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HASIL PENELITIAN 

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji statistik nonparametrik 

yaitu menggunakan mann-whitney test dengan membandingkan skor sesi 

baseline satu dan skor sesi baseline dua dari ketiga subjek. Berdasarkan 

penghitungan statistik tersebut dapat diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 4. Hasil Pengujian Statistik Subjek 1 

 

Hasil pengujian statistik dengan metode uji paired sampel t-test dengan 

menggunakan rumus Mann-Whitney Test. Subjek pertama didapatkan nilai U 

sebesar 2,000 dengan nilai ∝ sebesar 0,046 (p0,05). Hal ini menunjukkan ada 

perbedaan yang signifikan perilaku berbagi pada baseline I sebelum diberikan 

intervensi menggunakan social story dan baseline II setelah diberikan intervensi 

menggunakan social story. 

Tabel 5. Hasil Pengujian Statistik Subjek 2 

 

Hasil pengujian statistik dengan metode uji paired sampel t-test dengan 

menggunakan rumus Mann-Whitney Test. Subjek kedua didapatkan nilai U 

sebesar 3,500 dengan nilai ∝ sebesar 0,011 (p0,05). Hal ini menunjukkan ada 

perbedaan yang signifikan perilaku berbagi pada baseline I sebelum diberikan 

intervensi menggunakan social story dan baseline II setelah diberikan intervensi 

menggunakan social story. 
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Test Statisticsb
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Tabel 6. Hasil Pengujian Statistik Subjek 3 

 

 

 

 

 

 

Hasil pengujian statistik dengan metode uji paired sampel t-test dengan 

menggunakan rumus Mann-Whitney Test. Subjek pertama didapatkan nilai U 

sebesar 5,000 dengan nilai ∝ sebesar 0,003 (p0,05). Hal ini menunjukkan ada 

perbedaan yang signifikan perilaku berbagi pada baseline I sebelum diberikan 

intervensi menggunakan social story dan baseline II setelah diberikan intervensi 

menggunakan social story. 

Berdasarkan hasil pengujian statistik dengan metode uji paired sampel t-

test dengan menggunakan rumus Mann-Whitney Test pada ketiga subjek 

menunjukkan adanya perbedaan perilaku berbagi dari baseline pertama ke 

baseline kedua setelah mengikuti proses treatment. Hal ini mendukung hasil 

hipotesis yang diajukan yaitu terdapat peningkatan dalam perilaku berbagi 

dengan menggunakan social story pada anak Autis Spectrum Disorder (ASD). 

Oleh sebab itu, disimpulkan bahwa penerapan social story mampu untuk 

meningkatkan perilaku berbagi pada anak Autism Spectrum Disorder (ASD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 
 

Selengkapnya dapat dilihat pada gambar grafik hasil penellitian 

kemunculan perilaku berbagi seperti di bawah ini : 

Subjek 1 

baseline treatment baseline 

 

Subjek 2 

 baseline treatment baseline 

 

Subjek 3 

 baseline treatment baseline 

 

 

Gambar 3. Grafik Kemunculan Perilaku Berbagi  
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Keterangan : 

Subjek 1 

Sesi 1 -  Sesi 4 : Baseline I 

Sesi 5 - Sesi 19 : Treatment 

Sesi 20 - Sesi 23 : Baseline II 

 

Subjek 2 

Sesi 1 -  Sesi 7 : Baseline I 

Sesi 8 - Sesi 19 : Treatment 

Sesi 20 - Sesi 23 : Baseline II 

 

Subjek 3 

Sesi 1 -  Sesi 10 : Baseline I 

Sesi 11 - Sesi 19 : Treatment 

Sesi 20 - Sesi 23 : Baseline II 

 

Subjek 1 

Subjek 1 mendapatkan baseline sebanyak 4 kali pertemuan yaitu sesi 1 

sampai dengan sesi ke 4. Saat baseline subjek tidak menunjukan perilaku 

berbagi dikarenakan subjek memakan makanan atau bekal yang dibawa di 

dalam kelas. Apabila teman subjek mendekati dan ingin meminta makanan, 

subjek langsung menutup tempat bekal yang dibawanya serta menghindar dari 

teman-teman. Pada sesi ke 1, guru kelas melihat subjek sedang memakan bekal 

yang dibawanya dan guru kelas kemudian berinisiatif untuk meminta makanan 

kepada subjek. Subjek tiba-tiba menghabiskan makanannya dengan cepat.  

Pada sesi treatment, subjek melakukan sesi ini sebanyak 15 kali 

pertemuan yaitu sesi ke 5 sampai dengan sesi ke 19. Subjek membaca social 

story dengan judul ”Aku Mau Berbagi” sebanyak 3 kali untuk setiap sesi 

treatment. Subjek pada sesi ke 5 dan ke 6 saat awal pengukuran menghindar 

ketika didekati oleh temannya yang meminta makanan. Namun, teman subjek 

tetap mendekati lalu meminta makanan yang dibawa oleh subjek. Subjek 

kemudian memberikan makanannya kepada teman dengan mengulurkan 

tangannya (perilaku berbagi secara fisik). Sesi ke 7 subjek dengan cepat 

menghabiskan bekal makanan sehingga tidak melakukan kegiatan berbagi 
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makanan dengan teman. Namun, subjek memiliki sebuah mainan yang dia beli di 

sekolah. Teman subjek melihat mainan tersebut dan mendekati subjek, lalu 

meminjam mainan tersebut. Subjek pun meminjamkan mainan pada temannya 

dan mereka bermain bersama (perilaku berbagi secara fisik). 

Sesi ke 8 subjek terlihat membawa makanan di dekat teman-temannya, 

kemudian subjek diberi prompt agar mau berinisiatif untuk berbagi dengan 

teman. Subjek pun menawarkan makanan yang sedang dipegangnya dengan 

mengulurkan tanganya disertain dengan ucapan “mau?” (perilaku berbagi secara 

verbal dan fisik). Subjek berjalan ke depan untuk mendekati teman yang lain. 

Subjek pun kemudian menawarkan makannanya dengan hanya mengatakan 

“mau?” (perilaku berbagi verbal). Setelah itu subjek berpindah ke lapangan dan 

membagikan makanannya kepada teman-teman dan kemudian memakannya 

bersama (perilaku berbagi secara fisik). 

Sesi ke 9 subjek diberi prompt kembali agar mau berinisiatif untuk 

berbagi dengan teman. Subjek pun menghampiri temannya dan berkata “mau?” 

sambil memberikan makanannya (perilaku berbagi secara verbal dan fisik). 

Kemudian subjek berjalan di lorong kelas sambil membawa makanan dan 

temannya dan salah seorang guru terlihat meminta makanan yang dibawanya. 

Subjek pun memberikan makanan terserbut kepada teman dan gurunya (perilaku 

berbagi secara fisik). 

Sesi ke 10, 11 dan 12 subjek kembali membawa bekal makanan berupa 

nasi dan lauk serta makanan kecil (snack). Subjek memakan bekal tersebut 

sambil berjalan-jalan di sekitar kelas dan lapangan. Subjek membagikan 

makanan kepada teman-teman yang sedang berada disekitarnya (perilaku 

berbagi secara fisik). Sedangkan, sesi ke 13 saat istirahat subjek memakan 

makanannya di depan kelas dan menghabiskan makanan tersebut dengan 

cepat. Hal itu membuat subjek tidak melakukan kegiatan berbagi dengan 

temannya. 

Sesi ke 14 subjek melakukan kegiatan berbagi makanan bersama 

teman dan guru. Selain itu subjek juga melakukan kegiatan berbagi mainan yang 

dia beli dengan teman kelasnya (perilaku berbagi secara fisik). Sesi  ke 15 

membawa makanan kecil (snack) dan memakanya saat istirahat. Ketika subjek 

sedang makan, temannya mendekati lalu subjek memberikan makanannya. 

Subjek juga meminjamkan mainan yang dia miliki kepada teman (perilaku 
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berbagi secara fisik). Sesi ke 16 subjek kembali melakukan kegiatan berbagi 

makanan bersama guru. Subjek menawarkan makanannya sambil mengulurkan 

tangannya tanpa mengucapkan kata “mau?” (perilaku berbagi secara fisik). Sesi 

ke 17 subjek mampu melakukan kegiatan berbagi makanan bersama teman dan 

guru. Subjek menawarkan makanan dengan mengulurkan tangannya (perilaku 

berbagi secara fisik). 

Sesi ke 18 subjek melakukan kegiatan berbagi saat teman-teman 

mendekatinya. Subjek lalu memberikan makanannya sambil mengulurkan tangan 

berisi makanan (perilaku berbagi secara fisik). Sesi ke 19 subjek menawarkan 

makanan dengan mengucapkan “mau?” sambil mengulurkan tangannya (perilaku 

berbagi verbal dan fisik). 

Baseline II subjek melakukan kegiatan berbagi tanpa treatment 

sebanyak 4 kali yaitu sesi 20 sampai dengan sesi ke 23. Sesi ke 20, 22, dan 23 

subjek mau melakukan kegiatan berbagi makanan dan mainan yang dia miliki 

(perilaku berbagi secara fisik). Sesi ke 21 tidak melakukan kegiatan berbagi dan 

menghabiskan makanan sendirian. Pada sesi ke 21 teman subjek mendekati dan 

ingin meminta makanan yang dibawanya, namun teman yang lain tiba-tiba 

berkata kepada subjek “jangan mau”.  

 

Subjek 2 

Subjek 2 mendapatkan baseline sebanyak 7 kali pertemuan yaitu sesi 1 

sampai dengan sesi ke 7. Saat baseline subjek tidak melakukan kegiatan berbagi 

bersama teman. Subjek memilih untuk makan di dalam kelas pada jam istirahat. 

Subjek terlihat menghindar ketika rater mendekati atau memandang saat makan. 

Subjek lalu menghabiskan makanannya dengan cepat. Subjek menikmati 

makanan sendiri tanpa mau berbagi dengan temannya. 

Pada sesi treatment, subjek melakukan sesi ini sebanyak 12 kali 

pertemuan yaitu sesi ke 8 sampai dengan sesi ke 19. Subjek membaca social 

story dengan judul ”Aku Mau Berbagi” sebanyak 3 kali untuk setiap sesi 

treatment. Sesi ke 8 subjek membeli lekker bersama beberapa temannya dengan 

berbagai varian rasa. Mereka saling berbagi lekker, subjek memberikan sepotong 

lekker kepada salah satu temannya (perilaku berbagi secara fisik). Sesi ke 9, 10 

dan 11 subjek tidak menunjukkan perilaku berbagi dengan teman. Sesi ke 9 dan 

10 subjek membeli lekker dan langsung menghabiskannya dengan cepat, 
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sehingga subjek tidak melakukan kegiatan berbagi bersama teman. Sesi ke 11 

subjek tidak membawa bekal dan tidak membeli makanan di sekolah. 

Sesi ke 12 subjek kembali membeli lekker saat jam istirahat. Subjek 

memakan lekker bersama dengan teman-teman yang lain. Subjek membagi 

potongan-potongan kecil kepada temannya dan mereka makan bersama 

(perilaku berbagi secara fisik). Sesi ke 13 subjek membawa bekal makanan kecil 

(snack). Teman subjek meminta makanan yang dibawanya dan subjek 

memberikan dengan mengulurkan tangan berisi makanan (perilaku berbagi 

secara fisik). 

Sesi ke 14 subjek kembali tidak melakukan perilaku berbagi. Subjek 

tidak membawa bekal makanan dan tidak membeli makanan di sekolah. Sesi ke 

15 subjek membeli lekker dan membagi sepotong kecil kepada salah satu 

temannya yang berada didekatnya (perilaku berbagi secara fisik). Sesi ke 16 

kembali tidak melakukan perilaku berbagi dikarenakan subjek membeli lekker 

dan menghabiskannya sendiri. Sesi ke 17 subjek membawa bekal makanan dan 

memakannya di dalam kelas. Subjek membagi makanannya dengan teman 

sebangkunya (perilaku berbagi secara fisik). Sesi ke 18 subjek kembali tidak 

melakukan perilaku berbagi. Subjek tidak membawa bekal makanan dan tidak 

membeli makanan di sekolah. Sesi 19 subjek juga tidak melakukan perilaku 

berbagi dikarenakan subjek menghabiskan sendiri bekal makanan yang 

dibawanya. 

Baseline II subjek melakukan kegiatan berbagi tanpa treatment yaitu 

sesi ke 20 sampai dengan ke 23. Sesi ke 20, 22, dan 23 subjek mau melakukan 

kegiatan berbagi makanan yang dimilikinya atau makanan yang dibeinya di 

sekolah (perilaku berbagi secara fisik). Sesi ke  21 tidak melakukan kegiatan 

berbagi  dikarenakan subjek tidak membawa bekal makanan atau tidak membeli 

makanan di sekolah serta subjek juga menghabiskan makanan sendirian dengan 

cepat.  

 

Subjek 3 

Subjek 3 mendapatkan baseline sebanyak 10 kali pertemuan yaitu sesi 

1 sampai dengan sesi ke 10. Saat baseline subjek tidak melakukan kegiatan 

berbagi bersama teman. Subjek menghindar ketika didekati beberapa teman dan 

memilih untuk makan dengan posisi jauh dari temannya. Selain itu subjek ketika 
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memberikan makanan kepada temannya dan mengambilnya kembali sehingga 

terlihat seperti tidak mau berbagi dengan teman. Subjek juga selama baseline 

berkata “tidak” ketika teman-teman lain mendekati dan berusaha untuk meminta 

makanan yang dia miliki. 

Pada sesi treatment, subjek melakukan sesi ini sebanyak 9 kali 

pertemuan yaitu sesi ke 11 sampai dengan sesi ke 19. Subjek membaca social 

story dengan judul ”Aku Mau Berbagi” sebanyak 3 kali untuk setiap sesi 

treatment. Sesi ke 11 subjek membeli makanan kecil (snack) dan memakannya 

sambil bermain ayunan. Salah seorang teman mendekatinya dan meminta 

makanannya. Untuk pertama kalinya subjek memberikan makanan namun 

dimintanya kembali. Temannya berusaha kembali untuk meminta dan subjek pun 

membagi makanannya (perilaku berbagi secara fisik). Sesi ke 12, 13 dan 14 

subjek tidak melakukan perilaku berbagi dengan temannya. Sesi ke 12 subjek 

hanya membawa sedikit bekal makanan sehingga dia habiskan sendiri. Sesi ke 

13 dan ke 14 subjek terlihat memberikan makanan namun kemudian diambilnya 

kembali dan dihabiskannya. 

Sesi ke 15 subjek sedang bermain bersama beberapa temannya di 

lapangan sekolah. Subjek membagi mainannya dengan teman dan mereka 

bermain bersama (perilaku berbagi secara fisik). Sesi ke 16 subjek kembali lagi 

tidak melakukan perilaku berbagi. Subjek terlihat memberikan makanan namun 

kemudian diambilnya kembali dan dihabiskannya. Sesi ke 17, 18 dan 19 subjek 

melakukan kegiatan berbagi bersama dengan temannya. Sesi ke 17 subjek 

membawa dua bungkus makanan dan salah satunya diberikan kepada temannya 

(perilaku berbagi secara fisik). Sesi ke 18 subjek melakukan kegiatan berbagi 

makanan walaupun disertai dengan bergurau terlebih dahulu (perilaku berbagi 

secara fisik). Sesi ke 19 subjek membagi makanannya dengan teman yang 

sedang mendekatinya (perilaku berbagi secara fisik). 

Baseline II diberikan sebanyak 4 kali dan subjek melakukan kegiatan 

berbagi tanpa treatment yaitu sesi ke 20 sampai dengan sesi ke 23. Sesi ke 20, 

21, dan 23 subjek mau melakukan kegiatan berbagi makanan yang dimilikinya 

atau makanan yang dibeilnya di sekolah (perilaku berbagi secara fisik).  Sesi ke  

22 tidak melakukan kegiatan berbagi  dikarenakan subjek tidak membawa bekal 

makanan, menghabiskan makanan sendirian atau memilih untuk bermain kejar-

kejaran di lapangan.  


