sangat berpengaruh pada keberhasilan akademik mereka. Walgito (2004) 

menegaskan bahwa orang yang memiliki memori yang baik, umumnya memiliki 

kemampuan belajar yang baik pula.  

Menurut Atkinson dan Shiffrin (Riegler dan Riegler, 2012) memori adalah 

perjalanan informasi dari lingkungan yang kemudian melewati rangkaian memori 

sensori yang akan menstimulasi sistem persepsi. Hebb (Kalat, 2010) membedakan 

antara memori jangka pendek, yaitu yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang 

baru saja terjadi dan memori jangka panjang yang berhubungan dengan peristiwa di 

masa lalu. 

Kalat (2010) melalui penelitiannya, berpendapat bahwa bagian di otak yang 

menyimpan memori jangka pendek adalah korteks prefrontal bagian dorsolateral 
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karena bagian tersebut memperlihatkan aktivitas yang tinggi selama dilakukan 

penundaan pemberian respon pada stimulus yang baru didengar atau dilihat. 

Beaumont (2008) juga memperkuat hasil penelitian tersebut dengan menyatakan 

bahwa luka di bagian prefrontal akan berakibat spesifik pada memori, khususnya 

memori tentang peristiwa yang baru saja terjadi.  

Banyak individu yang mengalami gangguan pada memori jangka pendeknya 

disebabkan karena terdapat sejumlah perubahan serta penurunan sejumlah neuron 

dan jumlah input pada korteks prefrontalnya.  

Peterson (Riegler dan Riegler, 2012) mengungkapkan, memori jangka pendek 

hanya mampu menyimpan informasi hanya dalam waktu sekitar 20 detik saja. Selain 

waktu, keterbatasan memori jangka pendek juga ada pada kapasitasnya. Miller 

mengungkapkan penemuannya The Magical Number 7 ± 2 yang berarti memori 

segera ini dapat menyimpan minimal tujuh dan maksimal sembilan item informasi  

Batas kapasitas memori jangka pendek ini memang tidak dapat melampaui 

“Magical Number” yang telah diungkapkan di atas, tapi dengan strategi yang tepat, 

kita dapat meningkatkan kapasitasnya. Secara fungsional, kita dapat meningkatkan 

kebatasan tersebut dengan merekam informasi atau mengkombinasikannya ke 

dalam “gumpalan” atau chunk memori yang lebih besar. Menurut Cowan (2001), 

chunk didefinisikan sebagai sebuah kumpulan konsep yang memiliki asosiasi kuat 

satu sama lain. Melalui proses yang disebut dengan “chunking”  ini, seseorang 

menerjemahkan informasi yang masuk ke dalam bentuk yang lebih dapat dikelola.  

Menurut Baddeley (2012), proses chunking ini terdapat pada musik yaitu saat 

musik dipasangkan dengan informasi baru, sehingga musikdapat digunakan sebagai 

alat untuk mengingat atau yang biasa disebut dengan musical mnemonik.Hal 

tersebut dapat terjadi karena musik menyediakan struktur auditori untuk mendukung 

memori dan proses mengingat. Musikal dapat dipasangkan dengan 

Musical mnemonic terkait dengan penggunaan musik untuk membantu dalam 

proses enkoding dan mengingat informasi (Moore dkk., 2008). Tone – tone 

sederhana atau nyanyian pendek, baik yang sudah dikenal maupun diciptakan 

sendiri, dapat dikombinasikan dengan informasi baru dengan menambahkan melodi, 

irama dan / atau struktur harmoni. Organisasi musikal tersebut menyediakan chunk 

sementara yang dapat membantu dalam membentuk memori (Thaut, 2008). Dengan 

cara ini, musical mnemonik berfungsi sebagai perancah auditori atau sistem 
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pendukung, menggunakan pola untuk memfasilitasi latihan dan penggalian kembali 

sebuah informasi baru. 

Berdasarkan kesimpulan yang diambil dari pengertian prompt sebelumnya, 

musik dapat digunakan sebagai prompt struktural berarti musik mampu menjadi 

stimulus bantuan yang disusun berdasarkan pola tertentu yang dipresentasikan 

secara langsung sebelum atau setelah stimulus yang nantinya memberi petunjuk 

bagi seseorang untuk menunjukkan perilaku atau minat pada waktu yang tepat atau 

pada keadaan yang relevan. Hal ini dikarenakan musik terdiri dari beberapa elemen 

organisasional antara lain adalah harmoni, melodi, irama, dan kalimat lirik 

memberikan musik sebuah struktur bawaannya sendiri. 

Dalam gilirannya, sturktur ini dapat berperan sebagai perancah auditori untuk 

memori (Thaut, 2008). Satu elemen, yaitu irama, muncul untuk meningkatkan atensi, 

sebuah aspek memori yang dianggap kritis oleh teori proses tertanam yang diajukan 

oleh Cowan (Cowan, 1999). Pola-pola yang dibuat menjadi musik, membuat musik 

“menggumpal” menjadi auditori dan frase berbasis waktu yang dapat mendukung 

pemrosesan memori (Moore, dkk., 2008). 

Musik mempengaruhi beberapa bagian otak, melintasi hemisfer, serta 

menstimulasi korteks dan cerebellum (Thaut, 2008). Baik mendengarkan maupun 

memainkan musik, dapat meningkatkan aktivasi neuronal dan sinkronisasi (Thaut, 

2008). Masih menurut Thaut (2008), mendengarkan irama, yang mana tidak 

membutuhkan latihan khusus, dapat mengaktifkan bagian otak yang terkait dengan 

fungsi memori, yaitu korteks prefrontal. 

Dalam penelitian Wallace (1994) mengungkapkan bahwa melodi menyediakan 

isyarat tambahan yang membantu dalam proses enkoding memori dan mengingat 

(Thaut, 2008). Berdasarkan hal tersebut, penemuan ini menyarankan bahwa melodi 

menjadi mnemonic yang efektif jika melodi tersebut dikenal atau cukup diulang untuk 

dapat mudah dipelajari.  

Selain itu, penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wallace (Selph, 2015) 

menemukan bahwa musik memfasilitasi dengan lebih baik proses mengingat dari 

sebuah lirik baru dibandingkan dengan input yang hanya diucapkan. Dalam 

penelitiannya, Wallace menemukan bahwa partisipan yang mendengarkan lirik yang 

dinyanyikan dapat mengingat secara signifikan dibandingkan dengan cara yang lain.  

Wolfe dan Hom (1993) menambahkan dalam penelitiannya tentang penggunaan 

berbagai melodi sebagai prompt struktural untuk belajar dan penyimpanan memori 

18 
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pada informasi verbal berurutan pada anak pra sekolah juga menemukan bahwa 

pembelajaran menggunakan melodi yang familiar membantu anak lebih cepat 

mempelajari urutan angka dibandingkan dengan yang menggunakan melodi tidak 

familiar. 

Beberapa psikolog menyatakan bahwa individu dengan gangguan belajar 

kemungkinan besar memiliki kekurangan dalam satu atau lebih proses kognitif 

(Masoura, 2006), termasuk pemrosesan fonologis, pemrosesan auditori, mengambil 

kembali informasi dari memori jangka panjang, atensi, memori jangka pendek, dan 

working memory.  

Dengan adanya hasil positif penggunaan musical mnemonic pada anak pra 

sekolah dan anak dengan kesulitan belajar, peneliti ingin menggunakan musical 

mnemonic sebagai prompt struktural untuk meningkatkan retensi pada anak ADHD. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penggunaan musical 

mnemonic sebagai prompt struktural dapat meningkatkan retensi pada anak ADHD. 

 

Hipotesis Penelitian 

 Berdasarkan kajian teori yang telah diuraikan, maka dapat diajukan hipotesis 

bahwa ada perbedaan sebelum dan sesudah penggunaan musical mnemonic 

sebagai prompt struktural untuk meningkatkan retensi pada anak ADHD. 
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Gambar 2. Kerangka Penelitian Penggunaan Musical Mnemonic sebagai Prompt 

Struktural untuk Meningkatkan Retensi pada Anak ADHD  

Struktur otak anak dengan ADHD;  
lobus frontal yang tidak berkembang 

dengan baik. 

Lobus frontal memiliki peran 
signifikan dalam performa memori 

 

Otak anak ADHD mengalami defisit 
dalam memori. 

 

Manifestasi memori yang buruk: 

 Mengalami kesulitan dalam 
mengerjakan tugas yang 
berhubungan dengan rentang 
angka dan rentang kata. 

 Susah menemukan strategi 
memori yang tepat. 

 Mengalami academic 
underachievement. 

 

Salah satu strategi memori 
yang dikenal adalah Musical 
Mnemonic. Metode Musical 

Mnemonic menyediakan 
chunking untuk mempelajari 

materi baru non musical. 
Elemen musik seperti irama 
menstimulasi atensi. Atensi 

sendiri merupakan hal penting 
untuk proses memori. 

 

Anak ADHD menggunakan strategi 
memori yang tepat untuk membantu 
proses memori dan meningkatkan  
retensi. 

 


