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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.
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Pada aspek isi, skor yang diperoleh subjek cenderung tidak konsisten

pada saat sebelum maupun setelah tritmen. Skor yang diperoleh pada

pengukuran pertama setelah tritmen mencapai 26, namun kemudian mengalami

penurunan hingga ke skor 18 pada pengukuran kedua setelah tritmen. Hal ini

dikarenakan pada saat diberi tugas menulis, di sela-sela mengerjakan tugasnya,

subjek menggambari meja tulisnya sehingga terkadang subjek lupa dengan

tugasnya. Terdapat peningkatan skor bila dilihat dari hasil grafik terdapat dua

pengukuran setelah tritmen yang jumlah skornya berada di atas skor pengukuran

sebelum tritmen. Begitu pula bila dilihat dari nilai rata-rata, nilai 19 untuk

pengukuran sebelum tritmen dan 22,67 untuk pengukuran setelah tritmen,

terdapat peningkatan sebesar 3,67.

Pada aspek organisasi ini, skor yang diperoleh subjek tidak memiliki

selisih angka yang jauh antara pengukuran satu dengan yang lainnya. Ada

penurunan pada pengukuran sebelum tritmen, dari angka 16, kemudian 15 lalu

menjadi 12. Hal ini terjadi karena subjek belum mampu mengorganisir alur cerita.

Cerita yang dihasilkan kurang runtut karena terkadang subjek lebih banyak

memverbalkan ceritanya, dan ketika dituangkan dalam tulisan, ceritanya menjadi

berbeda. Namun pada pengukuran setelah tritmen, skor yang didapat lebih

konsisten, hanya berkisar di angka 16 dan 15. Sedangkan bila dilihat dari nilai

rata-rata, terjadi peningkatan meskipun hanya sedikit, nilai pengukuran sebelum

tritmen 14,33 kemudian meningkat menjadi 15,67. Setelah pemberian tritmen,

terkadang subjek masih terlihat bercerita secara verbal, namun ceritanya lebih

terorganisir karena subjek membuat catatan kecil terlebih dahulu sebelum mulai

menulis cerita.

Aspek ketiga adalah kosa kata. Menurut hasil grafik, skor yang diperoleh

pada pengukuran pertama sebelum tritmen adalah 15, kemudian turun menjadi

14, lalu kembali menurun menjadi 10 di pengukuran berikutnya. Pada

pengukuran sebelum tritmen, cerita yang dihasilkan subjek memiliki kosa kata

yang lebih sedikit. Selain itu terdapat istilah yang kurang lazim, sehingga

mengurangi skor untuk aspek ini. Sedangkan pada pengukuran setelah tritmen,

terdapat kosa kata lebih banyak pada cerita subjek. Selain itu subjek

menggunakan kosa kata yang tidak biasa digunakan oleh anak-anak seperti

“depresi”, “feses”. Penggunaan kata tersebut dinilai tepat dan tidak mengaburkan

makna, sehingga skor setelah pengukuran menjadi tinggi. Bila dilihat dari nilai
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rata-rata, nilai pengukuran sebelum tritmen 13,00 kemudian meningkat menjadi

15,67. Ada peningkatan sebesar 2,67 pada aspek ini.

Aspek keempat adalah penggunaan bahasa. Dari grafik terlihat ada

perbedaan skor pada pengukuran sebelum dengan pengukuran setelah tritmen.

Di pengukuran sebelum tritmen, terdapat penurunan skor cukup tajam. Terdapat

beberapa kesalahan konstruksi kalimat dalam hasil cerita subjek dan membuat

maknanya menjadi kabur, sehingga mempengaruhi skor. Sedangkan pada

pengukuran setelah tritmen, terjadi penurunan pula, namun tidak banyak,

cenderung lebih stabil dibandingkan skor pada sebelum pengukuran. Dari nilai

rata-rata, terdapat peningkatan sebesar 5,33, dimana rata-rata skor pengukuran

sebelum tritmen sebesar 13,67 dan rata-rata skor pengukuran setelah tritmen

sebesar 19,00.

Pada aspek mekanik, menurut grafik, ada peningkatan skor pada

pengukuran setelah diberikan tritmen. Pada pengukuran setelah tritmen, subjek

menggunakan self-talk untuk mengingatkan dirinya sendiri agar menggunakan

tanda baca dan huruf besar. Oleh karena itu subjek lebih memperhatikan

penggunaan tanda baca dan huruf besar ketika menulis cerita. Bila dilihat dari

nilai rata-rata, nilai 2,33 untuk pengukuran sebelum tritmen dan 3,67 untuk

pengukuran setelah tritmen, terdapat peningkatan sebesar 1,34 pada aspek

mekanik.

Menurut hasil di atas dapat dilihat bahwadari hasil grafik terlihat bahwa

terdapat peningkatan antara pengukuran sebelum dengan pengukuran setelah

tritmen, namun selisihnya hanya sedikit.

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 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) (Hacker, dkk, 2015).

Tahap pertama adalah observasi. Dalam tahap ini subjek mengobservasi

model yang ahli, dalam hal ini terapis. Tahap observasi ini terdapat dalam tiga

tahap pertama dalam metode SRSD, yaitu: tahap develop background
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knowledge, tahap discuss the strategy dan tahap model the strategy. Pada tahap

ini subjek mulai belajar dalam konteks sosial dengan mengamati terapis ketika

menjelaskan dan mendemonstrasikan strategi.

Tahap kedua dari perkembangan self-regulation adalah emulasi perilaku

model adalah. Dalam SRSD, subjek mengemulasi strategi yang dicontohkan oleh

terapis. Ketika mempraktekkan POW (Pick my idea, Organize my notes, Write

and say more), subjek dapat dengan mudah mengingat strategi. Mereka belajar

dan mulai memiliki strategi menulis karena mereka mengembangkan pengertian

umum tentang komponen perilaku, kognitif, psikologis dan emosi dalam strategi

(Hacker, dkk, 2015). Subjek mengalami tahap emulasi ini ketika menjalani tahap

model the strategy dan memorize the strategy dalam metode SRSD.

Tahap ketiga adalah pengendalian diri (self-control). SRSD mendukung

perkembangan pengendalian diri dengan memberikan siswa scaffolding lebih

lanjut, namun scaffolding yang jauh berkurang dibandingkan dengan tingkat

sebelumnya. Subjek mempraktekkan strategi bersama-sama dengan terapis

pada tahap support it dalam metode SRSD. Dalam tahap tersebut awalnya

bantuan dan arahan diberikan secara langsung, namun semakin lama bantuan

tersebut semakin dikurangi (tahap independence practice dalam SRSD) hingga

pada akhirnya subjek mampu melakukan secara mandiri.

Tahap yang keempat yaitu pengaturan diri (self-regulation), 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. Setelah semua tahap SRSD dilewati, perlahan-lahan bantuan

dihilangkan, dan pada akhirnya subjek mampu melakukan seluruh rangkaian

strategi menulis dengan mandiri tanpa bantuan dari terapis (Hacker, dkk, 2015).

Ketika pelaksanaan, subjek mau mendengarkan dan mengobservasi

terapis, namun kadang perhatiannya teralih. Meskipun subjek duduk di kursi,

tangannya sering terlihat bergerak, mencari dan memegang sesuatu atau

menggambari meja tulis. Beberapa kali terlihat menyela saat terapis tengah

memberi penjelasan atau bahkan beranjak dari kursi ketika sesi sedang

berlangsung. Hal yang sama terulang saat terapis memperagakan cara

menggunakan strategi. Setelah melihat laporan pemeriksaan psikologis subjek

ternyata memang kemampuan konsentrasi subjek rendah. Padahal menurut teori
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pembelajaran sosial Bandura, tahapan pertama proses terjadinya modeling

adalah atensi atau perhatian. Proses belajar akan berhasil apabila ada atensi

yang baik, sebaliknya semakin banyak hal yang mengganggu perhatian semakin

lambat pula proses belajar (Boeree, 2008).Karena konsentrasi subjek rendah,

akhirnya materi yang disampaikan oleh terapis tidak dapat terserap dengan

maksimal oleh subjek. Subjek mampu memahami strategi menulis dan mampu

mengingat mnemonics, hanya saja terkadang subjek kurang fokus dan kesulitan

mengatur dirinya ketika mengerjakan tugas menulis.

Selain itu, terdapat temuan lain dalam penelitian ini. Sebelum mulai

menulis, subjek bercerita secara lisan, perilaku ini hampir selalu muncul ketika

subjek akan menulis cerita, dan biasanya cerita yang disampaikan secara verbal

tersebut lebih banyak dibandingkan dengan cerita yang ia tulis. Dari hasil tes

inteligensi terlihat bahwa terdapat perbedaan antara kemampuan verbal dengan

kemampuan performance, dimana kemampuan performance lebih rendah

dibandingkan dengan verbal (IQ verbal: 128, IQ performance: 90), sehingga

kemungkinan terdapat hambatan motorik pada subjek. Hal ini didukung oleh

pernyataan dari guru kelas subjek yang menyatakan bahwa subjek selalu

mendapat nilai yang rendah untuk pelajaran kerajinan tangan dan pelajaran yang

berkaitan dengan keterampilan. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh ibu

subjek yang mengatakan bahwa subjek tidak suka menulis, tidak jarang subjek

marah bila diminta menulis. Selain itu, tulisan subjek memiliki kualitas di bawah

teman-teman seusianya, bahkan kadang tidak terbaca.Kondisi ini menyebabkan

hasil karangan subjek menjadi kurang maksimal karena subjek tidak suka

menulis, padahal sebenarnya subjek memiliki gagasan cerita yang luas. Oleh

karena itu cerita yang dihasilkan subjek tidak terlalu berbeda jauh antara

sebelum dengan sesudah pemberian tritmen.

Dalam penelitian ini, diketahui bahwa skor total subjek sebelum menjalani

tritmen SRSDterdapat perbedaan dengan skor total setelah mengikuti tritmen

SRSD. Ada kenaikan skor total kemampuan mengarang setelah tritmen, namun

kenaikannya sedikit. Hal tersebut disebabkan oleh kelemahan dalam penelitian

ini yaitu,

1. Subjek memiliki hambatan pada kemampuan motoriknya, sehingga hasil

cerita yang ditulis hanya sedikit.
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2. Kondisi emosi subjek labil, sehingga mudah marah karena hal-hal sepele.

Apabila sudah marah, subjek menjadi kurang kooperatif dalam mengikuti

sesi bahkan manolak melanjutkan sesi dan perlu waktu lama untuk

menurunkan emosinya, sehingga akhirnya subjek menjadi kurang

maksimal dalam menerima materi.

3. Kondisi emosi subjek yang labil ini juga mempengaruhi gambaran subjek

tentang dirinya, subjek memandang dirinya negatif. Karena itu, terapis

kesulitan ketika menerapkan self-statement dimana kata-kata yang

digunakan haruslah kata-kata yang positif.

KESIMPULAN
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan Self-Regulated

Strategy Developmentdapat meningkatkan kemampuan menulis ekspresi pada

anak ASD. Subjek mengembangkan tahap pengaturan diri (self-regulation) yaitu

observasi, emulasi, pengendalian diri (self-control) dan pengaturan diri (self-

regulation) yang pada akhirnya subjek mampu mengatur dirinya sendiri sehing

mampu melakukan seluruh rangkaian strategi menulis tanpa bantuan.

SARAN
Saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya yang

menggunakan Self-Regulated Strategy Development sebagai tritmen untuk

kemampuan mengarang adalah sebagai berikut:

Bagi peneliti selanjutnya:

1. Memahami kemampuan subjek dengan teliti, agar tritmen yang

diberikan dapat disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan

subjek.

Bagi guru dan orang tua:

1. Memberikan pola belajar kreatif dengan tidak hanya menggunakan

tulisan sebagai metode utama dalam mengerjakan tugas, sehingga

penilaian tidak hanya berdasarkan pada tulisan tapi berdasarkan

kontennya.


