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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Tahap awal dalam pelaksanaan penelitian ini adalah pemilihan tempat 

untuk mengumpulkan data. Pada penelitian ini menggunakan tempat di 

SDN Barusari 01, Semarang. Subjek yang diambil dalam penelitian ini 

terdiri dari tiga orang siswa kelas 5 SD yang telah didiagnosa disabilitas 

intelektual ringan oleh psikolog dan memiliki memiliki kesulitan dalam 

keterampilan sosial. 

SDN Barusari 01, Semarang adalah salah satu sekolah dasar negeri 

yang ditunjuk oleh pemerintah Kota Semarang menjadi sekolah inklusi. 

Sekolah inklusi yang dimaksud disini adalah sekolah yang tidak boleh 

menolak anak yang berkebutuhan khusus yang ingin bersekolah di tempat 

sekolah tersebut. SDN Barusari 01 menerapkan sistem pendidikan yang 

mengatur agar anak dengan kebutuhan khusus mendapatkan layanan di 

kelas reguler dengan teman seusianya, sehingga di sekolah tersebut 

terdapat beberapa anak berkebutuhan khusus yang bersekolah disana. 

Pada tahap ini peneliti mengajukan surat ijin penelitian kepada kepala 

sekolah SDN Barusari 01, Semarang untuk melakukan penelitian di sekolah 

tersebut. Dengan bantuan guru sekolah, peneliti dapat menunjuk tiga 

subjek dan meminta ijin kepada orang tua murid untuk menjadikan anaknya 

menjadi subjek dalam penelitian ini. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empirik mengenai 

metode video modeling dapat meningkatkan keterampilan sosial pada anak 

dengan disabilitas intelektual. Pertimbangan peneliti untuk melakukan 

penelitian di SDN Barusari 01, Semarang, antara lain : 

1. SDN Barusari 01, Semarang bersedia menjadi tempat penelitian. 

2. SDN Barusari 01, Semarang terdapat siswa yang memenuhi 

karakteristik subjek penelitian. 

B. Deskripsi Subjek Penelitian 

1. Subjek 1 

Inisial nama   : R 

Usia kronologis  : 11 tahun 10 bulan 

Usia mental  : 5 tahun 8 bulan 

Skor IQ   : 50 (skala Binet) 

Pendidikan  : Kelas 5 SD 

Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis yang dimiliki oleh R, R 

termasuk dalam disabilitas intelektual. Keterbatasan intelektual yang 

dimiliki oleh R mengakibatkan R memerlukan waktu yang lebih lama 

dan terbatas dalam mempelajari sesuatu. Kemampuan R dalam 

mengambil keputusan dan penalaran kurang memadahi, dalam 

merespon instruksi R lebih banyak diam dan hanya tersenyum. Kondisi 

tersebut memengaruhi relasi sosial R. 
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Selama di sekolah R lebih banyak bermain sendiri atau melihat 

temannya bermain.hanya sesekali R terlihat mengikuti temannya 

bermain. R lebih cenderung pasif selama di sekolah. 

2. Subjek 2 

Inisial nama   : S 

Usia kronologis  : 10 tahun 1 bulan 

Usia mental  : 5 tahun 3 bulan 

Skor IQ   : 52 (skala Binet) 

Pendidikan  : Kelas 5 SD 

Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis yang dimiliki oleh S, S 

termasuk dalam kategori disabilitas intelektual. S mengalami 

keterbatasan dalam menguasai tugas perkembangan sesuai usianya 

baik secara akademik maupun dalam tugas keseharian untuk 

mempelajari hal baru. 

Keterbatasan intelektual yang dimiliki oleh S mengakibatkan S kesulitan 

untuk mengikuti target akademik disekolah dan berelasi dengan teman 

sebayanya. S sering sekali menunjukkan respon yang tidak tepat pada 

saat mempelajari hal baru tanpa bantuan. Misalnya, S lebih mudah 

memahami kegunaan benda pada saat melihat benda tersebut, S akan 

kesulitan jika hanya disebutkan nama benda tersebut. Di lingkungan 

sekolah S terlihat pasif, S hanya bergabung dengan temannya jika 

diajak oleh temannya. S cenderung lebih banyak bersama dengan R. 
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3. Subjek 3 

Inisial nama   : L 

Usia kronologis  : 10 tahun 8 bulan 

Usia mental  : 7 tahun 2 bulan 

Skor IQ   : 68 (skala Binet) 

Pendidikan  : Kelas 5 SD 

Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis yang dimiliki oleh L, L 

termasuk dalam kategori disabilitas intelektual. Kemampuan intelektual 

yang dimiliki oleh L di bawah usianya. Hal tersebut mengakibatkan L 

mengalami kesulitan dalam mempelajari hal baru. Penguasaan 

kosakata dan daya ingat L termasuk dalam kategori sangat kurang. 

Kemampuan pemahaman L yang kurang mengakibatkan L juga 

kesulitan dalam membangun relasi dengan temannya. L sering sekali 

memunculkan respon yang tidak tepat kepada teman lainnya. Seperti 

contoh, L sering terlihat marah kepada temannya tanpa alasan yang 

jelas, tetapi saat ditanya alasan L marah ia menjawab karena teman 

lainnya nakal mengganggu dirinya. Pada saat L merasa marah ia akan 

melempar barang-barang dan juga mengangkat meja lalu 

menjatuhkannya. 

C. Pelaksanaan Penelitian 

Kegiatan pelaksaan penelitian dilakukan di SD N Barusari 01, Semarang. 

Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 6 November 2019 hingga tanggal 20 

November 2019 



	

	

45 

1. Baseline pertama 

Pengukuran pada baseline pertama dilakukan pada tanggal 6 

November 2019 hingga tanggal 8 November 2019. Pengukuran 

dilakukan oleh tiga orang rater menggunakan skala rating keterampilan 

sosial. Ketiga orang rater memberikan skor skala rating keterampilan 

sosial setelah melakukan pengamatan terhadap perilaku subjek mulai 

pukul 08.30 hingga pukul 12.00. perilaku yang diamati oleh rater adalah 

aspek perilaku keterampilan sosial yaitu perilaku berbagi, bekerja 

sama, bergabung dengan teman dan sabar menunggu giliran.  

Ketiga subjek yang merupakan teman sekelas memudahkan ketiga 

rater untuk mengamati ketiga subjek dalam waktu yang bersamaan. 

Selama mengamati subjek ketiga rater berada di dalam kelas. 

Keberadaan rater tidak terlalu mengganggu kondisi kelas subjek karena 

dua dari ketiga rater merupakan guru dan teman sekelas subjek. Setiap 

hari selama baseline setiap rater akan mendapat tiga lembar jawab 

skala rating keterampilan sosial untuk memberikan skor pada tiga orang 

subjek.   

2. Intervensi 

Intervensi yang diberikan pada penelitian ini adalah metode video 

modeling. Intervensi dilakukan mulai tanggal 11 November 2019 hingga 

tanggal 16 November 2019. Selama intervensi Subjek bersama terapis 

menggunakan ruang kelas yang sudah disediakan oleh pihak sekolah. 

Intervensi dimulai pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 08.30. 



	

	

46 

Pelaksanaan intervensi ketiga subjek dilakukan secara bergantian. 

Setiap subjek akan menonton selama 30 menit. Dalam 30 menit 

tersebut subjek akan menonton sebanyak tiga kali untuk video yang 

sama. Selama menonton, terapis menjelaskan dan mengajak subjek 

berdiskusi mengenai perilaku tersebut. Pada saat subjek memahami 

perilaku dalam video tersebut maka terapis mengajak subjek untuk tos.  

Selama intervensi berlangsung tanggapan setiap subjek menunjukkan 

respon yang berbeda. Subjek R cenderung merasa bosan dan 

beberapa kali tidak memperhatikan video yang ditayangkan setelah 

menonton hari ketiga dan seterusnya. Akan tetapi, pada saat terapis 

menanyakan mengenai perilaku yang terdapat di video, subjek R hafal 

dan paham mengenai perilaku tersebut serta mengatakan akan 

melakukannya. Subjek L selama menonton video lebih banyak fokus 

pada emoji yang terdapat di video, Subjek L sering sekali menanyakan 

cara memberikan emoji di video. Seperti halnya subjek R, subjek L juga 

dapat mengingat dan memahami perilaku dalam video saat terapis 

menanyakan kepada subjek L. Pada subjek S, selama intervensi sering 

sekali meminta terapis untuk mengulang video tersebut karena ingin 

mendengarkan percakapan model dalam video tersebut. 

Pengukuran pada saat intervensi dilakukan setelah intervensi selesai 

dilakukan yaitu mulai sekitar pukul 08.30 hingga pukul 12.00. 

Pengukuran dilakukan oleh tiga orang rater menggunakan skala rating 
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keterampilan sosial. Pengisian akan dilakukan pada akhir pengamatan 

di sekolah. 

3. Baseline kedua 

Pengukuran pada baseline kedua dilakukan pada tanggal 18 November 

2019 hingga tanggal 20 November 2019. Pengukuran dilakukan oleh 

tiga orang rater menggunakan skala rating keterampilan sosial. Ketiga 

orang rater memberikan skor skala rating keterampilan sosial setelah 

melakukan pengamatan terhadap perilaku subjek mulai pukul 08.30 

hingga pukul 12.00. perilaku yang diamati oleh rater adalah aspek 

perilaku keterampilan sosial yaitu perilaku berbagi, bekerja sama, 

bergabung dengan teman dan sabar menunggu giliran. 

D. Uji Validitas dan Relibilitas Alat Ukur 

Pada penelitian ini sebelum melakukan analisa data, peneliti 

menggunakan uji interrater untuk mengukur reliabilitas alat ukur yang akan 

digunakan yaitu skala rating keterampilan sosial. Uji interrater yang 

dilakukan pada penelitian ini menggunakan uji inter rater dengan cara 

melakukan observasi dan penilaian oleh tiga orang rater yang bertujuan 

untuk meningkatkan objektivitas penilaian terhadap subjek, serta dapat 

melihat konsistensi penilaian oleh masing-masing subjek. Rater yang 

terlibat dalam penelitian ini terdiri dari guru kelas subjek, teman sekelas 

subjek serta seorang mahasiswa magister profesi psikologi. Rater sebelum 

melakukan penilaian terhadap subjek dilakukan penjelasan mengenai 

ketentuan dalam penilaian, sehingga rater memiliki pemahaman yang sama 
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dalam melakukan penilaian. untuk mengetahui perbandingan nilai intar 

rater maka dilakukan uji reliabitias menggunakan perhitungan Karl Pearson 

dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 1. Uji Reliabilitas Interrater 

Korelasi 
Pearson 

Rater 1 Rater 2 Rater 3 

Rater 1 1 0,365 0,258 
Rater 2 0,365 1 0,424 
Rater 3 0,258 0,424 1 
Korelasi disebut signifikan pada level 0,01 (1-tailed) 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat korelasi inter rater 

pada penelitian ini, sehingga alat ukur penelitian ini dapat dikatakan reliabel. 

Dari ketiga rater, data yang akan digunakan adalah data dari rater 2 karena 

memiliki korelasi reliabilitas yang konsisten  terhadap rater lainnya. Rater 2 

merupakan guru wali kelas yang datanya digunakan karena dianggap 

konsisten, mengenal dengan baik subjek yang merupakan siswa di 

kelasnya dan dapat melakukan pengamatan secara obyektif bagi subjek 

terhadap siswa lainnya di kelas. 

E. Analisis Data 

1. Uji Hipotesis 

Pada pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan uji Wilcoxon 

Signed Ranks Test. Pengujian tersebut untuk mengetahui perbedaan 

antara hasil pada baseline pertama dan baseline kedua pada ketiga 

subjek. Pengujian uji hipotesis menggunakan hasil rater 2. Perbedaan 

antara baseline pertama dan baseline kedua yang telah diuji diperoleh 
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skor Z = - 1,841 dan skor p = 0,033 dengan signifikansi p < 0,05. Melihat 

hasil tersebut dengan demikian hipotesis penelitian ini yakni pemberian 

metode video modeling dapat meningkatkan keterampilan sosial pada 

anak disabilitas intelektual dapat diterima. 

2. Analisa Grafik Deskriptif 

Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini berupa skala 

rating yang dibuat sendiri oleh peneliti berdasarkan aspek – aspek 

keterampilan sosial yang diambil dari penelitian sebelumnya oleh 

Megawardani, dkk (2016), yang kemudian disesuaikan oleh peneliti. 

Adapun keempat aspek tersebut antara lain : 

a. Perilaku berbagi. Menjalin hubungan persahabatan dengan teman 

dapat diawali dengan berbagi seperti berbagi mainan 

b. Kerja sama adalah kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang 

untuk memecahkan masalah bersama-sama seperti mau berkerja 

sama dalam permainan beregu. 

c. Sabar menunggu giliran. Kesabaran dalam melakukan suatu 

kegiatan melatih anak untuk menaati aturan yang berlaku 

d. Mau bergabung bersama teman. Bermain dengan teman merupakan 

awal untuk menjalin kedekatan dengan seseorang dan dapat 

dilakukan dengan ikut bergabung dalam permainan yang dilakukan 

oleh anak lain 

Pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan skala rating 

dengan pilihan alternatif jawaban jarang sekali, kadang – kadang dan 
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sering sekali. Data ketiga subjek kemudian digambarkan dalam bentuk 

grafik deskriptif yang terdiri dari grafik rata-rata skor masing masing 

aspek keterampilan sosial yang diperoleh subjek selama baseline 

pertama dan baseline kedua. Berikut merupakan grafik peningkatan 

skor masing-masing aspek pada keterampilan sosial yang diukur pada 

ketiga subjek.  

 

Grafik 2.Skor Rata – Rata Baseline 1 Dan Baseline 2 Setiap Aspek 

Berdasarkan skor rata – rata perbandingan antara baseline pertama 

dan baseline kedua terdapat peningkatan yaitu dengan rata-rata skor 

baseline pertama pada kisaran 3 - 3,67 sedangkan pada rata-rata skor 

baseline kedua pada kisaran 4,33 – 5,67. Hasil analisa grafik mengenai 

masing-masing aspek keterampilan sosial dapat diketahui melalui 

penjelasan berikut ini : 
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a. Berbagi 

Salah satu aspek pada keterampilan sosial adalah perilaku 

berbagi. perilaku berbagi merupakan salah satu cara untuk menjalin 

hubungan persahabatan dengan teman. Pada grafik dapat 

diketahui bahwa sebelum mendapatkan intervensi skor rata-rata 

yang diperoleh adalah 3,33 sedangkan setelah mendapatkan 

intervensi terlihat muncul peningkatan skor yaitu 5,67. Perilaku 

berbagi mengalami peningkatan antara sebelum dan sesudah 

mendapatkan intervensi karena subjek dapat dengan mudah 

menghafalkan perilaku tersebut dan memahami bahwa perilaku 

berbagi adalah perilaku yang diharapkan sedangkan perilaku tidak 

mau berbagi adalah perilaku yang tidak diharapkan.  

Berdasarkan hasil observasi, selama pengukuran hampir ketiga 

subjek semuanya terlihat berbagi dengan teman sekelasnya, 

seperti membagi makanan atau minuman yang dimilikinya. Pada 

saat ada teman yang meminta maka akan segera diberi oleh 

subjek. 

b. Bekerjasama 

Berdasarkan hasil penelitian terdapat perbedaan antara skor 

sebelum dan sesudah intervensi yang paling tinggi dibandingkan 

dengan aspek keterampilan sosial lainnya. Skor rata-rata sebelum 

intervensi adalah 3 sedangkan skor setelah intervensi adalah 5,33 

sehingga terdapat peningkatan 2,33 skor. 
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Hasil observasi selama pengukuran, terlihat bahwa subjek sering 

terlibat kerja sama dengan temannya terutama dalam kegiatan 

piket di kelas dan mengerjakan tugas yang diberikan guru secara 

berkelompok.  

c. Sabar Menunggu Giliran 

Kesabaran adalah salah satu cara untuk melatih anak untuk 

menaati aturan yang berlaku. Terdapat peningkatan skor dari 

sebelum dan sesudah intervensi yang diberikan. Skor rata-rata 

yang diperoleh sebelum intervensi adalah 3 sedangkan skor rata-

rata yang diperoleh setelah intervensi adalah 4,67, sehingga 

terdapat peningkatan skor sebanyak 1,67. 

Beberapa perilaku yang muncul saat sabar menunggu giliran 

adalah antre saat jajan di kantin sekolah dan saat baris berbaris 

sebelum masuk ke dalam kelas. Peningkatan perilaku sabar 

menunggu giliran tidak terlalu tinggi karena kesempatan untuk 

melakukan perilaku tersebut di sekolah tidak terlalu banyak.  

d. Bergabung 

Perilaku bergabung dengan teman terutama saat bermain 

merupakan awal untuk menjalin kedekatan dengan seseorang. 

Terdapat peningkatan rata-rata skor antara sebelum dan sesudah 

intervensi dilakukan. Skor rata-rata yang diperoleh sebelum 

diberikan intervensi adalah 3,67 dan skor rata-rata sesudah 
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diberikan intervensi adalah 4,33. Terdapat peningkatan skor 

sebanyak 0,66. 

Peningkatan skor rata-rata antara sebelum dan sesudah diberikan 

intervensi yang tidak terlalu tinggi disebabkan oleh subjek yang pada 

awal sebelum diberikan intervensi sudah mendapatkan skor yang lebih 

tinggi dibandingkan aspek perilaku keterampilan sosial lainnya karena 

subjek dapat diterima oleh teman lainnya dan terlihat bermain bersama 

saat jam istirahat. 

Berikut merupakan hasil grafik skor keterampilan sosial pada ketiga 

subjek :  

 

Keterangan : 
A1.1 – A1.3  = Baseline Pertama 
T1 - T6 = Intervensi 
A2.1 – A2.3 = Baseline Kedua 
Grafik 1. Skor Keterampilan Sosial Masing-Masing Subjek 

Pengukuran yang dilakukan dengan pilihan alternatif jawaban skala 

jarang sekali, kadang – kadang dan sering sekali. Data ketiga subjek 

kemudian digambarkan dalam bentuk grafik deskriptif yang terdiri dari 

grafik total skor yang diperoleh subjek selama baseline pertama, 
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intervensi dan baseline kedua. Hasil analisa grafik pada ketiga subjek 

terlihat bahwa terdapat peningkatan skor keterampilan sosial yang 

dapat dilihat melalui grafik di bawah ini. Berdasarkan grafik di atas, 

pada subjek L, subjek R dan subjek S terdapat total skor baseline 

pertama berada di kisaran 4, sehingga dapat dikatakan bahwa ketiga 

subjek jarang sekali melakukan aspek-aspek keterampilan sosial yang 

diukur. Hal tersebut juga menyatakan bahwa ketiga subjek memiliki 

keterampilan sosial yang hampir sama. Selama intervensi video 

modeling ketiga subjek tetap dilakukan pengukuran dan mendapatkan 

total skor kisaran 5 – 8, sehingga ketiga subjek dapat dikatakan mulai 

kadang-kadang melakukan perilaku sesuai dengan aspek keterampilan 

sosial yang diukur.  Pada total skor baseline kedua untuk ketiga subjek 

berada di kisaran 6 – 7, sehingga dapat dikatakan ketiga subjek 

mengalami peningkatan dalam keterampilan sosial setelah 

mendapatkan intervensi berupa video modeling. Ketiga subjek dapat 

dikatakan mulai kadang-kadang melakukan perilaku sesuai dengan 

aspek-aspek keterampilan sosial yang diukur oleh peneliti. 

F. Pembahasan 

Pada penelitian ini membahas mengenai penerapan metode video 

modeling untuk meningkatkan keterampilan sosial pada anak dengan 

disabilitas intelektual. Berdasarkan hasil uji hipotesis dapat diketahui bahwa 

penerapan video modeling dapat meningkatkan keterampilan sosial pada 

anak dengan disabilitas intelektual. Keterampilan sosial dikatakan oleh 
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Kelly (1991) diperoleh individu melalui proses belajar. Santrock (2002) juga 

menyatakan bahwa teori belajar sosial yang menekankan perilaku, 

lingkungan dan kognisi adalah salah satu faktor utama dalam 

perkembangan sehingga dalam penelitian ini menggunakan metode video 

modeling sebagai sarana belajar bagi anak untuk memperoleh atau 

meningkatkan keterampilan sosial.  

Anak dengan disabilitas intelektual memiliki keterbatasan dalam 

keterampilan sosial. Hal tersebut sesuai dengan subjek pada penelitian ini. 

Subjek dalam penelitian mengalami keterbatasan dalam keterampilan 

sosial seperti perilaku berbagi, bekerja sama, menunggu giliran dan 

bergabung dengan teman. Menurut Karra (2013) mengatakan bahwa anak 

dengan disabilitas intelektual menunjukkan interaksi sosial yang terbatas 

dan menunjukkan respon kepada teman sebayanya dibandingkan dengan 

anak seusianya. Disabilitas intelektual dijelaskan dalam DSM 5 (2013) 

menunjukkan mengalami kesulitan dalam melakukan keterampilan sosial 

dan sering muncul perilaku antisosial, tidak dewasa dan perilaku tidak tepat 

seperti menarik diri. 

Menurut DSM IV-TR menyatakan bahwa anak dengan disabilitas 

intelektual kategori ringan membutuhkan bantuan yang terbatas dan tak 

membutuhkan bantuan total, mereka masih membutuhkan pendidikan, 

pelatihan dan dukungan masyarakat. Sehingga subjek yang termasuk 

dalam disabilitas kategori ringan dapat meningkatkan keterampilan sosial 

dengan pelatihan, salah satunya metode video modeling. Metode video 
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modeling efektif untuk memfasilitasi pembelajaran berbagai perilaku. Hasan 

(2013) mengatakan video modeling sangat efektif untuk melatih 

keterampilan motorik, perilaku sosial, keterampilan matematika, 

keterampilan sehari-hari dan keterampilan kerja. Hasil penelitian yang 

menyatakan bahwa metode video modeling dapat meningkatkan 

keterampilan sosial juga sejalan dengan beberapa penelitian serupa seperti 

penelitian Alyce (2012) yang melakukan penelitian untuk melatih 

keterampilan sosial dengan menggunakan metode video modeling dan role 

playing untuk anak dengan disabilitas intelektual. Hasan (2013) yang 

meneliti keefektifan metode video modeling untuk melatih anak dengan 

disabilitas intelektual agar dapat menyapa orang lain. Megawardani (2016) 

yang menggunakan teknik modeling untuk meningkatkan keterampilan 

sosial pada anak TK. 

Pada saat intervensi menggunakan metode video modeling terdapat 

empat tahap menurut teori belajar Bandura. Pertama, atensi, pada tahap ini 

subjek melihat cuplikan video dari awal hingga akhir. subjek tertarik untuk 

menonton video tersebut. Selama menonton video subjek tertarik dengan 

emoji yang muncul dan keberadaan teman yang menjadi model. Setelah 

video ditonton oleh subjek, maka subjek akan mulai mengingat perilaku 

yang ditampilkan oleh model pada video tersebut. Tahap tersebut disebut 

tahap retensi, dimana subjek memperhatikan dan mengingat perilaku 

dalam video tersebut. Kedua tahap tersebut berlangsung saat subjek 

menonton video tersebut. Selama proses tersebut terdapat subjek terlihat 
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beberapa kali meminta mengulang video tersebut karena ingin melihatnya 

lagi, dan terdapat subjek yang tidak suka mengulang melihat video karena 

merasa sudah hafal dengan video tersebut. 

Pada saat subjek sudah selesai menonton video dan kembali di 

aktivitas sekolah maka mereka akan berusaha mengulang perilaku yang 

sudah ditonton dalam video. Tahap ketiga dalam teori belajar Bandura ini 

disebut tahap produksi. Pada penelitian ini tahap produksi berlangsung 

sepanjang kegiatan sekolah. Selama tahap produksi, subjek mengulang 

perilaku dalam video seperti perilaku berbagi (makanan), bekerja sama 

(piket bersama teman sekelas), menunggu giliran ( jajan di kantin, baris 

sebelum masuk kelas) dan bergabung bermain dengan teman. 

Proses keempat adalah tahap motivasi, yang memungkinkan subjek 

mengulang perilaku tersebut. Misalnya subjek mendapat dukungan dari 

temannya seperti temannya mengatakan “boleh” saat bergabung bermain 

dengan teman. 

Aspek perilaku keterampilan sosial dalam penelitian ini terdiri dari 

perilaku berbagi, bekerjasama, sabar menunggu giliran dan bergabung 

dengan teman. Berdasarkan hasil penelitian terdapat peningkatan pada 

masing-masing aspek keterampilan sosial. Sebelum mendapatkan 

intervensi, masing-masing aspek perilaku keterampilan sosial jarang sekali 

dilakukan. Aspek perilaku yang paling tinggi peningkatannya adalah 

perilaku bekerja sama. Hasil skala menyatakan bahwa perilaku yang 

sebelumnya jarang sekali dilakukan menjadi kadang-kadang dilakukan. 
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Sedangkan perilaku yang peningkatannya paling rendah adalah perilaku 

berbagi, hal tersebut dikarenakan sebelum intervensi perilaku tersebut 

sudah muncul. 

Berdasarkan hasil penelitian penerapan metode video modeling 

untuk meningkatkan keterampilan sosial pada anak dengan disabilitas 

intelektual menunjukkan bahwa terdapat peningkatan keterampilan sosial 

antara baseline pertama dan baseline kedua. Akan tetapi terdapat 

beberapa keterbatasan dalam penelitian ini antara lain keterbatasan jumlah 

subjek yakni hanya tiga orang subjek yang mengakibatkan kesulitan dalam 

melakukan generalisasi hasil penelitian ini. Kedua, waktu pelaksanaan 

penelitian yang diadakan pada saat kondisi sekolah yang sibuk yakni 

memasuki waktu ujian sekolah mengakibatkan kondisi sekolah dan guru 

yang sibuk memungkinkan membuat guru terbebani dan merasa kurang 

nyaman dalam mengikuti pelaksanaan penelitian ini. Ketiga, pilihan 

jawaban pada skala rating seperti jarang sekali, kadang-kadang dan sering 

sekali yang belum ada patokan yang jelas memungkinkan pengisi skala 

kesulitan dalam menentukan pilihan jawaban. 
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