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PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan hasil pengujian statistik untuk subjek pertama, subjek 

kedua dan subjek ketiga menggunakan metode uji paired sampel t-test dengan 

rumus Mann-Whitney 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. Hasil ini 

menunjukkan bahwa hipotesis penelitian ini diterima yaitu penerapan social story 

dapat meningkatkan perilaku berbagi pada anak ASD. 

Berdasarkan hasil grafik secara keseluruhan dapat dilihat bahwa hasil 

baseline I dibandingkan hasil baseline II pada subjek pertama, subjek kedua dan 

subjek ketiga menunjukkan ada sedikit peningkatan dalam perilaku berbagi. Hasil  

analisa penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan social story dapat 

meningkatkan perilaku berbagi pada anak ASD. Berdasarkan hasil grafik secara 

keseluruhan dapat dilihat bahwa ada peningkatan perilaku berbagi. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan 

social story terhadap perilaku berbagi pada anak ASD. 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 (Dunfield, Kuhlmeier, 

O`Connell dan Kelley, 2011). 

Keberhasilan dari sebuah treatment atau intervensi dipengaruhi juga 

oleh kemampuan anak. Kemampuan berbahasa subjek yang rendah membuat 

subjek sangat minim dalam percakapan. Percakapan atau conversation antara 

subjek dengan teman hanya terjadi apabila teman bertanya kepada subjek dan 

subjek merespon dengan menjawab pertanyaan dari teman. Hal tersebut 

mempengaruhi kemampuan subjek untuk melakukan perilaku berbagi. Subjek 

cenderung lebih banyak melakukan perilaku berbagi secara fisik. Hal tersebut 

digambarkan ketika intervensi atau treatment dilaksanakan, teman meminta 

makanan atau meminjam mainan kepada subjek dan subjek memberikan 

makanan atau mainan yang dimilikinya dengan cara mengulurkan tangannya 

tanpa adanya percakapan secara verbal diantara subjek maupun teman. Perilaku 
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berbagi secara verbal terkadang dibantu dengan menggunakan prompt, subjek 

pun dapat berkata “mau?” untuk menawarkan kepada teman.  

Hal lain yang dapat mempengaruhi perilaku berbagi yaitu kelemahan 

utama dari anak ASD adalah dalam hal interaksi sosial. Anak ASD tidak mampu 

membentuk jalinan emosi dengan orang lain. Ada banyak hal yang sulit 

dimengerti oleh pikiran, perasaan dan keinginan orang lain. Anak ASD seakan-

akan tidak peduli dengan stimulus-stimulus yang datang dari orang lain 

(Soendari, 2013).  Subjek terlihat menjauh ketika didekati oleh teman yang ingin 

meminta makanan atau meminjam mainan. Subjek memilih untuk menghabiskan 

makanan di dalam kelas dan keluar kelas ketika makanan sudah dihabiskan oleh 

subjek. Subjek pun terlihat bermain seorang diri  di dalam kelas maupun di luar 

kelas.  

Berdasarkan penelitian ditemukan adanya kelainan anatomi maupun 

biokimiawi di dalam otak (Mash & Wolfe, 2010). Kelainan-kelainan yang terjadi 

pada lokasi tersebut pada akhirnya menyebabkan anak ASD mengalami 

keterlambatan dalam beberapa perkembangan, terutama dalam komunikasi, 

interaksi sosial dan perilaku (Maulana, 2007). Hambatan dalam keterampilan 

sosial pada anak dengan gangguan autis membuat mereka memerlukan metode 

tertentu untuk mengajarkan ketrampilan sosial pada mereka. Anak ASD adalah 

visual learner berarti bahwa anak autis lebih mudah menangkap informasi 

melalui gambar, TV, video dan simbol (Rao dan Gagie, 2006). Melalui visual 

anak ASD dapat memahami dengan mudah dan mengingat dalam memori. 

Gambar pada social story dapat menjadi model dan dapat lebih mudah 

menjelaskan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus diucapkan oleh anak 

yang bergangguan autis dalam mempelajari keterampilan sosial (Samuel dan 

Stansfield, 2011).  

Pembelajaran menggunakan metode social story menjadi metode yang 

sesuai bagi subjek. Terkait dengan kapasitas kecerdasan subjek, kemampuan 

subjek dalam menerima dan memproses informasi termasuk lambat. Dalam 

social story cerita diberikan secara berulang, pertanyaan yang diberikan untuk 

memastikan pemahaman subjek tentang cerita. Cerita yang disesuaikan dengan 

situasi dan peristiwa yang dialami anak disertai dengan gambar berwarna yang 

menarik membantu subjek untuk memahami isi cerita. 
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Menurut Bandura, orang dapat belajar melakukan sesuatu hanya 

dengan mengamati dan kemudian mengulang apa yang dilihatnya (Alwisol, 

2008), dengan pemberian social story yang bertujuan dengan mengembangkan 

pemahaman anak tentang situasi sosial, diharapkan anak dapat memberikan 

respon yang sesuai dengan melihat dan mengamati social story yang diberukan 

kemudian anak mampu mengulang apa yang dilihatnya dalam social story yang 

diberikan, sehingga anak mampu memberikan respon yang tepat dan sesuai 

dengan tujuan pemberian social story. Seperti kita tahun bahwa anak ASD 

mengalami kerusakan meta kognisi, melalui social story yang diberikan maka 

akan terjadi repetisi sehingga anak dapat melakukan sesuai dengan pemahaman 

yang anak ASD dapatkan dari social story yang diberikan. 

Pada subjek 1, sesi 1 sampai dengan sesi 4 merupakan keadaan 

baseline dimana pada sesi ini subjek tidak diberi perlakuan atau subjek masih 

dalam keadaan alami sebelum diberikan social story. Subjek selama baseline 

terlihat belum mampu melakukan perilaku berbagi ketika praktikan, terapis, guru 

maupun teman-teman meminta makanan atau meminjam mainan yang subjek 

miliki. Subjek terlihat menghindar atau menolak ketika orang lain akan meminta 

makanan atau meminjam mainan. Saat intervensi yaitu pada sesi ke 5 sampai 

dengan sesi ke 19 dapat dilihat subjek mengalami peningkatan dalam hal 

perilaku berbagi walaupun hasil yang diperlihatkan belum konsisten. Awal 

pemberian treatment yaitu sesi ke 5 frekuensi kemunculan perilaku berbagi 

sebanyal 1 kali, hal ini disebabkan subjek baru pertama kali diberikan social 

story. Subjek masih diarahkan tentang perilaku berbagi yang dilakukan kepada 

teman-teman dan menjawab pertanyaan seputar social story yang disajikan. Sesi 

ke 6 sampai dengan sesi ke 8 menunjukkan peningkatan kemunculan perilaku 

berbagi. Namun, sesi ke 9 sampai dengan sesi ke 19 subjek menunjukkan 

kemunculan perilaku berbagi yang tidak konsisten. Sesi ke 13 subjek tidak 

menunjukkan kemunculan perilaku berbagi dikarenakan subjek membawa sedikit 

bekal makanan dan menghabiskan sendiri makanannya. Sesi ke 14 sampai 

dengan ke 19 subjek menunjukkan kemunculan perilaku berbagi. 

Pada subjek 2, sesi 1 sampai dengan sesi 7 merupakan keadaan 

baseline dimana pada sesi ini subjek tidak diberi perlakuan atau subjek masih 

dalam keadaan alami sebelum diberikan social story. Subjek 2 diberi baseline  

lebih panjang dibandingkan subjek 1 sesuai dengan desain multiple baseline 
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yang telah dirancang. Subjek selama baseline terlihat belum mampu melakukan 

perilaku berbagi ketika praktikan, terapis, guru maupun teman-teman meminta 

makanan yang subjek miliki. Subjek terlihat menghindar atau menolak ketika 

orang lain akan meminta makanan atau meminjam mainan. Saat intervensi yaitu 

pada sesi ke 8 sampai dengan sesi ke 19 dapat dilihat subjek mengalami 

peningkatan dalam hal perilaku berbagi walaupun hasil yang diperlihatkan belum 

konsisten. Awal pemberian treatment yaitu sesi ke 8 frekuensi kemunculan 

perilaku berbagi sebanyal 1 kali, hal ini disebabkan subjek baru pertama kali 

diberikan social story. Subjek masih diarahkan tentang perilaku berbagi yang 

dilakukan kepada teman-teman dan menjawab pertanyaan seputar social story 

yang disajikan. Sesi ke 9, 10, 11, 14, 16, 18, dan 19  subjek tidak menunjukkan 

kemunculan perilaku berbagi dikarenakan subjek tidak membawa bekal makanan 

dan menghabiskan jajanan dengan cepat. 

Pada subjek 3, sesi 1 sampai dengan sesi 10 merupakan keadaan 

baseline dimana pada sesi ini subjek tidak diberi perlakuan atau subjek masih 

dalam keadaan alami sebelum diberikan social story. Subjek 3 diberi baseline  

lebih panjang dibandingkan subjek 1 dan subjek 2 sesuai dengan desain multiple 

baseline yang telah dirancang. Subjek selama baseline terlihat belum mampu 

melakukan perilaku berbagi ketika praktikan, terapis, guru maupun teman-teman 

meminta makanan yang subjek miliki. Subjek terlihat menghindar atau menolak 

ketika orang lain akan meminta makanan atau meminjam mainan. Saat intervensi 

yaitu pada sesi ke 11 sampai dengan sesi ke 19 dapat dilihat subjek mengalami 

peningkatan dalam hal perilaku berbagi walaupun hasil yang diperlihatkan belum 

konsisten. Awal pemberian treatment yaitu sesi ke 11 frekuensi kemunculan 

perilaku berbagi sebanyal 1 kali, hal ini disebabkan subjek baru pertama kali 

diberikan social story. Sesi ke 12, 13, 14, dan 16  subjek tidak menunjukkan 

kemunculan perilaku berbagi dikarenakan subjek tidak membawa bekal 

makanan, memberikan makanan kepada teman lalu diambil kembali dan 

menghabiskan jajanan dengan cepat. 

Baseline II dilakukan secara bersamaan untuk subjek 1, subjek 2 dan 

subjek 3 sebanyak 4 kali yaitu sesi ke 20 sampai dengan sesi ke 23 tanpa diberi 

jeda. Subjek 1, subjek 2, dan subjek 3 dapat menunjukkan kemunculan perilaku 

berbagi. 
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Peningkatan frekuensi kemunculan perilaku berbagi pada subjek 1, 

subjek 2 dan subjek 3 terjadi setelah pemberian social story. Pemberian social 

story terjadi perubahan kognitif yang terjadi melalui proses modeling terhadap 

figur dalam social story yang diberikan. Bandura mengatakan ada empat 

persyaratan untuk melakukan belajar model yaitu : (1) adanya perhatian 

(attention process), yaitu diperoleh dengan memberikan sensory input dalam 

bentuk stimulus auditory dan visual yang berupa gambar yang berwarna menarik 

serta teks social story yang dapat dibaca, (2) representation process yaitu 

mengingat kembali informasi yang didapat dari social story yang berisi kegiatan 

berbagi dengan teman (anak akan mengingat bahwa teman-teman menyukai 

kegiatan berbagi dan ketika anak melakukan kegiatan berbagi akan membuat 

anak merasa menjadi anak yang baik), (3) reproduction motoris yaitu anak dapat 

memproduksi perilaku aktual (anak melakukan perilaku berbagi ketika ada 

stimulus dari teman atau lingkungan yang meminta atau meminjam barang), (4) 

penguatan atau motivation yaitu anak dapat motivasi diri sendiri untuk 

berperilaku sosial karena telah menemukan alasan untuk berperilaku, misalnya 

agar mendapat pujian dan membuat orang lain senang (berbagi barang karena 

anak tahu ketika anak melakukan kegiatan berbagi akan mendapatkan pujian). 

Selain itu dengan pemberian social story kepada anak ASD selama berulang kali 

dapat membuat repetisi yang mengakibatkan anak mampu melakukan sesuai 

dengan yang terjadi pada social story (Alwisol, 2008).  

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini tentu saja tidak lepas dari 

adanya keterbatasan dalam pelaksanaannya. Keterbatasan penelitian ini terkait 

dengan desain penelitian A-B-A peneliti tidak bisa melihat efek jangka panjang 

setelah diberikan intervensi. Keterbatasan lainnya berhubungan dengan 

pelatihan yang diberikan dalam waktu terbatas pada subjek untuk belajar berbagi 

sedangkan belajar berbagi pada subjek membutuhkan pelatihan yang berulang 

dan terus menerus agar perilaku berbagi subjek terbentuk konsisten dan mandiri 

dalam melakukannya. Jadwal pemberian intervensi yang menyesuaikan jadwal 

sekolah, sehingga ketika intervensi berjalan terpaksa dijeda dikarenakan 

bertepatan dengan ujian tengah semester (UTS). 

 

 

 


