
 
 

 
 

PENDAHULUAN 

Memiliki seorang anak yang tumbuh dan berkembang dengan baik serta 

memiliki prestasi yang memuaskan di sekolah merupakan harapan bagi setiap 

orang tua. Akan tetapi, pada kenyataannya tidak semua anak dapat berkembang 

dengan baik sesuai dengan usia perkembangannya. Ada anak-anak yang 

sebenarnya memiliki tingkat IQ rata-rata bahkan diatas rata-rata akan tetapi sulit 

untuk berprestasi di sekolah. Ada pula anak yang tidak bisa diam di kelas, sering 

mengganggu dan tidak memperhatikan guru saat pelajaran. Salah satu 

penyebab anak kurang berprestasi adalah adanya gangguan pemusatan 

perhatian atau yang disebut Attention Deficit Hiperactivity Disorder (ADHD). 

Menurut Diagnostic and Statistical Manual of Mental Dissorder – 5 (2013), 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) adalah suatu gangguan yang 

melibatkan inatensi dan  atau hiperaktivitas – impulsivitas yang mengganggu 

fungsi dan perkembangan individu. Inatensi meliputi melalaikan tugas, kurang 

tekun, kesulitan untuk fokus dan tidak mampu mengorganisir kegiatan dan 

peralatan. Sedangkan gangguan hiperaktivitas meliputi terlalu banyak aktivitas 

motor seperti berlarian di tempat atau kondisi yang tidak tepat. Atau terlalu 

gelisah, sering mengetukkan jari, dan terlalu banyak bicara. Gangguan ini 

biasanya muncul sebelum anak berusia 7 tahun. Terdapat 3 sub tipe gangguan 

ADHD yaitu, predominan inatensi, predominan hiperaktif dan dan tipe kombinasi. 

Pada anak, harus ditemukan 6 dari 9 kriteria gejala untuk menentukan tipe 

gangguan. Gangguan ADHD lebih banyak ditemukan pada anak laki-laki dengan 

perbandingan 2 : 1 dengan anak perempuan (Mihandoost, 2015). 

Paternotte dan Buitelaar (2010) menjelaskan bahwa anak-anak dengan 

ADHD akan kesulitan mempertahankan perhatiannya pada suatu tugas tertentu. 

Kesulitan ini bukan disebabkan karena adanya rangsangan-rangsangan luar 

yang mengganggu mempertahankan perhatiannya. Anak-anak dengan ADHD 

mempunyai kesulitan untuk mendorong rangsangan-rangsangan tadi menjauh 

dari kesadarannya. Hal ini membuatnya membutuhkan energi ekstra agar dapat 

berkonsentrasi, dan untuk tidak memedulikan rangsangan-rangsangan yang 

tidak penting. Anak dengan ADHD biasanya sangat impulsif. Misalnya menjawab 

pertanyaan guru sebelum guru selesai berbicara, atau memulai pekerjaan 

sebelum benar-benar mengerti apa yang harus dikerjakan. Mereka berbuat tanpa 



 
 

 
 

memikirkan terlebih dahulu akibat yang akan terjadi. Selain impulsifitas, anak 

dengan ADHD adalah anak yang selalu bergerak. Ia terus bergerak sepanjang 

hari dan tidak dapat diam duduk di kursinya. Butuh banyak energi untuk bisa 

duduk diam dan tenang. 

Barkley (dalam Villar, 2007) menyebutkan bahwa anak dengan ADHD 

memiliki masalah yang terletak pada kurangnya kontrol diri dan inhibisi perilaku, 

gagal untuk membimbing perilakunya dengan instruksi internal, dan tidak mampu 

untuk memperbaiki perilaku yang tidak sesuai. Sedangkan Lavigne dan Romero 

(dalam Wilma dan Flores, 2015) menyebutkan bahwa gangguan ADHD berasal 

dari perkembangan neurospikologi yang terlambat, menyebabkan disfungsi pada 

kontrol eksekutif dan mekanisme penghambatan perilaku, dan langsung 

mempengaruhi proses psikologis dari sistem eksekutif (working memory dan 

hubungannya dengan sistem atensi anterior, regulasi diri dari motivasi dan 

afeksi, internalisasi bahasa dan proses analisis dan sintetis) dan fungsi eksekutif 

seperti perencanaan/pengaturan, fleksibilitas, monitoring diri, dimana secara 

langsung terlibat dalam tugas-tugas pengajaran dan pembelajaran dan dalam 

masyarakat, keluarga serta adaptasi sekolah. 

Dalam Kofler, dkk (2010) disebutkan bahwa studi meta-analitik terbaru 

yang dilakukan Martinussen, dkk. dan Willcutt, dkk. pada tahun 2005, serta studi 

eksperimental yang dilakukan Brocki dkk. dan Rapport dkk. Pada tahun 2008 

sangat konsisten dalam mendokumentasikan gangguan working memory pada 

anak ADHD. Working memory merupakan metafora yang digunakan ahli 

psikologi kognitif untuk mendeskripsikan kemampuan mengelola dan memproses 

informasi yang relevan secara simultan dan bertujuan. Konsep working memory 

pada dasarnya merefleksikan sebuah bentuk memori, tetapi ini lebih dari sekedar 

memori, memori yang bekerja, untuk melayani proses kognitif kompleks. Memori 

kerja memiliki multi-komponen, atau sebuah kumpulan proses interrelasi, yang 

menyertakan beberapa fungsi kognitif penting (Miyake & Syah, dalam Lerik, 

2016). 

Barkley, seorang ahli yang diakui dalam ADHD, menegaskan bahwa inti 

dari gangguan ADHD adalah ketidakmampuan untuk menggunakan proses 

inhibisi ketika diperlukan. Inhibisi, fungsi pemrosesan eksekutif, juga melakukan 

fungsi penting dalam proses working memory dengan menekan dan 



 
 

 
 

menonaktifkan informasi yang tidak relevan dengan tugas yang ada di tangan 

(Cowan, dalam Dehn, 2008). Ketika penghambatan gagal, informasi yang tidak 

relevan mengganggu retensi dan pemrosesan informasi yang seharusnya 

menjadi fokus perhatian, yang berdampak negatif terhadap kinerja working 

memory. Secara umum, defisit working memory pada anak ADHD dapat 

dikaitkan dengan kontrol yang buruk dari proses atensi dan keterbatasan dalam 

kapasitas atensi, kedua aspek penting dari fungsi working memory. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh McCabe, dkk (2010) dijelaskan 

bahwa kapasitas working memory yang diukur dengan rentang tugas yang 

kompleks sangat berkorelasi dengan tugas fungsi eksekutif, hal ini mendukung 

gagasan bahwa fungsi komponen eksekutif pusat dari beberapa komponen 

model (Baddeley, dalam McCabe, 2010) ditangkap oleh rentang tugas yang 

kompleks. Memang, Baddeley telah mengkonseptualisasikan eksekutif pusat 

sebagai sistem perhatian pengawasan yang diungkapkan dalam model fungsi 

eksekutif Shallice, dkk. (Norman & Shallice; Shallice & Burgess, dalam Mccabe, 

dkk. 2010), dan data yang diperoleh mendukung gagasan bahwa komponen 

perhatian eksekutif termasuk dalam working memory. 

Paternotte dan Buitelaar (2010) menjelaskan bahwa fungsi eksekutif 

dibutuhkan terutama pada proses koordinasi dan organisasi informasi yang baru 

dan kompleks. Dengan fungsi ini, seseorang dapat menentukan tujuan, dan 

mengontrol perilakunya, membuang faktor yang mengalihkan perhatian, dan 

merencanakan pelaksanaan untuk tugas yang membutuhkan tahapan, kemudian 

melihat bagaimana hasil dan efek dimasa yang akan datang. Fungsi ini juga 

mengatur emosi, motivasi dan kewaspadaan diri serta menjadikan pengalaman 

masa lalu sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Fungsi 

eksekutif sangat penting dalam merealisasikan tujuan dan perilaku yang sesuai.  

 Penelitian yang dilakukan oleh Biederman, dkk (2004) menyebutkan 

bahwa anak ADHD yang mengalami kekurangan pada kerja fungsi eksekutif 

secara signifikan mempunyai resiko tinggi mengalami permasalahan di bidang 

akademik sehingga mereka membutuhkan latihan untuk mengembangkan 

strategi kognitif agar dapat menyelesaikan permasalahan akademik misalnya 

menguasai agenda, program sekolah serta pekerjaan rumah. Sangat disarankan 

agar sudah mulai dilatih sejak duduk di bangku sekolah dasar. 



 
 

 
 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Langberg, dkk (2011) dijelaskan 

bahwa siswa dengan ADHD seringkali menunjukan permasalahan dengan 

pengaturan dan perencanaan, tipe permasalahan ini menambah kesulitan 

mereka dalam tugas kehidupan sehari-hari dan prestasi akademik. Seperti yang 

dijelaskan dalam DSM-5, empat dari sembilan simtom ADHD bagian inatensi 

menunjukkan pada permasalahan pengaturan dan perencanaan (seperti sering 

kehilangan barang, pelupa, kesulitan mengatur tugas dan gagal menyelesaikan 

tugas). Pada setting sekolah, simtom ini menunjuk pada permasalahan 

mengorganisir perlengkapan sekolah dan memenuhi tenggang waktu. Anak 

ADHD dengan usia yang lebih muda sering terlihat tidak terorganisir, meja 

berantakan, loker terisi kertas-kertas yang seharusnya dibuang atau 

dikumpulkan, mereka datang ke kelas tanpa persiapan, tanpa perlengkapan 

seperti pulpen, pensil dan buku (Lanberg, Epstein, Urbanowitcz, Simon & 

Graham dalam Langberg, dkk., 2011). Mereka juga seringkali salah meletakkan 

perlengkapan sekolah, suka menunda tugas, gagal merencanakan, mengatur 

tindakan dan menentukan prioritas (Abikoff & Gallagher; Lanberg, Epstein & 

Graham; Power, dkk. dalam Langberg, dkk, 2011). Penelitian terakhir 

menunjukkan bahwa tipe gangguan ini meningkatkan keparahan siswa dalam 

bidang akademik (Booster, dkk; Langberg, dkk dalam Langberg, dkk., 2011). 

Penelitian tersebut sejalan dengan permasalahan yang ditemukan di sekolah. 

Anak ADHD seringkali lupa membawa buku pelajaran, mereka juga sering 

kehilangan peralatan sekolah seperti pensil dan penggaris, terkadang lupa tidak 

mengerjakan pekerjaan rumah karena bingung mengatur jadwal dan 

perlengkapannya saat di rumah. 

Langberg, dkk. (2011) mengungkapkan bahwa rating guru terhadap 

kemampuan siswa dalam merencanakan tugas serta memori dan perilaku 

mengorganisir perlengkapan sekolah secara signifikan berhubungan dengan 

prestasi di sekolah. Perilaku mengorganisir perlengkapan sekolah, yaitu 

termasuk dalam kemampuan mengorganisir secara umum seperti bagaimana 

anak mengatur perlengkapan sekolah (buku, binder, tas dan peralatan 

menulisnya), membawa tugas dan perlengkapan sekolah ke rumah dan kembali 

ke sekolah, mengembalikan peralatan yang dipinjam, serta apakah anak 

kehilangan tugas dan peralatannya. Masuk akal jika perilaku ini menjadi prediktor 



 
 

 
 

terbaik terhadap prestasi sekolah karena perilaku ini diperlukan untuk mencapai 

tujuan akhir dalam mengerjakan tugas. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku 

mengorganisir perlengkapan sekolah merupakan komponen dalam prestasi 

sekolah pada anak ADHD yang sangat penting untuk diintervensi. Penanganan 

anak ADHD dapat meliputi penanganan secara medis dengan obat-obatan, serta 

penanganan dengan menggunakan terapi kognitif dan beberapa terapi perilaku. 

Berdasarkan penelitian terbaru tentang otak, bahwa otak manusia akan 

selalu dapat beradaptasi dan berkembang terhadap rangsangan yang diberikan 

sepanjang hidupnya. Teori ini disebut neuroplastisitas (Timur, 2018). Diponegoro 

(2012) menjelaskan bahwa secara fisiologis plastisitas otak (neuroplasticity) 

adalah kemampuan otak melakukan reorganisasi dalam bentuk adanya 

interkoneksi baru pada saraf. Plastisitas merupakan sifat yang menunjukkan 

kapasitas otak untuk berubah dan beradaptasi terhadap kebutuhan fungsional. 

Mekanisme ini termasuk perubahan kimia saraf (neurochemical), penerimaan 

saraf (neuroreceptive), perubahan struktur neuro saraf dan organisasi otak. 

Plastisitas juga terjadi pada proses perkembangan dan kematangan sistem saraf. 

Arnaldi (dalam Agus, 2017) menyebutkan bahwa neuroplastisitas dianggap 

sebagai perubahan dalam tingkatan neuron, dan bukan hanya perubahan 

perilaku. Di sisi lain neuroplastisitas terjadi karena hasil dari pembelajaran 

(pengalaman dan pembentukan memori) dan perbaikan yang terjadi dari luka 

pada otak sehingga mempengaruhi besarnya sistem saraf pusat (central nervous 

system/CNS). Proses neuroplastisitas berkaitan dengan bagaimana sistem saraf 

mengubah sistem encoding selama proses neurobiologi berlangsung. 

Selanjutnya Arnaldi menjelaskan bahwa proses percabangan syaraf di otak 

bertumbuh pesat saat masa anak-anak. Perbaikan atau proses neuroplastisitas 

dapat terjadi karena adanya intervensi. Beberapa hal yang dapat meningkatkan 

neuroplastisitas di otak adalah dengan 1) rangsangan motorik melalui brain gym, 

2) metode pembelajaran, 3) intervensi metakognitif, dan 4) pembelajaran sosial 

dengan lima aktivitas mayor. 

Paternotte dan Buitelaar (2010) menjelaskan bahwa perilaku balita 

dipelajari dari orangtuanya yang memberinya pelajaran dengan kata-kata tentang 

apa yang boleh dan tidak boleh. Saat anak semakin besar, kata-kata tadi akan 

tetap masuk ke dalam sanubari, atau disebut “internalisasi”. Dengan cara ini 



 
 

 
 

seorang anak akan mempelajari perilakunya yang dapat dikendalikan dari dalam. 

Tetapi hal ini tampaknya tidak terjadi pada anak ADHD. Maksudnya, tampak 

bahwa anak ADHD terlalu sedikit mengembangkan “bicara dalam hati dan kata 

hati”. Karena itu, anak-anak dilatih untuk berbicara pada diri sendiri, mula-mula 

keras, lalu agak perlahan, bicara dalam hati, akhirnya dengan demikian anak 

akan mengembangkan kata hati dalam proses berpikirnya. Terapi yang 

berdasarkan prinsip ini disebut Cognitive Behaviour Therapy. Vigotsky (dalam 

Safaria, 2004) menegaskan bahwa proses internalisasi perintah verbal 

merupakan langkah yang penting bagi anak dalam menciptakan kendali secara 

sadar terhadap perilakunya. Purdie, Hattie & Carrol (dalam Flores dan Parra, 

2014) menyebutkan bahwa di CBT, anak-anak ADHD diajarkan untuk 

menggunakan self-instruction, self-monitoring, self reinforcement, pemecahan 

masalah dan strategi motivasi untuk mengembangkan kontrol diri pada masalah 

atensi dan perilaku impulsif mereka. Selanjutnya Daly, dkk. (dalam Flores dan 

Parra, 2014) menyebutkan bahwa ADHD menghalangi kemampuan anak untuk 

menggunakan inhibisi perilaku atau tugas kognitif pada usia yang sesuai. Untuk 

mengatasi hambatan, dalam CBT, anak diajarkan untuk menggunakan strategi 

kognitif dan mendorong mereka untuk menunda respons dan menerapkan 

strategi kognitif. Thyagarajan (2016) menjelaskan bahwa CBT bertujuan untuk 

melatih anak dengan ADHD strategi bagaimana untuk meningkatkan kontrol diri, 

dan kemampuan pemecahan masalah, melalui modeling, bermain peran, dan 

instruksi diri. CBT menunjukkan keefektifan pada beberapa perilaku ADHD. 

Hinshaw & Melnick (dalam Thyagarajan, 2016) menjelaskan bahwa CBT 

mengarahkan perilaku kognitif untuk mengenali, baik antara kekurangan pada 

anak ADHD yang disorot dan fokus regulasi diri pada CBT. Para pendukung CBT 

berpendapat bahwa perkembangan tritmen hanya dapat dicapai melalui 

pengajaran keterampilan mediasional (self-talk) yang dapat diinternalisasi anak 

dengan ADHD. 

Oemarjoedi (2003) dalam bukunya menjelaskan Teori Cognitive Behavior 

pada dasarnya meyakini bahwa pola pemikiran manusia terbentuk melalui proses 

rangkaian Stimulus-Kognisi-Respon (SKR), yang saling berkait dan membentuk 

semacam jaringan SKR dalam otak manusia, dimana proses kognitif akan 

menjadi faktor penentu dalam menjelaskan bagaimana manusia berpikir, merasa, 



 
 

 
 

dan bertindak. Keyakinan bahwa manusia memiliki potensi untuk menyerap 

pemikiran yang rasional dan irasional, dimana pemikiran yang irasional dapat 

menimbulkan gangguan emosi dan tingkah laku, maka Terapi Cognitive Behavior 

diarahkan kepada modifikasi fungsi berpikir, merasa, dan bertindak, dengan 

menekankan peran otak dalam menganalisa, memutuskan, bertanya, berbuat, 

dan memutuskan kembali. Dengan merubah status pikiran dan perasaannya, 

klien diharapkan dapat merubah tingkah lakunya, dari negatif menjadi positif. 

Dawson dan Guare (dalam Goldstein dan Naglieri, 2014) menjelaskan 

bahwa untuk menanggapi dunia yang lebih kompleks ini, kita tidak bisa 

meninggalkan pengembangan keterampilan eksekutif secara kebetulan. Kita 

perlu memberikan instruksi langsung untuk mendefinisikan perilaku bermasalah, 

mengidentifikasi tujuan perilaku dan kemudian mengembangkan dan 

menerapkan urutan instruksional yang mencakup pengawasan ketat pada 

awalnya, diikuti dengan perlahan-lahan mengurangi bantuan. Semua pelatihan 

keterampilan eksekutif dimulai dengan sesuatu di luar anak. Sebelum mengajar 

anak untuk tidak lari ke jalan, orang tua bersamanya dan memegang tangannya 

saat mereka mencapai sudut jalan untuk memastikan hal itu tidak terjadi. Seiring 

waktu, dengan mengulang peraturan, lihatlah kedua cara sebelum menyeberang, 

anak menginternalisasi peraturan tersebut, dan setelah orang tua mengamati 

anak yang mengikuti peraturan tersebut berulang kali, anak tersebut kemudian 

dipercaya untuk menyeberang jalan sendiri. Pada tahun-tahun awal, orang tua 

dan guru mengatur dan menyusun lingkungan untuk mengkompensasi 

keterampilan eksekutif yang belum dikembangkan anak. Ketika sebuah 

keputusan dibuat untuk membantu anak mengembangkan keterampilan eksekutif 

yang lebih efektif, oleh karena itu, prosesnya selalu dimulai dengan mengubah 

keadaan di luar anak sebelum beralih ke strategi yang mengharuskan anak 

tersebut untuk berubah. 

Hipotesis dasar CBT adalah bahwa orang dapat terus belajar sepanjang 

hidup mereka. Baik perilaku fungsional dan disfungsional dipelajari. Setiap 

perilaku yang dipelajari mungkin tidak dipelajari dan digantikan oleh perilaku lain 

yang lebih fungsional. CBT membantu seseorang untuk belajar dan mengadopsi 

pengetahuan dan keterampilan baru, yang akan memungkinkan mereka untuk 

mengamati dan mengubah pemikiran, perilaku, dan keadaan emosional mereka 



 
 

 
 

sendiri. Setelah terapi berhasil, seseorang mungkin diharapkan lebih fungsional 

dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Apakah perubahan dalam perilaku 

dan sikap ini memiliki dasar neurobiologis? Penelitian telah menunjukkan bahwa 

jaringan korteks dalam perubahan otak, termasuk synaptogenesis, neurogenesis 

(Bjorklund & Lindwall, dalam Begic, 2010), dan kematian sel terprogram, sebagai 

hasil dari pengalaman seseorang. Otak ditandai oleh neuroplastisitas, atau 

pemetaan kortikal, yang merupakan kompleksitas, dan mendasar dari otak yang 

hidup yang memungkinkannya menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi 

lingkungan dan fisiologis dan pengalaman (Pascual-Leone, Amedi, Fregni, & 

Merabe, dalam Begic, 2010). Koneksi individu di dalam otak terus-menerus 

dihilangkan atau diciptakan kembali, yang sebagian besar bergantung pada 

bagaimana penggunaannya. Salah satu elemen kunci kemampuan otak manusia 

untuk berubah melalui neuroplastisitas adalah penciptaan interkoneksi antar 

neuron berdasarkan penembakan simultan mereka selama periode waktu 

tertentu. Konsep ini ditangkap dalam pepatah, "neuron yang menyala bersama, 

dihubungkan bersama" / "neuron yang terpisah, terpisah kawat", yang 

diartikulasikan secara lebih rinci oleh psikolog Kanada Donald Hebb (Dalam 

Begic, 2010). Plastisitas sinaptik jangka panjang diyakini sebagai dasar 

molekuler pembelajaran dan memori (Clark & Beck ; Kandel, dalam Begic 2010). 

Juga telah ditetapkan bahwa pembelajaran disertai dengan pengembangan 

koneksi neuron baru juga mengarah pada pengembangan neuron baru (Gould, 

Beylin, Tanapat, Reeves, & Shors, dalam Begic 2010). Dampak pengalaman 

pada perkembangan saraf dan perilaku bergantung pada waktu, durasi, dan 

intensitas rangsangan dan kerentanan biologis, ketahanan, potensi faktor risiko, 

dan efek perlindungan (Gunnar & Fisher; Pollak, dalam Begic, 2010). Penelitian 

neurobiologi pembelajaran dan memori menunjukkan bahwa, setelah setiap 

peristiwa pembelajaran baru, ada perubahan yang diperlukan dan cukup dalam 

sistem saraf yang mendukung pembelajaran. Sejumlah penelitian neuroscientific 

memberikan dasar untuk penjelasan tentang prinsip-prinsip plastisitas yang 

bergantung pada pengalaman yang mengatur pembelajaran (Kleim & Jones, 

dalam Begic, 2010). Karena terapi kognitif-perilaku adalah terapi berbasis 

pembelajaran, perubahan yang ditimbulkan oleh intervensi terapeutik diharapkan 

terjadi sesuai dengan prinsip yang sama. Selanjutnya, menurut paradigma 

perilaku kognitif, pola disfungsional diadopsi melalui pembelajaran. Dengan 



 
 

 
 

demikian, adopsi dan manifestasi perilaku disfungsional yang dipelajari dapat 

dijelaskan dengan prinsip yang sama. Meskipun paradigma perilaku kognitif telah 

dikembangkan sebelum plastisitas otak ditemukan, kompatibilitas prinsip-prinsip 

yang dihasilkan dari penelitian neuroscientific dan teori dan praktik CBT cukup 

nyata. Semakin banyak jenis perilaku yang digunakan, semakin banyak 

perubahan anatomi dan fungsi otak terjadi, sehingga meningkatkan probabilitas 

perilaku yang sama digunakan kembali. Jika struktur anatomis semakin banyak 

digunakan dalam beberapa jenis perilaku, akan ada persaingan untuk ruang 

korteks yang tersedia, yang akan ditempati oleh fungsi yang paling sering 

digunakan (Jones, dalam Begic, 2010). 

Self Instructional Training merupakan teknik yang paling populer yang 

sering digunakan untuk anak dan banyak diaplikasikan dalam lingkup luas 

gangguan anak. Self Instructional training dikembangkan pada tahun 1970 oleh 

Donald Meichenbaum, dengan berfokus pada hubungan antara instruksi diri 

secara verbal dengan perilaku (Knapp & Beck, 2008). Teknik “self instructional” 

pada dasarnya adalah proses merestrukturisasi sistem kognisi, namun terpusat 

pada perubahan pola verbalisasinya. Menurut Meichenbaum, pernyataan diri 

akan mempengaruhi tingkah laku seseorang sebagaimana pernyataan diberikan 

oleh orang lain. Meichenbaum mengajukan bahwa perubahan tingkah laku terjadi 

dalam beberapa tahap melalui interaksi dengan diri sendiri, perubahan struktur 

kognitif, perubahan tingkah laku, dan bukti dampak terapi terhadap gangguan 

(Oemarjoedi, 2003). Hughes (dalam Wulansari, 2015) menyatakan bahwa Self 

Instructional Training adalah pernyataan seseorang pada dirinya sendiri untuk 

melakukan sesuatu kemudian melakukannya. Self Instructional Training pertama 

kali diaplikasikan pada anak dengan permasalahan impulsivitas dan hiperaktif. 

Anak dengan ADHD menunjukkan kesulitan dengan berbicara pada diri sendiri 

dalam tugas pemecahan masalah dan pengaturan diri untuk mengendalikan 

perilaku, terutama jika perilaku tersebut harus terorganisir dalam tahapan yang 

panjang. Meichenbaum percaya belajar mengontrol perilaku dimulai dari masa 

kanak-kanak berdasarkan instruksi dari orang tua.  Tujuan dari Self instructional 

training melatih seseorang untuk memahami tugas, secara spontan menjadikan 

strategi untuk membimbing, memonitor dan mengontrol perilaku. Dengan 



 
 

 
 

demikian dapat meningkatkan proses kognitif yang terdiri dari tahap pemahaman, 

produksi dan mediasi (Meichenbaum, dalam Wilma & Flores, 2015) 

Meichenbaum dan Goodman  (dalam Martin dan Pear, 2005) 

melaksanakan Self Instructional Training dengan cara sebagai berikut : 

a) Model orang dewasa melakukan suatu tugas dengan instruksi verbal yang 

keras. 

Contohnya : Model orang dewasa mengatakan “tugas saya adalah 

menggambar angka 10. Pertama saya akan menggambar garis lurus, lalu 

saya menggambar lingkaran disampingnya. Saya mengerjakan tugas 

dengan baik”. 

b) Anak melakukan tugas yang sama dengan instruksi yang keras dari 

model orang dewasa. 

Contohnya : model orang dewasa memberikan anak pensil dan 

mengulang instruksi kemudian anak menggambar angka 10. 

c) Anak melakukan tugas dengan instruksi sendiri yang keras. 

Contohnya : anak melakukan apa yang dicontohkan oleh orang dewasa 

pada tahap pertama. 

d) Anak melakukan tugas dengan membisikkan instruksi pada diri sendiri. 

Setelah 2 atau 3 kali percobaan, anak didorong untuk mengulang tugas 

dengan mengatakan instruksi diri dan memuji diri dengan suara yang 

semakin lama semakin pelan. 

e) Anak melakukan tugas instruksi diri dengan berkata dalam hati. 

Akhirnya anak didorong untuk mengulang tugas dengan mengatakan 

instruksi diri dan memuji diri dalam hati sehingga orang lain tidak 

mendengarnya. 

Ada dua penelitian di dalam penelitian Mihandoost (2015) mengenai 

beberapa tritmen yang dilakukan pada siswa ADHD yaitu penelitian dari Moradi 

dan Abad, dkk, yang menjelaskan bahwa Self Instructional Training efektif dalam 

membantu menangani gejala ADHD. Penelitian terbaru lainnya dilakukan oleh 

Wilma dan Flores pada tahun 2015 yang hasilnya menunjukkan bahwa Self 

Instructional Training efektif untuk mereduksi impulsive cognitive style pada anak 

ADHD. Karena Self Instructional training, anak belajar untuk berbicara pada diri 



 
 

 
 

sendiri melalui tahapan yang mengatur pikiran yang membantu mereka 

mengatasi tugas-tugas kognitif. 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan 

program Self Instructional Training terhadap perilaku mengorganisir 

perlengkapan sekolah pada anak Attention Deficit Hiperactivity Disorder (ADHD). 

Menurut Meichenbaum dalam Villar (2007) beberapa tahun metode instruksi diri 

digunakan sebagai salah satu terapi perilaku yang efektif untuk menurunkan 

tingkat impulsivitas, meningkatkan kemampuan perencanaan, dan meningkatkan 

konsentrasi. Self instructional training  menolong anak untuk merencanakan dan 

memikirkan serta berperilaku untuk belajar mencapai tujuan yang akan dicapai. 

Tipe proses belajar dengan instruksi diri merupakan pendekatan untuk 

mengontrol dan juga memberi tanda bagaimana perilaku yang seharusnya di 

suatu tempat. Melalui instruksi diri yang dilakukan terus-menerus, terjadi 

internalisasi verbal sehingga terjadi perubahan dalam struktur kognitif, hal ini 

sesuai dengan teori neuroplastisitas dimana kapasitas otak berkembang karena 

adanya intervensi atau pembelajaran (Agus, 2017). Anak dapat termotivasi untuk 

bisa memerintah diri sendiri dan fokus pada stimulus yang dianggap penting 

sehingga dapat melakukan kontrol diri dan meningkatkan kemampuan dalam 

perencanaan dan mengorganisir perlengkapan. Dengan meningkatnya kontrol 

diri pada anak, maka akan meningkatkan perilakunya (Villar, 2007). Dalam hal 

ini, perilaku yang diharapkan meningkat adalah perilaku mengorgansir 

perlengkapan sekolah. 

 

HIPOTESIS PENELITIAN 

Berdasarkan kajian teori yang telah diuraikan maka dapat diajukan 

hipotesis bahwa ada perbedaan perilaku mengorganisir perlengkapan sekolah 

pada anak Attention Defisit Hiperactivity Disorder (ADHD) sebelum dan sesudah 

mendapatkan Program Self Instructional Training, dimana skor perilaku 

mengorganisir perlengkapan sekolah meningkat setelah diberikan intervensi. 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Penelitian Program Self Instructional Training untuk 

meningkatkan perilaku mengorganisir perlengkapan sekolah pada anak ADHD 

ADHD 
- Hiperaktivitas  

- Inatensi 
- Impulsif 

 

Anak termotivasi untuk bisa 

memerintah diri sendiri untuk 

fokus pada stimulus yang 

dianggap penting sehingga 

dapat melakukan kontrol diri 

CBT dengan program 
Self Instructional 
Training untuk 

meningkatkan perilaku 
mengorganisir 

perlengkapan sekolah 

Anak dengan ADHD menunjukkan 
permasalahan pengaturan dan 
perencanaan, Pada setting 

sekolah, simtom ini menunjuk pada 
permasalahan mengorganisir 

perlengkapan sekolah 

Self instructional training yang dilakukan secara terus menerus akan 

membantu anak memberikan perintah pada diri sendiri (internalisasi 

verbal) sehingga terjadi neuroplastisitas pada otak. Neuroplastisitas 

adalah kemampuan otak melakukan reorganisasi dalam bentuk 

adanya interkoneksi baru pada saraf (Diponegoro, 2012) 

Kontrol diri meningkat, maka 

perilaku meningkat. Dalam 

hal ini perilaku 

mengorganisir perlengkapan 

sekolah 
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