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DISKUSI 

 Penelitian ini membuktikan adanya peningkatan kemampuan inisiasi 

sosial pada anak dengan ASD setelah menonton Video Self Modeling (VSM) 

selama tujuh pertemuan. Peningkatan ditunjukkan dengan adanya peningkatan 

skor inisiasi sosial subjek antara baseline pertama dan baseline kedua. Sebelum 

intervensi diberikan, subjek hanya menunjukkan sedikit perilaku inisiasi sosial. 

Setelah pemberian intervensi selama tujuh pertemuan, skor inisiasi sosial 

maupun bentuk inisiasi sosialnya mengalami peningkatan yang signifikan.  

 Sebelum tahap intervensi dimulai, subjek menunjukkan hanya sedikit 

inisiasi sosial pada lawan bermain dengan tersenyum, tertawa, mendekat pada 

teman bermain, dan kontak mata. Dari bentuk inisiasi sosial tersebut, yang paling 

banyak dimunculkan subjek adalah mendekat pada lawan bermain. Selama 

baseline pertama, ditengah bermain subjek masih sering tidak menghiraukan 

teman bermainnya atau mudah beralih perhatian dengan kondisi lingkungan. 

 Selama tahap baseline pertama, total skor inisiasi sosialnya 20 (range 

skor : 0-6). Skor tertinggi, diperoleh subjek pada sesi pertama. Subjek banyak 

menunjukkan perilaku inisiasi sosial, ketika teman bermain memainkan bola 

sabun dan piano mainan. Perilaku mendekat pada lawan bermain paling sering 

muncul selama sesi ini. Pada sesi kedua dan ketiga, skor inisiasi sosialnya 

menurun bahkan mencapai skor 0. Berdasarkan hasil observasi, nampak bahwa 

subjek mudah terganggu oleh kondisi lingkungan. Misalnya ketika tengah 

bermain bola sabun, subjek mendekati teman bermain tetapi tidak lama 

kemudian subjek menjauhi teman bermain untuk melihat mobil yang melintas 

sehingga sesi berakhir. Begitu pula ketika ibu subjek berada di sekitar area 
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bermain, subjek lebih memilih mendekat pada ibu daripada mendekat pada 

teman bermain. 

 Dari baseline pertama ini, dapat disimpulkan bahwa kemampuan inisiasi 

sosial subjek masih rendah dan masih sangat tergantung dengan arahan dari 

teman bermain maupun ibunya. Selama sesi bermain bebas terlihat bahwa ibu 

subjek lebih banyak mengarahkan subjek ketika bermain dan juga membiarkan 

subjek begitu saja. Adanya kecenderungan subjek untuk tertarik pada jenis 

mainan tertentu seperti piano mainan dan bola sabun juga nampak. Inisiasi 

sosial lebih banyak muncul pada dua jenis mainan ini.  

 Pada penelitian ini jenis video modeling yang digunakan adalah Video 

Self Modeling (VSM). Pada bentuk video modeling ini, yang menjadi model 

dalam video adalah subjek sendiri, sehingga seolah-olah subjek dapat 

melakukan perilaku yang diharapkan (Tsui & Rutherford, 2014). Terdapat 

sepuluh target perilaku yang dinilai pada peneltiian ini, yaitu berbicara, menyapa, 

memanggil, berkomentar pada teman bermain tersenyum, tertawa, berbagi atau 

meminta mainan, mendekat pada teman bermain, dan kontak mata.  

 Jenis Video Self Modeling (VSM) dipilih untuk memfasilitasi karakteristik 

anak-anak dengan ASD yang kesulitan terhadap perubahan. Adanya kesamaan 

antara kondisi model dengan kondisi subjek, akan menarik atensi subjek pada 

video, sehingga perilaku model dianggap sebagai informasi penting untuk 

diperhatikan (Bandura, Social Learning Theory, 1971). Selain itu dalam video 

juga diikutsertakan teman bermain, seorang dewasa dan seorang sepupu subjek. 

Taylor yang dikutip oleh Reagon,dkk (2006) mengungkapkan bahwa dengan 

mengikutsertakan saudara kandung maupun anggota keluarga lebih 

menguntungkan terutama pada target perilaku bermain. Pertama, karena 
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ketersediaan waktu yang lebih fleksibel. Kedua, keterlibatan saudara kandung 

akan mendorong anak dengan ASD untuk terlibat meskipun saudara kandung 

tidak melakukan secara efektif.  

 Tahap intervensi dilakukan dengan penayangan video setiap kali sebelum 

memulai sesi bermain. Pemutaran video berlangsung selama kurang lebih 1 

menit dengan iringan lagu untuk menarik perhatian subjek ketika menonton. 

Kondisi lingkungan yang digunakan pada video sama dengan kondisi yang 

digunakan ketika sesi bermain. Pelaksanaan intervensi diberikan setiap hari 

senin, rabu, kamis, dan jumat pada pukul 10.30. Pemilihan waktu dan jam 

pelaksanaan menyesuaikan dengan ketersediaan waktu dari subjek dan teman 

bermain yang telah disepakati sebelumnya. 

 Selama 21 sesi intervensi, subjek dapat bertahan menonton video hingga 

selesai. Pada sesi 1-3 intervensi, subjek sangat tertarik dengan lagu pengiring 

video sehingga subjek memerlukan arahan dari teman bermain dewasa untuk 

duduk menonton. Ketika video diputar dengan volume yang tinggi, subjek sibuk 

untuk menari sendiri atau bertepuk tangan sepanjang video. Setelah volume lagu 

diperkecil, subjek dapat bertahan menonton hingga selesai secara mandiri. 

 Dari 21 sesi intervensi, rentang skor inisiasi sosial subjek berkisar 0 

sampai dengan 9. Pada beberapa sesi terdapat penurunan skor, seperti pada 

sesi 2, 5, 9,12,18, dan 20. Penurunan ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, 

antara lain perubahan kondisi lingkungan bermain maupun kondisi emosi subjek 

saat itu. Perubahan kondisi lingkungan dapat berupa distraksi di sekitar area 

bermain dengan keberadaan ibu, saudara lain, maupun situasi keramaian di 

sekitar area bermain. Perubahan aktivitas sehari-hari juga mempengaruhi kondisi 
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emosi subjek. Kondisi ini membuat subjek lebih mudah menangis atau terlalu 

banyak tertawa dan meninggalkan area bermain. 

 Seperti yang terjadi pada sesi pertama dan kedua, skor inisiasi sosial 

subjek hanya mencapai skor 2 dan 3. Sebelumnya pada sesi terakhir intervensi, 

skor IN mencapai skor 7. Dari hasil obervasi nampak bahwa keberadaan ibu di 

sekitar area bermain, mempengaruhi munculnya perilaku inisiasi sosial menjadi 

kurang optimal. Pada dua sesi ini, ibu subjek banyak membantu subjek dengan 

mengarahkan ketika bermain. Misalnya dengan memposisikan subjek duduk di 

dekat teman bermain, mendekatkan mainan, atau memberi instruksi secara 

verbal. Ketika ibu tidak berada di sekitar area bermain, skor IN kembali naik pada 

sesi ketiga.  

 Kondisi yang dijelaskan sebelumnya, sesuai dengan teori belajar sosial 

yang diungkapkan oleh Bandura. Pada situasi tersebut, keberadaan orang 

terdekat subjek mengurangi kesempatan subjek untuk berhasil mengadakan 

inisiasi sosial dengan teman bermain. Disertai tidak adanya bantuan dari VSM, 

membuat subjek tidak memiliki pengalaman berhasil menjalin sebuah inisiasi 

sosial secara mandiri. Hal ini berpengaruh terhadap self efficacy subjek terhadap 

situasi bermain yang sedang berlangsung. Seperti yang dijelaskan oleh Bandura 

dalam teorinya mengenai self-efficacy, dimana aspek ini menjadi penentu apakah 

seseorang terdorong untuk belajar. Self-efficacy sendiri adalah keyakinan 

seseorang tentang kemampuan mereka untuk menghasilkan tingkat kinerja yang 

diinginkan yang dipengaruhi oleh berbagai kejadian yang memengaruhi hidup 

mereka (Bandura, Self-efiicacy defined, 2013). 

 Penelitian ini juga menemukan bentuk inisiasi sosial yang dimunculkan IN 

pada baseline pertama maupun baseline kedua. Dari grafik bentuk inisiasi sosial, 
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nampak bahwa bentuk inisiasi sosial yang muncul merupakan bentuk inisiasi 

sosial non verbal. Hal ini dikarenakan kondisi subjek yang non verbal. Bentuk 

inisiasi yang muncul dengan tersenyum, tertawa, meminta mainan, mendekat 

pada teman bermain, dan kontak mata. Jika dibandingakan antara baseline 

pertama dan kedua terdapat penambahan bentuk inisiasi sosial yang muncul 

setelah intervensi yaitu inisiasi sosial dengan meminta mainan. Sebelum 

pemberian intervensi, bentuk inisiasi sosial ini tidak muncul, di akhir muncul 

sebanyak empat kali. 

 Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menjelaskan 

dampak positif penggunaan video modeling pada anak dengan ASD. Hal ini 

diperkuat oleh Cardon dan Wilcox (Cardon & Wilcox, 2011) dalam penelitiannya 

menunjukkan bahwa dengan VSM anak-anak lebih cepat menunjukkan 

perkembangan dalam aspek yang dituju dibandingkan dengan menggunakan 

pemeran asli. Penayangan video yang hanya memperlihatkan perilaku yang 

diinginkan, membuat anak-anak dengan ASD hanya fokus pada perilaku yang 

positif. Buggey (Buggey, 2005) dalam penelitiannya juga menyebutkan bahwa 

perilaku yang dicontohkan dapat segera dilakukan setelah prosedur dilakukan 

juga menjadi aspek yang menguatkan penggunaan video modeling. 

 Adanya peningkatan kemampuan inisiasi sosial pada subjek, 

menunjukkan bahwa subjek berhasil melakukan modeling sesuai dengan teori 

dari Bandura tentang teori belajar sosial. Yang melibatkan empat proses, yaitu 

atensi, retensi, produksi, dan motivasi (Corbett & Abdullah, 2005). Selain 

keempat proses tersebut, self-efficacy juga berpengaruh terhadap perilaku 

modeling (Zimmerman, 2000). 
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 Ketika subjek dipertontonkan video self modeling inisiasi sosial, subjek 

tertarik untuk menonton video sampai selesai. Tahap ini oleh Bandura disebut 

sebagai tahap atensi, karena video dirinya dianggap sebagai informasi yang 

penting sehingga menarik perhatian subjek. Setelah video yang dipertontonkan 

menarik perhatian subjek, maka perilaku dalam video akan diingat oleh subjek. 

Proses ini disebut tahap retensi, ketika video dianggap sebagai informasi yang 

penting lalu masuk ke dalam memori. Kedua tahap ini berlangsung ketika subjek 

menonton video modeling tentang inisiasi sosial yang diberikan.  

  Saat subjek mulai bermain dengan teman bermain, tahap berikutnya 

dalam teori belajar sosial juga berlangsung. Proses yang berlangsung adalah 

produksi, yang merupakan proses pengulangan perilaku seperti dalam video. 

Pada penelitian ini, proses produksi berlangsung dalam setting bermain. Dari 

hasil penelitian terlihat bahwa subjek dapat mengulang perilaku inisiasi sosial 

dalam video ke setting bermain yang sebenarnya walaupun tidak secara 

konsisten dan utuh. Proses produksi pada subjek tidak berlangsung secara utuh, 

karena tidak semua perilaku inisiasi sosial model muncul pada tiap sesi bermain.  

 Proses keempat adalah motivasi, yang memungkinkan subjek mengulang 

kembali perilaku model dalam video. Pada penelitian ini, motivasi diberikan lewat 

respon dari lawan bermain terhadap inisiasi sosial yang dilakukan subjek. 

Misalnya ketika subjek mendekat, teman bermain merespon dengan bertanya 

“kenapa IN?” atau “IN mau coba?” atau dengan memberikan mainan pada 

subjek. Faktor lain yang juga berpengaruh adalah self-efficacy. Adanya 

pengalaman berhasil mengadakan inisiasi sosial dengan teman bermain, 

mendorong subjek untuk kembali mengadakan inisiasi sosial.  
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 Dari hasil penghitungan statistik, peningkatan skor yang ditunjukkan oleh 

subjek tergolong signifikan (p = 0,05, standart p < 0,05). Berarti pemberian VSM 

untuk mengajarkan inisiasi sosial selama 7 pertemuan dapat meningkatkan 

kemampuan yang dilatih. Dari grafik masih nampak adanya penurunan pada 

beberapa sesi di pengukuran akhir, yang berarti pengaruh pemberian VSM masih 

belum konsisten. Adanya perubahan situasi bermain maupun respon dari teman 

bermain dapat mempengaruhi munculnya perilaku inisiasi sosial IN.  

 Meskipun terdapat peningkatan bentuk inisiasi sosial yang dimunculkan 

oleh subjek, namun skor inisiasi sosialnya tidak konsisten. Berdasarkan 

penghitungan statistik dapat disimpulkan bahwa kemampuan inisiasi sosial 

subjek mengalami peningkatan, hanya saja belum secara konsisten 

kemunculannya. Berdasarkan hasil observasi, kemunculan perilaku inisiasi sosial 

subjek lebih banyak muncul ketika bermain dengan bola sabun dan piano. 

Perubahan skor yang lebih fluktuatif pada pengukuran baseline kedua, 

menunjukkan bahwa pemberian VSM selama 7 pertemuan kurang efektif bagi 

subjek. 

 Kondisi ini bertentangan dengan penelitian lain sebelumnya, yang 

menyebutkan bahwa dengan pemberian VSM kemampuan yang diajarkan dapat 

bertahan hingga tahap generalisasi. Apple dan Schawatsz pada 2005, 

menemukan adanya peningkatan sebesar 71% selama proses intervensi dan 

meningkat sebanyak 58% pada akhir pengukuran. Begitu pula penelitian yang 

dilakukan oleh Buggey tahun 2005, dimana salah satu aspek yang menjadi fokus 

adalah insiasi sosial, juga menunjukkan perkembangan sebesar 87% selama 

intervensi dan terus menetap sampai setelah intervensi selesai diberikan (Bellini 

& Akullian, 2007). 
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 Dilihat dari bentuk inisiasi sosial yang dimunculkan oleh IN selama proses 

penelitian, bentuk inisiasi sosial yang muncul bukan merupakan inisiasi sosial 

verbal. Inisiasi yang muncul berupa tersenyum, tertawa, meminta, mendekat 

pada teman bermain, dan kontak mata. Dari semua bentuk inisiasi sosial 

tersebut, masih tergolong dalam inisiasi sosial tingkat rendah. Hauck, dkk 

(Hauck, Fein, Waterhouse, & Feinstein, 1995) dalam penelitiannya tentang 

inisiasi sosial pada anak-anak dengan ASD, membagi bentuk-bentuk inisiasi 

sosial dalam beberapa kategori, yaitu inisiasi positif, inisiasi negatif, inisiasi 

tingkat rendah, inisiasi mencari perhatian, dan menghindar. Jika dilihat dari 

kategori yang disampaikan oleh Hauck, dkk perilaku melihat ke arah teman 

bermain dikategorikan bentuk inisiasi sosial tingkat rendah, sedangkan perilaku 

meninggalkan area bermain termasuk bentuk inisiasi sosial menghindar. 

 Nikopoulos dan Keenan juga mengadakan penelitian tentang video 

modeling dan dampaknya pada kemampuan inisiasi sosial membuktikan bahwa 

pemberian video modeling mampu meningkatkan kemampuan inisiasi sosial 

pada anak dengan ASD. Pada penelitian yang dilakukan pada 2003, terdapat 

dua aspek yang diukur yaitu waktu yang diperlukan untuk mengadakan inisiasi 

sosial, dan lamanya waktu bermain. Inisiasi sosial yang dinilai pada penelitian ini 

adalah bentuk inisiasi sosial yang terjadi dalam waktu 25 detik sejak waktu 

bermain dimulai. Nikopoulos dan Keenan juga menggunakan video self modeling 

sebagai media intervensinya yang diberikan pada 7 anak dengan ASD. Pada 

aspek inisiasi sosial, meskipun menunjukkan adanya peningkatan namun 

beberapa subjek menunjukkan peningkatan hanya pada mainan yang sama 

dalam video. Dari tujuh subjek yang berpartisipasi pada penelitiannya, terdapat 

dua subjek yang tidak berhasil meningkat inisiasi sosialnya. Hal ini disebabkan 
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subjek yang tidak dapat bertahan untuk menonton video yang diberikan 

(Nikopoulos & Keenan, 2003). 

 Yang membedakan penelitian ini dan penelitian dari Nikopoulos dan 

Keenan adalah aspek pengukuran dan prosedur penelitian yang dipakai. Pada 

penelitian Nikopoulos dan Keeanan, terdapat dua aspek yang diukur yaitu waktu 

yang diperlukan untuk mengadakan inisiasi sosial dan lamanya waktu bermain. 

Dalam penelitian ini yang diukur hanya bentuk inisiasi sosial yang dimunculkan 

oleh subjek. Prosedur penelitian yang dilakukan oleh Nikopoulos dan Keenan 

melibatkan 3 proses yaitu pemberian video, pelatihan, dan generalisasi; 

sedangkan pada penelitian ini hanya melibatkan dua proses yaitu pemberian 

video dan pelatihan. 

 Faktor lain yang kemungkinan mempengaruhi hasil penelitian adalah 

kemampuan imitasi subjek. Imitasi menjadi dasar untuk mempelajari ketrampilan 

yang lain dan mengajarkan atensi lewat model memfasilitasi pengembangan 

imitasi yang lebih kompleks serta penggunaan teman sebaya sebagai sumber 

informasi di lingkungan sekolah dan sosial (Weiss, 2012). Imitasi mempengaruhi 

proses belajar anak-anak dengan autisme, karena keterbatasan mereka untuk 

belajar secara mandiri serta untuk memahami informasi abstrak (Otsimo, 2016). 

 Kemampuan ini berhubungan dengan sistem di otak yang disebut mirror 

neuron system, dimana sistem ini bekerja ketika seseorang mengamati perilaku 

orang lain sehingga dapat dipahami melalui simulasi atas kegiatan model 

(Mullen, 2010). Sistem ini berhubungan pula dengan sistem limbik, yang 

berhubungan dengan kemampuan sosial dan perasaan seseorang. Adanya 

kerusakan apda sebagain amygdala juga memengaruhi kemampuan anak-anak 

dengan ASD untuk mengenali wajah dan ekspresi seseorang. Kondisi ini 
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mengakibatkan anak-anak dengan ASD kesulitan memahami persepsi sosial 

seperti menghubungkan kejadian satu dengan yang lain serta mengingat urutan 

kejadian. Selain itu adanya permasalahan pada hipokampus mengakibatkan 

adanya kesulitan untuk menignat sebuah informasi dalam jangka waktu yang 

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

 Secara neurologis belum ditemukan bukti yang menggambarkan 

pengaruh pemberian VSM terhadap perubahan kondisi neuronpsikologis anak-

anak dengan ASD. Hal ini menjadi salah satu kelemahan pada penelitian ini. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ralph Axel Muller (Akhgarnia, 2011) 

menyebutkan bahwa anak-anak dengan ASD cenderung mengembangkan 

terlalu banyak sinaps, namun hubungan antar sinapsnya tidak terlalu kuat. 

Kondisi ini membuat anak-anak dengan ASD sensitif terhadap perubahan situasi 

di sekitarnya.  

 VSM menjadi fasilitas bagi anak-anak dengan ASD yang cenderung 

visual learner. Selain itu pemutaran video yang berulang dengan urutan kejadian 

yang sama secara terus menerus membantu anak-anak dengan ASD untuk 

mengembangkan sinaps secara lebih efektif. Sinaps yang sebelumnya 

mengalami kerusakan, membentuk jalur baru untuk mencapai target perilaku 

seperti yang dilakukan oleh  model (Doidge, 2010). 

 VSM menjadi fasilitas bagi subjek menonton sebuah video dirinya 

memeragakan perilaku yang diinginkan tanpa kesalahan tujuannya untuk 

mengubah perilaku yang negatif menjadi positif sesuai dengan target perilaku 

yang diinginkan (Al-Salahat, 2016). Perubahan permainan yang digunakan oleh 

teman bermain berbeda dengan video yang ditampilkan selama intervensi 
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membuat subjek kesulitan untuk melakukan generalisasi walaupun situasi 

permainan masih sama. 

 Penelitian dengan menggunakan video modeling juga berkembang 

dengan menggabungkan video modeling dengan teknik intervensi lain. Litras, 

Moore, dan Anderson, menggunakan video self modeling social story untuk 

mengajarkan keterampilan sosial pada anak dengan autisme. Pada penelitian ini 

video yang digunakan menggambarkan 3 scene dengan bantuan boneka gajah 

dan harimau sebagai peraga untuk menceritakan scene dalam video melalui 

dialog antara kedua karakter tersebut. Penggunaan social story, dipilih karena 

kesukaan subjek membaca buku cerita, sehingga lebih menarik perhatian subjek 

untuk mengikuti perilaku pada video. Perilaku yang menjadi target dalam 

penelitian ini adalah memberi salam, mengajak bermain, dan keseusaian respon. 

Dari penelitian ini diperoleh hasil adanya peningkatan pada tiap aspek yang 

diukur. Perilaku memberi salam meningkat hingga 100% sampai tahap followup, 

perilaku mengajak bermain meningkat hingga 75%, dan kesesuaian respon 

meningkat hingga 82% pada tahap followup (Litras, Moore, & Anderson, 2010). 

 Adapula peneltiian lain yang membandingkan antara penggunaan video 

modeling dan Reciprocal Imitation Training (RIT) untuk melatih kemampuan 

imitasi pada anak-anak dengan ASD. Tujuan dari penelitian ini untuk 

menentukan apakah kedua intervensi yaitu RIT dan video modeling efektif untuk 

melatih kemampuan imitasi pada anak-anak dengan ASD. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Cardon dan Wilcox pada tahun 2011 pada enam 

anak dengan ASD dan 3 anak tipikal, dinyatakan bahwa teknik RIT maupun 

video modeling efektif untuk melatih kemampuan imitasi pada anak-anak ASD. 

Lebih jauh lagi, penelitian ini juga menemukan hasil bahwa partisipan pada 



 

57 
 

penelitian yang mendapatkan intervensi dengan video modeling menunjukkan 

perkembangan kemampuan imitasi yang lebih cepat dibandingkan yang 

menggunakan RIT. Hasil ini juga tetap bertahan hingga 1-3 minggu followup 

(Cardon & Wilcox, 2011).  

 Meskipun ditemukan adanya peningkatan kemampuan inisiasi sosial IN 

dengan menggunakan VSM, namun hasilnya masih kurang optimal dengan 

perolehan skor yang fluktuatif pada akhir baseline kedua. Kondisi ini menjadi 

kelemahan pada penelitian ini, karena pelaksanaan waktu baseline maupun 

intervensi yang singkat sehingga ketrampilan baru yang diajarkan masih belum 

konsisten dan tergeneralisasi. 
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KESIMPULAN 

 Berdasarkan pemaparan hasil diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan video self modeling (VSM) dapat meningkatkan kemampuan inisiasi 

subjek setelah mendapatkan 7 pertemuan intervensi. Selain peningkatan 

kemampuan inisiasi sosial, bentuk inisiasi sosial subjek juga meningkat 

dibandingkan sebelum permberian VSM. Di akhir baseline kedua, bentuk inisiasi 

sosial subjek muncul dalam bentuk tersenyum, tertawa, meminta mainan, 

mendekat pada lawan bermain, dan mengadakan kontak mata pada lawan 

bermain.  Pengukuran secara neuropsikologis yang menggambarkan perubahan 

struktur otak pada anak-anak ASD setelah mendapatkan intervensi melalui VSM, 

juga dapat diberikan sebagai penguat efektivitas VSM.  

 

SARAN 

1. Bagi penelitian sejenis yang menggunakan video self modeling (VSM) 

maupun video modeling secara umum, disarankan waktu pemberian 

intervensi yang lebih panjang guna mendapatkan hasil yang lebih 

konsisten. 

2. Bagi penelitian selanjutnya, peneliti sebaiknya melakukan pengukuran 

terhadap kemampuan imitasi subjek sebelum pelaksanaan intervensi. 

Kemampuan imitasi yang cukup, akan memadai bagi pelaksanaan 

intervensi ini.  

3. Bagi penelitian selanjutnya dapat dipaparkan mengenai efek pemberian 

VSM terhadap perubahan struktur otak pada anak-anak dengan ASD 

terutama yang berhubungan dengan kemampuan inisiasi sosial.   
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MODUL 
INTERVENSI VIDEO MODELING UNTUK MENINGKATKAN INISIASI SOSIAL 

 

Tujuan Umum : Penggunaan  Video Modeling untuk meningkatkan inisiasi sosial pada ASD. 

Pelaksanaan : Penelitian ini dilakukan dalam 7 pertemuan, tiap pertemuan akan dilakukan 3 sesi.  
Setiap sesi berlangsung selama 10 menit.  

Setting : Ruangan bermain dengan mainan yang sudah ditentukan, kursi atau karpet untuk alas bermain.  

Kualifikasi terapis : Sarjana psikologi atau mahasiswa magister profesi psikologi dengan peminatan klinis anak.  

 
PELAKSANAAN INTERVENSI 

1. Subjek menonton video inisiasi sosial dengan kondisi ruang bermain yang bersih tanpa mainan. 
2. Selesai menonton, subjek serta teman bermain mulai bermain dengan mainan yang sudah disediakan. 
3. Penilaian dimulai sejak permainan dimulai.  
4. Setiap pertemuan terdiri dari 3 sesi, masing-masing berlangsung selama maksimal 10 menit atau sampai subjek 

meninggalkan area bermain.  
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PENGGUNAAN VIDEO MODELING UNTUK MENINGKATKAN INISIASI SOSIAL PADA ANAK 

DENGAN ASD 

Inisiasi sosial yang dimaksud 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, 

tersenyum, tertawa pada lawan bicara, berbagi, menunjukkan mainan, menawarkan mainan, mendekat 

pada teman bermain dan mengadakan kontak mata. 

 

BEHAVIOR CHECKLIST PENGGUNAAN VIDEO MODELING 

 

Petunjuk pengisian: 

1. Penilaian dimulai sejak teman bermain masuk ke ruangan 

2. Berikan turus pada jenis inisiasi yang muncul 

3. Total skor tiap pertemuan dihitung dari jumlah 3 sesi dibagi 3.   

Hari 
ke 

Perilaku Turus Perilaku Turus Perilaku Turus 

 Berbicara  Berbicara  Berbicara  

 Menyapa  Menyapa  Menyapa  

 Memanggil  Memanggil  Memanggil  

 Berkomentar pada 
teman bermain 

 Berkomentar pada 
teman bermain 

 Berkomentar pada 
teman bermain 

 

 Tersenyum  Tersenyum  Tersenyum  

 Tertawa pada 
teman bermain 

 Tertawa pada 
teman bermain 

 Tertawa pada 
teman bermain 

 

 Berbagi atau 
meminta mainan 

 Berbagi atau 
meminta mainan 

 Berbagi atau 
meminta mainan 

 

 Menunjukkan 
mainan 

 Menunjukkan 
mainan 

 Menunjukkan 
mainan 

 

 Mendekat pada 
teman bermain 

 Mendekat pada 
teman bermain 

 Mendekat pada 
teman bermain 

 

 Mengadakan 
kontak mata pada 
lawan bicara 
selama inisiasi 
berlangsung. 

 Mengadakan 
kontak mata pada 
lawan bicara 
selama inisiasi 
berlangsung. 

 Mengadakan 
kontak mata pada 
lawan bicara 
selama inisiasi 
berlangsung. 

 

 Total  Total  Total  

 

KETERANGAN: 

1. Beri turus pada perilaku  inisiasi yang  yang dilakukan subjek. 
2. Penilaian dimulai sejak mulai bermain. 
3. Tulis jika ada perilaku inisiasi lain yang muncul. 

 
Panduan penilaian perilaku: 

1. Berbicara : komunikasi 2 arah dengan teman bermain (bertujuan) 
2. Menyapa : dapat dilakukan secara verbal (hai, halo, atau memanggil nama) atau non-verbal 

(menyentuh, jabat tangan, menepuk teman bermain). 
3. Memanggil : memanggil nama teman bermain, menarik tangan, memberikan gerakan tangan untuk 

mendekat. 
4. Tertawa: menunjukkan ekspresi senang pada teman bermain tanpa didahului aksi dari teman 

bermain.   
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TAHAP PENELITIAN 
 

Tahap Kegiatan Durasi Jumlah sesi Perlengkapan 

Baseline 1 Subjek dan teman bermain, bersama-
sama bermain secara bebas tanpa 
menonton video sebelumnya.  

10 menit tiap 
sesi 

9 sesi - Mainan 
- Perekam video 
- Lembar skoring 
- Timer  

Intervensi 1. Subjek menonton video, setelah 
selesai berpindah ke tempat 
bermain.  

2. Pencatatan skor dimulai sejak 
permainan dimulai.  

10 menit tiap 
sesi 

21 sesi - Mainan 
- Pemutar video 
- Perekam video 
- Lembar skoring 
- Timer 

Baseline 2 Subjek dan teman bermain kembali 
bermain secara bebas tanpa menonton 
video sebelumnya. 

10 menit tiap 
sesi 

9 sesi - Mainan 
- Perekam video 
- Lembar skoring 
- Timer 
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