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PENDAHULUAN 

 Menurut Peeters (Margaretha, 2012), autisme merupakan bentuk 

gangguan perkembangan pervasif pada anak, yang artinya kerusakan terjadi 

pada seluruh bagian dari diri seseorang. Frith menyebutkan adanya triad of 

impairments atau tiga kesulitan yang dialami seseorang dengan autisme, yaitu 

interaksi sosial, komunikasi sosial, dan imajinasi.  

 Istilah autisme diperkenalkan oleh Leo Kanner mulai tahun 1943, yang 

mengarah pada gejala tidak mampu berelasi dengan orang atau lingkungan 

sekitarnya, kurangnya pemahaman sosial, kemampuan komunikasi dan bahasa 

yang kurang berkembang, permasalahan makan, ketakutan pada suara keras 

dan benda bergerak, pola perilaku yang selalu sama, lebih menyukai objek 

daripada orang, dan potensi intelektual yang baik (Beighley, 2013).  

 Menurut DSM - 5, autisme merupakan gangguan perkembangan yang 

paling banyak dikenal dengan dua ciri utama yaitu kurangnya kemampuan 

komunikasi sosial, minat yang terbatas dan pola perilaku yang berulang  (APA, 

2013). Kurangnya aspek sosial merupakan salah satu ciri autisme.  Kondisi ini 

membuat mereka mengalami kesulitan untuk memusatkan perhatian, kurangnya 

kontak mata, dan keterbatasan kemampuan afektif. Tanpa penanganan yang 

tepat, anak-anak dengan autisme tidak dapat mengembangkan interaksi sosial. 

Hal ini akan membatasi mereka untuk membentuk pertemanan dan relasi di 

kemudian hari (Koegel, Vernon, & Koegel, 2009).  

 Berdasarkan data dari Central for Disease Control dan Prevention (CDC) 

pada tahun 2009, terdapat 300.000 anak penderita  autisme dengan prevalensi 1 

dari setiap 150 anak usia dibawah 10 tahun di Amerika Serikat. Dari data statistik 

juga ditemukan, penderita autisme lebih banyak pada laki-laki. Angka 



17 
 

kejadiannya pada 1 dari 70 anak, sedangkan perempuan terjadi pada 1 dari 315 

anak (Margaretha, 2012). 

 Di Indonesia, belum didapatkan data secara resmi jumlah penderita 

autisme, namun pada 2013 Direktur Bina Kesehatan Jiwa menduga jumlah anak 

autis di Indonesia berkisar 112 ribu dengan rentang usia 5-19 tahun. 

Prevalensinya sebesar 1,68 tiap 1000 anak dibawah 15 tahun (Absalom, 2017). 

Di Jawa Tengah sendiri, belum ada data resmi tentang jumlah penderita autisme 

baik anak-anak maupun dewasa. 

 Berdasarkan beberapa penelitian, Nikopoulos dan Keenan (2003) 

menyimpulkan bahwa kekurangan pada aspek sosial merupakan kelemahan 

yang paling besar, dan juga menjadi aspek yang paling banyak dipelajari agar 

anak-anak dan remaja dengan autisme dapat mengembangkan kemampuan 

sosialnya dengan tepat dan cara yang terencana. Cambridge Community Service 

menyebutkan salah satu kesulitan yang dialami oleh anak-anak Autism Spectrum 

Disorder (ASD) yang berkaitan dengan bahasa dan komunikasi adalah tidak 

dapat memulai atau mempertahankan percakapan (NHS, 2015). Lebih lanjut, 

anak-anak dengan autisme menunjukkan respon yang berbeda pada lingkungan 

sosial. Misalnya mereka cenderung menghindari stimulus sosial (Corbett & 

Abdullah, 2005).  

 Menurut Dawson, dkk dalam jurnal yang diterbitkan oleh National Institute 

of Health (Dawson, Meltzoff, Osterling, & Rinaldi, 1998), menjelaskan tentang 

hubungan antara gejala awal autisme dengan kondisi neurologisnya. 

Dawson,dkk menyebutkan bahwa anak-anak dengan autisme mengalami 

permasalahan dengan tugas pada bagian medial temporal lobe yang 

berhubungan dengan sistem limbik dan dorsolateral prefrontal cortex 
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dibandingkan dengan anak-anak down syndrome dan anak tipikal lain. Diantara 

kedua bagian tersebut, medial temporal lobe dianggap sebagai bagian yang 

paling banyak mengalami kerusakan. Jurnal ini juga memprediksi bahwa gejala 

awal pada autisme lebih mengarah pada sistem limbik. Sistem limbik dan 

sebagian amigdala sangat penting untuk persepsi sosial, seperti pengenalan 

wajah dan ekspresi. Kesimpulan ini diambil berdasarkan hipotesis bahwa, gejala 

awal pada autisme mengarah pada afektif dan permasalahan sosial yang bisa 

saja berhubungan dengan sistem limbik dan sebagian amigdala dan hipokampus 

serta bagian otak lainnya yang terdekat. 

 Adanya perkembangan sinaps yang berlebihan pada ASD, membuat 

mereka cenderung memiliki volume otak yang lebih besar daripada anak tipikal 

(Akhgarnia, 2011). Disisi lain, sinaps- sinaps tersebut tidak terhubung satu sama 

lain atau disebut dengan “Underconnectivity Theory”. Kondisi ini membuat 

mereka terlalu cepat memproses informasi baru namun informasi yang 

berhubungan tidak saling terjalin dan membuat mereka kesulitan terhadap 

perubahan situasi. Berdasarkan teori tersebut, kemudian berkembang pada 

penelitian serupa yang dilakukan di San Diego University oleh Patricia Shih. 

Penelitiannya mengungkap bahwa bagian temporal lobe anak ASD terhubung 

dengan lebih baik ke bagian otak lain daripada anak tipikal. Bagian otak ini 

berfungsi untuk pemrosesan gerak, bahasa, proses auditori, integrasi mata - 

pendengaran.   

 Penelitian terbaru yang dilakukan oleh Stavropoulos dan Cerver pada 

2013, menyebutkan bahwa kurang berfungsinya oxytocin pada ASD dapat 

menjadi penyebab kurangnya motivasi sosial mereka. Penelitian lain yang 

dilakukan oleh Waterhouse, Fein, Modahl menggarisbawahi pentingnya amigdala 
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dan rangsangan sosial yang tidak efektif, berhubungan langsung dengan 

penurunan motivasi dan inisiasi (Birtwell, Willoughby, & Nowinski, 2016).    

 Terlibat dalam sebuah perilaku sosial secara spontan dengan orang lain 

menjadi sangat penting untuk memulai dan mempertahankan interaksi sosial dua 

arah. Menurut Walker (Kouo, 2016) keterampilan sosial diartikan sebagai 

serangkaian kemampuan yang: a). Memungkinkan individu untuk menginisiasi 

dan mempertahankan sebuah hubungan sosial, b). Berkontribusi terhadap 

penerimaan teman sebaya dan penyesuaian dengan sekolah yang memuaskan, 

c). Memungkinkan individu untuk bertindak secara efektif dalam lingkungan 

sosial yang lebih besar. Selain itu, ketrampilan sosial juga diartikan sebagai 

respon interpersonal yang memungkinkan seseorang untuk beradaptasi dengan 

lingkungan melalui komunikasi verbal maupun non verbal (McLeod, Malatino, & 

Lucci, 2016).  

 Pertemanan dan relasi sosial yang baik menjadi sangat penting bagi 

orang dengan autisme maupun tidak. Hal ini menjadi penting karena relasi sosial 

berfungsi sebagai pendukung yang alami, relasi sosial berfungsi untuk 

menyediakan informasi maupun media belajar sosial, pertemanan dan relasi 

sosial juga menjalankan peran sebagai fungsi advokasi yang meningkatkan 

penghargaan terhadap diri sendiri, serta menjalankan fungsi afirmasi sebagai 

peneguhan kemampuan seseorang yang ikut menentukan keberhasilan mereka 

di masa mendatang (Strain & Schwartz, 2001). 

 Adanya permasalahan-permasalahan secara neurologis, kurangnya 

kemampuan komunikasi sosial serta cenderung menghindari stimulus sosial 

membuat anak-anak dengan ASD kesulitan dalam membangun sebuah interaksi 

dengan orang lain dan lingkungan. Kondisi tersebut membuat anak-anak dengan 



20 
 

ASD mengalami kesulitan untuk mengadakan inisiasi, tidak dapat menanggapi 

lingkungan, dan kesulitan memahami situasi sosial. Hal ini akan membatasi 

mereka untuk bergabung dengan lingkungan dan memengaruhi cara mereka 

berinteraksi (Weiss, 2012). 

 Guna membentuk sebuah relasi maka diperlukan inisiasi sosial untuk 

memulainya. Disisi lain, riset tentang pola komunikasi pada anak dengan autisme 

menunjukkan bahwa, anak-anak dengan ASD menunjukkan lebih sedikit inisiasi 

untuk berinteraksi, lebih sedikit mengambil kesempatan dalam percakapan, dan 

lebih sedikit empati atau ketertarikan pada cara pandang orang yang berinteraksi 

dengan mereka (Vaiouli & Schertz, 2012).  

 Bagian terpenting dalam sebuah interaksi sosial adalah respon dan 

inisiasi, dengan adanya kedua proses ini maka sebuah interaksi sosial disebut 

sebagai interaksi timbal balik. Pada anak-anak dengan autisme, kemampuan 

untuk mengadakan interaksi sosial timbal balik tidak berkembang dengan baik. 

Kondisi ini akhirnya membuat anak-anak ASD tidak dapat mengadakan inisiasi 

maupun merespon pada orang lain (Nikopoulos & Keenan, 2007).   

 Anak-anak dengan autisme memiliki kesulitan untuk melakukan inisiasi 

dan bertahan ketika bermain serta cenderung menunjukkan pola interaksi yang 

terhambat. Pemahaman terhadap tanda-tanda emosional dan ekspresi wajah 

dianggap cukup menantang bagi mereka (Mastrangelo, 2009). Inisiasi sosial ini 

menjadi penting karena anak-anak dengan ASD harus belajar tidak hanya 

merespon inisiasi sosial orang lain, tetapi juga melakukan memulai interaksi 

sosial. Berfokus pada pengembangan kemampuan inisiasi sosial, menjadi lebih 

penting daripda hanya mengajarkan cara merespon bagi anak-anak dengan ASD 

(Nikopoulos & Keenan, 2007). 
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 Secara terpisah Mundy dan Stella menyebutkan bahwa, kekurangan pada 

inisiasi sosial secara verbal maupun non-verbal umum terjadi pada seseorang 

dengan autisme, mereka cenderung merespon inisiasi orang lain. Kegagalan 

untuk mengadakan inisiasi, membuat mereka kehilangan kesempatan untuk 

belajar yang biasanya diikuti inisiasi seperti “lihat!” dan “apa itu?”. Kondisi ini 

membuat orang-orang dengan ASD terbatas hanya pada informasi yang orang 

lain berikan pada mereka dan kurangnya kemandirian untuk mencari tahu sendiri 

informasi dari lingkungan (Loftin, Odom, & Lantz, 2008). 

 Berdasarkan beberapa penelitian yang dirangkum oleh Kabashi (2012), 

inisiasi sosial diartikan sebagai perilaku verbal maupun motor yang diarahkan 

pada orang lain, umumnya mengarah pada teman sebaya, saudara kandung, 

orangtua, atau teman kerja yang bertujuan untuk mendapatkan respon dari 

lawan bicara. Scattone dalam Kabashi (2012) lebih memfokuskan pada perilaku 

verbal yang menganggap inisiasi verbal sebagai pertanyaan atau komentar 

secara langsung yang diarahkan pada teman sepermainan. Hal serupa juga 

diungkapkan oleh Buggey sebagai ucapan yang diarahkan pada teman sebaya 

atau teman kerja tanpa diminta dan tidak didahului oleh interaksi dengan orang 

lain selama 10 detik. 

 Menurut Brady dan Hauck (Nikopoulos & Keenan, 2006), inisiasi sosial 

mengacu pada perilaku motorik atau verbal yang diarahkan pada orang lain dan 

muncul dari kelanjutan perilaku sosial sebelumnya. Perilaku disebut sebagai 

inisiasi sosial jika mencakup setidaknya dua perilaku berikut ini: 

1. Berbicara atau berteriak pada lawan bicara 
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2. Gerakan komunikatif pada lawan bicara seperti berbagi mainan, 

mendekat pada lawan bicara, menunjukkan mainan, menyentuh lawan 

bicara.  

3. Menunjukkan atau menawarkan benda pada lawan bicara 

4. Melihat lawan bicara 

5. Tertawa atau tersenyum pada lawan bicara 

 Menurut Weiss (2013), yang termasuk dalam inisiasi sosial adalah 

menyapa, bertanya, memberi komentar, dan menanyakan ijin untuk bergabung 

dalam aktivtas. Hauck, dkk (Kabashi, 2012) menganggap inisiasi sosial sebagai 

segala bentuk perilaku verbal maupun motor yang secara jelas diarahkan pada 

saudara kandung, teman, atau orang dewasa untuk mendapatkan respon, 

seperti menyapa, bertanya, memberi komentar, berbagi benda, perilaku 

menolong, menyebutkan nama orang lain, dan mengarah pada sebuah objek 

dibarengi dengan adanya kontak mata pada lawan bicara.  

 Secara khusus Kabashi (2012) dalam disertasinya, menyimpulkan inisiasi 

sosial sebagai perilaku memulai interaksi tanpa diawali perilaku verbal maupun 

motor sebelumnya yang diarahkan pada teman sebaya atau orang dewasa. 

Perilaku ini berlangsung pada berbagai situasi, lawan bicara, dan aktivitas, dan 

bukan kelanjutan dari interaksi yang berlangusng selama 5 detik sebelumnya. 

Tujuannya untuk memperoleh respon dari lawan bicara dengan maksud meminta 

sebuah benda, kehilangan benda, bertanya, ajakan bermain, berkomentar, 

menyapa, berempati, berbagi benda, atau menunjuk benda sambil melihat ke 

lawan bicara.    

 Dari beberapa definisi diatas, yang dimaksud inisiasi sosial adalah 

perilaku verbal maupun motor yang diarahkan pada lawan bicara atau teman 
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bermain tanpa diminta dan bukan hasil dari interaksi sebelumnya dengan tujuan 

mengharapkan respon dari lawan bicara.  

 Pada anak-anak tipikal, kemampuan inisiasi sosial mereka dapat 

berkembang seiring dengan perkembangan mereka melalui kejadian sehari-hari. 

Sementara, anak-anak dengan autisme sangat kesulitan untuk memulai sebuah 

interaksi sosial seperti memulai pembicaraan atau inisiasi bermain (Nikopoulos & 

Keenan, 2003). Kondisi ini membuat mereka kesulitan untuk berteman atau 

bergabung dalam sebuah permainan (NHS, 2015, h. 3).  

 Anderson, Hinojosa, dan Strauch (Mastrangelo, 2009) secara khusus 

menjelaskan bahwa, adanya keterbatasan pada faktor internal (individu) maupun 

eksternal (lingkungan) mempengaruhi kemampuan anak-anak dengan ASD 

untuk belajar dan mengembangkan ketrampilan serta perilaku yang berhubungan 

dengan bermain. Bermain dianggap sebagai cara yang paling baik bagi anak-

anak dengan ASD dan yang menjadi kunci sukses adalah menyeimbangkan 

antara bermain dan tingkat perkembangannya dengan sedikit aturan dan 

permainan semi-terbuka. Penanganan efektif yang menekankan pada 

komunikasi sosial pada anak-anak ini, akan mengurangi permasalahan mereka 

dalam mempelajari bahasa dan keterampilan interaksi sosial (Rocha, 2016). 

 Ada banyak teknik yang digunakan untuk mengembangkan inisiasi sosial 

pada anak-anak dengan autisme, salah satunya adalah video modeling. Video 

modeling menjadi salah satu teknik yang diakui oleh The National Professional 

Development Center on Autism Spectrum Disorder (NPDC) yang dianggap efektif 

untuk meningkatkan keterampilan sosial salah satunya inisiasi sosial, karena 

teknik ini memenuhi persyaratan evidance-based serta mewakili karakteristik dari 

anak-anak dengan ASD (Kouo, 2016). Video modeling sendiri merupakan 
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sebuah terapi perilaku yang didasarkan pada teori belajar sosial dari Bandura 

tentang modeling. 

 Menurut Hitchcock, dkk (McCoy & Hermansen, 2007) video modeling 

adalah teknik pelatihan perilaku dengan menggunakan rekaman video daripada 

menggunakan tokoh asli untuk dilihat oleh anak. Tujuannya agar anak hanya 

berfokus pada stimulus dalam video. Neuman juga menjelaskan, video modeling 

merupakan sebuah prosedur dengan perekaman video dengan tujuan perilaku 

tertentu tujuannya untuk menambah kemampuan sesorang untuk mengingat, 

menirukan, dan menggeneralisasi atau menerapkan perilaku yang ditargetkan. 

 Terdapat beberapa jenis video modeling (Corbett & Abdullah, 2005), yaitu 

basic video modeling, video self modeling, point of view modeling, dan video 

prompting. Model yang digunakan dalam video dapat dilakukan oleh diri sendiri, 

orang dewasa, kelompok, teman sebaya, maupun campuran dari berbagai model 

Secara khusus penelitiian ini menggunakan jenis video self modeling (VSM). Tipe 

ini menggunakan diri sendiri untuk  memperagakan perilaku target (Margaretha, 

2012). 

 Bandura (Corbett & Abdullah, 2005), menggarisbawahi bahwa perilaku 

manusia awalnya dipelajari dengan pengamatan dan meniru. Belajar dengan 

pengamatan mengacu pada perubahan kognitif dan perilaku yang muncul karena 

mengamati orang lain melakukan hal yang sama. Menirukan (modeling) diartikan 

sebagai proses dimana seseorang atau pemeran memperagakan sasaran 

perilaku yang akan ditirukan.  

 Terdapat sepuluh langkah yang dilakukan ketika ingin menggunakan 

video modeling sebagai teknik intervensi (LaCava, 2010), yaitu : 
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1. Menentukan target perilaku. Perilaku target yang dipilih sebaiknya 

spesifik, mudah dilihat dan terukur. 

2. Penggunaan media yang tepat untuk penyajian maupun perekaman 

video. 

3. Perencanaan perekaman video. Proses ini dilakukan dengan menyusun 

urutan kejadian yang akan direkam.  

4. Pengumpulan data baseline. Proses ini bertujuan untuk menggali 

ketrampilan mana yang sudah dikuasi oleh subjek maupun yang belum. 

5. Pembuatan video 

6. Penentuan tempat menonton video 

7. Menonton video 

8. Memantau hasil intervensi 

9. Memperbaiki ketika tidak ada perubahan 

10. Mengurangi penayangan video dan prompt      

 Selain itu, dalam video modeling juga melibatkan empat proses penting 

yang mendasarinya, yaitu atensi, retensi, produksi, dan motivasi (Corbett & 

Abdullah, 2005). Atensi mengacu pada tindakan awal yang terjadi saat individu 

tersebut menerima dan memperhatikan model atau peristiwa tertentu. Pada 

proses atensi diperlukan stimulus sensori dan fokus pada tugas atau kejadian 

yang spesifik. Proses atensi terkait pula dengan pemilihan model video. 

Penggunaan model oleh sosok yang familiar dan usia yang tidak terlalu jauh 

berbeda dengan subjek akan mendorong mereka untuk berhasil menyelesaikan 

sebuah tugas seperti yang dilakukan model (Bandura, Self-efiicacy defined, 

2013). Menurut Hitchcock,dkk pemilihan model dari teman sebaya maupun diri 

sendiri dirasa lebih efektif ketika diberikan pada individu dengan ASD (McCoy & 
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Hermansen, 2007). Terutama pengguanan diri sendiri sebagai model dalam 

video akan menarik atensi anak-anak dengan ASD karena adanya kesamaan 

kondisi model dan situasi nyata. Semakin relevan kondisi model dengan subjek, 

maka atensi subjek terhadap video akan semakin tinggi, sehingga perilaku model 

dalam video akan dilakukan pula oleh pengamat (Bandura, Social Learning 

Theory, 1971).  

 Proses kedua adalah retensi, dimana pada proses ini apa yang dilakukan 

oleh model dianggap sebagai informasi yang penting dan masuk ke dalam 

memori. Proses ketiga adalah produksi, dimana terjadi pengulangan perilaku 

yang sebelumnya ditunjukkan oleh model. Keempat adalah proses motivasi, 

yang memungkinkan perilaku model yang sudah dilakukan akan diulang kembali 

karena adanya penguatan. 

 Selain empat proses diatas, terdapat sebuah aspek yang paling 

berpengaruh dalam proses belajar ini yaitu self efficacy (Zimmerman, 2000). 

Aspek ini berkaitan dengan keyakinan seseorang akan kemampuannya untuk 

melakukan seperti yang dilakukan oleh model. Aspek ini secara langsung 

terhadap motivasi seseorang, dimana semakin tinggi self efficacy seseorang 

maka semakin tinggi pula motivasinya untuk melakukan sebuah tugas di 

kemudian hari. 

 Anak- anak dengan ASD juga dikenal sebagai visual learner karena 

keunggulan mereka pada kemampuan visualnya (Widajati & Alfinina, 2013). Hal 

didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Samson, dkk pada 2011 dengan 

menggunakan Activation Likelihood Estimation (Samson, Mottron, Soulieres, & 

Zeffiro, 2012). Penelitian ini membuktikan dengan pemberian rangsangan visual, 

distribusi dan magnitude pada bagian psoterior otak anak-anak dengan ASD 
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lebih tinggi daripada anak-anak tipikal. Kondisi ini membuat mereka lebih mudah 

memahami informasi secara visual, sehingga penggunaan VSM sebagai 

intervensi memfasilitasi kondisi ini dengan baik.  

 Selain itu, Macpherson dan Charlop dalam jurnalnya menyebutkan bahwa 

video modeling menciptakan suasana komunikasi verbal dan non verbal yang 

natural, memberikan rangsangan visual dan audio yang menarik sehingga terjadi 

peningkatan komunikasi pada anak-anak dengan ASD (Macpherson & Charlop, 

2014).         

 Terdapat beberapa penelitian terdauhulu yang menggunakan video 

modeling maupun VSM. Pada tahun 1989, Charlop dan Milstein menggunakan 

video modeling untuk mengajarkan keterampilan percakapan termasuk inisiasi 

sosial pada tiga anak autisme yang high-functioning. Ketiga subjek dalam 

penelitian menunjukkan perubahan yang cepat pada kemampuan percakapan 

timbal balik dengan perubahan yang mencakup generalisasi pada lawan bicara 

dan topik pembicaraan. Perubahan ini bertahan hingga 15 bulan setelah 

intervensi diberikan (Grosberg & Charlop, 2014). 

 Penelitian serupa juga dilakukan oleh Reagon, dkk (Reagon, Higbee, & 

Endicott, 2006) di Universitas Utah. Penelitian yang diberikan pada seorang 

subjek dengan autisme selama 5-20 sesi menunjukkan adanya peningkatkan 

pada kemampuan inisiasi sosial. Peningkatan inisiasi sosial berkisar antara 40% 

- 100% pada 4 situasi bermain. Peningkatan terbesar terjadi pada situasi bermain 

menjadi dokter dan guru.  

 Nikopolous dan Keenan yang secara khusus meneliti tentang pengaruh 

video modeling terhadap inisiasi sosial pada tahun 2003, 2004, dan 2006 

menemukan bahwa video modeling berpengaruh terhadap peningkatan 
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kemampuan inisiasi sosial pada anak-anak dengan ASD. Salah satunya 

penelitian yang dilakukan pada 2004, dengan 5 subjek berusia 9-15 tahun, 

dimana tiga diantaranya mendapatkan diagnosis autis disertai retardasi mental. 

Pada penelitian-penelitian yang mereka lakukan, video modeling diberikan 

sebanyak 10-20 sesi. Dari tiga penelitian yang tersebut, menunjukkan adanya 

peningkatan kemampuan inisiasi sosial anak-anak dengan ASD. Salah satunya 

pada penelitian yang dilakukan pada 2004, peningkatan inisiasi sosial bertahan 

sampai 3 bulan followup (Nikopoulos & Keenan, 2003), (Nikopoulos & Michael, 

2004), (Nikopoulos & Keenan, 2006).     

 Di Indonesia penelitian tentang video modeling telah banyak dilakukan. 

Namun penelitian yang dilakukan lebih banyak mengajarkan ketrampilan hidup 

sehari-hari seperti toilet training, menggosok gigi, serta mencuci dengan mesin 

cuci. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Margaretha (2012), yang 

menguji efektivitas video self modeling terhadap kemampuan menggosok gigi 

pada anak dengan ASD di Karesidenan Banyumas. Penelitian ini mengungkap 

efekltivitas VSM sebesar 75,3% terhadap kemampuan menggosok gigi pada 

ketiga subjek hingga tahap generalisasi.    

 Melihat dari pemaparan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh pemberian VSM terhadap peningkatan kemampuan 

inisiasi sosial pada ASD. Thelen dan kolega (Corbett & Abdullah, 2005) 

menuliskan beberapa kelebihan penggunaan video modeling pada autisme, 

yaitu: mampu memberikan contoh dan situasi yang beragam untuk memfasilitasi 

generalisasi dan penguasaan perilaku yang dipelajari, kontrol yang lebih dengan 

menirukan contoh, pengulangan dengan contoh yang sama, penggunaan video 

untuk tiap individu. Hal ini menjadi sangat penting karena anak-anak dengan 



29 
 

autisme memiliki kesulitan untuk menggunakan kemampuannya pada setiap 

situasi yang  berbeda. 

 Yang membedakan penelitian ini dengan 3 penelitian yang diungkapkan 

diatas adalah, penggunaan video self modeling  (VSM) sebagai media intervensi. 

Pada tiga penelitian yang dilakukan oleh Charlop dan Milstein; Reagon, dkk; 

serta Nikopoulos dan Keenan, jenis video modeling yang digunakan adalah basic 

video modeling dengan orang lain sebagai model dalam video. Pada penelitian 

ini, subjek sendiri yang menjadi model untuk memeragakan perilaku inisiasi 

sosial yang diharapkan. Selain itu pada ketiga penelitian diatas, proses penelitian 

berlangsung hingga tahap generalisasi setelah proses intervensi selesai, 

sedangkan pada penelitian ini hanya sampai tahap baseline kedua setelah 

intervensi.  

 Penelitian dengan menggunakan VSM juga dilakukan oleh Margaretha 

(2012) untuk mengajarkan ketrampilan menggosok gigi pada ASD. Yang 

membedakan adalah sasaran perilaku yang dinilai. Pada penelitian Margaretha 

bertujuan untuk menguji efektivitas VSM untuk mengajarkan kemampuan 

menggosok gigi, sedangkan pada penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan inisiasi sosial. 

 Meskipun terdapat penelitian yang serupa dengan menggunakan VSM, 

peneliti tetap menggunakan teknik ini karena belum ditemukan penelitian 

menggunakan VSM maupun video modeling untuk meningkatkan inisiasi sosial 

pada anak ASD. Inisiasi sosial yang menjadi target penilaian pada penelitian ini 

juga menjadi aspek yang diperlukan oleh anak-anak dengan ASD. Melalui inisiasi 

mereka akan mendapatkan lebih banyak informasi dari lingkungan, daripada 

hanya sekedar merespon informasi dari lingkungan.    
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 Adanya karakteritik dari VSM yang dirasa mampu memfasilitasi 

karakteristik dari anak-anak dengan ASD menjadi alasan penggunaan metode 

VSM untuk meningkatkan inisiasi sosial pada anak dengan ASD. Penggunaan 

model dengan kondisi yang sedekat mungkin dengan kondisi pengamat serta 

kondisi lingkungan yang natural dianggap mampu meningkatkan kemampuan 

inisiasi sosial. Pengajaran melalui media visual menjembatani karakteristik anak-

anak ASD yang cenderung visual learner. Pengulangan video dengan kondisi 

dan target perilaku yang konsisten memudahkan mereka untuk memahami target 

perilaku yang diinginkan oleh lingkungan. Kemampuan inisiasi sosial yang 

meningkat akan membantu anak-anak dengan ASD untuk memperoleh informasi 

dari lingkungan, tidak hanya sekedar merespon lingkungan.  

 Proses ini sejalan dengan teori belajar dari Bandura, yang melibatkan 

proses atensi, retensi, produksi, motivasi, serta self-efficacy (Corbett & Abdullah, 

2005). Proses ketika anak-anak tersebut melihat video yang ditayangkan, maka 

proses atensi berjalan. Penggunaan diri sendiri sebagai model juga membantu 

anak-anak dengan ASD untuk menarik perhatian mereka terhadap video. Kondisi 

model yang relevan dengan pengamat, memungkinkan perilaku model dianggap 

sebagai informasi yang menarik perhatian. 

 Kecenderungan mereka untuk belajar secara visual membuat mereka 

tertarik untuk melihat contoh perilaku dalam video, proses ini disebut retensi. 

Proses produksi terjadi ketika subjek mulai berlatih dalam ruangan seperti dalam 

video. Adanya respon dari teman bermain memotivasi untuk mengulangi perilaku 

yang dilakukan model di kemudian hari. Keberhasilan melakukan perilaku seperti 

model akan meningkatkan self efficacy mereka, sehingga memotivasi anak-anak 

dengan ASD untuk mengulang perilaku model.    
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 Inisiasi sosial yang menjadi peniliaian dalam penelitian ini adalah perilaku 

verbal maupun motorik yang diarahkan pada lawan bicara atau teman bermain 

tanpa diminta dan tanpa didahului oleh interaksi dengan orang lain. Perilaku 

yang menjadi penilaian dalam penelitian ini adalah berbicara, menyapa, 

memanggil, berkomentar pada teman bermain, tersenyum, tertawa pada lawan 

bicara, berbagi, menunjukkan mainan, menawarkan mainan, mendekat pada 

lawan bermain, dan mengadakan kontak mata. Penggunaan media video sendiri, 

sebenarnya sudah cukup memotivasi anak-anak dengan ASD untuk melihat 

karena ketertarikan mereka pada stimulus visual yang lebih dominan. Selain itu 

adanya penguatan berupa pujian pada akhir video juga memperkuat 

pengulangan perilaku model pada situasi nyata (Corbett & Abdullah, 2005). 

Secara lebih detil penjelasan diatas dapat dilihat dari skema pada bab 

berikutnya.  

  Melihat dari pemaparan diatas tentang pengaruh VSM sebagai metode 

meningkatkan keterampilan sosial maka peneliti ingin menguji pengaruh 

pemberian video modeling untuk meningkatkan inisiasi sosial pada ASD. 

  

TUJUAN 

 Tujuan dari penelitian ini, untuk mengetahui apakah Video Self Modeling 

(VSM) dapat meningkatkan kemampuan inisiasi sosial pada ASD. 

 

HIPOTESIS 

 Pemberian Video Self Modeling (VSM) dapat meningkatkan kemampuan 

inisiasi sosial pada anak dengan Autism Spectrum Disorder (ASD).  
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Permasalahan anak-anak ASD 
- Kemampuan komunikasi 

sosial kurang 
- Pola perilaku terbatas dan 

berulang 
- Cenderung menghindari 

stimulus sosial 
- Rentang perhatian yang 

pendek 

Akibatnya : 
Kemampuan inisiasi sosial bermasalah 

Kelebihan anak-anak ASD 
- Visual learner 
- Menyukai hal-hal yang rutin 

/ berulang 
 

Anak-anak dengan ASD 
 

Video Self Modeling 

Kelebihan video modeling 
- Menggunakan media audio visual 
- Terbatas hanya pada perilaku yang 

diharapkan 
- Perlakuan yang sama dan berulang 

selama sesi  
- Evidence based 

Teori belajar Bandura 
- Atensi, melihat cuplikan video  
- Retensi, memperhatikan perilaku 

yang dicontohkakn dalam video 
- Produksi, mengulang perilaku dalam 

video 
- Motivasi, pemberian pujian jika 

perilaku video berhasil dilakukan 
memperkuat imitasi perilaku seperti 
dalam video. 

- Self-efficacy, perasaan mampu untuk 
melakukan seperti model.  

Inisiasi sosial meningkat 

Perilaku yang diajarkan lewat video lebih 
mudah dipahami oleh anak dengan ASD 
dan langsung mengarah pada perilaku 
yang spesifik. Pengulangan perilaku 
dengan kondisi yang tetap dan pujian 
memperkuat munculnya kembali perilaku 
seperti dalam video.  

Gambar 1. Bagan Kerangka Berpikir  


