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LAMPIRAN
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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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