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ABSTRAK 

 

Desi Alawiyah, Model Pendekatan Isma Behavior Therapy untuk Anak 

Attention Deficit-Hyperactivity Disorder (ADHD) Di Pondok Pesentren Ainul 

Yakin Special Children Yogyakarta. Tesis. Program Studi Interdisciplinary 

Islamic Studies. Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.  

Pembimbing: Dr. Nurus Sa’adah., M.Si., P.Si., 

Sampai saat ini banyak sekali model pendekatan terapi yang diterapkan pada 

anak yang memiliki riwayat ADHD. Namun setiap terapi memiliki kelebihan dan 

juga kekurangan. Model IBT ini mengkombinasikan terapi medis, psikoterapi 

berbasis pesantren bagi anak ADHD. Melalui metode penelitian kualitatif dengan 

rancangan penelitian studi kasus, penulis meneliti tentang penerapan dari 

pendekeatan isma behavior therapy, faktor pendukung dan penghambat, serta 

pengalaman dari santri ADHD. Guna menghasilkan keakuratan data yang 

mendukung penelitian ini, penulis menggunakan metode wawancara, observasi, 

dan studi dokumen dengan melibatkan pengasuh pesantren, guru sekaligus terapis, 

santri ADHD dan juga orang tuanya sebagai subjek penelitian. Untuk membuat 

kesimpulan yang mudah dipahami, penulis mengguna kan teknik analisis data 

yang terdiri dari tiga komponen, yaitu reduksi data, penyajian data, dan 

penyimpulan data. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa; pertama, model pendekatan Isma 

behavior therapy merupakan pendekatan yang teori dasarnya adalah teori belajar 

dalam pendektan ini berpandangan bahwa seseorang yang memiliki keimanan dan 

kedekatan kepada Tuhan merupakan kekuatan yang sangat berarti dalam proses 

terapi sehingga pelaksanan dari model pendekatan IBT beruapa Assemen, Goal 

Setting, Pola pembiasaan perilaku, Teknik perubahan perilaku, Pengkontrolan dan 

Evaluasi. Kedua, pengalaman terapi IBT pada anak ADHD, anak mendapatkan 

teknik terapi yakni penguatan positif, penghapusan, token economy, penjenuhan, 

dan penghapusan. 

 

Kata Kunci: Model Pendekatan Isma Behavior Therapy, Anak ADHD 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

ARAB-LATIN 

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri  

Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 

Tertanggal 22 Januari 1988. 

 

I. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 - Bā‟ B ة

 - Tā T ت

 Sā Ś s (dengan titik di atas) ث

 - Jīm J ج

 Hā‟ ḥa’ h (dengan titik di ح

bawah) 

 - Khā‟ Kh خ

 - Dāl D د

 Zāl Ż z (dengan titik di atas) ذ

 - Rā‟ R ر

 - Zā‟ Z ز

 - Sīn S ش

 -  Syīn Sy ش

 Sād ṣ ص
s (dengan titik di 

bawah) 

 Dād ḍ ض
d (dengan titik di 

bawah) 
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 Tā‟ ṭ ط
t (dengan titik di 

bawah) 

 Zā‟ ẓ ظ
z (dengan titik di 

bawah) 

 Aīn ‘ koma terbalik ke atas„ ع

 - Gaīn G غ

 - Fā‟ F ف

 - Qāf Q ق

 - Kāf K ك

 - Lām L ل

 - Mīm M و

ٌ Nūn N - 

 - Wāwu W و

ِ Hā‟ H - 

 Hamzah ‘ Apostrof ء

ً Yā‟ Y - 

 

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 

 Ditulis muta’addidah يتعددة

 Ditulis ‘iddah عدة

 

III. Ta’ Marbūtah di akhir kata 

a. Bila dimatikan tulis  

 Ditulis ḥikmah حكًة

 Ditulis Jizyah جسية
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(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap 

ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali 

bila dikehendaki lafal aslinya) 

b. Bila ta’ marbūtah diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua 

itu terpisah, maka ditulis dengan h 

 

 ’Ditulis karāmah al-auliyā كراية األونيبء

 

c. Bila ta’ marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah 

ditulis t 

 Ditulis zakāt al-fiṭr زكبة انفطر

 

IV. Vokal Pendek 

-------  َ- faṭḥah Ditulis A 

-  َ ------- Kasrah Ditulis I 

-------  َ - ḍammah Ditulis U 

 

V. Vokal Panjang 

1. Faṭhah  +  alif Ditulis Ā 

 Ditulis jāhiliyah جبههية 

2. Faṭḥah  +  ya’ mati Ditulis Ā 

 Ditulis tansā تُـسي 
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3. Kasrah  +  ya’ mati Ditulis Ī 

 Ditulis karīm كـر يى 

4. ḍammah  +  wawu mati Ditulis Ū 

 Ditulis furūd فروض 

 

VI.  Vokal Rangkap 

1. Faṭḥah  +  ya’ mati Ditulis Ai 

 Ditulis bainakum بيُكى 

2. 
Faṭḥah  +  wawu mati Ditulis 

Au 
  

 Ditulis Aul قول 

 

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostrof 

 Ditulis a’antum أأَتى

 Ditulis u’iddat أعدت

 Ditulis la’in syakartum نئٍ شكـرتى

 

VIII. Kata Sandang Alif  + Lam 

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah 

 Ditulis al-Qur’ān انقرآٌ

 Ditulis al-Qiyās انقيبش

 

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf  l (el)-nya. 
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 ’Ditulis as-Samā انسًبء

 Ditulis asy-Syams انشًص

 

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya. 

 Ditulis zawi al-furūd ذوى انفروض

 Ditulis ahl as-Sunnah أهم انسُة
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MOTTO 

 

                 

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri  dan jika 

kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri”.  

(Q.S Al-Isra’:7)
1
 

 

                                                           
1
 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya (Semarang: CV Toha Putra, 1989), 

hal. 417 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Memiliki anak sehat jasmani dan rohani adalah harapan para 

orang tua. Harapan ini menyangkut pertumbuhan dan perkembangan 

yang paling optimal dari segi fisik, emosi, mental, dan sosial setiap 

anak. Namun, kehadiran anak yang tidak sesuai “harapan” menjadi 

salah satu problem bagi keluarga. Tidak semua individu terlahir di 

dunia dengan keadaan normal, beberapa diantaranya memiliki 

keterbatasan. 

Apapun kondisinya, seorang anak berhak mendapatkan kasih 

sayang serta arahan dari kedua orang tuanya, terutama dalam masa 

perkembangan anak. Anak yang memiliki kebutuhan khusus atau lebih 

sering dikatakan anak berkebutuhan khusus membutuhkan perhatian 

dan pengawasan yang lebih sering jika dibandingkan dengan anak-

anak pada umumnya yang memiliki kesempurnaan baik dalam fisik 

maupun psikis. Anak berkebutuhan khusus dibagi menjadi dua jenis 

yaitu anak berkebutuhan khusus dengan memiliki kekhususan pada 

fisik dan anak berkebutuhan khusus dengan kekhususan pada psikis. 

ADHD merupakan singkatan dari Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder yang dalam bahasa Indonesia ADHD disebut 

gangguan pemusatan perhatian disertai hiperaktif. Dalam penelitian 

bahasa Indonesia ditulis menjadi GPPH (Gangguan Pemusatan 
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Perhatian dan Hiperaktivitas). Istilah ini memberikan gambaran suatu 

kondisi medis yang disahkan secara Internasional mencakup disfungsi 

otak, di mana individu mengalami kesulitan dalam mengendalikan 

implus, menghambat prilaku, dan tidak mendukung rentang perhatian 

mereka. Jika dijabarkan yaikni ADHD (Attention= perhatian, Deficit= 

berkurang, Hyperactivity = hiperaktif, dan  Disorder = gangguan ). 

Anak yang mengalami ADHD tidak berarti kurang mendapatkan 

perhatian dari orang tua atau gurunya.
1
  

ADHD merupakan suatu gangguan perilaku yang ditandai 

dengan kesulitan memusatkan perhatian, perilaku yang implusif, dan 

aktifitas yang berlebihan yang tidak sesuai dengan umumnya. 

Biasanya gangguan ini sering ditemui pada anak-anak. Ganguan ini 

muncul sebelum anak memasuki usia 7 tahun.
2
 Anak usia sekolah di 

Amerika Serikat mengalami ADHD dengan rasio 3:1 (anak laki-

laki:anak perempuan). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Brento 

pada tahun 1999 (dalam MIF Baihaqi dan M.Sugimin) juga 

menyebutkan bahwa ADHD lebih banyak dialami oleh anak laki-laki 

dibandingkan dengan anak perempuan.
3
 Ternyata di lokasi penelitian, 

penulis juga menemukan hal yang serupa bahwasanya perbandingan 

                                                           
1
 Arga Paternotte dan Jan Buitellar, ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder 

(Gangguan Pemusatan Perhatian dan Hiperaktivitas) Gejala, Diagnosis, Terapi,serata 

Penangananya di Rumah dan di Sekolah, ter. Julia Maria Van Tiel, (Jakarta: Pernada, 2010), 2. 
2
 Ibid. 

3
 R.A Barkley, ADHD and the Nature of Self Control, (New York: Guilford Press, 1997), 

190. 
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antara anak laki-laki dan perempuan ADHD lebih banyak dialami oleh 

anak laki-laki.
4
 

Perilaku yang umumnya muncul pada anak ADHD adalah 

cenderung bertindak ceroboh, mudah tersinggung, lupa pelajaran 

sekolah dan tugas rumah, kesulitan mengerjakan tugas di sekolah 

maupun di rumah, kesulitan dalam menyimak, kesulitan dalam 

menjalankan beberapa perintah, melamun, tidak memiliki kesabaran 

yang tinggi, sering membuat gaduh, dan berbelit-belit dalam 

berbicara.
5
 Secara umum gangguan pemusat perhatian berkaitan 

dengan gangguan tingkah laku dan aktivitas kognitif seperti misalnya, 

berpikir,mengingat, menggambarkan, merangkum, mengorganisasikan. 

Anak dengan gangguan pemusat perhatian sangat cepat teralihkan 

perhatiannya pada rangsangan-rangsangan baru. Anak sulit untuk 

berkonsentrasi, dan hanya mampu bertahan pada waktu yang singkat 

saat melakukan kegiatan atau suatu pekerjaan. 

Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa anak-anak yang 

memiliki masalah dan perangai buruk pada masa anak-anak 

berpeluang terbawa sampai masa dewasa. Olehnya anak yang 

menunjukan perilaku hiperaktif harus mendapat perhatian dan 

penanganan yang tepat dan berkesinambungan agar memiliki 

                                                           
4
 Observasi di Pondok Pesantren Ainul Yakin Special Children, pada tanggal 4 Oktober 

2017. 
5
 Widodo Judarwanto, Penatalaksanaan Attention Deficit Hyperactive Disorders Pada 

Anak. Gangguan Konsentrasi. 2009. http://puterakembara.org/rm/adhd/shtml. Diakses tanggal 3 

Juni 2018. 

http://puterakembara.org/rm/adhd/shtml
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kesempatan berkembang menjadi manusia yang sukses dimasa depan.
6
 

Baihaqi dan Sugiarmin (2006) Menyatakan gangguan dari gangguan 

pemusat pemerhatian ini sangat beragam, jika gangguan pemusat 

pemikiran ini tidak terindentifikasi dan tidak ditangani, maka anak 

akan mempunyai resiko tinggi yakni mengalami hambatan 

kemampuan belajar, menurunnya tingkat kepercayaan diri, problem-

problem sosial, kesulitan-kesulitan dalam keluarga dan masalah-

masalah lainnya yang mempunyai potensi dan berefek panjang. Untuk 

itu anak ADHD perlu mendapatkan pendampingan secara khusus dari 

orangtua, sekolah, atau tenaga ahli yang terkait dengan anak.
7
 

Banyak pakar kesehatan berusaha untuk mengembangkan 

metode intervensi untuk menangani masalah anak ADHD. Terapi yang 

diterapkan terhadap penderita ADHD harus bersifat menyeluruh. 

Menurut beberapa ahli (dalam Fanagen, 2005: Bahiqi dan Sugiarmin 

2006) intervensi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kurangnya 

konsenterasi pada anak ADHD ialah dengan diet makanan, terapi obat-

obatan, dan terapi perilaku.
8
 Menurut beberapa ahli seperti Bradley, 

seorang dokter dari Amerika (dalam Fanu, 2006) menggunakan obat-

obatan seperti methylphenidate (Ritalin) dan Benzedrine yaitu obat 

yang dipercaya dapat menurunkan hiperaktivitas, meningkatkan 

                                                           
6
 Indria Laksmi Gamayanti, Pengalaman Upaya Penangan Anak dengan Gangguan 

Pemusatan Perhatian di PPTKA, (Yogyakarta: Pusat Pengkajian dan Pengamatan Tumbuh 

Kembang Anak RSUP Dr. Srdjito, Kedokteran UGM, 1997), 5. 
7
 Baihaqi M., & Sugiarmin. Memahami dan Membantu anak ADHD. (Bandung: 

PT.Refika Aditama, 2006).  
8
 Ibid. 
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kontrol perhatian anak, mengkontrol implusivitas, mampu untuk 

mengerjakan tugas tanpa penolakan, dan meningkatkan prestasi 

akademik. Akan tetapi stimulan therapy tersebut memiliki efek 

samping, seperti: perubahan kepribadian, berkurangnya nafsu makan, 

tidur tidak nyenyak, sakit perut, dan sakit kepala yang akan hilang 

dengan sendirinya setelah beberapa minggu pengobatan diberikan. 

Efek-efek negatif inilah yang mendasari bahwa dibutuhkan alternatif 

terapi yang lain untuk meningkatkan konsenterasi pada anak ADHD, 

sebuah terapi yang efektif sehingga anak mengalami gangguan ini 

tidak merasakan tekanan ketika menjalani terapi.
9
 

Menurut Penelitian Ross (dalam Nanik, 2003) terapi perilaku 

dapat membantu mengatasi problem GPPH pada anak. Beberapa hasil 

penelitian dalam fungsi sehari-hari pada anak GPPH yang dapat 

dicapai dengan terapi perilaku ialah: kepatuhan mengikuti perintah, 

pengendalian perilaku hiperaktivitas, peningkatan disiplin, 

kemandirian dan tanggung jawab, perbaikan prestasi akademik, 

perbaikan hubungan dengan anggota keluarga dan relasi sosial.
10

 

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Faizah, Aan, dan Euis 

(2016) dalam meningkatkan keterampilan sosial dengan teknik terapi 

perilaku melalui bimbingan yang diberikan kepada orangtua dan guru 

dalam hasil penelitiannya menunjukan bahawa dengan menerapkan 

                                                           
9
 Fanu, J.L. Deteksi Dini Masalah-masalah Psikologis Anak dan Proses Terapinya. 

(Yogyakarta: Penerbit Think, 2006). 63 
10

  Nanik. Terapi Modifikasi Perilaku, Diet, dan Obat untuk Penanganan HIperaktivitas 

pada Anak GPPH. Jurnal Anima. Vol.18, No.2. 2003. 
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terapi perilaku menunjukan hasil yang efektif terhadap peningkatkan 

keterampilan sosial pada anak ADHD dengan menggunakan teknik 

token ekonomi dan respons cost.
11

 Penelitian Suprihatin (2009) tentang 

penerapan terapi perilaku menggunakan teknik token ekonomi pada 

anak mengalami gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa adanya peningkatan perilaku 

memperhatikan pelajaran pada anak yang mengalami gangguan 

pemuasatan perhatian dan hiperaktifitas.
12

  

Sehingga selain pengobatan anak juga butuh penanganan. 

Pengobatan yang biasanya diberikan oleh dokter untuk anak ADHD 

berupa stimulan, yang digunakan untuk membantu mengkontrol sikap 

hiperaktif dan impulsif pada anak, serta membantu meningkatkan 

fokus atau perhatian. Untuk penanganan anak ADHD bisa berupa 

terapi (psikotrapi) yang diberikan pada anak.  Terapi yang biasa 

digunakan seperti pelatihan kemampuan sosial, modifikasi prilaku 

(behavior), dan juga terapi kognitif.  

Terapi medis yang dilakukan oleh dokter nampaknya belum 

menjawab semua permasalahan, oleh karena itu dibutuhkan kombinasi 

antara terapi medis dan psikioterapi untuk anak ADHD. Judarwanto 

(2009) mengatakan, terapi yang diterapkan pada anak dengan ADHD 

haruslah bersifat holistik dan menyeluruh. Penanganan ini melibatkan 

                                                           
11

 Nur Faizah, dkk.,Bimbingan dengan Teknik Perilaku (Behavior Therapy) untuk 

Meningkatkan Keterampilan Sosisal Anak ADHD. Jurnal Edussentaris, Vol.3 No.2 Juli 2016. 
12

 Suprihatin. Token Ekonomi untuk Meningkatkan Perilaku Memperhatikan Pada Siswa 

SD yang Mengalami Gejala GPPH. Tesis. (Yogyakarta: Program Magister Profesi Psikologi 

UGM, 2006). 5 
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multidisipliner ilmu yang dikoordinasikan antar dokter, psikolog, 

orangtua, guru, dan lingkungan yang berpengaruh. Upaya untuk 

mengatasi gejala gangguan perkembangan dan perilaku pada anak 

dengan ADHD yang sudah dilakukan terapi di antaranya terapi 

okupasi dan perilaku.
13

 

Setiap terapi memiliki kelebihan dan kekurangan, misalanya 

terapi medis lebih fokus pada meminimalisir perilaku hiperaktivitas 

agar anak lebih dapat tenang, terapi diet makan juga meminimalisir 

perilaku hiperaktif anak. Terapi ini semua lebih fokus kepada fisik, 

sehingga dibutuhkan adanya suatu terapi khusus untuk menurunkan 

gejala tersebut. Khusus dalam aspek pengendalian diri bisa digunakan 

terapi perilaku.
14

 

Penelitian disini berfokus pada terapi modifikasi perilaku 

(behavior) untuk anak ADHD dengan sistem belajar perilaku dan pola 

asuh yang tepat. Diharapkan penanganan ini dapat membantu 

mengurangi problem yang dihadapi oleh anak. Sehingga terapi 

behavior merupakan salah satu terapi perilaku yang digunakan untuk 

anak berkebutuhan khusus. Dimana terapi ini difokuskan untuk 

kemampuan anak dalam merespon terhadap lingkungan dan 

mengajarkan anak pada perilaku-perilaku yang umum. Terapi perilaku 

biasanya digunakan untuk mengubah suatu perilaku negatif menjadi 

perilaku positif. Konselor/terapis yang menggunakan pendekatan 

                                                           
13

 Judarwanto. Penanganan Terkini ADHD pada Anak. Jurnal Empathy Vol. 2, No1, Juli 

2014.  
14

 Ibid. 
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terapi behavior berupaya untuk membantu klien mempelajari cara 

bertindak yang baru dan tepat, atau membantunya mengubah atau 

menghilangkan tindakan yang berlebihan. 

Terapi perilaku merupakan cabang psikologi terapan yakni 

menekankan pada prinsip-prinsip belajar sebagai dasar kemahiran dan 

modifikasi tingkah laku maladaptif. Dalam pendekatan terapi tingkah 

laku yakni memanfaatkan secara sistematis pengetahuan teoritis dan 

empiris yang dihasilkan dari penggunaan metode eksperimen dalam 

psikologi untuk memahami dan menyembuhkan pola tingkah laku 

yang maladaptif. Dari hasil studi eksperimen tersebut baik secara 

deskriptif maupun remedial akan menghasilkan tujuan pendekatan 

tingkah laku yang dapat digunakan dalam menyembuhkan berbagai 

gangguan tingkah laku dari yang sederhana hingga yang kompleks, 

baik itu individual maupun kelompok.
15

 

Dalam sejarah perkembangan pendekatan Behavioristik, B.F 

Skinner pada tahun 1953 menjelaskan tentang peran dari teori operant 

conditioning di dalam perilaku manusia. Pendekatan behavior 

merupakan pendekatan yang berkembang secara logis dari keseluruhan 

perekembangan sejarah psikologi eksperimental. Lanjut pada 

eksperiemen dari Pavlov dengan classical conditioning dan Bekhterev 

dengan instrumental conditioningnya memberikan pengaruh besar 

terhadap pendekatan behavior. Pavlop mengungkapkan berbagai 

                                                           
15

 Sigit Sanyata, Teori dan Aplikasi Pendekatan Behavioristik dalam Konseling, Jurnal 

Paradigma, No.14 Th.VII, Juli 2012, 2. 
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kegunaan teori dan tekniknya dalam memecahkan masalah tingkah 

laku abnormal seperti, hysteria, obsessional neurosis dan paranosis. 

Perkembangan ini diperkuat oleh Wolpe dalam memberikan teknik 

khusus dalam terapi behavior yaitu desentisisasi sistematis dan 

pelatihan assertif. Pada tahun 1960-an muncul gagasan baru yang 

mengemukakan tentang terapi behavior dan neurosis oleh Eysenck 

yang pada akhirnya berpengaruh pada Principles of Behavior 

Modification dari Bandura (1969). Tahun 1960-an dan di tahun 1970-

an awal, Albert Bandura mengganti titik tekan perhatiannya pada 

teknik perilaku baru yaitu participant modeling. Pendekatan yang 

diberikan oleh Bandura adalah self-efficacy, belajar sosial (social 

learning approach). Social learning theory merupakan kombinasi dari 

classical dan operant conditioning.
16

 

Terapi perilaku merupakan suatu teknik terapi yang bertujuan 

untuk menghilangkan perilaku-perilaku yang tidak dapat diterima 

secara sosial dan membangun perilaku baru berupa komunikasi secara 

sepontan dan kemampuan melakukan interaksi sosial dengan orang 

lain. Terapi perilaku merupakan proses pengobatan yang penting bagi 

anak yang memiliki kelainan perilaku tertentu, misalnya kebiasaan 

buruk yang membahayakan keselamatan dan kesehatannya.  

Pada penerapannya terapi behavioral  memiliki  peran penting 

dalam mengubah perilaku anak untuk membentuk perilaku baru dalam 

                                                           
16

 Ibid. 
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belajar. Perilaku yang sebelumnya dikatakan perilaku yang dapat 

mengganggu pada diri anak, tapi setelah diberikannya terapi 

behavioral, maka perilaku tersebut berubah menjadi lebih baik. Terkait 

dengan itu, ada beberapa teknik dari pendekatan behavior, yaitu token 

ekonomi, disensitisasi sistematis, extinction, reinforcement,dan lain 

sebagainya.
17

 

Observasi yang dilakukan oleh peneliti melihat keadaan anak 

ADHD di lapangan menunjukan perilaku hiperaktif, suka menjahili 

teman sebayanya, tidak memiliki rasa capek dalam berkegiatan, tidak 

bisa melakukan satu kegiatan sampai selesai, tidak bisa diam selalu 

mondar-mandir di dalam kelas, berbicara tanpa henti dan terkadang 

suka memotong pembicaraan tanpa mengetahui perintah yang 

diberikan oleh guru.
18

 Sehingga dibutuhkan terapi medis untuk 

mengkontrol kondisi ADHD, dan juga terapi non-medis yang 

dinamakan terapi perilaku (behavioral therapy) yang digunakan 

bertujuan untuk mengubah pola-pola perilaku negatif tersebut menjadi 

perilaku positif.  

Di Pondok Pesantren Ainul Yakin Special Children yang di 

bimbing oleh Bapak Muhidin Isma Almatin lebih akrab dipanggil 

dengan Abi Isma. Beliau merupakan seorang terapis dan juga memiliki 

tujuan untuk santri berkebutuhan khusus terutama santri yang memiliki 

riwayat ADHD. Santri berkebutuhan khusus yang ada di Pondok 

                                                           
17

 Gantina Komalasari. Teori dan Tekik Konseling. (Jakarta: PT Indeks, 2011). 161. 
18

 Observasi di kelas pada tanggal 4 Maret 2018. 
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Pesantren yakni santri tunarungu, tunalaras, tunaganda, autis, dan 

ADHD/ADD. Tujuan dari terapi yang diberikan Pak Isma adalah 

mengajarkan berbagai keterampilan yang akan membantu anak 

mengejar ketertinggalan dalam perkembangannya, mencapai 

kemandirian dan menjalani kualitas hidup sebaik mungkin. Tetapi 

sebelum mencapai tujuan tersebut maka perilaku anak-anak terlabih 

dahulu yang harus dibentuk. Sehingga, Pondok Pesantren ini 

menggunakan pendekatan terapi behavior yang dikembangan model 

pendekatannya oleh Pak Isma yaitu melalui model pendekatan Isma 

behavior therapy (IBT) sebagai salah satu upaya dalam menangani 

anak ADHD sehingga diharapkan anak mampu hidup berbaur secara 

normal dalam masyarakat.  

Terapi Isma behavior adalah sebuah terapi yang pada konsep 

dasarnya sama yakni sebuah proses belajar perilaku. Dalam terapi Isma 

behavior ini model yang digunakan dalam yaitu berupa pengkuhan 

positif, token economy, time-out, pemberian hukuman, penghapusan, 

dan penjenuhan yang akan diberikan kepada anak berkebutuhan 

khusus terutama pada subjek yang dilakukan oleh peneliti yakni anak 

ADHD. Dari metode dan program yang diberikan oleh Pak Isma ini 

akan menciptakan suatu keadaan lingkungan yang akan membentuk 

pola-pola perilaku kepribadian anak.  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merasa 

tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana model pendekatan terapi 
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behavior yang diterapkan oleh Pak Isma bagi anak berkebutuhan 

khusus terutama pada anak ADHD di Pondok Pesantren Ainul Yakin. 

Pondok Pesantren ini memiliki santri yang santrinya merupakan anak 

berkebutuhan khusus, Pondok Pesantren ini didirikan oleh seorang 

terapis yang peduli dengan anak berkebutuhan khusus yang 

mempunyai harapan bahwasannya santri lebih bisa mengontrol 

perilaku dan mengendalikan tindakan mereka, juga terapi ini menyasar 

pada perubahan cara berpikir, sehingga kedepannya mampu 

menjalankan kehidupan sosial, karir, dan spiritual yang baik di 

masyarakat.  

Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa anak ADHD 

membutuhkan pengobatan dan penanganan yang khusus seperti 

pengobatan medis yang dilakukan oleh dokter dan penanganan berupa 

terapi yang dilakukan oleh terapis. Penanganan semakin maksimal jika 

didukung oleh pola asuh yang tepat dari orang tua, psikolog, dokter, 

dan guru untuk mendukung kesembuhan anak ADHD.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di 

atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana pelaksanaan model isma behavior theraphy untuk 

menangani anak Attention Deficit Hyeperactivity Disorder 
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(ADHD) di Pondok Pesantren Ainul Yaqin Special Children 

Yogyakarta?” 

2. Bagaimana pengalaman anak Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder (ADHD) dalam mengikuti model isma behavior 

theraphy di Pondok Pesantren Ainul Yakin Special Children? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini yakni:  

1. Untuk mengetahui pelaksanaan model isma behavior theraphy 

untuk menangani anak Attention Deficit Hyperactivity Disorder 

(ADHD) di Pondok Pesantren Ainul Yaqin Special Children 

Yogyakarta. 

2. Untuk mengetahui pengalaman anak Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder (ADHD) dalam mengikuti model isma 

behavior theraphy di Pondok Pesantren Ainul Yakin Special 

Children. 

Sedangkan kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat yang bersifat teoritik maupun praktis, sebagai 

berikut: 
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a. Kegunaan secara teoritik  

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi keilmuan terutama pengetahuan yang berkaitan 

dengan terapi behavior untuk anak ADHD. 

2) Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan dan dunia pendidikan, khususnya dalam 

bidang bimbingan dan konseling islam. 

b. Kegunaan secara praktis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi sebagai masukan dalam Bimbingan Konseling dan 

Islam, khususnya bagi para pendidik dan orang tua yang 

menangani anak ADHD. Sebagai bahan rujukan bagi para 

konselor, psikolog, dan terapis dalam meningkatkan pelayanan 

kepada klien dan masyarakat luas. 

 

D. Kajian Pustaka 

Sejauh pengamatan penulis, penelitian mengenai Model terapi 

IBT untuk menangani anak Attention Deficit Hyperactivity Disorder 

(ADHD), penulis telah menelaah dan membaca beberapa refrensi 

dengan tujuan mengetahui letak perbedaan antara penelitian yang 

sudah ada sebelumnya. Berdasarkan penelusuran yang telah penulis 

lakukan, ditemukan beberapa penulis yang relevan dengan penelitian 
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yang akan peneliti lakukan. Penelitian tersebut diantaranya sebagai 

berikut: 

1. Penelitian Wantini dengan judul: “Metode Terapi Hambatan 

Perkembangan Sosisal-Emosional Anak Attention Deficit-

Hyperactivity Disorder (ADHD) Di PAUD Inklusi”. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah kekeliruan metode 

terapi perkembangan sosial-emosional anak ADHD yang 

menyembabkan perkembangan sosial-emosional anak terhambat. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 

pendekatan psikologi pendidikan anak berkebutuhan khusus. 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi terlibat, 

wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa metode terapi perkembangan sosial-

emosional anak ADHD menggunakan tiga jenis terapi yaitu: 

terapi perkembangan psikologi modern, terapi medis, dan terapi 

religius.
19

 Pada penelitian ini membahas tentang metode terapi 

untuk anak ADHD dalam mengatasi hambatan perkembangan 

sosial-emosionalnya. Sedangkan dalam penelitian ini lebih 

terfokus pada pembinaan keagaman dengan pendekatan dari 

model terapi IBT sebagai proses dalam menangani anak ADHD 

di Pondok Pesantren . 

                                                           
19

Wantini, Metode Terapi Perkembangan sosial-emosional anak Attention Deficit-

Hyperactivity Disorder (ADHD) Di Paud Inklusif  Yogyakarta, Disertasi Program Doktor Studi 

Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017. 
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2. Penelitian yang ditulis oleh Ratnadewi yang berjudul: “Peran 

Orang tua Pada Terapi Biomedis Untuk Anak Autis”. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dan kesulitan 

orang tua pada terapi biomedis. Metode penelitian yang 

digunakan adalah metode pendekatan kualitatif  berupa studi 

kasus. Subjek yang diteliti yakni orang tua yang memiliki anak 

autis dan mengikuti terapi biomedis. Teknik pengumpulan data 

berupa wawancara, observasi non partisipan. Hasil dari penelitian 

ini berupa kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh orang tua pada 

terapi biomedis untuk anak autis, gambaran peranan orang tua 

dan faktor-faktor yang menyebabkan berupa kesulitan dalam 

pengawasan dan mengontrol pola makan anak, orang tua yang 

tidak tegas dan merasa kasihan pada anak, kurangnya kerjasama 

bersama pasangan, dan juga kurang berinisiatif mencari tahu 

secara lengkap tentang terapi biomedis.
20

 Penelitian dari 

Ratnadewi ini berfokus pada peranan orang tua pada terapi 

biomedis untuk anak autis.  

3. Penelitian yang ditulis oleh Afrillia Ardianto yang berjudul; 

“Praktik Sosial Anak Berkebutuhan Khusus yang Mengikuti 

Terapi Behavior (Studi Kasus Pada Anak Penyandang Autisme 

di Surabaya). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakter 

dan aktivitas anak berkebutuhan khusus dalam mengikuti terapi 

                                                           
20

Ratnadewi, Peran Orang tua Pada Terapi Biomedis Untuk Anak Autis, Jurnal 

Universitas Gunadarma. 
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behavior. Terapi behavior ini bertujuan agar perilaku dan 

karakter dari anak autis mampu dibentuk dan diarahkan agar 

tidak menjadi persoalan besar. Penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah hasil 

dari praktik sosial yang terlihat pada anak yang memiliki 

gangguan berupa autis selama proses terapi behavior dipengaruhi 

oleh tiga hal, diantaranya, Habitus gerak tubuh anak autis 

dipengaruhi oleh penguatan (reinforcement). Penguatan berupa 

pemberian reward (ganjaran) dan punishment (hukuman). 

Ganjaran atau pujian untuk perilaku anak yang adaptif dan 

hukuman untuk perilaku anak yang masih maladaptif. 

Selanjutnya habitus akan memproduksi modal. Modal akan 

membentuk karakter masing-masing subyek, baik secara sosial, 

ekonomi, budaya-kultur, dan symbol-simbol yang ditampilkan.
21

 

Perbedaan dalam penelitian yang ingin diangkat oleh penulis 

yakni secara pendekatannya. Dalam penelitian yang akan penulis 

angkat, penulis menggunakan penedekatan psikologis sedangkan 

dalam jurnal Afrilla ini menggunakan pendekatan sosiologi. 

Selain itu subjek yang diteliti adalah anak ADHD bukan anak 

autis. 

4. Penelitian Meiliastari yang berjudul; Mengurangi Hiperaktif 

Anak Attention Deficit/Hiperacticity Disorder (ADHD) Melalui 

                                                           
21

 Afrillia Ardianto, Praltik Sosial Anak  Berkebutuhan Khusus yang Mengikuti Behavior 

Terapy, Paradigma, vol, 1:1, tahun 2013 
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Permainan Tradisional Teropa Tempurung. Penelitian ini 

bertujuan untuk membantu siswa dalam mengurangi hiperaktif 

yang berlebihan sebelum memulai proses pembelajaran dengan 

permainan alat tradisional. Metode penelitian ini adalah 

eksperimen dalam bentuk SRR (Singel Subject Research). 

Pengambilan data menggunakan metode Intervensi. Analisis data 

berupa analisis visual grafis. Hasil dari penelitian ini adalah anak 

hiperaktif pada anak ADHD pada perilaku tidak dapat duduk 

diam dikursinya dapat berkurang sebanyak 78% dari 22 % 

melalui permainan terompa tempurung.
22

 

5. Penelitian Tri Utami dan Elsa Naviati yang berjudul; Pengalaman 

Ibu Mengasuh Anak dengan Resiko GPPH. Tujuan dari 

penelitian ini adalah mengeksplor pengalaman ibu dalam 

mengasuh anak dengan resiko GPPH. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 

fenomenologi, pengumpulan data dengan menggunakan teknik 

purposive sampling. Hasil dari penelitian ini menunjukan 

pelaksanaan dalam mengasuh anak dengan resiko gangguan 

GPPH oleh ibu belum menggunakan penetapan pelaksanaan 

aturan yang konsisten melalui jadwal aktivitas harian. Dalam 

mengasuh anak dengan resiko GPPH, ibu memberlakukan 

pemberian penghargaan dan hukuman. Adanya hal ini perlu 

                                                           
22

Meliastari, Mengurangi Hiperaktif Anak Attention Deficit/Hiperacticity Disorder 

(ADHD) Melalui Permainan Tradisional Teropa Tempurung, Jurnal UNP, Volume 1 Nomor 2 

Mei 2012. 
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mendapat dukungan dari lingkungan sekitar.
23

 Dari penelitian Tri 

Utami dan Elsa belum terdapat program dan aturan yang tepat 

dari pengasuhan orangtua kepada anak GPPH. Sehingga penulis 

dalam penelitaian yang ingin dilakukan ini akan meneliti 

program dan juga teknik yang digunakan untuk menangani anak 

GPPH/ADHD. 

 

E. Metode Penelitian 

Untuk mendukung proses penelitian dan riset ini, maka 

digunakanlah metode penelitian. Metode penelitian adalah suatu cara 

ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan 

kegunaan tertentu.
24

 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitiatif. Metode 

penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuannya tidak 

diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.
25

 

Dalam penelitian kualititatif prosesnya melibatkan kegiatan 

mengamati orang, lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan 
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 Tri Utami dan Elsa Naviati, Pengalaman Ibu Mengasuh Anak dengan Resiko GPPH, 
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mereka dan berusaha memahami pemikiran mereka tentang dunia 

sekitarnya.
26

 

Penelitian kualitiatif ini bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dan 

dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada 

suatu konteks khususnya yang alamiah dan dengan memanfaatkan 

metode ilmiah.
27

 

Jenis penelitian deskriptif kualitatif ini menggunakan 

rancangan penelitian studi kasus. Penggunaan jenis penelitian 

dengan rancangan penelitian studi kasus ini berorientasi pada 

proses dan menghasilkan data deskriptif, maka dalam penelitian ini 

penulis menggali tentang konsep isma behavior therapy dan juga 

proses pelaksanaan terapi yang diberikan oleh terapis dalam 

menangani anak ADHD (Attention Deficit-Hyperactivity 

Disorder). 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Subjek penelitian 

Subjek penelitian adalah orang yang merespon atau 

yang menjawab pertanyan-pertanyaan penulis, baik pertanyaan 

tertulis maupun secara lisan dengan kata lain yang disebut 

merespon.
28

 Dalam penelitian ini diperoleh data dari observasi 
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dan wawancara dari Pengasuh Pondok pesantren, dua terapis 

sekaligus menjadi guru, tiga orang santri dan juga orang tua 

santri ADHD (Attention Deficit-Hyperactivity Disorder). 

Adapun teknik pengambilan subjek yang akan dijadikan 

informan penelitian ini menggunakan teknik purposive 

sampling. Purposive sampling merupakan teknik pemilihan 

subjek yang memiliki kriteria yang telah ditentukan 

sebelumnya.
29

 Kriteria subjek dalam penelitian ini adalah: 

1) Pengasuh Pondok Pesantren Ainul Yakin Special Children 

Yogyakarta 

2) Terapis sekaligus yang menjadi guru santri 

3) Santri yang memiliki riwayat ADHD 

4) Orang tua yang memiliki anak ADHD 

Dari penjelasan yang dijabarkan diatas maka subjek 

dalam penelitian ini adalah: 

1) Pengasuh Pondok Pesantren Ainul Yakin sebagai 

pengelolah lembaga dan mempunyai informasi untuk 

menggali data yang dibutuhkan. 

2) Terapis sekaligus menjadi guru santri yang menjadi subjek 

utama dalam penelitian ini, sebagai sumber data yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini. 
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3) Santri yang memiliki riwayat ADHD, sebagai informasi 

dan sumber data berupa pengalaman dalam mengikuti 

terapi yang diberikan. 

4) Orang tua yang memiliki anak ADHD sebagai penguat dan 

penambah data, informasi yang dibutuhkan. 

b. Objek penelitian 

Objek penelitian adalah sesuatu yang diteliti dan 

tentang apa saja yang digali atau dicari dalam penelitian.
30

 

Sehingga hal yang dijadikan objek dalam penelitian ini terkait 

dengan konsep dan penerapan Isma Behavior Theraphy untuk 

menangani anak ADHD (Attention Deficit Hyeperactivity 

Disorder) di Pondok Pesantren Ainul Yaqin Special Children 

Yogyakarta. 

c. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Ainul 

Yakin Special Children salah satu pondok pesantren difabel di 

Yogyakarta, tepatnya di daerah Sumberwungu, Tepus, 

Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan suatu proses untuk 

mendapatkan data yang akurat berdasarkan keperluan penelitian. 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 
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dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis 

gunakan adalah sebagai berikut: 

a. Observasi 

Observasi adalah metode atau cara-cara menganalisis 

dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai 

tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau 

kelompok secara langsung. Metode ini digunakan di lapangan 

agar penulis memperoleh gambaran yang lebih luas tentang 

permasalahan yang diteliti.
31

 Sehingga kegiatan yang dilakukan 

pada saat observasi yakni mencatat secara sistematik kejadian-

kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain 

yang diperlakukan dalam mendukung penelitian yang sedang 

dilakukan. Pada tahapan awal observasi hanya melakukan 

kegiatan secara umum, penulis mengumpulkan data melalui 

informan. Tahap selanjutnya penulis mengamati yang terfokus, 

sehingga penulis akan mendapatakan pola dari perilaku dan 

hubungan yang terus menerus terjadi. Jika hal itu sudah 

ditemukan, maka penulis akan dapat menemukan tema-tema 

yang akan diteliti. 

Dalam melakukan observasi salah satu peranan pokok 

adalah untuk menemukan interaksi yang kompleks dengan latar 
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belakang sosial yang dialami.
32

 Pengamatan yang dilakuakan 

oleh penulis yakni mendatangi langsung lokasi penelitian 

yakni, di Pondok Pesantren Ainul Yakin Special Children 

untuk mengamati santri berkebutuhan khusus dan terapi yang 

diberikan oleh terapis di tempat tersebut. 

Penulis menggunakan jenis observasi dalam penelitian 

ini adalah non-partisipan, artinya penulis tidak turut ambil 

bagian dalam kegiatan yang diteliti. Metode ini digunakan 

sebagai pelengkap dan penguat data yang diperoleh dengan 

metode wawancara dan dokumentasi pada objek penelitian. 

Karena pada dasarnya dalam observasi ini penulis hanya untuk 

mencari data dengan melalui pengamatan. 

b. Wawancara 

Wawancara/ interview adalah suatu teknik pengumpulan 

data, informasi, pendapat yang dilakukan melalui percakapan 

atau pertanyaan, baik secara langsung maupun tidak 

langsung.
33

 Dalam penelitian ini penulis melakukan 

wawancara. Wawancara ini teknisnya adalah wawancara bebas 

terpimpin, dimana pewawancara bebas menayakan apa saja 

yang ingin ditanyakan, namun tetap berpedoman pada garis 

besar tentang hal-hal yang ingin ditanyakan. Dengan metode 
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ini penulis ingin mendapatkan informasi atau data untuk 

menjawab masalah penelitian yang lebih mendalam dan lebih 

akurat dari narasumber yang dipercaya. 

Dalam refrensi lain, metode wawancara ini juga dapat 

diartikan sebagai suatu teknik komunikasi secara langsung, 

yakni teknik data dimana penulis mengadakan tanya jawab 

secara langsung kepada Pembina pondok pesantren dan juga 

denga terapis.
34

 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi dari asal katanya dokumen, yang artinya 

barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode 

dokumentasi, penulis menyelidiki benda-benda tertulis seperti 

buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen 

rapat, catatan harian, dan sebagainya.
35

 Dokumentasi yang 

diperlukan berbentuk tulisan yang meliputi data seperti, 

Kurikulum, Kegiatan Harian, file dan laporan santri. 

Dokumentasi berbentuk foto kegiatan pembelajaran, kegiatan 

terapi. Dokumentasi dimanfaatkan sebagai penguat terhadap 

kedua teknik sebelumnya. Melalui mtode dokumentasi, penulis 

memperoleh data-data penting seperti deskripsi tema penelitian 

dan uraian pendukungn dari objek penelitian. 
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4. Metode Analisis Data 

Analisis data yaitu menguraikan atau menjelaskan data 

yang telah dikumpulkan sehingga data dapat ditarik kesimpulan 

atau pengertian. Untuk menganalisis data yang diperoleh maka hal 

ini penulis menggunakan metode deskriptif-kualitatif, yaitu 

penyajian data dalam bentuk tulisan dan menerangkan apa adanya 

sesuai dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian, langkah 

terakhir adalah menarik kesimpulan. 

Proses analisis data secara keseluruhan melibatkan usaha 

memaknai data yang berupa teks atau gambar. Penulis 

mempersiapkan data yang akan diteliti terlebih dahulu untuk 

dianalisis yaitu hasil wawancara dan observasi kemudian 

melakukan pemahaman secara mendalam mengenai data, 

menyajikan data dan membuat interpretasi makna yang lebih luas 

tentang makna tersebut.
36

 

Ada tiga komponen dengan istilah interactive model yang 

dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang dikutip Pawito 

yaitu:
37

 

1. Reduksi data (data reduction), diartikan sebagai proses 

pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanan, 

pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul 

dari data-data yang tertulis di lapangan. Reduksi data ini 
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37

 Pawito, Penelitian Komunikasi Kualitatif (Yogyakarta: LKIS, 2017), 104. 
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berlangsung terus menerus selama penelitian di lapangan 

sampai laporan akhir lengkap tersusun. Yang direduksi dalam 

penelitian ini berupa hasil dari wawancara dan observasi di 

Pondok Pesantren Ainul Yakin Special Children Yogyakarta. 

2. Penyajian data, merupakan rangkaian kalimat yang disusun 

secara logis dan sistematis sehingga mudah dipahami. 

Kemampuan manusia sangat terbatas dalam menghadapi 

catatan lapangan yang bias, jadi mencapai ribuan halaman. 

Oleh karena itu diperlukan sajian data yang jelas dan 

sistematis dalam membantu penelitian menyelesaikan 

pekerjaanya menarik. Data yang disajikan dalam penelitian 

ini adalah mengenai terapi behavior pada anak ADHD 

(Attention Deficit-Hyperactivity Disorder). 

3. Kesimpulan/Verifikasi, penarikan kesimpulan sebagai dari 

satu kegiatan dan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-

kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung. 

Verifikasi merupakan tinjauan ulang pada catatan-catatan 

lapangan dan peninjauan kembali sebagai upaya untuk 

menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data 

yang lain. Singkatnya, makna-makan yang muncul dari data 

harus diuji kebenarannya, kekkokohannya, dan kecocokannya 

yakni yang merupakan validitas. Sehingga penarikan 

kesimpulan penulis harus dengan data yang valid yaitu dari 
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data yang diperoleh dalam kegiatan penelitian dari latar 

belakang penelitian sampai akhir agar pengumpulan data 

tercapai. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah dalam memahami permasalahan yang 

diteliti, penulis menyajikan laporan akhir ini menjadi empat bab 

pembahasan. 

Bab petama pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, 

metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, membahas mengenai kajian teori mengenai terapi 

behavior dan Anak ADHD (Attention Deficit Hyeperactivity 

Disorder). 

Bab ketiga membahas tentang gambaran secara umum Pondok 

Pesantren Ainul Yakin Special Children meliputi letak geografis, 

sejarah berdirinya, identitas pondok pesantren berupa visi dan misi, 

keadaan dan jumlah santri, sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga 

kependidikan, struktur organisasi yayasan Pondok Pesantren Ainul 

Yakin Special Children Yogyakarta. 

Bab keempat, berisi tentang penerapan dan hasil terapi 

behavior dapat merubah perilaku pada anak ADHD (Attention Deficit 
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Hyperactivity Disorder) di Pondok Pesantren Ainil Yakin Special 

Children Yogyakarta. 

Bab kelima penutup, yang berisi tentang kesimpulan 

berdasarkan hasil analisis data dan saran-saran yang diajukan 

berdasarkan kesimpulan penelitian. 

Daftar pustaka, berisi tentang buku bacaan dan buku refrensi, 

seperti buku, jurnal, tesis, skripsi, dan artikel sebagai dasar 

penyusunan tugas akhir ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka 

ada empat kesimpulan yang diperoleh penulis sebagai jawaban atas 

rumusan masalah yang telah diajukan, yaitu: 

1. Pelaksanaan dari model isma behavior therapy untuk anak Attention 

Devicit-Hyeperactivity Disorder (ADHD) di pondok pesantren Ainul 

Yakin Special Children adalah sebuah penerapan pola pembiasaan 

perilaku beribadah kepada anak-anak. Proses penghapusan hasil 

belajar perilaku maladaptif diubah dengan cara memberikan 

pengalaman-pengalaman belajar pada anak, sehingga perilaku 

maladaptif anak dapat berkurang. Adapun tahapan dari pelaksanaan 

model isma behavior therapy, pertama memberikan asesmen tujuannya 

untuk mengetahui perilaku anak yang bermasalah dan yang akan 

ditangani. Asesmen diilakukan dengan cara mengamati perilaku yang 

muncul pada anak berdasarkan durasi, frekuensi, dan juga intensitas 

perilaku anak pada lingkungan. Kedua, melakukan observasi dan 

menentukan tujuan (goal setting). Terapis menentukan tujuan (goal 

setting) yang disusun berdasarkan hasil asesmen yaitu berupa Rencana 

Program Terapi Santri (RPTS). RPTS berisi mengenai hasil 

pengamatan, jadwal program, dan tujuan program. Didalam RPTS ada 
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pola pembiasaan perilaku yang diterapkan kepada anak ADHD berupa 

penerapan makan dan minum yang baik, membiasakan sholat 

berjam’ah, berpuasa, menghafal, bersuci, dan diajarkan akhlak yang 

baik. Ketiga, teknik yang digunakan dalam model isma behavior 

therapy adalah teknik menghilangka atau mengurangi tingkah laku 

yang dikehendaki yakni Penghapusan, Satisasi (penjenuhan), dan 

Pemberian Hukuman. Sedangkan teknik mengembangkan tingkah laku 

yang dikehendaki yakni Penguatan positif, Token economy, dan 

Timeout. Ke empat, pengkontrolan, pengkontrolan dilakukan dengan 

dua cara yakni pengkontrolan dari terapis dan juga pengasuh, dan 

pengkontrolan dari teman sebaya. Terakhir evaluasi, yakni 

mengevaluasi realisasi dari program yang telah dibuat. Dalam evaluasi 

seluruh guru, terapis, dan juga orang tua anak melakukan kegiatan 

sharing guna mengetahui permasalahan, kendala, kegagalan maupun 

keberhasilan program terapi anak ADHD yang sudah dilakukan, dan 

menentukan tindak lanjutan dari terapi. 

2. Pengalaman dari anak ADHD pada penelitian ini mengamati tiga 

subjek perilaku anak dalam mengikuti model isma behavior therapy 

yakni RF, RL, AJ. Subjek mendapatkan semua teknik yang diterapkan 

yakni Penguatan positif, pemberian hukuman, token economy, Satitasi 

(penjenuhan), Penghapusan, dan juga mengikuti program kegiatan 

yang diberikan oleh Pondok Pesantren. 
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B. Saran 

1. Bagi pondok pesantren ainul yakin Special Children, karena tujuan 

utama dari pondok ini adalah sebuah pemasyarakatan sehingga 

harapanya bisa memberikan kontribusi untuk para orang tua dan para 

santri yang memiliki kebutuhan khusus dalam keterbelakangan mental 

dan belum bisa mengkontrol emosi, dengan adanya pondok ini orang 

tua tidak akan pupus harapanya karena selain anak dapat diterapi anak 

juga bisa mempelajari ilmu agama di pondok. Semoga pondok dapat 

terus memberikan yang terbaik untuk para santri, wali santri, terapis, 

pengasuh dan juga masyarakat sekitar sehingga semuanya memiliki 

kepribadian dan keihklasan dalam membantu. 

2. Bagi Terapis dan Pengasuh, agar tetap semangat, ikhlas, dan tidak 

henti-hentinya bersabar dalam mengahadapi segala keadaan terutama 

dalam mengahadapi santri-santri yang kadangkala masih menimbulkan 

perilaku yang kurang baik, santri yang belum mampu mengendalikan 

emosi diri sendiri, karena pondok pesantren ini khusus anak difabel 

sehingga santri-santri sangat perlu bimbingan yang khusus dan juga 

pengawasan dari terapis dan pengasuh. Semoga pondok pesantren 

ainul yakin bisa menambah tenaga terapis dan juga pengasuh untuk 

santri. 

3. Bagi keluarga santri, keterlibatan orang tua sangat penting dalam 

memberikan lingkungan yang baik dan juga menjadi modeling 

terhadap perilaku anak, sehingga apa yang telah didapatkan di pondok 
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ketika anak kembali kelingkungan keluarga anak bisa memperkuat 

perilaku baiknya.  
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Pedoman Wawancara 

 

A. Pengelola  

 

1. Tahun berapa pondok pesantren special children ini didirikan? 

2. Bagaimana latar belakang berdirinya pondok pesantren ini? 

3. Apa tujuan dari pondok pesantren ini didirikan? 

4. Bagaimana mencari santri special children ini? 

5. Apa program yang ada di pondok pesantren ini? 

6. Berapa jumlah santri? 

7. Apakah ada kriteria dalam menerima santri? Jika ada, seperti apa? 

8. Berapa jumlah SDM di pondok pesantren ini? 

9. Berapa admnistrasi yang ditanggung oleh santri di pondok pesantren ini? 

 

B. Terapis 

 

1. Bagaimana konsep terapi IBT ini? 

2. Bagaimana pelaksanaan terapi? 

3. Apa saja teknik yang digunakan dalam terapi? 

4. Khusus untuk anak ADHD terapi apa yang diberikan? 

5. Bagaimana terapis mengetahui bahwasaanya anak ini mempunyai riwayat ADHD? 

6. Bagaimana cara mendekati anak ADHD? 

7. Bagaimana kondisi anak ADHD sebelum dan setelah menjalani terapi IBT? 

8. Pihak mana saja yang terlibat dalam pemberian terapi IBT pada anak ADHD? 

9. Kendala apa saja yang dihadapi terapis dalam menangani anak ADHD? 

10. Apa saja yang mendukung keberhasilan dalam mengurangi anak ADHD? 

11. Apakah dalam terapi IBT memberikan pendekatan keagaaman? Jika iya, apa bentuk-

bentuk dan pelaksanaanya pendekatan keagamaan untuk santri terutama pada santri 

ADHD? 

12. Bagaimana respon santri special children dalam menerima terapi IBT terkhusus 

untuk santri ADHD? 

13. Berapa waktu yang dibutuhkan dalam terapi IBT dalam menangani santri terutama 

anak ADHD? 

14. Sejauh apa keberhasilan terapi IBT ini dalam menangani anak ADHD? 

 

C. Orang tua 

 

1. Apa alasan Bapak/Ibu memasukan anak ke pondok pesantren special children ini? 

2. Apa harapan Bapak/Ibu dengan anak dimasukkan di pondok pesantren ini? 



3. Sejak kapan Bapak/Ibu menyadari bahwasannya anak mengalami ADHD? 

4. Bagaimana kondisi anak sebelum dan setelah di pondok pesantren? 

5. Apakah ada arahan dari pondok pesantren? 

6. Bagaimana dukungan keluarga terhadap anak dan pondok pesantren? 

7. Bagaimana cara bapak/ibu menangani anak ADHD ketika ada di rumah? 



PEDOMAN PENGUMPULAN DATA 

 

A. Pedoman Observasi 

 

1. Letak geografis Pondok Pesantren Ainul Yakin Special Children Yogyakarta. 

2. Sejarah berdirinya Pondok Pesantren Ainul Yakin Special Children Yogyakarta 

3. Visi dan Misi Pondok Pesantren Ainul Yakin Special Children Yogyakarta 

4. Struktur Organisasi Pondok Pesantren Ainul Yakin Special Children Yogyakarta 

5. Keadaan dan Jumlah santri yang terdaftar 

6. Profil pengurus dan terapis 

7. Keadaan sarana dan prasarana 

 

B. Pedoman Dokumentasi 

1. Kondisi lingkungan sekitra Pondok Pesantren Ainul Yakin Special Children 

Yogyakarta 

2. Kegitan pembelajaran di Pondok Pesantren Ainul Yakin Special Children Yogyakarta 

 



Transkip Wawancara Subjek Penelitian 

 

1. Data Wawancara Infroman Terapis 

Nama Informan  : Isma Almatin 

Umur  : 36 Tahun 

Jabatan   : Pimpinan Pondok sekaligus terapis di Ainul Yakin 

Special Children 

Tanggal Interview  : Kamis, 22 Maret 2018.  

 

 

No. Interviewer Interviewe 

1 Bagaimana konsep Isma 

Behavior Theraphy di 

Pondok ini? 

Modifikasi perilaku ya, ya saya ambil dari 

dasarnya pendekatan dari Skinner, Pavlop, 

tapi itu hanya sebagai bahan yang harus 

diketahui, tapi saya tidak menerapkannya 

disini. Saya lebih mendasari kepada 

“Wamaa kholaqtul jinna wal insa illaa liya’ 

buddun.” 

Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk 

menjadi manusia sebaik-baiknya. 

Sehingga ini yang menjadi dasar bagi saya. 

Karena semuanya ini yang menjadi dasar 

adalah iman dan takwa seseorang. 

Menerapkan ajaran yang bagus, menjalankan 

syariat Allah. 

Mengajak orang itu beriman dan bertakwa. 

Orang yang nakal dan menyimpang itu karena 

tidak bisa menekan nafsu di dalam dirinya. 

 

Terapi itu adalah perilaku, jadi harus 

istiqomah.  

Sesuatu perubahan akan terjadi kepada 

seseorang ketika dia melakukan sebuah 

aktifitas secara terus menerus. Jadi kita 

melakukan sebuah pola perilaku pembiasaan, 



sebuah habit. 

2 Bagaimana bentuk 

pelaksanaan dari Isma 

Behavior Theraphy di 

Pondok ini? 

Bagaiman disini menerapkan periaku santri 

dengan cara mengajari mereka beribadah, 

seperti bagaimana wudhu yang benar, itu kan 

bagian dari terapi, bagaimana sholat, gerakan 

sholat, ini bagian dari pembiasaan dari 

perilaku santri-santri. 

 

Awal-awal jelas kayak biasanya, assement 

observasi ya dong, tetap standar psikologi, 

nanti dilhat dari riwayatnya juga, bisa dari 

faktor keluarga, kognitifnya, dan juga pola 

makannya. 

 

Kedua, kita membuat rpts (rencana program 

treatmen santri), jadi nanti kita buat progam 

untuk santri yang permasalahan gini gini,  

Nanti dilihat faktornya apa, jelas pertama kali 

itu adalah lingkungan, jadi kita jauhkan dulu 

anak ini dari lingkungan awalnya, yaitu 

lingkungan sama orangtua, nanti kita ganti 

kebiasaan-kebiasaan/ kegiatan yang biasa 

dilakukan di lingkungan rumah dengan 

kebiasaan kebiasaan yang ada di pondok, dari 

bangun tidur tahajud, dziki, puasa sunnah, 

menjaga perkataan perbuatan, latihan 

tazkiatun nafsh, tertib dengan apa dengan 

hafalan quran, itu bagian dari pola-pola kita. 

 

Dan membiasakan ibadah yang benar, dari 

wudhu, sholat, mandi, makan, ya yang 

menjadi sunnah rosul kita terapkan kepada 

anak. 



 

Ketiga, pengkontrolan ini kita lakukan secara 

bersama-sama, dari segi pengkontorlan dari 

system ada cctv, dari pengasuh, dan juga 

pengkontrolan dari teman sebaya. Karena ini 

yang menjadi pengkontrol perilaku 

pembiasaan anak-anak. Membiasakan sebuah 

disiplin. Kalau temenya melanggar, temennya 

yang satu mengingatkan atau cerita sama 

pengasuh. 

Sehingga nanti kita sisipkan juga bahwasanya 

yang paling melihat itu ya Allah,  

 

Keempat evaluasi, yang terakhir akan 

diadakan evaluasi setiap santri karena tujuan 

terapi ini berhasil itu kalau santri sudah bisa 

terbangun sefl spiritual quantum (SSQ), 

mereka sudah membiasakan perilaku 

beribadah, memang bukan disamakan dengan 

orang biasa tapi dari hasil assement awal 

sampai 3 bulan ada peningkatan atau tidak. 

Missal santri awalnya dia keteika dzikir tidak 

bisa duduk diam, ganggu temannya, dia bisa 

menjadi lebih duduk tenang. Bisa mengikuti 

kegiatan yang ada, nanti semakin anak 

menunjukan peningkatan, anak akan diikutkan 

kepada kegiatan warga sekitar pondok, apakah 

anak bisa mengikuti aktivitas warga atau 

masih menunjukan perilaku yang bermasalah. 

 

3 Apa saja teknik yang 

digunakan dalam 

Theraphy ini? 

Tekniknya ya kalau kegiatan yang tidak 

dilakukan oleh santri ya dihukum atau 

punishment, disini ada ruang sel untuk anak, 



kalau mereka ngengkel ya kita masukan, nah 

ini yang masih belum kita perkuat, tapi akan 

kita disiplinkan. Ini yang masuk sel untuk 

anak-anak yang bener-bener tidak melakukan 

program, tapi kalau anak yang melanggar hal 

sepele semisal dzikir ngantuk, anak kami 

suruh berdiri sampai selesai dzikir, atau juga 

bisa berupa hukuman memberisihkan 

makanan, tidak dapat sarapan pagi cuma dapat 

snack, 

 

reward nya ya biasanya kita memberikan apa 

yang disukai oleh santri, seperti jalan-jalan 

atau makan diluar atau juga dibolehin untuk 

telpon orangtua mereka. 

Anak juga disanjung dengan kalimat positif 

dan diperkuat didepan teman-temannya 

supaya menjadi contoh buat teman lainnya. 

4 Bagaimana terapis 

mengetahui bahwa santri 

mempunyai riwayat 

ADHD? 

Kita  mengetahuinya ya dari assement dan 

observasi pertama anak masuk di pondok ini, 

sejauh mana hiperaktivnya, implusivnya, 

kognitif nya, kita lihat semuanya diproses ini 

mbak. Sehingga kita bisa membuatkan rps 

(rencana program santri) untuk yang diberikan 

kepada santri,  

5 Kendala apa saja yang 

dihadapi terapis dalam 

menangani anak ADHD?  

Yang jelas pertama itu karena kurangnya 

personil, kalau saya sendiri sih personil. Jadi 

perlu panjenangan ketahui, saya tidak 

menerapkan aturan baku, jadi kalau saya 

menerapkan aturan baku stress semua nanti, 

wong yang bantu saya itu orang-orang sekitar 

pondok. Cuma tamatan smp/sma, jd bahasa 

saya sederhana saja, jadi mereka akan tahu, 



ohh itu terapi toh. Karena disini saya 

membangun tiga mbak, yaitu system, guru-

gurunya, dan sarana prasarana. Karena ini 

baru, jadi ini yang menjadi kendala utama.  

 

Kedua, ya itu sarana prasarana yang 

contohnya pembangunan masih kurang 

banget. Sedangkan anak-anak yang mau 

masuk disini sudah banyak yang inden/antri.  

 

Ketiga itu lingkungan rumah yang berbeda 

dengan kegiatan yang ada dipondok, kalau 

anak-anak liburan pulang dijembut oleh orang 

tuanya, dan orang tua ada beberapa tidak 

mendukung, jadi anak kembali lagi pada 

perilaku-perilaku awal, karena perilakunya 

belum terlalu kuat. Jadi ya itu, lingkungan 

keluarga juga harus mendukung. Supaya 

perilaku anak yang sdh baik di pondok, pulang 

ke rumah ya tetep perilakunya sama. Baik 

juga. 

6 Pendukungan dari 

keberhasilan terapis? 

Anu yang bisa mendukung ya, keberhasilan 

dari terapis ini ya pertama dari personilnya, 

kedua sarana prasarana, personil, 

kurikulum,dan pelaksananya yo alami saja. 

7 Berapa waktu yang 

dibutuhkan terapis dalam 

menangani anak ADHD? 

Ya kalau untuk membiasakan anak-anak 

paling tidak kita membutuhkan waktu sekitar 

2 bulan mbak, untuk anak-anak mengikuti 

kegiatan dan program yang ada di pondok. 

Tapi itu tidak semua anak waktunya sama. 

Tapi kalau untuk keseluruhan waktu, anak-

anak disini ya wajib nyantri selama 6 tahun, 

dan ditambah 2 tahun lagi untuk belajar 



terapis dan nantinya akan membantu anak-

anak yang lainnya juga. 

8 Sejauh apa keberhasilan 

terapi ini dalam 

menangani santri? 

Dilihat dari tingkat perubahan kebiasaan 

perilaku anak, karena dengan terapi perilaku 

ini sebuah terapi yang harapannya akan benar-

benar melekat pada kepribadian anak-anak 

mbak. Makanya saya ada bentuk SSQ (Self 

spiritual quantum), jika anak sudah terbentuk 

kepribadian yang religius insyaAllah mereka 

akan menjadi manusia yang bertakwa dan 

bermanfaat untuk diri sendiri dan sekitarnya. 

 

 

2. Data Wawancara Infroman Terapis 

Nama Informan  : Agus 

Umur  : 38 Tahun 

Jabatan   : Pengasuh Pondok sekaligus terapis di Ainul Yakin 

Special Children 

Tanggal Interview  : Sabtu, 31 Maret 2018.  

 

No Interviewer Interviewe 

1. Bagaimana Terapi IBT 

yang diberikan oleh 

pak isma ke setiap 

terapis? 

Biasanya kita belajar terapi sama Abi itu 

setiap hari sabtu setelah kegiatan 

pembelajaran anak-anak selesai mbak. Ya 

kita diajari bagaimana memberikan terapi 

ke setiap santri berdasarkan RPTS yang 

diberikan oleh Abi, kita harus disiplin dan 

juga tega sama anak, demi kebaikan anak-

anak. 

2. Bagaimana terapis 

mengetahui Assemen 

dan Observasi kepada 

santri, terutama santri 

Kalau ini kita hanya terima hasilnya dari 

Abi, karena abi yang membuatkan RPTS 

untuk santri, yang melakukan assement 

juga abi, kita hanya mengobservasi anak-



yang punya riwayat 

ADHD? 

anak saja, dan nanti akan dilaporkan ke 

abi mengenai perilaku anak, semisal anak 

yang sering jahil sama temen-temenya, 

berkata kotor yang tidak dapat dikontrol, 

sehingga menular ke temen-temennya,   

3. Bagaimana bapak 

menangani santri 

ADHD? 

Anak adhd ini orangnya mudah lupa 

mbak, hari ini diberi arahan begini, besok 

sudah lupa lagi, terus tenaganya juga kuat,  

4. Bagaimana bentuk 

keberhasilan terapi 

IBT bagi anak 

ADHD? 

Kita sejauh ini bisa melihat anak-anak 

mulai memberikan perubahan perilaku 

dari awal mereka sebelum asuk di pondok 

smpai masuk dipondok ini bisa dilihat dari 

kedesiplinan mereka selama mengikuti 

kegiatan di pondok, sosial mereka di 

pondok. 

5. Bagaimana bentuk 

perilaku anak ADHD 

dalam mengikuti 

setiap kegiatan yang 

ada di Pondok? 

Perilakunya ada yang susah diatur, 

disuruh sholat rapi cuma sebentar rapi 

terus pergi keluar dari shaf, kalu duduk 

ngaji suka jahili temannya, di kelas juga 

suka gaduh, ada juga yang kegiatan lain 

diluar main-main sendiri. 

6. Bagaimana kegiatan 

pelaksanan di pondok 

? 

Kegiatan di pondok sudah ada jadwalnya 

mbak, banyak kegiatannya tapi ya gak 

terlalu baku, karena anak-anaknya ya ga 

semua bisa mengikuti, tapi disini 

pembiasaanan mengikuti kegiatan dan 

disiplin waktu yang lebih ditekankan. 

 

Kegiatanya full, dari senin sampai 

minggu, anak-anak kegiatan dari pagi jam 



3 sudah bangun, dilanjutkan sholat 

tahajud dan dzikir sampai subuh, stelah 

subuh anak-anak persiapan bersih mandi 

dan sarapan, kalau anak mandiri dari hari 

senin sampai sabtu kegiatannya belajar 

bahasa arab dari jam 7-8 pagi. Dan di 

lanjutkan kegiatan formal, dibagi menjadi 

tiga kelas, kelas bina bantu, kelas serba 

bantu, dan kelas mandiri. Untuk kegiatan 

formal sekolah itu hari minggu libur. 

 

 

3. DataWawancara Infroman Santri 

Nama Informan  : Ajib 

Umur  : 10 Tahun 

Riwayat   : Santri ADHD Ainul Yakin Special Children 

Tanggal Interview  : Jumat, 30 Maret 2018.  

 

No. Interviewer Interviewe 

1. Sudah berapa lama di 

pondok ini? 

Saya sudah dua tahun di pondok mbak, 

kemarin sewaktu masih di bawah (daerah 

nitikan Jogjakarta) terus sekarang sudah 

pindah disini. 

2. Apa yang membuat 

saudara masuk di 

pondok? 

Aku dimasukan sama ibuk ke pondok, 

kemarin aku ikut di panti, terus sekarang 

di pindah lagi di pondok sini. 

3. Kegiatan di pondok 

yang diikuti apa saja? 

Kegiatannya yo ngaji mbak, bangun pagi 

pagi ke masjid terus sholat subuh, terus 

naik ke atas mandi makan, siap siap ke 

sekolah, pulang dari sekolah ke masjid 

sholat terus dzikir naik ke atas makan 

siang istirahat, nanti dibangunka pas 



ashar, same isya di masjid terus. Kalau 

sore hafalan ngaji mbak. 

4. Apa kesan saudara 

selama jadi santri 

disini? 

Gak enak e mbak, gak seneng aku disini, 

sering dimarahi sama pak agus e,  

5. Sewaktu mengikuti 

kegiatan pondok, 

pernah tidak menjahili 

teman lainnya? 

pernah mbak,  

6. Sanksi dari tidak 

mengikuti kegiatan di 

pondok ini apa? 

Pernah mendapatkan 

hukuman dari 

pengasuh? 

Pernah e mbak, aku dimasukan ke sel, 

soale ngengkelan/ngeyel (membantah), 

terus rebutan buku sama sekar, dimasukan 

ke sel, disini pada takut kalau di masukan 

ke sel, aku kapok e mbak, gak mau lagi 

dimasukan ke sel, 

 

 

4. DataWawancara Infroman Santri 

Nama Informan  : Rafa 

Umur  : 10 Tahun 

Riwayat   : Santri ADHD Ainul Yakin Special Children 

Tanggal Interview  : Jumat, 30 Maret 2018.  

 

No. Interviewer Interviewe 

1. Sudah berapa lama di 

pondok ini? 

Saya sudah dua tahun di pondok mbak, 

kemarin sewaktu masih di bawah (daerah 

nitikan Jogjakarta) terus sekarang sudah 

pindah disini. 

2. Apa yang membuat 

saudara masuk di 

pondok? 

Aku dimasukan sama ibuk ke pondok, 

kemarin aku ikut di panti, terus sekarang 

di pindah lagi di pondok sini. 

3. Kegiatan di pondok Kegiatannya yo ngaji mbak, bangun pagi 



yang diikuti apa saja? pagi ke masjid terus sholat subuh, terus 

naik ke atas mandi makan, siap siap ke 

sekolah, pulang dari sekolah ke masjid 

sholat terus dzikir naik ke atas makan 

siang istirahat, nanti dibangunka pas 

ashar, same isya di masjid terus. Kalau 

sore hafalan ngaji mbak. 

4. Apa kesan saudara 

selama jadi santri 

disini? 

Gak enak e mbak, gak seneng aku disini, 

sering dimarahi sama pak agus e,  

5. Sewaktu mengikuti 

kegiatan pondok, 

pernah tidak menjahili 

teman lainnya? 

pernah mbak,  

6. Sanksi dari tidak 

mengikuti kegiatan di 

pondok ini apa? 

Pernah mendapatkan 

hukuman dari 

pengasuh? 

Pernah e mbak, aku dimasukan ke sel, 

soale ngengkelan/ngeyel (membantah), 

terus rebutan buku sama sekar, dimasukan 

ke sel, disini pada takut kalau di masukan 

ke sel, aku kapok e mbak, gak mau lagi 

dimasukan ke sel, 

 

 

5. Data Wawancara Infroman Santri 

Nama Informan  : Rafli 

Umur  : 11 Tahun 

Riwayat   : Santri ADHD Ainul Yakin Special Children 

Tanggal Interview  : Jumat, 30 Maret 2018.  

 

No. Interviewer Interviewe 

1. Sudah berapa lama di 

pondok ini? 

Saya sudah dua tahun di pondok mbak, 

kemarin sewaktu masih di bawah (daerah 

nitikan Jogjakarta) terus sekarang sudah 



pindah disini. 

2. Apa yang membuat 

saudara masuk di 

pondok? 

Aku dimasukan sama ibuk ke pondok, 

kemarin aku ikut di panti, terus sekarang 

di pindah lagi di pondok sini. 

3. Kegiatan di pondok 

yang diikuti apa saja? 

Kegiatannya yo ngaji mbak, bangun pagi 

pagi ke masjid terus sholat subuh, terus 

naik ke atas mandi makan, siap siap ke 

sekolah, pulang dari sekolah ke masjid 

sholat terus dzikir naik ke atas makan 

siang istirahat, nanti dibangunka pas 

ashar, same isya di masjid terus. Kalau 

sore hafalan ngaji mbak. 

4. Apa kesan saudara 

selama jadi santri 

disini? 

Gak enak e mbak, gak seneng aku disini, 

sering dimarahi sama pak agus e,  

5. Sewaktu mengikuti 

kegiatan pondok, 

pernah tidak menjahili 

teman lainnya? 

pernah mbak,  

6. Sanksi dari tidak 

mengikuti kegiatan di 

pondok ini apa? 

Pernah mendapatkan 

hukuman dari 

pengasuh? 

Pernah e mbak, aku dimasukan ke sel, 

soale ngengkelan/ngeyel (membantah), 

terus rebutan buku sama sekar, dimasukan 

ke sel, disini pada takut kalau di masukan 

ke sel, aku kapok e mbak, gak mau lagi 

dimasukan ke sel, 

 

 

 

 

 



6. Data Wawancara Informan Orang Tua Santri 

Nama Informan  : Tiwuk 

Umur  : 38 

Orang Tua/wali  : Orang Tua Rafa 

Tanggal Interview  : Jumat, 30 Maret 2018.  

 

No. Interviewer Interviewe 

1. Apakah Ibu tau kalau 

anak Ibu mempunyai 

riwayat ADHD? 

Iya saya mbak saya tau kalau anak saya 

ini masuk dikategori anak ADHD, emang 

anaknya aktif banget. Sampe saya itu 

kewalahan, tapi ayahnya gak percaya 

kalau si Rafa ini masuk anak ADHD. 

2. Bagaimana perilaku 

anak sebelum masuk 

ke pondok? 

Ampun mbak, kelalukan nya Rafa ini 

bener-bener ngelus dodo, sebelum masuk 

di pondok dia kan saya sekolahkan di SD, 

ah saya selalu dapet surat cinta dari pihak 

sekolah, pernah si Rafa membuang sepatu 

temannya, merusak bangku di sekolah. 

Pernah juga saya ajak Rafa pergi ke 

warung ya mbak, tau apa yang 

dilakukannya? Dia mengakat keranjang 

telur, dan dijatuhkannya, dengan 

santainya anak ini bilang, kok pecah ya 

buk telurnya? Hemmmm.. pernah lagi 

waktu sore-sore main ke taman, ada ibu-

ibu penjual sayur mateng deket taman, 

terus sayur ibuk itu di tumplekin sama 

Rafa, saya sering banget mbak mengganti 

barang orang yang dirusakan oleh anak 

saya ini. 

 

 

 



7. Data Wawancara Informan Orang Tua Santri 

Nama Informan  : Diah 

Umur  : 38 

Orang Tua/wali  : Wali Ajib 

Tanggal Interview  : Sabtu, 31 Maret 2018.  

 

No. Interviewer Interviewe 

1. Apakah Ibu tau kalau 

anak Ibu mempunyai 

riwayat ADHD? 

Iya saya taunya setelah assemen dari Abi 

mbak, dibilang kalau Ajib ini anaknya 

masuk ADHD. 

2. Bagaimana perilaku 

anak sebelum masuk 

ke pondok? 

Ajib ini orangnya mudah marah sering 

bahkan, tapi dia kalau ngerjain sesuatu ya 

itu saja dikerjakan, tidak mau 

mengerjakan tugas yang diberikan, 

maunya sendiri, dia waktu tu pernah main 

terus bongkar-bongkar sampah orang 

mbak, yang pemulung itu, ternyata dia 

obrak abri, dan dia ngumpulin barang 

bekas radio gitu, terus dibawak pulang, itu 

aja yang dikerjakan, tapi ajib ini juga jahil 

orangnya mbak, nakal gitu.  

Kemarin sudah dimasukan pondok, tapi 

dikeluarkan karena orang tua nya pengen 

ajib ini ga hanya agama aja yang didapat, 

tapi akademik juga gitu, eh di sekolah 

malah sering dapat peringatan dari guru, 

karena dikelas tidak tertib, dan ngeyelan 

sama guru, akhirnya dia dimasukan ke 

pondok lagi. 

 

 

 



Catatan Lapangan 1 

Metode Pengumpulan Data: Observasi 

 

 

Hari/Tanggal  : Kamis, 8 Juni 2017 

Lokasi   : Pondok Pesantren Ainul Yakin Special Children 

Subjek Data  : Pak Isma 

 

A. Deskripsi Pengamatan 

Observasi pertama kali dilakukan ketika pondok pesantren sedang 

membuat kegiatan pembukaan bulan ramadhan. Kegiatan ini dihadiri oleh 

seluruh santri yang kurang lebih berjumlah 30 santri, keluarga santri, dan 

juga masyarakat sekitar pondok pesantren. Peneliti melihat kondisi 

perilaku santri yang kurang terkontrol dalam mengikuti kegiatan tersebut, 

sehingga membuat ketertarikan bagi peneliti untuk menanyakan lebih 

lanjut mengenai perilaku santri kepada pengurus pondok. Dimulai dari 

bagaimana awal mula pondok pesantren membuka pondok yang santrinya 

rata-rata adalah anak difabel. Peneliti juga melihat berbagai macam anak-

anak difabel, seperti tunarungu, tunalaras, tunaganda, autis, ADHD dan 

lainnya.  

 Hasil observasi yang dilihat oleh peneliti ialah perilaku anak-anak 

yang masih berhamburan dalam mengikuti kegiatan pengajian tersebut, 

ada anak yang berteriak-teriak, ada anak yang menjahili temannya bahkan 

menjahili tamu, dan ada anak yang asik bermain sendiri. Peneliti juga 

melihat para pengasuh selalu mengawasi gerak-gerik anak-anak juga  

mengkondisikan anak-anak agar tetap tertib dalam mengikuti kegiatan.  

B. Konten Pengamatan 

Dari hasil yang diamati peneliti melihat dari perilaku-perilaku yang 

dimunculkan oleh anak-anak seperti kurang fokus, suka menjahili teman 

disekitarnya, tidak dapat duduk diam dalam waktu lama, gerakan tidak 

teratur. Perilaku tersebut menunjukan dari ciri-cira anak yang hiperaktif, 

disorder, dan implusif.  



Tetapi peneliti harus lebih menanyakan lebih lanjut dan melihat 

hasil assemen dari anak-anak tersebut, karena perilaku ini rentan terjadi 

pada anak usia 7 tahun dan perilaku tersebut muncul kurang lebih dari 6 

bulan. Jika perilaku anak-anak tersebut dibiarkan tanpa ada perlakuan dari 

orangtua dan lingkungan sekitar, maka akan mengganggu proses 

perkembangan anak kedepannya seperti dari segi akademik, sosial, dan 

pekerjaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan Lapangan 2 

Metode Pengumpulan Data: Observasi 

 

 

Hari/Tanggal  : Kamis, 22 Maret 2018 

Lokasi   : Pendopo Pondok Pesantren  

Subjek Data  : Pak Isma 

 

A. Deskripsi Pengamatan 

 Observasi ini dilakukan dengan satu waktu pada proses 

pengambilan data. Bertempat di pendopo atas pondok pesantren yang 

dijadikan kantor dan juga tempat pertemuan terapis, wali santri, dan juga 

tamu. Infroman memberikan info mengenai tempat ini kenapa letak 

bangunan pendopo posisinya di atas. Pak Isma mengatakan jika dilihat 

dari segi bentuk strategis. Ruangan ini dapat melihat secara keseluruhan 

kegiatan anak-anak di bawah dan juga dapat mengkontrol anak-anak.  

 Jadi tugas para pengasuh memberikan pengkontrolan yang baik 

pada anak-anak. Seluruh kegiatan anak di kontrol, termasuk kegiatan 

anak-anak di dalam masyarakat. Peneliti mengamati ruangan dan juga 

jadwal yang tertempel di dinding kantor. Setiap pagi jadwal tertera untuk 

kelas mandiri diisi dengan kegiatan bahasa arab setelah kegiatan bangun 

malam sampai selesai subuh di masjid. Anak-anak yang sudah masuk di 

kelas mandiri diberikan meteri kelas bahasa sampai dengan jam 7 pagi. 

 Ruangan ini juga dipakai untuk rapat dengan para terapis setiap 

hari sabtu siang jam 2 siang. Karena para terapis berlatarbelakang dari 

pendidikan yang tidak seragam dan diambil dari masyarakat sekitar yang 

mau berjuang bareng bersama pak isma. Di dalam kegiatan ini, pak isma 

memberikan pelatihan terapi bagi guru-guru sekaligus terapis bagi anak-

anak. Jika ada permasalahan yang dihadapi di lapanganan maka pada saat 

pertemuan ini lah waktu yang tepat untuk membahas.  

 Kegiatan terapi dilakukan pada saat pembelajaran dan juga 

kegiatan anak-anak. Anak-anak memiliki jadwal dari bangun tidur jam 3 

pagi sampai dengan jam 9 malam. Adapun kegiatan yang peneliti ikuti 



yakni, anak-anak dibangunkan oleh pengasuh pada jam 3 pagi untuk 

melaksanakan sholat tahajud, dilanjutkan dzikir sampai menjelang sholat 

subuh, setelah kegiatan sholat berjamaah anak-anak melanjutkan dzikir 

sampai dengan jam 5.30 pagi di masjid pondok. Untuk anak-anak kecil 

kegiatan dilanjutkan kembali ke asrama untuk bersih-bersih dan bersiap 

belajar di kelas masing-masing. Sedangkan untuk anak-anak yang besar 

mereka melanjutkan pembelajaran bahasa selama 30 menit dan dilanjutkan 

kembali ke asrama untuk bersiap belajar di kelas. Sebelum ke kelas anak-

anak berkumpul di aula asrama untuk sarapan pagi dengan cara mengantri 

dan tidak jarang ada beberapa anak yang makanya masih disuapi oleh 

pengasuh, ada beberapa anak yang tidak tertib. Untuk hari senin dan kamis 

seluruh anak berpuasa sunnah.  

 Pembelajaran kelas dimulai pada jam 9 pagi sampai dengan jam 12 

dan dilanjutkan kegiatan di masjid untuk melaksanakan sholat jamaah, 

peneliti mengamati para pengasuh selalu mengkondisikan anak agar tertib, 

para pengasuh tidak ikut sholat berjamaah karena mengkontrol anak-anak 

dan ada beberapa anak harus perlu dibimbing dalam gerakan sholat. Jika 

anak yang tidak dapat dikontrol pengasuh akan memisahkan anak tersebut 

dari shaf untuk melakukan sholat sendiri di pojok masjid. Setelah kegiatan 

anak-anak lanjut untuk makan siang dan istirahat sampai menjelang waktu 

ashar. Dari sholat ashar sampai malam jam 8 anak-anak kegiatan full di 

masjid, melakukan hafalan, ngaji, dzjikir, da nada materi dari pondok. 

B. Konten Pengamatan 

Dari hasil observasi yang diamati peneliti mendapati hal-hal yang 

perlu dipersiapakan dalam proses terapi perilaku ialah tahapan-tahapan 

yang diberikan pada anak seperti mengamati perilaku apa yang muncul 

pada anak, karena kasus setiap anak pasti berbeda dan berbeda pula 

perlakuannya. Sehingga proses awal yang disiapkan adalah assemen 

perilaku anak. Proses tersebut baru bisa berlanjut pada proses persiapan 

program yang diberikan kepada anak, dalam kasus anak ADHD yang 



bermasalah adalah perilaku yang tidak bisa dikontrol oleh diri sendiri 

menyebabkan respon dari lingkungan yang kurang dapat menerima dan 

terkesan menyalahkan perilaku si anak. Dalam hal ini anak-anak seperti ini 

harus diberikan agenda atau jadwal kegiatan yang konsisten, karena 

dengan jadwal tersebut akan berpengaruh pada konsistensi perilaku anak. 

Program yang diberikan juga harus berdasarkan kebutuhan dan 

perkembangan si anak. 

 Dalam pengamatan peneliti sikap para pengasuh/terapis juga 

berpengaruh pada perilaku anak. Tidak hanya sikap tetapi hubungan 

kedekatan juga berpengaruh. Peneliti melihat bagaimana sikap kasih 

sayang yang diberikan dalam memperhatikan si anak. Sehingga anak dapat 

memahami apa yang diajarkan oleh pengasuh/terapis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan Lapangan 3 

Metode Pengumpulan Data: Observasi 

 

 

Hari/Tanggal  : Kamis, 29 Maret 2018 

Lokasi   : Ruang Belajar Pondok Pesantren Ainul Yakin 

Subjek Data  : Buk Isma (Guru) 

 

A. Deskiripsi Pengamatan 

Hasil pengamatan peneliti ada tiga kelas di dalam proses 

pembelajaran yang ada di pondok pesantren yakni kelas serba bantu, kelas 

bina bantu, dan kelas mandiri. Untuk anak-anak ADHD yang menjadi 

subjek dalam penelitian ini anak-anak masuk di dalam kelas mandiri. 

Dalam proses pembelajaran anak di kelas  ini super aktif sekali. Ada anak 

yang ribut dan tidak mendengarkan gurunya, ada yang lari-lari, dan ada 

yang tidur-tiduran. Ketika guru menjelaskan beberapa anak tidak 

mendengarkan gurunya bahkan ketika ditegur atau di suruh oleh guru 

tersebut, peserta didik diam, cuek dan tidak mendengarkan gurunya 

tersebut. Setiap hari di kelas ini ada aja anak yang menangis akibat ulah 

dari temannya sendiri. Rebutan mainan sehingga anak ketika 

berkomunikasi menggunakana kata-kata yang kurang sopan dan kasar. 

Namun Buk Isma tidak pernah memarahi secara langsung anak-

anak, melainkan memberikan nasehat dengan baik seperti memberikan 

sentuhan kepada anak-anak serta mimik wajah  dengan senyum kepada 

anak yang tertib. Selain itu Ibu Isma membiarkan anak yang susah di atur 

dalam pembelajaran. Tanpa memarahi anak tersebut, sehingga anak 

tersebut sendirinya ikut belajar meskipun masih mengganggu temannya 

sendiri. Namun ketika anak ini berantem sampai membuat anak menangis, 

maka guru memberikan nasehat untuk saling memafkan satu sama lain. Di 

samping itu guru mengajarkan kepada anak untuk saling berbagi satu sama 

lain dan membiasakan mengucapkan terima kasih kepada temannya. Jika 

perbuatan anak-anak yang membuat gaduh di dalam kelas sudah tidak 



dapat ditangani oleh guru kelas, maka anak-anak akan mendapatkan 

peringatan langsung oleh pengurus pondok dengan berbagai catatan. 

B. Konten Pengamatan 

Dalam pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, peneliti melihat 

penerapan terapi yang diberikan oleh guru. Seperti teknik terapi yang 

diberikan pada anak yang membuat gaduh, teknik yang diberikan yakni 

teknik penghapusan. Teknik pengahapusan yakni menghapus dengan cara 

mengacuhkan perilaku yang tidak dapat diterima oleh lingkungan sekitar 

seperti suka menyela pembicaraan/pertanyaan yang diberikan oleh guru. 

Sikap seperti ini diacuhkan oleh guru, sampai guru selesai memberikan 

arahan/pertanyaan. Tetapi jika anak tersebut dapat menerapkan perilaku 

yang diharapkan dan mengajukan pertanyaan maka diakan mendapat nila 

plus dari guru berupa sanjungan atau dia yang lebih diberi perlakuan 

respon dari pada anak-anak lain.  

Untuk perilaku anak yang suka menjahili anak, guru tidak langsung 

memarahi karena tidak semua anak langsung paham dan kadang anak juga 

tidak mpaham terhadap perilaku yang muncul. terapi diberikan jika 

perilaku gaduh anak melebihi batas, yakni diberi terapi hukuman tapi tidak 

berupa hukuman fisik melainkan hukuman yang mendukung 

keterampilannya dan tidak lupa guru menjelaskan maksud dari perlakuan 

yang diberikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan Lapangan 4 

Metode Pengumpulan Data: Observasi 

 

 

Hari/Tanggal  : Kamis, 22 Maret 2018 

Lokasi   : Aula dan Asrama Santri Pondok Pesantren  

Subjek Data  : Pak Agus 

 

 

A. Deskripsi Pengamatan 

 Hasil observasi yang diamati oleh peneliti ketika anak-anak berada 

di aula melakukan kegiatan makan bersama. Ada beberapa anak yang 

memang tidak tertib dalam menunggu antrian bahkan mengambil lauk atau 

nasi yang berlebihan. Dengan perilaku anak tersebut terapi yang diberikan 

oleh pengasuh atau terapis langsung diberikan berupa teguran untuk 

mengantri dengan tertib dengan cara mendampingi anak tersebut.  

 Untuk makanan yang diberikan kepada anak-anak di pondok ini 

tidak semua makanan bisa diberikan, ada daftar menu tersendiri bagi anak-

anak berkebutuhan khusus. Tapi bahan dasar makanan disini semuanya 

berasal dari kebun warga, tidak ada makanan instan yang diberikan ke 

anak-anak. Untuk anak ADHD makanan yang perlu dihindari adalah 

makanan yang mengandung tepung, pemanis. Karena jika jenis makanan 

ini diberikan ke anak-anak akan berakibat meningkatnya hiperakrtif. 

 Suasan asrama santri peneliti melihat ada beberapa ruangan khusus 

bagi anak-anak. Seperti ruangan tidur, ruangan sel bagi anak-anak yang 

tingkat pelanggaranya melebihi batas yang disepakati oleh peraturan 

pondok. Peneliti melihat ada satu anak yang berada di dalam ruangan 

sedang menulis ternyata ketika peneliti lihat anak tersebut sedang 

melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru karena di dalam kelas anak 

tersebut selalu mengganggui teman-teman.  

B. Konten Pengamatan. 

Dalam observasi ini peneliti mengamati pola makanan dan jenis 

makanan yang diberikan pada anak ADHD. Karena ada pantangan 

tersendiri terhadap jenis-jenis makanan yang tidak boleh dikonsumsi oleh 



anak-anak ADHD. Seperti makanan yang mengandung tepung, pemanis 

buatan, bahan penambah rasa. Jika makanan ini diberikan pada anak-anak 

hal ini akan berpengaruh pada perilakunya. Kandungan zat tersebut akan 

berpengaruh pada meningkatnya perilaku hiperaktif anak. Hal-hal seperti 

ini ada beberapa orang tua yang masih belum paham mengenai konsumsi 

apa yang diberikan untuk anak.  

Selanjutnya, pola-pola penerapan perilaku yang diterapkan dari 

pihak pondok pesantren ke anak-anak menjadi hal penting yang dilihat 

oleh peneliti. Bagaimana jadwal kegiatan anak-anak, apakah sesuai dengan 

rencan program yang diberikan. Dari seluruh kegiatan yang diberikan 

kepada anak-anak peneliti menyimpulkan dari hasil pengamatan berupa 

kegiatan yang diberikan adala pola-pola pembiasan perilaku yang baik 

berdasarkan sunnah, seperti makan dengan tertib, dari hal ini anak-anak 

diajarkan untuk belajar antri, makan dengan baik dengan cara duduk dan 

tidak banyak berbicara disaat makan, meletakan alat makanan 

ketempatnya tetapi ada beberapa anak yang masih perlu ditunggui oleh 

pengasuh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan Lapangan 5 

Metode Pengumpulan Data: Observasi 

 

 

Hari/Tanggal  : Sabtu, 24 Maret 2018 

Lokasi   : Aula Pondok Pesantren  

Subjek Data  : Pak Agus 

 

A. Deskripsi Pengamatan 

 Hasil observasi ini peneliti melihat pertemuan antara orangtua/wali 

bersama para pengurus pondok, terapis, dan pengajar. Peneliti mengamati 

program yang diberikan oleh pondok salah satunya pertemuan wajib 

antara orangtua/wali bersama pihak pondok dengan waktu 1 semester 

sekali. Dalam pertemuan ini diadakan forum diskusi dan dihadirkan 

pembicara yang memang berkompeten dibidang anak berkebutuhan 

khusus. Acara ini diadakan satu hari penuh. Orangtua dan pembicara 

membahasa mengenai perkembangan anak berkebutuhan khusus dari 

mulai awal anak terdeteksi, ciri-ciri dari macam-macam anak 

berkebutuhan khusus, terapi yang diberikan, gizi, dan juga pola asuh yang 

tepat bagi anak. 

 Tujuan kegiatan ini diberikan kepada orangtua selain acara rutin 

pertemuan antara orangtua dengan anaknya, orangtua juga diberikan 

pengertian bagaimana pola asuh yang tepat bagi anak-anaknya. Sehingga 

pola-pola terapi yang telah diterapkan di pondok berkesinambungan 

dengan pola-pola yang diterapkan orangtua di rumah jika anak pulang. 

Karena ada beberapa orangtua yang hanya mencarikan alternatif terapi 

bagi anak tetapi orangtua lepas tangan dalam pola pengasuhan. Dan yang 

terjadi adalah anak-anak tidak menunjukan kemajuan dalam perilakunya, 

padahal pola asuh utama berada dalam lingkungan keluarga.  

B. Konten Pengamatan. 

Dalam hasil observasi pertemuan orangtua dan pengasuh pondok 

peneliti mengamati bagaimana pola asuh orangtua terhadap anak-anak 



ADHD, pemahaman orangtua mengenai kegiatan-kegiatan yang ada di 

pondok. Ternyata hasil pengamatan ada beberapa orangtua anak yang 

ketika anaknya pulang ke rumah masih belum disiplin mengenai larangan 

jenis makanan yang diberikan pada anak, ada anak yang semua 

keinginanya di rumah dituruti orangtua, hasilnya ketika anak balik ke 

pondok tingkat hiperaktif meningkat. Kegiatan dirumah juga tidak 

dibuatkan oleh orangtua sehingga anak lalai. Dengan begitu program 

kegiatan memang perlu dibuat oleh kedua orangtua dan kegiatan tersebut 

perlu sikap disiplin. 
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