
 
 

 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini berlangsung di dua sekolah. Sekolah pertama dilaksanakan 

dari tanggal 2-30 Oktober 2017 di MI Asas Islam. Sekolah kedua dilaksanakan 

dari tanggal 7 November  hingga 7 Desember 2017 di SD Pulutan 02. Intervensi 

dilaksanakan setiap hari senin sampai sabtu pukul 07.00-07.15 WIB pada 

sekolah pertama, dan pukul 06.45-07.00 WIB pada sekolah kedua, keduanya 

dilaksanakan sebelum jam pelajaran pertama dimulai. 

Intervensi yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan perilaku 

mengorganisir perlengkapan sekolah partisipan ketika di kelas. Penelitian diawali 

dengan pengambilan data yang dilakukan dengan cara mengisi data checklist 

perilaku mengorganisir perlengkapan sekolah oleh rater untuk memperoleh skor 

baseline satu. Kemudian dilanjutkan dengan memberikan intervensi pada 

partisipan. Untuk masing-masing partisipan, intervensi dilakukan selama 15 kali 

pertemuan setelah memperoleh data lima sesi baseline satu. Setelah intervensi 

selesai dilakukan, pengambilan data masih dilakukan untuk memperoleh skor 

baseline dua selama lima sesi, tujuan untuk mengetahui perkembangan perilaku 

anak setelah tidak dilakukan intervensi. 

1. Partisipan 1 (RM) 

a. Baseline satu 

Pengambilan data baseline satu pada subyek satu dilakukan 

selama lima sesi sebelum dilakukan intervensi pada tanggal 2-6 Oktober 

2017. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi pada saat 

partisipan sampai di sekolah hingga bel jam pelajaran pertama dimulai 

dengan estimasi durasi 5-10 menit, kemudian pada jam jadwal pelajaran 

terakhir sebelum pulang sekolah. Observasi ini dilakukan dengan durasi 

sekitar 70 menit (2 jam pelajaran). Observasi baseline satu diukur 

dengan checklist perilaku mengorganisir perlengkapan sekolah yang diisi 

oleh rater berdasarkan pengamatan pada partisipan satu. 

 

b. Intervensi 

Intervensi diberikan sebanyak 15 kali sesi, sebelum partisipan 

mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas dengan durasi ±15 menit. 

Intervensi diberikan mulai tanggal 7 Oktober hingga 24 Oktober 2017. 



 
 

 
 

Intervensi dipandu oleh seorang instruktur dengan berdasarkan pada 

modul Self instructional training Program. Pada sesi satu sampai tiga, 

partisipan hanya diminta untuk mendengarkan dan memperhatikan 

instruktur dalam memberikan contoh instruksi dan tugas yang harus 

dilakukan partisipan. Pada sesi empat sampai enam, partisipan diminta 

melakukan tugas dengan panduan instruksi dari instruktur. Kemudian 

pada sesi tujuh sampai sembilan, partisipan sudah tidak dibantu oleh 

instruktur, tugas dilakukan sesuai dengan instruksi dari dirinya sendiri, 

dan diucapkan dengan suara yang lantang sehingga instruktur dapat 

mendengar dengan jelas apa yang diucapkan oleh partisipan. Sama 

seperti sesi sebelumnya, pada sesi sepuluh hingga dua belas, partisipan 

melaksanakan tugas dengan instruksi dari diri sendiri, akan tetapi 

dengan suara yang lebih pelan dari sebelumnya. Pada sesi ketiga belas 

sampai lima belas, partisipan melaksanakan tugas dengan instruksi dari 

dirinya sendiri yang diucapkan dalam hati sehingga instruktur tidak 

mendengar instruksi tersebut. Setelah selesai sesi intervensi, partisipan 

kembali ke kelas untuk mengikuti pelajaran. 

 

c. Baseline dua 

Pengambilan data baseline dua pada partisipan satu dilakukan 

selama lima sesi setelah intervensi selesai dilakukan, dilaksanakan pada 

tanggal 25 - 30 Oktober 2017. Pengumpulan data dilakukan dengan cara 

yang sama dengan baseline satu yakni observasi pada saat partisipan 

sampai di sekolah hingga bel jam pelajaran pertama dimulai dengan 

estimasi durasi 5-10 menit, kemudian pada jam jadwal pelajaran terakhir 

sebelum pulang sekolah. Observasi ini dilakukan dengan durasi sekitar 

70 menit (2 jam pelajaran). Observasi baseline dua diukur dengan 

checklist perilaku mengorganisir perlengkapan sekolah yang diisi oleh 

rater berdasarkan pengamatan pada partisipan satu di kelas. 

 

2. Partisipan 2 (NB) 

a. Baseline satu 

Pengambilan data baseline satu pada partisipan dua dilakukan 

selama lima sesi sebelum dilakukan intervensi pada tanggal 7– 11 



 
 

 
 

November 2017. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi 

pada saat partisipan sampai di sekolah hingga bel jam pelajaran pertama 

dimulai dengan estimasi durasi 5-10 menit, kemudian pada jam jadwal 

pelajaran terakhir sebelum pulang sekolah. Observasi ini dilakukan 

dengan durasi sekitar 70 menit (2 jam pelajaran). Observasi baseline 

satu diukur dengan checklist perilaku mengorganisir perlengkapan 

sekolah yang diisi oleh rater berdasarkan pengamatan pada partisipan 

dua. 

 

b. Intervensi 

Sama seperti partisipan satu, pada partisipan dua intervensi juga 

diberikan sebanyak 15 kali sesi sebelum partisipan mengikuti kegiatan 

belajar mengajar di kelas dengan durasi ±15 menit. Intervensi diberikan 

mulai tanggal 14 November hingga 30 November 2017. Intervensi 

dipandu oleh seorang instruktur dengan berdasarkan pada modul Self 

instructional training Program. Pada sesi satu sampai tiga, partisipan 

hanya diminta untuk mendengarkan dan memperhatikan instruktur dalam 

memberikan contoh instruksi dan tugas yang harus dilakukan partisipan. 

Pada sesi empat sampai enam, partisipan diminta melakukan tugas 

dengan panduan instruksi dari instruktur. Kemudian pada sesi tujuh 

sampai sembilan, partisipan sudah tidak dibantu oleh instruktur, tugas 

dilakukan sesuai dengan instruksi dari dirinya sendiri, dan diucapkan 

dengan suara yang lantang sehingga instruktur dapat mendengar 

dengan jelas apa yang diucapkan oleh partisipan. Sama seperti sesi 

sebelumnya, pada sesi sepuluh hingga dua belas, partisipan 

melaksanakan tugas dengan instruksi dari diri sendiri, akan tetapi 

dengan suara yang lebih pelan dari sebelumnya. Pada sesi ketiga belas 

sampai lima belas, partisipan melaksanakan tugas dengan instruksi dari 

dirinya sendiri yang diucapkan dalam hati sehingga instruktur tidak 

mendengar instruksi tersebut. Setelah selesai sesi intervensi, partisipan 

kembali ke kelas untuk mengikuti pelajaran. 

 

 



 
 

 
 

c. Baseline dua 

Pengambilan data baseline dua pada subyek dua dilakukan 

selama lima sesi setelah intervensi selesai dilakukan, dilaksanakan pada 

tanggal 2-7 Desember 2017. Pengumpulan data dilakukan dengan cara 

yang sama dengan baseline satu yakni observasi pada saat partisipan 

sampai di sekolah hingga bel jam pelajaran pertama dimulai dengan 

estimasi durasi 5-10 menit, kemudian pada jam jadwal pelajaran terakhir 

sebelum pulang sekolah. Observasi ini dilakukan dengan durasi sekitar 

70 menit (2 jam pelajaran). Observasi baseline dua diukur dengan 

checklist perilaku mengorganisir perlengkapan sekolah yang diisi oleh 

rater berdasarkan pengamatan pada partisipan dua di kelas. 

 

A. HASIL PENELITIAN 

Peneliti melakukan analisis statistik terhadap data hasil penelitian. 

Analisis statistik yang digunakan adalah Wilcoxon signed-rank test, Berikut 

analisis statistik untuk kedua partisipan : 

Perbedaan skor perilaku pada sesi baseline satu dan baseline dua 

pada kedua partisipan diperoleh hasil Z = -2,835 dengan p < 0,01, yang 

artinya ada perbedaan yang sangat signifikan antara sesi baseline satu dan 

baseline dua. Dalam hal ini, rata-rata skor perilaku mengorganisir 

perlengkapan sekolah pada kedua partisipan di sesi baseline dua (12,90) 

lebih tinggi dibandingkan sesi baseline satu (5,25). Dengan kata lain ada 

peningkatan skor perilaku mengorganisir perlengkapan sekolah pada kedua 

partisipan setelah diberikan intervensi program Self instructional training. 

Sedangkan hasil penelitian untuk masing-masing partisipan dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

1. Partisipan satu (RM) 

Perbedaan skor perilaku pada sesi baseline satu dan baseline 

dua pada partisipan 1 (RM) diperoleh hasil Z = -2,607 dengan p < 0,01, 

yang artinya ada perbedaan yang sangat signifikan antara skor perilaku 

yang diperoleh pada sesi baseline satu dan baseline dua. Dalam hal ini, 



 
 

 
 

perilaku mengorganisir perlengkapan sekolah pada partisipan RM di sesi 

baseline dua meningkat setelah diberikan intervensi. 

Perkembangan perilaku partisipan RM saat sesi baseline satu, 

sesi intervensi dan sesi baseline dua dapat digambarkan sebagai berikut 

: 

 

Grafik 1. Perkembangan perilaku mengorganisir perlengkapan sekolah pada 

partisipan RM 

 

Berdasarkan grafik diatas, rata-rata skor perilaku mengorganisir 

perlengkapan sekolah di kelas pada partisipan RM adalah 4,9 pada sesi 

baseline satu. Skor ini diperoleh dari hasil rata-rata pengukuran dua rater. 

Observasi pada sesi baseline satu dilaksanakan selama lima hari. Observasi 

dilakukan di kelas pada pagi hari saat partisipan sampai di sekolah hingga 

bel jam pelajaran pertama berbunyi. Kemudian dilanjutkan observasi pada 

jam pelajaran terakhir untuk mengetahui perilaku partisipan pada saat akan 

pulang sekolah. Skor pada baseline satu cukup rendah dikarenakan 

partisipan belum mendapatkan intervensi. Selama observasi terlihat meja 

dan laci partisipan cukup berantakan, sampul buku tidak rapi dan sobek, 

pulpen di bongkar hingga rusak dan kemudian hilang, tidak memakai sabuk 

dan tidak membawa topi saat upacara, kehilangan botol minum di kelas, dan 

tidak menutup tas dengan benar karena terburu-buru keluar kelas. Skor 

baseline satu pada partisipan RM diperoleh ketika partisipan tampak menata 

buku dan memasukkan ke dalam tas setelah selesai pelajaran. Partisipan 

juga memasukkan kembali ke dalam tas, alat tulis yang ia bawa. Selain itu, 
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ia berusaha mencari jika ada perlengkapan sekolahnya yang hilang di kelas, 

meminjam pada guru atau teman saat dirinya kehilangan pulpen, atau tidak 

membawa perlengkapan sekolah yang ditugaskan untuk dibawa. Ketika 

pulang sekolah partisipan juga tampak menata meja kursi meskipun 

seringkali diingatkan oleh guru. 

Intervensi dilaksanakan selama 15 hari. Sesuai dengan prosedur 

yang ditetapkan dalam modul, pada awalnya partisipan hanya 

memperhatikan dan mendengarkan instruktur. Kemudian partisipan dibantu 

untuk melakukan tugas sesuai instruksi. Setelah dirasa mampu, partisipan 

tidak lagi dibantu untuk menginstruksi diri. Instruksi yang dilatih berulang-

ulang dan disertai dengan latihan inilah yang kemudian menjadikan 

partisipan terlatih untuk menginstruksi dirinya agar mengorganisir 

perlengkapan sekolah dengan baik di kelas. Rata-rata yang diperoleh pada 

sesi intervensi adalah 12,33. Ada beberapa perilaku yang belum tampak 

adanya peningkatan pada sesi intervensi hari pertama hingga ke enam, yaitu 

perihal atribut sekolah. Perilaku belum muncul dikarenakan partisipan 

kehilangan sabuk dan topinya pada sesi baseline satu dan belum dibelikan 

oleh orang tuanya. Pada sesi intervensi hari ke tujuh, partisipan sudah 

membeli topi dan sabuk sehingga pada sesi selanjutnya perilaku partisipan 

dalam mengorganisir atribut sekolah dapat terukur. 

Setelah intervensi selesai, pengukuran dilakukan untuk memperoleh 

data baseline dua. Rata-rata yang diperoleh pada baseline dua adalah 12,4. 

Perilaku mengorganisir perlengkapan sekolah pada partisipan RM meningkat 

setelah diberikan intervensi. Perilaku partisipan dalam mengorganisir 

perlengkapan sekolah yang meningkat adalah pada item-item dimana pada 

saat sampai di sekolah, partisipan memeriksa perlengkapan sekolahnya 

sebelum pelajaran dimulai sehingga partisipan akan lebih siap dalam 

mengikuti kegiatan belajar mengajar pada hari tersebut. Perlengkapan 

sekolah yang diperiksa adalah buku-buku seperti LKS dan buku tulis, tugas, 

alat tulis dan peralatan lain yang ditugaskan oleh guru untuk dibawa pada 

hari itu. Pada saat pulang sekolah, perilaku partisipan dalam mengorganisir 

perlengkapan sekolah juga mengalami peningkatan. Partisipan mulai 

terbiasa untuk memeriksa kembali perlengkapan sekolahnya sebelum ia 

keluar dari kelas. Partisipan juga tampak menutup tas dengan benar dan 



 
 

 
 

rapi, serta membersihkan laci sebelum pulang sehingga meminimalisir 

kehilangan perlengkapan sekolahnya ketika berada di kelas. Hasil 

wawancara guru dan orang tua yang menyebutkan bahwa partisipan RM 

sudah tidak lagi sering kehilangan perlengkapan sekolahnya. Ia juga dapat 

mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan lebih siap karena alat tulis, 

tugas, buku maupun atribut sekolahnya lengkap. 

 

2. Partisipan NB 

Perbedaan skor perilaku pada sesi baseline satu dan baseline 

dua pada partisipan 2 (NB) diperoleh hasil Z = -2,760 dengan p < 0,01, 

yang artinya ada perbedaan yang sangat signifikan antara perilaku pada 

sesi baseline satu dan baseline dua. Dalam hal ini, perilaku 

mengorganisir perlengkapan sekolah pada partisipan NB di sesi baseline 

dua meningkat setelah diberikan intervensi. 

 

Grafik 2. Perkembangan perilaku mengorganisir perlengkapan sekolah pada 

partisipan NB 

 

Berdasarkan grafik diatas, rata-rata skor yang diperoleh dari dua 

rater yang mengukur perilaku mengorganisir perlengkapan sekolah di kelas 

pada partisipan NB adalah 5,6 pada sesi baseline satu. Observasi pada sesi 

baseline satu dilaksanakan selama lima hari. Observasi dilakukan di kelas 

pada pagi hari saat partisipan sampai di sekolah hingga bel jam pelajaran 

pertama berbunyi. Kemudian dilanjutkan observasi pada jam pelajaran 

terakhir untuk mengetahui perilaku partisipan pada saat akan pulang 
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sekolah. Skor pada baseline satu cukup rendah dikarenakan partisipan 

belum mendapatkan intervensi. Selama observasi terlihat meja dan laci 

partisipan cukup berantakan, pensilcase rusak, pulpen dibongkar pasang 

hingga rusak dan kemudian hilang. Skor baseline satu pada partisipan NB 

diperoleh ketika partisipan tampak menata buku dan memasukkan ke dalam 

tas setelah selesai pelajaran. Partisipan juga memasukkan kembali ke dalam 

tas, alat tulis yang ia bawa. Selain itu, ia berusaha mencari jika ada 

perlengkapan sekolahnya yang hilang di kelas, meminjam pada guru atau 

teman saat dirinya kehilangan pulpen, atau tidak membawa buku paket. 

Ketika pulang sekolah partisipan juga tampak menata meja kursi meskipun 

seringkali diingatkan oleh guru. 

Intervensi dilaksanakan selama 15 kali pertemuan. Sesuai dengan 

prosedur yang ditetapkan dalam modul, pada awalnya partisipan hanya 

memperhatikan dan mendengarkan instruktur. Kemudian partisipan dibantu 

untuk melakukan tugas sesuai instruksi. Setelah dirasa mampu, partisipan 

tidak lagi dibantu untuk menginstruksi diri. Instruksi yang dilatih berulang-

ulang dan disertai dengan latihan inilah yang kemudian menjadikan 

partisipan terlatih untuk mengorganisir perlengkapan sekolah dengan baik di 

kelas. Skor rata-rata yang diperoleh pada saat sesi intervensi pada 

partisipan NB adalah 13,53. 

Setelah intervensi selesai, pengukuran tetap dilakukan untuk 

memperoleh data baseline dua. Rata-rata yang diperoleh pada baseline dua 

adalah 13,4. Sedikit menurun dibandingkan pada saat sesi intervensi, akan 

tetapi tetap lebih tinggi skornya dibandingkan sesi baseline satu. Perilaku 

partisipan dalam mengorganisir perlengkapan sekolah yang meningkat 

adalah pada item-item yang sama dengan partisipan satu dimana pada saat 

sampai di sekolah, partisipan memeriksa perlengkapan sekolahnya sebelum 

pelajaran dimulai sehingga partisipan akan lebih siap dalam mengikuti 

kegiatan belajar mengajar pada hari tersebut. Perlengkapan sekolah yang 

diperiksa adalah buku-buku seperti LKS dan buku tulis, tugas, alat tulis dan 

peralatan lain yang ditugaskan oleh guru untuk dibawa pada hari itu, atribut 

sekolah seperti topi saat upacara, sabuk, seragam sesuai jadwal, kaos kaki 

dan sepatu, serta bekal sekolah. Pada saat selesai pelajaran partisipan juga 

nampak merapikan buku satu per satu kemudian menata dan memasukkan 



 
 

 
 

kembali ke dalam tas. Pada saat pulang sekolah, perilaku partisipan dalam 

mengorganisir perlengkapan sekolah juga mengalami peningkatan. 

Partisipan mulai terbiasa untuk memeriksa kembali perlengkapan 

sekolahnya sebelum ia keluar dari kelas. Partisipan juga tampak menutup 

tas dengan benar dan rapi, serta membersihkan laci sebelum pulang 

sehingga meminimalisir kehilangan perlengkapan sekolahnya ketika berada 

di kelas. Hasil wawancara guru dan orang tua yang menyebutkan bahwa 

partisipan NB sudah tidak lagi sering kehilangan perlengkapan sekolahnya. 

Ia juga dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan lebih siap karena 

alat tulis, tugas, buku maupun atribut sekolahnya lengkap. 

 

B. PEMBAHASAN 

Dari hasil analisis data statistik menggunakan Wilcoxon Signed Rank 

Test dapat dilihat adanya perbedaan skor perilaku pada sesi baseline satu 

dan baseline dua pada kedua partisipan, yaitu Z = -2,835 dengan p < 0,01, 

yang artinya ada perbedaan yang sangat signifikan antara sesi baseline satu 

dan baseline dua. Dalam hal ini, rata-rata skor perilaku mengorganisir 

perlengkapan sekolah pada kedua partisipan di sesi baseline dua (12,90) 

lebih tinggi dibandingkan sesi baseline satu (5,25). Dengan kata lain ada 

peningkatan skor perilaku mengorganisir perlengkapan sekolah pada kedua 

partisipan setelah diberikan intervensi program Self instructional training. 

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. 



 
 

 
 

Teknik “self instructional” yang dikembangkan oleh Donald 

Meichenbaum 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. Sebagai prasyarat untuk 

perubahan perilaku, klien harus mengenali cara mereka berpikir, merasa, 

dan bertindak, serta bagaimana akibatnya terhadap 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). 

Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada perilaku mengorganisir 

perlengkapan sekolah anak ADHD. Perilaku mengorganisir perlengkapan 

sekolah yaitu termasuk dalam kemampuan mengorganisir secara umum 

seperti bagaimana anak mengatur perlengkapan sekolah (buku, 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. Dalam penelitian 

yang dilakukan oleh Langberg, dkk (2011) dijelaskan bahwa siswa dengan 

ADHD seringkali menunjukan permasalahan dengan pengaturan dan 

perencanaan. 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. Anak ADHD dengan usia yang lebih muda sering terlihat tidak 

terorganisir, meja berantakan, laci terisi kertas-kertas yang seharusnya 

dibuang atau dikumpulkan, mereka datang ke kelas tanpa persiapan, tanpa 

perlengkapan seperti pulpen, pensil dan buku (Langberg,dkk. 2011). Hal ini 

terjadi pada kedua partisipan dalam penelitian ini. Keduanya seringkali 

kehilangan alat tulis, dan lupa membawa tugas atau atribut sekolah. Meja 

dan laci tampak berantakan. Buku-buku dan alat tulis dibiarkan rusak 

sehingga mereka terkadang harus pinjam dan membeli di koperasi agar 

dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas. 



 
 

 
 

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. 

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. 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan perilaku mengorganisir 

perlengkapan sekolah pada anak ADHD. Peneliti memberikan intervensi 

berupa program Self Instructional Training atau pelatihan instruksi diri pada 

partisipan sebelum mengikuti kegiatan belajar mengajar. 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). 

Dari hasil penelitian ini, dapat dikatakan bahwa ketika anak ADHD 

mendapatkan intervensi dengan program Self Instructional Training, perilaku 

mengorganisir perlengkapan sekolah dapat meningkat. Berdasarkan hasil 

analisis statistik dan analisis grafik dapat dilihat bahwa ada perbedaan skor 

antara baseline satu dan baseline dua dimana setelah partisipan 

mendapatkan intervensi, skor perilaku mengorganisir perlengkapan sekolah 

meningkat dibanding sebelum mendapatkan intervensi. Hal ini sesuai 

dengan teori neuroplastisitas dimana kapasitas otak dapat meningkat 

setelah pemberian intervensi. 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 (Agus, 2017). Melalui instruksi diri anak benar-

benar belajar untuk berbicara pada diri sehingga dapat mengontrol diri saat 

berada di dalam kelas. 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. 

Self instructional training yang dilakukan secara terus menerus akan 

membantu anak memberikan perintah pada diri sendiri. Anak yang 

termotivasi untuk bisa memerintah diri sendiri untuk fokus pada stimulus 

yang dianggap penting akan dapat melakukan kontrol diri. Dengan 

meningkatnya kontrol diri pada anak, maka akan meningkatkan perilakunya, 

dalam hal ini perilaku mengorganisir perlengkapan sekolah. 

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan yang juga 

mempengaruhi hasil penelitian. Keterbatasan penelitian yang perlu 

diperhatikan adalah : 



 
 

 
 

1. Dalam penelitian ini tidak dilakukan tes mengenai fungsi eksekutif 

sehingga penelitian dirasa kurang lengkap dan mendalam. 

2. Profesional Judgement dilakukan secara kualitiatif sehingga kurang dapat 

disimpulkan secara tegas tentang validasi tugas self instructional training. 

3. Dalam penelitian ini tidak dilakukan follow up lebih lanjut sehingga tidak 

diketahui efek dari terapi apakah bertahan lama atau tidak. 
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