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menggunakan perbandingan hasil pretest dan post test untuk mengetahui 

perbedaan sebelum dan sesudah diberikannya treatment.  

Jika pada saat posttest partisipan dapat melakukan retensi informasi lebih 

banyak dibandingkan pada saat pretest, maka dapat dikatakan bahwa terjadi 

pengaruh positif penggunaan musical mnemonic sebagai prompt struktural 

untuk meningkatkan retensi pada anak ADHD. Selanjutnya analisis grafik 

dideskripsikan secara kuantitatif deskriptif dengan menggunakan bahasa 

yang sederhana, jelas dan mudah dimengerti. 

 

Hasil Penelitian  

Berdasarkan hasil analisis data secara kuantitatif deskriptif, dapat diketahui 

bahwa ada kenaikan skor pada posttest. Skor ketiga subjek pada saat sudah tidak 

diberi intervensi, mengalami peningkatan dibandingkan dengan saat pretest. Pada 

hari pertama dilakukan posttest (H1-Pagi), subjek  1 mendapat skor tertinggi, artinya 

subjek 1 mampu mengingat semua nomor telepon yang telah diajarkan sebelumnya. 

Sedangkan subjek 2 dan 3 mendapat skor sama, mereka hanya mampu mengingat 

dua nomor telepon. Pada posttest hari pertama yang dilakukan pada siang hari (H1-

Siang), subjek 1 justru mengalami penurunan skor dengan hanya mampu mengingat 

dua nomor telepon. Begitu juga dengan subjek 3. Subjek 3 tidak mengalami 

peningkatan skor maupun penurunan skor. Sedangkan subjek 2, skornya meningkat. 

Ia mampu mengingat tiga nomor telepon dengan baik.  

Pada posttest hari kedua yang dilakukan pada pagi hari (H2-Pagi), subjek 1 

kembali dapat mengingat tiga nomor telepon dengan baik, begitu juga subjek 2. 

Subjek 2 mampu mempertahankan skornya yang ia peroleh saat posttest hari 

pertama siang (H1-Siang). Namun, subjek 3 masih belum menunjukkan peningkatan 

skor dari posttest sebelumnya. Ia hanya mampu mengingat dua nomor telepon. 

Sedangkan untuk posttest terakhir (H2-Siang), ketiga subjek mampu mengingat 

semua nomor telepon dengan baik. Hal ini berarti, ada peningkatan skor untuk 

subjek 3, sedangkan bagi subjek 2 terjadi perolehan skor yang stabil mulai dari 

posttest hari pertama yang dilakukan pada siang hari (H1-Siang) sampai dengan 

posttest hari kedua yang dilakukan pada siang hari (H2-Siang). Untuk subjek 1 juga 

terjadi perolehan skor yang stabil mulai dari posttest hari kedua pagi (H2-Pagi) 

sampai dengan posttest hari kedua siang (H2-Siang). Lebih jelas terkait dengan 

hasil penelitian mengenai pengaruh penggunaan musical mnemonic sebagai prompt 
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struktural untuk meningkatkan retensi pada subjek 1, subjek 2, dan subjek 3 dapat 

dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini: 

 

Tabel 4. Perolehan skor pretest dan posttest 

Keterangan Pretest Posttest 

Subjek 1 

H1 Pagi 0 3 

H1 Siang 0 2 

H2 Pagi 0 3 

H2 Siang 0 3 

Subjek 2 

H1 Pagi 0 2 

H1 Siang 0 3 

H2 Pagi 0 3 

H2 Siang 0 3 

Subjek 3 

H1 Pagi 0 2 

H1 Siang 0 2 

H2 Pagi 0 2 

H2 Siang 0 3 
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Grafik 1. Perbandingan Retensi pada anak ADHD antara Pretest dan Posttest 

 

1. Subjek 1 

a. Pretest 

Pada pretest hari pertama (H1-Pagi), partisipan diminta menuliskan nomor 

telepon sekolah, kantor polisi, dan kantor dinas pemadam kebakaran pada 

lembar pretest, ia tampak terdiam sesaat sambil tersenyum, kemudian 

mengatakan bahwa ia tidak tahu. Terapis kemudian memintanya untuk 

memberikan tanda strip (-) atau silang (X) pada kolom di lembar pretest. 

Demikian juga saat pretest yang kedua (H1-Siang), yang ketiga (H2-Pagi), 

serta pretest yang keempat (H2-Siang), ia mengatakan tidak tahu dan terapis 

memintanya untuk memberikan tanda strip (-) atau silang (X) pada kolom 

jawaban di lembar pretest.  
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b. Intervensi 

1) Nomor telepon sekolah menggunakan melodi lagu “Naik-Naik ke Puncak 

Gunung”. 

Intervensi sesi pertama, partisipan mampu menyebutkan digit terakhir 

dengan benar. Namun, untuk digit kelima dan keenam, partisipan 

membutuhkan prompt sebagian yang diberikan oleh terapis. Saat terapis 

memintanya untuk lebih fokus dan berkonsentrasi, partisipan mampu 

menyebutkan dengan benar empat digit paling belakang secara berurutan. 

Kemudian untuk digit kedua dan ketiga, partisipan diberikan prompt penuh 

oleh terapis karena selama beberapa kali ia menyebutkan angka yang salah. 

Saat dilakukan pengecekan akhir, partisipan tidak dapat menyebutkan satu 

digit dengan tepat, yaitu digit kelima. 

Intervensi sesi kedua, respon partisipan sudah jauh lebih baik dibandingkan 

dengan sesi sebelumnya. Ia mampu menyebutkan dengan benar empat digit 

yang paling belakang secara berurutan. Namun, saat diminta menyebutkan 

mulai dari digit kedua sampai digit terakhir, partisipan membutuhkan prompt 

sebagian dari terapis. Kemudian saat menyebutkan digit pertama sampai 

terakhir, partisipan mampu melakukannya dengan benar. Pengecekan akhir 

pun berjalan lancar karena partisipan mampu menyebutkan nomor telepon 

dengan lengkap. 

2) Nomor telepon kantor polisi menggunakan melodi lagu “Balonku”. 

Intervensi sesi ketiga, partisipan sudah mulai dapat beradaptasi dengan 

metode musical mnemonic yang diajarkan. Ia juga mulai mampu 

mempertahankan fokus dan konsentrasi relatif lebih lama dibandingkan 

dengan dua sesi sebelumnya, sehingga saat diminta untuk menyebutkan 

angka yang hilang, ia mampu menyebutkan lima digit paling belakang 

berurutan dengan benar. Hanya pada saat menyebutkan mulai dari digit 

kedua dan setelahnya, ia memerlukan prompt sebagian dari terapis. 

Pengecekan akhir setelah sesi selesai memperlihatkan partisipan tidak 

mampu menyebutkan satu digit angka, yaitu digit ketiga.  

Intervensi sesi keempat, partisipan dapat menyebutkan empat digit paling 

belakang secara berurutan dengan benar. Kemudian untuk digit kedua dan 

ketiga, ia memerlukan prompt sebagian dari terapis. Pengecekan akhir 
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memperlihatkan bahwa partisipan mampu menyebutkan nomor telepon 

dengan lengkap.  

3) Nomor telepon dinas pemadam kebakaran menggunakan melodi lagu 

“Cicak-Cicak di Dinding”. 

Intervensi sesi kelima, partisipan mampu menyebutkan empat digit paling 

belakang berurutan dengan benar. Namun, saat menyebutkan digit ketiga 

dan setelahnya, ia mengalami kesulitan dan memperoleh prompt sebagian 

dari terapis. Saat menyebutkan digit kedua dan setelahnya, ia mampu 

melakukannya dengan benar. Saat pengecekan akhir, partisipan tidak 

mampu menyebutkan digit kelima dan keenam. 

Intervensi sesi keenam, partisipan mampu menyebutkan tiga digit paling 

belakang dengan benar. Namun, saat menyebutkan digit kedua dan 

setelahnya, ia mengalami kesulitan dan membutuhkan prompt sebagian. 

Terapis mengingatkan partisipan untuk tetap fokus pada sesi intervensi. 

Akhirnya pada saat pengecekan akhir, ia mampu menyebutkan nomor 

telepon dengan benar. 

c. Posttest 

Partisipan mengalami peningkatan drastis saat baru diberikan posttest hari 

pertama pada pagi hari (H1-Pagi). Subjek 1 mampu mengingat ketiga nomor 

telepon dengan baik. Ia menulis dengan tenang dan lancar pada lembar form 

alat ukur posttest. Saat posttest kedua yang dilakukan pada hari yang sama 

saat siang hari (H1-Siang),  ia hanya mampu mengingat dua nomor telepon, 

yaitu nomor telepon sekolah dan nomor telepon kantor polisi. Sedangkan untuk 

nomor telepon dinas pemadam kebakaran, partisipan mengalami kesulitan 

untuk mengingat satu digit angka. Saat posttest ini, partisipan sebelumnya 

terlihat gelisah karena melihat teman-temannya yang sedang melaksanakan 

tugas piket. Meskipun terapis sudah meminta ijin kepada guru kelas untuk 

melakukan posttest selama beberapa menit dan guru kelas sudah mengijinkan, 

tetapi pada saat dilakukan posttest, partisipan beberapa kali nampak 

memperhatikan teman-temannya yang sedang melakanakan tugas piket. 

Pada posttest ketiga yang dilakukan pada hari kedua pagi hari (H2-Pagi), 

partisipan berhasil mengingat ketiga nomor telepon dengan baik. Ia tampak 

tenang dan rileks, sehingga mampu mengingat ketiga nomor telepon dengan 

baik. Demikian pula saat posttest keempat yang dilakukan pada hari kedua 
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siang hari (H2-Siang), ia juga mampu mengingat ketiga nomor telepon dengan 

baik dan lancar. Berikut ini adalah tabel hasil pretest dan posttest partisipan 

pertama: 

 

Tabel 5. Perolehan Skor Pretest-Posttest Partisipan Pertama 

Pelaksanaan 

Skor 

Pretest Posttest 

H1-Pagi 0 
3 

H1-Siang 0 
2 

H2-Pagi 0 
3 

H2-Siang 0 
3 

 

Grafik 2. Perolehan Skor Pretest-Posttest Partisipan Pertama 

 

 

 

2. Subjek 2 

a. Pretest 

Pada pretest hari pertama (H1-Pagi), partisipan diminta menuliskan nomor 

telepon sekolah, kantor polisi, dan kantor dinas pemadam kebakaran pada 
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lembar pretest, ia segera merespon dengan menggelengkan kepalanya dan 

mengatakan tidak tahu. Namun, ia dengan yakin menuliskan nomor kantor 

dinas pemadam kebakaran. Setelah terapis teliti, ternyata partisipan 

memberikan nomor yang salah. Terapis kemudian memintanya untuk 

memberikan tanda strip (-) atau silang (X) pada kolom di lembar pretest. 

Demikian juga saat pretest yang kedua (H1-Siang), yang ketiga (H2-Pagi), 

serta pretest yang keempat (H2-Siang), ia mengatakan tidak tahu dan terapis 

memintanya untuk memberikan tanda strip (-) atau silang (X) pada kolom 

jawaban di lembar pretest.  

b. Intervensi 

1) Nomor telepon sekolah menggunakan melodi lagu “Naik-Naik ke Puncak 

Gunung”. 

Intervensi sesi pertama, partisipan tidak mampu menyebutkan digit terakhir 

dengan benar, sehingga membutuhkan prompt penuh. Demikian juga saat 

menyebutkan digit kedua paling belakang, digit ketiga dan setelahnya serta 

digit keempat dan setelahnya. Ia membutuhkan prompt sebagian dari 

terapis. Namun, untuk digit kelima dan setelahnya serta digit kedua dan 

setelahnya, partisipan mampu menyebutkan dengan benar. Terapis 

berulang kali memintanya untuk lebih fokus dan berkonsentrasi sepanjang 

sesi. Saat dilakukan pengecekan akhir, partisipan dapat menyebutkan 

nomor telepon dengan benar. 

Intervensi sesi kedua, respon partisipan sudah jauh lebih baik dibandingkan 

dengan sesi sebelumnya. Ia mampu menyebutkan dengan benar enam digit  

secara berurutan. Pengecekan akhir pun berjalan lancar karena partisipan 

mampu menyebutkan nomor telepon dengan lengkap. 

2) Nomor telepon kantor polisi menggunakan melodi lagu “Balonku”. 

Intervensi sesi ketiga, partisipan mulai kurang dapat berkonsentrasi 

sehingga saat menyebutkan digit kelima dan kedua, ia memerlukan prompt 

sebagian dari terapis. Sedangkan digit yang lain, ia dapat menyebutkan 

dengan benar. Pengecekan akhir setelah sesi selesai memperlihatkan 

partisipan tidak mampu menyebutkan satu digit angka, yaitu digit kedua  

Intervensi sesi keempat lebih baik dari sesi sebelumnya. Partisipan dapat 

menyebutkan lima digit paling belakang secara berurutan dengan benar. 

Kemudian untuk digit kedua, ia memerlukan prompt sebagian dari terapis. 
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Pengecekan akhir memperlihatkan bahwa partisipan mampu menyebutkan 

nomor telepon dengan lengkap.  

3) Nomor telepon dinas pemadam kebakaran menggunakan melodi lagu 

“Cicak-Cicak di Dinding”. 

Intervensi sesi kelima, partisipan tidak mampu menyebutkan digit terakhir 

dengan benar, sehingga membutuhkan prompt  penuh. Demikian juga saat 

menyebutkan digit keenam, kedua sampai keempat. Ia memerlukan prompt 

sebagian dari terapis.  Namun, saat menyebutkan digit kelima ia mampu 

menyebutkan dengan benar. Saat pengecekan akhir, partisipan tidak 

mampu menyebutkan digit kedua. 

Intervensi sesi keenam, partisipan mampu menyebutkan enam digit dengan 

benar, sehingga pada saat pengecekan akhir, ia mampu menyebutkan 

nomor telepon dengan benar. 

c. Posttest 

Partisipan hanya mampu mengingat dua nomor telepon pada posttest pertama 

yang dilakukan pada hari pertama pagi hari (H1-Pagi). Ia hanya mampu 

mengingat nomor telepon kantor polisi dan nomor telepon dinas pemadam 

kebakaran. Posttest pertama dilakukan pada saat partisipan dalam waktu 

istirahat. Suasana yang ramai saat dilakukan posttest turut mempengaruhi 

konsentrasinya, sehingga ia tidak dapat mengingat dengan baik. Pada saat 

posttest kedua yang dilakukan pada hari yang sama saat siang hari (H1-Siang),  

partisipan mampu mengingat ketiga nomor telepon dengan baik. Begitu pula 

pada hari berikutnya, ia mampu secara konsisten mempertahankan skornya 

pada posttest sebelumnya dengan mampu mengingat ketiga nomor telepon 

dengan baik pada posttest yang dilakukan pada pagi hari (H2-Pagi) dan siang 

hari (H2-Siang). Berikut adalah tabel hasil pretest dan posttest partisipan 

kedua: 
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Tabel 6. Perolehan Skor Pretest-Posttest Partisipan Kedua 

Pelaksanaan 

Skor 

Pretest Posttest 

H1-Pagi 
0 2 

H1-Siang 
0 3 

H2-Pagi 
0 3 

H2-Siang 
0 3 

 

 

Grafik 3. Perolehan Skor Pretest dan Posttest Partisipan Kedua 

 

 

3. Subjek 3 

a. Pretest 

Pada pretest hari pertama (H1-Pagi), partisipan diminta menuliskan nomor 

telepon sekolah, kantor polisi, dan kantor dinas pemadam kebakaran pada 

lembar pretest, ia menunduk beberapa sesaat sambil beberapa kali 

menerawang. Terapis kemudian memintanya untuk memberikan tanda strip (-) 

atau silang (X) pada kolom di lembar pretest jika ia tidak mampu memberikan 

jawabannya. Namun, untuk nomor telepon dinas pemadam kebakaran, ia 
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menuliskan nomor yang salah. Ternyata nomor tersebut adalah nomor yang 

sama dengan nomor yang dituliskan oleh partisipan kedua pada saat pretest. 

Demikian juga saat pretest yang kedua (H1-Siang), yang ketiga (H2-Pagi), 

serta pretest yang keempat (H2-Siang), ia mengatakan tidak tahu dan terapis 

memintanya untuk memberikan tanda strip (-) atau silang (X) pada kolom 

jawaban di lembar pretest.  

b. Intervensi 

1) Nomor telepon sekolah menggunakan melodi lagu “Naik-Naik ke Puncak 

Gunung”. 

Intervensi sesi pertama, partisipan mampu menyebutkan empat digit terakhir 

dengan benar. Namun, untuk digit kedua dan ketiga, partisipan 

membutuhkan prompt sebagian yang diberikan oleh terapis. Saat dilakukan 

pengecekan akhir, partisipan tidak dapat menyebutkan satu digit dengan 

tepat, yaitu digit kelima. 

Intervensi sesi kedua, respon partisipan sudah jauh lebih baik dibandingkan 

dengan sesi sebelumnya. Ia mampu menyebutkan dengan benar lima digit 

yang paling belakang secara berurutan. Namun, saat menyebutkan digit 

pertama sampai terakhir, partisipan membutuhkan prompt sebagian dari 

terapis. Pengecekan akhir pun berjalan lancar karena partisipan mampu 

menyebutkan nomor telepon dengan lengkap. 

2) Nomor telepon kantor polisi menggunakan melodi lagu “Balonku”. 

Intervensi sesi ketiga, partisipan terlihat kurang dapat berkonsentrasi dan 

fokus pada sesi intervensi, sehingga untuk menyebutkan digit keempat 

sampai keenam, ia memerlukan prompt sebagian dari terapis. Namun, untuk 

digit yang lain ia mampu menyebutkan dengan benar. Pengecekan akhir 

setelah sesi selesai memperlihatkan partisipan mampu menyebutkan nomor 

telepon dengan benar. 

Intervensi sesi keempat, partisipan dapat menyebutkan lima digit paling 

belakang secara berurutan dengan benar. Kemudian untuk digit kedua, ia 

memerlukan prompt sebagian dari terapis. Pengecekan akhir 

memperlihatkan bahwa partisipan tidak mampu menyebutkan digit kedua 

dengan benar. 

3) Nomor telepon dinas pemadam kebakaran menggunakan melodi lagu 

“Cicak-Cicak di Dinding”. 
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Intervensi sesi kelima, partisipan terlihat gelisah mulai dari awal sesi, 

sehingga ia tidak mampu menyebutkan digit kedua sampai kelima dengan 

benar. Ia memerlukan prompt sebagian dari terapis. Namun, ia mampu 

menyebutkan dua digit terakhir dengan benar. Saat pengecekan akhir, 

partisipan tidak mampu menyebutkan digit ketiga, kelima, dan ketujuh. 

Intervensi sesi keenam, respon partisipan sudah jauh lebih baik 

dibandingkan dengan sesi sebelumnya. Ia mampu menyebutkan dengan 

benar lima digit secara berurutan. Sedangkan untuk digit keenam, ia 

membutuhkan prompt sebagian dari terapis. Pengecekan akhir pun berjalan 

lancar karena partisipan mampu menyebutkan nomor telepon dengan 

lengkap. 

c. Posttest 

Partisipan menunjukkan perolehan skor yang konsisten dari postest hari 

pertama pagi (H1-Pagi) sampai dengan posttest hari kedua pagi (H2-Pagi). 

Saat posttest pertama yang dilakukan pada hari pertama pagi hari (H1-Pagi), ia 

hanya mampu mengingat dua nomor telepon  yaitu nomor telepon sekolah dan 

nomor telepon dinas pemadam kebakaran. Saat dilakukan postest pertama, 

suasana sekolah sedang ramai karena tiba jam istirahat. Partisipan terlihat 

kesulitan untuk berkonsentrasi dikarenakan lingkungan sekitar ruangan yang 

dipakai untuk melakukan posttest juga ramai. Sedangkan untuk posttest kedua 

pada hari yang sama saat siang hari (H1-Siang), ia mampu mengingat nomor 

telepon yang sama, yaitu nomor telepon kantor polisi dan dinas pemadam 

kebakaran dan pada saat posttest ketiga pada hari kedua pagi hari (H2-Pagi) ia 

dapat mengingat nomor telepon kantor polisi dan dinas pemadam kebakaran. 

Partisipan  memang terlihat gugup saat mengerjakan posttest. Hal tersebut 

sangat berpengaruh pada kemampuannya untuk berkonsentrasi dan 

mengingat informasi yang sudah ia pelajari sebelumnya. Kenaikan terjadi saat 

posttest terakhir pada hari kedua siang hari (H2-Siang), ia mampu mengingat 

ketiga nomor telepon dengan baik. Pada posttest ini, subjek mulai mampu 

beradaptasi dengan kondisi posttest dan sudah jauh lebih rileks. Berikut adalah 

tabel perolehan skor partisipan ketiga: 
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Tabel 7. Perolehan Skor Pretest-Posttest Partisipan Ketiga 

Pelaksanaan 

Skor 

Pretest Posttest 

H1-Pagi 
0 2 

H1-Siang 
0 2 

H2-Pagi 
0 2 

H2-Siang 
0 3 

 

 

Grafik 4. Perolehan Skor Pretest dan Posttest Partisipan Ketiga 

 

 

 
Pembahasan 

Berdasarkan hasil uji Wilcoxon data pretest posttest diperoleh nilai Z 

sebesar -3,153 dengan taraf signifikasi 0,002 (p < 0,01). Hasil ini menunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada retensi saat pretest dan postest. 

Adapun hal ini menunjukkan bahwa hipotesis penelitian diterima, yakni terdapat 

perbedaan sebelum dan sesudah penggunaan musical mnemonic sebagai prompt 

struktural untuk meningkatkan retensi bagi anak ADHD. Dalam hal ini, terjadi 
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