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Perbedaan hasil tersebut adalah reaksi kemarahan pada 

subskala AUTH menurun setelah diberikan tritmen, yang ditunjukkan 

dengan nilai mean pretest sebesar 3,20 dan posttestnya sebesar 

2,50.  

Berdasarkan total item sebanyak 10, terdapat 1 item yang 

memiliki skor tetap (tidak mengalami perubahan), 1 item yang 

mengalami peningkatan skor, dan 8 item yang mengalami penurunan 

skor. Berikut tabel hasil analisanya: 

 

Tabel 9 Wilcoxon Signed Ranks Test (AUTH Posttest-Pretest) 

 AUTH Posttest – ChIA Pretest 

Z -2,333 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,020 

Hasil ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan (keempat 

subskala ChIA), memiliki signifikansi yang signifikan untuk perbedaan 

reaksi emosi marah yang dirasakan partisipan, antara sebelum dan 

sesudah diberikannya tritmen terapi kognitif perilaku. 

D. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kondisi emosi marah partisipan 

yang saat ini tergolong tinggi dan memiliki kategori signifikan klinis. Hal tersebut 

dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah bahwa partisipan 

sering dijahili oleh teman-temannya di sekolah sehingga membuatnya merasa 

marah. Contoh peristiwa yang membuat FP marah adalah seperti memanggil FP 

dengan sebutan “Wibu” (orang yang tergila-gila dengan segala sesuatu berbau 

Jepang) dan hal ini berkonotasi negatif sehingga partisipan merasa terancam 

harga dirinya, sebagaimana dinyatakan oleh Bhave dan Saini (2009), dan ada 

teman yang mengejek FP, serta membully FP. Hal inilah yang diduga memicu 

kemarahan FP. Sebagaimana dikemukakan Golden, 2003 (dalam Nindita, 2012), 

bahwa pada anak dengan gangguan Asperger mengalami deficit dalam 

keterampilan sosial yang jika tidak dipahami oleh lingkungan maka akan 

membuat anak tersebut memaki ataupun memukul orang lain sebagai ekspresi 

emosi marah. Pendapat serupa dikemukakan Bhave dan Saini (2009), bahwa hal 

yang paling sering dapat menyebabkan munculnya rasa marah adalah ketika 

seseorang menghadapi suatu situasi yang tidak sesuai dengan apa yang 
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diharapkannya. Rasa marah juga dapat muncul sebagai reaksi dari perasaan 

frustrasi ataupun kecewa ketika memiliki keinginan yang tidak terpenuhi. 

Pada remaja Asperger yang dicirikan memiliki deficit kemampuan dalam 

memahami isyarat sosial, sering kali memberikan emosi yang kurang tepat. 

Mereka terkadang memaki dirinya sendiri ataupun orang lain secara berlebihan, 

serta dapat juga memukul dirinya sendiri atau memukul orang lain sebagai 

ekspresi dari emosi marah mereka. Mereka membutuhkan bantuan untuk 

menemukan cara beradaptasi dengan dunia sebagaimana mestinya, sehingga 

mereka dapat memanfaatkan keterampilan khususnya secara konstruktif, 

menggunakan keterampilan-keterampilan tertentu tanpa berkonflik dengan orang 

lain, dan sebisa mungkin mampu mencapai kemandirian pada tingkat tertentu 

dalam kehidupan orang dewasa serta hubungan sosial yang positif (Menurut 

Attwood, 2006). 

Pada anak dengan gangguan Asperger, adanya deficit “theory of mind” 

menyebabkan anak sulit untuk menempatkan diri ke dalam perspektif orang lain 

sehingga membuat anak kurang peka dalam berperilaku menurut aturan sosial 

(Flirt, 2003 dalam Sansoti, dkk., 2010). Bhave dan Saini (2009) juga 

mengemukakan bahwa seseorang dengan deficit keterampilan sosial akan 

cenderung merespon situasi atau kondisi negatif dengan bereaksi marah. 

Hasil penelitian ini menemukan bahwa ada pengaruh positif Terapi Kognitif 

Perilaku terhadap reaksi emosi marah pada remaja Asperger. Terapi tersebut 

dapat menurunkan tingkat reaksi emosi marah FP secara sangat signifikan. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Graham, 1998; Grave & 

Blissett, 2004; Kendall, 2000 (dalam Sofronoff, dkk., 2007), yang menemukan 

Terapi Kognitif Perilaku adalah pengobatan yang efektif untuk mengubah cara 

berpikir seseorang dan merespon emosi seperti kegelisahan, kesedihan, dan 

kemarahan. 

Terapi Kognitif Perilaku berfokus pada aspek kekurangmampuan kognitif 

dalam merespon atau bereaksi terhadap kondisi emosi. Terapi Kognitif Perilaku 

memiliki penerapan langsung pada anak-anak dan orang dewasa dengan 

sindrom Asperger yang memiliki kesulitan memahami, mengekspresikan, dan 

mengelola emosi. Mengetahui bagaimana merespons emosi, dan menjadi lebih 

peka terhadap perasaan orang lain sebagaimana diungkapkan  Ekman, 2003 

(dalam Sofronoff, dkk. 2007) dan Atwood (2004). 
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Hasil penelitian ini juga sejalan dengan temuan dari Bauminger, 2002; 

Fitzpatrick, 2004; Hare, 1997; Reaven & Hepburn, 2003; Sofronoff, Attwood, 

&Hinton 2005 (dalam Sofronoff, dkk. 2007), bahwa Terapi Kognitif Perilaku dapat 

secara signifikan menurunkan gangguan mood pada anak-anak dan penderita 

Asperger pada usia dewasa. Attwood (2004) menjelaskan dalam modulnya 

bahwa terapi Kognitif Perilaku dapat digunakan untuk menurunkan emosi marah 

pada anak usia 9-12 tahun. Pada penelitian Sofronoff, dkk. (2007) telah 

membuktikan bahwa Terapi Kognitif Perilaku mampu secara efektif digunakan 

untuk meningkatkan kemampuan mengelola emosi marah dalam grup anak-anak 

dengan diagnosa sindrom Asperger. Hal ini ditunjukkan melalui perbaikan reaksi 

emosi marah dengan menurunnya skor pada alat ukur.  

Bhave & Saini (2009: 9) berpendapat bahwa dengan mempelajari 

bagaimana mengelola emosi marah yang baik dapat membantu individu 

mengekspresikan marah dengan cara yang positif. Atau dengan kata lain, 

mampu bereaksi atau merespon kondisi emosi marah dengan cara yang lebih 

adaptif bagi lingkungannya. Selain itu, memiliki kemampuan mengelola emosi 

marah dapat membantu individu dalam melakukan self-control terhadap respon 

internal dan eksternal sebagai akibat dari emosi marah yang dirasakan dan 

memberikan motivasi positif untuk memecahkan masalah sehingga dapat 

tumbuh dan beradaptasi dengan lingkungan (Bhave & Saini; 2009: 10). 

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat reaksi emosi marah yang dimiliki oleh 

partisipan berkurang secara signifikan hal ini berarti adanya peningkatan 

kemampuan mengelola emosi marah dengan terlihatnya kondisi dimana 

partisipan cukup mampu untuk memberikan reaksi emosi marah secara lebih 

adaptif. Berdasarkan hasil penelitian meta-analisis yang dilakukan oleh Beck dan 

Fernandez (1998) yang menemukan bahwa Terapi Kognitif Perilaku dapat 

melatih pengelolaan emosi marah secara efektif dan waktunya yang singkat. 

Pada penelitian ini, Terapi Kognitif Perilaku juga terbukti efektif digunakan pada 

waktu yang cukup singkat yakni dengan enam sesi terapi. 

Kondisi awal FP sebelum diberikan terapi kognitif perilaku, cara FP dalam 

merespon kondisi tidak menyenangkan dengan cara yang cenderung kurang 

adaptif. Hal ini tergambar saat FP diejek oleh temannya, lalu dia ingin memukul 

temannya itu namun dicegah oleh temannya yang lain, kemudian dia 

melampiaskan kemarahannya dengan menendang pintu dan kursi. Selain itu, 

cara FP yang kurang adaptif dalam merespon kondisi emosi juga dapat terlihat 
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saat dia dipukul oleh ayahnya, FP langsung bereaksi masuk ke dalam kamar dan 

melempari barang-barang. Setelah diberikannya terapi, perubahan perilaku 

dapat terlihat dari cara FP dalam merespon kondisi yang membuatnya tidak 

nyaman. Misalnya saat teman-temannya di kelas berisik dan guru mata pelajaran 

tidak kunjung datang untuk mengajar. FP lebih memilih untuk pergi lalu 

membaca buku di luar kelas.  

Pada saat berjalannya proses terapi, FP mampu berkomitmen dengan 

terapis untuk menyelesaikan setiap sesinya dari awal hingga akhir. Dijelaskan 

secara lebih rinci bahwa pada saat sesi 1 FP belajar untuk lebih mempelajari dua 

emosi positif yakni menjadi gembira/bahagia dan merasa santai. FP menjelaskan 

bahwa dia paling merasa bahagia saat memenangkan game di komputer. Selain 

itu, di dalam bayangan FP dia akan merasa sangat bahagia apabila 

keinginannya mengendarai motor sport terbaru dapat terpenuhi. Pada sesi ini, 

FP dinilai cukup mampu mengenali respon-respon bahagia pada dirinya sendiri, 

seperti wajahnya yang berseri-seri, ceria, energi tidak ada habisnya, semangat, 

ingin terus bergerak, dll. Selain bahagia, FP juga dibimbing untuk lebih 

mempelajari perasaan santai/rileks. Di sini FP mampu menjelaskan bahwa saat 

dia merasa rileks maka jantung akan berdetak biasa, pernafasan lembut, sikap 

santai, dll. Dia juga menjelaskan bahwa saat berdiam di dalam kamar tidurnya 

dapat membuatnya merasa rileks. Saat sesi istirahat diisi dengan bermain games 

untuk menebak jenis-jenis motor beserta perusahaan yang memproduksinya. 

Sesi istirahat ini dinilai cukup mampu membuat FP kembali bersemangat untuk 

melanjutkan pekerjaannya mengisi modul terapi.  

Pada sesi 2, FP dibantu untuk mengidentifikasi bentuk kemarahannya serta 

perubahan pada kondisi psikologisnya. FP menjelaskan bahwa saat dirinya 

merasa marah detak jantungnya akan meningkay, nafas menjadi lebih cepat, gigi 

ingin menggigit sesuatu, berpikir menyakiti seseorang, mengepalkan tangan 

untuk merusak benda-benda, dll. Dia juga menambahkan bahwa hal-hal yang 

dapat membuatnya merasa marah adalah dikatai “wibu” oleh temannya, gadget 

freeze, kuota internet habis, koneksi WIFI tiba-tiba melemah, serta tugas 

ketinggalam di rumah dan tidak terbawa di dalam tas. 

Sesi berikutnya tertunda lebih dari 2 minggu diakibatkan FP sedang 

menjalani ulangan tengah semester. Di awal sesi FP menceritakan tentang 

ulangan yang telah diselesaikannya dan sekarang telah siap untuk melanjutkan 

sesi terapi. Saat sesi 3 ini, partisipan telah mempelajari berbagai tekhnik yang 
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dapat digunakan untuk mengurangi perasaan marah saat berhadapan dengan 

situasi yang tidak menyenangkan. FP memilih aktivitas bermain drum, meremas 

stress ball, serta memencet addo check secara berulang-ulang untuk aktivitas 

fisik pada kotak perangkat emosional. Sedangkan aktivitas santai dia memilih 

bergumam untuk menirukan suara motor balap dan tiduran melihat gambar 

pemandangan gunung salju di Jepang. Pada perangkat sosial, FP menyarankan 

pada temannya agar menjauh dari keramaian saat merasa marah. Pada kakak 

perempuannya dia meminta untuk bersabar dan tidak mendekati hal-hal yang 

membuat kakaknya marah. Kepada kedua orangtuanya FP menyarankan untuk 

lebih bersabar dan beristighfar, tidak berteriak, serta tidak memukul sebagai 

pelampiasan. Sedangkan FP memilih untuk menyendiri pada saat dirinya merasa 

marah dan nantinya berbicara dengan Pak Bayu dan Pak Ari untuk memberikan 

perasaan nyaman. Pada perangkat berpikir FP diajak berdiskusi sampai 

menemukan sendiri pikiran serta pada akhirnya dia mengatakan pada dirinya 

sendiri bahwa temannya hanyalah menjahilinya dan mereka mengesalkan. 

Walaupun demikian FP akan menahan diri untuk tidak memukul dan segera 

menyingkir darinya, lalu melupakannya atau melaporkannya kepada guru ketika 

tidak juga mereka berhenti menghinanya. Perangkat lain yang dipelajari FP untuk 

mengurangi marah misalnya tentang memainkan hobinya yaitu bermain drum 

gitar, menonton film lucu, serta melakukan self-talk untuk menasihati dirinya 

sendiri agar lebih bersabar saat marah.  

Sebelum dilaksanakannya sesi 4, terapis menanyakan kabar FP dan 

kesiapannya menjalasi sesi terapi dikarenakan 3 hari sebelumnya dia tidak 

berangkat sekolah dikarenakan sakit. Walaupun agak mengantuk dikarenakan 

efek obat, namun FP telah siap untuk melanjutkan sesi berikutnya. Pada sesi ini 

FP berdiskusi mengenai berbagai perangkat yang telah digunakannya selama 

seminggu terakhir. Mulai dari perangkat emosional dimana FP lebih memilih 

bermain drum di ruang musik (perangkat fisik), memikirkan kemungkinan untuk 

membanting leptop namun dia akan dimarahi dan tidak bisa menggunakannya 

lagi (perangkat berpikir), serta melihat-lihat motor sport di Hpnya (perangkat 

relaksasi). 

Sebelum sampai pada sesi 5, Ibu FP sempat dirawat di rumah sakit untuk 

menjalani kemoterapi selama 1 minggu. Untuk mengingatkan tugas-tugas FP 

pada sesi 4, terapis menelpon FP beberapa kali untuk menggantikan ibunya 

dalam mengingatkan FP agar menyelesaikan tugas-tugasnya. Pada sesi ini lebih 
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ditekankan untuk meningkatkan pengetahuan sosial dan emosi sekaligus strategi 

dalam mengelola perasaan marah. Terapis dan FP mendiskusikan suatu cerita 

sosial yang dibuat oleh FP tentang kondisi temannya yang merasa marah hingga 

cara-cara yang dipakai temannya tersebut hingga kemarahannya dapat mereda. 

Selain hal tersebut, FP juga diajarkan konsep untuk menangkal pikiran negatif 

yaitu dengan membedakan mana pikiran yang merupakan racun dan mana yang 

menjadi penawarnya. 

Tahapan terapi yang terakhir diawali oleh FP yang masuk ruangan dalam 

kondisi yang sangat bersemangat karena dia memiliki banyak cerita yang ingin 

dibahas dengan terapis. Pada sesi 6 ini partisipan  menceritakan bahwa dia 

mengerjakan tugas-tugasnya selama di rumah dan menerapkan berbagai hal 

yang telah didapatkannya selama sesi terapi saat terpicu suasana yang 

membuatnya tidak nyaman. FP memutuskan berbagai alat yang akan 

dipergunakannya bisa ia mengalami emosi marah. Alat-alat tersebut yaitu: addo 

check (perangkat fisik), tekhnik pernafasan 30 hitungan ditambah kartu relaksasi 

(perangkat relaksasi), memilih menjauhi sumber marah (perangkat sosial), 

meredakan marah dan membuat dirinya santai lalu berusaha mengkonfirmasi 

perkataan atau perbuatan orang lain yang membuat diri FP kurang nyaman 

(perangkat berpikir), serta self talk (perangkat lain). 

Beberapa hal yang menjadi karakteristik penelitian eksperimen adalah 

harus mempertimbangkan kesahihan ke dalam (internal validity) dan kesahihan 

ke luar (external validity). Suatu eksperimen dianggap valid jika variabel 

perlakuan benar-benar mempengaruhi perilaku yang diamati (variabel 

terikat) dan akibat- akibat yang terjadi pada variabel terikat tersebut bukan 

karena variabel lain (Latipun, 2010). Dalam penelitian ini, yang merupakan 

sumber ancaman validitas internal adalah sebagai berikut: 

1. Kematangan (maturity)   

Merupakan proses yang dialami subjek seiring dengan berjalannya waktu 

seperti lapar, sakit, mengantuk, perasaan yang bahagia, perasaan sedih dll. 

Untuk mengatasi hal ini, peneliti dalam melakukan penelitian melonggarkan 

waktu untuk memberikan kesempatan bagi partisipan untuk beristirahat 

sejenak. Hal ini cukup membuat penelitian ini memiliki validitas kematangan 

yang tinggi.   
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2. Instrumen (Instrumentation) 

Alat ukur atau alat pengumpul data (instrumen) pada pretes biasanya 

digunakan lagi pada postes. Hal ini sudah tentu akan berpengaruh terhadap 

hasil postes tersebut. Untuk mengantisipasi hal ini, peneliti memilih 

menggunakan alat tes ChIA yang tingkat biasnya dapat diukur. Hal ini 

membuat validitas instrumen dapat tetap tergolong tinggi. 

Selain itu, eksperimen dikatakan valid apabila hasil suatu eksperimen itu 

dapat digeneralisasikan pada populasi lainnya yang berbeda subjek, tempat, dan 

ekologinya (Latipun, 2010). Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber ancaman 

validitas eksternal adalah sebagai berikut: 

1. Multiple treatment interference 

Pada penelitian ini, peneliti cukup ketat dalam melakukan proses terapi. 

Peneliti mengontrol keterlibatan lingkungan sekolah dan rumah dalam 

bereaksi terhadap perilaku partisipan selama di sekolah maupun di rumah. 

Atas hal tersebut, untuk validitas multiple treatment interference dalam 

penelitian ini tergolong tinggi. 

2. Experimenter effect 

Terdapat suatu waktu ketika experimenter harus menggantikan tugas dari ibu 

partisipan untuk melakukan monitoring tugas-tugas yang harus dilakukan 

partisipan di rumah dikarenakan ibu partisipan sakit. Namun hal ini tidak 

menimbulkan efek yang signifikan terhadap validitas eksternal penelitian ini, 

karena hal ini hanya dilakukan selama satu kali selama proses titmen, 

sehingga untuk validitas experimental effect masih tergolong cukup tinggi. 

Dugaan hasil sangat signifikan dalam penelitian ini dipengaruhi oleh 

berbagai hal, di antaranya usia partisipan yang lebih dewasa yaitu 16 tahun, di 

mana pendapat Nelson dan Finch (2000) mengatakan bahwa ChIA sesuai untuk 

anak-anak dan remaja usia 6 sampai dengan 16 tahun (kelas I-XI). Hal ini berarti 

bahwa partisipan masuk dalam rentang usia yang paling dewasa dengan 

mengacu pendapat di atas. Selain itu, partisipan bersekolah di sekolah umum 

yang karakteristik para siswanya kebanyakan normal (tidak mengalami 

gangguan psikologis yang serius), sehingga memungkinkan partisipan dapat 

belajar berinteraksi sosial melalui modelling dari teman-teman sekolahnya. 

Dugaan tersebut di atas diperkuat dengan pendapat Attwood (2005), bahwa 

anak Asperger, pada awal masa kanak-kanaknya memiliki ciri-ciri autisme, 

namun mereka akhirnya dapat mengembangkan kemampuan untuk berbicara 
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dengan menggunakan kalimat kompleks, memperkaya keterampilan sosial 

dasar, dan memiliki kapasitas intelektual dalam rentang normal. 

Alasan lainnya adalah skala ChIA merupakan self-report yang didasarkan 

pada sejumlah item dalam kondisi yang tidak aktual. Penurunan reaksi marah 

yang ditunjukkan dalam penurunan skor ChIA sangat mungkin merupakan hasil 

proses berpikir yang belum tentu muncul dalam perilaku saat pengukuran 

dilakukan. Mungkin berbeda hasilnya jika pengukuran dilakukan dalam setting 

eksperimen laboratorium untuk melihat reaksi marah partisipan melalui orang 

percobaan atau bystander. 

Skala ChIA merupakan alat ukur untuk melihat derajat reaksi kemarahan 

yang dikelompokkan dalam empat subskala. Pada hasil penelitian ini, skor 

keempat subskala mengalami penuruan yang berarti terjadi penuruan skor reaksi 

marah setelah diberikan tritmen. Secara tidak langsung, hal ini juga menunjukkan 

adanya peningkatan kemampuan mengelola marah setelah diberikan tritmen.  

Meskipun dalam penelitian ini ditemukan hasil yang sangat signifikan, 

bukan berarti tidak ditemukan kendala yang pada akhirnya dapat menjadi 

keterbatasan tersendiri bagi penelitian ini. Keterbatasan yang dimaksud adalah 

mengenai jumlah partisipan yang hanya satu sehingga tidak ada pembanding, 

maka dari itu hasil dari penelitian ini tidak dapat dilakukan generalisasi melainkan 

hanya berlaku bagi partisipan itu sendiri atau populasi  dengan kriteria yang 

sama dengan partisipan. Dari awal sebetulnya peneliti sudah melakukan usaha 

untuk mendapatkan individu yang memenuhi kriteria populasi penelitian. Sudah 

pernah diupayakan untuk mendapat partisipan sejumlah tiga anak, akan tetapi 

salah satu partisipan tidak mendapat dukungan dari orang dewasa di rumahnya 

dan yang satunya berada di sekolah yang cenderung tidak memberi izin 

terutama tidak bersedia memberikan izin pada jam pelajaran. Hanya satu 

sekolah tempat partisipan yang sekarang menjadi partisipan penelitian yang 

memberikan izin pada saat jam pelajaran berlangsung. Peneliti memiliki 

pertimbangan proses pelaksanaan pengisian skala dan tritmen dilakukan pada 

jam sekolah karena hal tersebut merupakan primetime bagi anak Asperger. Jika 

dilakukan di luar terlebih lagi setelah jam sekolah, dikhawatirkan partisipan 

mengalami kelelahan dan akan berpengaruh terhadap kesediaan dalam 

mengikuti rangkaian kegiatan penelitian. Dengan kata lain antusiasme, energi 

dan motivasi partisipan menjadi rendah dalam keterlibatan penelitian ini (ego 

involvement partisipan rendah). 
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