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A B S T R A K 

Keterbelakangan sosial merupakan ciri utama individu dengan gangguan spektrum autis / Autistic 
Sindrome Disorder (ASD), maka peningkatan keterampilan komunikasi sosial pada remaja dengan ASD 

menjadi pusat perhatian dalam memberikan terapi atau perlakuan. Gejala spektrum autis merentang 

dari kategori berfungsi rendah menuju berfungsi tinggi. Diperkirakan remaja dengan autis berfungsi 

tinggi / High Functioning Autism (HFA) meskipun dapat mengikuti pembelajaran disekolah inklusi 
dengan pendampingan dan modifikasi kurikulum, memiliki IQ normal, tetap mengalami hambatan 

yaitu dalam interaksi dan berkomunikasi yang tidak sesuai atau perilaku mal adaptif. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengembangkan modul pelatihan dari beberapa pendekatan yaitu 

pemodelan video diri sendiri dengan mediasi teman sebaya yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan keterampilan komunikasi sosial yang sesuai dan menurunkan perilaku tidak sesuai. 
Jenis penelitian ini adalah ekperimen kasus tunggal / single case dengan desain A–B–A yang bertujuan 

untuk membandingkan dua kondisi baseline yaitu sebelum dan sesudah intervensi. Teknik 

pengumpulan data menggunakan kriteria persandian Thieman dan Goldstein melalui observasi 

perilaku dari target keterampilan komunikasi sosial. Jumlah subjek dalam penelitain ini berjumlah dua 
orang dan didampingi oleh dua orang teman sebaya. Uji analisa data statistik deskriptif, terdapat 

peningkatan nilai rata-rata kemampuan keterampilan komunikasi sosial yang sesuai setelah diberikan 

perlakuan berupa pelatihan pemodelan video diri sendiri dengan mediasi teman sebaya.   

 

Kata kunci: keterampilan komunikasi sosial, remaja autistic sindrome disorder (asd), high functioning autism 
(hfa), pemodelan video diri sendiri, mediasi teman sebaya 

 

 

L A T A R  B E L A K A N G  

Sekitar 70% dari individu dengan autisme memiliki hambatan dalam perkembangan intelektual yaitu 
IQ kurang dari 70 (Ghaziuddin, Ghaziuddin, & Greden, 2002) dan sekitar 30% individu autis tanpa 

hambatan intelektual, sangat mungkin memiliki kemampuan intelektual yang normal atau bahkan 

sangat tinggi. Anak autis yang disertai kemampuan intelektual normal atau tinggi disebut sebagai autis 

yang berfungsi tinggi (high functioning autism / HFA). Remaja HFA kurang memiliki kemampuan untuk 
menangkap sebagian besar dari isyarat-isyarat sosial, misalnya: mereka tidak mampu masuk dalam 

situasi orang lain ketika bermain bersama dan bahkan tidak memahami apa yang dilakukan oleh 

teman-temannya; kurang tepat dalam merespon komunikasi dua arah; cenderung menampilkan 

ekspresi kaku dan minim kontak mata yang membuat remaja dengan autis seolah hidup dalam 

dunianya sendiri (Matson, Matson, & Rivet, 2007; Laugeson, Frankel, Mogil, & Dillon, 2009; Lal & 
Ganesan, 2011). Remaja dengan autistik spektrum disorder (ASD) dengan kriteria HFA memungkinkan 

untuk mengalami kekerasan fisik dan seksual, perasaan sedih dan isolasi sosial yang disebabkan oleh 

buruknya keterampilan komunikasi yang mereka miliki (Mandell, Walrath, Manteuffel, Sgro, & Pinto-

Martin, 2005). Selain itu, kurangnya keterampilan-keterampilan komunikasi sosial dasar dapat 
mengganggu kemajuan akademis dan pengembangan persahabatan yang buruk (Thiemann & 
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Goldstein, 2001; Chung, et al., 2006; Odom, 2005; Dixon, Tarbox, & Najdowski, 2009; Laugeson et 

al., 2009; Hart & Whalon, 2012).  

 

Mengingat bahwa keterbelakangan sosial merupakan ciri utama individu ASD, maka peningkatan 
keterampilan sosial dengan kriteria HFA menjadi pusat perhatian dalam memberikan terapi 

(Thiemann & Goldstein, 2001; Elzein, 2009; Dixon et al., 2009). Pemberian penanganan pelatihan 

keterampilan sosial terbukti efektif untuk meningkatkan keterampilan komunikasi sosial pada remaja 

HFA (Elliot & Gresham, 1993; Krantz & McClannahan, 1998; Thiemann & Goldstein, 2001; Chung 
et al., 2006; Matson 2009, Wang, 2009). Banyak intervensi keterampilan sosial yang berorientasi 

pada perilaku, menggunakan beberapa prosedur yang telah divalidasi dengan baik, seperti penggunaan 

naskah skenario, pemodelan video (video modelling), cerita sosial (social story), yang efektif untuk 

meningkatkan keterampilan komunikasi sosial (Matson, Matson, & Rivet, 2007).  

 
Selain menggunakan prosedur dengan pendekatan perilaku, terdapat pula lokus intervensi ( locus of 

the intervention) untuk pelatihan keterampilan sosial meliputi siapa, dimana atau apa, terkait sumber 

intervensi. Terdapat banyak pilihan terkait lokus intervensi, namun yang sering diteliti adalah 

intervensi yang dimediasi oleh teman sebaya (peer-mediated intervention), intervensi yang dimediasi 

oleh orang dewasa (adult-mediated interventions), serta manipulasi ekologi (Dixon et al., 2009). Dari 
ketiganya intervensi yang dimediasi oleh teman sebaya paling efektif untuk melatihkan keterampilan 

komunikasi sosial dibandingkan dengan sumber intervensi yang lain. Hal ini dikarenakan anak atau 

remaja ASD dengan kriteria HFA dapat berinteraksi langsung dengan teman sebaya sehingga 

mendorong dan memperkuat perilaku sosial sederhana misalnya inisiasi sosial, yaitu menanggapi 
perilaku sosial dari orang lain (Pierce & Schreibman, 1995; Pierce & Schreibman, 1997a,b ; Chung et 

al, 2006).  

 

Individu HFA memiliki kecenderungan sebagai pembelajar visual (visual learner). Dengan belajar 

melalui penglihatan (visual) HFA cenderung lebih mudah memahami informasi, dapat meningkatkan 
interaksi dan komunikasi yang lebih efektif dengan lingkungannya (Peeters, 1997; Quill, 2000; Bellini 

& Akullian, 2007). Dengan pembelajaran melalui media visual, remaja HFA merasa lebih baik karena 

mampu melakukan berbagai hal seperti anak atau remaja lain seusianya (Hodgdon, 1999). Dengan 

demikian, pengembangan keterampilan komunikasi sosial HFA perlu  dibantu  dengan menggunakan  
strategi  visual,  seperti: video, gambar,  foto,  film,  tulisan,  lambang, simbol, miniatur benda, dan 

lain-lain (Haryana & Abiddin, 2012).  

 

Selain efektif dengan pembelajaran melalui strategi visual, pendekatan dalam mengajarkan remaja 

HFA tentang keterampilan komunikasi sosial adalah menekankan pada pembelajaran sosial (social 
learning). Menurut Bandura (2001) konsep belajar sosial berbasis pada triadic reciprocity causation, 

dimana manusia mampu meregulasi diri melalui interaksi 3 aspek yaitu tingkah laku, lingkungan dan 

faktor personal. Dalam teori social learning mengatakan bahwa manusia mampu belajar baik itu sikap, 

keterampilan maupun perilaku merupakan hasil pengamatan. Oleh karenanya untuk melatihkan 
keterampilan komunikai sosial akan efektif dengan menggunakan tehnik keterampilan sosial berupa 

pengamatan salah satunya dengan tehnik modelling (pemodelan atau pemberian contoh). Modelling 

adalah belajar melalui observasi bukan sekedar meniru tetapi meliputi proses kognitif. Modelling bisa 

menggunakan media objek yang sebenarnya yaitu manusia, suara-suara dan gambar. Gambar dapat 

berupa gambar mati ataupun bergerak maupun hidup. Gambar hidup akan memperlihatkan perilaku 
tertentu, untuk mendapatkan gambar hidup bisa menggunakan media video. 

 

Pemodelan melalui video memberikan keuntungan yang lebih besar dalam jangka panjang bagi remaja 

HFA, antara lain meningkatkan perilaku percakapan yang tepat. Intervensi model melalui 

representasi video (video modelling) akan melibatkan individu untuk menonton demonstrasi yang 
ditayangkan dalam video dan kemudian meniru perilaku model. Dengan pemodelan video remaja 
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HFA akan mendapat keterampilan yang luas dengan mengamati. Dengan demikian HFA akan memiliki 

keterampilan komunikasi sosial yang baik sehingga HFA lebih mungkin untuk diterima dalam 

keseluruhan situasi sosial (menjalin persahabatan dan lain-lain), hidup lebih mandiri dan dapat 

diterima dalam semua situasi pekerjaan (Scheuermann & Webber, 2002; Dixon et al., 2009; Wang 
& Spillane, 2009; Hart & Whalon, 2012). Salah satu penelitian menemukan bahwa ketiga teknik 

intervensi berupa pemodelan video, cerita sosial dan intervensi yang dimediasi oleh teman sebaya, 

kesemuanya memenuhi kriteria sebagai strategi intervensi keterampilan berbasis bukti, dimana 

pemodelan video menunjukkan efektivitas yang paling tinggi sebagai strategi intervensi (Wang & 
Spillane, 2009). Model bagi anak-anak atau remaja yang paling mungkin untuk hadir adalah orang yang 

mereka anggap kompeten dan mirip dengan mereka, misal dari karakteristik usia, fisik, kelompok 

yang sama, dan etnis yang sama (Bandura, 1997). Dalam pemodelan video, model bisa dimediasi oleh 

orang dewasa, teman sebaya, saudara kandung, dan diri sendiri sebagai model (video self modelling 

atau VSM) maupun kombinasi atau campuran dari berbagai model (Kathleen & Emily, 2007).  
 

Keterlibatan individu HFA sebagai model dalam video (video self-modelling), merupakan strategi yang 

diperkirakan lebih efektif dalam melatih keterampilan komunikasi sosial mereka, jika dibandingkan 

dengan model yang diperankan oleh orang lain (video modelling) (Bellini & Akullian, 2007; Rayner, 

Denholm & Sifagoss, 2009). Pada pemodelan melalui video, remaja HFA akan terlibat langsung dalam 
perilaku yang dikehendaki sehingga menimbulkan perubahan perilaku yang signifikan pada 

keterampilan komunikasinya dan hasilnya lebih tergeneralisasi (Wert & Neisworth, 2003; 

Nikopoulus & Keenan, 2004; Gena, Couloura, & Kymissis, 2005; Rayner et al., 2009). Hal ini karena 

VSM aplikasi spesifik pemodelan video yang memungkinkan remaja HFA untuk meniru perilaku yang 
ditargetkan dengan mengamati dirinya sendiri berhasil melakukan perilaku tertentu (Dorwick, 2011). 

 

Selain pemodelan video, jenis intervensi berbasis video berupa umpan balik video (video feedback) 

juga terbukti memperbesar keberhasilan intervensi pemodelan video terhadap individu ASD, dimana 

individu dilatih mengevaluasi perilakunya, yang hal ini tidak dilakukan dalam pemodelan video 
(Deitchman, Reeve, Reeve & Progar, 2010; Maione & Mirenda, 2006). Penelitian yang dilakukan 

terhadap lima orang anak dengan ASD menemukan bahwa kombinasi dari penggunaan perangkat 

visual dalam satu paket (cerita sosial, tulisan & umpan balik video) selama berinteraksi dengan teman 

sebaya, terbukti efektif dan memberikan keuntungan bagi munculnya keterampilan baru dalam bahasa 
sosial sekaligus meningkatkan kemampuan komunikasi sosial (Thieman & Goldstein, 2001). Penelitian 

serupa yang dilakukan terhadap empat orang anak ASD dengan kategori HFA, juga membuktikan 

bahwa pelatihan keterampilan sosial yang dimediasi oleh teman sebaya yang dikombinasikan dengan 

umpan balik video, penguatan positif dan sistem token, dapat meningkatkan keterampilan komunikasi 

sosial mereka (Chung et al., 2007). 
 

Selain itu, sebuah penelitian terhadap lima anak dengan ASD menemukan bahwa intervensi dengan 

pelatihan teman sebaya tidaklah cukup untuk meningkatkan penggunaan strategi inisiasi sosial 

tertentu oleh anak dengan ASD, sehingga perlu dikombinasi dengan instruksi berupa naskah tertulis, 
meskipun perlu penelitian lanjutan untuk mengukur efektivitas terapi yang menggunakan petunjuk 

visual yang lainnya (Thiemann & Goldstein, 2004). 

 

Dari beberapa evaluasi tentang intervensi tersebut diatas, terdapat keterbatasan dalam perawatan 

atau pemeliharaan yang mana mengevaluasi perubahan dilakukan dalam waktu yang relatif singkat. 
Mengajarkan remaja HFA untuk berhasil dalam keterampilan sosial yang baik dengan teman-teman 

dan lingkungannya adalah permasalahan yang sangat kompleks yang sifatnya tidak dapat diubah secara 

substansial dalam periode beberapa minggu atau bulan. Hal ini bukan dimaksudkan untuk mengatakan 

bahwa studi intervensi yang berfokus pada mengubah sejumlah kecil perilaku selama periode waktu 

yang singkat tidak relevan dengan keseluruhan untuk meningkatkan indikator dari keterampilan 
sosial. Artinya pendekatan perilaku tunggal untuk melatihkan keterampilan sosial pada remaja HFA 
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terbatas pada perubahan beberapa aspek atau indikator kecil dari keterampilan komunikasi sosial 

(Dixon et al., 2009). 

 

Oleh karena itu, untuk bisa menjangkau pada aspek yang lebih besar dari keseluruhan indikator 
keterampilan komunikasi sosial, maka diperlukan kombinasi intervensi yang komprehensif untuk 

meningkatkan keterampilan komunikasi sosial pada remaja HFA, sehingga efek dari intervensi 

pemeliharaannya memberikan jangka waktu yang lebih panjang yaitu selama beberapa bulan bahkan 

tahun (Chung et al., 2007; Dixon et al., 2009; Wang & Spillane; 2009). Beberapa penelitian yang telah 
dilakukan di atas, mengkombinasikan beberapa pendekatan menggunakan prosedur perilaku dengan 

lokus intervensi untuk melatih keterampilan komunikasi sosial remaja HFA, memberikan hasil yang 

sangat efektif pada berbagai keterampilan komunikasi sosial dan bahwa efeknya dapat 

digeneralisasikan, namun masih sedikit penelitian telah dievaluasi  untuk membangun dan melihat 

perkembangan seluruh aspek keterampilan sosial dari waktu ke waktu dengan menggabungkan 
banyak pendekatan tersebut secara serial atau simultan. Sehingga penelitian lebih lanjut diperlukan 

untuk perbaikan yang lebih luas dalam efektivitas, validitas sosial dan dalam hal mengidentifikasi 

kombinasi yang paling efektif (Dixon et al., 2009). 

 

Pemodelan video diri sendiri untuk meningkatkan keterampilan komunikasi sosial dalam penelitian 
ini, merupakan versi modifikasi dari program pelatihan serupa yang dikembangkan oleh Thiemann & 

Goldstein (2001), yang bertujuan untuk melatih keterampilan komunikasi sosial pada anak ASD. 

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, diantaranya: (1) memiliki durasi waktu 

yang lebih singkat (5 minggu, dibandingkan 12 dan 15 minggu pada penelitian terdahulu), penelitian 
membuktikan hasil yang efektif dalam meningkatkan keterampilan komunikasi sosial, meskipun 

dilaksanakan dalam durasi waktu 5 minggu (Handoyo, 2009); (2) tidak menggunakan petunjuk berupa 

naskah cerita sosial dan menggantinya dengan pemodelan video (video modelling) yang melibatkan 

diri sendiri dan mediasi teman sebaya; (3) Selain video modelling, dalam penelitian ini juga 

menggunakan video umpan balik untuk melatih individu mengevaluasi perilakunya; (4) penelitian 
serupa tentang pelatihan keterampilan komunikai sosial telah banyak dilakukan dan terbukti efektif 

namun sedikit penelitian yang dievaluasi secara serial dan simultan dengan menggabungkan banyak 

pendekatan (Dixon et al., 2009). 

 
Berdasarkan hal tersebut, maka perlunya penelitian lebih lanjut untuk usaha perbaikan dalam hal 

efektivitas, validitas dan dalam rangka mencari dan menemukan formula kombinasi pendekatan yang 

paling efektif untuk meningkatkan keterampilan komunikasi sosial pada remaja HFA. Selain itu di 

Indonesia sendiri belum banyak penelitian tentang bentuk pelatihan melalui video modelling diri 

sendiri dengan dimediasi teman sebaya atau kombinasi dari beberapa pendekatan sehingga sangat 
sedikit penelitian yang terdokumentasi dengan berbasis bukti untuk meningkatkan keterampilan 

komunikasi sosial pada remaja (HFA). Oleh karena itu peneliti ingin menyusun suatu bentuk modul 

yang tepat melalui pemodelan video diri sendiri yang dikombinasikan dengan mediasi teman sebaya, 

umpan balik video dan naskah tertulis, sehingga nantinya dapat digunakan untuk meningkatkan 
keterampilan komunikasi remaja HFA. 

 

 

T I N J A U A N  P U S T A K A  

Pemodelan Video Diri Sendiri Dengan Mediasi Teman Sebaya Untuk Meningkatkan 
Keterampilan Komunikasi Sosial 

Beberapa kemampuan yang ingin dibentuk pada remaja HFA adalah bertujuan untuk meningkatkan 

keterampilan komunikasi sosial (Rayner et al., 2009; Hart dan Whalon, 2012). Keterampilan 

komunikasi sosial pada remaja dengan HFA dapat ditingkatkan melalui pelatihan keterampilan sosial 

yang berorientasi pada perilaku. Pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan interaksi dan 
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mengurangi kesenjangan antara remaja HFA dengan teman sebaya bukan penderita autis, terdiri dari 

tiga macam: (1) mediasi teman sebaya; (2) mediasi orang dewasa; dan (3) lingkungan sosial 

terstruktur (Thiemann & Goldstein, 2004). Dari ketiga model pendekatan tersebut, intervensi sosial 

dimediasi teman sebaya, telah sukses meningkatkan komunikasi sosial dari anak ASD (Thiemann & 
Goldstein, 2001). Teman sebaya seusia yang tidak memiliki masalah sosial, mampu meningkatkan 

perhatian pendengarnya, memulai topik, menyatakan dan mempertahankan topik, mengekspresikan 

ide dalam berbagai topik dan menghindari topik yang tidak sesuai (Thiemann & Goldstein, 2004). 

Akan tetapi, melibatkan teman sebaya begitu saja tidaklah cukup, sehingga diperlukan pelatihan 
khusus untuk mendukung keberhasilan intervensi keterampilan komunikasi sosial pada individu autis 

(Chung et al., 2007). 

 

Program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi sosial pada individu khususnya 

ASD, memiliki beberapa faktor yang harus dipertimbangkan, bahwa disamping kesulitannya untuk 
berkomunikasi dan memahami instruksi bahasa, namun mereka mampu memanfa’atkan isyarat visual, 

seperti cerita sosial, kartu bergambar, video modelling dan video feedback (Chung et al., 2007). 

Sebagian besar penelitian tentang intervensi keterampilan sosial, khususnya pemodelan video, telah 

dievaluasi sebagai pengobatan berorientasi pada perilaku yang divalidasi dengan baik dan memiliki 

efektivitas yang tinggi (Dixon et al., 2009; Wang & Spillane, 2009). 
 

Pemodelan video untuk meningkatkan keterampilan komunikasi sosial pada remaja HFA, digunakan 

untuk menyatukan fungsi komunikasi, fungsi bermain sehingga dapat mengurangi gangguan perilaku. 

Selain efektif untuk mengajarkan keterampilan komunikasi sosial, intervensi tersebut juga 
menghasilkan perubahan perilaku yang lebih cepat, pemeliharaan yang lebih menetap dan efek 

generalisasi yang lebih luas dalam berbagai macam seting termasuk rumah, sekolah dan klinik. Dalam 

terori belajar sosial dari Bandura Sudah jelas bahwa konsep utama dari teori kognitif sosial adalah 

pengertian tentang obvervational learning atau proses belajar dengan mengamati. Jika ada "model" di 

lingkungan seorang individu, misalnya saja teman sebaya atau tokoh lain, proses belajar dari individu 
ini akan terjadi melalui cara mengamati model tersebut. Terkadang perilaku seseorang muncul hanya 

karena proses modeling. Modeling atau peniruan merupakan reproduksi perilaku yang langsung dan 

mekanis karena didalamnya terdapat konsep dasar imbalan dan hukuman dalam konteks belajar 

sosial (Baran & Davis, 2000).  
 

Terdapat dua jenis pemodelan video, yang pertama adalah pemodelan video diperankan oleh orang 

lain, dan yang kedua adalah pemodelan video oleh diri sendiri (video self modelling) (Rayner et al., 

2009). Tidak ada perbedaan efektivitas yang signifikan dalam penelitian yang menggunakan video-

modelling (VM) ataupun video self modelling (VSM) (Bellini & Akullian, 2007; Rayner et al,. 2009). Akan 
tetapi, penggunaan orang lain sebagai model mungkin lebih efektif untuk mengajarkan keterampilan 

fungsional, sedangkan penggunaan diri sendiri sebagai model diprediksi lebih efektif untuk 

meningkatkan kepatuhan dan kesediaan berperilaku (Rayner et al., 2009). Dilain hal, VSM diprediksi 

lebih efektif dibandingkan VM dalam mengurangi masalah perilaku, dimana ketertarikan dan motivasi 
individu meningkat untuk melihat diri sendiri sebagai model, yang juga berdampak pada meningkatnya 

perhatian dan keyakinan diri individu (Bellini & Akullian, 2007; Rayner et al., 2009). VSM terdiri dari 

dua kategori: (1) feedforward yang berisi rekaman video keberhasilan individu mencapai target 

perilaku yang belum dikuasai sebelumnya, dengan menghilangkan (edit out) rekaman berisi bantuan 

(prompt) orang dewasa; dan (2) positive self-review yang berisi rekaman video keberhasilan individu 
melakukan perilaku yang telah dikuasai sebelumnya (dalam frekuensi lebih rendah) secara natural, 

dengan menghilangkan (edit out) rekaman berisi perilaku yang tidak diharapkan (Bellini & Akullian, 

2007; Dowrick, Kim-Rupnow & Power, 2006; Rayner et al., 2009).  

 

Selain VSM dan VM dengan mediasi teman sebaya dikatakan efektif untuk meningkatkan keterampilan 
komunikasi sosial, pelatihan keterampilan sosial remaja HFA dengan dimediasi teman sebaya yang 
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mengkombinasikan isyarat naskah tertulis dengan video feedback, juga terbukti dapat meningkatkan 

komunikasi sosial anak HFA (Thiemann & Goldstein, 2001; Thiemann & Goldstein, 2004). Dalam 

penelitian tersebut, isyarat naskah tertulis tersebut berbentuk gambar dua anak sedang berinteraksi, 

dilengkapi gelembung topik (seperti dalam komik kartun), yang didalamnya terdapat kalimat tertulis 
(misal “saya ingin kue”). Isyarat naskah tertulis tersebut disajikan sebagai alat bantu yang 

mengingatkan anak HFA dalam berkomunikasi dengan teman sebaya, selama menjalani pelatihan 

keterampilan sosial yang terekam oleh video (Thiemann & Goldstein, 2001; Thiemann & Goldstein, 

2004; Chung et al., 2007). Proses dimana anak HFA melihat penampilan mereka (positif dan negatif), 
disertai evaluasi dan pemberian umpan balik oleh terapis kepada anak HFA terkait perilakunya yang 

terekam oleh video, dikenal dengan istilah umpan balik video atau video feedback (VF) (Rayner et 

al., 2009). 

 

M E T O D E  P E N E L I T I A N  

Desain Penelitian 

Peneliti menggunakan desain subjek tunggal (single case exsperimental design) untuk memfokuskan 

pada data individu sebagai sampel penelitian. Perbandingan tidak dilakukan antar individu maupun 

kelompok, tetapi dibandingkan dengan subjek yang sama dalam kondisi yang berbeda. (intervensi) 

(Latipun, 2002; Seniati, 2005; Sukmadinata, 2005; Sunanto, 2005).  
 

Dalam penelitian ini menggunakan desain A-B-A withdrawal. Desain eksperimen tunggal diperlukan 

dan harus melakukan pengukuran keadaan awal (baseline) sebagai fungsi pretest. Baseline berfungsi 

sebagai pembanding untuk menilai keefektivan suatu perlakuan.  
 

Subjek Penelitian 

Penentuan subjek dalam penelitian eksperimen ini dilakukan dengan metode purpossive sampling yang 

merupakan teknik pengambilan sampel bertujuan atau sesuai dengan yang dikehendaki (Latipun, 

2002). Kriteria sampel yang bertujuan dari penelitian ini adalah subjek yang memenuhi kriteria 
diagnosis dari DSM 5 untuk spektrum autis, dengan rentang usia 12-21 tahun, yang tidak memenuhi 

kriteria untuk gangguan kecacatan mental, serta menunjukkan karakteristik: (1) terampil 

mengidentifikasi kata-kata; (2) mampu berkomunikasi verbal (misalnya mengucapkan apa yang 

diinginkan menggunakan kalimat sederhana); (3) mempunyai kemampuan dasar mendengar; dan (4) 
mengikuti pendidikan inklusi, baik secara sebagian maupun keseluruhan. Berdasarkan kriteria 

tersebut, diperoleh subjek penelitian sejumlah 2 orang remaja HFA, yang menempuh pendidikan di 

Sentra Anak Berkebutuhan Khusus (SABK) Pelangi Harapan Jember. 

 

Dilain hal, penelitian ini membutuhkan 2 orang teman sebaya yang sama untuk mendampingi subjek. 
Teman sebaya yang terlibat dalam aktivitas sosial bersama subjek selama intervensi berlangsung, 

ditetapkan berdasarkan kriteria: (1) memiliki rentang usia 12-21 tahun; (2) tidak memiliki kesulitan 

berkomunikasi sosial; (3) mampu menjadi model untuk perilaku yang sesuai dan positif; dan (4) 

mampu mengerjakan tugas sekolah secara konsisten, terkait partisipasi mereka mengikuti program 
pelatihan empat kali dalam seminggu. Dengan demikian, penelitian ini terdiri dari 2 orang subjek HFA 

dan didampingi 2 teman sebaya yang sama, dimana setiap masing-masing subjek dalam 

pelaksanaannya akan berinteraksi dengan 2 teman sebaya dalam waktu yang berbeda atau bergantian.  

 

Variabel dan Instrumen Pengumpulan Data 
Pada penelitian ini, penetapan diagnosis remaja HFA menggunakan kriteria diagnosis autisme 

menurut DSM 5, yang dilengkapi dengan skala Childhood Autism Rating Scale (CARS). CARS 

merupakan skala yang mampu mengungkap empat kesimpulan: bukan autis, autis ringan, sedang dan 

berat (Mick, 2005). Dalam penelitian ini keterampilan komunikasi sosial diukur menggunakan kriteria 
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persandian Thiemann & Goldstein melalui metode pengamatan atau observasi perilaku. Sasaran 

target perilaku keterampilan komunikasi sosial dilakukan pengukuran yang terdiri dari empat target 

perilaku yang sesuai: (1) memperoleh perhatian (securing attention); (2) memulai komentar (initiating 

comments); (3) memulai permintaan (initiating request); dan (4) respon utuh (contingent responses) dan 
empat target perilaku yang tidak sesuai: (1) merubah topik (topic change); (2) Tidak dapat dipahami 

(unitelligible); Perilaku lainnya (other); Tidak merespon (no response) (Thiemann & Goldstein, 2001; 

Chung et al., 2007). Dari target keterampilan komunikasi sosial dilakukan uji reliabilitas KAPPA 

(kesepakatan antar penilai) dengan SPSS 20 diperoleh hasil reliabilitas antar rater atau ke 2 penilai 
dengan nilai K berkisar antara 0,672-0,748 pada kategori memuaskan dan nilai K yang berkisar antara 

(0,751-1.000) berada pada kategori istimewa artinya kesepakatan antar 2 penilai sangat tinggi. 

Terdapat 1 aspek yaitu Contingent Responses dengan nilak K = 0574 pada subjek 1 yang berada 

pada kategori cukup (Fleiss, 1981). Dari hasil uji KAPPA tersebut dapat disimpulkan kesepakatan 

(percent agreement) antar pengamat yang disyaratkan dalam penelitian ini terpenuhi dengan kategori 
memuaskan dan istimewa atau berada di atas level 80 % untuk setiap perilaku komunikasi sosial pada 

sesi baseline, maupun pada sesi intervensi (Thiemann & Goldstein, 2001). 

 

Prosedur Intervensi 

Intervensi program pelatihan keterampilan sosial melalui pemodelan video diri sendiri dan dimediasi 
oleh teman sebaya, diberikan selama 3 minggu yang terdiri dari 12 sesi dan 4 kali pertemuaan setiap 

minggunya. Intervensi membutuhkan durasi waktu 120 menit untuk setiap sesi, yang terdiri dari: a. 

pembukaan selama 30-40 menit, b. Isi/inti terdiri dari (1) 30 menit instruksi sistematik (pemodelan 

video dan isyarat naskah tertulis); (2) 10-20 menit keterlibatan aktivitas sosial (dapat dibantu isyarat 
naskah tertulis); dan (3) 10 menit evaluasi diri menggunakan umpan balik video, c. penutup yaitu 

terminasi atau penghentian sesi terapi 10 menit.  

 

Dalam segmen instruksi sistematik, subjek melihat pemodelan video diri sendiri sebanyak 2 kali 

pemutaran ulang, ditemani oleh peneliti dan teman sebaya. Pemodelan video diri sendiri dibuat 
menggunakan teknik feedforward, dimana subjek diminta untuk memperagakan empat target perilaku 

keterampilan komunikasi sosial, dengan bantuan peneliti dalam melakukannya. 

 

Selanjutnya, memasuki segmen aktivitas sosial, video dihidupkan untuk merekam 10 menit aktivitas 
yang dilakukan. Dalam aktivitas tersebut, jika dalam satu menit pertama subjek tidak berkomunikasi 

sosial secara spontan sesuai target perilaku, pada subjek dapat ditunjukkan bantuan visual berupa 

isyarat tertulis. Sebaliknya, jika dalam interval satu menit pertama, subjek mampu menunjukkan 

target perilaku, maka tidak diberikan bantuan berupa isyarat tertulis. Selama aktivitas tersebut, 

subjek mendapatkan bantuan dalam mempraktekkan target keterampilan komunikasi sosial. 
 

Umpan balik video segera dilakukan setelah aktivitas sosial dihentikan, yang berlangsung selama 10 

menit, dimana peneliti meletakkan kartu berisi isyarat tertulis dibawah televisi yang digunakan untuk 

menayangkan rekaman selama aktivitas sosial berlangsung. Semua subjek dan teman sebaya duduk 
didepan televisi yang menayangkan rekaman video, dengan subjek memegang papan tulis kecil berisi 

kertas berjudul target keterampilan sosial (misalnya “Aku memulai pembicaraan” untuk target 

“memulai komentar”). Dibawah judul tersebut, terdapat dua kolom “ya” dan “tidak”, yang harus di 

beri tanda centang (√) didalamnya (Thiemann & Goldstein, 2001). 

 
Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis uji deskripitif dengan SPSS 20 untuk mengetahui adanya 

perbedaan dari mean sebelum diberi perlakukan atau baseline 1 dan setelah diberikan perlakuan 

pada baseline 2. Analisa data hasil eksperimen kasus tunggal biasanya menggunakan analisis grafik 

untuk menyajikan hasil dari analisa statistik deskriptif (Yus & Island, 2011). 
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H A S I L  D A N  P E M B A H A S A N  

Hasil Analisis Data Kuantitatif 

Pelatihan menggunakan modul pemodelan video diri sendiri untuk meningkatkan keterampilan 
komunikai sosial pada remaja autis berfungsi tinggi dimediasi teman sebaya telah selesai diberikan. 

Pelatihan diberikan dalam 3 fase yaitu fase baseline 1 selama 3 hari, fase intervensi selama 12 hari 

dan fase baseline ke 2 selama 3 hari, dari pelatihan yang diberikan diperoleh nilai . Hasil tersebut 

dapat dilihat pada Grafik 1 subjek 1 dan Grafik 2 subjek 2. 
  

Grafik 1. Hasil pre-test, intervensi dan post-test perilaku sesuai pada subjek 1 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Dari Analisa grafik di atas dapat disimpulkan pada subjek 1 terdapat perbedaan dan peningkatan nilai 

rata-rata dari ke 4 target keterampilan komunikasi sosial pada fase baseline 1, fase intervensi dan 

fase baseline 2. Pada fase baseline 1 untuk target keterampilan komunikasi social memperoleh 

perhatian (SA) dari nilai rata-rata kemunculan perilaku sesuai adalah 1,5 (3,75%) meningkat menjadi 

11,4 (28,5%) pada fase intervensi. Setelah itu fase baseline 1 (sebelum diberikan perlakuan) dari nilai 
rata-rata 1,5 (3,75%) meningkat menjadi 10,6 (26,6%) pada fase baseline 2 (setelah diberikan 

perlakuan).  

 

Selanjutnya pada target memulai komentar (IC) untuk fase baseline 1 dari nilai rata-rata 0 (0%) 

meningkat menjadi 12,1 (30,3%) pada fase intervensi. Diperoleh juga peningkatan nilai dari fase 
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baseline 1 yaitu 0 (0%) menjadi 12, 3 (30,8%) pada fase base line 2. Untuk target memulai permintaan 

(IR) pada fase base line 1 nilai rata-rata 2,3 (5,8 %) meningkat menjadi 15,6 (39 %) pada fase 

intervensi. Selain itu juga terdapat peningkatan rata-rata nilai dari fase baseline 1 yaitu 2,3 (5,8%) 

menjadi 19 (47,5%) pada fase baseline 2. Sedangkan untuk keterampilan komunikasi social dari target 
perilaku memberikan respon utuh dan sesuai (CR) juga diperoleh peningkatan rata-rata nilai dari 

baseline 1 yaitu 27 (67,5 %) menjadi 32,6 (81,5%) pada fase intervensi. Diperoleh juga peningkatan 

dari fase baseline 1 yaitu 27 (67,5%) menjadi 32 (80%) pada fase baseline ke 2. Jadi dapat disimpulkan 

terdapat peningkatan keterampilan komunikasi social pada subjek 1 setelah diberikan perlakuan. 
Selain itu pada subjek 1 perilaku sesuai yang paling dominan atau sering muncul adalah keterampilan 

memberikan respon utuh dan sesuai baik di baseline 1, fase intervensi dan fase baseline. 

 

Grafik 2 Hasil pre-test, intervensi dan post-test perilaku sesuai  subjek 2 
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Dari Analisa grafik di atas dapat disimpulkan pada subjek 2 terdapat perbedaan dan peningkatan nilai 

rata-rata dari ke 4 target keterampilan komunikasi social pada fase baseline 1, fase intervensi dan 

fase baseline 2. Pada fase baseline 1 untuk target keterampilan komunikasi social memperoleh 

perhatian (SA) dari nilai rata-rata kemunculan perilaku sesuai adalah 0,3 (0,75%) meningkat menjadi 
7,25 (18,1%) pada fase intervensi. Setelah itu fase baseline 1 (sebelum diberikan perlakuan) dari nilai 

rata-rata 0,3 (0,75%) meningkat menjadi 8,6 (21,5%) pada fase baseline 2 (setelah diberikan 

perlakuan).  

 
Selanjutnya pada target memulai komentar (IC) untuk fase baseline 1 dari nilai rata-rata 0 (0%) 

meningkat menjadi 8,75 (21,9%) pada fase intervensi. Diperoleh juga peningkatan nilai dari fase 

baseline 1 yaitu 0 (0%) menjadi 9, 6 (24,2%) pada fase base line 2. Untuk target memulai permintaan 

(IR) pada fase base line 1 nilai rata-rata 1,6 (4,2 %) meningkat menjadi 12,6 (31,5 %) pada fase 

intervensi. Selain itu juga terdapat peningkatan rata-rata nilai dari fase baseline 1 yaitu 1,6 (4,2%) 
menjadi 9,6 (24,2%) pada fase baseline 2. Sedangkan untuk keterampilan komunikasi social dari target 

perilaku memberikan respon utuh dan sesuai (CR) juga diperoleh peningkatan rata-rata nilai dari 

baseline 1 yaitu 24,3 (60,8 %) menjadi 30,6 (76,5%) pada fase intervensi. Diperoleh juga peningkatan 

dari fase baseline 1 yaitu 24,3 (60,8%) menjadi 36,7 (91,7%) pada fase baseline ke 2. Jadi dapat 

disimpulkan terdapat peningkatan keterampilan komunikasi social pada subjek 2 setelah diberikan 
perlakuan. Selain itu pada subjek 2 perilaku sesuai yang paling dominan atau sering muncul adalah 

keterampilan memberikan respon utuh dan sesuai baik di baseline 1, fase intervensi dan fase baseline 

2. 

 
Grafik 3. Pre-test, fase intervensi & post-test perilaku tidak sesuai Subjek 1 

 
 

 

Grafik 4. Pre-test, fase intervensi & post-test perilaku tidak sesuai Subjek 2 

 

 
 

 

 

 
  

  

 

 

 
Dari analisa grafik 3 dan 4 tampak perilaku tidak sesuai subjek 1 dan subjek 2 dari base line 1 menjadi 

menurun di sesi baseline yang ke 2.  

 

Grafik 5. Mean keterampilan komunikasi Sosial pre-test, intervensi & post-test 
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Berdasarkan analisa di atas terdapat perbedaan mean rata-rata antara pre-test, intervensi dan post 

test. Nilai mean pre-test = 28,3 meningkat menjadi 65,9 pada fase intervensi dan pada fase post-test 
meningkat yaitu mean = 69.5 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelatihan pemodelan video 

diri sendiri yang dimediasi oleh teman sebaya dapat meningkatkan keterampilan komunikasi social 

pada remaja HFA. Hal ini juga diperkuat dengan menurunnya perilaku tidak sesuai dari subjek 

penelitian. 

 
Pembahasan 

Pedoman penyelenggaraan pemodelan video diri sendiri dengan mediasi teman sebaya terbukti dapat 

meningkatkan keterampilan komunikasi sosial pada remaja HFA. Hal ini dikarenakan beberapa hal 

dalam prosesnya antara lain; (1) melihat pemutaran video dan isyarat naskah tertulis saat instruksi 
sistematik memunculkan ketertarikan dan motivasi individu meningkat karena melihat dirinya sebagai 

model berhasil melakukan target perilaku sesuai. Bantuan berupa permainan peran (role play) dengan 

melihat percakapan berisi target keterampilan komunikasi memberi kemudahan pada subjek 

melakukan target perilaku sesuai. Ini berdampak pada meningkatnya perhatian dan keyakinan individu 

untuk mengulang atau meniru melakukan target perilaku yang sesuai saat berinteraksi dengan teman 
sebaya karena tumbuh rasa senang dan percaya diri, hal ini tampak saat sesi pemutaran video, terlihat 

tersenyum dan berkata “senang masuk TV…actor”. Tumbuhnya motivasi juga meyakinkan remaja 

HFA untuk menghadiri keseluruhan sesi pada fase intervensi. Hal ini berpengaruh pada meningkatnya 

kemampuan mempertahankan target keterampilan komunikasi sosial yaitu perilaku yang sesuai pada 
saat segmen keterlibatan aktifitas sosial dengan teman sebaya.  

 

Faktor yang ke (2) mediasi teman sebaya membantu remaja autis untuk berinteraksi langsung dengan 

teman sebaya sehingga mendorong dan memperkuat perilaku sosial sederhana misalnya inisiasi 

sosial, yaitu menanggapi perilaku sosial dari orang lain. (3) Segmen umpan balik video (video feedback) 
memberi kesempatan subjek dan teman sebaya untuk mengevaluasi penampilan mereka dan 

mengingatkan kepada subjek bahwa mereka pernah mengetahui contoh keberhasilan dirinya 

melakukan target perilaku sesuai. Hal ini membantu subjek lebih paham bahwa perilaku sesuai perlu 

dipertahankan, perilaku tidak sesuai dihindari, sehingga pada sesi selanjutnya subjek paham dan 
terampil untuk melakukan keterampilan komunikasi sosial yaitu perilaku yang sesuai. 

 

Hal ini sesuai dengan pandangan teori pembelajaran social (social learning) dari Bandura, (Bandura 

2001) bahwa individu mampu belajar baik itu pengetahuan, sikap dan keterampilan maupun perilaku 

yang sesuai merupakan hasil pengamatan. Individu dengan ASD memiliki kecenderungan sebagai 
pembelajar visual (visual learner), pengembangan keterampilan komunikasi sosial ASD menggunakan 

strategi visual dengan video modelling dari hasil pengamatan akan lebih mempermudah remaja HFA 

untuk belajar keterampilan baru. Oleh karenanya pelatihan keterampilan komunikasi sosial dengan 

pemodellan video diri sendiri dengan mediasi teman sebaya didalam pelaksanaannya memiliki 

efektifitas mengarahkan remaja HFA untuk berperilaku sesuai dengan mengamati dirinya dan teman 
sebaya yang berhasil melakukan target perilaku yang sesuai.  
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Berdasarkan hasil analisa data statistik deskriptif mean pre-test dan post test disimpulkan bahwa 

pelatihan pemodelan video diri sendiri yang dikombinasikan 1 paket dengan (umpan balik video dan 

naskah tertulis) serta dimediasi teman sebaya dapat meningkatkan keterampilan komunikasi sosial 
yaitu perilaku yang sesuai meningkat dan perilaku tidak sesuai menurun pada remaja HFA. Hasil ini 

didukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Thieman & Goldstein (2001) pada lima orang anak 

dengan ASD dan Chung, et all., 2007 pada 4 orang anak ASD dengan HFA, (Deitchman, Reeve, 

Reeve & Progar, 2010; Maione & Mirenda, 2006). Berbagai penelitian terdahulu menyebutkan bahwa 
kombinasi dari penggunaan perangkat visual yaitu video modelling dikombinasikan dengan (umpan 

balik video dan naskah tertulis) serta interaksi dengan teman sebaya dalam satu paket, terbukti efektif 

dan memberikan keuntungan bagi munculnya keterampilan baru dalam Bahasa sosial sekaligus 

meningkatkan kemampuan komunikasi sosialnya dan mengurangi perilaku yang tidak adaptif (perilaku 

tidak sesuai). Hal ini dikarenakan, selain anak mengamati keberhasilan dirinya dan contoh perilaku 
sesuai dari teman sebaya, anak juga dilatih mengevaluasi perilakunya. Dengan meningkatnya 

keterampilan komunikasi sosial pada remaja autis bermanfaat untuk membantu permasalahan terkait 

interaksi sosial yang tidak tepat, dapat membantu kemajuan akademis, menghindarkan remaja dari 

isolasi sosial, kekerasan fisik dan psikis serta lebih dapat diterima dalam keseluruhan situasi sosial 

(menjalin persahabatan, kemandirian) dan dapat diterima dalam semua situasi pekerjaan. 
 

Chung et al (2007);  Dixon et al (2009); Wang & Spillane (2009) untuk bisa menjangkau dari 

keseluruhan target keterampilan komunikasi sosial, maka mengkombinasikan beberapa pendekatan 

dalam 1 paket pelatihan yaitu pemodelan video diri sendiri (VSM) dikombinasikan dengan umpan 
balik video (VB) dan naskah tertulis (WC) memberikan hasil yang efektif dan memberikan efek 

pemeliharaan perilaku sesuai dengan jangka waktu yang lebih panjang. Dibandingkan pendekatan 

tunggal yang hanya terbatas pada perubahan beberapa aspek dari keterampilan komunikasi sosial.  

 

Dapat disimpulkan bahwa pelatihan dengan pedoman penyelenggaraan pemodelan video diri sendiri 
yang dimediasi oleh teman sebaya terbukti dapat meningkatkan keterampilan komunikasi sosial 

remaja (HFA) dan sejalan dengan teori dan penelitian terdahulu. 

 

Keterbatasan Penelitian dan Rekomendasi 
Dalam penelitian ini terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, sehingga dapat berpengaruh 

pada hasil terapi. Hambatan yang dialami peneliti adalah sesi peneltian yang panjang yaitu 18 sesi 

dengan model diperankan langsung oleh remaja HFA yang memiliki karakteristik perilaku dan emosi 

tidak terprediksi, sehingga tiba-tiba menangis sebelum proses intervensi dimulai. Selain itu jadwal 

terapi yang terkadang ditunda karena teman sebaya datang terlambat membuat subjek menunggu 

lama. Hambatan-hambatan diatas perlu menjadi pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik 

untuk melakukan penelitian serupa, dengan pertimbangan memperpendek sesi terapi jika 

memungkinkan dengan tetap memperhatikan efektivitas terapi. Selain itu perlu untuk dipersiapkan 

lebih matang terkait kontrak awal terapi dan kesepakatan, serta menjalin hubungan yang lebih baik 

dengan subjek penelitian. 

 

S I M P U L A N  D A N  I M P L I K A S I  

Simpulan  

Berdasarkan hasil analisa data dengan uji statistik deskriptif, disimpulkan terdapat perbedaan yaitu 

peningkatan nilai mean (rata-rata) sebelum dan sesudah diberikan pelatihan pemodelan video diri 

sendiri dengan mediasi teman sebaya. Artinya pelatihan pemodelan video diri sendiri dengan mediasi 
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teman sebaya dapat meningkatkan keterampilan komunikasi sosial remaja autis berfungsi tinggi 

(HFA) yaitu perilaku sesuai meningkat dan perilaku tidak sesuai menurun. 

 

Implikasi  
Pengembangan bidang psikologi klinis yaitu konseling dan psikoterapi 

Penelitian ini bertujuan untuk pengembangan model atau pedoman penyelenggaraan dari model 

terdahulu yang sudah ada dan untuk memperkuat perbaikan dalam hal efektivitas, validitas dan 

menemukan formulasi kombinasi pendekatan yang paling efektif sehingga dapat terdokumentasi 
dengan berbasis bukti bahwa pelatihan keterampilan komunikasi sosial dengan pemodelan video diri 

sendiri mediasi teman sebaya efektif untuk meningkatkan keterampilan komunikasi sosial pada anak 

autis khususnya.  

Meningkatkan keterampilan komunikasi sosial 

Penelitian ini memberikan sumbangan atau referensi untuk dapat diterapkan pada anak atau remaja 
berkebutuhan khusus dengan gangguan lain seperti ADHD, gangguan lambat bicara dan lain-lain 

untuk meningkatkan keterampilan komunikasi sosial.  
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