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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Analisa Data 

Pada penelitian ini menggunakan analisa data secara kuantitatif untuk 

mengetahui adanya peningkatan joint attention pada subjek setelah diberikan 

intervensi psikologi berupa pelatihan yoga. Pengolahan dan analisa data 

dilakukan dengan dengan dua cara yaitu statistik dan deskriptif. Analisa data 

secara statistik menggunakan rumus Wilcoxon Signed Ranks Test bertujuan 

untuk mengetahui adanya peningkatan joint attention setelah subjek diberikan 

intervensi psikologi. Untuk melengkapi ulasan data, maka dilakukan analisa 

secara deskriptif dengan memberikan gambaran hasil data dalam bentuk grafik 

dari skor yang dimiliki subjek pada periode sebelum dan sesudah intervensi. 

Analisa data pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Uji Reliabilitas Antar Rater 

Pada penelitian ini menggunakan uji interrater dengan cara 

melakukan pengamatan dan penilaian oleh tiga orang rater yang bertujuan 

untuk meningkatkan objektifitas penilaian terhadap subjek, serta melihat 

konsistensi penilaian oleh masing-masing rater. Rater yang terlibat dalam 

penelitian ini terdiri dari tiga orang yaitu dua orang sarjana psikologi dan 

satu orang shadow teacher. Sebelum penelitian dimulai, ketiga rater 

mendapatkan penjelasan terlebih dahulu mengenai situasi dan perilaku 
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yang harus dinilai, sehingga ketiga rater memiliki pemahaman yang sama 

dalam memberikan nilai. Untuk mengetahui perbandingan nilai rater, maka 

digunakan uji reliabilitas dengan menggunakan Cronbach’s alpha. Dalam 

uji reliabilitas ini menggunakan acuan nilai koefisien reliabilitas, dimana 

semakin tinggi koefisien reliabilitas rating maka semakin objektif dan 

semakin konsisten penilaian oleh masing-masing rater. 

a. Uji Reliabilitas Antar Rater Subjek 1 (AB) 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas menggunakan Cronbach’s alpha 

didapatkan koefisien reliabilitas rh = 0.815 (0.70>rh>0.90), dengan 

kategori reliabilitas tinggi  yang berarti bahwa rating yang diberikan pada 

alat ukur tersebut memiliki konsistensi yang tinggi. Adapun uji reliabilitas 

dari tiga rater yang terlibat dari penelitian ini didapatkan hasil adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 1. Uji Reliabilitas antar Rater Subjek 1 - AB 

Cronbach’s Alpha Mean Std. Deviation N 

Rater 1 1.38 0.518 8 

Rater 2 1.63 0.518 8 

Rater 3 1.75 0.463 8 

 

Berdasarkan tabel diatas maka nilai rating yang akan digunakan untuk 

uji hipotesis adalah nilai dari rater 3 dengan mean tertinggi yaitu 1,75.  
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b. Uji Reliabilitas Antar Rater Subjek 2 (FD) 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas menggunakan Cronbach’s alpha 

didapatkan koefisien reliabilitas rh = 0.759 (0.70>rh>0.90) dengan 

kategori reliabilitas tinggi, yang berarti bahwa rating yang diberikan pada 

alat ukur tersebut memiliki konsistensi yang cukup tinggi. Adapun uji 

reliabilitas dari tiga rater yang terlibat dari penelitian ini didapatkan hasil 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.Uji Reliabilitas antar Rater Subjek 2 - FD 

Cronbach’s alpha Mean Std. Deviation N 

Rater 1 1.50 0.535 8 

Rater 2 1.75 0.463 8 

Rater 3 1.63 0.518 8 

 

Berdasarkan tabel diatas maka nilai rating yang akan digunakan untuk 

uji hipotesis adalah nilai dari rater 2 dengan mean tertinggi yaitu 1,75.  

 

2. Uji Hipotesis 

Analisa data pada penelitian ini menggunakan uji non paramaterik  

dengan menggunakan rumus Wilcoxon Signed Ranks Test yang bertujuan 

untuk mengetahui adanya peningkatan joint attention setelah subjek 

diberikan intervensi psikologi berupa pelatihan yoga. Hasil uji           

signifikansi pada kedua subjek menunjukkan adanya peningkatan                                     
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joint attention setelah dilakukan intervensi yoga. Adapun perincian hasil 

perhitungan kedua subjek dijelaskan pada tabel dibawah ini. 

a. Uji hipotesis subjek 1 – AB      

Hasil uji signifikasi dengan menggunakan perhitungan  Wilcoxon Signed 

Ranks Test pada subjek AB adalah sebagai berikut: 

          Tabel 3. Hasil Uji Wilcoxon Signed Ranks Test - Subjek 1 (AB) 

  N Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 

Z Asymp 

Sig (2 

tailed) 

Rata-rata Pretest  

- 

Rata-rata 

Posttest 

Negative 

Ranks 
0a 0.00 0.00 

-2.640 0.008 
Positive 

Ranks 
8b 4.50 36.00 

Ties 0c   

Total 8   

 

Berdasarkan hasil analisis menggunakan uji Wilcoxon Signed 

Ranks Test, didapatkan nilai Z sebesar -2.640 nilai signifikansi   Asymp 

Sig (one tailed) sebesar 0.004 (p < 0.05) sehingga dapat dikatakan 

bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dengan 

posttest, yang dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan joint 

attention pada subjek setelah dilakukan intervensi yoga.   
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b. Uji hipotesis subjek 2 – FD 

Hasil uji signifikasi dengan menggunakan perhitungan Wilcoxon Signed 

Ranks Test  pada subjek FD adalah sebagai berikut: 

         Tabel 4. Hasil Uji Wilcoxon Signed Ranks Test - Subjek 2 (FD) 

  N Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 

Z Asymp 

Sig (2 

tailed) 

Rata-rata Pretest  

- 

Rata-rata 

Posttest 

Negative 

Ranks 
0a 0.00 0.00 

-2.588 0.010 
Positive 

Ranks 
8b 4.50 36.00 

Ties 0c   

Total 8   

 

Berdasarkan hasil analisis menggunakan uji Wilcoxon Signed 

Ranks Test, didapatkan nilai Z sebesar -2.588 dengan signifikansi 

Asymp Sig (one tailed) sebesar 0.005 (p < 0.05), sehingga dapat 

dikatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai pretest 

dengan posttest, yang dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan 

joint attention pada subjek setelah dilakukan intervensi yoga.   

 

3. Analisa Grafik Deskriptif 

Pengukuran pada penelitian ini menggunakan alat ukur berupa    Joint 

attention rating scale, merupakan alat ukur dari penelitian sebelumnya yang 

digunakan oleh Kaur (2016), yang kemudian disesuaikan oleh peneliti berupa 

alih bahasa, penambahan rentang skala serta keterangan observasi untuk 
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dapat diterapkan dalam penelitian ini. Joint attention rating scale terdiri dari 

delapan aspek yang diukur dengan skala 1 - 5 (sangat rendah - sangat 

tinggi), yaitu : 

1. Sangat tidak mampu melakukan 

2. Tidak mampu melakukan 

3. Cukup mampu melakukan 

4.  Mampu melakukan 

5. Sangat tidak mampu melakukan 

 Skor pada setiap aspek akan dijumlahkan, kemudian total skor akan 

dikategorikan sebagai berikut : 

a) 1 – 8  : sangat rendah 

b) 9 – 16  : cukup rendah 

c) 17 – 24  : cukup tinggi 

d) 25 – 32  : tinggi 

e) 33 – 40  : sangat tinggi    

Data kedua subjek kemudian dituangkan dalam bentuk grafik deskriptif 

yang terdiri dari grafik total skor pada kedua subjek dan grafik keseluruhan 

aspek pada saat serial pretest serta serial  posttest. 
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Hasil analisa grafik pada kedua subjek terlihat bahwa terdapat peningkatan 

skor joint attention yang dapat dilihat pada grafik berikut ini : 

 

Gambar 2. 
Grafik Total skor Pretest dan Postest pada Subjek 1 dan Subjek 2 

 

 Berdasarkan grafik yang tertera, pada subjek AB dan subjek FD 

terdapat total skor pretest joint attention rating scale berada di kisaran    13 

- 15, yang berarti kemampuan joint attention kedua subjek relatif sama yaitu 

berada dalam kategori joint attention yang  cukup rendah. Jika dirata-rata 

maka skor yang didapat pada masing-masing  yang aspek berada di 

kisaran skala 1 hingga 2. Demikian pula pada skor total posttest joint 

attention rating scale berada di kisaran 33 - 38 yang menunjukkan bahwa 

kemampuan joint attention pada saat setelah dilakukan intervensi yoga 
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terdapat peningkatan sehingga berada di total skor yang didapat oleh 

kedua subjek berada di kategori sangat tinggi.  

Berikut merupakan grafik peningkatan skor joint attention pada     subjek 

1 (AB) dilihat dari masing-masing aspek. 

 

Gambar 3. Nilai rata-rata pretest – posttest setiap aspek pada subjek 1 (AB) 

Berdasarkan skor rata-rata pretest – posttest pada subjek AB 

terdapat peningkatan yaitu dengan rata-rata skor pretest yang berkisar 1.33 

– 2, sedangkan pada nilai posttest rata-rata skor pada setiap aspek berkisar 

diantara 4 – 4.67. Dari keseluruhan aspek nilai rata-rata pretest paling 

rendah adalah aspek ketertarikan pada objek, sedangkan pada skor posttest 

tertinggi berada pada aspek salam perpisahan. Demikian pula pada selisih 

nilai pretest dan posttest yang terbesar adalah pada aspek salam 

perpisahan. 
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Gambaran perilaku subjek AB pada saat dilakukan observasi pada 

saat pretest dan posttest yang dijabarkan disetiap aspeknya adalah sebagai 

berikut : 

1) Salam Pertemuan  

Pretest : 

Subjek belum mau membalas jabat tangan ketika diberi prompt 

gestur, kontak mata masih minim dan seringkali masih melihat 

kearah lain. Inisiatif subjek untuk memberikan salam terlebih dahulu 

ketika awal bertemu masih belum terlihat. Selain itu belum ada 

respon berupa senyuman dan respon verbal baik untuk menyapa 

maupun menjawab sapaan.  

Posttest : 

Subjek dapat membalas jabat tangan ketika diberi prompt gestur, 

bahkan ketika awal bertemu, subjek memberikan tangannya untuk 

berjabat tangan. Pada saat bersalaman, subjek mau menatap 

kearah lawan bicara, respon senyuman masih minim, dan belum 

ada respon berupa respon verbal untuk menyapa.  

2) Memegang Benda  

Pretest : 

Subjek belum mau melakukan instruksi ketika diminta untuk 

memegang benda yang dimaksudkan oleh lawan bicara sehingga 
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harus dibantu dengan prompt fisik dan prompt gestur, tanpa 

memandang ke wajah lawan bicara. Subjek belum dapat menjawab 

benda apa yang sedang dipegangnya.  

Posttest : 

Subjek dapat melakukan instruksi ketika diminta untuk memegang 

benda yang dimaksudkan oleh lawan bicara dengan dibantu prompt 

gestur dengan sesekali mengarahkan pandangan ke wajah lawan 

bicara dan kearah benda yang diberikan oleh lawan bicara, namun 

subjek belum dapat menjawab ketika ditanya mengenai benda apa 

yang sedang dipegangnya.  

3) Melihat kearah objek 

Pretest : 

Subjek masih sulit diarahkan untuk mengalihkan pandangan kearah 

objek yang ditunjuk. Lawan bicara masih membantu subjek untuk 

mengarahkan pandangan dengan memegang wajah subjek. Selain 

itu belum ada respon verbal terhadap benda yang ditunjuk. 

Posttest : 

Subjek dapat mengarahkan pandangannya kearah objek yang 

ditunjuk, walaupun sesekali masih disertai dengan prompt gestur. 

Subjek mau menatap kearah lawan bicara, respon senyuman masih 
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minim, dan belum ada respon verbal untuk menjawab benda yang 

ditunjuk. 

4) Ketertarikan pada objek 

Pretest : 

Subjek sangat sulit diarahkan untuk mengalihkan pandangan 

kearah objek yang dirasa menarik. Lawan bicara masih membantu 

subjek untuk mengarahkan pandangan dengan memegang wajah 

subjek. Subjek juga tidak menampakkan ekpresi ketertarikan pada 

objek yang ditunjuk oleh lawan bicara. 

Posttest : 

Subjek dapat diarahkan untuk mengalihkan pandangan kearah 

objek yang dirasa menarik. Ekspresi ketertarikan pada objek terlihat 

dari perilaku subjek untuk berdiri dari tempat duduknya untuk 

mendekati atau memegang benda yang dimaksud oleh lawan 

bicara, namun belum terdapat respon verbal.  

5) Kepemilikan benda 

Pretest : 

Subjek sesekali masih terbolak-balik ketika menunjukkan barang 

kepunyaan, misalnya ketika ditanya mengenai benda milik lawan 

bicara, ia menjawab bahwa benda tersebut milik AB.   
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Posttest : 

Subjek mulai dapat membedakan mana benda milikinya dan benda 

milik lawan bicara. Ketika ditanya benda miliknya maka ia menjawab 

dengan menyebutkan namanya, atau ketika diintruksikan untuk 

mengambil mana benda miliknya, AB sudah dapat mengetahuinya 

dengan menunjuk benda tersebut.  

6) Gerakan toss atas 

Pretest : 

Subjek belum mau melakukan toss dengan lawan bicara, arah 

pandangan masih melihat kearah lain. Selain itu belum ada respon 

berupa senyuman dan respon verbal baik untuk menaggapi ajakan 

toss dari lawan bicara.  

Posttest : 

Subjek dapat melakukan toss dengan lawan bicara, dengan 

menatap lawan bicara. Selain itu sudah ada respon berupa 

senyuman namun belum terdapat respon verbal untuk menaggapi 

ajakan toss dari lawan bicara.  

7) Gerakan toss bawah 

Pretest : 

Subjek belum dapat merespon toss dengan lawan bicara, namun 

tidak dengan tepukan namun dengan memegang tangan lawan 
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bicara. Subjek mau menatap lawan bicara namun dengan kontak 

mata yang masih pendek. Selain itu belum ada respon berupa 

senyuman dan respon verbal baik untuk menaggapi ajakan toss dari 

lawan bicara.  

Posttest : 

Subjek dapat merespon toss dengan lawan bicara dengan tepukan. 

Subjek mau menatap lawan bicara namun dengan kontak mata 

yang masih pendek. Sesekali muncul respon berupa senyuman, 

namun belum terdapat respon verbal baik untuk menaggapi ajakan 

toss dari lawan bicara. 

8) Salam Perpisahan 

Pretest : 

Subjek belum mau membalas jabat tangan, dan harus diberi prompt 

gestur dalam instruksinya, kontak mata masih minim dan seringkali 

masih melihat kearah lain. Inisiatif subjek untuk memberikan salam 

terlebih dahulu ketika awal bertemu masih belum terlihat. Selain itu 

belum ada respon berupa senyuman dan respon verbal baik untuk 

memberikan salam perpisahan, bahkan langsung pergi menjauhi 

lawan bicara.  
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Posttest : 

Subjek dapat membalas jabat tangan, bahkan subjek memberikan 

tangannya untuk berjabat tangan dan melambaikan tangan ketika 

lawan bicara mengatakan salam perpisahan “Sampai bertemu lagi”. 

Pada saat bersalaman, subjek mau menatap kearah lawan bicara, 

respon senyuman sudah ada walaupun masih minim, dan sudah 

ada  respon verbal dengan mengatakan “dah dah”. 

Berikut merupakan grafik peningkatan skor joint attention pada subjek 2 

(FD) dilihat dari masing-masing aspek. 

 

Gambar 4. Nilai rata-rata pretest – posttest setiap aspek pada subjek 2 (FD) 

Berdasarkan skor rata-rata pretest – posttest pada subjek FD terdapat 

peningkatan yaitu dengan rata-rata skor pretest yang berkisar 1 – 2, 

sedangkan pada nilai posttest rata-rata skor pada setiap aspek berkisar 
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diantara 4 – 4.67. Dari keseluruhan aspek nilai rata-rata pretest paling 

rendah adalah melihat ke arah objek, sedangkan pada skor posttest 

tertinggi berada pada aspek memegang benda, melihat kearah objek, dan 

ketertarikan terhadap objek. Berdasarkan selisih antara nilai pretest dan 

posttest yang paling besar adalah pada aspek melihat kearah objek. 

Gambaran perilaku subjek FD pada saat dilakukan observasi pada 

saat pretest dan posttest yang dijabarkan disetiap aspeknya adalah 

sebagai berikut : 

1) Salam Pertemuan  

Pretest : 

Subjek belum mau membalas jabat tangan ketika diberi prompt 

gestur, kontak mata masih minim dan seringkali masih melihat 

kearah lain, bahkan subjek langsung melepaskan jabatan tangan 

dan berjalan kearah lain yang sedang menarik perhatiannya. 

Inisiatif subjek untuk memberikan salam terlebih dahulu ketika awal 

bertemu masih belum terlihat. Selain itu belum ada respon berupa 

senyuman dan respon verbal masih sebatas menjawab hai.  

Posttest : 

Subjek dapat membalas jabat tangan ketika diberi prompt gestur, 

bahkan ketika awal bertemu, subjek memberikan tangannya untuk 

berjabat tangan. Pada saat bersalaman, subjek mau menatap 
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kearah lawan bicara, respon senyuman masih minim, dan terdapat 

respon verbal berupa kata selamat sore, walaupun dengan dibantu 

mengucapkan kata atau suku kata awal.  

2) Memegang Benda  

Pretest : 

Subjek belum mau melakukan instruksi ketika diminta untuk 

memegang benda yang dimaksudkan oleh lawan bicara, sehingga  

harus dibantu dengan prompt fisik dan prompt gestur, tanpa 

memandang ke wajah lawan bicara. Pandangan subjek yange 

sering beralih arah membuat subjek tidak  fokus untuk menjawab 

benda apa yang sedang dipegangnya.  

Posttest : 

Subjek dapat melakukan instruksi ketika diminta untuk memegang 

benda yang dimaksudkan oleh lawan bicara dengan dibantu prompt 

gestur dengan sesekali mengarahkan pandangan ke wajah lawan 

bicara dan kearah benda yang diberikan oleh lawan bicara. Subjek 

dapat menjawab ketika ditanya mengenai benda apa yang sedang 

dipegangnya.  
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3) Melihat kearah objek 

Pretest : 

Subjek sangat sulit diarahkan untuk mengalihkan pandangan 

kearah objek yang ditunjuk, karena arah padangan subjek yang 

berpindah-pindah dengan cepat. Lawan bicara masih membantu 

subjek untuk mengarahkan pandangan dengan memegang wajah 

subjek atau mengulangi intruksi pada subjek. Selain itu respon 

verbal masih terbatas ketika menjawab objek apa yang ditunjuk 

oleh lawan bicara. 

Posttest : 

Subjek dapat mengarahkan pandangannya kearah objek yang 

sedang dilihat oleh lawan bicara, bahkan tanpa prompt 

menunjukkan objek tersebut. Subjek mau menatap kearah lawan 

bicara dan dapat menjawab objek apa yang dimaksud oleh lawan 

bicara.  

4) Ketertarikan pada objek 

Pretest : 

Subjek sangat sulit diarahkan untuk mengalihkan pandangan 

kearah objek yang dirasa menarik. Lawan bicara masih membantu 

subjek untuk mengarahkan pandangan dengan menunjuk benda 
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yang dimaksud oleh lawan bicara. Subjek juga tidak menampakkan 

ekpresi ketertarikan pada objek yang ditunjuk oleh lawan bicara. 

Posttest : 

Subjek dapat diarahkan untuk mengalihkan pandangan kearah 

objek yang dirasa menarik. Ekspresi ketertarikan pada objek terlihat 

dari perilaku subjek untuk berdiri dari tempat duduknya untuk 

mendekati atau memegang benda yang dimaksud oleh lawan 

bicara dengan menjawab atau menyebutkan benda apa yang 

dimaksud. 

5) Kepemilikan benda 

Pretest : 

Subjek mengetahui barang-barang miliknya kepunyaan, misalnya 

ketika ditanya mengenai benda milik lawan bicara, ia menjawab 

bahwa benda tersebut miliknya juga.   

Posttest : 

Subjek mulai dapat membedakan mana benda milikinya dan benda 

milik lawan bicara. Ketika ditanya benda miliknya maka ia 

menjawab dengan menyebutkan namanya, atau ketika 

diintruksikan untuk mengambil mana benda miliknya, FD sudah 

dapat mengetahuinya dengan menunjuk benda tersebut.  
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6) Gerakan toss atas 

Pretest : 

Subjek mau melakukan toss dengan lawan bicara, namun arah 

pandangan masih melihat kearah lain. Selain itu belum ada respon 

berupa senyuman dan respon verbal baik untuk menanggapi ajakan 

toss dari lawan bicara.  

Posttest : 

Subjek dapat membalas toss dengan ketika diberi prompt gestur, 

namun arah padangan subjek kearah lawan bicara masih pendek. 

Sudah terdapat ekspresi senang pada saat melakukan toss dan 

respon verbal berupa kata-kata “hebat”.     

7) Gerakan toss bawah 

Pretest : 

Subjek mau melakukan toss dengan lawan bicara, namun tidak 

dengan tepukan namun dengan memegang tangan lawan bicara. 

Arah pandangan masih melihat kearah lain. Selain itu belum ada 

respon berupa senyuman dan respon verbal baik untuk menaggapi 

ajakan toss dari lawan bicara.  

Posttest : 

Subjek dapat merespon toss dengan lawan bicara dengan tepukan. 

Subjek mau menatap lawan bicara namun dengan kontak mata 
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yang masih pendek. Terdapat respon berupa senyuman, dan juga 

respon verbal baik untuk menanggapi ajakan toss dari lawan bicara.  

8) Salam Perpisahan 

Pretest : 

Subjek mau membalas jabat tangan ketika diberi prompt gestur, 

namun kontak mata masih minim dan seringkali masih melihat 

kearah lain. Inisiatif subjek untuk memberikan salam terlebih dahulu 

ketika awal bertemu masih belum terlihat. Selain itu belum ada 

respon berupa senyuman dan respon verbal baik untuk 

memberikan salam perpisahan, bahkan langsung pergi menjauh.  

Posttest : 

Subjek dapat membalas jabat tangan, bahkan subjek memberikan 

tangannya untuk berjabat tangan dan melambaikan tangan ketika 

lawan bicara mengatakan salam perpisahan “Sampai bertemu lagi”. 

Pada saat bersalaman, subjek mau menatap kearah lawan bicara, 

respon senyuman sudah ada walaupun masih minim, danterdapat 

respon verbal dengan mengatakan “selamat sore”. 

4. Deskripsi Observasi Pada Saat Intervensi 

Subjek 1 (AB) 

Ketika memasuki periode intervensi, instruktur melakukan 

pendekatan kepada subjek dengan menggunakan permainan lempar 

tangkap bola, setelah itu instruktur mengajak subjek untuk bernyanyi 
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bersama sambil melakukan gerakan. Pada intervensi hari pertama, subjek 

masih terlihat malu-malu, lebih banyak melihat gerakan yang dicontohkan 

oleh instruktur, dan hanya sesekali subjek mau menirukan gerakan yang 

dicontohkan instruktur, sehingga instruktur lebih banyak menggunakan 

prompt fisik dan prompt gestur untuk membantu mengarahkan gerakan 

subjek.  Pada pertengahan sesi subjek terlihat tidak semangat, bahkan 

muncul tantrum, sehingga sesi yoga diistirahatkan sekitar lima belas  menit 

sembari menenangkan subjek. Setelah subjek terlihat lebih tenang 

kemudian sesi yoga dilanjutkan sampai seluruh sesi selesai. 

Pada pertemuan kedua, subjek terlihat lebih bersemangat 

dibandingkan hari sebelumnya dalam melakukan sesi yoga, subjek 

sesekali melihat kearah kartu yoga sebelum menirukan gerakan tersebut. 

Pada intervensi hari kedua ini, instruktur lebih banyak menggunakan 

prompt gestur dan sesekali menggunakan prompt fisik untuk mengarahkan 

gerakan subjek. Pada pertemuan kedua ini tidak terdapat jeda durasi antara 

sesi, dimana subjek mengikuti semua sesi. 

Pertemuan ketiga subjek subjek terlihat sangat antusias dalam 

melakukan sesi yoga, bahkan subjek yang memiliki inisiatif untuk mengajak 

instruktur dengan menggenggam tangan instruktur untuk melakukan 

gerakan yoga. Subjek juga mulai dapat mengingat gerakan yoga yang 

disebutkan oleh instruktur tanpa melihat kartu petunjuk gerakan yoga. Pada 

pertemuan ketiga ini subjek dapat mengikuti semua sesi dengan baik. 
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Pada pertemuan keempat, subjek dalam mood yang baik, sehingga 

terlihat bersemangat dalam melakukan setiap sesi yoga. Subjek juga sudah 

hafal gerakan-gerakan yoga yang diinstruksikan oleh instruktur. Pada sesi 

ini terapis lebih banyak menggunakan prompt verbal untuk mengarahkan 

gerakan subjek agar lebih tepat dalam melakukannya. Subjek dapat 

menirukan suara sesuai dengan yang diinstruksikan, misalnya 

mengucapkan “maaaa” pada saat menirukan gerakan sapi, dan “wa wa” 

pada saat gerakan singa.  

Pertemuan kelima, subjek terlihat antusias pada saat awal sesi, 

namun ketika hendak memasuki sesi relaksasi, mood subjek berubah dan 

membuat subjek marah, sehingga hal ini berdampak pada subjek ketika 

melakukan relaksasi dimana subjek hanya mau duduk diam dalam waktu 

singkat dan tidak mau menutup mata.   

Subjek 2  (FD)  

Ketika memasuki periode intervensi, instruktur melakukan 

pendekatan kepada subjek dengan menggunakan permainan lempar 

tangkap bola, setelah itu instruktur mengajak subjek untuk bernyanyi 

bersama sambil melakukan gerakan. Pada intervensi hari pertama, yoga 

dilakukan di ruang kamar yang telah disediakan oleh ibu subjek, namun 

terbatasnya ruang gerak ini membuat subjek tidak leluasa, dan adanya 

distraksi berupa tempat tidur membuat subjek sesekali berbaring pada 

setiap peralihan sesi. Pada pelaksanaan yoga, subjek mau melihat gerakan 
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yang dicontohkan oleh instruktur dan melihat contoh gerakan di kartu, 

setelah itu subjek mau menirukan gerakan tersebut. Instruktur lebih banyak 

menggunakan prompt fisik dan prompt gestur untuk membantu 

mengarahkan gerakan subjek. Pada saat relaksasi subjek belum dapat 

fokus, dan melakukan relaksasi dengan posisi duduk, serta masih dibantu 

prompt fisik untuk mengarahkan subjek agar lebih tenang.  

Pada pertemuan kedua, yoga dilakukan di ruang keluarga, dimana 

tempat ini membuat subjek lebih leluasa dalam bergerak.subjek terlihat 

lebih bersemangat dibandingkan hari sebelumnya dalam melakukan sesi 

yoga. Subjek sesekali melihat kearah kartu yoga sebelum menirukan 

gerakan tersebut. Pada intervensi hari kedua ini, instruktur menggunakan 

prompt gestur dan sesekali menggunakan prompt fisik untuk mengarahkan 

gerakan subjek. Pada pertemuan kedua ini tidak terdapat jeda durasi antara 

sesi, dimana subjek mengikuti semua sesi dengan baik. 

Pertemuan ketiga subjek subjek terlihat sangat antusias dalam 

melakukan sesi  yoga. Subjek juga mulai dapat mengingat gerakan yoga 

yang disebutkan oleh instruktur tanpa melihat kartu petunjuk gerakan yoga. 

Pada pertemuan ketiga ini subjek dapat mengikuti semua sesi dengan baik. 

Pada pertemuan keempat dan kelima subjek dalam mood yang baik, 

sehingga terlihat bersemangat dalam melakukan setiap sesi yoga. Subjek 

juga sudah hafal gerakan-gerakan yoga yang diinstruksikan oleh instruktur. 
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B. Pembahasan 

Pada penelitian ini mengulas tentang penerapan yoga pada anak 

Autisme Spectrum Disorder, dimana dalam yoga mencakup keterkaitan antara 

olah nafas, gerakan dan relaksasi yang dapat menstimulasi fungsi otak dan 

sistem saraf, terdapat pengarahan perilaku melalui instruksi-instruksi yang 

disampaikan, serta dapat dilakukan melalui media permainan dan 

menyenangkan, dapat digunakan untuk melatih dan menstimulasi joint 

attention yang merupakan dasar bagi anak untuk berinteraksi dan 

berkomunikasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, 

mengindikasikan bahwa terdapat peningkatankemampuan joint attention yang 

signifikan pada kedua subjek, dimana hasil analisis menggunakan                        

uji Wilcoxon Signed Rank Test, didapatkan nilai Z sebesar -2.640 dengan 

signifikansi Asymp Sig (one tailed) sebesar 0.004 (p<0.05) pada subjek 1 (AB) 

dan nilai Z sebesar -2.588 dengan signifikansi Asymp Sig (one tailed) sebesar 

0.005 (p< 0.05).  

Joint attention kedua subjek memiliki peningkatan khususnya pada 

aspek melihat kearah objek, ketertarikan terhadap objek dan memberikan 

salam. Hal ini dikarenakan pada saat intervensi, subjek dilatih mengenai   body 

awareness terhadap lingkup ruang geraknya, dimana subjek dilatih untuk 

memperhatikan contoh gerakan yang kemudian ia akan melakukannya sendiri 

dengan batasan ruang gerak yang sudah ditentukan melalui sebuah             
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objek. Joint attention dalam bentuk respon visual ini meningkat, karena 

didalam modul yoga terdapat gerakan-gerakan berpasangan yang melatih 

anak untuk melakukan kontak mata, berinteraksi melalui gerakan. Penelitian 

terkait hal ini telah dilakukan oleh Ehlinger (2010) yang menyebutkan bahwa 

yoga yang dilakukan pada anak autis akan meningkatkan fokus dan atensi, 

proses sensori informasi, komunikasi, regulasi diri, dan motorik.  

Pada penelitian ini ditemukan bahwa pada subjek 1 (AB) terdapat 

peningkatan kemampuan respon khususnya respon verbal, dimana pada saat 

sebelum dilakukan intervensi, kemampuan respon verbal subjek sangat 

terbatas dan setelah intervensi yoga dilakukan, maka subjek mampu 

menirukan beberapa suara yang dicontohkan oleh instruktur sembari 

melakukan gerakan postur yoga misalnya mengeluarkan suara “wawa” pada 

saat postur singa, “momo” pada saat postur sapi, dan berdampak pada saat 

penilaianposttest dimana subjek dapat mengatakan kata “da-dah” pada saat 

salam perpisahan. Demikian pula pada subjek 2 (FD) terdapat peningkatan 

ketepatan respon berupa spontanitas dalam merespon posttest, misalnya 

dalam aspek kepemilikan benda, menjelaskan benda yang dilihat menarik. 

Peningkatan kemampuan pada kedua subjek ini tidak terlepas dari penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Kaur (2016) mengenai penerapan intervensi 

yoga kreatif pada anak dengan Autism Spectrum Disorder, yang menunjukkan 

hasil bahwa terdapat peningkatan kemampuan komunikasi  pada anak setelah 
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dilakukan intervensi yoga, khususnya dalam aspek spontanitas dan respon 

verbal secara langsung terhadap partner sosial selama pelatihan yoga 

berlangsung.  

Disamping meneliti mengenai kemampuan joint attention pada kedua 

subjek, pada penelitian ini juga didapatkan pengurangan perilaku menyakiti diri 

sendiri yang seringkali dilakukan oleh subjek 1 (AB) disaat ia merasa tidak 

nyaman atau pada saat marah. Perilaku yang sering dilakukan adalah 

bergumam keras serta memukul-mukulkan kepala. Dengan adanya pelatihan 

yoga, AB lebih mudah ditenangkan dengan melakukan gerakan duduk sambil 

mendekapkan tangan di dada, serta diminta untuk menarik-menghembuskan 

nafas. Demikian pula pada subjek FD yang cenderung aktif, dengan adanya 

gerakan relaksasi, FD lebih mudah diarahkan untuk tenang, sehingga dengan 

kondisi yang lebih tenang, kedua subjek dapat fokus dalam melakukan dan 

merespon simulasi situasi yang dilakukan pada saat posttest.  Hal ini serupa 

dengan  penelitian yang dilakukan oleh Radhakrisna (2010) dengan 

memberikan program Pendekatan Terapi Yoga Terintegrasi (IAYT) pada anak 

dengan gangguan spectrum autis, yang membuktikan bahwa terdapat 

perbaikan imitasi, bahasa reseptif, kemampuan bermain, joint attention, 

kewaspadaan, arahan mata, toleransi duduk dan postur tubuh, selain itu juga 

dapat mengurangi perilaku disruptif yang membahayakan diri.   
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Pada penerapan intervensi ini, subjek secara bertahap dapat diarahkan 

untuk mengikuti instruksi yang disampaikan oleh terapis. Modul yang 

diterapkan mencakup tiga sekuen utama dalam yoga yaitu olah nafas, postur 

dan relaksasi yang kemudian dijabarkan menjadi delapan tahapan yaitu salam 

perjumpaan; kontak sosial; olah nafas; melatih gerakan mata; melatih gerakan 

individual; melatih gerakan atau postur berpasangan; melakukan relaksasi dan 

salam perpisahan. Hal ini telah sesuai dengan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Steiner (2012) menyebutkan bahwa dalam yoga terdapat tiga 

komponen utama yaitu pernafasan, postur dan meditasi, dimana pernafasan 

membantu seseorang untuk memfokuskan pikiran serta mengatur sistem saraf 

otonom yang akan membuat seseorang dapat merasa tenang dan rileks, 

postur fisik berupa postur keseimbangan, menekuk badan ke depan-belakang-

kanan-kiri akan membantu memperbaiki fleksibilitas dan kekuatan tubuh. 

Sedangkan relaksasi dan meditasi dapat membuat seseorang menjadi lebih 

tenang dan dapat memfokuskan pikiran. 

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, maka selama penelitian 

terdapat beberapa keterbatasan dalam pelaksanaannya. Adapun 

keterbatasanyang terdapat pada penelitian ini antara lain:  

1) Partisipan yang terlibat dalam penelitian ini hanya terdiri dari dua 

orang subjek, dimana dalam melakukan perbandingan masih 

terbatas, dan tidak dapat dilakukan generalisasi.  
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2) Penelitian dilakukan dirumah dengan pertimbangan agar subjek 

sudah merasa nyaman dengan berada di rumah, dengan ruangan 

yang memadai untuk melakukan yoga, namun terdapat beberapa 

kondisi dan situasi yang menjadi distraktor atensi subjek misalnya 

keluar masuk ruangan lain, mengambil makanan, mainan dan 

sebagainya.  

3) Penerapan yoga pada anak Autism Spectrum Disorder dilakukan 

secara one to one, sehingga dalam pelaksanaannya instruktur harus 

dapat menyesuaikan gerakan yoga dengan kondisi mood anak, 

namun tetap berdasarkan pada koridor yang tertera pada modul.   

4) Waktu intervensi yang relatif singkat yaitu hanya dilakukan dalam 

waktu tiga minggu dengan total lima kali pertemuan dengan jeda 

waktu antar pertemuan berkisar dua hingga tiga hari. Walaupun hal 

ini dilakukan sesuai dengan jurnal acuan, dimana waktu yang efektif 

bagi subjek dalam melakukan yoga (one–to–one) dengan satu jenis 

rangkaian yoga adalah empat hingga enam kali pertemuan 

(Foley,2018). Namun dibeberapa jurnal lainnya ditemukan bahwa 

durasi pelaksanaan yoga intervensi sangat bervariatif tergantung 

pada variabel yang diukur.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan pada penelitian 

dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan joint attention pada anak 

Autism Spectrum Disorder setelah dilakukan yoga selama lima kali 

pertemuan, dimana didalam gerakan yoga tersebut difokuskan pada 

gerakan yang dapat menstimulasi kontak dan interaksi dengan subjek yang 

berpengaruh pada peningkatan joint attention.  

 

B. Saran 

1. Bagi orangtua 

Orangtua dapat berlatih gerakan yoga sederhana sehingga dapat 

menerapkan gerakan tersebut bersama anak untuk melatih kontak dan 

interaksi dengan anak. Yoga dapat dilakukan secara rutin dengan durasi 

10-15 menit setiap harinya. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menerapkan saran berikut, yaitu: 

a) Menerapkan yoga dengan variasi gerakan yang lebih banyak 

sehingga dapat melatih aspek yang lebih bervariasi pula. 
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b) Memperpanjang waktu intervensi agar perilaku yang diharapkan 

dapat menetap dan hasil lebih konsisten. 

c) Meneliti aspek-aspek lainnya yang dapat dilatih dengan 

menggunakan yoga.  

d) Memperhatikan tempat intervensi agar dapat meminimalisir 

distraktor pada saat pelaksanaan intervensi.  

3. Bagi sekolah 

Menerapkan yoga sebagai bagian dari kegiatan anak di sekolah untuk 

melatih motorik, melatih konsentrasi, serta memberikan efek yang 

menenangkan, sehingga siswa lebih siap dalam menerima pelajaran. 

 

   



88 
 

DAFTAR PUSTAKA 

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of 
mental disorder (Fifth edition). Washington DC: American Psychiatric 
Publishing. 

 
Baldwin, D. A. (2014). Understanding the link between joint attention and 

language. Dalam C. Moore, & P. J. Dunham, Joint attention: Its origin and 
role in development. New York: Psychology Press. 

 
Campbell, D. T., dan Stanley, J. C. (1973). Experimental and quasi-

experimental design for research. USA: Tenth Printing. 
 
Charman, T., dan Stone, W. (2006). Social and communication development 

in autism spectrum disorder : Early identification, diagnosis, and 
intervention. New York : The Guildford Press. 

 
Daulay, N. (2017). Struktur otak dan keberfungsiannya pada anak dengan 

gangguan spektrum autis : kajian neuropsikologi. Buletin Psikologi, Vol. 
25, No. 1, 11–25. 
https://www.researchgate.net/publication/320566097_Struktur_Otak_dan
_Keberfungsiannya_pada_Anak_dengan_Gangguan_Spektrum_Autis_K
ajian_Neuropsikologi 
 

Departemen Kesehatan. (2016, April 13). Kenali dan Deteksi Dini Individu 
dengan Spektrum Autisme Melalui Pendekatan Keluarga untuk Tingkatkan 
Kualitas Hidupnya. Dipetik 28 Juni2018, www.depkes.go.id: 
http://www.depkes.go.id/article/view/16041300001/kenali-dan-deteksi-
dini-individu-dengan-spektrum-autisme-melalui-pendekatan-keluarga-
untuk-tingkatka.html 

 
Ehleringer, Jennie. (2010). Yoga for Children on the Autism Spectrum. 

International Journal of Yoga Therapy Vo.20, p.131-139. EBSCO Indutries, 
Inc.  

 http://iaytjournals.org/doi/abs/10.17761/ijyt.20.1.eu176u2721423510 
 
Eggebrecht, Adam T., dkk. (2017). Joint Attention and Brain Functional 

Connectivity in Infants and Toddlers. 2017 Mar 1;27(3):1709-1720.Oxford 
University Press.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28062515 

 
 

https://www.researchgate.net/publication/320566097_Struktur_Otak_dan_Keberfungsiannya_pada_Anak_dengan_Gangguan_Spektrum_Autis_Kajian_Neuropsikologi
https://www.researchgate.net/publication/320566097_Struktur_Otak_dan_Keberfungsiannya_pada_Anak_dengan_Gangguan_Spektrum_Autis_Kajian_Neuropsikologi
https://www.researchgate.net/publication/320566097_Struktur_Otak_dan_Keberfungsiannya_pada_Anak_dengan_Gangguan_Spektrum_Autis_Kajian_Neuropsikologi
http://www.depkes.go.id/article/view/16041300001/kenali-dan-deteksi-dini-individu-dengan-spektrum-autisme-melalui-pendekatan-keluarga-untuk-tingkatka.html
http://www.depkes.go.id/article/view/16041300001/kenali-dan-deteksi-dini-individu-dengan-spektrum-autisme-melalui-pendekatan-keluarga-untuk-tingkatka.html
http://www.depkes.go.id/article/view/16041300001/kenali-dan-deteksi-dini-individu-dengan-spektrum-autisme-melalui-pendekatan-keluarga-untuk-tingkatka.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28062515


89 
 

Foley, M., Wherley, V., dan Nevola, E. (2018). An Interprofessional Yoga 
Program for Adolescents with Autism Spectrum Disorder and it's Impact 
on Time-on-Task in a Group Setting vs. One-on-One. Sacred Heart 
University: Academic Festival. 
file:///C:/Users/Admin/Downloads/A%20Yoga%20Program%20for%20Ad
olescents%20with%20Autism%20Spectrum%20Disorder%20and.pdf 
 

Hardjadinata, Yohana E. (2012). Yoga for Kindergarten. Jakarta:Dian Rakyat 
 
Heryati, E., Nurahmi, R., dan Ratnengsi, E. (2016). Penggunaan PECS 

(Picture Exchange Communication System) untuk meningkatkan 
kemampuan komunikasi anak autis. Jurnal Ilmu Pendidikan, 283-
289.http://ejournal.upi.edu/index.php/pedagogia/article/download/3877/27
52 

 
Islafatun, N. (2014). The magic movements of yoga. Jogjakarta: Trans Idea 

Publishing. 
 
Jones, E. A., dan Carr, E. G. (2004). Joint attention in children with autism : 

Theory and intervention . Focus on Autism and Other Developmental 
Disabilities, Volume19,Number1,13-26. 
https://pdfs.semanticscholar.org/6e0d/1af79ec62e1aa4c67b8f6cb3a041c
9ad2d9d.pdf 

 
Kaur, M. (2016). Creative yoga intervention for children with autism . Ann Arbor, 

United States: Proquest. 
https://udspace.udel.edu/bitstream/handle/19716/20459/2016_KaurManin
derjit_PhD.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 
Margaretha. (2013, Agustus 27). Perilaku komunikasi anak dengan autisme. 

Dipetik Mei 18, 2018 
https://psikologiforensik.com/2013/08/27/perilaku-komunikasi-anak-
dengan-autisme/ 

 
Mundy, P. C. (2016). Autism and joint attention (Development, neuroscience 

and clinical fundalmental). New York : The Guildfor Press. 
 
Mundy, P., dan Newell, L. (2007). Attention, joint attention and social cognition. 

Journal of Psychology Science 16 (5) , 269–
274.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2663908/ 

 
Neiman, B. (2015). Mindfullness and yoga skills for children and adolescent. 

United States of America: PESI Publishing and Media. 

file:///C:/Users/Admin/Downloads/A%20Yoga%20Program%20for%20Adolescents%20with%20Autism%20Spectrum%20Disorder%20and.pdf
file:///C:/Users/Admin/Downloads/A%20Yoga%20Program%20for%20Adolescents%20with%20Autism%20Spectrum%20Disorder%20and.pdf
http://ejournal.upi.edu/index.php/pedagogia/article/download/3877/2752
http://ejournal.upi.edu/index.php/pedagogia/article/download/3877/2752
https://pdfs.semanticscholar.org/6e0d/1af79ec62e1aa4c67b8f6cb3a041c9ad2d9d.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/6e0d/1af79ec62e1aa4c67b8f6cb3a041c9ad2d9d.pdf
https://psikologiforensik.com/2013/08/27/perilaku-komunikasi-anak-dengan-autisme/
https://psikologiforensik.com/2013/08/27/perilaku-komunikasi-anak-dengan-autisme/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2663908/


90 
 

 
Porter, J. (2013). Yoga as an effective behavioral intervention for children 

diagnosed with an autism spectrum disorder. Graduate Annual: vol.1. 
article.9 , 25-30. 
https://infonomics-society.org/wp-content/uploads/ijtie/published-
papers/volume-6-2017/The-Benefits-of-Teaching-Yoga-to-Young-
Children-with-Special-Needs.pdf 

 
Purwanta, Edi. (2012). Modifikasi Perilaku Alternatif Penangangan Anak 

Berkebutuhan Khusus. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.  
 
Radhakrishna, S., dkk. (2010). Integrated approach to yoga therapy and autism 

spectrum disorder. Journal  of  Ayurveda  &  Integrative  Medicine: April  
2010,Vol.1, Issue  2. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3151379/ 

 
Rahmah, H., dan Ardianingsih, F. (2017). Pengaruh penerapan pivotal 

response treatment terhadap kemampuan joint attention pada anak autis. 
Surabaya: Universitas Negeri Surabaya. 
http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-
khusus/article/download/20115/18413 

 
Rani, M. (2012). Pelatihan untuk meningkatkan responding joint attention 

dengan mnggunakan Discrete Trial Training (DTT) dan pivotal response 
training (PRT) pada severe autism usia 5 tahun. Bandung: Universitas 
Padjadjaran. 
http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2015/07/jurnal-penelitian-
margareth-190420120042-pdf.pdf 

 
Rudy, Lisa Jo. (2018). Improving Joint Attention in children with Autism. 

Verywell Health. https://www.verywellhealth.com/what-is-lack-of-joint-
attention-in-autism-259890 

 
Sari, Stefani H. (2009). Childhood Autism: the internal consistency Childhood 

Autism Rating Scale for use in Indonesia and descriptive study of autism 
clinical variance. Semarang: Universitas Diponegoro 

 http://eprints.undip.ac.id/7487/1/Stefani_harum_sari.pdf 
 
Soeryawinata, R. (2018). Melatih Joint Attention. Dipetik Juni 2, 2018, dari 

http://rurysoeriawinata.com:http://rurysoeriawinata.com/melatih-joint-
attention/ 

 

https://infonomics-society.org/wp-content/uploads/ijtie/published-papers/volume-6-2017/The-Benefits-of-Teaching-Yoga-to-Young-Children-with-Special-Needs.pdf
https://infonomics-society.org/wp-content/uploads/ijtie/published-papers/volume-6-2017/The-Benefits-of-Teaching-Yoga-to-Young-Children-with-Special-Needs.pdf
https://infonomics-society.org/wp-content/uploads/ijtie/published-papers/volume-6-2017/The-Benefits-of-Teaching-Yoga-to-Young-Children-with-Special-Needs.pdf
http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-khusus/article/download/20115/18413
http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-khusus/article/download/20115/18413
http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2015/07/jurnal-penelitian-margareth-190420120042-pdf.pdf
http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2015/07/jurnal-penelitian-margareth-190420120042-pdf.pdf
https://www.verywellhealth.com/what-is-lack-of-joint-attention-in-autism-259890
https://www.verywellhealth.com/what-is-lack-of-joint-attention-in-autism-259890
http://rurysoeriawinata.com:http:/rurysoeriawinata.com/melatih-joint-attention/
http://rurysoeriawinata.com:http:/rurysoeriawinata.com/melatih-joint-attention/


91 
 

Soetjiningsih, dan Ranuh, I. G. (2015). Tumbuh Kembang Anak. Jakarta: 
Penerbit Buku Kedokteran EGC. 

 
Steiner, J. Naomi., dkk. (2012). Yoga in an Urban School for Children with 

Emotional and Behavioral Disorders: A Feasibility Study, Journal Child 
Family Study. 
https://pdfs.semanticscholar.org/f3b0/504cc8a9da21606117b1dc6510d20
4de2c2b.pdf 
 

Tomasello, M. (2014). Joint attention and social cognition. Dalam C. Moore, & 
P. J. Dunham, Joint attention : Its origin and role in development. New york: 
Psychology Press. 

 
Tyebally, F. (2015). A yoga program for differently abled children. Malaysia. 
 
Villanueva, C. (2017, November 30). www.aumhomeshala.org. Dipetik Juni 25, 

2018, dari Therapiutic benefit of yoga for children with 
autism.http://aumhomeshala.org/blog/therapeutic-benefits-yoga-therapy-
children-autism/ 

  

https://pdfs.semanticscholar.org/f3b0/504cc8a9da21606117b1dc6510d204de2c2b.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/f3b0/504cc8a9da21606117b1dc6510d204de2c2b.pdf
http://aumhomeshala.org/blog/therapeutic-benefits-yoga-therapy-children-autism/
http://aumhomeshala.org/blog/therapeutic-benefits-yoga-therapy-children-autism/


92 
 

 



93 
 

 

 



94 
 

INFORMED CONSENT 

 

Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi tugas akhir (Tesis) sebagai syarat 

dalam menyelesaikan Magister Profesi Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata, 

dibawah bimbingan Ibu. DR. Endang Widyorini, M.Si, Psikolog, M.Si (pembimbing 

utama). Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empirik pengaruh Yoga dalam 

meningkatkan Joint Attention (Perhatian Bersama) pada anak Autism Spectrum 

Disorder, dimana dalam hal ini akan dilakukan penelitian 

pada………FD.……………..…..yang akan dilaksanakan pada bulan               Oktober 

– November 2018. 

Penelitian ini dilakukan oleh :  

Nama   :   Hesty Novitasari, S.Psi  

NIM      :   18.E3.0032 

 Tempat             :   Kediaman Subjek 

Adapun prosedur pelaksanaan penelitian sebagai berikut : 

• Peneliti akan melakukan wawancara, observasi, tes psikologi, intervensi 

psikologi serta mencatat atau merekam selama penelitian berlangsung. 

• Intervensi psikologi yang diterapkan berupa yoga yang akan dilakukan oleh 

instruktur yoga anak bersertifikat, selama lima kali pertemuan  dengan durasi 

satu jam setiap dalam pertemuan.  

• Peneliti menyatakan bersedia bertanggungjawab atas resiko fisik, psikologis, 

sosial, dan finansial yang timbul sebagai dampak dari proses penelitian.  

• Hasil penelitian tidak akan mengungkap identitas subyek penelitian dan 

keluarganya (semua nama subyek tidak dipublikasikan dalam hasil penelitian). 

• Penelitian hanya bertujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu psikologi. 

• Bila ada hal-hal yang kurang jelas mengenai proses penelitian, dapat 

menghubungi Hesty Novitasari, nomor handphone : 081914632078 
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Tabulasi Data Subjek 1 (AB) 
PRETEST  POSTTEST 
Rater 1  Rater 1 
Joint 
Attention 
Test 

Pretest 
1 Pretest 2 Pretest 3  

Joint 
Attention 
Test 

Posttest 
1 

Posttest 
2 

Posttest 
3 

Item 1 2 2 2  Item 1 4 4 5 

Item 2 2 1 1  Item 2 4 3 4 

Item 3 1 1 2  Item 3 4 4 4 

Item 4 1 1 1  Item 4 4 4 4 

Item 5 1 2 1  Item 5 4 4 5 

Item 6 1 1 1  Item 6 4 5 4 

Item 7 2 2 2  Item 7 4 4 4 

Item 8 1 1 1  Item 8 5 4 4 

  11 11 11    33 32 34 

Rater 2  Rater 2 
Joint 
Attention 
Test 

Pretest 
1 Pretest 2 Pretest 3  

Joint 
Attention 
Test 

Posttest 
1 

Posttest 
2 

Posttest 
3 

Item 1 2 2 2  Item 1 4 4 4 

Item 2 2 2 2  Item 2 4 3 4 

Item 3 1 1 1  Item 3 4 4 4 

Item 4 1 1 1  Item 4 4 5 4 

Item 5 2 2 2  Item 5 4 4 5 

Item 6 1 2 2  Item 6 4 4 4 

Item 7 2 2 2  Item 7 4 4 4 

Item 8 2 2 2  Item 8 5 5 3 

  13 14 14    33 33 32 

Rater 3  Rater 3 
Joint 
Attention 
Test 

Pretest 
1 Pretest 2 Pretest 3  

Joint 
Attention 
Test 

Posttest 
1 

Posttest 
2 

Posttest 
3 

Item 1 2 2 2  Item 1 4 4 5 

Item 2 2 1 2  Item 2 4 4 5 

Item 3 1 2 2  Item 3 4 4 5 

Item 4 2 1 1  Item 4 4 4 4 

Item 5 2 2 1  Item 5 4 4 5 

Item 6 1 2 2  Item 6 4 4 4 

Item 7 2 2 2  Item 7 4 4 4 

Item 8 2 2 1  Item 8 5 5 4 

  14 14 13    33 33 36 
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Tabulasi Data Subjek 2 (FD) 
PRETEST  POSTTEST 
Rater 1  Rater 1 
Joint 
Attention 
Test 

Pretest 
1 

Pretest 
2 

Pretest 
3  

Joint 
Attention 
Test 

Posttest 
1 

Posttest 
2 

Posttest 
3 

Item 1 2 2 2  Item 1 4 4 5 

Item 2 2 1 1  Item 2 5 5 4 

Item 3 1 1 2  Item 3 5 5 5 

Item 4 1 1 1  Item 4 5 5 5 

Item 5 1 2 1  Item 5 5 4 5 

Item 6 2 2 2  Item 6 4 4 5 

Item 7 2 2 2  Item 7 4 4 5 

Item 8 1 1 1  Item 8 4 4 4 

  12 12 12    36 35 38 

Rater 2  Rater 2 
Joint 
Attention 
Test 

Pretest 
1 

Pretest 
2 

Pretest 
3  

Joint 
Attention 
Test 

Posttest 
1 

Posttest 
2 

Posttest 
3 

Item 1 2 2 2  Item 1 4 4 5 

Item 2 2 2 2  Item 2 5 5 5 

Item 3 1 1 1  Item 3 5 5 5 

Item 4 1 1 2  Item 4 5 5 5 

Item 5 2 2 2  Item 5 5 4 5 

Item 6 2 1 2  Item 6 4 4 4 

Item 7 2 2 2  Item 7 4 4 4 

Item 8 2 2 2  Item 8 4 4 5 

  14 13 15    36 35 38 

Rater 3  Rater 3 
Joint 
Attention 
Test 

Pretest 
1 

Pretest 
2 

Pretest 
3  

Joint 
Attention 
Test 

Posttest 
1 

Posttest 
2 

Posttest 
3 

Item 1 2 2 2  Item 1 4 5 5 

Item 2 2 1 2  Item 2 5 5 5 

Item 3 1 2 1  Item 3 5 4 5 

Item 4 1 2 1  Item 4 5 5 5 

Item 5 2 2 2  Item 5 5 5 4 

Item 6 2 2 2  Item 6 4 4 5 

Item 7 1 1 2  Item 7 4 5 5 

Item 8 2 2 1  Item 8 4 4 5 

  13 14 13    36 37 39 
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Penerapan Yoga untuk Meningkatkan Joint Attention pada Anak Autis 

Hesty Novitasari  (NIM : 18.E3.0032) 

 

Subjek 1 

Reliability 

[DataSet0] D:\LAB PSIKOLOGI\OLAH DATA SPSS\DATA OLAH PENELITIAN 

2018\PENELITIAN Hesty Novitasari\DATA Uji Reliabilitas antar Rater 

Subjek 1 - Hesty.sav 

Scale: Uji Reliabilitas antar Rater Subjek 1 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 8 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 8 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in 
the procedure. 
 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Rater_1 1.38 .518 8 

Rater_2 1.63 .518 8 

Rater_3 1.75 .463 8 

Laboratorium Psikologi 

Fakultas Psikologi 

 

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234  

 

Telp. 024- 8441555 (hunting) Fax. 024 - 8445265. 8415429  

 

E – mail : humas@unika.ac.id         

 

 

mailto:humas@unika.ac.id
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Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of Items 

.815 3 

ANOVA 

 Sum of Squares 
df Mean Square F Sig 

Between People 3.833 7 .548   

Within People 

Between Items .583 2 .292 2.882 .089 

Residual 1.417 14 .101   

Total 2.000 16 .125   

Total 5.833 23 .254   

Grand Mean = 1,58 

 

 

Intraclass Correlation Coefficient 

 Intraclass 

Correlationb 

95% Confidence 

Interval 

F Test with True Value 0 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Value df1 df2 Sig 

Single Measures .595a .167 .888 5.412 7 14 .004 

Average Measures .815c .375 .960 5.412 7 14 .004 

Two-way mixed effects model where people effects are random and measures effects are fixed. 

a. The estimator is the same, whether the interaction effect is present or not. 



100 
 

Uji Hipotesis 

NPar Tests 

[DataSet0] D:\LAB PSIKOLOGI\OLAH DATA SPSS\DATA OLAH PENELITIAN 

2018\PENELITIAN Hesty Novitasari\DATA Uji Eksperimen Subjek 1 - 

Hesty.sav 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

Rata-rata nilai Pretest 8 1.88 .354 1 2 

Rata-rata nilai Posttest 8 4.13 .354 4 5 

 

 

Wilcoxon Signed Ranks Test 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

Rata-rata nilai Posttest - Rata-

rata nilai Pretest 

Negative Ranks 0a .00 .00 

Positive Ranks 8b 4.50 36.00 

Ties 0c   

Total 8   

a. Rata-rata nilai Posttest < Rata-rata nilai Pretest 

b. Type C intraclass correlation coefficients using a consistency definition-the between-measure 

variance is excluded from the denominator variance. 

c. This estimate is computed assuming the interaction effect is absent, because it is not estimable 

otherwise. 
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b. Rata-rata nilai Posttest > Rata-rata nilai Pretest 

c. Rata-rata nilai Posttest = Rata-rata nilai Pretest 

Test Statisticsa 

 Rata-rata nilai 

Posttest - Rata-

rata nilai Pretest 

Z -2.640b 

Asymp. Sig. (2-tailed) .008 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 
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Subjek 2 

Reliability 

[DataSet0] D:\LAB PSIKOLOGI\OLAH DATA SPSS\DATA OLAH PENELITIAN 

2018\PENELITIAN Hesty Novitasari\DATA Uji Reliabilitas antar Rater 

Subjek 2 - Hesty.sav 

Scale: Uji Reliabilitas antar Rater Subjek 2 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 8 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 8 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Rater 1 1.50 .535 8 

Rater 2 1.75 .463 8 

Rater 3 1.63 .518 8 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.759 3 
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ANOVA 

 Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig 

Between People 3.625 7 .518   

Within People 

Between Items .250 2 .125 1.000 .393 

Residual 1.750 14 .125   

Total 2.000 16 .125   

Total 5.625 23 .245   

Grand Mean = 1,63 

 

 

 

 

Intraclass Correlation Coefficient 

 Intraclass 
Correlationb 

95% Confidence 
Interval 

F Test with True Value 0 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 
Value df1 df2 Sig 

Single Measures .512a .070 .857 4.143 7 14 .011 

Average Measures .759c .184 .947 4.143 7 14 .011 

Two-way mixed effects model where people effects are random and measures effects are fixed. 

a. The estimator is the same, whether the interaction effect is present or not. 

b. Type C intraclass correlation coefficients using a consistency definition-the between-measure 
variance is excluded from the denominator variance. 

c. This estimate is computed assuming the interaction effect is absent, because it is not estimable 
otherwise. 



104 
 

 

Uji Hipotesis 

NPar Tests 

[DataSet1] D:\LAB PSIKOLOGI\OLAH DATA SPSS\DATA OLAH PENELITIAN 

2018\PENELITIAN Hesty Novitasari\DATA Uji Eksperimen Subjek 2 - 

Hesty.sav 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

Rata-rata nilai Pretest  8 1.88 .354 1 2 

Rata-rata nilai Posttest  8 4.75 .463 4 5 

 

Wilcoxon Signed Ranks Test 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

Rata-rata nilai Posttest - 

Rata-rata nilai Pretest 

Negative Ranks 0a .00 .00 

Positive Ranks 8b 4.50 36.00 

Ties 0c   

Total 8   

 

Test Statisticsa 

 Posttest 3 - 
Pretest 3 

Z -2.588b 

Asymp. Sig. (2-tailed) .010 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 
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Joint Attention Test

Grafik : Penerapan Yoga untuk Meningkatkan Joint Attention pada
Anak Autis 2

Pretest

Posttest
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JOINT ATTENTION RATING SCALE 

Nama subjek : 

Tanggal : 

Observer : 

Berikut adalah  beberapa situasi yang dapat menggambarkan kemampuan joint 
attention pada anak.  

Silakan berikan tanda centang pada kotak kecil (□) pada kolom situasi, sesuai dengan 
respon perilaku yang telah diobservasi, serta lingkari jawaban yang tersedia sesuai 
dengan kemampuan dan tingkat kemampuan anak.  

No Perilaku Kemampuan Tingkat Kemampuan 

Bisa Tidak 
Bisa 

Rendah <--------------- Tinggi 

1. Menggenggam tangan untuk berjabat 
tangan/bersalaman atau melambaikan tangan 
dan mengucapkan “Hi” (tanpa prompt verbal) 
“Hai X!”  
(Dengan gestur berjabat tangan dan melambaikan 
tangan “Hai”) 
“X, bisakah kamu memberikan tangan untuk 
berjabat tangan / bersalaman atau melambaikan 
tangan?”(Dengan gestur) 
 
□ Respon perilaku tepat 
□ Melihat ke wajah 
□ Kontak Mata 
□ Tersenyum 
□ Respon Verbal  
Keterangan : 
_________________________________________ 
 

 
B 

 
TB 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

     

2. Memegang Pena (tanpa prompt verbal) 
“Hai X, ambil ini!” (Dengan gesture) 
“X, apakah kamu mau mengambil pen ini? (dengan 
gestur) 
 
□ Respon perilaku tepat 
□ Melihat wajah/kesesuaian dengan arahan  
□ Kontak mata 
□ Respon verbal 
 Keterangan :  
_________________________________________ 
 

 
B 

 
TB 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
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3. Melihat gambar yang ada pada satu sisi dan 
mengatakan “Gambar itu mengingatkan aku 
dengan ………. Atau betapa bagusnya gambar 
itu……..” (Tanpa gestur) 
“Lihat itu!” (Dengan gaze, tanpa gestur) 
“X, lihat gambar itu!” (Dengan gaze, tanpa gestur)  
Prompt Tambahan – Melihat ke gambar sama 
lainnya dan mengatakan  
“Bagaimana kalau dengan gambar itu?” Apakah 
itu….” (Dengan menunjuk) 
 
□ Respon perilaku tepat  
□ Melihat wajah/kesesuana dengan arahan  
□ Kontak Mata 
□ Respon verbal 
 
Keterangan :  
_________________________________________ 
 

 
B 

 
TB 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

         

4. Melihat ke objek dan mengatakan “Benda itu 
terlihat menarik”  
“X, apakah kamu apa itu?” (dengan gaze, tanpa 
gestur)  
“Apakah kamu pernah melihat ….. sebelumnya?” 
(dengan menunjuk) 
 
□ Respon perilaku tepat  
□ Melihat wajah/kesesuaian dengan arahan 
□ Kontak mata 
□ Respon verbal 
 
Keterangan :  
 ________________________________________ 
 

 
B 

 
TB 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

         

5. Personal object prompt:  
“Kakak/adikku punya …” 
“Dimana kamu mendapatkannya/membelinya, X ? 
(Dengan gaze, tanpa gestur) 
“Dimana kamu mendapatkan/membeli 
jam/sepatu/gelang ?” (Dengan gaze, tanpa gestur) 
 
□ Respon perilaku tepat  
□ Melihat wajah/kesesuaian dengan arahan 
□ Kontak Mata 
□ Respon Verbal 
Keterangan : 
 _________________________________________ 
 

 
B 

 
TB 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
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6 Prompt Toss: Menunjukkan tangan (tanpa 
prompt verbal) 
“Wah good job/bagus banget/pinter!” (Dengan 
gestur) 
“Hai X, toss yuk ?” (Dengan gestur) 
 
□ Respon perilaku tepat 
□ Melihat wajah atau ke tangan 
□ Kontak mata 
□ Respon verbal 
Keterangan : 
 _________________________________________  
 

 
B 

 
TB 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

         

7. Prompt toss bawah: Menunjukkan tangan (tanpa 
respon verbal) 
“Great job/Bagus/Pinter!” (Dengan gestur) 
“Hey, X, yuk toss bawah?” (Dengan gestur) 
□ Respon perilaku tepat 
□ Melihat ke wajah atau tangan 
□ Kontak mata 
□ Respon verbal   
Keterangan : 
________________________________________ 
 

 
B 

 
TB 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

         

8. Bersalaman dan melambaikan tangan (tanpa 
prompt verbal) 
“Hai, ……….!” (dengan gestur melambaikan 
tangan”) 
“X, apakah kamu bisa melambaikan tangan?”( 
dengan gestur melambai dan mengatakan “bye”) 
□ Respon perilaku tepat 
□ Melihat ke wajah/kesesuaian arahan 
□ Kontak mata 
□ Senyum 
□ Respon verbal 
Keterangan : 
 _________________________________________ 
 

 
B 

 
TB 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 Total Skor        

Dikutip dari Joint Attention Test (Kaur, 2016) 

Keterangan :  
1. Sangat tidak mampu melakukan   
2. Tidak mampu melakukan 
3. Cukup mampu melakukan  
4. Mampu melakukan 
5. Sangat mampu melakukan 

 
 

Tanda Tangan Observer 
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MODUL INTERVENSI YOGA 

Modul pelatihan yoga ini digunakan untuk penelitian dengan judul “Penerapan Yoga untuk Meningkatkan Joint 

Attention pada Anak Autism Spectrum Disoder”. Yoga ini terdiri dari tiga sekuen yang terdiri Pranayama 

(Pernafasan), Asana (Postur) dan Savasana (Relaksasi), dan kemudian dirincikan dalam delapan aktivitas 

dengan kisaran durasi yang telah ditetapkan.  

Adapun tata cara pelaksanaan intervensi adalah sebagai berikut : 

a) Frekuensi pelaksanaan   : 5 kali pertemuan dengan interval waktu pertemuan 2-3 hari 

b) Pemberian instruksi   : one to one (satu subjek satu instruktur) 

c) Alat yang disiapkan    : lagu, kartu yoga, bola, kapas. 

d) Durasi per pertemuan   : 45 menit 

e) Tempat pelaksanaan  : Kediaman subjek (dengan ruangan yang memadai untuk bergerak) 

f) Catatan khusus : Pada setiap tahapan aktivitas, instruktur dapat memilih 

postur/gerakan yang akan dilatihkan pada subjek, sesuai dengan 

pilihan alternatif gerakan yang telah tertera pada modul.  
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PERINCIAN AKTIVITAS YOGA 

No. Aktivitas Durasi Deskripsi Spesifikasi Aktivitas Tujuan 

1 Salam 

perjumpaan 

3 menit Sapaan dengan 

bernyanyi 

bersama 

Jika kau suka hati 

“Tepuk tangan, hello” 

Mempersiapkan anak untuk sesi 

yoga dan menstimulasi 

verbalisasi anak. 

2 Kontak  5 menit Permainan sosial   Permainan : 

Bee 

Bintang 

Memfasilitasi bonding dan 

koneksi antara anak dengan 

trainer.  

3 Pernafasan 5 menit Berlatih nafas 

 

Latihan pernafasan 

Meniup kapas 

Nafas balon 

Memfasilitasi anak untuk lebih 

tenang , lebih siap dalam 

melakukan gerakan. 

4 Menatap 

(Gaze) 

5 menit Pelatihan gerakan 

mata melalui 

gerakan gerakan 

yang melibatkan 

arah mata dan 

putaran kepala 

sesuai dengan 

instruksi trainer   

Gerakan : 

Mengikuti arah bola 

 

Melatih atensi sosial dengan 

mengikuti stimulasi gerakan yang 

dilakukan oleh trainer. 
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5 Gerakan / 

pose 

individual 

10 menit Variasi gerakan / 

pose yoga 

Gerakan  / pose : 

Duduk lotus 

Sapi – Kucing 

Ular 

Anjing 

Singa 

Melatih  kekuatan, 

keseimbangan, dan koordinasi 

motorik. 

6 Gerakan 

berpasangan 

10 menit Melakukan 

gerakan / pose 

yoga secara 

berpasangan. 

Gerakan/pose 

Cermin  

Angsa berpasangan 

Pohon berpasangan 

Dinosaurus, Tangga 

Untuk meningkatkan kesesuaian 

antara anak dengan trainer, serta 

melatih kepercayaan dengan 

pasangan dalam melakukan 

gerakan. 

7 Relaksasi 5 menit Berbaring sambil 

mendengarkan 

cerita yang 

dibacakan sambil 

mendengarkan 

musik relaksasi 

Cerita tentang 

beristirahat di taman.  

Untuk menenangkan dan 

mengajak untuk fokus.. 

8 Salam  

perpisahan 

2 menit Bernyanyi 

bersama 

“You are My Sunshine” Menstimulasi dan melatih 

kesesuaian verbal anak - trainer. 
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