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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan menguji efektivitas permainan tradisional engklek pa’a berbasis token economy
untuk meningkatkan konsentrasi pada anak dengan attention deficit disorder (ADD). Penelitian ini
menggunakan single-case experimental design dengan desain A-B-A yakni fase baseline-1 (A1-pretest),
fase intervensi (B), dan fase baseline-2 (A2 -posttest). Subjek penelitian ini adalah seorang anak lakilaki dengan inattention berusia 10 tahun 3 bulan. Data pre-test dan post-test diukur menggunakan soal
berhitung yang disusun oleh peneliti dan disertai dengan guidline observasi yang diturunkan dari DSMV yakni kriteria Attention-deficit disorder (ADD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa permainan
tradisional engklek pa’a berbasis token economy efektif untuk meningkatkan konsentrasi anak dengan
ADD karena adanya peningkatan mulai dari fase baseline-1 hingga fase baseline-2 dan efek terapi
dipertahankan hingga follow up. Metode bermain memiliki nilai-nilai terapeutik dan token economy
dapat memberikan motivasi bagi subjek dalam pelaksanaannya. Temuan penelitian memberikan
sumbangan teoritik tentang penggabungan intervensi metode bermain yakni permainan tradisional
engklek pa’a dengan token economy untuk diterapkan pada anak ADD.
Kata kunci: permainan tradisional engklek pa’a, token economy, konsentrasi, attention deficit disorder
LATAR BE LAKANG
Masa anak-anak adalah masa untuk tumbuh dan berkembang. Pada masa ini, sebaiknya waktu
keseharian anak dipenuhi dengan belajar sambil bermain. Anak merupakan sumber daya manusia
yang harus disiapkan sejak dini agar dapat mengikuti tahapan perkembangan berikutnya dengan baik
dan sesuai dengan tahapan perkembangan yang normal. Namun, pada kenyataannya tidak semua anak
lahir dengan lingkungan yang mendukung dan tidak semua anak lahir dengan kondisi yang normal.
Salah satu gangguan yang sering dialami oleh anak-anak dan patut untuk kita beri perhatian adalah
Attention Deficit Disorder. Bahkan di Amerika Serikat, pada tahun 1990 an prevalensi anak dengan
Attention Deficit Disorder sempat menjadi isu yang kontroversi (Lakoff, 2002). Menurut DSM V,
salah satu gejala yang paling sering ditemukan pada anak Attention Deficit Disorder adalah kegagalan
yang sering dalam memberikan perhatian dengan detail atau sering membuat kesalahan yang
ceroboh, baik di sekolah, tempat kerja atau dengan kegiatan lain. Artinya, anak dengan Attention
Deficit Disorder memiliki daya fokus yang mudah berubah-ubah, mudah terpecah dan mudah beralih
dan hal tersebut terjadi pada semua hal. Namun, seringkali anak-anak tersebut memiliki taraf
kecerdasan mendekati rata-rata atau bahkan lebih tinggi dari rata-rata serta memiliki pendengaran
dan penglihatan yang normal, tetapi mereka terlihat memiliki kesulitan memproses informasi
sensoris, cemas dan kurang motivasi atau minat pada suatu hal (Lakoff, 2002).
Selain itu, anak dengan Attention Deficit Disorder cenderung akan merasa cepat bosan dengan suatu
pekerjaan hanya dalam waktu beberapa menit saja. Permasalahan yang sering ditemukan dilapangan
adalah anak dengan Attention Deficit Disorder ini sering lupa menulis pekerjaan yang seharusnya
dilakukan, bahkan tak jarang mereka lebih memilih tidak bersekolah. Mereka sering lupa membawa
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buku pelajaran, salah memilih buku, hampir semua tugas yang ia kerjakan salah. Hal ini membuatnya
merasa tertekan dan frustrasi (Davidson, & Neale, 2006). Yang paling menyedihkan, frekuensi
masalah dalam akademik dan karier pada anak dengan Attention Deficit Disorder maupun Attention
Deficit Hyperactive Disorder secara signifikan lebih tinggi jika dibandingkan dengan populasi normal
(Jenson et al. 1997; Springer et al. 1992).
Anak dengan Attention Deficit Disorder perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang lebih
dari anak normal lainnya. Berbagai penelitian telah menguji coba beragam jenis terapi untuk anak
dengan Attention Deficit Disorder, salah satunya adalah dengan menggunakan Token Ekonomi.
Seperti yang dilakukan oleh Klimas dan Mc Laughlin (2007), didapatkan hasil bahwa pemberian Token
Ekonomi dapat menurunkan perilaku yang tidak tidak pantas serta meningkatkan kinerja akademik
pada anak dengan berkebutuhan khusus.
Dari uraian yang telah dijelaskan diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih mendalam tentang
apakah kemampuan konsentrasi anak Attention Deficit Disorder bisa ditingkatkan dengan
pemberian Permainan Engklek berbasis Token Ekonomi. Dengan diangkatnya tema penelitian
tersebut diharapkan dapat memberikan referensi tambahan untuk pengembangan penelitian
selanjutnya, khususnya di bidang psikologi perkembangan dan anak. Selain itu dapat menjadi masukan
dan saran kepada orang tua atau lembaga anak berkebutuhan khusus terkait upaya peningkatan
konsentrasi, khususnya pada anak Attention Deficit Disorder.
TINJAUAN PUSTAKA
Attention Deficit Disorder
Anak dengan Attention Deficit Disorder ataupun Attention Deficit Hyperactivity Disorder
merupakan masalah yang patut diberikan perhatian lebih, baik oleh Psikiater, Psikolog, orang tua
ataupun guru, karena kriteria dari anak tersebut biasanya seperti : terhambatnya perilaku motorik,
kurangnya perhatian, agresi serta bermasalah dengan akademik (Sherman et al. 2008). Sedangkan
menurut DSM V, kriteria anak yang mengalami Attention Deficit Disorder adalah sebagai berikut :
a. Sering gagal memberikan perhatian dengan detail atau membuat kesalahan ceroboh di
sekolah, di tempat kerja, atau dengan kegiatan lain.
b. Memiliki kesulitan memegang peran dan perhatian pada tugas-tugas atau kegiatan bermain.
c. Tampaknya tidak mendengarkan ketika berbicara secara langsung.
d. Tidak menindaklanjuti instruksi dan gagal menyelesaikan tugas sekolah, tugas, dan tugas
di tempat kerja
e. Sering mengalami kesulitan dalam mengatur tugas dan kegiatan.
f. Sering menghindari, tidak menyukai, atau enggan melakukan tugas-tugas yang
membutuhkan usaha mental selama jangka waktu yang panjang (seperti pekerjaan sekolah
atau pekerjaan rumah)
g. Sering kehilangan hal-hal yang diperlukan untuk tugas-tugas dan kegiatan.
h. Sering mudah terganggu dengan stimulus dari luar.
i. Sering lupa dalam kegiatan sehari-hari
Permainan Engklek berbasis Token Ekonomi
Meskipun permainan berbasis digital (melalui kompoter/ handphone) sekarang semakin banyak.
Namun permainan tradisional di berbagai negara masih tetap dibudayakan bahkan dipercaya
bermanfaat untuk fisik maupun mental serta mengembangkan interaksi social anak. Di India,
permainan tradisional masih sangat diminati dan di berikan secara turun temurun dari orang tua
kepada anaknya, di kota Bihar sendiri terdapat 17 permainan yang masih diminati (Sahay, 2013). Di
Afrika Selatan permainan tradisional masuk dalam kurikulum nasional karena terbukti memiliki
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muatan bidang keilmuwan seperti bahasa (Afrika), sejarah dan sosial, budaya, serta orientasi
kehidupan. Hal tersebut bertujun demi menggembangkan potensi peserta didik (Snel, 2009). Di
Indonesia sendiri, jumlah permainan tradisional sangat beragam. Salah satunya yang paling populer
adalah permainan engklek. Menurut penelitian Iswinarti (2010) permainan engklek memiliki nilai-nilai
terapiutik seperti : nilai deteksi dini, perkembangan fisik, kesehatan mental, problem solving, dan,
nilai sosial.
Secara teoritis, permainan engklek yang berbasis Token Ekonomi menggunakan grand theory
Behaviouristik. Token Ekonomi merupakan penerapan dari operan conditioning dengan menukarkan
poin yang sudah dikumpulkan dengan hadiah. Pada umumnya, hadiah yang diberikan dalam Token
Ekonomi dapat digolongkan menjadi 2, yaitu yang bersifat primer (makanan, uang, alat-alat
permainan, dan benda-benda nyata lainnya) dan yang bersifat sekunder (pujian dari masyarakat,
perhatian dan perasaan terkenal). Dengan adanya hadiah, perilaku akan terus berulang atau muncul
(Reed, & Martens, 2011)
METODE PENELITI AN
Rancangan Penelitian
Rancangan penelitian ini menggunakan desain eksperimental tunggal (single-case experimental
design), dengan desain A-B-A yakni fase baseline-1 (A1-pretest), fase intervensi (B), dan fase
baseline-2 (A2 -posttest). Desain eksperimental kasus tunggal adalah desain penelitian untuk
mengevaluasi efek suatu perlakuan intervensi dengan kasus tunggal. Kasus tunggal dapat berupa
beberapa subjek dalam satu kelompok atau subjek yang diteliti adalah tunggal (N=1). Desain
penelitian ini memerlukan pengukuran awal sebagai pretes. Biasanya, alasan yang mendasari
pemakaian desain ini ialah jumlah subjek penelitian yang terbatas sehingga sulit dilakukan komparasi
antar kelompok (Latipun, 2008). Penggunaan single case experimental dalam penelitian ini karena
tujuan dari eksperimen ini adalah kondisi klien yang diharapkan membaik, sehingga diperlukan
pertemuan yang intens dan penekanan yang berfokus hanya pada kondisi inattention klien.
Subjek
Arinkunto (2010) menyebutkan bahwa subjek penelitian merupakan sesuatu yang kedudukannya
sangat sentral karena pada subjek penelitian inilah data variabel yang diteliti berada dan diamati oleh
peneliti. Subjek penelitian ini adalah seorang anak dengan inattention berusia 10 tahun 3 bulan.
Data Subjek:
Nama Lengkap
:E
Jenis Kelamin
: Laki-laki
Tempat & Tanggal Lahir : Sampit, 23 Januari 2009
Usia
: 10 tahun 3 bulan
Pendidikan
: SD kelas 4
Alamat asal
: Kalimantan
Alamat sekarang
: Malang
Agama
: Islam
Tempat terapi
: Sengkaling, Malang.
Lama terapi
: 2 Bulan
Instrument
Instrument penelitian diuraikan berdasarkan DSM V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders) yakni kriteria Attention-deficit disorder (ADD), selain itu untuk mengukur pretes dan
postes menggunakan soal yang disusun oleh peneliti dan disertai dengan guidline observasi yang
diturunkan dari DSM-V yakni kriteria Attention-deficit disorder (ADD).
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Guidline Cheklist
TUJUAN
Indikator Perilaku

Dimensi
Pertahanan Fokus

Keteraturan

Ketekunan
Penyelesaian Tugas

CHEKLIST

Dapat memberikan perhatian terhadap
detail atau tidak membuat kesalahan
Dapat memegang peran dalam tugas atau
bermain
Dapat memberikan perhatian dalam tugas
atau bermain
Mendengarkan ketika diajak berinteraksi
Memahami saat diberikan instruksi
Tidak mudah terganggu dengan stimulus
luar
Tidak mudah lupa
Mudah dalam mengatur diri selama tugas
bermain.
Tidak mudah kehilangan hal-hal yang
dibutuhkan atau diperlukan saat kegiatan
bermain
Tidak menghindari kegiatan yang sulit
Tidak
menghindari
kegiatan
yang
membutuhkan waktu lama
Menindak lanjuti instruksi permainan
dengan baik
Dapat menyelesaikan tugas bermain yang
diberikan

Prosedur Terapi
1). Persiapan intervensi
- Data lengkap subjek (hasil observasi dan wawancara)
- Data baseline subjek
- Data pretes
- Rancangan intervensi
- Alat dan bahan
Tujuan Intervensi
Untuk meningkatkan atensi (pemusatan perhatian) klien
Rancangan Intervensi
Permainan Tradisional Engklek Pa’a berbasis Token Ekonomi untuk anak dengan Attention Deficit
Disorder.
Sesi
Sesi 1
(45 menit)

Kegiatan
Tahap 1: Building Rapport/ opening
dan pengisian informed consent
Tahap 2: Melakukan pre-test
Tahap 3: Menjelaskan bentuk terapi
pada klien dan orang tua
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Alat & Bahan Tujuan
Lembar
observasi
Membangun trust
- Puzzle
komitmen klien.
Informed
consent
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Sesi 2
(30 menit)

Sesi 3
(30 menit)

Sesi 4
(30 menit)

Sesi 5
(45 menit)

(bentuk terapi dan tujuan terapi)
Tahap 4: Pemaparan gambaran
permainan dan aturan-aturannya
secara umum serta penjelasan
pemberian token dan reinforcer
Tahap 1: Menjelaskan aturan
permainan pada Engklek Prosedur
1 dan memberikan contoh
Tahap 2: Menanyakan kembali
kepada klien gambaran permainan
dan aturan yang telah disampaikan
sebelumnya
Tahap 3: Memulai play therapy
permainan Engklek Prosedur 1
(tingkat kesulitan rendah)
Tahap 4: Evaluasi & pemberian
reinforcement
Tahap 1: Menjelaskan aturan
permainan pada Engklek Prosedur
2 dan memberikan contoh
Tahap 2: Menanyakan kembali
kepada klien gambaran permainan
dan aturan yang telah disampaikan
sebelumnya
Tahap 3: Memulai play therapy
permainan Engklek Prosedur 2
(tingkat kesulitan sedang)
Tahap 4: Evaluasi dan pemberian
reinforcement
Tahap 1: Menjelaskan aturan
permainan pada Engklek Prosedur
3 dan memberikan contoh
Tahap 2: Menanyakan kembali
kepada klien gambaran permainan
dan aturan yang telah disampaikan
sebelumnya
Tahap 3: Memulai play therapy
permainan Engklek Prosedur 3
(sulit)
Tahap 4: Evaluasi dan pemberian
reinforcement
Evaluasi dan follow up (melakukan
post-test)

- Stopwatch

- Gacu
- Petak engklek
(kapur)
Lembar
observasi
Token
(bintang)
- Reinforcer
- Alat tulis

- Meningkatkan pertahanan
fokus
Meningkatkan
keteraturan

- Gacu
- Petak engklek
(kapur)
Lembar
observasi
Token
(bintang)
- Reinforcer
- Alat tulis

- Meningkatkan pertahanan
fokus
- Meningkatkan ketekunan

- Gacu
- Petak engklek
(kapur)
Lembar
observasi
Token
(bintang)
- Reinforcer
- Alat tulis

- Meningkatkan ketekunan
Meningkatkan
kemampuan penyelesaian
tugas

Lembar
observasi
- Puzzle
- Stopwatch

Untuk melihat peningkatan
atensi klien berdasarkan
play therapy yang telah
dilakukan

Aturan Permainan
1). Engklek 1
1. Klien diminta untuk melempar gacu dan tidak boleh melewati garis batas engklek
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2. Klien diminta untuk melewati petak-petak engklek dan tidak boleh menginjak atau melebihi garis
yang tersedia
3. Klien melakukan engklek dengan cara mengangkat satu kaki dan berjalan melewati petak
4. Klien membuat rumah dan tidak boleh menginjak rumah lawan
2). Engklek 2
1. Klien diminta untuk mempertahankan gacu di punggung tangan dan apabila jatuh maka dianggap
mati
2. Klien diminta untuk melewati petak-petak engklek dan tidak boleh menginjak atau melebihi garis
yang tersedia
3. Klien melakukan engklek dengan cara mengangkat satu kaki dan berjalan melewati petak
4. Klien membuat rumah dan tidak boleh menginjak rumah lawan
3). Engklek 3
1. Klien diminta untuk melewati petak-petak engklek ditambah dengan menaruh gacu di pundak
2. Klien melakukan engklek dengan menaruh gacu dikepala dan mempertahankan keseimbangan
3. Klien membuat rumah dan tidak boleh menginjak rumah lawan
Pemberian Token Ekonomi
Token dalam terapi ini yakni kertas berbentuk “Bintang” yang diberikan ketika anak mampu
menyelesaikan beberapa kegiatan, atau ketika anak berhasil memunculkan perilaku yang ditargetkan.
Perilaku yang ditargetkan yakni:
- Memperhatikan saat terapis menjelaskan aturan permainan dan mengingat aturan permainan
dengan baik (1 Bintang)
- Mampu melempar batu engklek tanpa terkena atau keluar dari garis yang telah dibuat (1 Bintang)
- Mampu menahan kaki untuk tidak menyentuh atau keluar dari garis yang sudah ditentukan) (1
Bintang)
- Mampu mengikuti aturan permainan yakni menggunakan 1 kaki saja yaitu kaki kiri diangkat, kecuali
pada kotak tertentu (1 Bintang)
- Mampu fokus mengikuti proses permainan (tidak terdistrak oleh hal lain) (1 Bintang)
- Mampu menyelesaikan permainan secara keseluruhan (1 Bintang)
Ketika bintang telah terkumpul dengan jumlah total 6 bintang, maka anak dapat menukarkan bintangbintang tersebut dengan hadiah (reinforcement) yang sesuai dengan kesenangan anak yang telah
disediakan oleh terapis. Hal ini berlaku pada setiap tahap engklek namun yang membedakan hanyalah
tingkat kesulitannya.
Analisis Data
Analisis data merupakan pengorganisasian serta pengurutan data, data yang telah terkumpul dapat
berupa catatan lapangan, gambar, dokumen, laporan lapangan dsb. Dengan demikian analisis data
merupakan proses yang dilaksanakan sejak dilakukannya penelitian dan dikerjakan secara intensif
setelah selesai kegiatan lapangan (Afifudin, 2009). Dalam penelitian ini menggunakan analisis grafik
yang menyajikan hasil. Analisis grafik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
pengintegrasian data-data lapangan sebelum dan setelah terapi dilaksanakan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Intervensi dilaksanakan selama 3 fase, yakni fase baseline-1, fase intervensi, dan fase baseline-2. Fase
baseline-1 dilaksanakan selama 3 kali untuk mengetahui perilaku dasar klien yakni inattentionnya
sebelum diberikan intervensi. Fase baseline- 1 dilakukan dengan menggunakan media tes berhitung.
Tes berhitung yang diberikan berjumlah 10 item soal matematika untuk anak kelas 5 SD. Pada fase
ini dilihat seberapa lama anak bisa bertahan untuk fokus mengerjakan soal yang diberikan dan
seberapa banyak soal yang dikerjakan.
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Sedangkan fase intervensi dilaksanakan selama 3 kali jenis permainan engklek dari tingkat kesulitan
rendah hingga sulit. Pada permainan engklek 1 aspek yang dituju yakni meningkatkan pertahanan
fokus dan meningkatkan keteraturan. Kemudian pada permainan engklek 2 aspek yang dituju yakni
meningkatkan pertahanan fokus dan meningkatkan ketekunan. Selanjutnya pada permainan engklek
3 aspek yang dituju yakni meningkatkan ketekunan dan meningkatkan kemampuan penyelesaian
tugas.
Kemudian fase baseline-2 dilaksanakan setelah fase intervensi selesai selama 3 kali seperti pada
baseline-1, untuk mengetahui tingkat atensi klien setelah diberikan intervensi. Pada fase ini juga
diberikan tes berhitung sama seperti pada fase baseline-1. Berikut ini merupakan rangkuman hasil
penelitian mengenai perubahan klien dari sebelum diberikan intervensi hingga setelah diberikan
intervensi:

Hasil Intervensi
Menit

7
5
3
1
-1

Pre-test 1 Pre-test 2 Pre-test 3 Post-test 1Post-test 2Post-test 3
Pre-test

Post-test

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui peningkatan atensi klien saat sebelum diberikan intervensi
dan sesudah diberikan intervensi. Pada fase baseline-1 atau pre-test menunjukkan bahwa pada pretest 1 klien bisa fokus (tanpa terdistraksi) mengerjakan soal selama 2 menit 21 detik dengan total
soal yang dikerjakan yakni 8 dari 10 soal. Pada pre-test 2 klien bisa fokus (tanpa terdistraksi)
mengerjakan soal selama 1 menit 58 detik dengan total soal yang dikerjakan yakni 7 dari 10 soal.
Pada pre-test 3 klien bisa fokus (tanpa terdistraksi) mengerjakan soal selama 1 menit 32 detik dengan
total soal yang dikerjakan yakni 6 dari 10 soal.
Pada fase baseline-2 atau post-test menunjukkan perubahan yang cukup signifikan dimana pada posttest 1 klien bisa fokus (tanpa terdistraksi) mengerjakan soal selama 5 menit 55 detik dengan total
soal yang dikerjakan yakni 7 dari 10 soal. Pada post-test 2 klien bisa fokus (tanpa terdistraksi)
mengerjakan soal selama 5 menit 41 detik dengan total soal yang dikerjakan yakni 7 dari 10 soal.
Pada post-test 3 klien bisa fokus (tanpa terdistraksi) mengerjakan soal selama 5 menit 25 detik
dengan total soal yang dikerjakan yakni 7 dari 10 soal.
Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan atensi yang cukup signifikan
saat sebelum dan sesudah diberikan intervensi. Hal tersebut didukung oleh data observasi dimana
pada saat pre-test klien mudah terdistraksi saat terapis berbicara, bercerita kepada terapis, mudah
bosan, dan terlihat tidak antusias saat mengerjakan soal. Klien juga beberapa kali menolak untuk
mengerjakan soal.
Kemudian saat intervensi berlangsung, pada permainan engklek 1 klien masih sangat aktif dan
beberapa kali klien masih membuat kesalahan serta harus diingatkan berulang kali. Ketika diberikan
instruksi, klien kurang memberikan perhatian sehingga ia beberapa kali melupakan aturan yang telah
disepakati. Klien juga malas-malasan dalam menjawab pertanyaan terapis dan beberapa kali kesulitan
untuk mengontrol diri yakni klien banyak bercanda atau tidak serius dalam bermain. Pada engklek 1
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ini klien bisa mengumpulkan 4 bintang dan dapat menukarkan token bintangnya tersebut dengan
reinforcer yang telah ditentukan.
Pada permainan engklek 2 klien masih terlihat sangat aktif, meskipun klien mulai ingin mendengarkan
instruksi dan memberikan perhatian selama proses bermain namun sesekali klien membuat kesalahan
dan menyalahi intruksi. Meskipun terlihat masih aktif dan sulit mendengarkan instruksi namun klien
terlihat mampu menyadari dan memegang peran dalam tugas bermain, hal ini terlihat pada saat klien
inisiatif ingin menggambar rumah pada kotak yang dikenai batu engklek, klien juga mulai merespon
pembicaraan dengan aktif pada saat diajak berinteraksi
Kendala yang paling nampak dalam engklek 2 ini, klien sulit untuk lama-lama mengerjakan hal yang
susah ia lakukan, ketika suatu hal mulai terasa sulit maka perhatiannya akan cenderung teralihkan
atau ia langsung merasa bosan, sesekali klien terlihat tidak serius dalam bermain, selalu
mempertanyakan ulang instruksi, dan berpura-pura jatuh, tidak bisa tenang menunggu giliran atau
memilih berpindah tempat ketika bukan gilirannya. Pada sesi ini klien mendapatkan 3 bintang dan 1
rumah namun ia tidak mampu menyelesaikan permainan, sehingga engklek prosedur 2 ini
dilaksanakan 2 kali, karena pada saat klien sudah mencoba berkali-kali mendapatkan rumah dan tidak
ia dapatkan, klien cenderung menjauh dari lokasi bermain, masuk ke dalam rumah dan tidak ingin
melanjutkan. Sehingga tercatat pada engklek 2 klien cenderung menghindari kegiatan yang
membutuhkan waktu lama, dan menghindari kegiatan yang sulit.
Pada permainan engklek 3 klien mengalami kemajuan, klien mulai terlihat semangat, antusias dalam
bermain, dan mulai termotivasi untuk mendapatkan rumah pada engklek. Klien tidak lagi menghindari
kegiatan yang sulit, tidak menghindari permainan yang membutuhkan waktu lama, menindaklanjuti
instruksi permainan yang diberikan dengan baik, dan mampu menyelesaikan keseluruhan permainan.
Pada saat percobaan pertama klien sempat terjatuh karena kurangnya kesimbangan, namun klien bisa
mengatasinya dan mau melanjutkan bermain padahal saat melempar gacuh untuk mencari rumah
klien gagal berkali kali hingga berhasil pada percobaan ke-11. Dapat disimpulkan pada kegiatan
engklek 3 bahwa klien terlihat lebih tekun dan mampu menyelesaikan tugas bermain dengan tuntas
sehingga ia mendapatkan 4 bintang dan menukarkannya dengan reinforcer yang telah ditentukan.
Sedangkan saat post-test klien terlihat lebih konsentrasi atau tidak mudah terdistraksi, tenang, dan
terdiam dalam waktu yang cukup lama untuk berpikir walaupun beberapa kali tetap mengeluh atau
menggerutu. Data observasi post-test tersebut diperkuat saat terapis me lakukan follow up dengan
ibu klien, dimana ibu klien menyatakan bahwa klien sudah bisa fokus saat diberikan tugas atau
kegiatan yang harus diselesaikan walaupun dengan sedikit mengeluh. Klien juga mau mengikuti
instruksi dengan tidak banyak melakukan protes. Saat ini, klien juga lebih terbuka saat diajak
berbicara dan berusaha menjelaskan banyak hal kepada ibunya.
Selain itu, saat diminta untuk membaca atau mengerjakan tugas bahasa inggris oleh ibunya, klien bisa
membaca atau mengerjakannya lebih dari 10 menit dengan fokus. Bahkan jika ada adik klien yang
berusaha mengganggunya, klien meminta adiknya tersebut untuk tidak mengganggunya lagi. Menurut
penuturan guru kepada ibu klien, saat ujian di sekolah klien tuntas menyelesaikan soal yang diberikan
dan fokus dalam mengerjakannya dibandingkan sebelumnya. Bahkan klien juga tidak protes untuk
mengerjakan ulang tugas yang pernah dikerjakan sebelumnya karena tugas yang dikumpulkannya
hilang. Saat ini hanya 1 dari 7 mata pelajaran saja yang tidak tuntas dan hal tersebut merupakan
kemajuan bagi klien.
Pembahasan
Berdasarkan hasil intervensi yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa permainan tradisional
engklek pa’a berbasis token economy efektif digunakan untuk meningkatkan atensi pada anak. Hal
tersebut karena adanya peningkatan atensi dari sebelum hingga sesudah diberikan intervensi.
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Dengan bermain, klien merasa tidak sedang diintervensi dan melakukannya dengan situasi yang
menyenangkan. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa ketika subjek berpartisipasi dalam
sesi bermain, mereka merasa sangat diinginkan. Perasaan-perasaan ini menyebabkan mereka banyak
menaruh perhatian dan ketepatan tentang berbagai objek serta mereka dapat menerapkan perhatian
yang telah dibentuk ini ke situasi lain (Ray et al, 2008; Rennie, 2000).
Permainan yang digunakan untuk meningkatkan atensi atau konsentrasi klien dalam penelitian ini
adalah permainan tradisional engklek. Menurut Iswinarti (2017), permainan engklek memiliki banyak
nilai terapeutik, salah satunya yakni dapat melatih konsentrasi anak. Penelitian yang dilakukan oleh
Iswinarti & Cahyasari (2017) kepada 3 subjek ADHD juga menemukan bahwa permainan tradisional
engklek dapat meningkatkan konsentrasi anak karena permainan tersebut terdiri dari beberapa
aturan yang harus dipatuhi dan jika ingin memenangkan permainan tersebut anak harus
berkonsentrasi.
Penggunaan teknik token economy dalam intervensi ini juga dapat memberikan motivasi kepada klien
untuk melakukan permainan dari yang mudah hingga yang sulit dan klien merasa senang saat
mendapatkan reinforcer dengan teknik tersebut. Token economy merupakan salah satu teknik
dalam modifikasi perilaku yang berdasar pada prinsip pemberian penguatan (reinforcement).
Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan penguatan efektif untuk meningkatkan perilaku yang
diharapkan dan / atau mengurangi perilaku yang tidak diinginkan (Chan & O'Reilly, 2008). Fiksdal
(2015) mengatakan dalam penelitiannya bahwa penggunaan token economy lebih efektif dalam
mengurangi perilaku mengganggu dibandingkan dengan hukuman.
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