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ABSTRAK
Gangguan pemusatan perhatian dan/ hiperaktivitas merupakan gangguan perkembangan pada anak
yang yang ditandai dengan pola kesulitan dalam perhatian dan aktivitas motorik, serta adanya
gangguan lain yang menyertai. Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektifitas modifikasi perilaku
dengan metode positive reinforcement untuk meningkatkan rentang perhatian pada anak pra sekolah
dengan ADHD. Penelitian ini menggunakan subjek tunggal yaitu anak prasekolah yang mengalami
ADHD berusia 4 tahun. Metode asesmen yang digunakan adalah observasi, wawancara, penggunaan
ADHD rating scale, penggunaan checklist DSM-5. Berdasarkan hasil perbandingan pre test dan post
test adanya peningkatan rentang perhatian berupa anak dapat bermain dengan tenang dengan durasi
waktu yang lebih panjang dari waktu sebelumnya namun perubahan yang didapatkan kurang terlihat
secara signifikan karena kurangnya durasi intervensi yang dilakukan. Reward berupa pujian dan
hadiah yang diberikan terhadap keberhasilan mengerjakan tugas membuat anak semakin
meningkatkan usahanya untuk mencapai hasil yang lebih baik.
Kata kunci: modifikasi perilaku, positive reinforcement, rentang perhatian, anak pra sekolah, ADHD
LATAR BELAKANG
Gangguan pemusatan perhatian dan/hiperaktivitas (GPPH) atau biasanya dikenal sebagai Attention
Deficit/ Hyperactivity Disoreder (ADHD) merupakan gangguan yang terjadi pada anak-anak ditandai
dengan pola kesulitan yang berkelanjutan untuk mempertahankan perhatian dan/atau aktivitas
motorik impulsif yang terlalu banyak atau berlebihan (American Psychiatric Association, 2013). Anak
mengalami penyimpangan dalam perhatian atau energi yang berlebih pada periode anak-anak yang
terjadi tidak hanya pada satu konteks tertentu serta berkelanjutan. Anak akan mengalami penurunan
nilai di rumah, sekolah, atau tempat kerja (Hooley, Butcher, Nock, & Mineka, 2018).
Individu dengan ADHD memiliki gejala-gejala perilaku yang tidak biasa seperti hiperaktif dan agresi
yang tinggi sehingga sering kali ditolak oleh lingkungannya. Perilaku impulsif yang nampak seperti
sulitnya anak menunggu giliran, berteriak, mengganggu temannya yang juga didampingi oleh perilaku
hiperaktif seperti tidak dapat berdiam diri dengan tenang dan berbicara berlebihan menjadikannya
ditolak oleh lingkungannya, bahkan di cap sebagai anak ‘nakal’ oleh lingkungannya (Thompson, 2014).
Penolakan yang didapatkan meningkatkan kemungkinkan anak memiliki keterampilan sosial yang
buruk, kecemasan, depresi, dan harga diri yang rendah di kemudian hari. Keadaan tersebut
menggangu perkembangan psikologis dan menghambat aktifitas dalam kegiatan sehari-hari (Unnever
& Cornell, 2003).
Anak pra sekolah dengan gejala ADHD biasanya kurang memiliki keterampilan dan kesiapan
bersekolah. Anak cenderung mengalami kesulitan dalam prestasi, munculnya masalah kesehatan, dan
kesejahteraan jangka panjang (Ryan-Krause, 2017). Hambatan-hambatan ini menyebabkan anak
kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain. Anak cenderung ditolak oleh teman sebayanya
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karena mereka cenderung mendominasi, menggangu, lalai, sensitif ketika sedang bermain. Anak juga
sulit untuk mengendalikan diri (Capodieci, Rivetti, & Cornoldi, 2016).
Perilaku hiperaktif dan impulsif merupakan faktor psikologis yang penting dalam ADHD. Perilaku
impulsif berhubungan dengan kontrol diri yang buruk dan munculnya perilaku menyimpang lainnya.
Perilaku impulsif pada anak digambarkan dengan anak yang egois, pemarah, lebih memilih tugas fisik
dibandingkan aktivitas mental (Unnever & Cornell, 2003). Gejala impulsif yang muncul dapat
diturunkan dengan dengan meningkatkan rentang perhatian pada anak. Anak dibuat untuk
memperhatikan dan fokus pada suatu objek sehingga anak dapat mengontrol diri dan fokus pada apa
yang ia kerjakan.
Gejala ADHD pada anak-anak dapat menyebabkan gangguan dalam banyak hal; antara lain prestasi
akademik yang rendah, gangguan dalam fungsi adaptif, fungsi sosial, perilaku melanggar aturan,
terganggunya kesehatan dan pola tidur (Barkley, 2000). Gangguan ini mempengaruhi perkembangan
anak dalam hal kognitif, perilaku, sosialisasi maupun komunikasi (Wenar & Kerig, 2000).
Ketidakpedulian (inattention) merupakan salah satu ciri dari ADHD yang berdampak negatif langsung
terhadap aktivitas sosial dan akademik/pekerjaan (Suprrihatin, 2014).
Individu dengan ADHD menunjukkan tingginya perilaku banyak bicara, perilaku verbal negatif dan
nonverbal, masalah perilaku, agresi dan kesulitan adaptasi pada situasi baru (Goldstein & Ellison,
2000). Anak perlu mendapat perhatian khusus, mengingat gangguan ini semakin banyak ditemukan
dan mengakibatkan timbulnya berbagai masalah. Salah satu masalah anak ADHD adalah rendahnya
prestasi akademik yang disebabkan karena ketidakmampuan untuk memperhatikan (inattentive),
perilaku impulsif dan mengganggu (Barkley, 2000).
Dalam menangani masalah perilaku pada anak ADHD, penggunaan obat-obatan seringkali digunakan
untuk menurunkan perilaku hiperaktif, meningkatkan kontrol perhatian, mengurangi penolakan anak
dalam berkegiatan, dan membantu dalam akademik anak. Namun efek negatif seringkali ditemukan
setelah pengunaan obat-obatan seperti terganggunya tidur, masalah nafsu makan, masalah
pencernaan, hingga perubahan kepribadian sehingga perlu mengatur dosis yang tepat, dan apabila
efek dari obat semakin memperburuk kondisi anak maka perlunya pemberhentian pemberian obat
(Fanu, 2016). Oleh sebab itu, penggunaan obat seringkali disandingkan dengan pemberian terapi
psikologi agar hasil yang diinginkan lebih efektif.
Beberapa penelitian mengenai intervensi yang dapat meningkatkan rentang perhatian pada anak
ADHD seperti play therapy menggunakan Magic Land untuk membantu masalah memori, konsentrasi
dan kurangnya perhatian (Pykhtina, Balaam, Wood, Pattison, & Olivier, 2012). Penggunaan Attensive
User Interface (AUI) yang melibatkan penggunaan warna dalam menarik perhatian anak dapat
meningkatkan perhatian anak ADHD (Asiry, Shen, Wyeld, & Balkhy, 2018), play therapy
menggunakan media balok untuk meningkatkan perhatian dan konsentrasi (Hatiningsih, 2013) selain
itu penggunaan token economy juga dapat meningkatkan perhatian pada anak ADHD (Suprrihatin,
2014).
Permasalahan yang dirasakan pada subjek adalah kesulitan untuk menahan diri yang digambarkan
dengan perilaku hiperaktif, tidak dapat berdiam diri, sering melakukan tindakan agresif berupa
memukul diri sendiri dan orang lain, merusak barang, kurangnya perhatian, dan belum mampu
berbicara dengan lancar. Langkah pertama yang harus dilakukan untuk mengurangi gejala yang
muncul pada ADHD adalah mengurangi perilaku hiperaktif yaitu ketidakmampuan untuk
mempertahankan perhatian. Salah satu bentuk perilaku anak dapat mempertahankan rentang
perhatian adalah anak dapat duduk tenang pada saat bemain. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk
melakukan intervensi kepada subjek penelitian yaitu anak pra sekolah dengan ADHD dengan target
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perilaku intervensi yaitu anak dapat mempertahankan rentang perhatian pada saat bermain. Adapun
intervensi yang digunakan yaitu modifikasi perilaku menggnakan metode positive reinforcement dengan
memberikan pujian dan makanan sebagai bentuk reward atas usaha subjek. Bandi (2006) intervensi
yang efektif bagi individu dengan ADHD adalah dengan menggunakan modifikasi perilaku saat
pelaksanaan pembelajaran. Perilaku dapat dikontrol melalui konsekuensi-konsekuensi yang diberikan
karena adanya target pembelajaran. Hasil target perilaku tertentu akan mendapatkan reward dan
perilaku tersebut akan diulang sehingga akan memperoleh manfaatnya. Jika perilaku tidak mendapat
reward maka perilaku tidak akan muncul lagi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
modifikasi perilaku menggunakan metode positive reinforcement untuk meningkatkan rentang
perhatian pada anak pra sekolah dengan ADHD.
TINJAUAN PUSTAKA
Inattention pada Anak ADHD
Attention Deficit Hyperactivity Disorder merupakan suatu kondisi yang umumnya berkembang pada
anak usia dini yang ditandai dengan masalah signifikan pada perhatian, impulsif, dan aktivitas yang
berlebihan/hiperaktif (Pykhtina et al., 2012).ADHD memiliki kriteria diagnosis utama yaitu tidak
perhatian, impulsif, dan hiperaktivitas yang terlihat berlebihan jika dibandingkan dengan anak-anak
lain yang sebaya (American Psychiatric Association, 2013). Perilaku impulsif yang terjadi pada anak
ADHD digambarkan seperti sulitnya anak menunggu giliran, berteriak, mengganggu temannya yang
juga didampingi oleh perilaku hiperaktif seperti tidak dapat berdiam diri dengan tenang dan berbicara
berlebihan menjadikan anak ADHD ditolak oleh lingkungannya, bahkan di cap sebagai anak ‘nakal’
oleh lingkungannya (Thompson, 2014). Hambatan tersebut anak ADHD memiliki kontrol diri yang
rendah akibat ketidakmampuan dalam mengontrol tubuh dan perilaku mereka.
Ketidakpedulian/ kurangnya perhatian (inattention) merupakan salah satu ciri dari ADHD yang
berdampak negatif langsung terhadap aktivitas sosial dan akademik/pekerjaan (Suprrihatin, 2014).
Simtom-simtomnya terdiri dari kegagalan dalam memperhatikan detail atau membuat kesalahan
secara sembarang, kesulitan mempertahankan perhatian, tidak mendengarkan ketika diajak
berbicara, kesulitan mengatur tugas dan aktivitas, menghindar, tidak suka, enggan melakukan tugas
yang memerlukan upaya mental berkelanjutan, kehilangan hal-hal yang dibutuhkan untuk
tugas/aktivitas, mudah terganggu oleh stimulus luar, dan sering pelupa dalam sehari-hari. Stimulus
secara spontan dari indera masing-masing sangat mempengaruhi konsentrasi mereka. Daya tahan
konsentrasi mereka sangat terbatas, sehingga menghambat proses menerima informasi dari luar
(lingkungan) (American Psychiatric Association, 2013).
Modifikasi Perilaku Menggunakan Positive Reinforcement
Modifikasi perilaku merupakan bidang psikologi yang dipadukan antara menganalisis dan
memodifikasi perilaku manusia. Menganalisis berarti mengidentifikasi hubungan fungsional antara
peristiwa di lingkungan dan perilaku tertentu untuk memahami alasan mengenai perilaku atau untuk
menentukan mengapa seseorang berperilaku seperti itu. Memodifikasi berarti mengembangkan dan
mengimplementasikan prosedur untuk membantu individu mengubah perilaku mereka yang
melibatkan pengkondisian lingkungan sehingga mempengaruhi perilaku. Pada anak berkebutuhan
khusus, modifikasi perilaku dilakukan tidak untuk mengubah gangguan melainkan mengubah perilaku
yang terlihat dari gangguan itu sendiri (Miltenberger, 2008).
Modifikasi perilaku sebagai cara untuk mengubah perilaku menggunakan prinsip belajar yang memiliki
dua sasaran utama yaitu meningkatkan/memunculkan perilaku adaptif dan mengurangi /
menghilangkan perilaku maladaptif. Pemberian penguatan langsung (reinforcement) setelah munculnya
respon yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan munculnya kembali perilaku yang
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diinginkan. Positive reinforcement merupakan stimulus yang dimasukkan dalam situasi dan dapat
meningkatkan kemungkinan perilaku yang diinginkan muncul kembali (Feist & Feist, 2013). Skinner
menjelaskan tentang operant conditioning yang merupakan suatu proses penguatan perilaku operan
(penguatan positif atau negatif) yang dapat mengakibatkan perilaku tersebut berulang kembali atau
menghilang sesuai dengan keinginan (Schulz & Olson, 1976). Pemberian positive reinforcement
merupakan gambaran dari operant conditioning.
Banyaknya dampak positif yang dihasilkan oleh pemberian penguatan membuat metode ini paling
sering digunakan dalam memperbaiki perilaku baik pada kasus gangguan maupun tidak dan dengan
subjek orang dewasa maupun anak-anak. Modifikasi perilaku dilakukan dengan kegiatan bermain lego
karena dalam permainan tersebut mengandung unsur yang menenangkan. Ketika anak-anak berusaha
menyusun lego menjadi suatu objek, anak berada dalam keadaan tenang dan fokus (Sonne & Jensen,
2016). Individu dengan ADHD, untuk mengurangi perilaku mengganggu maka anak harus berada
dalam keadaan tenang. Juga menjadi salah satu strategi dalam mengatasi frustasi dan membantu anak
untuk lebih sering tenang dengan menggunkan lego.
METODE PENELITIAN
Desain Penelitian
Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian eksperimen yang bertujuan untuk melihat hasil dari
manipulasi terhadap suatu perilaku. Desain yang digunakan adalah desain eksperimental kasus tunggal
atau single-case experimental design, dimana peneliti menggunakan suatu perlakuan pada subjek
terbatas/subjek tunggal atau beberapa subjek dalam satu kelompok dengan kasus yang spesifik,
kemudian peneliti melihat efek dari perlakuan tersebut (Latipun, 2008).
Subjek Penelitian
Subjek penelitian yang digunakan yaitu anak ADHD berusia 4 tahun berjenis kelamin perempuan.
Subjek merupakan anak ke 2 dari 2 bersaudara. Orang tua subjek datang dengan keluhan perilaku
subjek yang tidak bisa diam, sering memukul diri sendiri dan orang lain, serta merusak barang.
Metode Penelitian
Asesmen yang dilakukan antara lain wawancara pada orang tua, observasi, dan pengisian skala oleh
orang tua. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai permasalahan subjek dan
faktor-faktor yang dapat memicu subjek mengalami ADHD. Observasi dilakukan untuk melihat
kondisi dan perilaku subjek secara langsung dan bagaimana interaksi subjek dengan lingkungannya.
Penggunaan ADHD rating scale yang diisi oleh orang tua untuk mengetahui gejala-gejala ADHD yang
muncul yang kemudian disandingkan dengan hasil checklist DSM-5 yang diisi oleh terapis.
Prosedur Penelitian
Intervensi yang dapat digunakan untuk meningkatkan rentang perhatin pada anak ADHD yaitu
menggunakan modifikasi perilaku dengan teknik positive reinforcement. Modifikasi perilaku sebagai
cara untuk mengubah perilaku dengan cara memberikan penguatan langsung (reinforcement) setelah
munculnya respon yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan munculnya kembali perilaku
yang diinginkan yaitu anak dapat duduk bermain dalam rentang waktu yang lebih panjang dari
sebelumnya.
Penelitian diawali dengan melakukan asesmen kepada subjek, dengan melakukan observasi tidak
terstruktur dan wawancara dengan orang tua subjek. Wawancara dilakukan untuk mengetahui
permasalahan yang dialami subjek. Peneliti juga memberikan ADHD rating scale untuk diisi oleh orang
tua dan peneliti juga melakukan pengisian ceklist DSM-5. Selanjutnya peneliti melakukan pre-test
sebanyak tiga kali dengan memberikan subjek free play, untuk melihat sejauh mana rentang perhatian
yang dimiliki subjek dengan menggunakan satuan waktu, kemudian peneliti melakukan observasi
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selama subjek bermain. Hasil dari penelitian ini, peneliti mendapatkan base-line dimana diketahui ratarata waktu yang dimiliki subjek untuk dapat duduk tenang selama bermain.
Peneliti memberikan intervensi berupa modifikasi perilaku dengan metode positive reinforcement.
Setting yang digunakan yaitu bermain lego. Peneliti meminta subjek untuk bermain lego dan
menginstruksikan untuk membangun menara. Apabila subjek duduk dengan tenang dan berhasil
membangun menara maka subjek berhak menerima reward berupa pujian dan hadiah. Intervensi yang
dilakukan sebanyak 5 sesi. Pemberian post test menggunakan metode yang sama dengan pre-test.
Subjek akan diobservasi oleh peneliti ketika melakukan free-play.
Tanggal
31 Mei 2019

Kegiatan


Pertemuan awal dengan orang tua dan anak



Melakukan raport dengan anak



Wawancara pertama dengan orang tua



Observasi



Wawancara kedua dengan orang tua



Pengisian ADHD rating scale



Pre test 1 (anak diberikan permainan puzzle rumah-rumahan – bermain sendiri)



Pre test 2 (anak diberikan permainan puzzle rumah-rumahan – bermain bersama
teman sebaya)



Pre test 3 (anak diberikan permainan puzzle rumah-rumahan – bermain sendiri)

7 Juni 2019



Intervensi sesi 1 (anak bermain lego selama 30 menit)

10 Juni 2019



Intervensi sesi 2 (anak bermain lego selama 30 menit)

11 Juni 2019



Intervensi sesi 3 (anak bermain lego selama 30 menit)

12 Juni 2019



Intervensi sesi 4 (anak bermain lego selama 30 menit)

13 Juni 2019



Intervensi sesi 5 (anak bermain lego selama 30 menit)

14 Juni 2019



Post test 1 (anak diberikan permainan puzzle rumah-rumahan – bermain sendiri)



Post test 2 (anak diberikan permainan puzzle rumah-rumahan – bermain bersama
teman sebaya)



Post test 3 (anak diberikan permainan puzzle rumah-rumahan – bermain sendiri)

1 Juni 2019

6 Juni 2019
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Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Intervensi
Sesi
Sesi I

Tujuan
Anak dapat duduk diam lebih 
dari 2 menit

Anak dapat menyelesaikan tugas
membangun menara

Anak dapat menyebutkan 2
warna dengan benar secara

berturut-turut

Kegiatan
Anak membuat menara dengan mainan lego

Anak dapat duduk diam lebih 
dari 2,5 menit

Anak dapat menyelesaikan tugas
membangun menara

Anak dapat menyebutkan 3
warna dengan benar secara

berturut-turut

Anak membuat menara dengan mainan lego



Anak dapat duduk diam lebih 
dari 3 menit

Anak bermain lego dan membuat menara dengan mainan
lego



Anak dapat menyelesaikan tugas 
membangun menara

Terapis memberikan motivasi dan pujian saat proses dan
ketika anak berhasil menyelesaikan tugas



Anak dapat menyebutkan 3 
angka dengan benar secara
berturut-turut


Terapis memberikan motivasi dan
menyebutkan angka dengan benar



Anak dapat duduk diam lebih 
dari 4 menit

Anak bermain lego dan membuat menara dengan mainan
lego



Anak dapat menyelesaikan tugas 
membangun menara

Terapis memberikan motivasi dan pujian saat proses dan
ketika anak berhasil menyelesaikan tugas



Anak dapat menyebutkan 3 
angka dan 2 warna dengan benar
secara berturut-turut


Terapis memberikan motivasi dan pujian
menyebutkan angka dan warna dengan benar



Anak dapat duduk diam lebih 
dari 5 menit

Anak bermain lego dan membuat menara dengan mainan
lego



Anak dapat menyelesaikan tugas 
membangun menara

Terapis memberikan motivasi dan pujian saat proses dan
ketika anak berhasil menyelesaikan tugas





Sesi II





Sesi III

Sesi IV

Sesi V

Terapis memberikan motivasi dan pujian saat proses dan
ketika anak berhasil menyelesaikan tugas
Terapis memberikan motivasi dan
menyebutkan warna dengan benar

pujian

ketika

Memberikan hadiah (positive reinforcement) ketika anak
dapat menyelesaikan tugas

Terapis memberikan motivasi dan pujian saat proses dan
ketika anak berhasil menyelsaikan tugas
Terapis memberikan motivasi dan
menyebutkan warna dengan benar

pujian

ketika

Memberikan hadiah (positive reinforcement) ketika anak
dapat menyelesaikan tugas

pujian

ketika

Memberikan hadiah (positive reinforcement) ketika anak
dapat menyelesaikan tugas

ketika

Memberikan hadiah (positive reinforcement) ketika anak
dapat menyelesaikan tugas
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Anak dapat menyebutkan 3 
warna dan 3 angka dengan benar
secara berturut-turut


Terapis memberikan motivasi dan pujian
menyebutkan angka dan warna dengan benar

ketika

Memberikan hadiah (positive reinforcement) ketika anak
dapat menyelesaikan tugas

Tabel 2. Rancangan Kegiatan Intervensi
Analisis Data
Setelah pelaksanaan intervensi selesai, hasil intervensi dianalisis dengan cara mengukur rata – rata
waktu dari rentang perhatian dengan satuan lamanya subjek dapat duduk dan bermain. Hasil rata –
rata waktu yang didapatkan pada pretest dibandingkan dengan hasil rata – rata waktu post test yang
masing – masing dilakukan sebanyak tiga kali. Hasil data selama proses intervensi dipaparkan secara
deskriptif dan menggunakan grafik

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
Hasil intervensi menunjukkan adanya peningkatan yang terjadi pada setiap sesinya. Subjek mengalami
peningkatan pada rentang perhatian yaitu pada perilaku untuk tetap duduk dan bermain pada waktu
yang lebih panjang. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah rata-rata waktu subjek dapat bertahan
untuk tetap diam dan fokus bermain.

Pre-tes dan post-test melalui observasi

pre test dan post test
1 tanpa teman sebaya

pre test dan post test
pre test dan post test
2 dengan teman
3 tanpa teman sebaya
sebaya

rata-rata waktu anak dapat duduk
dengan tenang (pre test)

1,5

2,5

1,7

rata-rata waktu anak dapat duduk
dengan tenang (post test)

2

5

2,5

Grafik 1 Pre test dan post test melalui observasi
Berdasarkan hasil pre test yang dilakukan terlihat dari ketiga pelaksanaan pre test, maka didapatkan
hasil penggabungan keseluruhan rata-rata waktu subjek dapat berdiam diri dan fokus bermain adalah
1,9 menit. Sedangkan hasil penggabungan ketiga pelaksanaan post test, maka didapatkan hasil
penggabungan keseluruhan rata – rata waktu subjek dapat berdiam diri dan fokus bermain adalah
3,2 menit.
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Dari diagram tersebut juga dapat dilihat bahwa subjek dapat bermain lebih lama ketika berada dalam
kelompok, dimana subjek bermain dengan teman-teman sebayanya jika dibandingkan ketika subjek
bermain sendiri. Ini menunjukkan bahwa keberadaan teman ketika bermain dapat berkontribusi
lamanya subjek dalam menahan diri untuk dapat duduk tenang dan fokus ketika bermain. Adapun
perubahan perilaku yang dapat dilihat selama proses intervensi menunjukkan adanya peningkatan.
Pada tabel dibawah ini menunjukkan perubahan disetiap sesi pelaksanaan intervensi. Setiap sesi
intervensi dilaksanakan selama 30 menit.

Jumlah waktu anak dapat menahan diri untuk dapat
duduk diam ketika bermain di setiap sesinya
10
5
0
Jumlah waktu

sesi 1

sesi 2

sesi 3

sesi 4

sesi 5

3,3

4,1

5,4

5,6

6,1

Grafik 2 Jumlah waktu anak dapat menahan diri untuk dapat duduk diam ketika bermain di setiap sesinya
Dari diagram diatas dapat dilihat bahwa adanya peningkatan yang terjadi pada lamanya subjek untuk
dapat menahan duduk diam pada saat bermain lego. Pengulangan dalam membentuk kebiasaan serta
pemberian positive reinforcement terbukti dapat meningkatkan rentang perhatian subjek ketika
bermain dan kontrol diri dalam menahan untuk tidak berjalan-jalan serta tetap fokus bermain
walaupun memerlukan waktu yang lebih panjang dan berulang.
Pembahasan
Berdasarkan hasil intervensi yang dilakukan menunjukkan adanya peningkatan rentang perhatian
yaitu subjek dapat duduk tenang dan bermain dengan jangka waktu yang lebih panjang dari sebelum
diberikannya intervensi. Modifikasi perilaku dilakukan untuk mengurangi simtom hiperaktif dengan
memberikan positive reinforcement ketika subjek dapat duduk tenang dan bermain dengan waktu yang
lebih lama. Penggunaan setting bermain lego dapat membuat subjek tetap tenang dalam jangka waktu
tertentu. Bermain memberikan efek senang dan anak dapat menjelajahi dunianya sendiri (Fauziddin,
2016). Keadaan yang tenang membuat perhatian subjek juga menjadi meningkat. Dalam proses
belajar sangat diperlukan adanya atensi atau perhatian yang kuat dari individu untuk menangkap
stimulus atau informasi yang ada. Solso, Maclin, & Maclin (2009) menyatakan bahwa informasi atau
stimulus yang ada di sekitar individu dapat ditangkap dan masuk ke dalam memori serta dapat
diproses lebih lanjut jika ada atensi atau perhatian yang kuat dari individu tersebut.
Menurut Skinner pemberian positive reinforcement yang diulang terus menerus dengan setting
intervensi dibentuk dalam keadaan bermain lego menciptakan suatu pembentukan (shaping) melalui
pengondisian operan. Melalui proses penguatan yasng diberikan secara terus menerus akan
membentuk perilaku yang diinginkan (Feist & Feist, 2013). Subjek secara tidak langsung dilatih untuk
dapat terbiasa duduk tenang melalui proses bermain dan pemberian penguatan. Subjek dilatih untuk
dapat duduk dengan tenang secara sedikit demi sedikit, apabila anak gagal mencapai tujuan maka
reward tidak akan diberikan hingga subjek dapat menyelesaikan tugasnya dengan benar.
Positive reinforcement memberikan dampak yang terlihat pada saat proses intervensi dilakukan. Anak
dengan mudah mengikuti perintah yang diberikan oleh peneliti yaitu perintah untuk duduk diam
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sambil bermain lego karena anak mengetahui apabila dia mengikuti perintah maka akan mendapatkan
hadiah dari peneliti. Skinner menjelaskan bahwa pemberian penguat memiliki dua efek utama yaitu
untuk memperkuat perilaku dan memberikan penghargaan pada orang tersebut. Pemberian penguat
yang memungkinkan adanya peningkatan yaitu penguat yang berhubungan dengan kelangsungan hidup
seperti makanan dan perhatian (Feist & Feist, 2013). Adapun dalam melatih anak ADHD untuk dapat
meningkatkan perhatian maupun konsentrasi perlu dilakukan pengulangan secara terus-menerus
sehingga munculnya pembiasaan dan anak belajar dari pembiasaan tersebut (Flanagen, 2005). Hal ini
juga berlaku pada subjek untuk dapat terus mengulang kegiatan agar terbiasa untuk melatih perhatian
atau konsentrasi pada suatu objek atau kegiatan.
SIMPULAN DAN IMPLIKASI
Berdasarkan hasil perbandingan pre test dan post test adanya peningkatan rentang perhatian berupa
anak dapat bermain dengan tenang dengan durasi waktu yang lebih panjang dari waktu sebelumnya.
Pemberian terapi modifikasi perilaku dengan teknik positive reinforcement berupa pujian dan hadiah
berpengaruh dalam peningkatan rentang perhatian pada anak pra sekolah dengan ADHD. Modifikasi
perilaku dapat dijadikan model pembelajaran untuk anak-anak dengan kondisi khusus, seperti anak
dengan ADHD. Kegiatan bermain lego digunakan sebagai media bermain untuk membiasakan anak
agar dapat duduk diam dan fokus dalam menyelesaikan tugas dalam waktu yang telah ditentukan.
Reward berupa pujian dan hadiah yang diberikan terhadap keberhasilan mengerjakan tugas membuat
anak semakin meningkatkan usahanya untuk mencapai hasil yang lebih baik. Peran keluarga dalam
membantu anak untuk dapat mengurangi gejala-gejala gangguan yang dialami sangat mempengaruhi
keberhasilan intervensi. Namun karena keterbatasan waktu intervesi maka perubahan yang
didapatkan kurang terlihat secara signifikan. Oleh karena itu perlu dilakukan penambahan waktu
intervensi agar perubahan yang terjadi lebih terlihat secara signifikan.
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