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Subjek I mulai diberikan baselineII pada tanggal 28, 30April 2016, 1-4 

Mei 2016 (selama enam kali pertemuan). Sedangkan Subjek II 

dilaksanakan pada tanggal 6-11 Agustus 2016. 

Analisis Data 

Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisa kuantitatif. 

Analisa kuantitatif berupa bentuk analisa individual dengan menggunakan 

deskripsi grafik yang membandingkan antara baseline I , treatment, dan 

baseline II. Serta menggunakan perhitungan statistik dengan SPSS versi 16.0, 

perhitungan statistik menggunakan teknik Wilcoxon test yang membandingkan 

antara sebelum dan sesudah di treatment pada masing-masing subyek 

disertai dengan analisis grafik yaitu dengan membandingkan grafik saat 

baseline I, treatment dan baseline II. Analisa grafik berupa jumlah skor yang 

diperoleh ketika munculnya respon joint attention subjek. Data grafik tersebut 

di dapat dari skor yang diisikan oleh observer dari hasil observasi. 

HASIL PENELITIAN 

Uji Reliabilitas dan Validitas 

Pengujian terhadap validitas alat dalam penelitian ini menggunakan validitas 

isi. Proses penentuan analisa validitas isi menggunakan analisa logis untuk 

menetapkan apakah item-item yang dikembangkan memang mengukur apa yang 

dimaksudkan untuk diukur dengan menggunakan profesional judgement yaitu 

berdiskusi dengan tenaga ahli yang lebih profesional, dalam penelitian ini adalah 

dosen pembimbing yang telah berpengalaman di bidang klinis anak dan guru 

musik yang telah memiliki sertifikasi dan berpengalaman dalam menangani anak-

anak berkebutuhan khusus. 

Uji realibilitas menggunakan hasil penelitian interrater. Realibilitas interrater, 

yaitu adanya dua atau lebih rater yang melakukan pengamatan baik secara 

langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan untuk mengurangi atau 

menekan pemberian nilai secara subyektifitas. Seluruh rater diberikan pedoman 

penilaian kemampuan joint attention  dan selanjutnya ketiga penilaian rater akan 

dibandingkan. Hasil salah satu rater dengan nilai realibilitas tertinggi akan 

digunakan sebagai data dalam tahap uji signifikansi. 

Berdasarkan Uji korelasi dari tiga rater menggunakan tes parametris, 

menunjukkan bahwa ketiga rater saling mendukung dan konsisten dalam 

memberikan penilaian.Hasil reliabilitas dari ketiga rater untuk subjek pertama 
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adalah sebagai berikut ; korelasi rater I dengan rater II sebesar 0,685. 

korelasirater I dengan rater III sebesar 0,909. Korelasi rater II dengan rater III 

adalah 0,860. Hasil reliabilitas dari ketiga rater untuk subjek kedua adalah 

sebagai berikut ; korelasi rater I dengan rater II sebesar 0,934. korelasi rater I 

dengan rater III sebesar 0,980. Korelasi rater II dengan rater III adalah 0,956. 

Hanya satu rater yang akan digunakan dalam penilaian, dan rater yang 

digunakan adalah rater III Alasan peneliti menggunakan rater III karena rater III 

memiliki hasil korelasi yang paling tinggi dibandingkan dengan kedua rater 

lainnya. Nilai realibilitas antar reater disajikan dalam tabel berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uji signifikansi 

Hasil perhitungan penelitian menggunakan Wilcoxon test untuk 

membandingkan dua perilaku yaitu sebelum dan sesudah dilakukannya 

treatment sehingga terlihat perubahan perilaku yang muncul tersebut kearah 

positif (semakin baik) atau sebaliknya. 

Hasil perhitungan signifikasi pada kedua subjek menunjukkan perbedaan 

yang signifikan antara baseline I dan baseline II, berdasarkan pretest dan postest 

pada subjek I dan II dengan sig (2 tailed) sebesar -2,201 dimana <0,05. Maka H0 

ditolak dan H1 diterima, sehingga ada perbedaan yang signifikan sebelum 

diberikan treatment dengan setelah mendapatkan treatment. Jadi ada 

peningkatan joint attention sesudah diberikanterapi musik pada anak autis. Hal 

ini mendukung hasil hipotesis yang diajukan yaitu terdapat peningkatan dalam 

joint attention pada anak autism spectrum disorder dengan menggunakan terapi 

musik. Oleh sebab itu disimpulkan bahwa, terapi musik secara efektif mampu 

meningkatkan joint attention pada anak autism spectrum disorder. 

Inter-Item Correlation Matrix (subjek I) 

 rater1 rater2 rater3 

rater1 1,000 ,685 ,909 
rater2 ,685 1,000 ,860 
rater3 ,909 ,860 1,000 

Inter-Item Correlation Matrix (subjek II) 

 rater1  rater2 rater3 

rater1 1,000 ,934 ,980 

rater2 ,934 1,000 ,956 

rater3 ,980 ,956 1,000 



XXXI 
 

Analisa grafik 

Hasil analisa grafik menunjukkan bahwa ada kenaikan dalam hal 

meningkatnya joint attention pada dua subjek yang dapat dilihat pada grafik 

berikut : 

a. Grafik 1 

 

Grafik 1 menunjukkan analisa grafik terhadap hasil perhitungan total 

nilai yang diperoleh subjek I selama masa baseline I, pada waktu di 

treatment dan baseline II. Hal ini untuk melihat perbedaan sebelum di 

treatment dengan setelah di treatment dan waktu mendapatkan treatment. 

Hasil perhitungan subjek cenderung berubah-ubah. Hasil baseline I pada 

subyek I terlihat bahwa joint attention subjek berada pada range sekitar 0-10. 

Subjek cenderung agresif, masih suka semaunya, bermain sendiri, jika 

dipanggil tidak mau menoleh dan secara emosi datar. Butuh bantuan dari 

ibunya untuk bisa menenangkan subjek di awal-awal baseline pertama. 

 Pada baseline II bisa terlihat bahwa joint attention subjek tampak 

meningkat pada range 15-27 meskipun peningkatannya tidak konsisten. Di 

awal treatment terlihat naik lima point dikarenakan ketertarikan subjek 

terhadap lagu yang dimainkan dan dinyanyikan oleh terapis. Emosi subjek 

terlihat stabil dan raut wajah tampak senang. Ketika diajak untuk melakukan 

sesuatu sesuai perintah adanya kontak mata yang intens.  

Pada treatment kedua pun ada peningkatan joint attention yang lebih 

baik dari pertama, hal ini dikarenakan ada inisiatif untuk melakukan boneka 

tangan sendiri tanpa disuruh.Ketika beberapa boneka tangan oleh terapis di 

taruh di meja dan terapis belum memberikan instruksi, oleh subjek langsung 
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diambil kemudian dipakaikan ke tangannya sendiri padahal subjek tidak 

begitu suka pada sesi permainan memainkan boneka tangan. 

Pada treatment ke-III joint attention subjek mengalami penurunan 

sedikit sekitar dua poin karena ada dua sesi permainan subjek tidak mau 

melakukan kontak mata dan cenderung semaunya.  

Setelah masuk ke treatment IV-VI terdapat peningkatan yang cukup 

tinggi hal ini dikarenakan subjek ada inisiatif untuk becanda, emosinya tepat 

dan mau melakukan beberapa sesi permainan dengan kontak mata yang 

sering terjadi.  

Namun pada treatment VII mengalami penurunan poin yang cukup 

besar sekitar lima poin dikarenakan subjek terlihat lelah dan adanya 

gangguan tidur malamnya sebelum treatment, sehingga mempengaruhi 

emosinya yang cenderung datar dan tampak tidak bersemangat.  

Pada treatment ke VIII subjek joint attention subjek meningkat 

kembali, subjek tampak lebih ceria, ketika melakukan beberapa sesi 

permainan mau melakukan sendiri tanpa diperintah seperti bermain tepuk 

tangan, bermain dengan melihat arah ayam sambil diputar sendiri.  

Treatment IX-XII terlihat lebih rendah dari treatment ke-VIII karena 

inisiatifnya yang tidak nampak di beberapa sesi permainan cenderung 

diperintah baru melakukan.Baseline kedua setelah treatment mengalami 

peningkatan yang cukup tinggi yaitu delapan poin, banyak permainan yang 

dilakukan dan diikuti oleh subjek, bahkan beberapa inisiatif pun muncul, 

emosi pun lebih nampak sesuai dengan keadaan sebenarnya seperti 

misalnya; jika melihat gerakan ayam akan tertawa senang lalu berinisiatif 

untuk memainkannya kembali.  

Lalu pada baseline kedua sesi keduajoint attention tampak menurun 

kembali karena subjek memakan banyak brokoli jadi suka tertawa sendiri, 

jika tidak lucu atau bukan hal yang menyenangkan subyek tetap tertawa 

terbahk-bahak. Di samping itu cenderung lebih sedikit memainkan sesi 

permainan karena subjek tidak mau dengan cara melempar barang atau 

melakukan hal lainnya.  

Grafik pada baseline kedua sesi ketiga terlihat meningkat kembali, 

subjek bisa mengajak bercanda terapis pada saat saling mengoper bola. 

Baseline kedua sesi ke empat menurun kembali dengan poin yang cukup 
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besar sekitar 11 poin karena ketidakmauan subyek dalam melakukan 

permainan dan suka memainkan mobil-mobilan jika terganggu keasyikannya 

maka subjek cenderung marah dimana nampak pada ekspresi wajahnya.  

Sedangkan pada baseline kedua sesi ke-lima subyek mengalami 

peningkatan kembali dan pada akhirnya di baseline kedua sesi ke enam 

turun dari baseline sebelumnya. 

Grafik dari baseline I sampai baseline ke-II terlihat sangat fluktuatif 

hal ini disebabkan oleh karena kondisi subyek yang moody,  dan dipengaruhi 

oleh faktor ekternal yang terjadi di sekolah dan di rumah selain itu  juga 

pengaruh makanan,maupun kelelahan dan mengantuk. Hal ini disebabkan 

oleh jam tidur malam subjek yang terkadang tidak teratur. Di samping itu 

saat beberapa kegiatan berlangsung dalam rangka melihat kemampuan joint 

attentionnya perlu diberikan reinforcement positif seperti memberikan tos, 

atau memberikan waktu subjek untuk memainkan mobil mainannya. Pada 

sesi treatment terutama jika subyek mengalami suasana hati yang kurang 

kondusif maka subyek akan diberikan reinforcement positif seperti 

pemberian makanan kesukaan subjek.  

Adanya peningkatan yang cukup signifikan pada saat sebelum dan 

sesudah treatment. Pada awal baseline pertama, subjek ketika digelitik, 

emosi yang ditunjukkan sangat datar dan terkesan tidak ada ekspresi. 

Namun pada baseline kedua setelah treatment saat digelitik subjek terlihat 

tersenyum dan tertawa. Selain itu dalam baseline ke II subjek memiliki 

inisiatif dalam mengajak bercanda.  

 Secara keseluruhan, hasil perhitungan subyek setelah menjalani 

treatment adanya peningkatan yang cenderung tinggi daripada baseline I. 

Hal ini dapat dilihat pada baseline II yang memiliki skor berkisar 15-27 

walaupun masih terdapat hasil yang belum menetap atau konsisten. 
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b. Grafik 2 

 

 

 

Grafik 2 menunjukkan analisa grafik terhadap hasil perhitungan total 

nilai yang diperoleh subjek II selama masa baseline I, treatment, dan 

baseline II. Hasil baseline I pada subyek II mempunyai kemampuan yang 

cenderung konsisten dalam kemampuan joint attentionnya.Subyek II dalam 

melakukan kontak mata hanya dilakukan ketika tertarik dengan permainan 

tertentu. Jika di panggil namanya subjek II cenderung cuek dan tidak mau 

melihat, hanya saat baseline I di hari kedua saja mau melihat lawan 

pembicara tetapi hanya hitungan dua detik saja, namun itupun ketika 

panggilan kelima kalinya. Subjek cukup ada interaksi ketika diajak tepuk 

tangan dan membaca buku namun itupun tidak konsisten dalam melakukan 

joint attention.Saat mendapatkan treatment joint attention subyek IIada 

peningkatan dan tampak signifikan. Hari pertama treatment hasilnya terlihat 

ketika masuk ke sesi melihat ayam dan arah ayam. Emosi subjek tampak 

terlihat dan cukup lama dalam melakukan joint attention terhadap peneliti 

dan ayam yang sedang dimainkan, bahkan dengan inisiatif sendiri 

melakukan sendiri mainan ayamnya. 

 Hari kedua subjek tampak lebih memberikan atensinya terhadap 

beberapa permainan maupun terhadap orang yang sedang bermain 

bersamanya. 

Namun pada hari ketiga terjadi penurunan dikarenakan subjek 

mengalami suasana hati yang tidak begitu baik, cenderung tantrum, impulsif 

dan semaunya sendiri. Sehingga beberapa permainan, subjek tidak mau 

melakukannya kecuali bermain ayam dan boneka tangan.  
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Pada pertemuan ke empat sampai ke sepuluh, kemampuan joint 

attention yang dilakukan subjek II cenderung stabil. Cukup konsisten dalam 

membaca buku, bermain ayam dan melakukan permainan yang sama 

dengan orang lain. Imitasi dari subjek II cukup baik. 

Pada pertemuan ke XI dan XII ada peningkatan kemampuan joint 

attention yang cukup tinggi  Hal ini dikarenakan subjek mulai melakukan 

atensi yang sangat baik ketika bermain lempar tangkap bola, yang dulunya 

waktu sebelum treatment bola dilempar kemana-mana, sekarang bisa ada 

tujuannya yaitu lawan mainnya dengan ekspresi yang sesuai yaitu senang. 

Disamping itu dipanggil nama pun konsisten mau melihat orang yang 

memanggil dan juga dalam melakukan tepuk tangan dan melihat arah 

benda, subjek mampu meberikan perhatian yang penuh dengan emosi yang 

tepat. 

 Sesudah fase treatment selesai, kemampuan joint attention subjek 

tetap mengalami peningkatan yang lebih tinggi dibanding sebelum diberikan 

treatment, namun jika dibandingkan dengan saat di treatment kemampuan 

jointattenttionnya terbilang menurun dan sangat fluktuatif hal ini dikarenakan 

subjek yang mudah kelelahan, cenderung aktif karena faktor makanan dan 

juga gampang jatuh sakit terutama batuk pilek, oleh karena hal itu maka 

peningkatan subjek ke dua setelah treatment tidak konsisten. Namun jika 

subjek dalam kondisi fit maka dalam baseline II maka pada beberapa 

pertemuan seperti dalam baseline II di sesi I, III,V,dan VI akan mengalami 

peningkatan joint attention dalam range skor 20-25. 

Diskusi 

Joint Attention merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang 

anak sejak dini terutama bagi anak autis. Hal ini dibutuhkan karena joint attention 

dasar dari kemampuan bersosialisasi, sehingga joint attention membantu 

seorang anak untuk mampu beradaptasi dengan baik ketika memasuki masa 

sekolah. Terdapat banyak cara untuk meningkatkan joint attention anak autis 

salah satunya dengan cara terapi musik. Terapi musik menurut para peneliti 

mampu menstimulasi perkembangan sel otak. Bagi anak autis sendiri alat-alat 

musik/ instrumen musik merupakan alat yang menyenangkan sehingga 

instrumen musik bisa menjadi perantara bagi anak ASD dalam membangun 




