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PENDAHULUAN
Perkembangan anak dimulai sejak anak berada di dalam kandungan dan

sejak itu anak akan mengalami tahap-tahap perkembangan seiring

bertambahnya usia. Pada kenyataannya tidak semua anak menjalani tugas

perkembangan sesuai dengan usianya. Hal ini yang dialami oleh anak

berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami

kesulitan atau gangguan perkembangannya, misalnya dalam hal bahasa,

interaksi sosial, inteligensi, emosi dan hambatan lainnya. Ada bermacam-macam

gangguan perkembangan, salah satunya adalah Autism Spectrum Disorder

(ASD).

ASD adalah suatu gangguan perkembangan yang dialami seumur hidup.

Gangguan perkembangan kompleks ini menyoroti tiga bidang, yaitu isolasi

sosial, gangguan bahasa dan komunikasi serta perilaku stereotipikal. Wiggins,

Baio, & Rice mengungkapkan bahwa banyak kasus autisme diidentifikasi pada

tahun pertama kehidupan, meskipun usia rata-rata evaluasi awal dalam sampel

populasi baru-baru ini adalah 48 bulan dengan diagnosis pada usia 61

bulan.Sedangkan Luyster & Richler menyatakan bahwa pada penelitiannya ada

subkelompok anak-anak yang berkembang secara normal pada tahun pertama

lalu kemudian menunjukkan regresi yang signifikan dengan hilangnya

keterampilan verbal dan sosial (Parritz & Troy, 2014).Terkadang para ahli

gangguan perkembangan anak menjelaskan gangguan ini dengan nama

gangguan autismeinfantil (Safaria, 2005). Seseorang dapat dikatakan termasuk

kategori ASD bila ia memiliki hambatan perkembangan kemampuan interaksi

sosial dan emosional, kualitas yang kurang dalam kemampuan komunikasi

timbal balik, minat yang terbatas disertai gerakan-gerakan berulang tanpa tujuan

(Heward, 2013)

Untuk mendiagnosis ASD menggunakan DSM-5, anak harus menunjukkan

tiga jenis gejala defisit sosial dan komunikasi: defisit dalam emosi sosial timbal

balik, defisit dalam komunikasi nonverbal selama interaksi sosial dan defisit

dalam mengembangkan dan memelihara hubungan. Setiap defisit ini dievaluasi

dengan norma perkembangan. Selain defisit sosial dan komunikasi, gejala yang

tampak adalah perilaku berulang serta minat yang terbatas, termasuk seperti

bicara yang berulang-ulang atau stereotip, gerakan motorik; rutinitas yang
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berlebihan atau pola ritual atau penolakan pada perubahan; minat yang terbatas;

sensitivitas atipikal terhadap stimulasi sensoris (Parritz & Troy, 2014).

Gejala yang ditunjukkan pada setiap penyandang ASD berbeda-beda,

beberapa mengalami gejala yang tergolong ringan sedangkan yang lain

tergolong berat, ada yang disertai dengan kemampuan inteligensi yang lemah

namun ada juga yang tidak (Peeters, 2004). Di dalam DSM-5, terdapat klasifikasi

tingkat keparahan penyandang ASD, yaitu level satu, level dua dan level tiga.

Menurut Pennington, ada tiga perempat anak-anak dengan ASD

memenuhi kriteria diagnostik untuk gangguan perkembangan intelektual, dengan

30% pada rentang ringan sampai sedang, dan 45% pada rentang parah sampai

berat (Parritz & Troy, 2014). Penyandang ASD yang disertai dengan hambatan

inteligensi biasanya akan ditempatkan pada sekolah khusus seperti Sekolah Luar

Biasa (SLB), namun untuk penyandang ASD yang tidak memiliki masalah pada

inteligensi dan menyandang ASD yang tergolong ringan, biasanya akan diikutkan

pada sekolah inklusi bahkan sekolah reguler.

Menurut DSM-5 (2013), penyandang ASD di level satu, mengalami defisit

dalam komunikasi, kesulitan untuk memulai interaksi sosial, memiliki perilaku

yang tidak fleksibel, kesulitan berpindah aktivitas serta memiliki masalah pada

pengaturan dan perencanaan. ASD dengan level satu memiliki gangguan yang

tergolong ringan dan dimungkinkan untuk dapat menempuh pendidikan di

sekolah reguler apabila mereka tidak menunjukkan masalah perilaku yang berat,

dapat mengerjakan tugas sekolah secara mandiri, mampu mengikuti aturan kelas

dan arahan guru (Heward, 2013). Selain itu secara inteligensi biasanya mereka

tidak mengalami hambatan. Meskipun secara inteligensi mereka mampu, bukan

berarti anak-anak ini tidak menemui masalah dalam hal akademik. Anak ASD

cenderung tidak memiliki masalah untuk pelajaran yang membutuhkan

kemampuan mengingat. Kemampuan mereka cukup baik pada tugas yang

melibatkan pemahaman spasial, organisasi persepsi dan memori jangka pendek

(Lord dan Mc Gee, 2001), namun menurut Whitby dan Mancil anak dengan

gejala ASD memiliki kelemahan dalam pemahaman, menulis ekspresi (written

expression) dan keterampilan grafomotor (Allen-Bronaugh, 2013).Mayes dan

Calhoun menemukan 60% partisipan dengan ASD mengalami kesulitan belajar

yang spesifik dalam menulis ekspresi, 23% mengalami kesulitan belajar
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matematika dan 6% diantaranya mengalami kesulitan dalam memahami serta

menguraikan isi bacaan (Brown, 2013).

Di dalam kurikulum nasional (Depdiknas, 2007) menulis termasuk di dalam

pelajaran Bahasa Indonesia. Pelajaran Bahasa Indonesia terdiri dari empat

komponen kemampuan berbahasa dan bersastra, yaitu mendengarkan,

berbicara, membaca dan menulis. Menurut standar kompetensi yang disusun

oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), pelajaran Bahasa Indonesia

memiliki alokasi waktu sebanyak lima jam dalam satu minggu, namun

pembagiannya disesuaikan oleh masing-masing sekolah. Karena pembagiannya

disesuaikan oleh masing-masing sekolah, maka alokasi untuk menulis sendiri

berbeda-beda di tiap sekolah.

Written Expression diterjemahkan menjadi menulis ekspresi dalam bahasa

Indonesia. Ada pendapat yang membedakan antara istilah menulis dengan

mengarang. Istilah menulis digunakan pada penulisan karya ilmiah atau nonfiksi,

sedangkan mengarang digunakan pada penulisan karya fiksi atau nonilmiah

istilah (Dalman, 2016). Namun Balai Bimbingan Mengarang tidak membedakan

arti kata ‘mengarang’ dan ‘menulis’ dalam Bahasa Indonesia karena dua kata

tersebut biasanya dipakai selang-seling untuk mencegah kesenadaan bunyi atau

supaya terdengar lazim (Gie, 1992). Senada dengan pendapat tersebut, Dalman

(2016) mengungkapkan bahwa istilah mengarang dan menulis dianggap sama

karena sama-sama bertujuan menyampaikan pikiran, gagasan, angan-angan,

dan perasaan dalam bentuk tulisan yang bermakna. Sehingga kata ‘menulis’

dapat dipadankan dengan kata ‘mengarang’

Mengarang diartikan sebagai rangkaian kegiatan seseorang dalam

mengungkapkan serta menyampaikan gagasan melalui bahasa tulis kepada

pembaca untuk dipahami(Gie, 1992).Sejalan dengan pendapat sebelumnya,

Suparno dan Yunus mengungkapkan, bahwa mengarang adalahmenyampaikan

gagasan dengan menggunakan bahasa tulis. Dilihat dari keluasan dan

keterinciannya, gagasan itu dapat diungkapkan dengan berbagai unsur bahasa.

Dalam hal ini, gagasan dapat diungkapkan dalam bentuk karangan yang utuh

(Dalman, 2016). Sedangkan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia),

mengarang adalah menulis (melahirkan pikiran/perasaan dengan tulisan) dan

menyusun cerita.
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Ekspresi, menurut KBBI diartikan sebagai pengungkapan atau proses

menyatakan (memperlihatkan atau menyatakan maksud, gagasan, perasaan,

dsb). Dari beberapa pendapat di atas, menulis ekspresi dapat dikemukakan

sebagai suatu kegiatan dalam mengungkapkan serta menyampaikan maksud,

gagasan, pikiran, perasaan dengan menggunakan bahasa tulis.

Menulis adalah bagian penting dalam kehidupan. Kemampuan ini

membantu penulis untuk dapat mengekspresikan perasaan maupun pikiran pada

orang lain. Menulis dapat membantu kita untuk mengatur pemikiran. Menulis

mampu mendorong pemikiran kritis dalam pembuatan esai contohnya, atau

laporan penelitian dan artikel. Dengan menulis, membantu kita untuk belajar

bagaimana menginterpretasi dunia sekitar dengan cara yang berarti. Di dalam

tahapan pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi

memerlukan kemampuan menulis, dari menulis cerita, menulis berbagai bentuk

karangan, membuat ringkasan, menulis karya tulis, menulis tugas akhir dll.Di

sekolah, siswa biasanya menggunakan tulisan untuk membantu mempelajari

informasi baru (contohnya membuat catatan atau membuat ringkasan), untuk

mengkomunikasikan pengetahuannya serta untuk memahami (contohnya

menjawab pertanyaan dalam tes, membuat tugas esai). Sedangkan dalam dunia

kerja, mulai saat melamar kerja kita dituntut untuk membuat tulisan, yaitu

membuat curriculum vitae juga surat lamaran pekerjaan. Banyak pekerjaan yang

membutuhkan kemampuan menulis yang tinggimisalnya dalam bentuk laporan

teknis, proposal maupun hal-hal yang berkaitan dengan surat menyurat. Menulis

ekspresi merupakan bentuk komunikasi dan persuasi yang kuat. Dengan

kemampuan menulis yang baik maka akan membuka kesempatan bagi banyak

peluang karir.

Tidak hanya di dunia pendidikan dan dunia kerja saja, menulis ekspresi

pun diperlukan dalam kehidupan sehari-hari dan digunakan lebih sering

dibandingkan sebelumnya, terutama di era digital sekarang ini. Sebut saja pesan

singkat (SMS, whatsapp, BBM, dll), postingan di media sosial, entri blog serta

komen dalam kolom komentar merupakan komunikasi yang mengandalkan

sepenuhnya pada kata-kata tertulis. Untuk sebagian orang, menulis mungkin

merupakan hal yang lebih personal, menulis catatan harian misalnya. Dengan

menulis, mereka mampu mengekpresikan perasaan, menyalurkan emosi dengan

lebih baik dan tidak terbatas.
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Menulis merupakan salah satu bentuk komunikasi.Tuntutan menulis ada

dalam kehidupan sehari-hari, mulai di rumah sampai di sekolah.Di sekolah,

tuntutan menulis lebih tinggi. Menyalin catatan, menjawab esai, mengerjakan

tugas kelompok, mengerjakan ulangan, semua membutuhkan kemampuan

menulis. Apabila anak memiliki hambatan dalam menulis, maka ia akan

mengalami kesulitan. Selain orang lain akan sulit memahami apa yang ingin ia

sampaikan. Anak akan lebih mudah menjadi frustrasi dan menjadi tidak percaya

diri dengan kemampuannya.

Menulis merupakan proses yang tidak mudah dan kompleks karena

melibatkan sejumlah keterampilan yang dilakukan bersamaan, yaitu

perencanaan, penyusunan, self-monitoring serta revisi teks (Harris dkk,

2002).Hal senada disampaikan pula oleh Nurgiyantoro, bahwa dibandingkan

dengan tiga kemampuan berbahasa yang lain (mendengarkan, berbicara,

membaca), kemampuan menulis lebih sulit dikuasai, karena kemampuan menulis

mengharuskan penguasaan unsur bahasa dan unsur di luar bahasa untuk

menjadi isi karangan. Baik unsur bahasa maupun unsur isi haruslah terjalin agar

menghasilkan karangan yang runtut dan padu (Nurgiyantoro, 2015). Dalman

(2016) menambahkan, bahwa ketika menulis, penulis menggunakan kedua belah

otaknya untuk mengait-ngaitkan antara kata, kalimat, paragraf maupun antara

bab secara logis agar dapat dipahami. Proses ini mendorong seorang penulis

harus berpikir secara sistematis dan logis sekaligus kreatif.

Untuk membuat tulisan yang baik, seorang penulis harus memperhatikan

ha-hal seperti isi, organisasi isi, kosa kata yang digunakan, struktur bahasa juga

aturan penulisan. Isi karangan berkaitan dengan informasi hasil tulisan, apakah

karangan tersebut mengandung informasi yang kaya, terbatas atau bahkan

kurang berisi. Kemudian, yang dimaksud dengan organisasi isi adalah, alur cerita

pada hasil tulisan, gagasan yang diungkapkan harus jelas, runtut dan

terorganisir. Selain itu penulis juga perlu memperhatikan pilihan kosa kata

dengan tepat dan menggunakan kosa kata yang variatif agar tidak monoton.

Sedangkan struktur bahasa berhubungan dengan tata kalimat atau konstruksi

kalimat. Dengan konstruksi kalimat yang baik, maka makna yang terkandung

dalam suatu kalimat dapat tersampaikan dengan baik dan sesuai. Bagian yang

tidak kalah penting adalah aturan penulisan atau biasa disebut EYD. Hal-hal

yang diatur dalam EYD meliputi  penulisan huruf, penulisan kata, penggunaan
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tanda baca, penulisan singkatan, penulisan angka dan lambang bilangan, serta

penulisan unsur serapan (Nurgiyantoro, 2015; Dalman, 2016)

Ketika menulis, penulis tidak hanya memperhatikan hal-hal yag berkaitan

dengan menulis. Ia juga harus mampu membuat perencanaan, penyusunan,

memantau pekerjaannya sendiri, merevisi, mempertahankan perhatian dari awal

hingga selesai. Selain itu, karakter seperti impulsivitas, keterlibatan tugas dan

ketekunan yang rendah dapat mempengaruhi kemampuan menulis siswa.

Graham, Harris dan Troia mengungkapkan bahwa siswa dengan karakteristik

tersebut memerlukan instruksi menulis yang akan membantu mereka menjadi

lebih berorientasi pada tujuan, memiliki ide dan reflektif. Mereka membutuhkan

dukungan tidak hanya dalam pengembangan keterampilan menulis, tetapi juga

pengembangan strategi komposisi, pemahaman tentang proses penulisan dan

sikap positif tentang diri mereka sebagai penulis. Karena itu, dengan segala

kompleksitas dalam mengarang, maka penulis harus memiliki kemampuan self-

regulationagar dapat membuat karangan dengan baik(Harris, Graham, Mason &

Saddler, 2002; Delano, 2007). Lebih lanjut, Harris, Graham dan Mason

menyampaikan bahwa kemampuan self-regulation adalah keterampilan menulis

yang penting karena self-regulation membantu individu untuk mempertahankan

fokus dalam proses penulisan karangan (Asaro-Saddler & Bak, 2012).

Myles mengungkapkan bahwa anak dengan ASD memiliki karakteristik

kognitif seperti kesulitan dalam berpikir abstrak, sulit membayangkan hal yang

mungkin terjadi, serta kurang mampu untuk memahami bahasa yang bersifat

kiasan (Bishop, 2013). Selain itu defisit di bidang bahasa dan komunikasi

membuat mereka kesulitan dalam mengungkapkan, merangkai serta merangkum

pemikiran mereka yang kemudian mengakibatkan komposisi tulisan menjadi

kurang jelas maknanya, tidak fokus atau kurang terorganisir (Asaro-Saddler,

2013).

Permasalahan lain yang dialami anak ASD adalah berhubungan dengan

self-regulation dan atensi. Menurut Bieberich dan Morgan, anak dengan ASD

memiliki kemampuan self-regulation yang rendah, sehinggamereka sangat

mudah terganggu perhatiannya (Asaro-Sadler & Sadler, 2010). Lebih jelas

Saddler mengungkapkan bahwa dengan kemampuan self-regulation yang

rendah mereka mengalami kesulitan dalam proses menulis karangan seperti

perencanaan, fleksibilitas berpikir dan self-monitoring. Selain itu, atensi yang
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pendek mengakibatkan mereka kesulitan untuk mempertahankan fokusnya pada

proses menulis karangan, mengembangkan ide dan detail

tulisan,mempertahankan motivasi menulis sepanjang proses menulis karangan

(Asaro-Saddler, 2013), mereka juga tidak tahu bagaimana caranya mengatur

perilaku mereka sebelum, selama dan setelah menulis (Harris dkk, 2002).

Menurut Graham dan Harris, self-regulation merupakan elemen penting

dari proses menulis. Self-regulation diperlukan oleh penulis untuk mengatasi

kompleksitas dari proses menulis. Kemampuan untuk mengatur diri (self-

regulated) dalam menulis meliputi pemantauan (monitoring), penilaian

(assessing), dan memperkuat (reinforcing) perilaku menulis tanpa tergantung

pada petunjuk dari orang dewasa atau penulis terampil lainnya (Asaro-Saddler &

Saddler, 2010).Salah satu strategi yang digunakan untuk mengatasi kesulitan

yang dialami anak ASD tersebut adalah Self-regulated strategy development

(SRSD). SRSD dirancang untuk membantu siswa agar lebih fasih, mampu

mengatur diri, berorientasi pada tujuan serta mandiri dalam menulis karangan

(Harris dkk, 2002). Harris dan Graham menambahkan, metode ini membantu

siswa untuk menguasai proses kognitif dalam menulis, mengembangkan

kemampuan untuk memantau penggunaan strategi saat menulis dan membentuk

perilaku positif mengenai proses menulis (Asaro-Saddler, 2014).

Calkins dan Fox mengungkapkan bahwa self-regulation merupakan

kemampuan individu untuk memodulasi perilakunya sesuai dengan tuntutan

kognitif, emosional dan sosial dalam situasi tertentu. Selain itu, self-regulation

melibatkan kesadaran, perhatian, konsentrasi yang terus menerus, pembentukan

konsep, perencanaan serta kemampuan pemecahan masalah, karena itulah self-

regulation merupakan proses mental yang tinggi(Kinnucan & Kuebli, 2013).

McCombs dan Marzano (dalam Zimmerman, 1990) menambahkan bahwa

pembelajaran self-regulation membutuhkan lebih dari kemampuan kognitif.

Dengan kompleksitas yang ada, penelitian mengenai SRSD dapat diterapkan

pada anak ASD dengan kategori ringan serta memiliki inteligensi yang tergolong

rata-rata. Dengan pertimbangan bahwa anak ASD ini memiliki gangguan

kemampuan komunikasi sosial serta gangguan pola perilaku yang lebih ringan.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Delano (2007) yang

melakukan penelitian pada anak ASD dengan kemampuan inteligensi rata-rata.
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Selain itu, Asaro-Saddler dan Bak (2012) yang juga melakukan penelitian pada

anak high-functioning autism spectrum disorder.

Self-regulation ini kemudian dikembangkan oleh Karen Harris dan Steve

Graham secara khusus dalam bidang menulis. Self-regulated strategy

development (SRSD) adalah pendekatan instruksional langsung yang didesain

untuk meningkatkan strategi perilaku, pengetahuan dan motivasi penulis.Instruksi

dalam SRSD fokus pada tiga tujuan, yaitu: pertama, melalui instruksi langsung,

panduan serta praktek secara mandiri, siswa belajar untuk melaksanakan proses

menyusun seperti perencanaan. Kedua, siswa mengembangkan pengetahuan

serta prosedur mengenai self-regulation (seperti penetapan tujuan, self-

monitoring, self-instruction dan self-reinforcement) karena mereka perlu

menggunakan strategi menulis saat membuat tulisan atau karangan. Ketiga,

SRSD menargetkan aspek motivasi tertentu seperti self-efficacy serta kemauan

untuk berusaha (Asaro-Saddler & Saddler, 2010).

Graham & Harris mengungkapkan bahwa metode SRSD ini

menggunakan enam tahap instruksional yang diberikan oleh terapis. Yang

pertama, terapis mengembangkan latar belakang pengetahuan yang dibutuhkan

untuk memahami strategi menulis. Kedua, terapis mendiskusikan strategi

menulis tersebut dan tujuannya dengan anak. Ketiga, terapis memberikan contoh

bagaimana menggunakan strategi menulis pada anak. Keempat, terapis meminta

anak untuk mengingat langkah-langkah dalam strategi menulis. Kelima, terapis

mendukung anak dalam menggunakan strategi menulis ketika membuat tulisan.

Dan yang keenam, terapis secara bertahap mengurangi bantuan dan

membiarkan anak secara independen menggunakan strategi tersebut (Hacker,

dkk, 2015). Teknik SRSD ini mengkombinasikan strategi tertentu (contohnya

strategi menulis) dengan pelatihan self-regulation (Harris & Graham, 1985 dalam

Asaro-Saddler 2014). Dalam metode self-regulated strategy development

(SRSD) ini terdapat mnemonic yaitu teknik yang meningkatkan penyimpanan dan

pengambilan informasi dalam memori.Akan ada duamnemonic yang digunakan

dalam teknik ini, yaitu mnemonic yang akan memandu keseluruhan proses

menulis dan mnemonic tambahan untuk merencanakan cerita yang digunakan.

Mnemonic yang akan memandu proses menulis adalah POW, yang

mengarahkan penulis untuk Pick ideas, Organize notes dan Write and say more,

sedangkan mnemonicuntuk merencanakan cerita(WWW, What=2, How=2)
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mengisyaratkan penulis untuk mengembangkan ide dengan menggunakan tujuh

elemen cerita; Who are the main characters, Where does the story take place,

When does the story take place, What do the main characters do or want to do,

What happens next, How does the story end, How do the main characters feel

(Asaro-Saddler & Saddler, 2010).

Mnemonic ini dapat membantu anak ASD yang kurang terorganisir.

Dengan mnemonic, strategi menulis cerita menjadi lebih singkat, mudah diingat

dan dipahami, sehingga membantu mereka untuk dapat membuat rencana dan

mengorganisir pemikiran sebelum mulai menulis cerita. Pengenalan mnemonic

ini ada pada tahap pertama dalam SRSD, namun di tahap-tahap selanjutnya

mnemonic tetap di review agar ingatan anak mengenai mnemonic tersebut lebih

kuat. Setelah anak mengenal POW, WWW, W=2, H=2, mnemonic ini kemudian

digunakan untuk memeriksa kembali hasil karangan anak yang telah dibuat

sebelumnya. Dengan begitu, anak menjadi tahu apakah elemen cerita dalam

karangannya sudah lengkap atau masih kurang. Kemudian pada tahap

selanjutnya, terapis menunjukkan kepada anak bagaimana aplikasi mnemonic

dalam proses penulisan karangan.

Pada tahap selanjutnya, anak dibantu untuk mengembangkan self-

regulation. Dengan self-regulation ini anak mampu menetapkan goal setting

(tujuan)inimembantu anak untuk memahami apa yang ingin mereka capai; self-

monitoring (monitor diri), dengan self-monitoring, anak akan belajar memantau

sendiri kemajuan mereka dalam kerangka tujuan yang telah dibuat; self-

evaluation (evaluasi diri), dimana anak dapat mengatur diri, memeriksa kembali

hasil pekerjaan mereka, menentukan apakah yang mereka tulis sudah sesuai

dengan strategi menulis. Selain itu, dalam strategi ini dikembangkan pula sikap

positif, hal ini bertujuan untuk menumbuhkan self-efficacy yang berguna untuk

mempertahankan motivasi ketika mereka mengalami kesulitan (Harris, 2002;

Asaro-Saddler & Saddler, 2010; Bembenutty, 2015; Ormrod, 2008).

Konsep ini sejalan dengan teori model pembelajaran sosial kognitif yang

dikembangkanoleh Zimmerman dan rekan. Zimmerman & Risemberg

mengemukakan bahwa pengaturan diri (self-regulation) untuk menulis mengacu

pada pemikiran, perasaan dan tindakan yang diprakarsai oleh diri sendiri yang

digunakan penulis untuk mencapai berbagai tujuan sastra, termasuk

meningkatkan kemampuan menulis serta memperbaiki kualitas teks yang
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mereka buat. Terdapat empat tahapan perkembangan dalam teori self-regulated

writing yang dikembangkan oleh Zimmerman & rekannya, yaitu: (a) observasi, (b)

emulasi, (c) pengendalian diri (self-control), dan (d) pengaturan diri (self-

regulation). Zimmerman mengungkapkan bahwa dari keempat tingkat

perkembangan tersebut, dua diantaranya bersifat sosial dan dua lainnya bersifat

kognitif, meskipun unsur sosial tetap menjadi bagian integral dari semuanya

(Hacker, dkk, 2015)

Tahap pertama adalah observasi pada model yang ahli, dalam hal ini

terapis. Tahap ini penting bagi anak untuk memahami strategi menulis dan untuk

memahami pentingnya self-efficacy dan motivasi untuk menggunakan strategi

dalam menulis. Anak mulai belajar dalam konteks sosial dengan mengamati

terapis ketika menjelaskan dan mendemonstrasikan strategi. Model harus jelas,

pengetahuannya, perilaku, pikiran, keyakinan dan tujuan yang diperlukan tidak

ambigu agar berhasil menyelesaikan strategi.

Emulasi perilaku model adalah tahap kedua dari perkembangan self-

regulation. Schunk & Zimmerman menyatakan bahwa melalui praktek scaffolded,

anak mengimitasi perilaku yang didemonstrasikan oleh terapis dan dengan

praktek yang berulang akan semakin mendekatkan pada perilaku yang

diharapkan. Zito menambahkan, dengan mempraktekkan strategi menulis, anak

mulai mengingat tahap-tahap yang diperlukan dalam strategi. Dalam model

pembelajaran SRSD, anak mengemulasi strategi yang dicontohkan oleh terapis,

akan tetapi mereka melampaui copying sederhana dari strategi yang

dicontohkan. Mereka belajar dan mulai memiliki strategi menulis karena mereka

mengembangkan pengertian umum tentang komponen perilaku, kognitif,

psikologis dan emosi dalam strategi (Hacker, dkk, 2015).

Tahap ketiga adalah pengendalian diri (self-control). Pengendalian diri

tercapai ketika anak dapat mendemonstrasikan pengaturan diri (self-regulation)

ketika melakukan tugas yang sifatnya serupa dengan tugas yang pernah

dicontohkan. SRSD mendukung perkembangan pengendalian diri dengan

memberikan siswa scaffolding lebih lanjut, namun scaffolding yang jauh

berkurang dibandingkan dengan tingkat sebelumnya. Dalam model pembelajaran

SRSD, pengendalian diri secara bertahap berkembang dengan dukungan atau

bantuan terapis yang kemudian berangsur-angsur dikurangi dan membiarkan

anak dapat menggunakan strategi tersebut secara mandiri.
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Tahap terakhir yaitu pengaturan diri, Schunk & Zimmerman menyatakan

bahwa pengaturan diri berkembang secara penuh ketika anak dapat

menginternalisasi strategi dan dapat secara mandiri menyesuaikan dengan

konteks yang berbeda dengan konteks yang telah dipelajari. Zito menambahkan,

bahwa dalam pembelajaran SRSD ini anak akhirnya belajar untuk membuat

tujuan mereka sendiri untuk strategi penulisan, menyesuaikan atau memodifikasi

strategi tersebut sesuai dengan kondisi situasional atau kontekstual (Hacker,

dkk, 2015).

Metode SRSD berhasil membantu siswa berkebutuhan khusus menjadi

penulis yang baik, seperti penelitian yang dilakukan oleh Allen-Bronaugh, metode

SRSD ini digunakan untuk membantu menulis persuasiveessay dan diterapkan

pada enam anak Asperger dan PDD-NOS dengan rentang usia 10-13 tahun.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kualitas esai, jumlah kata, jumlah

kalimat, jumlah transition word (kata untuk pergantian kalimat), jumlah paragraph

mengalami peningkatan yang signifikan. Selain itu waktu yang dibutuhkan untuk

membuat perencanaan sebelum menulis menjadi lebih singkat, dengan kata lain

siswa berhasil menulis persuasive essay lebih cepat (Allen-Bronaugh, 2013).

Ada pula penelitian yang dilakukan Saddler pada tiga anak laki-laki usia 6

tahun, 7 tahun dan usia 9 tahun yang menyandang ASD. Penelitian ini dilakukan

satu per satu dan berlangsung antara enam dan sembilan hari. Dari penelitian

ini, terungkap bahwa pemberian instruksi dalam perencanaan menulis cerita

dengan menggunakan pendekatan SRSD meningkatkan kualitas cerita pada

anak dengan ASD. Setiap subjek menunjukkan perilaku self-regulatory secara

spontan setelah diberi tritmen ini. Asaro Saddler & Saddler juga mengamati,

bahwa subjek juga mampu memonitor diri mereka sendiri. Para subjek

menggunakan catatan kecil perencanaan untuk dapat memantau isi cerita

mereka. Selain itu, selama tritmen dua subjek diantaranya mampu membuat

tujuan (goal-setting) ketika mereka gagal memenuhi syarat membuat cerita yang

baik. Di hari setelahnya, dua subjek tersebut menetapkan tujuan termasuk

menyertakan semua elemen cerita dalam cerita mereka, tanpa bantuan dari

instruktur (Asaro Saddler & Saddler, 2010).

Menariknya, empat tahun kemudian, Kristie Asaro-Saddler kembali

melakukan penelitian yang sama, dengan desain eksperimen, instrument, materi

instruksi dan prosedur instruksi yang sama. Penelitian ini juga melibatkan tiga
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anak laki-laki yang menyandang ASD yang berusia 7 tahun 2 bulan, 7 tahun 4

bulan dan 8 tahun. Bedanya, dalam penelitian ini, Asaro-Saddler melibatkan guru

kelas sebagai terapisnya, sedangkan pada penelitian sebelumnya, melibatkan

mahasiswa pasca sarjana yang terlatih untuk menjadi terapisnya. Alasannya

adalah karena terdapat hubungan yang mapan antara guru dengan muridnya

sehingga akan mempengaruhi relevansi dan validitas penelitian tersebut. Alasan

lainnya, pelibatan guru sebagai terapis sudah pernah dilakukan pada penelitian

lain yang serupa, dan memiliki hasil penelitian yang kuat. Hasilnya, seperti pada

penelitian sebelumnya, bahwa pendekatan SRSD dapat secara efektif

meningkatkan perencanaan dan kemampuan dalam menulis cerita pada anak

dengan ASD. Sebagai tambahannya adalah temuan bahwa guru pendidikan

khusus dapat memanfaatkan intervensi ini secara efektif karena mereka terlibat

langsung dalam penelitian. Ini penting, karena dapat menjembatani celah antara

praktik penelitian dengan guru anak ASD (Asaro-Saddler, 2014).

Delano juga mempraktekkan metode SRSD ini. Penelitian tersebut

dilakukan terhadap subjek yang telah didiagnosis ASD, usianya lebih besar, yaitu

12 tahun, memiliki inteligensi rata-rata dan mengalami kesulitan menulis di

kelasnya.Prompt ceritajuga diberikan untuk mempermudah subjek dalam

menentukan ide cerita. Setelah diberi tritmen dan dilakukan pengukuran,

terdapat perubahan positif dalam kualitas dan kuantitas tugas menulis yang

dihasilkan subjek. Selama baseline, subjek hanya menulis 11 kata dalam setiap

cerita yang ditulisnya. Sedangkan setelah tritmen diberikan jumlah kata yang

ditulis subjek meningkat menjadi 77 dan 95 kata dalam setiap cerita yang

ditulisnya. Selain itu, skor rating kualitas subjek tidak pernah lebih tinggi dari

empat, namun setelah mengikuti tritmen, seluruh skor rating kualitas subjek

sedikitnya lima. Kualitas menulis subjek secara bertahap mengalami peningkatan

dalam penelitian ini. Ini menunjukkan bahwa potensi manfaat SRSD meliputi

peningkatan kualitas serta kuantitas menulis (Delano, 2007).
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Gambar 1. Kerangka Berpikir

Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakahSelf-regulated strategy

development (SRSD) dapatmeningkatkan kemampuan menulis ekspresi pada
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Hipotesis Penelitian
Hipotesis yang diajukan untuk penelitian ini adalahSelf-regulated strategy

development(SRSD) dapat meningkatkan kemampuan menulis ekpresi pada

anak Autism Spectrum Disorder(ASD)

METODE PENELITIAN
Identifikasi Variabel Penelitian
1. Variabel tergantung : Kemampuan menulis ekspresi

2. Variabel bebas :Self-regulated strategy development

Definisi Operasional
1. Kemampuan menulis ekspresi

Kemampuan menulis ekspresi adalah kemampuan dalam mengungkapkan

serta menyampaikan maksud, gagasan, pikiran, perasaan dengan

menggunakan bahasa tulis.Aspek menulis ekspresi terdiri dari aspek isi,

organisasi, kosa kata, penggunaan bahasa dan mekanik. Kemampuan

menulis ekspresi subjek diperoleh dari penghitungan skor dari profil

penilaian karangan. Semakin tinggi skor profil penilaian karangan yang

diperoleh subjek menunjukkan bahwa semakin tinggi pula kemampuan

menulis ekspresi yang dimiliki subjek. Sebaliknya, semakin rendah skor yang

diperoleh subjek maka semakin rendah pula kemampuan menulis ekspresi

subjek.

2. Self-regulated strategy development

Self-regulated strategy development (SRSD) adalah pendekatan

instruksional langsung yang didesain untuk meningkatkan strategi perilaku,

pengetahuan dan motivasi penulis, sehingga anak mampu mengatur diri,

berorientasi pada tujuan serta mandiri dalam menulis karangan. Terdapat

enam tahap yang harus dilalui dalam tritmen ini. Satu tahap dalam setiap

pertemuan dengan durasi 60 menit di setiap pertemuannya.

Subjek Penelitian
Penelitian ini menggunakan satu subjek, berusia 10 tahun. Usia 10 tahun

umumnya anak menempuh pendidikan kelas empat Sekolah Dasar (SD). Di

dalam standar kompetensi pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas empat SD


