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ABSTRAK
GPP/H merupakan keadaan apabila seorang anak menampilkan beberapa
gejala dari gangguan konsentrasi atau kekurangmampuan dalam memperhatikan
(inattensi), impulsifitas dan hiperaktivitas (Wenar & Kerrig, 2000).Barkley (2004)
dalam penelitiannya menyebutkan bahwa selain meningkatnya resiko munculnya
beragam gangguan psikologis, anak GPP/H juga seringkali mengalami
serangkaian resiko kesehatan, perkembangan dan sosial. Penelitian Wenar &
Keerig (2000) menunjukkan pada anak usia sekolah, prevalensi GPP/H mencapai
sekitar 5 %. Ditambahkan oleh Flick (1998) pada usia ini, pola perilaku menjadi
lebih parah karena anak memasuki sekolah dan diharapkan untuk duduk dengan
tenang, fokus pada tugas yang diberikan dan bergaul dengan teman sekelas,
merasa kesulitan menangani tugas rumah dan tugas sekolah. Penelitian ini
bertujuan untuk menguji terapi kognitif-perilaku untuk mengurangi perilaku
GPP/H pada anak usia sekolah. Alat ukur yang digunakan adalah kuesioaner
pengamatan perilaku GPP/H berdasarkan DSM-IV-TR serta menggunakan WISC
untuk mengetahui tingkat inteligensi anak. Peneliti kemudian menentukan sesi
yang akan diberikan, memfokuskan untuk meningkatkan konsentrasi, serta
mengurangi perilaku impulsif-hiperaktif pada anak. Selama program terapi,
peneliti melakukan observasi terhadap anak di lingkungan terapi, sedangkan guru
diminta mengobservasi anak di lingkungan sekolah dan orangtua juga diminta
mengobservasi anak di lingkungan rumah. Setelah terapi dilakukan, guru dan
orangtua diminta mengisi kembali kuesioner untuk mengetahui bagaimana
peningkatan perilaku yang diharapkan serta penurunan perilaku yang negatif,
yang ditunjukkan oleh subyek setelah dilakukan intervensi. Analisis data
menunjukkan bahwa perilaku inattentive pada kelompok eksperimen sebelum
dilakukan terapi (pre-test) dan sesudah dilakukan terapi (post-test) mempunyai
perbedaan yang signifikan yaitu z = -2,670 dan p = 0,008 atau p < 0,05.
Perilaku inattentive pada kelompok kontrol yang tidak diberikan terapi kognitifperilaku menunjukkan tidak adanya perbedaan pada pre-test dan post-test, yaitu p
= 0,129 atau p > 0,05. Analisis dengan Mann-Whitney juga menunjukkan adanya
perbedaan perilaku in-attentive antara kelompok kontrol dengan kelompok
eksperimen, yaitu p = 0,00 atau p < 0,01. Hal ini membuktikan adanya perbedaan
yang sangat signifikan pada kelompok yang sudah diberikan terapi (eksperimen)
dan kelompok yang tidak diberikan terapi (kontrol). Kelompok eksperimen
mempunyai perilaku in-attentive yang lebih rendah (mean rank = 5,00)
dibandingkan perilaku in-attentive pada kelompok kontrol (mean rank = 13,5)
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