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Abstrak. Tuntutan yang harus dipenuhi pada usia anak sekolah adalah mampu memfokuskan atensi, mengontrol

diri, mengatur diri dan mengarahkan diri pada tujuan. Pada anak ADD tuntutan tersebut tentunya sulit untuk

dipenuhi sehingga ia tidak paham dengan apa yang disampaikan dan tidak mampu menyelesaikan tugas. Selain

kondisi tersebut, angka prevalensi terjadinya ADD yang meningkat dan efek yang ditimbulkan mendorong

peneliti untuk menyusun penanganan yang dapat membantu. Salah satunya adalah bentuk penanganan yang

bertujuan meningkatkan selective attention yang disusun secara sistematis dengan menggunakan metode

psikoedukasi dan memiliki prinsip repetitive (pengulangan). Serangkaian aktivitas memilih dan mengumpulkan

kartu bergambar lingkaran merah dengan posisi gambar di tengah sebagai target dari sekumpulan kartu

bergambar lingkaran merah dengan posisi gambar yang berbeda-beda sebagai non target yang diberikan pada

anak. Pada penelitian ini digunakan rancangan single-subject dengan tipe ABA. Berdasarkan penelitian yang

dilakukan didapatkan kesimpulan bahwa modul dengan aktivitas mensortir kartu yang telah dirancang dapat

meningkatkan kemampuan selective attention.

I. Pendahuluan

Saat anak memasuki sekolah maka diharapkan mereka sudah dapat memfokuskan

atensi, mengontrol diri, mampu mengatur diri dan mampu mengarahkan diri pada tujuan

sehingga mereka dapat menyelesaikan tugas dan mampu menerima informasi atau materi

yang disampaikan dengan baik oleh guru (Berk, 2013). Tuntuan tersebut tentunya sulit

untuk dipenuhi oleh anak ADD karena mereka memiliki kekurangmampuan untuk

memfokuskan perhatian, kekurangmampuan dalam menyeleksi antara stimulus yang

relevan dan tidak relevan sehingga mereka mudah teralihkan oleh stimulus lain. Hal ini

dikarenakan mereka memperhatikan semua stimulus yang ada dengan kekuatan yang

sama.

Dalam proses belajar, atensi sangatlah penting karena berperan sebagai pintu

gerbang masuknya informasi dari lingkungan yang diterima oleh indera untuk diproses

dalam otak. Informasi tersebut akan tersimpan dalam memori dan dapat dimunculkan

kembali saat informasi tersebut dibutuhkan. Bila seseorang dapat melakukan atensi

dengan baik, maka informasi akan diterima oleh memori dengan jelas sehingga akan

menghasilkan output yang sesuai dengan tujuan. Sebaliknya jika proses atensinya tidak

baik maka informasi yang diterima oleh memori akan tidak jelas sehingga mengakibatkan



proses di dalam otak menjadi tidak optimal dan akan menghasilkan output yang salah

atau tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Namun kenyataannya menunjukkan bahwa banyak anak yang tidak mampu

melakukan selective attention dengan baik saat di kelas dan saat belajar di rumah.

Perhatian mereka mudah teralih pada rangsang yang tidak relevan dan bukan menjadi

fokus utamanya. Contohnya di sekolah, jika guru sedang menerangkan di kelas kadang

terlihat ada anak yang tidak bisa fokus. Mereka lebih sering memperhatikan rangsang lain

yang menarik baginya tetapi tidak relevan dengan tugasnya seperti memperhatikan teman

sekelasnya. Hal yang sama juga terjadi ketika anak diminta untuk mengerjakan tugas. Ia

tidak mampu menyelesaikan tugas sesuai dengan tuntutan dikarenakan memperhatikan

temannya yang sedang melakukan kegiatan lain. Sedangkan saat belajar di rumah, anak

seringkali melamun, memainkan benda di sekitarnya atau melihat ke arah lain yang

bukan menjadi tugasnya.

Dampak dari hal tersebut, anak akan menerima informasi yang tidak lengkap dan

tidak jelas, sehingga informasi yang diolah di dalam otak pun menjadi tidak jelas. Pada

akhirnya output yang dihasilkan ialah anak menjadi tidak paham dengan apa yang

disampaikan oleh guru atau tidak mampu menyelesaikan tugas. Hal tersebut dapat dilihat

dari seringnya anak menjawab pertanyaan guru dengan tidak tepat, nilai ulangan yang

rendah atau tugas yang tidak mampu ia selesaikan.

Flick (1998) menyampaikan bahwa untuk salah satu cara penanganan terhadap anak

ADD yang dapat dilakukan adalah dengan cara menyusun program pelatihan attention

training yang memiliki prinsip repetitive (pengulangan) dalam pelatihannya. Hal ini

bertujuan bahwa dengan anak belajar lebih cepat karena banyak kesempatan yang

diberikan kepada anak dan ia juga cenderung menggeneralisasikan dan menerapkan

keterampilan yang dipelajarinya dalam setiap setting.

Saat anak mensortir (mengambil) kartu maka ia harus melihat secara detail gambar

yang ada agar mampu mensortir kartu dengan tepat. Mereka harus bereaksi pada respon

spesifik yaitu mensortir (mengambil) kartu sesuai dengan instruksi (target dan non

target). Latihan yang berulang (repetisi) akan membuat anak belajar untuk melihat detail

gambar yang ada pada kartu dan bereaksi pada stimulus (target dan non target).

Kemudian menimbulkan kemampuan anak untuk mengembangkan kemampuannya

dalam tetap memperhatikan dengan mengabaikan rangsang luar yang datang yang bukan

merupakan tugasnya sebagai distraksi selama menyelesaikan tugas hingga selesai dan

benar. Berdasarkan data di atas, peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian



mengenai modul dengan aktivitas mensortir kartu gambar lingkaran merah untuk

meningkatkan selective attention pada anak mengalami ADD.

II. Kajian Pustaka

ADD adalah gangguan pemusatan perhatian yang terkait dengan atensi,

impulsivitas, dan hiperaktivitas (APA, 2013). ADD adalah suatu gangguan perilaku yang

memiliki gejala utama berupa ketidakmampuan anak untuk memusatkan perhatian

(inatensi), impulsivitas, dan hiperaktivitas yang tidak sesuai dengan ciri-ciri tahapan

perkembangan anak. Pada anak ADD terdapat kelemahan pada distribusi

neurotransmitter yang tidak merata. Kondisi tersebut membuat anak kesulitan dalam

proses penghambatan dan penundaan dalam memberikan respon yang tidak sesuai

dengan tuntutan yang ada (behavioral disinhibition).

Behavioral disinhibition ini akan mempengaruhi fungsi eksekutif dan hal ini yang

diyakini sebagai penyebab utama anak ADD mengalami masalah atensi (Brown, 2005).

Pada anak yang mengalami ADD/ADHD, behavior inhibition system berkurang tingkat

sensifitasnya terhadap sinyal yang menunjukkan kondisi aktualnya saat itu. Masalah ini

terkait dengan kurangnya self awareness, dimana anak seringkali memberikan respon

yang tidak sesuai dengan tuntutan tugas sehingga anak sering terlihat melakukan aktivitas

yang dinilai tidak relevan dengan tuntutan tugas (activity level) dan kurangnya kontrol

internal (internal control). Self awareness dinilai merupakan cara yang lebih efektif

dalam mengaktifkan behavior inhibition system (BIS).

Beberapa tokoh mengungkapkan bahwa self awareness dan keterlibatan aktif dari

anak ADD sangat diperlukan dalam penanganan (treatment) bagi anak ADD (Barkley,

1998; Flick, 1998; Silver, 1999 dalam Qodariah, L., 2010). Treatment yang lebih

menekankan keterlibatan aktif anak dalam penumbuhan kesadaran (self awareness) akan

perilaku yang kurang efektif pada anak dengan ADD adalah pendekatan

psikoedukasional (Vallet, 1974). Pelatihan yang diberikan untuk anak ADD dibutuhkan

keterlibatan aktif anak dalam memonitoring, mengolah umpan balik dalam proses

kognitif sehingga dapat menumbuhkan self awareness pada diri anak ADD.

Pelatihan menggunakan kartu ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan anak

dalam melakukan selective attention. Pengukuran keberhasilan anak dalam latihan ini

difokuskan pada keberhasilan anak untuk mensortir kartu yang ada sesuai dengan

instruksi. Anak dikatakan berhasil dalam melakukan selective attention jika ia mampu

untuk tetap memperhatikan dengan mengabaikan rangsang luar yang datang yang bukan



merupakan tugasnya sebagai distraksi selama menyelesaikan tugas hingga selesai dan

benar (Flick, 2010).

Permainan kartu adalah permainan yang mudah diikuti dan dimainkan oleh anak-

anak. Warna dan bentuk yang ada dalam kartu dapat menarik perhatian anak secara visual

terutama untuk anak ADD (Flick, 1969 dalam Flick, 1998). Saat anak selesai mensortir

kartu yang ada, anak dapat memonitoring perilakunya sendiri melalui proses menghitung

skor benar dan skor salah dimana anak dapat melihat kinerjanya kemudian memverifikasi

secara visual apakah ia sudah tepat mensortir (mengambil) kartu sesuai dengan instruksi.

Evaluasi atas kinerjanya diperoleh pula melalui umpan balik yang langsung disampaikan

oleh peneliti jika ia tidak mensortir (mengambil) kartu sesuai dengan instruksi.

Dengan adanya umpan balik terhadap respon yang terjadi dapat memberikan

sinyal kepada anak bahwa tampilan perilaku mereka tidak efektif. Umpan balik yang

dilihatnya secara langsung akan membuat anak ADD secara cepat pula mengolahnya

untuk mendapat pemahaman mengenai kondisi dirinya. Sinyal ini akan membuat anak

untuk segera merubah perilakunya sehingga self awareness akan meningkat. Self

awareness yang meningkat akan membuat anak secara fleksibel mengubah perilakunya

dan terus menerus mempertahankan perilakunya sesuai dengan tuntutan tugas. Selain itu,

melalui umpan balik ini juga diharapkan terjadi proses generalisasi dari latihan mensortir

kartu ke situasi belajar di kelas sesuai dengan hasil latihan.

Pada penelitian ini, kegiatan latihan mensortir kartu akan dilakukan sebanyak 8

kali pertemuan. Pada setiap pertemuan akan terdiri dari 3 tahapan, yaitu Tahap Persiapan

(Readiness), Tahap Latihan, dan Tahap Umpan Balik dan Evaluasi. Tahap kesiapan

(readiness) bertujuan untuk menciptakan situasi nyaman dan menyiapkan anak agar

fokus dan bersedia mengikuti latihan. Rincian kegiatan yang dilakukan pada tahap

readiness adalah 1) penjelasan mengenai kegiatan yang akan dilakukan beserta tujuan,

waktu dan durasinya, 2) penjelasan mengenai peralatan yang akan digunakan, 3) personel

selama latihan berlangsung, 4) penjelasan mengenai tugas yang akan dilakukan anak, 5)

aturan yang berlaku selama latihan. Penjelasan dan pengenalan kepada subjek terkait

dengan kegiatan latihan yang akan dilakukan diharapkan mampu menumbuhkan minat

dan keinginan pada anak. Dengan demikian anak merasakan bahwa kegiatan ini penting

bagi perubahan perilaku mereka dan terlibat secara aktif selama treatment.

Tahap selanjutnya adalah tahap latihan dimana anak mulai mengikuti treatment

untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Setelah adanya keyakinan dan kesadaran anak



untuk terlibat aktif (self awareness) dalam treatment maka anak akan membuat suatu

perencanaan dan strategi dalam memenuhi tuntutan tugas (presetting response).

Keurutan rencana yang sudah ditetapkan oleh anak akan menjadi informasi yang

dipertahankan di dalam pikiran yang akan digunakan untuk mengontrol urutan respon

yang akan ditampilkan sesuai dengan tuntutan tugas (Barkley, 1998). Dengan ini anak

akan meningkatkan atau mengubah perilakunya menjadi lebih efektif untuk mencapai

tujuan yang telah dicapai (goal directed behavior). Pada akhirnya selama proses latihan

anak mulai mengarahkan dirinya untuk melihat detil gambar yang ada di kartu (self

directed action). Anak menyusun cara kerja yang akan ia gunakan oleh agar mampu

menyelesaikan latihan ini sesuai dengan instruksi dan aturan yang berlaku (goal directed

behavior).

Tahap terakhir adalah Tahap Umpan Balik dan Evaluasi. Tahap evaluasi dan

umpan balik bertujuan untuk 1) Menumbuhkan self awareness sehingga anak dapat

menerima tampilan diri yang kurang efektif dan muncul kesediaan dalam dirinya untuk

mengubah ke arah yang lebih efektif, 2) Menumbuhkan kesadaran pada anak bahwa ia

dapat melaksanakan tugas sesuai intruksi dan menyadari bahwa ia dapat melaksanakan

tugas hingga selesai dengan sungguh-sungguh dan, 3) Anak mampu melakukan proses

generalisasi dari latihan mensortir kartu ke situasi belajar di kelas dan di rumah sesuai

dengan hasil latihan.

Pelaksanaan tahap evaluasi dan umpan balik diawali dengan perhitungan skor

benar dan skor salah dari kartu yang telah diambil serta dikumpulkan oleh anak. Skor

tersebut langsung dituliskan anak di buku catatan latihan. Setelah itu dilanjutkan dengan

proses menonton hasil rekaman untuk melihat bagaimana cara kerja anak selama latihan

hari tersebut. Anak memonitoring perilakunya sendiri dimana ia melihat hasil kinerjanya

kemudian memverifikasi secara visual apakah ia sudah tepat memilih dan mengumpulkan

kartu sesuai dengan instruksi. Setelah itu, peneliti melakukan diskusi dan memberikan

umpan balik kepada anak mengenai hasil latihannya apakah sudah sesuai dengan tugas

atau belum dengan cara menonton hasil rekaman latihan.

Tujuan dari dilakukannya kegiatan evaluasi dan umpan balik ini adalah

menumbuhkan self awareness dalam diri anak. Anak dapat menumbuhkan kesadaran

dalam dirinya mengenai perilaku efektif dan kurang efektif. Dengan adanya umpan balik

terhadap respon yang terjadi dapat memberikan sinyal kepada anak bahwa tampilan

perilaku mereka tidak efektif. Umpan balik yang dilihatnya secara langsung akan

membuat anak secara cepat pula mengolahnya untuk mendapat pemahaman mengenai



kondisi dirinya. Sinyal ini akan membuat anak untuk segera mengubah perilakunya

sehingga self awareness akan meningkat. Self awareness yang meningkat akan membuat

anak secara fleksibel mengubah perilakunya dan terus menerus mempertahankan

perilakunya sesuai dengan tuntutan tugas. Hal ini akan mendorong anak untuk

menunjukkan perilaku efektif yang sesuai dengan instruksi yang diberikan pada latihan

hari berikutnya. Dengan kata lain, anak mampu meningkatkan kemampuan selective

attention pada dirinya.

III. Metodologi

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Single Subject Research

(SSR) dengan model desain A – B – A Reversal Designs. Rancangan ini menggunakan

satu subjek penelitian dengan tujuan melihat pengaruh pemberian perlakuan tertentu

(Jackson, Sherri L., 2011). Pada rancangan ini, subjek akan melalui 3 fase atau tahap

penelitian yaitu A (pengukuran sebelum treatment diberikan), B (treatment) dan A

kembali (pengukuran setelah treatmen) (Fife-Schaw, 2012).

Dalam penelitian ini pengukuran kemampuan selective attention dilihat melalui

peningkatan skor benar dan penurunan skor salah The Stroop Word Color Test.

Pengukuran pada fase A dilakukan selama 3 kali pertemuan. Kondisi B adalah kondisi

eksperimen. Pada kondisi ini treatment berupa latihan mensortir kartu diberikan sebagai

usaha untuk mengubah perilaku yang dicatat selama fase baseline.

Pada kondisi A kedua ini pengukuran yang dilakukan sama dengan pengukuran

pada kondisi A pertama. Tujuan dari pengukuran A kedua ini adalah memperoleh

informasi mengenai kemampuan selective attention setelah treatment diberikan.

Bentuk desain yang akan digunakan di dalam penelitian ini dapat digambarkan

sebagai berikut:

Tabel 1

Desain Penelitian: ABA design

A1

baseline

B

Treament

A2

baseline

Oa1 Oa2 Oa3 Ob1 Ob2 Ob3 Ob4 Ob5 Ob6 Ob7 Ob8 Oa1 Oa2 Oa3



Keterangan :

A1 Pengukuran yang dilakukan saat tidak ada pemberian treament.

B Pengukuran dilakukan saat treatment berupa latihan mensortir kartu diberikan.

A2 Pengukuran yang dilakukan saat tidak ada pemberian treament.

IV. Hasil dan Pembahasan

Pengujian hipotesis dilakukan untuk melihat apakah ada atau tidak peranan

pemberian Pelatihan “Bermain Sortir Kartu” terhadap peningkatan selective attention

pada anak usia 8 tahun yang mengalami ADD. Analisis data yang dilakukan akan dibagi

menjadi 2 tahapan, yaitu 1) Hasil dan analisis skor kemampuan selective attention dengan

The Stroop Word Color Test, 2) Hasil dan analisis skor kemampuan selective attention

pada setting latihan, 3) Pembahasan Hasil Uji Coba Modul Peningkatan Selective

Attention dengan Aktivitas Mensortir Kartu Gambar Lingkaran Merah pada Anak ADD

Hasil dan analisis skor kemampuan selective attention dengan The Stroop Word

Color Test

Data regulasi gerak subjek pada setting kelas didapatkan pada setiap fase A

(baseline) atau disebut juga fase tanpa treatment. Dalam penelitian ini pada masing-

masing fase A dilakukan 3 kali pengukuran melalui kegiatan observasi di setting kelas.

Berdasarkan pengukuran yang telah dilakukan didapatkan hasil sebagai berikut:

Grafik 1.

Hasil Skor Kemampuan Selective Attention dengan The Stroop Word Color Test

70 67 67

70 71 72 71 72 72 71 70

70 67
63

2 5 5
2 1 0 1 0 0 1 2 2

5
9

0

10

20

30

40

50

60

70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Ju
m

la
h

Sk
o

r

Pengukuran Ke-

Benar

Salah



Berdasarkan grafik di atas, didapatkan suatu pola grafik mengenai skor salah

ketika anak tidak mendapatkan latihan “Bermain Sortir Kartu” dan ketika mendapatkan

latihan “Bermain Sortir Kartu”. Ketika tidak mendapatkan latihan, pola grafik yang

terbentuk adalah grafik menanjak, sedangkan ketika mendapatkan latihan pola grafik yang

terbentuk adalah grafik menurun. Sedangkan untuk grafik skor benar adalah ketika tidak

mendapatkan latihan, pola grafik yang terbentuk adalah grafik menurun, sedangkan ketika

mendapatkan latihan pola grafik yang terbentuk adalah grafik menanjak.

Analisis statistik deskriptif dilakukan dengan membandingkan antara rata-rata skor

benar dan skor salah dari masing-masing fase saat tanpa pemberian pelatihan dan saat

pemberian pelatihan, berikut rinciannya :

Tabel 2.

Rata-rata Skor Salah dan Rata-rata Skor Benar Stroop Color Word Test

Fase A Fase B Fase A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Skor Salah 2 5 5 2 1 0 1 0 0 1 2 2 5 9

Rata-rata

Skor Salah
4 0,875 5,333

Skor Benar 70 67 67 70 71 72 71 72 72 71 70 70 67 63

Rata-rata

Skor Benar
68 71,125 66,667

Grafik 2.

Perbandingan Rata-Rata Skor Salah dan Skor Benar Saat Tanpa Pemberian

Pelatihan dan Saat Pemberian Pelatihan
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Berdasarkan analisis statistik deskriptif, perbandingan antara Fase A (Tanpa

Pemberian latihan) dan Fase B (Saat Pemberian latihan) mengalami perubahan. Rata-rata

skor salah pada Fase A (Baseline – 1) yaitu 4 mengalami penurunan pada Fase B (saat

pemberian latihan / treatment) yaitu menjadi 0,875. Kemudian saat Fase A (Baseline – 2)

rata-rata skor salah mengalami kenaikan dari 0,875 menjadi 5,333.

Sedangkan rata-rata skor benar pada Fase A (Baseline – 1) yaitu 68 mengalami

kenaikan pada Fase B (saat pemberian latihan / treatment) yaitu menjadi 71,125.

Kemudian saat Fase A (Baseline – 2) rata-rata skor benar mengalami penurunan dari

7,125 menjadi 66,667.

Dengan demikian, jawaban dari hipotesis penelitian adalah bahwa modul dengan

aktivitas mensortir kartu gambar lingkaran merah yang telah dirancang dapat

meningkatkan selective attention pada anak usia 8 tahun yang mengalami ADD.

Hasil dan analisis skor kemampuan selective attention pada setting latihan

Latihan melalui aktivitas mensortir kartu dilakukan selama 8 pertemuan.

Materi yang diberikan pada setiap latihan sama selama 8 kali pertemuan, yaitu subjek

diminta memilih dan mengumpulkan kartu bergambar lingkaran merah dengan posisi

gambar di tengah sebagai target dari sekumpulan kartu bergambar lingkaran merah

dengan posisi gambar yang berbeda-beda sebagai non target yang diberikan pada anak.

Keberhasilan latihan dilihat dari meningkatkan skor benar dan menurunkan skor salah

yang menunjukkan kemampuan selective attention.

Grafik 3.

Jumlah Skor Benar di Setting Pelatihan “Bermain Sortir Kartu”
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Berdasarkan grafik di atas, didapatkan suatu pola grafik mengenai kemampuan

selective attention ketika anak mendapatkan latihan “Bermain Sortir Kartu”. Pola grafik yang

terbentuk adalah grafik menanjak dan stabil, dimana anak semakin banyak memberikan

jawaban yang benar dan mampu mempertahankannya dari latihan pertama hingga latihan

yang terakhir.

Grafik 4.

Jumlah Skor Salah di Setting Pelatihan “Bermain Sortir Kartu”
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saat anak sudah mengarahkan pandangannya ke peneliti, mampu mengulang instruksi dan

mampu mengerjakan tugas awal sesuai instruksi.

Pada latihan hari pertama di tahap kesiapan (readiness) diberikan informasi yang

cukup banyak mengenai kegiatan latihan yang akan dilakukan, tujuan latihan, waktu, durasi,

peralatan yang digunakan, personel selama latihan, tugas dan aturan yang berlaku selama

latihan. Informasi tersebut disampaikan dalam bentuk kalimat yang sederhana, pendek,

langsung pada tujuan, konkrit, dan cara penyampaian yang menarik dan dilakukan secara one

to one. Anak mampu mengulang informasi yang disampaikan oleh peneliti saat ditanya ulang

satu per satu. Setiap kali informasi selesai diberikan maka anak diminta untuk mengulangnya.

Namun, pemberian informasi yang cukup banyak ini membuat anak gagal untuk mengerjakan

contoh soal saat pertama kali mengerjakan. Pengulangan instruksi pun diberikan kembali

kepada anak. Setelah itu, anak mampu mengerjakan contoh soal tepat sesuai dengan instruksi

dan aturan yang berlaku. Saat anak sudah selesai mengerjakan soal contoh, pelatih

menanyakan kesiapan anak untuk memulai latihan. Tak hanya dari jawaban anak, pelatih juga

melihat kesiapan anak dari pandangan mata anak yang mengarah (fokus) pada pelatih,

mengingat instruksi dan memahami tugas yang akan dilakukannya maka latihan dapat

dimulai.

Pada tahap kesiapan di latihan hari kedua, anak masih belum mampu mengingat

mengenai instruksi atau tugas yang akan dilakukannya. Oleh karena itu, pelatih memberikan

instruksi ulang. Latihan hari kedua pun dimulai saat anak sudah terlihat mengarahkan

pandangannya ke pelatih (fokus), mengingat instruksi dan memahami tugas yang akan

dilakukannya. Hal ini terjadi mungkin dikarenakan anak masih membutuhkan adaptasi

terhadap tugas yang diberikan kepadanya. Tahap kesiapan pada latihan hari ketiga hingga

kedelapan, pelatih tidak perlu mengulang memberikan instruksi. anak sudah mampu

mengingat tugas yang akan dilakukannya serta aturan yang berlaku selama latihan

berlangsung. Hal ini mungkin saja disebabkan anak sudah mengetahui dengan lebih jelas

tugas yang akan dilakukannnya karena instruksi dan aturan yang diberikan sama dari latihan

hari pertama hingga terakhir.

Saat latihan dimulai, pelatih menyajikan papan yang berisikan susunan kartu pertama.

Pada susunan tersebut terdapat gambar yang sama yaitu lingkaran merah dengan posisi

gambar yang berbeda-beda. Anak langsung dihadapkan dengan rangsang target dan rangsang

non target secara bersamaan. Latihan ini menuntut kemampuan selective attention anak agar

ia mampu menyelesaikannya dengan tepat (Hanania & Smith, 2009). Anak dituntut untuk

mampu berespon sesuai dengan instruksi yaitu tetap memperhatikan tugas (mengambil kartu



target) dengan mengabaikan rangsang luar yang datang yang bukan merupakan tugasnya

sebagai distraksi (kartu non target) selama menyelesaikan tugas hingga selesai dan benar.

Ketika dalam pelaksanaan latihan, materi latihan yang diberikan dirasakan oleh anak

merupakan materi yang tidak susah atau mudah (biasa saja), tidak membuat bosan dan dilihat

dari aspek menarik atau tidak anak menilainya biasa saja. Hal ini terlihat dari latihan hari

pertama hingga hari terakhir, perasaan yang diungkapkan anak adalah biasa saja. Tidak

terlihat rasa antusias atau semangat saat mengikuti pelatihan, namun hal tersebut tidak

mempengaruhi cara kerja dan hasil kerja anak selama latihan. Ia tetap mampu melakukan

latihan hingga selesai dan hasilnya tepat sesuai dengan instruksi serta aturan yang berlaku.

Materi latihan yang diberikan dilakukan secara berulang (repetisi). Hal ini bertujuan

agar anak mampu menerapkan kemampuan selective attention yang dipelajarinya selama

latihan tersebut pada setiap setting yang dihadapi anak (Flick, 1998). Latihan yang berulang

(repetisi) akan membuat anak belajar untuk melihat detail gambar yang ada pada kartu dan

bereaksi pada stimulus (target dan non target). Kemudian menimbulkan kemampuan anak

untuk tetap mengembangkan perilaku tetap mengarahkan perhatian pada rangsang yang

ditargetkan walaupun muncul rangsang lain yang tidak merupakan target.

Pada akhirnya selama proses latihan anak mulai mengarahkan dirinya untuk melihat

detil gambar yang ada di kartu (self directed action). Hal ini terlihat dari cara kerja anak yang

mengalami perubahan dari latihan hari pertama hingga kedelapan. Cara kerja anak yang

awalnya hanya menunjuk ke arah kartu di papan satu per satu, kemudian hari berikutnya ia

tidak hanya menunjuk namun juga membandingkan kartu di papan ke kartu yang sudah

diambilnya. Kemudian cara terakhir yang digunakan adalah anak menunjuk ke arah kartu

spesifik pada gambar lingkaran yang ada untuk mengetahui posisi gambar lingkaran merah

pada kartu kemudian sesekali ia membandingkannya pada kartu yang ada di tangan kirinya

(kartu yang sudah dikumpulkan oleh anak).

Keseluruhan cara kerja tersebut digunakan oleh anak agar ia mampu menyelesaikan

latihan ini sesuai dengan instruksi dan aturan yang berlaku (goal directed behavior). Anak

akan memilih kemudian mengumpulkan kartu target dan mengabaikan (tidak mengumpulkan)

kartu non target. Hal ini terlihat dari adanya penurunan skor salah pada anak mulai latihan hari

pertama hingga hari terakhir latihan.

Selesai melakukan latihan, anak diajak untuk menghitung skor benar salah dan

menonton hasil rekaman latihan sebagai bentuk tahap evaluasi dan umpan balik. Anak

memonitoring perilakunya sendiri dimana ia melihat hasil kinerjanya kemudian memverifikasi

secara visual apakah ia sudah tepat memilih dan mengumpulkan kartu sesuai dengan instruksi.



Selesainya anak menghitung skor benar dan skor salah, ia kemudian mencatatnya pada buku

catatan latihan. Setelah itu, peneliti melakukan diskusi dan memberikan umpan balik kepada

anak mengenai hasil latihannya apakah sudah sesuai dengan tugas atau belum dengan cara

menonton hasil rekaman latihan.

Selama kegiatan menonton hasil rekaman latihan, sulit untuk mengarahkan perhatian

anak untuk selalu tertuju pada tayangan video. Anak mudah sekali teralih perhatiannya pada

rangsang luar yang muncul (eksternal) dan bukan bagian dari tayangan video. Selain itu,

faktor kebosanan untuk menonton hasil rekaman menjadi salah satu yang mempengaruhi anak

mudah teralihkan perhatiannya. Hal ini diatasi dengan cara mengingatkan secara terus

menerus untuk fokus pada tayangan video, memberikan pujian tentang hasil latihan anak yang

sesuai dengan instruksi. Hasilnya adalah anak mampu mengarahkan kembali perhatiannya

terhadap tayangan video hasil rekaman latihan.

Tujuan dari dilakukannya kegiatan evaluasi dan umpan balik ini adalah menumbuhkan

self awareness dalam diri anak. Anak dapat menumbuhkan kesadaran dalam dirinya mengenai

perilaku efektif dan kurang efektif. Dengan adanya umpan balik terhadap respon yang terjadi

dapat memberikan sinyal kepada anak bahwa tampilan perilaku mereka tidak efektif. Umpan

balik yang dilihatnya secara langsung akan membuat anak secara cepat pula mengolahnya

untuk mendapat pemahaman mengenai kondisi dirinya. Sinyal ini akan membuat anak untuk

segera mengubah perilakunya sehingga self awareness akan meningkat. Self awareness yang

meningkat akan membuat anak secara fleksibel mengubah perilakunya dan terus menerus

mempertahankan perilakunya sesuai dengan tuntutan tugas. Hal ini akan mendorong anak

untuk menunjukkan perilaku efektif yang sesuai dengan instruksi yang diberikan pada latihan

hari berikutnya. Dengan kata lain, anak mampu meningkatkan kemampuan selective attention

pada dirinya.

V. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat didapatkan kesimpulan bahwa Modul

dengan Aktivitas Mensortir Kartu Gambar Lingkaran Merah dapat Meningkatkan

Selective Attention pada Anak Usia 8 tahun yang Mengalami ADD. Hal ini diketahui dari

analisis statistik deskriptif yang menunjukkan adanya peningkatan skor benar dan penurun

skor salah Stroop Color Word Test saat tanpa pemberian pelatihan dan saat pemberian

pelatihan.

Saran-saran yang dapat diberikan untuk menyempurnakan penelitian ini di masa

yang akan datang adalah sebagai berikut :



1. Pemberian informasi kepada anak mengenai penjelasan umum kegiatan latihan yaitu

kegiatan latihan yang akan dilakukan, tujuan latihan, waktu, durasi, peralatan yang

digunakan, dan personel selama latihan dilakukan secara terpisah sebelum latihan hari

pertama diberikan (briefing).

2. Instruksi khususnya mengenai penyampaian aturan selama latihan menjadi lebih

spesifik kepada anak. Hal ini bertujuan untuk mendukung keberhasilan pencapaian

latihan oleh anak.

3. Batas waktu dalam mengerjakan satu susunan kartu.

4. Tahap evalusi dan feedback ditambahkan kegiatan menentukan target untuk latihan

hari berikutnya. Saat menonton video latihan, anak diberika jeda saat terlihat bosan dan

tidak fokus.
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