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PENDAHULUAN 

 

Orangtua memiliki keinginan agar anak-anak mereka tumbuh dan 

berkembang dengan optimal, untuk mewujudkannya para orangtua harus selalu 

memperhatikan, mengawasi dan merawat anak-anak mereka secara baik. 

Proses pertumbuhan dan perkembangan merupakan suatu proses yang 

mendasari kehidupan setiap manusia. Banyak anak menjadi berbeda dengan 

anak lain seusianya karena mengalami gangguan perkembangan. Gangguan 

perkembangan adalah tidak bertambahnya kemampuan dan keterampilan dalam 

struktur fungsi tubuh yang lebih kompleks. Gangguan perkembangan terjadi 

karena dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain kelainan genetik, kelainan 

kromosom, gizi, kesehatan lingkungan, sosial ekonomi, dan lain-lain. Salah satu 

dari gangguan perkembangan anak adalah gangguan perkembangan pervasif.  

Gangguan perkembangan pervasif adalah kelompok kondisi psikiatrik 

dimana keterampilan sosial yang diharapkan, perkembangan bahasa, dan 

kejadian perilaku tidak berkembang secara sesuai atau hilang pada masa anak-

anak awal. Pada umumnya, gangguan mempengaruhi berbagai bidang 

perkembangan, bermanifietasi pada awal kehidupan dan menyebabkan disfungsi 

yang persisten. Salah satu gangguan pervasif adalah gangguan autis (Kaplan, 

2010).  

Isu anak dengan gangguan autis di Indonesia muncul sekitar tahun 1990. 

Gangguan autis mulai dikenal secara luas sekitar tahun 2000 dan data jumlah 

anak dengan gangguan autis belum diketahui pasti. Menurut seorang psikiater di 

Jakarta, mengatakan bahwa sebelum tahun 1990 jumlah pasien yang didiagnosa 

sebagai anak dengan gangguan autis dalam setahun hanya sekitar lima orang. 

Saat ini dalam satu hari dapat mendiagnosa tiga pasien baru dengan diangnosa 

gangguan autis. Tahun 1997 belum banyak pusat-pusat terapi yang memberikan 

layanan terapi untuk anak dengan gangguan autis dan jumlahnya masih sangat 

terbatas. Sedangkan, saat ini jumlah pusat terapi mencapai 102 pusat terapi 

dengan 13 sekolah khusus anak dengan gangguan autis (Hasdianah, 2013). 

Perkembangan anak dengan gangguan autis di Indonesia tiap tahun 

semakin meningkat dan di awal tahun 2000 memiliki prevalensi 1:1000 kelahiran, 

sedangkan pada penelitian tahun 2008 menunjukkan peningkatkan sebanyak 

1,68:1000 kelahiran. Jumlah tersebut kurang lebih tidak jauh berbeda dengan 
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yang diperkirakan oleh badan penelitian dan konsultan. Dari data pemetaan anak 

berkebutuhan khusus di Indonesia, diperkirakan terdapat 139.000 penyandang 

autisme dari 400.000 anak berkebutuhan khusus (ABK). Data dari Badan 

Penelitian Statistik (BPS) sejak tahun 2010 hingga tahun 2016, terdapat 140.000 

anak di bawah usia 17 tahun yang menyandang austime (Okezone, 2015). 

Kata autis berasal dari kata “auto” yang berarti sendiri yang 

ditujukan pada seseorang yang menunjukkan gejala “seakan-akan hidup di 

dunianya sendiri”. Istilah autisme infantile (early infantile autism) baru 

diperkenalkan sejak tahun 1943 oleh Leo Kanner, sekalipun kelainan ini 

sudah ada sejak berabad-abad yang lampau. Kanner (dalam Handojo, 

2004)beranggapan bahwa penyandang autisme tidak mampu mengadakan 

interaksi sosial dan seakan-akan berada dalam dunianya sendiri. Menurut 

Shirataki, autis merupakan gangguan perkembangan yang meliputi 

gangguan kualitatif dalam interaksi sosial, gangguan berkomunikasi verbal 

dan non verbal, kurang imajinatif, dan menunjukkan kekurangan dalam 

minat. Budhiman mengatakan bahwa salah satu kelemahan anak autis 

adalah gangguan dalam berinteraksi sosial dengan lingkungan sosialnya, 

sehingga anak-anak autis terkurung dalam kehidupan dunia yang sunyi 

(Singgih, Prambanan dan Pratitis, 2004). 

Yapko mengatakan bahwa anak-anak dengan gangguan spektrum 

autisme atau Autism Spectrum Disorder (selanjutnya akan disebut ASD) 

merupakan gangguan neurobiologis dengan karakteristik yang jelas pada anak 

usia dini. Karakteristik yang paling jelas dari ASD adalah kesulitan dalam 

interaksi sosial. Kesulitan dalam keterampilan sosial jatuh di sepanjang spektrum 

yang luas. Di satu sisi dari spektrum ASD adalah anak-anak yang ingin 

menyendiri dan menghindari orang lain sedangkan di sisi lain mereka yang ingin 

berkomunikasi dengan orang lain tetapi tidak tahu bagaimana untuk memulai dan 

mempertahankan komunikasi (Golzari, Alamdarloo dan Moradi, 2015). 

Gangguan spektrum autis adalah gangguan perkembangan yang ditandai 

dengan penurunan dalam bahasa dan komunikasi, interaksi sosial, dan bermain 

serta imajinasi, dengan terbatasnya perhatian akan minat dan perilaku yang 

berulang-ulang (American Psychiatric Association [APA], 2013). Anak dengan 

gangguan spektrum autis merupakan anak dengan gangguan perkembangan 

kompleks yang disebabkan oleh adanya ketidaknormalan dalam struktur dan 
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biokimia otak. Karakteristik anak autis yaitu: 1) rendahnya kemampuan 

komunikasi dan interaksi sosial; 2) ketidak-mampuan berkomunikasi timbal balik; 

3) emosi anak yang tidak stabil; 4) hiperaktif atau sangat pasif; 5) senang 

menyendiri; 6) tertawa atau cekikikan tanpa sebab; 7) tantrum dan menyakiti 

dirinya sendiri; 8) ketidakmampuan dalam perencanaan gerak; 9) mengalami 

gangguan sensori integrasi; 10) perilaku yang tidak wajar disertai dengan 

gerakan yang berulang tanpa tujuan (stereotif) (Daulay, 2017). 

Karakteristik diagnostik Autism Spectrum Disorder (ASD) menurut DSM 5 

(American Psychiatric Association [APA], 2013) :  

KRITERIA A :  

Kurangnya komunikasi dan interaksi sosial yang bersifat menetap pada berbagai 

konteks : 

I. Kekurangan dalam kemampuan komunikasi sosial dan emosional. 

II. Terganggunya perilaku komunikasi non verbal yang digunakan untuk 

interaksi sosial. 

III. Kekurangan dalam mengembangkan, mempertahankan hubungan. 

KRITERIA B :  

Perilaku yang terbatas, pola perilaku yang repetitive, ketertarikan, atau aktivitas 

yang termanifestasi (minimal dua dari aspek) : 

I. Pergerakan motor repetitive atau stereotype. 

II. Perhatian yang berlebihan pada kesamaan. 

III. Kelekatan dan pembatasan diri yang tinggi pada suatu ketertarikan yang 

abnormal. 

IV. Hiperaktivasi/hipoaktivitas pada input sensori. 

KRITERIA C:  

Gejala-gejala harus muncul pada periode perkembangan awal. 

KRITERIA D:  

Gejala-gejala menyebabkan gangguan yang signifikan pada kehidupan sosial, 

pekerjaan, atau setting lain dalam kehidupan. 

KRITERIA E:  

Gangguaninilebh baik tidak dijelaskan dengan istilah ketidakmampuan 

intelektual/gangguan perkembangan intelektual/keterlambatan perkembangan 

secara global. 
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 Anak-anak dengan ASD memiliki struktur otak yang berbeda dengan 

anak-anak normal. Menurut beberapa penelitian, abnormalitas yang terjadi 

meliputi perbedaan struktur otak, ketidakmatangan sel-sel otak pada amigdala, 

serta perkembangan substansi alba dan grisea yang berlebihan pada lobus 

frontalis. Kondisi ini menyebabkan ganguan pada fungsi integrasi sensorik, yaitu 

kemampuan untuk mengorganisir dan memproses input sensorik, serta 

menggunakannya untuk berespon secara tepat. Adanya disfungsi sensorik ini 

berdampak besar pada perkembangan aspek kognitif, perkembangan emosi, dan 

kemampuan interaksi sosial (Ginanjar, 2007). 

ASD dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain masalah pada 

masa kehamilan, pengaruh genetik serta adanya kelainan anatomi dalam otak. 

Kelainan pada lobus korteks frontal secara konsisten ditemukan pada ASD, 

selain itu ASD juga teridentifikasi mengalami kelainan struktural dalam otak kecil, 

lobus temporal medial dan struktur sistem limbik (Mash dan Wolfe, 2010). Sistem 

limbik pada anak ASD ditemukan adanya pengurangan ukuran sel neuron dan 

peningkatan kepadatan kemasan sel. Sistem limbik ini dikenal kritis terhadap 

perilaku emosional dan sosial (Hill dan Frith, 2003). 

Anak ASD mempunyai permasalahan neurologis yaitu melaksanakan 

tugas fungsi eksekutif. Fungsi eksekutif antarlain adalah kemampuan melakukan 

sejumlah tugas secara bersamaan, berpindah-pindah dalam fokus perhatian, 

membuat keputusan tingkat tinggi, membuat perencanaan masa depan dan 

menghambat respon yang tidak tepat. Permasalahan neurologis tersebut 

disebabkan oleh sirkuit batang otak-serebelum, sistem limbik, dan sirkuit korteks 

serebri. Saat lahir bayi dengan ASD memiliki ukuran otak yang normal, namun 

setelah anak dengan ASD mencapai usia dua atau tiga tahun ukuran otak 

mereka membesar melebihi normal. Bagian tersebut terutama pada lobus 

frontalis dan otak kecil.  Penyebabnya yaitu adanya pertumbuhan white matter 

dan gray matter yang berlebihan. Sel saraf yang ada lebih sedikit dibandingkan 

pada otak normal dan kekuatannya juga lebih lemah. Kondisi inilah yang 

berkaitan dengan gangguan pada perkembangan kognitif, bahasa, emosi dan 

interaksi sosial (Ginanjar, 2007). 

Permasalahan yang muncul dalam interaksi mereka sehari-hari seperti : 

mengalami ketidakmampuan untuk melakukan interaksi dengan orang lain dan 

sulit membaca ekspresi orang lain serta mengalami kesulitan mengenali emosi-
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emosi tertentu (Castelli, 2005), respon emosi yang tidak tepat seperti tantrum, 

agresi, menyakiti diri sendiri (Berliyana, 2009), ketidakmampuan untuk berempati 

(Ayuningtyas, Rahmawati, dan Pudyaningtyas, 2016), ketidakmampuan untuk 

berbagi (Kerth, Reeve, Reeve dan Townsend, 2011), mengalami 

ketidakmampuan dalam berinteraksi dengan teman sebaya (Sugiarto, 

Prambanan dan Pratitis, 2004), lebih suka menyendiri, tidak ada atau sedikit 

kontak mata atau menghindar untuk bertatapan, tidak tertarik untuk bermain 

bersama teman, bila diajak bermain ia tidak mau dan menjauh (Oktaviani, 2008) 

sehingga hal tersebut dapat menghambat anak ASD untuk membangun interaksi 

sosialnya dengan orang lain termasuk teman sebaya. 

Anak ASD tidak mampu membangun interaksi sosial dengan orang lain 

sesuai dengan tahap perkembangannya dan ada penurunan berbagai perilaku 

nonverbal seperti kontak mata, ekspresi wajah, dan isyarat dalam interaksi 

sosial. Secara umum dalam interaksi sosial, anak ASD tidak mau berinteraksi 

sosial secara aktif dengan orang lain, tidak mau kontak mata dengan orang lain 

ketika berbicara, tidak dapat bermain secara timbal balik dengan orang lain, lebih 

senang menyendiri. Anak ASD lebih banyak menghabiskan waktunya sendiri 

daripada dengan orang lain, tidak tertarik untuk berteman, maupun tidak bereaksi 

terhadap isyarat. Isyarat dalam bersosialisasi atau berteman seperti misalnya 

tidak menatap mata lawan bicaranya atau tersenyum (Haryana dan Abiddin, 

2012). 

Anak ASD membutuhkan interaksi sosial dengan orang lain saat berada 

di sekolah maupun di rumah. Salah satu karakteristik dari anak ASD adalah 

lemahnya interaksi sosial dan ketrampilan sosial maka anak autis tidak dapat 

dengan sendirinya belajar aturan-aturan sosial pada saat berinteraksi dengan 

orang lain. Anak ASD juga tidak mampu untuk mengikuti aturan-aturan sosial 

yang tidak tertulis. Mereka seringkali memiliki persepsi yang salah, kaku dan 

sifatnya sangat harafiah. Anak ASD saat berinteraksi dengan teman ataupun 

saudara sering memiliki kesulitan contohnya ketika bermain bersama mereka 

seringkali kurang dapat berbagi dan bergiliran karena mereka tidak dapat 

membaca isyarat atau tanda tanda dalam interaksi sosial (Ningrum, 2010). 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti yang dilakukan di lapangan pada 

beberapa anak ASD menggambarkan bahwa anak ASD mengalami kesulitan 

dalam berinteraksi dengan orang lain. Anak ASD sering kali terlihat bermain 



6 
 

 
 

seorang diri dan menjauh dari teman-teman sepermainannya. Anak ASD terlihat 

mengalami kesulitan berbagi barang-barang yang dimilikinya. Hal tersebut 

ditunjukkan ketika teman-teman sepermainan anak ASD ingin meminta makanan 

yang dimiliki anak ASD, namun anak ASD menolak untuk membagikan 

makanannya dan menghabiskannya. 

Kemampuan individu dalam menjalin interaksi sosial dengan 

lingkungannya memiliki kontribusi besar dalam meraih kebahagiaan hidupnya. 

Sathut menyatakan bahwa sejak berusia enam minggu anak sudah diajarkan 

untuk mengenal langkah-langkah sosial melalui interaksinya dengan orang lain. 

Interaksi tersebut dimulai ketika anak mampu melihat dan mampu tersenyum 

pada ibunya. Interaksi sosial anak tersebut akan mempengaruhi proses 

sosialisasi anak terhadap lingkungan sosial yang lebih luas (Mulyani, 2013). 

Penelitian yang dilakukan oleh Swaggart, Gagnon, Bock, Earles, Quinn, 

Myles dan Simpson (1995) menjelaskan mengenai pemberian social story untuk 

mengajarkan kemampuan perilaku sosial pada anak-anak dengan gangguan 

autis. Perilaku sosial dalam penelitian ini yaitu perilaku memberi salam dan 

perilaku berbagi. Penelitian dilakukan kepada tiga anak autis dengan 

karakteristik yang berbeda-beda. Subjek pertama dilakukan pemberian social 

story  untuk meningkatkan perilaku memberi salam yang tepat. Subjek kedua dan 

ketiga dilakukan pemberian social story untuk meningkatkan perilaku berbagi  

dan meningkatkan perilaku bermain serta untuk mengurangi perilaku menyerang 

dan perilaku menyakiti diri sendiri. Perilaku berbagi pada penelitian ini 

didefinisikan sebagai memberikan sebuah barang yang dimintai oleh murid yang 

lain. Berdasarkan hasil baseline subjek kedua dan ketiga tidak menunjukkan 

adanya perilaku berbagi dan setelah mendapatkan treatment subjek kedua dan 

ketiga dapat menunjukkan adanya perilaku. Hasil penelitian menunjukkan 

adanya peningkatan yang signifikan untuk perilaku berbagi pada subjek kedua 

maupun subjek ketiga setelah mendapatkan treatment berupa social story. 

Fisher dan Haufe (2009) telah melakukan penelitian untuk meningkatkan 

ketrampilan sosial dengan target perilaku spesifik berbagi (sharing) dan bergiliran 

(turn taking) dengan menggunakan social story dan isyarat visual. Bagi para 

guru, orangtua dan profesional merupakan hal yang penting untuk mengajarkan 

mengenai keterampilan sosial. Bantuan-bantuan visual seperti gambar dapat 

mempermudah anak ASD untuk mempelajari lingkungan yang lebih kompleks, 
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menggeneralisasi keterampilan belajar dan mengaplikasinnya dalam situasi yang 

berbeda. Bantuan visual dapat membantu dalam mengkomunikasikan apa yang 

mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan, memperluas perbendaharaan 

kata, dan melibatkan mereka dalam membuat pilihan secara mandiri. 

Penelitian yang dilakukan oleh Wright (2007) menjelaskan mengenai 

penggunaan social story untuk meningkatkan perilaku prososial serta 

menurunkan perilaku bermasalah untuk anak ASD. Perilaku prososial dalam 

penelitian ini merupakan suatu perilaku interaksi positif yang dilakukan bersama 

dengan teman sebaya yang menggambarkan perilaku inisiasi atau keikutsertaan 

dalam beberapa kegiatan bermain atau percakapan dengan teman sebaya. 

Contoh dari perilaku tersebut, antara lain : (1) Permintaan yang dapat dimengerti 

oleh teman sebaya yang dilakukan tanpa adanya prompt dari orang dewasa 

(misalnya dengan menggunakan pertanyaan “kamu mau bermain?”). (2) 

Melakukan gerakan dengan tujuan untuk menunjukkan untuk bergabung dengan 

teman sebaya (misalnya dengan memegang salah satu mainan yang diarahkan 

ke teman sebaya). (3) Adanya jawaban yang mudah dimengerti oleh teman 

sebaya dengan menggunakan nama atau menghadap ke teman sebaya. (4) 

Melakukan respon positif dalam melakukan perilaku inisiasi dalam berinteraksi 

dengan teman sebaya (memberikan tempat duduk, meminjamkan mainan, 

bermain bersama). Social story diberikan kepada empat orang subjek yang 

memiliki karakateristik ASD. Salah satu subjek penelitian bernama T merupakan 

anak ASD disertai dengan ciri-ciri sebagai berikut memiliki kesulitan untuk 

mempertahankan percakapan, suka bermain sendiri, mengambil (merebut) 

mainan milik teman, dan tidak menanggapi teman sebaya. T dengan karakteristik 

tersebut diberikan social story dengan judul berbagi di sekolah. Setelah 

mendapatkan intervensi dengan menggunakan social story berbagi di sekolah, T 

menunjukkan adanya peningkatan perilaku prososial serta adanya penurunan 

dalam perilaku bermasalah. 

Penelitian yang dilakukan Retnaningsih (2005) yang bertujuan untuk 

menguji peranan kualitas attachment, usia dan jenis kelamin pada perilaku 

prososial. Definisi perilaku prososial di dalam penelitian ini adalah segala perilaku 

yang menguntungkan orang lain atau memiliki konsekuensi sosial yang positif. 

Perilaku prososial meliputiintervensi pada saat kondisi darurat, 

beramal,bekerjasama, menyumbang, menolong,berkorban dan berbagi. 
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Penelitian ini memberikan gambaran tentang perilaku prososial dengan 

membatasi hanya pada bentuk perilaku prososial berbagi, bekerjasama dan 

menolong. Hal yang mendasari pembatasan ini antara lain, ketiga bentuk 

perilaku prososial tersebut merupakan esensi perilaku prososial dan ketiganya 

merupakan bentuk-bentuk perilaku yang dapat menjadi dasar pembentukan 

manusia yang berkualitas secara sosial. Di samping itu, ketiga perilaku tersebut 

merupakan perilaku yang paling sering menjadi fokus dalam mempelajari 

perilaku prososial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan 

yang signifikan dalam perilaku berbagi dan perilaku menolong antara perempuan 

dan laki-laki. Perbedaan jenis kelamin dalam perilaku prososial sangat 

tergantung pada perilaku prososial yang ingin dilihat.  

Tinjauan pustaka pendidikan menunjukkan bahwa penggunaan social 

story dapat untuk meningkatkan keterampilan sosial pada anak kebutuhan 

khusus. Crozier dan Ticani (2005) menerapkan social story sebagai salah satu 

intervensi yang positif untuk mengurangi perilaku mengganggu bagi anak ASD. 

Social story ditulis dengan cerita yang singkat dengan menggunakan sudut 

pandang dari anak ASD untuk mempermudah penyampaian instruksi yang tepat 

dalam perilaku sosial anak ASD. Sansosti, Powell-Smith dan Kincaid (2004) 

menunjukkan bahwa intervensi menggunakan social story merupakan salah satu 

metode yang disarankan untuk mengajarkan keterampilan sosial pada anak-anak 

ASD. Feinberg (dalam Fisher dan Haufe, 2009) menggunakan social story dalam 

meningkatkan perilaku prososial seperti perilaku menyapa, meminta untuk 

bermain, bertanya pada orang lain mengenai apa yang ingin mereka mainkan, 

dan menerima pilihan permainan dari orang lain. 

Perilaku prososial dapat memberikan pengaruh bagaimana individu 

melakukan interaksi sosial. Salah satu bentuk perilaku sosial yang diperlukan 

anak-anak termasuk anak ASD untuk membangun dan mempertahankan 

interaksi sosial yang positif dengan teman sebaya adalah perilaku prososial 

Dunfield, Kuhlmeier, O`Connell dan Kelley, 2011). Mussen (dalam Asih dan 

Pratiwi, 2010) mengatakan perilaku prososial dapat dimengerti sebagai perilaku 

yang menguntungkan orang lain. Secara konkrit, pengertian perillaku prososial 

meliputi tindakan berbagi (sharing), kerjasama (cooperation), menolong (helping), 

kejujuran (honesty), dermawan (generousity) serta mempertimbangkan hak dan 

kesejahteraan orang lain. 
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Anak-anak ASD dan anak-anak normal memerlukan keterampilan 

perilaku sosial untuk membangun dan mempertahankan interaksi sosial yang 

positif dengan teman sebaya, perilaku tersebut dinamakan perilaku prososial. 

Perilaku umum dalam perilaku prososial antara lain tersenyum, menolong orang 

lain, mengekspresikan empati dan berbagi. Menurut Bryant dan Budd, berbagi 

merupakan salah satu bentuk perilaku prososial yang penting pada anak-anak 

karena dalam berbagi tersebut anak dapat berinteraksi serta terlibat secara 

langsung dengan teman-temannya dan menjadikan berbagi sebagai media 

berkomunikasi untuk menjalin pertemanan (Kerth, Reeve, Reeve dan Townsend, 

2011). 

Perilaku berbagi menurut Barton dan Ascione (Kerth dkk, 2011), 

merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak dalam berbagi 

miliknya dengan secara verbal, fisik, maupun keduanya (verbal disertai fisik). 

Berbagi secara verbal ditunjukan dengan kata-kata menawarkan, meminta serta 

menerima pemberian ketika sedang berbagi. Berbagi secara fisik ditunjukkan 

dengan gerakan tangan yang memberikan miliknya kepada teman, 

menggunakan milik teman, maupun memperbolehkan teman mengambil 

miliknya. Berbagi secara verbal disertai fisik merupakan kombinasi dari berbagai 

secara verbal dan fisik. Dalam penelitiannya Bryan dan Budd kemudian 

mengembangkan perilaku berbagi, bahwa perilaku berbagi terdiri dari tiga 

komponen antara lain menawarkan, meminta dan penerimaan (respon dari 

menawarkan dan meminta). 

Perilaku berbagi dapat memberikan kesempatan kepada anak-anak 

untuk membentuk hubungan sosial, membangun serta mengembangkan 

komunikasi ketika berinteraksi dengan teman atau orang lain. Anak-anak yang 

tidak mau berbagi dengan teman akan memiliki kesempatan yang kecil untuk 

mendapatkan interaksi sosial yang positif dan akan mengakibatkan penolakan 

dalam pertemanan. Perilaku berbagi pada anak-anak bukan sesuatu yang 

mudah, namun apabila diajarkan dengan baik mereka akan menunjukkan respon 

yang positif. Perilaku berbagi dapat muncul dari pengamatan yang anak-anak 

lakukan terhadap perilaku orang lain yang dilihatnya sehingga akan 

menunjukkan perilaku yang sama seperti yang dilihatnya (Dunfield, Kuhlmeier, 

O`Connell dan Kelley, 2011). 
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Pada penelitian ini target perilaku yang ingin dibentuk adalah perilaku 

berbagi. Perilaku berbagi yang diungkapkan oleh Barton dan Ascione (Kerth dkk, 

2011) yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak dalam berbagi 

miliknya dengan secara verbal, fisik, maupun keduanya (verbal disertai fisik). 

Swaggart, Gagnon, Bock, Earles, Quinn, Myles dan Simpson (1995) 

mendefinisikan perilaku berbagi yaitu suatu kegiatan menawarkan atau 

memberikan sebuah barang kepada orang lain. Dengan demikian pada 

penelitian ini akan difokuskan bahwa perilaku berbagi merupakan kegiatan 

menawarkan atau memberikan sebuah barang kepada orang lain secara verbal, 

fisik, maupun keduanya (verbal disertai fisik). 

Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap subjek dilapangan, metode 

yang dapat digunakan adalah social story sesuai dengan pernyataan Frith (2003) 

ASD merupakan gangguan perkembangan menetap dengan basis neurologis 

(Samuels and Stansfield, 2011) ditunjukkan dengan adanya kerusakan-

kerusakan pada bagian fungsi sosial, dengan kesulitan untuk melakukan 

interaksi sosial sebagai karakteristik utama. Kesulitan lainnya yang menyertai 

adalah kesulitan dalam melakukan komunikasi dan kurang mampu untuk 

berimajinasi atau kurang fleksibel dalam berpikir (Samuels and Stansfield, 2011). 

Melalui social story ini subjek akan lebih mudah untuk memahami karena akan 

menggunakan bantuan visual. Subjek lebih mudah untuk fokus pada informasi 

yang disampaikan, dan bantuan visual dalam social story akan membuat konsep 

abstrak menjadi lebih konkrit untuk subjek dalam membantu mengekspresikan 

pikirannya. Subjek akan diberikan pemahaman dalam bentuk cerita disertai 

gambar mengenai perilaku seksual yang sesuai dengan nilai sosial dalam 

masyarakat. Subjek akan diberitahu apa yang diharapkan oleh lingkungan dari 

mereka dan konsekuensi yang diterima bila subjek melakukan perilaku yang 

diharapkan. 

Anak ASD merupakan visual learner daripada auditory learner sehingga 

lebih memilih metode untuk berkomunikasi dengan menggunakan gambar 

daripada kata-kata. Visual leaner adalah gaya belajar yang menitikberatkan pada 

hal yang bersifat konkret daripada hal yang bersifat abstrak. Bantuan visual 

apabila digunakan secara tepat dapat membantu anak ASD dalam melakukan 

aktivitasnya sehari-hari. Selain itu dengan menggunakan bantuan visual akan 

lebih mudah untuk menarik perhatian anak ASD dan membuat mereka 
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mempertahankan perhatiannya. Bantuan visual juga akan membuat anak ASD 

lebih mudah untuk fokus pada informasi yang disampaikan dan mengurangi 

kecemasannya. Bantuan visual akan membuat konsep abstrak menjadi lebih 

konkrit dan membantu anak ASD mengekspresikan pikirannya. Bantuan visual ini 

merupakan bagian dari sistem komunikasi semua orang (Rao dan Gagie, 2006). 

Bantuan visual akan memudahkan anak ASD untuk mempelajari suatu 

aktivitas yang baru atau memahami apa yang harus dilakukan dan apa yang 

diharapkan dari mereka pada situasi tertentu karena pada gambar tersebut 

ditunjukkan aktivitas yang dilakukan. Salah satu metode bantuan visual adalah 

social story. Social story pertama kali dikembangkan oleh Carol Gray pada tahun 

1991 dan digunakan sebagai strategi untuk mengembangkan pemahaman sosial 

pada anak-anak dengan Autism Spectrum Disorder (ASD). Social story memuat 

informasi mengenai berbagai konsep, interaksi dan situasi sosial dalam cara 

yang berarti dan akurat. Tujuan dari social story adalah untuk menjelaskan 

situasi sosial yang membingungkan atau bermasalah melalui teks dan dukungan 

visual (jika diperlukan). Gray menunjukkan bahwa social story dapat 

meningkatkan kemampuan seseorang untuk melihat sesuatu dari perspektif 

orang lain dan membantu mengintegrasikan informasi menjadi bentuk yang lebih 

bermakna (Samuel dan Stansfield, 2011). 

Gray mendefinisikan social story sebagai sebuah strategi yang semakin 

populer untuk meningkatkan keterampilan sosial anak dengan ASD. Social story 

merupakan cerita pendek individual yang dapat digunakan untuk membantu 

individu dengan ASD dalam menafsirkan dan memahami sebuah situasi sosial 

yang membingungkan (Sansosti, Powell-Smith dan Kincaid, 2004). Menurut 

Howley & Arnold (Siswanti, 2010), social story memberikan gambaran pada 

individu mengenai petunjuk sosial yang relevan dan respon yang diharapkan 

dalam suatu situasi tertentu. Social story adalah cerita naratif pendek yang 

menggambarkan karakteristik spesifik dari suatu situasi, konsep dari 

keterampilan sosial yang dibutuhkan individu. Social story memberikan informasi 

sosial secara nyata dan jelas yang tidak dipahami atau terlewatkan oleh individu. 

Informasi yang disampaikan melalui social story dapat memperjelas keseluruhan 

gambaran mengenai situasi sosial. 

Social story ditulis sesuai dengan tingkat pemahaman anak dan 

umumnya mencakup beberapa kalimat dari empat tipe dasar yaitu deskriptif 
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(mengidentifikasi variabel kontekstual dari situasi sasaran), direktif (membantu 

dalam menggambarkan perilaku yang diinginkan dalam menanggapi isyarat 

sosial atau situasi), perspektif (menggambarkan reaksi dan perasaan yang terkait 

dengan situasi sasaran) dan afirmatif (mengungkapkan berbagi keyakinan dari 

budaya tertentu). Charlop dan Milstein memaparkan mengenai social story dapat 

disajikan dengan beberapa cara, antara lain dengan membaca secara mandiri 

maupun dengan seorang pendamping, disajikan dengan peralatan audio, 

disajikan melalui program berbasis komputer, atau disajikan melalui rekaman 

video. Meskipun ada beberapa cara untuk melaksanakan social story, pemilihan 

teknik yang paling tepat tergantung pada kemampuan dan kebutuhan dari target 

anak (Sansosti dkk, 2004). 

Social story membantu anak-anak dengan ASD untuk memahami situasi 

sosial dengan memberikan informasi rinci tentang peristiwa sosial yang tidak 

disadari oleh anak ASD. Bahkan, social story dapat membantu anak ASD 

dengan adanya ilustrasi mengenai situasi sosial yang membingungkan dan 

cenderung dapat mengarah ke perilaku maladaptif. Secara khusus, membantu 

anak ASD untuk mengelola perilaku mereka dengan memberikan deskripsi yang 

tepat dari apa yang terjadi di dalam cerita, kapan, bagaimana, dan mengapa 

peristiwa tersebut terjadi (Golzari dkk,  2015). 

Bandura (dalam Nikopoulos dan Keenan) mengungkapkan 

pembelajaran yang dilakukan dengan cara mengamati perilaku orang lain 

merupakan dasar teori belajar sosial. Perubahan perilaku anak merupakan hasil 

dari pengamatan anak terhadap perilaku orang lain dan kemudian melakukan 

kembali perilaku yang telah diamati. Anak ASD mengalami kesulitan dalam 

belajar berbagi dan diperlukan metode tertentu dengan menggunakan 

pengamatan. Salah satu metode belajar untuk mengajarkan suatu perilaku 

terhadap anak ASD melalui pengamatan adalah modeling. Modeling itu sendiri 

mengacu pada proses belajar melalui pemberian contoh oleh model yang bukan 

hanya sekedar meniru tetapi juga disertai proses kognitif didalamnya. Modeling 

ini dapat menggunakan media obyek, manusia, atau gambar (Corbett & 

Abdullah, 2005).  

Melalui social story dalam penelitian ini diharapkan subjek akan 

memahami kemudian dapat meniru perilaku yang diharapkan. Proses meniru 

perilaku ini sesuai dengan teori kognitif sosial Albert Bandura yaitu pembelajaran 
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dengan mengamati (observational learning). Menurut Bandura (Feist dan Feist, 

2010) setiap manusia fleksibel dan mampu mempelajari berbagai sikap, 

kemampuan, dan perilaku. Pembelajaran tersebut merupakan hasil dari 

pengalaman tidak langsung, pengalaman langsung maupun hasil dari 

mengobservasi orang lain. Observasi memberikan jalan pada manusia untuk 

belajar tanpa harus melakukan perilaku apapun. Bandura yakin bahwa 

pembelajaran melalui observasi lebih efisien daripada melalui pengalaman 

langsung. Melalui observasi manusia tidak perlu mengalami berbagai respon 

yang dapat berakibat pada hukuman atau tanpa menghasilkan penguatan sama 

sekali. Salah satu contoh yaitu anak-anak yang mengobservasi salah satu 

karakter dari televisi dan mengulang apa yang dilihat atau didengarnya. Mereka 

tidak perlu melakukan perilaku yang acak dan berharap perilaku mana yang akan 

mendapatkan penghargaan. 

Inti dari pembelajaran melalui proses observasi adalah modeling. 

Pembelajaran melalui modeling meliputi menambahi atau mengurangi suatu 

perilaku yang diobservasi dan menggeneralisasi dari satu observasi ke observasi 

yang lainnya. Modeling meliputi proses kognitif dan bukan sekedar melakukan 

imitasi. Modeling lebih dari sekedar mencocokan perilaku dari orang  lain, 

melainkan merepresentasikan secara simbolis suatu informasi dan 

menyimpannya untuk digunakan di masa depan (Feist dan Feist, 2010). 

Bandura (Feist dan Feist, 2010) menemukan empat proses yang 

mengatur pembelajaran melalui observasi yaitu perhatian, representasi, produksi 

perilaku dan motivasi.Perhatian memberi kesempatan untuk mengamati individu 

yang padanya kita sering mengasosiasikan diri. Representasi, agar pengamatan 

dapat membawa kita kepada pola-pola respon yang baru, pola-pola tersebut 

harus direpresentasikan secara simbolis di dalam memori. Representasi simbolik 

tidak selalu verbal karena ada pengamatan yang bisa dilakukan di dalam 

khayalan bahkan bisa dihadirkan kendati tanpa kehadiran fisik modelnya. 

Produksi perilaku, setelah memberi perhatian kepada sebuah model dan 

mempertahankan apa yang sudah diamati, kita akan menghasilkan perilaku. 

Motivasi, pembelajaran dengan mengamati paling efektif ketika subjek yang 

belajar termotivasikan untuk melakukan perilaku yang dimodelkan. 

Pembelajaran yang dilakukan oleh anak ASD yaitu dengan mengamati 

perilaku yang ditunjukkan dalam social story. Menurut proses-proses 
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pembelajaran melalui observasi, anak ASD akan memberikan perhatian pada 

social story sebagai model perilaku untuk anak ASD. Social story  yang menjadi 

model perilaku kemudian akan direpresentasikan secara simbolis didalam 

ingatan. Setelah memperhatikan dan mempertahankan apa yang telah diamati 

maka akan menghasilkan perilaku yang diharapkan. Perilaku yang diharapkan 

dapat terbentuk apabila anak ASD mendapatkan motivasi untuk melakukan 

perilaku yang dimodelkan dalam social story. 

Social story merupakan cerita pendek yang dibuat berdasarkan 

kebutuhan orang tua atau guru anak-anak autism spectrum disorder (ASD) yang 

memiliki tujuan untuk membantu anak ASD dalam memahami situasi sosial. 

Penerapan social story diharapkan dapat membantu anak ASD dalam belajar 

menggunakan keterampilan sosial khususnya dalam melakukan perilaku berbagi. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan perilaku 

berbagi pada anakAutism Spectrum Disorder (ASD). Dengan demikian hipotesis 

yang diajukan dalam penelitian ini adalah penerapan social story dapat 

meningkatkan perilaku berbagi pada anak Autism Spectrum Disorder (ASD).
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Gambar 1. Kerangka Penelitian Social Story untuk Meningkatkan Perilaku Berbagi Anak ASD

Pembelajaran dengan mengamati (observational learning) menurut 

Bandura terdapat empat proses : 

• Perhatian : mengamati perilaku berbagi melalui gambar  yang 

berwarna menarik pada social story. 

• Representasi : mengingat kembali informasi (perilaku berbagi) 

yang didapat dari social story 

• Produksi perilaku : memproduksi perilaku berbagi 

• Motivasi : mendapatkan motivasi setelah melakukan perilaku 

berbagi 

Autism Spectrum Disorder (ASD) : 

• Gangguan interaksi sosial 

• Gangguan pemahaman bahasa 

(gangguan komunikasi) 

• Sulit untuk berpikir abstrak 

 

Anak ASD saat berinteraksi dengan teman 

ataupun saudara sering memiliki kesulitan 

contohnya ketika bermain bersama mereka 

seringkali kurang dapat berbagi karena 

mereka tidak dapat membaca isyarat atau 

tanda tanda dalam interaksi sosial. 

Pemberian social story pada anak ASD : 

• Membantu anak ASD yang berinteraksi  dengan individu lain 

dalam meningkatkan pemahaman anak ASD dalam situasi 

sosial yang sedang dihadapi. 

• Membuat konsep abstrak menjadi lebih konkrit untuk anak 

ASD. 

• Menarik perhatian dan mempertahankan perhatian anak ASD 

karena menggunankan bantuan visual . 

Anak ASD mengerti mengenai 

perilaku berbagi sehingga perilaku 

berbagi anak ASD dapat meningkat. 

 


