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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 
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hubungan dengan orang lain. Jika musik dikaitkan dengan joint attention sendiri 

bahwa elemen ketukan dan tempo dapat membantu anak untuk memfokuskan 

atensi mereka dan menyediakan motivasi untuk berlatih gerakan dan konsep dari 

tahap mudah hingga sulit. Salah satu contoh kegiatan yang melibatkan semua 

elemen dari musik adalah bernyanyi. Bernyanyi atau memainkan rhythm pattern 

tertentu dapat meningkatkan kemampuan joint attention anak. 

Dalam penelitian kali ini menunjukkan kedua subyek dimana telah 

terdiagnosis ASD dengan kemampuan sosial berada dibawah standar 

perkembangan sosial masa kanak-kanak akhir (usia 6-12 tahun), namun 

memberikan respon positif dengan musik, bahkan sering menunjukkan minat dan 

bakat dalam bidang musik. Hal ini sesuai dengan pendapat Thaut (1992) dimana 

menyimpulkan bahwa individu dengan diagnosis ASD mempertunjukkan area di 

bidang musik lebih bagus daripada di bidang lain, selain itu juga memiliki kualitas 

yang lebih bagus dalam memainkan alat-alat musik dibandingkan anak normal 

lainnya, bahkan biasanya dapat memberikan respon musik lebih sering dengan 

lebih tepat daripada merespon stimulus auditori yang lain. Meskipun tidak 

diketahui alasan dari hal tersebut, orang-orang berspekulasi bahwa musik itu 

menarik dan menyenangkan bagi individu dengan autis karena musik itu lebih 

universal dan melampaui bahasa.  

Disamping itu juga penelitian ini mendukung penelitian lain dimana telah 

menemukan bahwa anak-anak pada masa sekolah mendemonstrasikan reaksi 

yang sangat positif pada musik. Kegiatan yang melibatkan atensi seperti 

bernyanyi, memainkan alat musik, mendengarkan lagu, bergerak, dan kegiatan 

musikal lainnya mampu membuat kinerja otak lebih efisien. Musik mampu 

meningkatkan otak manusia untuk memusatkan perhatian mereka. Dalam terapi 

musik, berbagai kegiatan musikal akan dilakukan untuk membantu anak dalam 

memusatkan perhatian mereka. Pengalaman musikal yang diperoleh diharapkan 

dapat meningkatkan kemampuan joint attention anak ASD. 

Prosedur penelitian dilakukan dengan baseline I, treatment, dan baseline 

II.Subjek I dilakukan di awal januari sampai maret sedangkan subjek II dilakukan 

saat bulan februari sampai april. Treatment dilakukan sebanyak 12 kali setiap 

hari selasa dan sabtu di setiap minggunya. Sedangkan subjek kedua dilakukan 

pada hari senin dan kamis. Dalam melihat perbedaan kemampuan joint attention 

subjek dilihat dari respon yang diberikan ketika diberikan sebuah stimulus . 
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Respon tersebut sesuai atau tidak dengan kondisi yang sebagaimana mestinya. 

Dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua subjek menunjukkan adanya 

hasil dalam peningkatan join attentionnya bahwa skor joint attention setelah 

diberikan treatment lebih tinggi dari skor joint attention sebelum treatment.  

Dalam penelitian ini ada beberapa hal positif maupun kelemahan dalam 

penelitian. Mengenai kelemahan dalam penelitian ini: 

 intervensi psikologis dalam penelitian ini, masih belum terlihat efek jangka 

panjang dari intervensi menggunakan terapi musik dalam meningkatkan joint 

attention pada anak ASD  

 kurangnya kontrol yang dilakukan peneliti terhadap faktor eksternal yang 

mempengaruhi proses berjalannya penelitian, seperti kondisi subjek dengan 

kegiatan kesehariannya. Sebagai contoh kurangnya waktu tidur dikarenakan 

pola tidur malam, kegiatan ekstra di sekolah membuat subjek kecapean, 

konsumsi makanan sehingga membuat emosinya menjadi labil. 

 hanya menilai dari aspek responding joint attention, sehingga aspek yang lain 

seperti initiating joint attention masih belum terukur. 

 belum memiliki nilai standar yang pasti dalam menilai kemampuan joint 

attention anak ASD disetiap range usia sehingga standar yang dipakai hanya 

melihat dari kemampuan sosialisasi dalam perkembangan masa kanak-kanak. 

Disisi lain hal positif  yang didapat pada pembelajaran dengan menggunakan 

terapi musik yaitu sangat membantu dalam meningkatkan perhatian, adanya 

respon attention yang lebih sering dilakukan dan membuat mood menjadi lebih 

positif serta memunculkan inisiatif anak dalam berinteraksi seperti subjek I yang 

memanipulasi dalam hal melempar bola dengan ekspresi gembira dan 

cenderung mengajak bercanda. Hal-hal positif yang muncul ini sesuai dengan 

teori-teori yang telah menjelaskan bahwa terapi musik mampu meningkatkan 

kemampuan perhatian bersama atau joint attention individu.  

 

 

 

 

 

 




