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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu gangguan yang muncul dalam masa perkembangan 

adalah disabilitas intelektual. Istilah yang sering digunakan selain disabilitas 

intelektual (APA, Diagnostic And Statistical Manual of Mental Disorders Fifth 

Edition, 2013) adalah gangguan perkembangan intelektual atau retardasi 

mental (APA, 2000) , dalam penelitian ini akan menggunakan istilah 

disabilitas intelektual menurut DSM 5 (APA, Diagnostic And Statistical 

Manual of Mental Disorders Fifth Edition, 2013). Menurut United Nations 

Children’s Fund dan World Health Organizations (Bunga, Ngawas, & Kiling, 

2016) anak dengan gangguan perkembangan memiliki prevalensi yang 

tinggi yakni mencapai 1% hingga 3% dari total populasi di Indonesia dan 

jumlah tersebut diperkirakan terus meningkat. 

American Psychiatric Association (2013) menyatakan bahwa 

permasalahan yang dialami oleh individu dengan disabilitas intelektual 

adalah hambatan pada fungsi intelektual dan fungsi adaptif yang muncul 

pada periode perkembangan. Salah satu hambatan pada fungsi adaptif 

yang dihadapi adalah keterampilan sosial. 

Keterampilan sosial diperoleh dari proses belajar. Salah satu proses 

belajar tersebut adalah teori belajar yang dikemukakan oleh Bandura 

(Santrock, 2002) . Teori belajar sosial menekankan bahwa perilaku, 
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lingkungan dan kognisi sebagai faktor kunci dalam perkembangan. 

Bandura yakin anak belajar dari mengamati hal yang dilakukan oleh orang 

lain. Melalui proses mengamati itu anak menjadi menampilkan perilaku 

tersebut dan mengadopsi perilaku tersebut dalam dirinya. 

Keterampilan sosial adalah keterampilan yang digunakan untuk 

berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Keterampilan tersebut 

termasuk keterampilan interaksi sehari-hari seperti berbagi, bergantian dan 

mengikuti pembicaraan orang lain tanpa memotong pembicaraan (Karra, 

2013). Menurut Kratchowill dan French (Karra, 2013) keterampilan sosial 

adalah mempelajari perilaku verbal dan nonverbal dalam konteks sosial 

selain itu keterampilan juga penting untuk membentuk dan 

mempertahankan hubungan dengan orang lain. Keterampilan sosial 

merupakan aspek penting dalam pendidikan untuk seluruh anak-anak baik 

yang memiliki gangguan dan normal. Anak dengan disabilitas 

membutuhkan belajar keterampilan sosial yang sesuai seperti tersenyum 

dan melakukan kontak mata. 

Pandangan lain dari Gresham dan Elliot (2008) menyatakan 

keterampilan sosial adalah perilaku dalam situasi tertentu yang digunakan 

untuk memprediksi hasil dari sebuah interaksi sosial yang dilakukan oleh 

individu seperti penerimaan teman sebaya, popularitas, penilaian orang lain 

dan tingkah laku sosial yang berkaitan secara konsisten. Sedangkan 

menurut Spence (2003)  keterampilan sosial dibutuhkan dalam menjalin 
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dan memelihara pertemanan. Keterampilan sosial adalah bentuk dari 

perilaku yang dipelajari. Dalam memperkuat pernyataan sebelumnya 

Erickson dan Freud (Cartledge & Milburn, 1995) menyatakan bahwa 

keterampilan sosial bukan merupakan kemampuan yang dibawa individu 

sejak lahir tetapi diperoleh dengan cara dipelajari melalui hubungan dengan 

orang tua, teman sebaya maupun lingkungan sekitar. 

Keterampilan sosial yang baik sangat dibutuhkan karena merupakan 

modal penting bagi anak untuk mencapai kesiapan emosi dan perilaku. 

Lane, dkk (Suharmini, Purwandari, Mahabbati, & Purwanto, 2017) 

menyatakan bahwa keterampilan sosial yang rendah mengakibatkan anak 

sering menerima penolakan dari orang lain, mengalami kegagalan, dan 

miskin keterlibatan sosial. Menurut penelitian Aini (2017) menunjukkan 

bahwa anak dengan gangguan perilaku yang rendah keterampilan sosial 

akan cenderung berteman dengan sesama teman yang bermasalah 

perilaku, ditolak dan diejek oleh teman sebaya, dilabel negatif oleh 

lingkungan dan sulit untuk melakukan kontak sosial dengan orang lain. 

Anak dengan disabilitas intelektual menunjukan keterlambatan 

perkembangan. Anak tersebut memiliki hambatan pada satu area atau lebih 

seperti bina diri, kemandirian, komunikasi dan keterampilan sosial yang 

digunakan untuk masuk dalam suatu komunitas. Anak dengan disabilitas 

intelektual sering memiliki resiko kesulitan dalam sosial dan perkembangan 

emosional. Anak yang kekurangan dalam keterampilan sosial dan bahasa 

yang dibutuhkan untuk inisiasi dan mempertahankan suatu hubungan atau 
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interaksi sosial. Pada anak pra sekolah yang mengalami disabilitas 

intelektual memiliki kesulitan dalam membentuk persahabatan. Mereka 

kurang berinteraksi dengan teman dan lebih banyak sendirian atau tidak 

bergabung dalam aktivitas. (Efendi, 2006). 

Salah satu permasalahan yang paling banyak yang dihadapi oleh 

individu dengan disabilitas intelektual adalah menghadapi interaksi dengan 

teman sepermainan dan orang lain oleh karena keterbatasan dalam 

keterampilan sosial. Keterbatasan kognitif adalah salah satu faktor kuat 

keterbatasan keterampilan sosial individu dengan disabilitas intelektual. 

Greenspan dan Shoultz (dalam Bunga, Ngawas, & Kiling, 2016 ) 

menyatakan bahwa keterbatasan kognitif pada individu dengan disabilitas 

intelektual mengakibatkan kesulitan dalam menentukan keputusan 

mengenai cara berperilaku dalam beberapa situasi. Oleh karena itu anak 

dengan disabilitas intelektual akan sulit menguasai keterampilan sosial dan 

kesulitan dalam melakukan generalisasi keterampilan sosial pada situasi 

yang berbeda (Bunga, Ngawas, & Kiling, 2016). 

Menurut pandangan Hasan (2013) terdapat banyak metode dan 

program pendidikan yang dapat dipersiapkan untuk jadi arahan yang 

digunakan untuk mengajari keterampilan sosial untuk individu dengan 

disabilitas intelektual.  

Meskipun terdapat berbagai jenis metode untuk melatih 

keterampilan sosial bantuan secara visual adalah metode yang paling 

sering digunakan. Salah satu metode bantuan visual yang paling sering 
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digunakan adalah metode video modeling. Nikopoulos dan Keenan (2003) 

menegaskan bahwa video modeling membuat perilaku yang muncul 

berdasarkan pengamat yang sama seperti perilaku yang ditunjukkan model 

dalam rekaman video. Penggunaan video modeling dapat mengurangi 

kebutuhan interaksi sosial antara terapis dengan individu, sehingga terapis 

yang berbeda-beda tidak menjadi yang masalah dan anak dengan 

disabilitas intelektual dapat berlatih dengan dirinya sendiri. Metode tersebut 

juga dapat digunakan diberbagai situasi seperti dalam kelas maupun 

rumah. 

Mitchell (2014) menjelaskan bahwa  video modeling adalah salah 

satu strategi yang berdasarkan data dapat digunakan untuk mengajari 

siswa dengan disabilitas intelektual. Penelitian menunjukkan bahwa strategi 

pengajaran ini menunjukkan bahwa dapat mengurangi waktu pengajaran 

yang diperlukan untuk memeroleh keterampilan dan pengurangan tingkat 

dukungan. Strategi tersebut terbukti berhasil untuk anak sejak usia dini 

hingga usia dewasa muda. 

Video modeling menurut Dorwick dan Jesdale (Corbett & Abdullah, 

2005) sangat baik digunakan dalam penelitian perilaku yang berkembang 

untuk membantu pembelajaran secara pengamatan. Video modeling 

berhasil membantu untuk melatih berbagai keterampilan seperti pelatihan 

orang tua untuk anak dengan gangguan perilaku, keterampilan sosial pada 

anak yang kesulitan bersosialisasi, dan pengajaran untuk terapis wicara. 

Umumnya melibatkan subjek untuk mengamati rekaman video dari model 
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yang terlibat dalam perilaku tersebut dan secara bertahap melatihnya dan 

menirunya. 

Nikopoulos dan Nikopoulou-Smyrni (2005) menunjukkan bahwa 

anak dengan disabilitas intelektual dapat meniru perilaku baru sesuai 

dengan perilaku yang ditiru. Video modeling dapat menunjukkan pada 

siswa dengan menonton video yang berisi target perilaku lalu meniru 

perilaku tersebut. Banyak penelitian yang menggunakan metode video 

modeling untuk anak autis, meskipun demikian metode video modeling 

dapat digunakan untuk berbagai keterampilan untuk berbagai jenis 

disabilitas. Video modeling menjadi mudah untuk dilakukan karena 

kemudahan teknologi yang telah hadir, selain itu metode ini termasuk 

metode yang tidak mahal. Selain itu anak sangat termotivasi dengan 

menonton video karena menonton video merupakan salah satu penguat 

dan video menjadi sangat efektif untuk diberikan kepada anak yang memiliki 

keterbatasan dalam pemahaman verbal atau anak yang memiliki 

kemampuan pemahaman visual yang tinggi dan kemampuan pemahaman 

verbal yang rendah. 

Selain untuk melatih keterampilan sosial pada anak dengan 

disabilitas intelektual, video modeling juga sering digunakan untuk melatih 

kemandirian pada kehidupan sehari-hari pada anak disabilitas intelektual. 

Video modeling juga dapat digunakan untuk melatih aktivitas fisik pada 

anak down sindrome (Elyse, 2015) dan melatih menyiapkan makanan bekal 

sendiri (Al-Salahat, 2016) 
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Hasan (2013) mengatakan video modeling sangat efektif untuk 

melatih keterampilan motorik, perilaku sosial, keterampilan matematika, 

keterampilan sehari-hari dan keterampilan kerja untuk berbagai tipe 

gangguan. Beberapa penelitian membuktikan bahwa berbagai 

keterampilan anak dapat dikembangkan melalui teknik video modeling. 

Misalnya mengembangkan keterampilan menyiapkan bekal makanan 

(Sanders dan Parr, 2000), bermain (Palechka dan MacDonald, 2010), 

bahasa dan komunikasi (Maione dan Mirenda, 2006), keterampilan hidup 

sehari-hari (Mursynski dan Bourret, 2007), bina diri (Norman, Collins dan 

Schuster, 2001), keterampilan sosial (Embergts, 2000), keterampilan 

penjualan (Ayres dan Langone, 2002), perilaku afeksi (Gena, Couloura dan 

Kymissis, 2005), keterampilan bicara (Sherer, 2001), keterampilan 

merespon secara teks (Marcus dan Wilder, 2009) dan untuk mengurangi 

perilaku yang tidak sesuai (Scheibman, Whalen dan Stahmer, 2000). 

Penelitian di Indonesia mengenai video modeling banyak diterapkan 

untuk anak autis. Video modeling yang digunakan untuk disabilitas 

intelektual lebih banyak untuk melatih keterampilan dalam kehidupan 

sehari-hari. Di Indonesia sendiri banyak penelitian mengenai video 

modeling yang digunakan untuk melatih domain praktikal seperti penelitian  

Siti Musyrifah dkk (Musiryfah, Roswita, & Sumijati, 2012) mengenai 

penerapan video modeling untuk mengajarkan keterampilan mencuci baju 

pada individu retardasi mental sedang dan penelitian Noer Elok Faikoh dkk 

(Faikoh, Alfiyanti, & Nurulita, 2014) mengenai pengaruh modeling media 
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video terhadap peningkatan kemampuan toilet training pada anak retardasi 

mental usia 5-7 tahun di SLB N Semarang. Sedangkan penelitian 

penerapan video modeling untuk meningkatkan keterampilan sosial pada 

anak dengan disabilitas intelektual belum banyak diteliti, salah satu yang 

meneliti adalah Atrin (Suwartika, 2014) yang melakukan implementasi video 

modeling dan video self modeling terhadap keterampilan sosial 

penyandang disabilitas intelektual. Penelitian tersebut membahas aspek 

keterampilan sosial berupa memberikan respon dengan intonasi yang tepat 

dan memberikan apresiasi terhadap orang lain, selain itu dalam penelitian 

tersebut menggunakan dua jenis video modeling yakni basic video 

modeling dan video self modeling.  Berdasarkan penjelasan di atas peneliti 

merasa perlu untuk dilakukan penelitian mengenai keefektifan penggunaan 

metode video modeling untuk melatih keterampilan sosial pada anak 

disabilitas intelektual. 

Perbedaan penelitian ini dibandingkan penelitian sebelumnya yaitu 

alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini ialah Skala Rating 

Keterampilan Sosial yang disusun sendiri oleh peneliti. Selain itu tipe video 

modeling yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan basic video 

modeling yang menggunakan teman subjek menjadi model dalam video. 

Pengukuran dalam penelitian ini dilakukan dalam seting sekolah dan diukur 

sepanjang hari di sekolah. 
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B. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui apakah ada pengaruh metode video modeling 

terhadap peningkatan keterampilan sosial pada anak dengan disabilitas 

intelektual 

C. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam 

perkembangan ilmu psikologi, terutama psikologi klinis. Hasil penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efek yang 

terjadi pada penerapan metode video modeling yang terkait dengan 

keterampilan sosial yang dimiliki oleh individu dengan disabilitas 

intelektual. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu 

dan informasi bagi berbagai pihak, seperti praktisi yang bergerak 

dibidang psikologi klinis, terapis anak dengan disabilitas 

intelektual,guru, serta terutama orang tua yang memiliki anak dengan 

disabilitas intelektual. 
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