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Abstract 

 

 

This research aimed to determine wether Reciprocal Imitation Training (RIT)enhance 

imitation skill in children with Autism Spectrum Disorder (ASD). Imitation is reproduce 

model’s action, after witnessed the model.Imitation takes a siginificant role in learning. 

Children in Autism Spectrum Disorder (ASD) have difficulties in imitation because of their 

neurological factor.Subject of this research is a child with Autism Spectrum Disorder 

(ASD) that struggle through the difficulties of imitation. It proved with the examine result 

by expert with a standardized test, which is PEP-R (Psychoeducational Profile – Revised). 

Reciprocal Imitation Training (RIT) was designed to enhance imitation skill in children with 

ASD. RIT given in unstructure settings, so it can motivate children to imitate 

spontaneously. This research use a single subject design with A-B-A. The result of this 

research show that RIT significantly affect the enhancement of imitation skill in children 

with ASD. 
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Pendahuluan 

Autisme merupakan gangguan perkembangan yang ditandai dengan 

kerusakan pada kemampuan komunikasi, interaksi sosial, dan adanya perilaku 

berulang. Istilah autisme pertama kali diperkenalkan oleh Leo Kanner pada tahun 

1943. Saat itu Kanner dihadapkan pada 11 kasus anak yang menunjukkan 

perilaku yang sama, namun tidak termasuk dalam gangguan masa kanak-kanak 

manapun(Ratajczak, 2011). 
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Saat pertama kali ditemukan oleh Kanner, diperkirakan autisme terjadi 

pada empat sampai lima anak dari 10.000 anak(Corsello, 2005). Prevalensi 

gangguan spektrum autis di Indonesia maupun di seluruh dunia mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011, di Amerika Serikat 

diperkirakan ada satu diantara 110 anak mengalami autisme. Sedangkan di 

Inggris terdapat satu anak autisme dari 64 anak(Ratajczak, 2011).Di Indonesia, 

para ahli yang menangani anak melaporkan peningkatan jumlah kasus yang 

ditangani (Corsello, 2005). 

Pada DSM-5, autismedikenal dengan Autism Spectrum Disorder (ASD)dan 

selanjutnya dalam penelitian ini akan disebut ASD. Gangguan ASD bersifat 

kompleks. Hal ini disebabkan oleh banyaknya gejala yang muncul. Anak yang 

mengalami ASD memiliki kesulitan pada komunikasi, interaksi sosial yang 

bersifat timbal balik, dan menunjukkan empati kepada orang lain. Selain itu, 

terdapat pola perilaku yang berulang serta minat yang terbatas terhadap benda 

ataupun kegiatan. Ciri khas lain yang seringkali muncul pada anak ASD adalah 

minimnya kontak mata dan adanya perilaku tidak biasa yang kaku dan berulang. 

Gangguan ini muncul sejak kecil dan membatasi atau mengganggu kemampuan 

sehari-hari seseorang (APA, 2013). Penegakan diagnosa ASD dilakukan dengan 

menggunakan Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Fourth 

Edition, Text Revision (DSM IV, TR) (Ratajczak, 2011) namun kini telah 

diperbarui dengan DSM-5. 

Penelitian ini akan menggunakan kategori berdasarkan DSM-5. Terdapat 

perbedaan dalam pengkategorian ASD dalam DSM IV dan DSM-5. Dalam DSM 

IV autisme tergolong dalam Pervasive Developmental Disorder. Terdapat tiga 

karakteristik utama autistik, yaitu ketidakmampuan dalam interaksi sosial yang 
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bersifat timbal balik, ketidakmampuan dalam komunikasi verbal dan non verbal, 

dan adanya perilaku berulang dan minat yang terbatas. Sedangkan dalam DSM-

5, lima kategori dalam Pervasive Developmental Disorder dirumuskan menjadi 

satu dengan nama Autism Spectrum Disorder (McDougle, 2016). Karakteristik 

yang semula berjumlah tiga, dalam DSM 5 menjadi dua karakteristik utama, yaitu 

kesulitan yang menetap dalam komunikasi dan interaksi sosial serta adanya 

keterbatasan minat dan pola perilaku berulang (Romanczyk & McEachin, 2016). 

Hal yang menjadi perhatian bagi anak ASD adalah masalah komunikasi 

dan interaksi sosialnya dengan lingkungan. Ketidakmampuan seseorang untuk 

berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungannya dapat menyebabkan 

munculnya rasa tidak berdaya. Oleh karena itu butuh adanya penanganan agar 

anak ASD dapat berinteraksi dengan lingkungannya.   

Sebelum menangani kemampuan sosial secara langsung, ada hal yang 

perlu dikuasai anak terlebih dahulu yaitu kemampuan imitasi. Imitasi memiliki 

peran yang penting dalam kehidupan manusia. Imitasi dapat memengaruhi 

perilaku sosial, interaksi sosial, kemampuan mengekspresikan perasaan, 

komunikasi non verbal, dan pengetahuan praktis (Vivanti & Hamilton, 2013). 

Charman, DeMyer, Rogers, dan beberapa peneliti lain secara terpisah 

melakukan penelitian mengenai kemampuan imitasi pada anak ASD.  Kesulitan 

imitasi anak ASD lebih serius dibandingkan dengan kesulitan imitasi pada 

gangguan perkembangan yang lain(Rogers, Young, Cook, Giolzetti, & Ozonoff, 

2010). 

Penelitian-penelitian mengenai kemampuan imitasi anak ASD oleh 

Charman dan beberapa peneliti lain dilakukan melalui tiga macam kegiatan. 

Kegiatan yang pertama adalah menirukan dengan menggunakan objek, gerakan 



19 
 

badan, serta gerakan mulut dan wajah. Anak ASD mengalami kesulitan pada 

ketiga tugas imitasi tersebut(Rogers, Young, Cook, Giolzetti, & Ozonoff, 2010). 

Namun demikian, meskipun mengalami kesulitan pada imitasi objek, gestur, dan 

gerakan badan lain, anak ASD menunjukkan performa yang lebih baik dalam 

imitasi dengan objek daripada imitasi gestur dan gerakan-gerakan wajah(Vivanti 

& Rogers, 2011). 

Meltzoff menyatakan bahwa imitasi merupakan kemampuan untuk 

mempelajari sebuah perilaku setelah mengamati perilaku tersebut(Meltzoff, 

1999).Slade menyatakan bahwa imitasi merupakan kegiatan menirukan perilaku 

maupun gestur dari seorang model. Seorang peniru tidak harus memahami 

makna hal yang ia tirukan. Imitasi yang dilakukan dapat merupakan satu jenis 

perilaku ataupun serangkaian perilaku (Volkmar, 2012). Definisi serupa juga 

diberikan oleh Ingersoll dan Gergans. Imitasi atau yang disebutkan secara 

khusus imitasi objek merupakan kegiatan meniru perilaku orangtua yang 

memainkan objek. Peniruan ini dilakukan secara mandiri oleh anak dalam kurun 

waktu 10 detik setelah orangtua memberi contoh. Anak melakukan imitasi tanpa 

arahan, instruksi verbal atau bantuan fisik dari orangtua (Ingersoll & Gergans, 

2006). 

Imitasi secara langsung memengaruhi kemampuan sosial dan 

kemampuan-kemampuan penting lain sepanjang hidup seseorang, misalnya 

kemampuan belajar. Manusia memelajari suatu keterampilan baru dengan cara 

meniru orang lain yang dilihatnya(Lara & Bowers, 2016). 

Berdasarkan pemaparan beberapa tokoh di atas, yang dimaksud dengan 

imitasi adalah kegiatan meniru atau melakukan kembali perilaku orang lain 

segera setelah melihat perilaku model. 
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Imitasi merupakan bentuk sosialisasi paling sederhana dengan lingkungan. 

Melalui imitasi, seseorang dapat mempelajari dan memahami harapan 

lingkungan akan dirinya (Vivanti & Hamilton, 2013). Imitasi mengajarkan 

pemahaman emosi dan perilaku sosial. Selain itu, melalui imitasi seseorang 

melatih dirinya untuk berbagi fokus sekaligus terlibat dalam suatu kegiatan 

dengan orang lain(Lara & Bowers, 2016). 

Pada masa-masa awal kehidupan, bayi sudah menunjukkan kemampuan 

imitasi. Kemampuan imitasi bayi dapat dilihat ketika ia menirukan ekspresi wajah 

orang lain. Sekitar usia sembilan bulan, bayi mulai dapat menirukan gerakan 

sederhana yang melibatkan permainan menggunakan objek dan gestur 

sederahana seperti melambaikan tangan. 

Anak tipikal sudah mengembangkan kemampuan imitasi pada usia 14 

bulan (Lara & Bowers, 2016).Pada usia sekitar 14 bulan, anak sudah mampu 

menangkap, mengingat, dan mengulang stimulus yang mereka dapat dari 

lingkungan sekitarnya. Stimulus-stimulus tersebut dapat berasal dari orang 

dewasa, anak lain, atau melalui media televisi. Imitasi memberikan pengalaman 

pada diri anak sendiri untuk mengetahui persamaannya dengan anak lain 

(Meltzoff, 1999). 

Perilaku meniru pada awal kehidupan berasal dari interaksi antara seorang 

ibu dengan bayinya. Sang ibu terlebih dulu menirukan bayinya dan secara tidak 

langsung mengajari bayi untuk memperhatikan ibunya. Orang–orang dewasa 

atau orangtua menggunakan peragaan dengan sebuah objek untuk menstimulasi 

dan mengikutsertakan anak untuk bermain bersama (Volkmar, 2012).Melalui 

peragaan tersebut, anak menirukan orang dewasa yang bertindak sebagai model 

dan akhirnya mendapatkan informasi mengenai suatu hal dengan lebih cepat 
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dan tepat (Mundy, 2016). Ketika bayi menirukan orangtuanya, bayi sekaligus 

belajar mengenai mengambil giliran serta adanya hubungan timbal balik dan 

kebersamaan sosial.Kemampuan bayi untuk melakukan imitasi gestur dan 

motorik pada masa bayi diprediksi berhubungan dengan kemampuan komunikasi 

dan keterampilan sosial pada usia dua sampai tiga tahun (McDougle, 2016). 

Beberapa tokoh sosial mengemukakan beberapa penjelasan mengenai 

imitasi. Lev Vygotsky menyatakan bahwa imitasi merupakan salah satu dasar 

perkembangan budaya seorang anak. Seorang tokoh sosial lain yaitu Albert 

Bandura menyatakan bahwa imitasi merupakan salah satu cara untuk 

memperoleh pengetahuan. Selain itu, imitasi juga memiliki fungsi sosial. Manusia 

membangun dan memperkuat ikatan dengan manusia lain salah satunya dengan 

melalui imitasi (Vivanti & Hamilton, 2013). Sedangkan Gabriel Tarde(Vivanti & 

Hamilton, 2013) menyatakan bahwa kehidupan sosial sepenuhnya merupakan 

imitasi. Artinya, imitasi merupakan dasar terbentuknya kehidupan sosial. 

Kehidupan sosial yang dimaksud meliputi berbicara, berbahasa, hingga 

penyebaran informasi, semuanya diawali dengan proses imitasi. Berdasarkan 

pendapat ketiga tokoh tersebut dapat disimpulkan bahwa imitasi berkaitan 

dengan kemampuan sosial dan merupakan dasar terbentuknya kehidupan sosial 

itu sendiri. 

Vygotsky mengemukakan bahwa proses belajar terjadi sejak kelahiran dan 

berlangsung terus menerus secara bertahap sepanjang periode kehidupan. 

Proses belajar ini bergantung pada interaksi sosial. Kemampuan belajar sosial 

akan berpengaruh pada perkembangan kognitif seseorang(Riddle, 1999). 

Teori Vygotsky mengenai belajar terbagi menjadi tiga tema besar, yaitu : 

1. Social Interaction 
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Menurut Vygotsky, keingintahuan anak terhadap sesuatu selalu 

berhubungan dengan keberadaan orang lain di sekitarnya. Misalnya, 

adanya guru, orangtua, teman, atau saudara. Anak memelajari sesuatu 

sebagai akibat dari interaksinya dengan lingkungannya. 

2. The More Knowledgeable Other (MKO) 

Individu belajar dari orang yang sudah mengetahui atau sudah terlebih 

dahulu memiliki pengalaman pada hal tersebut. Sumber pengetahuan 

ini bisa didapat dari mana saja, tapi terutama pada orang yang dapat 

ditemui secara langsung, misalnya guru. 

3. Zone of Proximal Development (ZPD) 

Setelah memelajari sesuatu dari sumber yang lebih berpengalaman, 

individu melakukan apa yang telah dipelajarinya tersebut. Dalam proses 

ini, individu mungkin saja mengalami kegagalan. Ketika mengalami 

kegagalan, individu akan mendapatkan bantuan dari orang lain. 

Bantuan tersebut akan membat seseorang belajar dan memahami 

sesuatu dengan lebih baik(Dhot, 2014). Dengan kata lain, seseorang 

belajar melakukan sesuatu di bawah arahan orang yang lebih dewasa 

atau lebih berpengalaman, atau bersama-sama dengan teman. 

Vygotsky mengungkapkan bahwa pada zona inilah proses belajar 

terjadi(Riddle, 1999).  

Saat mengajarkan sesuatu, Vygotsky menerapkan scaffolding dan 

reciprocal.Scaffolding merupakan langkah-langkah yang ditunjukkan pada anak 

untuk melakukan sesuatu. Anak diberi tahu mengenai hal yang dilakukan 

sehingga akan mengurangi kebingungan pada anak. melalui scaffolding ini pula, 

motivasi anak akan terbentuk. Scaffoldingdilakukan oleh MKO.Reciprocal 
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memiliki arti timbal balik. Artinya, guru dan muridnya atau MKO dan anak bekerja 

sama untuk belajar dan berlatih (Dhot, 2014). 

Sejak ditemukannya istilah autisme pada tahun 1943 oleh Leo Kanner, 

kaitan imitasi dan ASD belum banyak dibahas. Penelitian pertama mengenai 

imitasi dilakukan oleh DeMyer sekitar tahun 1970. Penelitian yang diadakan pada 

masa itu bertujuan mencari hubungan antara imitasi dan ASD (Vivanti & Hamilton, 

2013). 

Pada perkembangannya, penanganan awal yang banyak dilakukan untuk 

anak ASD adalah melalui kegiatan imitasi, setelah itu dilanjutkan dengan 

keterampilan lain. Ingersoll menyatakan dalam jurnalnya bahwa imitasi memiliki 

pengaruh yang besar pada kemampuan lain, misalnya perilaku komunikasi 

seperti bahasa, bermain, dan kontak mata(Ingersoll B. , 2008). Lebih jauh lagi, 

imitasi dapat meningkatkan hubungan interpersonal dengan memberikan isyarat 

dan membangkitkan perasaan terhubung dengan orang lain. Timbulnya 

perasaan terhubung dengan orang lain dapat membuka kesempatan bagi anak 

ASD untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Oleh sebab itulah imitasi penting 

untuk diajarkan pada anak ASD yang mengalami kesulitan dalam berkomunikasi 

dan memahami lingkungannya (Wild, Poliakoff, Jerrison, & Gowen, 2012).  

Bila imitasi tidak ditangani sesegera mungkin, maka anak akan mengalami 

kesulitan pada proses belajar selanjutnya (McDougle, 2016). Penanganan anak 

ASD disarankan untuk dilakukan sebelum anak mencapai usia 48 bulan. Anak 

ASD yang mendapatkan penanganan sebelum usia 48 bulan menunjukkan 

perkembangan yang lebih pesat dibandingkan dengan anak ASD yang mendapat 

penanganan setelah usia 48 bulan (Corsello, 2005). 
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Beberapa studi yang dilakukan oleh Lord dan Rutter menunjukkan bahwa 

perilaku sosial anak ASD dapat meningkat seiring dengan pertambahan usia dan 

berdasarkan respon teman sebaya atau orang-orang dewasa yang berinteraksi 

dengan anak tersebut.  Selanjutnya, dari penelitian Charlop, Schreibman, dan 

Tryon diketahui bahwa teknik modeling dapat digunakan sebagai pendekatan 

untuk menarik perhatian, mengajarkan anak ASD untuk merespon sesuatu dan 

memelajari suatu hal dari perbuatan orang lain. Penelitian Dawson 

menambahkan bahwa anak ASD sadar ketika ia ditirukan. Ketika anak ASD 

sadar bahwa ia sedang ditirukan oleh orang lain, maka setelah itu perilaku imitasi 

mereka juga ikut meningkat. Tindakan imitasi yang dilakukan oleh orang dewasa 

atau teman bermain mampu menarik perhatian anak ASD, sehingga anak ASD 

memberikan perhatian lebih kepada teman bermainnya tersebut (Mundy, 2016). 

Banyak peneliti terus melakukan penelitian untuk mengetahui hubungan 

antara ASD dengan imitasi. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa 

terdapat mekanisme neurologis yang terkait dengan kemampuan imitasi pada 

individu dengan ASD (Hamilton, 2013). Pada anak ASD, keparahan gejala 

autisme berhubungan dengan lobus medial temporal dan dorsolateral korteks 

prefrontal.Dorsolateral korteks prefrontal berpengaruh pada kemampuan untuk 

perencanaan motorik. Hal tersebut memiliki peran pada imitasi motorik sesegera 

mungkin.(Dawson, Meltzoff, Osterling, & Rinaldi, 1998).  

Bagian lobus temporal berhubungan dengan pemrosesan stimulus sosial 

dan emosional, mengenali wajah dan emosi, imitasi gerakan tubuh, mengartikan 

dan menggunakan gestur. Hipokampus berperan dalam mengingat suatu 

informasi dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan amigdala mengendalikan 

evaluasi informasi-informasi sensorik. Amigdala terlibat dalam stimulasi, regulasi 
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emosi, dan respon awal secara emosional terhadap informasi sensorik (Dawson, 

Meltzoff, Osterling, & Rinaldi, 1998). 

Hipokampus dan amigdala tergabung dalam korteks frontal yang disebut 

sistem limbik. Sistem limbik bertugas mengatur kemampuan persepsi sosial 

seperti mengenali wajah dan ekspresi wajah.Sistem limbik berhubungan dengan 

kemampuan sosial dan perasaan seseorang. Kerusakan pada amigdala 

mengakibatkan individu yang mengalaminya sulit untuk mengenali wajah dan 

ekspresi wajah orang lain. Selain itu juga mengakibatkan kesulitan mengenali 

gerakan tubuh dan mengikuti arahan. Kemampuan lain yang terkena sebagai 

akibatnya adalah kemampuan persepsi sosial seperti menghubungkan kejadian 

yang satu dengan yang lain dan mengingat urutan kejadian (Dawson, Meltzoff, 

Osterling, & Rinaldi, 1998). 

Terdapat suatu sistem dalam kerja otak kita yang berhubungan dengan 

kemampuan imitasi, yaitu sistem mirror neuron. Sistem ini dapat membuat 

seseorang memahami suatu aksi dengan mengamati orang lain melakukan aksi 

tersebut (Kilner & Blakemore, 2007). Kerja sistem ini berkaitan dengan sistem 

limbik. Sistem mirror neuron akan mendukung adanya simulasi terhadap ekspresi 

maupun kegiatan orang lain yang sedang diamati. Keadaan ini kemudian 

mengaktifkan sistem limbik(Mullen, 2010). Pada kegiatan imitasi terhadap objek, 

bagian inferior frontal mirror neuron memberikan perintah kode untuk mengenali 

tujuan aksi tersebut(Iacoboni & Dapretto, 2006). 

Terdapat beberapa target pelatihan imitasi. Pada penelitian Steinmeyer 

(2013), disebutkan bahwa pelatihan imitasi dapat dibagi menjadi imitasi gestur, 

oral, dan verbal. Sedangkan Ingersoll (2008) menyebutkan adanya imitasi 

gerakan tubuh, penggunaan objek, suara, dan ekspresi wajah. 
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Pada penelitian ini, kemampuan imitasi yang akan dilatihkan kepada 

partisipan secara spesifik adalah imitasi objek. Imitasi objek merupakan kegiatan 

menirukan aksi atau kegiatan yang dilakukan seorang model. Kegiatan yang 

dilakukan oleh model tersebut melibatkan penggunaan suatu benda atau objek, 

misalnya menggerakkan mobil-mobilan maju mundur (Ingersoll & Lalonde, 2010). 

Kegiatan imitasi atau meniru ini dilakukan tanpa adanya pemberian bantuan fisik, 

perintah verbal, ataupun bantuan dengan gestur. Respon yang diharapkan 

adalah respon yang muncul dalam waktu 10 detik sejak pemberian contoh 

(Ingersoll & Gergans, 2006). 

Berdasarkan penelitian telah dilakukan oleh Wu dan Chiang, bayi tipikal 

dan balita dengan keterlambatan perkembangan memiliki perbedaan 

perkembangan kemampuan sosial dengan anak ASD. Pada bayi tipikal dan 

balita yang terlambat berkembang memerlukan perkembangan kontak mata 

terlebih dahulu, setelah itu diikuti dengan perkembangan kemampuan menirukan 

objek dan bermain. Sedangkan pada anak ASD, hal yang pertama kali 

berkembang adalah imitasi objek, setelah itu diikuti dengan kontak mata dan 

bermain (McDougle, 2016). 

Dalam penelitiannya pada tahun 2006, Ingersoll dan Gergans mengajarkan 

imitasi objek terlebih dahulu, dengan beberapa pertimbangan. Pertimbangan 

pertama, imitasi objek lebih mudah dilakukan oleh partisipan, daripada imitasi 

gestur atau gerakan tubuh. Kedua, anak lebih termotivasi dan lebih cepat belajar 

bila tugas yang diberikan membutuhkan respon langsung antara pemberi dan 

penerima stimulus(Ingersoll & Gergans, 2006). 

Beberapa pendekatan telah dikembangkan untuk menangani kesulitan 

imitasi pada anak ASD.Applied Behavior Analysis dan Video Modelling 
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merupakan contoh pendekatan yang digunakan untuk melatih kemampuan 

imitasi anak ASD.Pada tahun 2006, Ingersoll mengembangkan sebuah 

pendekatan baru untuk mengajarkan imitasi pada anak ASD. Pendekatan 

tersebut kemudian dikenal dengan nama Reciprocal Imitation Training (RIT). 

RIT merupakan salah satu variasi Pivotal Response Training (PRT). RIT 

dikembangkan untuk mengajarkan kemampuan imitasi spontan pada anak ASD 

dengan latar bermain. Anak mendapat pengalaman ditirukan dan melakukan 

sesuatu karena termotivasi untuk melakukan sesuai dengan yang ia lihat, bukan 

berdasarkan perintah (Cardon & Wilcox, 2011). 

Dalam proses pemberian RIT, anak dan terapis memiliki objek permainan 

yang sama persis. Dua mainan atau objek yang sama persis sesuai dengan 

tahapan bermain yang dijelaskan oleh Peeters. Biasanya anak ASD tidak peduli 

dengan hal yang sedang dilakukan orang lain. Di sisi lain, anak ASD juga 

kesulitan untuk berbagi dengan orang lain. Dengan adanya dua jenis objek yang 

sama persis, diharapkan anak ASD tidak terlalu mengalami kesulitan, karena ia 

bisa bermain dengan peralatannya sendiri namun sekaligus bermain bersama 

dengan orang lain. Pola bermain yang seperti ini merupakan tahap awal bermain 

untuk anak ASD (Peeters, 2004). 

Anak memelajari imitasi timbal balik saat guru atau terapis melakukan 

imitasi pada gerakan atau ucapan anak. Tugas terapis atau guru adalah memberi 

label atau mendekripsikan kegiatan atau perilaku yang sedang dilakukan.Melalui 

proses dalam RIT, anak akan mampu menyadari bahwa ia ditirukan, sehingga 

akan memunculkan perilaku meniru pada anak. Dengan demikian akan terjadi 

imitasi yang bersifat timbal balik (Mastrangelo, 2009). 
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Pada awal penelitiannya, Ingersoll dan Schreibman memberikan RIT untuk 

meningkatkan kemampuan imitasi objek pada anak ASD. Penelitian awal ini 

melibatkan lima anak ASD berusia 29-45 bulan. Partisipan dalam penelitian ini 

ada yang mengalami keterlambatan perkembangan dengan usia mental 19,1 

bulan dan ada pula yang nonverbal. Partisipan menerima RIT sebanyak tiga kali 

seminggu selama 10 minggu. Per harinya, anak mendapat satu jam sesi RIT. 

Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya peningkatan kemampuan imitasi 

pada anak ASD. Empat dari lima orang partisipan penelitian tersebut mengalami 

peningkatan kemampuan imitasi bahkan setelah intervensi selesai dan imitasi 

juga dapat dilakukan meskipun menggunakan mainan atau dengan teman 

bermain yang baru (Ingersoll, 2008).  

Penelitian kedua Ingersoll mengenai pelatihan RIT untuk meningkatkan 

kemampuan imitasi gestur pada anak ASD. Pada tahap baseline, partisipan 

penelitian tidak menunjukkan adanya kegiatan meniru gestur dari terapis. Namun 

pada sesi intervensi, imitasi tersebut mulai muncul.  Tiga orang dari lima 

partisipan menunjukkan peningkatan yang signifikan sedangkan dua yang  

lainnya mengalami peningkatan yang tidak terlalu banyak, namun konstan 

(Ingersoll B. , 2008). 

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Ingersoll, Lewis, dan Kroman pada 

tahun 2007. Tujuan dari penelitian ini untuk membuktikan efektivitas RIT untuk 

melatih imitasi gestur pada lima anak ASD berusia 34-49 bulan. Partisipan dalam 

penelitian ini mendapatkan pelatihan RIT selama 10 minggu, enam kali dua 

puluh menit tiap minggunya. Pada penelitian ini, skor MIS (Motor Imitation Scale) 

dibandingkan antara sebelum dan sesudah pelatihan RIT. Hasil dari penelitian ini 
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menunjukkan bahwa kemampuan imitasi terutama imitasi gestur partisipan 

mengalami peningkatan (Krupicz, 2014). 

Hwang dan Hughes menggunakan RIT sebagai intervensi dalam penelitian 

mereka. Hasil penelitian keduanya menyatakan bahwa RIT efektif digunakan 

untuk meningkatkan kemampuan imitasi anak. Kemampuan imitasi partisipan 

tidak hanya meningkat, namun juga bisa digeneralisasi pada latar lain (Ingersoll 

B. , 2008). 

Karlen (2014) mengadakan penelitian untuk membandingkan DTT dan RIT 

dalam meningkatkan kemampuan imitasi anak ASD. Hasil penelitian Karlen 

menunjukkan bahwa kelompok DTT mengalami peningkatan yang lebih tinggi 

daripada kelompok RIT. Namun demikian, kelompok RIT menunjukkan 

spontanitas lebih tinggi saat melakukan imitasi. Dalam jurnalnya, Karlen 

menyebutkan bahwa ia tidak memberikan jumlah sesi sesuai dengan ketentuan 

pada RIT. Hal tersebut diprediksi sebagai penyebab peningkatan yang tidak 

signifikan (Karlen, 2014). 

Penelitian perbandingan juga dilakukan oleh Cardon dan Wilcox. Keduanya 

menbandingkan RIT dan Video Modeling (VM). Hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa RIT dan VM efektif untuk mengajarkan imitasi pada anak ASD. Hanya 

saja, kelompok RIT menunjukkan peningkatan yang lebih besar daripada 

kelompok VM (Cardon & Wilcox, 2011). 

Proses RIT melalui tiga urutan kegiatan. Urutan kegiatan-kegiatan tersebut 

meliputi : 

1. Terapis, orang tua, atau guru mengimitasi perilaku anak.  

Terapis, orangtua, atau guru mengambil mainan yang sama dengan 

mainan yang diambil oleh anak. Kemudian terapis, orangtua, atau guru 
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menirukan cara bermain anak. Hanya saja, perlu diperhatikan bahwa 

cara bermain destruktif seperti menyobek, membanting, menginjak-

injak, atau cara bermain lain yang tidak sesuai dengan fungsi objek dan 

dapat merusak objek tidak diperkenankan untuk ditiru. 

2. Pemberian deskripsi perilaku atau kegiatan yang dilakukan 

Pada tahap kedua terapis, orangtua, atau guru mendeskripsikan 

dengan kata-kata mengenai kegiatan yang sedang dilakukan bersama 

dengan anak saat itu. Deskripsi diberikan dalam kalimat yang singkat 

dan boleh diulang. Selain deskripsi, terapis juga diperkenankan untuk 

memberikan suara lain untuk membangun suasana bermain yang 

menyenangkan untuk anak. Misalnya penggunaan kata “bruukk” ketika 

mobil-mobilan yang digunakan menabrak tembok. 

3. Pengajaran Imitasi 

Pada tahap ini, anak diharapkan menirukan perilaku model atau terapis. 

Terapis memperagakan cara bermain baru dari objek yang dipegang 

anak. Bantuan diperbolehkan untuk diberikan pada anak jika anak 

belum dapat melakukan imitasi setelah 3 kali pemberian model.Bantuan 

ini bertujuan agar anak memahami bahwa ia diminta untuk menirukan 

model. Selain itu, bantuan ini berguna untuk anak yang mengalami 

hambatan motorik. Usaha untuk menirukan lebih penting, sehingga 

ketepatan peniruan tidak menjadi perhatian utama (Ingersoll B. , 2008). 

Setelah tahapan tersebut, kemampuan imitasi dapat diuji cobakan pada 

latar tempat dan situasi yang lain (Ingersoll B. , 2014). 

Menurut Ingersoll dalam Karlen, RIT memiliki tiga tujuan utama, yaitu : 
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1. Orang dewasa, baik terapis maupun orangtua memunculkan interaksi dengan 

anak, sehingga membuat anak memiliki keinginan untuk meniru orang dewasa 

tersebut. 

2. RIT mendorong munculnya imitasi secara spontan. Terapis maupun orangtua 

mendeksripsikan hal yang sedang dilakukan dan bukan memberikan perintah 

pada anak untuk mengikuti peragaan mereka. Hal ini akan membuat anak 

menirukan perilaku yang menurut mereka menarik. 

3. Memperluas kemampuan imitasi di berbagai situasi. Selama proses RIT, 

usaha yang dilakukan anak sudah dihitung sebagai keberhasilan. Anak tidak 

harus dapat menirukan suatu aksi secara tepat (Karlen, 2014). 

Jenis permainan yang dapat digunakan dalam pelatihan RIT (Zaghlawan & 

Ostrosky, 2016): 

1. Memasukkan benda dalam wadah 

2. Permainan dengan balok 

3. Bermain bola 

4. Permainan yang menghasilkan bunyi 

5. Boneka 

6. Permainan pura-pura, misalnya alat makan atau makanan tiruan 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan imitasi 

sangat penting untuk dikuasai oleh individu, termasuk anak ASD. Setelah 

memiliki kemampuan imitasi, anak ASD akan mampu memelajari hal lain. Melalui 

imitasi, seseorang mempelajari kemampuan lain, misalnya kemampuan bicara, 

belajar dan bersosialisasi. RIT dikembangkan oleh Ingersoll dengan tujuan untuk 

mengajarkan imitasi pada anak ASD. Lingkungan yang diciptakan oleh RIT 

bersifat natural sehingga mendorong spontanitas dan memotivasi anak dalam 
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melakukan imitasi.Selain itu, RIT menyediakan contoh yang dapat dilihat 

langsung oleh anak ASD. Anak ASD juga mendapatkan bantuan bila ia 

mengalami kesulitan. Hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh 

Vygotsky. Penelitian-penelitian terdahulu menyatakan bahwa RIT efektif 

digunakan untuk menangani imitasi pada anak ASD dan keterlambatan 

perkembangan yang lain. 

Melihat dari pemaparan mengenai pengaruh RIT sebagai salah satu 

metode untuk meningkatkan kemampuan imitasi, maka peneliti ingin menguji 

pengaruh pemberian RIT untuk meningkatkan kemampuan imitasi pada anak 

ASD. 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan kemampuan 

imitasi objek pada anakAutism Spectrum Disorder(ASD)setelah menjalani 

pelatihanReciprocal Imitation Training(RIT). 
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Kesulitan 

melakukan imitasi 

- Kemampuan belajar 

- Kemampuan komunikasi 

- Meningkatkan hubungan interpersonal 

Reciprocal Imitation Training 

(RIT) 

Teori Perkembangan Sosial 
Vygotsky 
Individu belajar melalui : 
- Interaksi sosial, anak 

memelajari sesuatu 
melalui interaksi dengan 
orang lain 

- The More 
Knowleadgeable Other 
(MKO), ada orang lain 
yang lebih menguasai 
suatu keterampilan dan 
mengajarkannya pada 
anak dengan 
memberikan contoh 

- The Zone of 
ProximalDevelopment(Z
PD),anak dapat 
melakukan tugasnya 
secara mandiri atau 
mendapatkan bantuan 
bila belum dapat 
mengerjakan sendiri 

Kelebihan RIT : 

- Menarik perhatian anak 

dengan cara menirukan 

perilaku anak sehingga anak 

mau terlibat dalam kegiatan 

dengan terapis 

- Terapis sebagai pihak yang 

lebih ahli, memberikan contoh 

pada anak 

- Anak diharapkan untuk dapat 

menirukan perilaku terapis, 

namun juga mendapatkan 

bantuan bila gagal 

Imitasi yang diajarkan melalui RIT 

merupakan perilaku imitasi yang 

spontan. Adanya model yang dapat 

dilihat secara langsung dan terlibat 

langsung dengan anak akan 

memermudah anak dalam mengimitasi 

suatu perilaku. Anak diberi kesempatan 

untuk mencoba melakukan imitasi 

sendiri, namun juga akan mendapat 

bantuan bila gagal mengimitasi. Hal ini 

akan mendorong munculnya perilaku 

imitasi pada anak. 

Anak ASD 

Kesulitan dalam 

komunikasi 

Kemampuan imitasi 

meningkat 
Gambar 1. Bagan Kerangka Berpikir 




