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Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur
Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas isi. Validitas

isi merupakan validitas yang diestimasi lewat pengujian terhadap isi tes dengan

analisis rasional atau lewat professional judgement (Azwar, 1997). Pengujian

validitas melalui professional judgement melibatkan para ahli bidang tertentu

yang kemudian diminta pendapatnya tentang instrument yang telah disusun

(Sugiyono, 2016) Dalam penelitian ini, uji validitas dilakukan denganguru mata

pelajaran bahasa Indonesia, dengan latar belakang pendidikan sarjana

pendidikan bahasa Indonesia sebagai professional judgement.Reliabilitas dalam

penelitian ini menggunakan reliabilitas interrater, yaitu prosedur pemberian nilai

yang dilakukan oleh lebih dari satu orang yang tujuannya adalah menekan atau

mengurangi subjektivitas dalam pemberian nilai. Reliabilitas dalam penelitian ini

diperoleh dengan cara memberikan alat ukur (profil penilaian karangan) kepada

rater, kemudian jawaban rater akan dibandingkan. Semakin sama nilai yang

diperoleh dari ketiga rater tersebut, maka semakin reliable alat ukur yang dipakai.

Sebaliknya, semakin berbeda nilai yang diperoleh dari ketiga rater tersebut,

maka semakin tidak reliable alat ukurnya. Rater dalam penelitian ini adalah tiga

orang sarjana pendidikan bahasa Indonesia, yang sekarang mengajar di salah

satu sekolah swasta di Semarang. Untuk penghitungan reliabilitas,

menggunakan korelasi Pearson dengan program SPSS. Hasil dari ketiga rater

yaitu; korelasi antara rater 1 dengan rater 2 adalah sebesar 0,952, korelasi

antara rater 2 dengan rater 3 adalah sebesar 0,995, korelasi antara rater 1

dengan rater 3 adalah sebesar 0,968. Rater 2 dan rater 3 memiliki korelasi yang

tinggi, maka dari kedua rater tersebut dipilih rater 3, karena rater 3 memiliki

korelasi paling tinggi terhadap rater 1 dan rater 2.

Pelaksanaan Penelitian
Pengukuran sebelum tritmen
Pengukuran dilakukan dengan cara memberi tugas menulis pada subjek.

Subjekdiinstruksikan untuk merencanakan cerita sebelum menulis kemudian

menulis karangan sesuai dengan gambar yang diberikan. Subjek diberi waktu 20

menit untuk menulis cerita. Namun pada kenyataanya waktu yang diperlukan dari

perencanaan hinga selesai menulis, lebih dari itu. Subjek asyik bercerita banyak

tentang gambar, namun pada akhirnya yang ditulis hanya sedikit. Setelah
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selesai, subjek membaca hasil karangannya dengan bersuara supaya terapis

dapat mengidentifikasi kata-kata yang salah tulis atau tidak terbaca.Pengukuran

sebelumtritmen ini dilakukan selama tiga pertemuan dan dilakukan dengan

selang waktu seminggu dua kali.

Tritmen
Tritmen dilaksanakan dua kali dalam seminggu, yaitu hari Rabu dan Jumat.

Penerapan Self-regulated strategy development (SRSD) diberikan sebanyak

enam kali pertemuan dengan durasi 60 menit setiap pertemuan. Pelaksanaanya

dilakukan di rumah subjek, pada sore hari, di dalam kamar berukuran 3x3m

dengan pencahayaan yang cukup. Ada enam tahap dalam strategi SRSD, enam

tahap tersebut adalah (Asaro-Saddler & Saddler, 2010):

 Tahap 1: Develop Background Knowledge.

Tahap pertama adalah mengembangkan latar belakang

pengetahuanbagian-bagian sebuah cerita, makna serta mendiskusikan

penggunaan strategi. Pada tahap ini terapis memperkenalkanmnemonic

POW (Pick my ideas, Organize my notes, Write and say more) danWWW

(What = 2, How = 2) satu per satu hingga subjek memahami apa tujuan

dan fungsinya masing-masing. Selama sesi, subjek mau memperhatikan

terapis walaupun sesekali tangannya sibuk memegang benda apapun

yang ada di meja. Meski begitu, subjek mampu menjawab saat terapis

bertanya mengenai mnemonics yang baru saja disampaikan. Subjek juga

mampu menghapal singkatan apa sajakah POW dan WWW (What = 2,

How = 2).

 Tahap 2: Discuss It.

Pada tahap ini subjek diminta kembali mengingat strategi yang telah

disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Subjek sempat lupa pada

bagian W=2 dan H=2, terapis kemudian membantu subjek untuk

mengingat kembali. Setelah itu,terapis dan subjekbersama-sama

mendiskusikan isi cerita yang pernah ditulis subjek (pada saat sebelum

tritmen) untuk diidentifikasi berapa banyak bagian-bagian cerita yang

terkandung di dalamnya serta adakah bagian cerita yang kurang, yang

perlu ditambahkan ke dalam cerita tersebut. Dengan didampingi terapis,

subjek mampu menemukan bagian yang kurang pada cerita yang dibuat
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sebelumnya, yaitu perasaan tokoh (how do the main characters feel?)

dan akhir ceritanya (how does the story ends?).

 Tahap 3: Model It.

Pada tahap ini subjek dikenalkan dengan rancangan self-statement untuk

memperoleh ide serta bagian-bagian cerita yang baik. Terapis memberi

contoh bagaimana proses menulis cerita dari awal hingga akhir dengan

menggunakan mnemonic. Selama proses ini terapis juga memverbalkan

self-instruction untuk membantu definisi masalah, perencanaan, self-

evaluation, self-reinforcement, coping. Subjek terlihat memperhatikan di

awal-awal, setelah itu subjek beberapa kali terlihat memainkan alat tulis

atau menggambar di meja. Terapis perlu beberapa kali mengingatkan

subjek untuk kembali memperhatikan.

 Tahap 4: Memorize It.

Pada tahap ini terapis dan subjek bekerjasama membuat sebuah cerita

dengan menggunakan seluruh proses menulis serta graphic organizer,

namun meskipun begitu, terapis memberi bantuan seperlunya. Sebelum

dimulai, subjek diminta untuk mengingat kembali tentang mnemonics.

Tahap ini merupakan kesempatan untuk membenarkan ingatan subjek

tentang mnemonic yang telah diajarkan. Selama sesi, subjek mau

mendengarkan instruksi terapis dan dapat mengingat mnemonics dengan

baik tanpa ada ada bagian yang lupa. Saat terapis memberikan gambar

pada subjek, subjek tertawa-tawa melihat gembar tersebut. Ia lalu

spontan bercerita mengenai gambar yang dilihatnya. Hal tersebut

berlangsung cukup lama, dan subjek harus selalu diingatkan untuk

berhenti cerita dan mulai menulis. Pada sesi ini subjek mampu

menentukan sendiri siapa tokohnya, bagaimana setting waktu dan

tempatnya, bagaimana alur ceritanya, dll. Meskipun begitu, subjek

sempat lupa untuk memeriksa kembali pekerjaanya dan terapis masih

harus mengingatkan.

 Tahap 5: Support It.

Pada tahap ini, terapis dan subjek membuat target untuk membuat cerita

yang baik dengan memasukkan elemen-elemen cerita. Terapis dan

subjek membuat perencanaan bersama-sama namun disini terapis tidak

memberi bantuan secara penuh, bantuan yang diberikan perlahan-lahan
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dikurangi. Subjek mampu menggunakan graphic organizerdan membuat

rencana pada secarik kertas tentang bagian-bagian cerita yang

diperlukansebelum mulai menulis dengan arahan dari terapis. Pada saat

terapis memberikan gambar pada subjek, subjek spontan bercerita

seperti kejadian pada tahap sebelumnya. Begitu pula pada saat menulis

rencana pada kertas. Terapis harus selalu mengingatkan subjek untuk

kembali fokus. Selain itu, subjek diingatkan untuk menggunakan self-

statement dari awal penulisan, selama menulis dan ketika selesai

menulis.

 Tahap 6: Independence Practice.

Di tahap ini, subjek diminta menulis cerita tanpa didampingi atau diberi

bantuan.Subjek diinstruksikan untuk membuat perencanaan,

menguraikan mnemonic kemudian menulis cerita. Saat proses

menggunakan graphic organizer, kemudian menuliskannya pada secarik

kertas berjalan dengan lancar. Namun saat mulai menulis cerita, suasana

hati subjek mulai berubah, apalagi ketika subjek sering melakukan

kesalahan saat menulis, yang membuat subjek harus berkali-kali

menghapus tulisannya. Puncaknya adalah ketika harus memeriksa ulang

pekerjaannya dan ternyata ada bagian yang lupa ditulis. Subjek kemudian

mengapus hasil tulisannya dengan kasar dan beranjak dari tempat

duduknya ingin meninggalkan ruangan. Beberapa menit berlalu tetapi

subjek tidak juga kembali tenang. Akhirnya diputuskan untuk mengulangi

tahap ini pada pertemuan berikutnya.

 Tahap 6: Independence Practice (mengulang)

Pada kesempatan ini, subjek kembali diinstruksikan untuk membuat

perencanaan dan menguraikan mnemonics sebelum mulai menulis cerita.

Setelah diberi instruksi, subjek lalu mulai membuat graphic organizer

pada secarik kertas dan menguraikan mnemonics pada kertas tersebut.

Proses tersebut berjalan dengan lancar hingga penulisan cerita. Namun,

subjek masih perlu diingatkan untuk selalu menggunakan self-statement.

Pengukuran setelah tritmen
Pengukuran setelah tritmen dilakukan dengan cara yang sama dengan

pengukuran sebelum tritmen, yaitu memberi tugas menulis pada subjek. Subjek
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diinstruksikan untuk merencanakan cerita sebelum menulis kemudian menulis

karangan sesuai dengan gambar yang diberikan. Sebelum mulai menulis

karangan, subjek melakukan seperti yang dipraktekkan pada saat tritmen, yaitu

membuat catatan yang berisi tentang elemen apa saja yang harus ada dalam

sebuah cerita tanpa bantuan apapun dari terapis.

HASIL PENELITIAN
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif

deskriptif. Peneliti melakukan pengukuran terhadap kemampuan menulis anak

yang kemudian hasilnya ditampilkan dalam bentuk grafik. Grafik yang

ditampilkan adalah grafik skor total dari profil penilaian karangan, kemudian

dilanjutkan grafik per aspek dari profil penilaian karangan dan dari grafik tersebut

akan dibandingkan apakah ada perbedaan antara grafik sebelum pemberian

tritmen dengan grafik setelah pemberian tritmen. Di bawah ini adalah grafik skor

total profil penilaian karangan, kemudian grafik per aspek, yaitu; aspek isi,

organisasi, kosa kata, penggunaan bahasa dan mekanik.

Skor Total Profil Penilaian Karangan

Grafik 6. Skor Total Penilaian Karangan
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1 : Pengukuran pertama

2 : Pengukuran kedua

3 : Pengukuran ketiga

Skor total profil penilaian karangan diperoleh dari skor aspek pada profil

penilaian karangan yang dijumlahkan. Skor yang diperoleh pada pengukuran

pertama sebelum tritmen sebesar 69. Skor kemudian menurun menjadi 64 pada

pengukuran kedua sebelum tritmen.  Skor kembali mengalami penurunan pada

pengukuran ketiga sebelum tritmen, skor menurun menjadi 54.

Tritmen dilaksanakan setelah seluruh pengukuran sebelum tritmen

selesai. Terdapat enam tahapan yang harus dilakukan. Setiap tahapan

dilaksanakan dalam satu hari. Namun, dalam pelaksanaannya ada tahap yang

harus diulangi, yaitu tahap 6. Tahap tersebut harus diulangi karena pada

pelaksanaan tahap 6, kondisi emosi subjek sedang labil. Di awal sesi subjek

kurang kooperatif, tidak memperhatikan instruksi dan pada pertengahan sesi,

subjek marah karena berkali-kali salah tulis. Setelah itu subjek menolak untuk

menyelesaikan sesi.

Pada pengukuran pertama setelah tritmen, skor yang diperoleh subjek

lebih tinggi dibandingkan dengan pengukuran pertama sebelum tritmen, kedua

dan ketiga, yaitu sebesar 83. Kemudian, skor menurun pada pengukuran kedua

setelah tritmen, yaitu sebesar 71, namun masih lebih tinggi dibandingkan dengan

pengukuran sebelum tritmen. Ketika pengukuran ketiga setelah tritmen, skor naik

menjadi 76, lebih tinggi dibandingkan pertemuan sebelumnya.
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Isi

Grafik 1. Aspek Isi
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yaitu 22 dan termasuk dalam kategori baik.Pada pertemuan ini, hasil menulis

subjek memiliki informasi yang cukup, subjek mampu mengembangkan cerita

namun masih terbatas dan kurang lengkap. Kondisi ini berbanding terbalik pada

pertemuan ketiga karena terjadi penurunan skor, yaitu 17 dan termasuk dalam

kategori sedang. Pada pertemuan ketiga ini subjek lebih aktif bercerita secara

lisan, bahkan dua menit dihabiskan untuk bercerita, lebih lama dibandingkan

pertemuan sebelumnya. Akhirnya cerita yang ditulis subjek lebih sedikit,

informasi ceritanya terbatas, substansi cerita kurang, pengembangan cerita

kurang.

Pada pengukuran pertama setelah tritmen, terjadi kenaikan skor, yaitu 26

dan termasuk dalam kategori cukup baik. Skor ini adalah yang paling tinggi

diantara pengukuran sebelum maupun setelah tritmen. Pada pertemuan ini,

subjek terlihat bersemangat menulis, tidak malas-malasan seperti pertemuan-

pertemuan sebelumnya. Banyak bercerita secara lisan, namun cerita yang ditulis

juga banyak. Ide cerita cukup banyak, informasi cukup, subjek mampu

mengembangkan cerita namun masih terbatas dan kurang lengkap.

Terjadi penurunan pada pengukuran kedua setelah tritmen, yaitu 18 dan

termasuk dalam kategori sedang. Subjek tidak terlalu aktif bercerita secara lisan

seperti sebelumnya, namun pada pertemuan ini subjek sering menggambari

meja tulisnya di tengah-tengah mengerjakan, sehingga lupa melanjutkan tugas

mengarangnya. Namun, di akhir pengukuran setelah tritmen, kembali terjadi

kenaikan, yaitu 24 dan termasuk dalam kategori cukup baik. Meskipun bukan

merupakan skor tertinggi, namun skor ini lebih tinggi dibandingkan tiga

pengukuran sebelum tritmen.
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Organisasi

Grafik 2. Aspek Organisasi
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Pada pengukuran pertama dan kedua setelah tritmen, skor naik menjadi

16 dan termasuk dalam kategori baik. Cerita yang dihasilkan subjek memiliki alur

yang kurang terorganisir, namun ide utama masih terlihat. Hal ini terjadi karena

pada saat subjek menulis cerita, tiba-tiba muncul ide cerita yang berbeda dengan

catatan yang sudah dibuat subjek sebelumnya. Sehingga ia berkali-kali

menghapus catatannya dan kurang memperhatikan alur cerita. Sedangkan pada

pengukuran ketiga setelah tritmen mengalami penurunan skor menjadi 15 dan

termasuk dalam kategori baik. Meskipun pada pengukuran setelah tritmen terjadi

penurunan, namun selisihnya tidak banyak dibandingkan dengan pengukuran

pada saat sebelum tritmen.

Kosa Kata

Grafik 3. Aspek Kosa kata
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Aspek kosa kata berkaitan dengan pilihan kata yang digunakan dalam
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Pada pengukuran pertama dan kedua setelah tritmen, skor naik menjadi

16 dan termasuk dalam kategori baik. Cerita yang dihasilkan subjek memiliki alur

yang kurang terorganisir, namun ide utama masih terlihat. Hal ini terjadi karena

pada saat subjek menulis cerita, tiba-tiba muncul ide cerita yang berbeda dengan

catatan yang sudah dibuat subjek sebelumnya. Sehingga ia berkali-kali

menghapus catatannya dan kurang memperhatikan alur cerita. Sedangkan pada

pengukuran ketiga setelah tritmen mengalami penurunan skor menjadi 15 dan

termasuk dalam kategori baik. Meskipun pada pengukuran setelah tritmen terjadi

penurunan, namun selisihnya tidak banyak dibandingkan dengan pengukuran
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menulis subjek pada pengukuran pertama sebelum tritmen menunjukkan skor 15

dan termasuk dalam kategori baik. Pilihan kosa kata yang digunakan subjek

cukup variatif dan tidak monoton, sehingga makna dapat tersampaikan dengan

baik. Pada pengukuran kedua sebelum tritmen, ada penurunan skor menjadi 14,

namun masih dalam kategori baik. Dalam hasil tulisannya, subjek menggunakan

kosa kata lebih sederhana dibandingkan pertemuan sebelumnya. Meskipun

pilihan katanya sederhana, hal tersebut tidak mengaburkan makna. Kemudian

pada pengukuran ketiga sebelum tritmen terdapat penurunan skor menjadi 10

dan termasuk dalam kategori sedang. Hasil menulis subjek lebih sedikit

dibandingkan pertemuan sebelumnya. Selain itu terdapat kesalahan penggunaan

kosa kata dalam karangan.

Pada pengukuran pertama setelah tritmen, ada peningkatan skor yaitu 17

dan termasuk dalam kategori baik. Pilihan kata yang digunakan subjek variatif

dan tidak monoton. Kemudian pada pengukuran kedua dan ketiga setelah

tritmen, ada penurunan skor menjadi 15, namun masih dalam kategori baik.

Bedanya, pada pengukuran setelah tritmen kedua dan ketiga hasil menulis

subjek tidak sebanyak pada pengukuran setelah tritmen pertama. Selain itu,

subjek menggunakan beberapa kosa kata yang kurang tepat, namun tidak

mengganggu.



29

Penggunaan Bahasa

Grafik 4. Aspek Penggunaan Bahasa
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kalimat. Dengan konstruksi kalimat yang baik, maka makna yang terkandung
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kategori baik. Hasil karangan subjek cukup singkat, konstruksi kalimatnya

sederhana namun efektif dan makna dapat tersampaikan dengan baik.

Kemudian terjadi penurunan pada pengukuran kedua sebelum tritmen dengan

skor 11 dan termasuk dalam kategori sedang. Terdapat beberapa kesalahan

konstruksi kalimat dalam karangan yang dibuat subjek, sehingga membuat

makna makna menjadi kabur. Ada kenaikan satu skor pada pengukuran ketiga

sebelum tritmen yaitu 12 dan masih termasuk dalam kategori sedang. Mirip

seperti sebelumnya, dalam karangan ini tardapat kesalahan dalam struktur
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Terjadi peningkatan pada pengukuran pertama setelah tritmen. Skor yang

diperoleh subjek sebesar 21 dan termasuk dalam kategori baik. Karangan yang

dihasilkan subjek memiliki kalimat sederhana tetapi efektif. Meskipun ada

sejumlah kesalahan dalam struktur kalimatnya, tidak membuat maknanya kabur.

Kemudian terjadi penurunan pada pengukuran kedua setelah tritmen. Skor

subjek menjadi 18 dan masih termasuk dalam kategori baik. Dalam karangan

subjek, terjadi kesalahan kecil pada konstruksi kalimat yang kompleks, namun

hal ini tidak membuat maknanya menjadi kabur. Begitu pula pada pengukuran

ketiga setelah tritmen, subjek memperoleh skor yang sama dengan pertemuan

sebelumnya.

Mekanik

Grafik 5. Aspek Mekanik

Keterangan:

1 : Pengukuran pertama

2 : Pengukuran kedua

3 : Pengukuran ketiga

Aspek mekanik ini berhubungan dengan aturan penulisan atau ejaan

yang disempurnakan (EYD). Hal-hal yang diatur dalam EYD meliputi penulisan

huruf, penulisan kata, penggunaan tanda baca, penulisan singkatan, penulisan

angka dan lambang bilangan, serta penulisan unsur serapan. Pada pengukuran

pertama sebelum tritmen, skor subjek sebesar 2 dan termasuk dalam kategori

sangat kurang. Dari hasil karangannya, subjek cenderung kurang

memperhatikan tanda baca. Ada tanda baca yang kurang dan ada yang
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penempatannya kurang tepat, selain itu tulisan subjek juga sulit dibaca. Skor

yang sama diperoleh subjek pada pengukuran kedua sebelum tritmen. Sama

seperti pertemuan sebelumnya, subjek juga kurang memperhatikan tanda baca

dan juga huruf kapital. Ada kenaikan skor pada pengukuran ketiga sebelum

tritmen, menjadi 3. Dalam karangannya, subjek menggunakan tanda baca dan

huruf kapital dengan benar namun ada ejaan yang kurang tepat.

Pada pengukuran pertama setelah tritmen, skor yang diperoleh subjek

adalah 3 dan termasuk dalam kategori sedang. Ada tanda baca yang kurang

serta ada kesalahan ejaan dalam hasil karangan subjek namun jumlahnya tidak

banyak. Kemudian ada peningkatan skor pada pengukuran kedua dan ketiga

setelah tritmen. Subjek mendapatkan skor 4 dan termasuk dalam kategori baik.

Kali ini subjek lebih memperhatikan penggunaan tanda baca dan huruf kapital

dalam penulisan karangan.Subjek sempat menggunakan self-talk untuk

mengingatkan dirinya agar menggunakan tanda baca dan huruf kapital.

PEMBAHASAN
Menurut hasil analisis grafik pada penelitian ini menunjukkan bahwa

penerapan Self Regulated Strategy Developmentdapat untuk meningkatkan

kemampuan menulis ekspresi pada anak ASD, karena berdasarkan penilaian

dari hasil grafik terdapat peningkatan skor pada pengukuran sebelum tritmen

dibandingkan dengan pengukuran setelah tritmen meskipun tidak terlihat

perbedaan yang mencolok. Hal ini terlihat dalam skor total profil penilaian

karangan yang menunjukkan skor 69, 64 dan 54 pada pengukuran sebelum

pemberian tritmen. Kemudian skor menjadi 83, 71 dan 76 pada pengukuran

setelah tritmen diberikan. Disini terlihat, terdapat kenaikan skor, dan dari tiga

mengukuran, skor menunjukkan peningkatan dibandingkan sebelum tritmen

diberikan. Begitu pula bila dilihat dari nilai rata-rata, nilai 62,33 untuk pengukuran

sebelum tritmen dan 76,67 untuk pengukuran setelah tritmen, terdapat

peningkatan sebesar 14,34.

Skor total penilaian karangan di atas, diperoleh dari skor aspek pada

profil penilaian karangan yang dijumlahkan. Dalam profil tersebut, terdapat lima

aspek yang diukur, yaitu aspek isi, organisasi, kosa kata, penggunaan bahasa

dan mekanik.


