
LAMPIRAN



DATA PENELITIAN



SUBJEK 1

SUBJEK 1 Pertemuan Rater 1 Rater 2 Rater 3 Rater
1,2,3

Baseline I

1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0

Treatment

5 1 1 1 1
6 1 1 1 1
7 3 3 3 3
8 5 5 5 5
9 3 3 3 3
10 3 3 3 3
11 1 0 1 1
12 4 4 4 4
13 0 0 0 0
14 4 4 4 4
15 3 3 3 3
16 2 2 2 2
17 5 5 5 5
18 4 4 4 4
19 1 1 1 1

Baseline II

20 2 2 2 2
21 0 0 0 0
22 1 1 1 1
23 1 1 1 1



SUBJEK 2

SUBJEK 2 Pertemuan Rater 1 Rater 2 Rater 3 Rater
1,2,3

Baseline I

1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0

Treatment

8 1 1 1 1
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 2 2 2 2
13 4 4 4 4
14 0 0 0 0
15 1 1 1 1
16 0 0 0 0
17 1 1 1 1
18 0 0 0 0
19 0 0 0 0

Baseline II

20 1 1 1 1
21 0 0 0 0
22 2 2 2 2
23 1 1 1 1



SUBJEK 3

SUBJEK 3 Pertemuan Rater 1 Rater 2 Rater 3 Rater
1,2,3

Baseline I

1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0

Treatment

11 1 1 1 1
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 2 2 2 2
16 0 0 0 0
17 1 1 1 1
18 1 1 1 1
19 2 2 2 2

Baseline II

20 2 2 2 2
21 2 2 2 2
22 0 0 0 0
23 1 1 1 1



NPar Tests

Mann-Whitney Test
Report

Perilaku - SUBJEK 1

,00 0 0 4 ,000
1,00 0 2 4 ,816
,50 0 2 8 ,756

Kelompok
Baseline I
Baseline II
Total

Mean Minimum Maximum N Std. Deviation

Ranks

4 3,00 12,00
4 6,00 24,00
8

Kelompok
Baseline I
Baseline II
Total

Perilaku - SUBJEK 1
N Mean Rank Sum of Ranks

Test Statisticsb

2,000
12,000
-2,000

,046

,114
a

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed
Sig.)]

Perilaku -
SUBJEK 1

Not corrected for ties.a. 

Grouping Variable: Kelompokb. 



NPar Tests

Mann-Whitney Test
Report

Perilaku - SUBJEK 2

,00 0 0 7 ,000
1,00 0 2 4 ,816
,36 0 2 11 ,674

Kelompok
Baseline I
Baseline II
Total

Mean Minimum Maximum N Std. Deviation

Ranks

7 4,50 31,50
4 8,63 34,50

11

Kelompok
Baseline I
Baseline II
Total

Perilaku - SUBJEK 2
N Mean Rank Sum of Ranks

Test Statisticsb

3,500
31,500
-2,533

,011

,042
a

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed
Sig.)]

Perilaku -
SUBJEK 2

Not corrected for ties.a. 

Grouping Variable: Kelompokb. 



NPar Tests

Mann-Whitney Test
Report

Perilaku - SUBJEK 3

,00 0 0 10 ,000
1,25 0 2 4 ,957
,36 0 2 14 ,745

Kelompok
Baseline I
Baseline II
Total

Mean Minimum Maximum N Std. Deviation

Ranks

10 6,00 60,00
4 11,25 45,00

14

Kelompok
Baseline I
Baseline II
Total

Perilaku - SUBJEK 3
N Mean Rank Sum of Ranks

Test Statisticsb

5,000
60,000
-2,958

,003

,036
a

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed
Sig.)]

Perilaku -
SUBJEK 3

Not corrected for ties.a. 

Grouping Variable: Kelompokb. 



Reliabilitas pada Subjek 1

Correlations

1 ,993** 1,000**
,000 ,000

23 23 23
,993** 1 ,993**
,000 ,000

23 23 23
1,000** ,993** 1
,000 ,000

23 23 23

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

S1R1

S1R2

S1R3

S1R1 S1R2 S1R3

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Reliabilitas antar rater = 0,995

Reliabilitas pada Subjek 2

Correlations

1 1,000** 1,000**
,000 ,000

23 23 23
1,000** 1 1,000**
,000 ,000

23 23 23
1,000** 1,000** 1
,000 ,000

23 23 23

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

S2R1

S2R2

S2R3

S2R1 S2R2 S2R3

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Reliabilitas antar rater = 1,000



Reliabilitas pada Subjek 3

Correlations

1 1,000** 1,000**
,000 ,000

23 23 23
1,000** 1 1,000**
,000 ,000

23 23 23
1,000** 1,000** 1
,000 ,000

23 23 23

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

S3R1

S3R2

S3R3

S3R1 S3R2 S3R3

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Reliabilitas antar rater = 1,000
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Pedoman Pelaksanaan Intervensi Social Story

1. Tujuan
Meningkatkan perilaku berbagi pada anak Autism Spectrum Disorder (ASD)

dengan menggunakan social story.

2. Waktu

Subjek
Waktu Kegiatan

Baseline Treatment Baseline

1 4 hari 15 hari 4 hari

2 7 hari 12 hari 4 hari

3 10 hari 9 hari 4 hari

Keterangan :

 Treatment akan dilakukan pada saat sebelum istirahat dan diberikan di

suatu ruang yang sudah disediakan selama kurang lebih 20-30 menit.

3. Kriteria Subjek
Anak dengan sindrom autis dengan memiliki ciri-ciri :
a. Memiliki antara usia 8 – 9 tahun dan berjenis kelamin laki-laki.

b. Memiliki kemampuan membaca dan memahami bacaan.

c. Memiliki kesulitan melakukan perilaku berbagi dengan orang lain.

Setelah subjek penelitian teridentifikasi, kemudian menentukan rekan subjek

penelitian untuk membantu dalam pelaksanaan kegiatan intervensi. Adapun rekan

subjek penelitian tersebut memiliki ciri-ciri :

a. Memiliki kemampuan dalam melakukan perilaku berbagi dengan orang lain.

b. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik.

4. Tempat
Di ruang yang sudah disediakan oleh pihak sekolah yaitu ruang perpustakaan.

5. Metode
Desain penelitian : A-B-A dengan multiple baseline design



6. Pelaksana
a. Terapis : sarjana psikologi (mahasiswa magister profesi)

b. Rater : sarjana psikologi (mahasiswa magister profesi)

7. Materi
Sebuah cerita bergambar dalam bentuk buku dengan judul “Aku Mau Berbagi”.

Cerita tersebut adalah sebagai berikut :

Aku Mau Berbagi
Namaku Sam.

Aku suka membawa bekal makanan ke sekolah.

Teman ku yang bernama Soni juga membawa bekal makanan.

Saat istirahat Soni ingin meminta bekal yang aku bawa.

Aku berkata kepada Soni “mau?”

Soni menjawab “ya”.

Aku memberikan sebagian bekal ku untuk Soni (sambil mengulurkan

tangan yang berisi makanan kepada Soni).

Soni berkata “terima kasih Sam”.

Kita pun makan bersama disaat istirahat.

Aku senang melakukannya karena aku anak yang baik.

8. Metode pengukuran
a. Checklist Perilaku Berbagi

Checklist Perilaku Berbagi

Pertemuan :

Hari/Tanggal :

Berilah tanda check (√) untuk setiap perilaku berbagi yang dilakukan anak

No Perilaku Berbagi Frekuensi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Berbagi secara verbal
2. Berbagi secara fisik

3.
Berbagi secara verbal
disertai fisik



Keterangan

Perilaku berbagi dilihat dari :

1. Berbagi secara verbal

Muncul kata-kata “mau?” atau “buat kamu”.

2. Berbagi secara fisik

Ada gerakan tangan memberi miliknya saat menawarkan.

3. Berbagi secara verbal disertai fisik

Muncul kata-kata “mau?” atau “buat kamu” disertai gerakan tangan

memberi miliknya saat menawarkan.

9. Tahap Pelaksanaan Intervensi
Terapi dilakukan pada saat sebelum istirahat. Terapi yang diberikan berupa

pemberian social story selama kurang lebih 30 menit dalam sehari kepada

masing-masing subjek. Social story disajikan dengan dibacakan terlebih

dahulu pada subjek dengan posisi terapis duduk disamping subjek. Hal ini

dilakukan agar perhatian subjek tertuju pada cerita dan gambar yang sedang

disajikan. Kemudian subjek diminta membaca satu kali lagi.

10. Waktu Pengukuran
Pengukuran dilakukan setelah pelaksanaan intervensi pada saat istirahat

pertama selama kurang lebih 30 menit. Tiga orang rater akan mengamati dan

mengisi checklist perilaku berbagi.





HASIL OBSERVASI SELEKSI SUBJEK

(PERILAKU BERBAGI)



Hasil Observasi Perilaku Berbagi Subjek Penelitian

Subjek Pertama

Hari 1 (01 Agustus 2017)

Subjek masuk kelas pada pukul 07.30 dan subjek belajar bersama dengan

teman-teman lain dengan berbagai jenis karakter. Subjek mengikuti pelajaran

dan memperhatikan penjelasan guru dengan baik. Subjek dapat memahami

pelajaran dengan baik yang ditunjukkan dengan subjek mampu mendapatkan

hasil belajar yang baik pula.

Subjek pada pukul 09.00 beristirahat selama 30 menit. Subjek terlihat membawa

bekal makanan berupa nasi beserta lauknya. Subjek memakan bekal

makanannya di dalam kelas seorang diri. Teman-teman yang lain berada di luar

kelas dengan melakukan kegiatan masing-masing. Ketika ada guru atau teman

lain yang memasuki kelas, subjek terlihat menutup tempat makan dan berhenti

makan. Subjek melanjutkan makan setelah guru atau teman lain keluar kelas.

Subjek terlihat tidak menawarkan bekal yang dia bawa kepada teman dan

menghabiskan bekal tersebut dengan cepat.

Subjek keluar kelas setelah selesai menghabiskan bekalnya. Subjek terlihat

berjalan-jalan sendirian mengelilingi halaman sekolah. Subjek tidak bergabung

bermain dengan teman yang lain.

Hari 2 (02 Agustus 2017)

Subjek seperti hari sebelumnya masuk kelas pada pukul 07.30 dan subjek

mengikuti pelajaran serta memperhatikan penjelasan guru dengan baik.

Subjek pada pukul 09.00 beristirahat selama 30 menit. Subjek terlihat membeli

jajanan yang dijual di sekitar halaman sekolah, subjek membeli burger. Subjek

kemudian didekati oleh peneliti saat sedang memakan jajan yang subjek beli.

Peneliti berusaha untuk meminta sedikit jajan yang subjek beli, namun subjek

dengan cepat menghabiskannya tanpa ada sisa. Subjek melanjutkan dengan

memakan bekal yang dia bawa dari rumah. Subjek memakan bekal makanannya

di dalam kelas seorang diri. Teman-teman yang lain berada di luar kelas dengan

melakukan kegiatan masing-masing. Peneliti kembali mendekati subjek dan

subjek dengan segera menutup bekal yang sedang dia makan. Peneliti kemudian

bertanya bekal apa yang dibawa oleh subjek dan meminta kepada subjek untuk



mencicipi sedikit bekal yang dia bawa. Subjek membawa bekal nasi goreng dan

tidak memperbolehkan peneliti untuk mencicipinya. Subjek tetap menutup bekal

makanannya dan berhenti makan sampai peneliti menjauh dari subjek.

Hari 3 (03 Agustus 2017)

Subjek seperti hari sebelumnya masuk kelas pada pukul 07.30 dan subjek

mengikuti pelajaran serta memperhatikan penjelasan guru dengan baik.

Subjek pada pukul 09.00 beristirahat selama 30 menit. Subjek terlihat membeli

jajanan yang dijual di sekitar halaman sekolah, subjek membeli burger. Subjek

kemudian didekati oleh peneliti saat sedang memakan jajan yang subjek beli.

Peneliti berusaha untuk meminta sedikit jajan yang subjek beli, namun subjek

berkata “tidak” kepada peneliti. Lalu subjek segera menghabiskannya dengan

cepat tanpa ada sisa. Subjek melanjutkan dengan memakan bekal yang dia

bawa dari rumah. Subjek membawa beberapa kue dan makanan ringan. Subjek

memakan bekal makanannya di dalam kelas seorang diri. Peneliti kembali

mendekati subjek dan subjek dengan segera menutup bekal yang sedang dia

makan. Peneliti berusaha untuk meminta untuk membagi bekal makanan yang

subjek bawa, namun subjek kembali berkata “tidak”. Subjek kemudian berpindah

tempat menjauh dari peneliti.

Hari 4 (04 Agustus 2017)

Subjek seperti hari sebelumnya masuk kelas pada pukul 07.30 dan subjek

mengikuti pelajaran serta memperhatikan penjelasan guru dengan baik.

Subjek pada pukul 09.00 beristirahat selama 30 menit. Terlihat penjual mainan

yang sedang berjualan di halaman sekolah. Beberapa murid terlihat mendekati

penjual mainan tersebut termasuk subjek. Subjek memutari penjual sembari

memegang-megang mainan yang dijual. Kemudian subjek membeli salah satu

mainan yaitu parasut. Subjek telihat memainkan parasut di halaman sekolah dan

teman-teman melihatnya. Beberapa teman ingin mencoba menerbangkan

parasut milik subjek, namun subjek tidak memperbolehkannya. Teman-temannya

kembali mencoba untuk meminjam dan menerbangkan parasut dan subjek tetap

tidak memperbolehkannya. Subjek asyik memainkan parasut seorang diri dan

teman-teman hanya melihatnya.



Subjek melanjutkan dengan memakan bekal yang dia bawa dari rumah. Subjek

memakan bekal makanannya di dalam kelas seorang diri. Teman-teman yang

lain berada di luar kelas dengan melakukan kegiatan masing-masing. Peneliti

kembali mendekati subjek dan subjek dengan segera menutup bekal yang

sedang dia makan. Peneliti kemudian bertanya bekal apa yang dibawa oleh

subjek dan meminta kepada subjek untuk mencicipi sedikit bekal yang dia bawa.

Subjek membawa bekal nasi goreng dan tidak memperbolehkan peneliti untuk

mencicipinya. Subjek tetap menutup bekal makanannya dan berhenti makan

sampai peneliti menjauh dari subjek.

Subjek Kedua

Hari 1 (07 Agustus 2017)

Subjek masuk kelas pada pukul 07.30 dan subjek belajar bersama dengan

teman-teman lain dengan berbagai jenis karakter. Subjek mengikuti pelajaran

dan memperhatikan penjelasan guru dengan baik. Subjek dapat memahami

pelajaran dengan baik yang ditunjukkan dengan subjek mampu mendapatkan

hasil belajar yang baik pula. Subjek terlihat pemalu diantara teman yang lain.

Ketika subjek didekati oleh peneliti memerlukan waktu agar subjek mau berbagi

cerita dengan peneliti.

Subjek pada pukul 09.00 beristirahat selama 30 menit. Subjek terlihat membawa

bekal berupa makanan ringan. Subjek terlihat memakan makanan itu bersama

dengan teman-teman satu kelas. Beberapa temannya membawa bekal makanan

juga. Teman-teman yang lain terlihat saling berbagi bekal makanan yang mereka

bawa. Subjek hanya melihat teman-temannya dan tetap memakan bekal

makanannya tanpa ikut berbagi seperti yang lain. Peneliti kemudian mendekati

dan bertanya-tanya kepada subjek. Peneliti pun memcoba untuk mengajak

berbagi subjek, namun subjek mengatakan “tidak mau” dan kemudian

menghabiskan makanannya di dekat tempat sampah dan kemudian membuang

bungkusnya.

Hari 2 (08 Agustus 2017)

Subjek masuk kelas pada pukul 07.30 dan subjek mengikuti pelajaran dan

memperhatikan penjelasan guru dengan baik. Subjek sering kali menyelesaikan



tugas-tugas yang diberikan oleh guru dengan urutan yang pertama dan

mendapatkan hasil yang baik.

Subjek pada pukul 09.00 beristirahat selama 30 menit. Subjek membawa bekal

makanan berupa makanan ringan dan cokelat berserta minuman sirup. Beberapa

teman yang lain juga membawa bekal seperti hari sebelumnya. Teman-teman

subjek kembali saling berbagi bekal makanannya dan subjek terlihat memakan

sendiri bekalnya. Salah satu temannya meminta sedikit bekal makanannya

subjek dan subjek terlihat menggelengkan kepala. Temannya tetap mencoba

untuk meminta kembali, namun subjek menggelengkan kepala. Teman tersebut

akhirnya pergi meninggalkan subjek. Selesai memakan bekal subjek dan teman-

temannya bermain di luar kelas sampai bel tanda masuk kelas berbunyi.

Hari 3 (09 Agustus 2017)

Subjek masuk kelas pada pukul 07.30 dan mengikuti pelajaran bersama dengan

teman-teman yang lain.

Subjek pada pukul 09.00 beristirahat selama 30 menit. Hari ini subjek tidak

membawa bekal makanan dari rumah. Penelti kemudian mendekati subjek dan

bertanya mengenai bekal makanan. Subjek mengatakan tidak dibawakan oleh

ibunya. Subjek pun membeli jajanan yang dijual oleh pedagang di halaman

sekolah. Subjek terlihat membeli lekker bersama dengan teman yang lain. Subjek

memakan lekker di dalam kelas. Peneliti mendekati subjek saat berada di dalam

kelas. Subjek terlihat diam dan tetap memakan lekker sedikit demi sedikit.

Peneliti berpura-pura untuk mencicipi lekker yang subjek beli dengan meminta

lekker itu sedikit saja. Subjek pun menggelengkan kepala dan membalikkan

badannya. Subjek tetap asyik memakan lekker tersebut tanpa menghiraukan

peneliti.

Hari 4 (10 Agustus 2017)

Subjek masuk kelas pada pukul 07.30 dan mengikuti pelajaran bersama dengan

teman-teman yang lain.

Subjek pada pukul 09.00 beristirahat selama 30 menit. Hari ini subjek kembali

tidak membawa bekal makanan dari rumah seperti hari sebelumnya. Subjek

kemudian berlari ke arah para penjual makanan yang berada di halaman sekolah

ketika bel istirahat berbunyi. Subjek mendekati penjual lekker untuk membeli



lekker bersama dengan teman-temannya. Setelah medapatkan lekker, subjek

kembali ke dalam kelas dan memakannya sedikit demi sedikit. Subjek asyik

memakan sendiri yang sudah subjek beli tanpa membaginya ketika ada salah

seorang teman yang ingin memintanya. Peneliti berdiri di depan kelas dan subjek

melihatnya. Subjek dengan cepat membalikkan badannya dan menghabiskan

makanannya tanpa ada sisa.

Subjek Ketiga

Hari 1 (21 Agustus 2017)

Subjek masuk kelas pada pukul 07.30 dan subjek belajar bersama dengan

teman-teman lain. Subjek mengikuti pelajaran dan memperhatikan penjelasan

guru dengan baik.

Subjek pada pukul 09.00 beristirahat selama 30 menit. Subjek dengan cepat

keluar kelas dan berlari menuju penjual jajanan yang berada di halaman sekolah.

Subjek membeli beberapa jajanan dan memakannya di luar kelas. Subjek terlihat

makan sambil berjalan atau berlari, sehingga subjek sulit untuk didekati saat

istirahat. Temannya mengikuti berlari di halaman sekolah. Salah seorang

temannya terlihat mengulurkan tangan kepada subjek (meminta jajanan yang

dimakan subjek), namun subjek berkata “tidak” dan menjauh dari temannya.

Subjek kembali dikejar dan didekati oleh temannya. Subjek tetap berkata “tidak”

dan dengan segera menghabiskan makanannya dengan cepat.

Hari 2 (22 Agustus 2017)

Subjek masuk kelas pada pukul 07.30 dan subjek belajar bersama dengan

teman-teman lain. Subjek mengikuti pelajaran dan memperhatikan penjelasan

guru dengan baik.

Subjek pada pukul 09.00 beristirahat selama 30 menit. Subjek dengan cepat

keluar kelas dan berlari menuju penjual jajanan yang berada di halaman sekolah.

Peneliti mengikuti subjek saat sedang membeli jajanan agar dengan mudah

mendekati subjek. Subjek membeli beberapa makanan kecil dan cokelat. Peneliti

melihat subjek membeli beberapa makanan dan mencoba untuk meminta subjek

berbagi dengan peneliti. Subjek berkata “tidak, tidak, tidak” sambil mendorong

peneliti dan subjek berlari menjauhi peneliti. Subjek terlihat duduk di mainan

ayunan sambil memakan jajanan yang dia beli dengan perlahan. Peneliti



mendekati dan duduk di depan subjek sambil bermain ayunan bersama. Subjek

terlihat asyik memakan jajanannya tanpa menghiraukan peneliti.

Hari 3 (23 Agustus 2017)

Subjek masuk kelas pada pukul 07.30 dan subjek belajar bersama dengan

teman-teman lain. Subjek mengikuti pelajaran dan memperhatikan penjelasan

guru dengan baik.

Subjek pada pukul 09.00 beristirahat selama 30 menit. Seperti hari sebelumnya,

subjek dengan cepat keluar kelas dan berlari menuju penjual jajanan yang

berada di halaman sekolah. Subjek membeli beberapa jajanan dan memakannya

di luar kelas. Subjek berlarian dengan teman-teman sambil memegang dan

memakan jajanannya. Peneliti memanggil subjek untuk duduk di lorong kelas

agar subjek makan dengan posisi duduk. Subjek tetap berlarian mengelilingi

halaman sekolah. Salah satu teman subjek kemudian menarik subjek untuk

masuk kelas. Subjek pun mengikuti untuk masuk kelas dan duduk di bangku

sembari menghabiskan jajanannya. Peneliti kemudian mendekati dan merayu

subjek untuk berbagi makanan kepada peneliti dan temannya. Subjek berkata

“tidak” dan membalikkan badannya kemudian menghabiskan makanannya

dengan cepat.

Hari 4 (24 Agustus 2017)

Subjek masuk kelas pada pukul 07.30 dan subjek belajar bersama dengan

teman-teman lain. Subjek mengikuti pelajaran dan memperhatikan penjelasan

guru dengan baik.

Subjek pada pukul 09.00 beristirahat selama 30 menit. Seperti hari sebelumnya,

subjek dengan cepat keluar kelas dan berlari menuju penjual jajanan yang

berada di halaman sekolah. Subjek membeli beberapa jajanan dan memakannya

di luar kelas. Subjek berlarian dengan teman-teman sambil memegang dan

memakan jajanannya. Subjek terlihat bergurau dengan teman-temannya. Subjek

terlihat memberikan jajanannya kepada salah satu teman, namun ketika teman

akan memakannya subjek mengambilnya kembali dan cepat-cepat memakannya

sambil tertawa di depan temannya. Temannya berusaha untuk meminta jajanan

lagi dan subjek tidak memberikannya lalu berlari menjauh. Peneliti kemudian



mendekati dan merayu subjek untuk berbagi makanan kepada temannya. Subjek

berkata “tidak” dan menghabiskan makanannya dengan cepat.



.. SURAT IZIN PENELITIAN
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INFORMED CONSENT



INFORMED CONSENT

Penelitian ini bertujuan untuk menguji penerapan social story yang

digunakan untuk meningkatkan kemampuan perilaku berbagi pada anak Autism

Spectrum Disorder (ASD). Penelitian ini dilaksanakan oleh Lusia Dyah Pratiwi,

S.Psi di bawah bimbingan Dr. Endang Widyorini, MS dan Dra. Emiliana

Primastuti, M.Si serta atas sepengetahuan institusi Program Pendidikan Profesi

Psikologi jenjang Magister Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata.

Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini berjumlah 23 pertemuan

yang terbagi dalam 3 tahap yaitu baseline, pemberian perlakuan/treatment dan

baseline setelah treatment. Selama tahap baseline serta baseline setelah

treatment tidak diberi perlakuan/treatmen. Selama tahap ini subjek hanya akan

diobservasi dan diukur intensitas dari perilaku berbagi subjek. Observasi dan

pengukuran dilaksanakan oleh sarjana psikologi yang telah ditunjuk oleh peneliti.

Tahap baseline serta baseline setelah treatment, masing-masing akan

dilaksanakan selama 4 hari dan 4 hari.

Pada tahap pemberian perlakuan/treatment, subjek diberi treatmen

berupa social story. Pemberian perlakuan/treatment ini akan dilakukan di pagi

hari sebelum istirahat oleh seorang terapis selama 15 hari. Perlakuan/treatment

ini akan dilaksanakan di salah satu ruang di sekolah subjek. Tiap sesi

perlakuan/treatment membutuhkan waktu kurang lebih 20-30 menit.

Adapun pemberian perlakuan/treatment yang berupa social story

dilakukan dalam 3 langkah, yaitu : mula-mula terapis membacakan social story

dan mengarahkan subjek untuk menyimak cerita. Kemudian terapis memberikan

pertanyaan yang harus dijawab oleh subjek. Dan yang terakhir terapis meminta

subjek untuk membaca sendiri social story tersebut.

Adapun resiko yang mungkin dihadapi sebagai dampak dari penelitian

adalah sebagoi berikut :

1. Subjek akan melakukan penyesuaian diri terhadap tempat dilakukannya

perlakuan/treatment.

2. Apabila penelitian ini berhasil maka subjek dapat melakukan perilaku

berbagi dengan menunjukkan respon yang tepat ketika berbagi dengan

teman sehingga dapat membentuk hubungan pertemanan yang lebih baik

dan menambah teman baru.





INFORMED CONSENT

Penelitian ini bertujuan untuk menguji penerapan social story yang

digunakan untuk meningkatkan kemampuan perilaku berbagi pada anak Autism

Spectrum Disorder (ASD). Penelitian ini dilaksanakan oleh Lusia Dyah Pratiwi,

S.Psi di bawah bimbingan Dr. Endang Widyorini, MS dan Dra. Emiliana

Primastuti, M.Si serta atas sepengetahuan institusi Program Pendidikan Profesi

Psikologi jenjang Magister Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata.

Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini berjumlah 23 pertemuan

yang terbagi dalam 3 tahap yaitu baseline, pemberian perlakuan/treatment dan

baseline setelah treatment. Selama tahap baseline serta baseline setelah

treatment tidak diberi perlakuan/treatmen. Selama tahap ini subjek hanya akan

diobservasi dan diukur intensitas dari perilaku berbagi subjek. Observasi dan

pengukuran dilaksanakan oleh sarjana psikologi yang telah ditunjuk oleh peneliti.

Tahap baseline serta baseline setelah treatment, masing-masing akan

dilaksanakan selama 7 hari dan 4 hari.

Pada tahap pemberian perlakuan/treatment, subjek diberi treatmen

berupa social story. Pemberian perlakuan/treatment ini akan dilakukan di pagi

hari sebelum istirahat oleh seorang terapis selama 12 hari. Perlakuan/treatment

ini akan dilaksanakan di salah satu ruang di sekolah subjek. Tiap sesi

perlakuan/treatment membutuhkan waktu kurang lebih 20-30 menit.

Adapun pemberian perlakuan/treatment yang berupa social story

dilakukan dalam 3 langkah, yaitu : mula-mula terapis membacakan social story

dan mengarahkan subjek untuk menyimak cerita. Kemudian terapis memberikan

pertanyaan yang harus dijawab oleh subjek. Dan yang terakhir terapis meminta

subjek untuk membaca sendiri social story tersebut.

Adapun resiko yang mungkin dihadapi sebagai dampak dari penelitian

adalah sebagoi berikut :

1. Subjek akan melakukan penyesuaian diri terhadap tempat dilakukannya

perlakuan/treatment.

2. Apabila penelitian ini berhasil maka subjek dapat melakukan perilaku

berbagi dengan menunjukkan respon yang tepat ketika berbagi dengan

teman sehingga dapat membentuk hubungan pertemanan yang lebih baik

dan menambah teman baru.





INFORMED CONSENT

Penelitian ini bertujuan untuk menguji penerapan social story yang

digunakan untuk meningkatkan kemampuan perilaku berbagi pada anak Autism

Spectrum Disorder (ASD). Penelitian ini dilaksanakan oleh Lusia Dyah Pratiwi,

S.Psi di bawah bimbingan Dr. Endang Widyorini, MS dan Dra. Emiliana

Primastuti, M.Si serta atas sepengetahuan institusi Program Pendidikan Profesi

Psikologi jenjang Magister Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata.

Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini berjumlah 25 pertemuan

yang terbagi dalam 3 tahap yaitu baseline, pemberian perlakuan/treatment dan

baseline setelah treatment. Selama tahap baseline serta baseline setelah

treatment tidak diberi perlakuan/treatmen. Selama tahap ini subjek hanya akan

diobservasi dan diukur intensitas dari perilaku berbagi subjek. Observasi dan

pengukuran dilaksanakan oleh sarjana psikologi yang telah ditunjuk oleh peneliti.

Tahap baseline serta baseline setelah treatment, masing-masing akan

dilaksanakan selama 10 hari dan 4 hari.

Pada tahap pemberian perlakuan/treatment, subjek diberi treatmen

berupa social story. Pemberian perlakuan/treatment ini akan dilakukan di pagi

hari sebelum istirahat oleh seorang terapis selama 9 hari. Perlakuan/treatment ini

akan dilaksanakan di salah satu ruang di sekolah subjek. Tiap sesi

perlakuan/treatment membutuhkan waktu kurang lebih 20-30 menit.

Adapun pemberian perlakuan/treatment yang berupa social story

dilakukan dalam 3 langkah, yaitu : mula-mula terapis membacakan social story

dan mengarahkan subjek untuk menyimak cerita. Kemudian terapis memberikan

pertanyaan yang harus dijawab oleh subjek. Dan yang terakhir terapis meminta

subjek untuk membaca sendiri social story tersebut.

Adapun resiko yang mungkin dihadapi sebagai dampak dari penelitian

adalah sebagoi berikut :

1. Subjek akan melakukan penyesuaian diri terhadap tempat dilakukannya

perlakuan/treatment.

2. Apabila penelitian ini berhasil maka subjek dapat melakukan perilaku

berbagi dengan menunjukkan respon yang tepat ketika berbagi dengan

teman sehingga dapat membentuk hubungan pertemanan yang lebih baik

dan menambah teman baru.




