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PENDAHULUAN 

 

Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified (PDD-NOS) 

termasuk didalam golongan Pervasive Developmental Disorder (PDD) yaitu 

gangguan dengan kondisi dimana ketrampilan sosial, perkembangan bahasa, 

dan perilaku yang diharapkan tidak berkembang dengan sesuai atau hilang pada 

masa anak-anak (Kaplan & Shadock, 2010). PDD juga sering disebut sebagai 

Autism Spectrum Disorder (ASD). Istilah “spectrum” digunakan untuk 

mengindikasikan bahwa autis meliputi susunan beberapa perilaku yang 

mengalami kerusakan seperti kurangnya kemampuan untuk mengembangkan 

dan memelihara ketertarikan sosial dan interaksi dengan orang lain, kurangnya 

komunikasi verbal dan nonverbal, kurangnya perhatian, resisten terhadap 

perubahan lingkungan, pengalaman sensori yang tidak biasa, dan munculnya 

pola perilaku, ketertarikan dan aktivitas yang repetitif dan stereotip (Kabashi, 

2012). Di Amerika Serikat dan di negara-negara lain prevalensi PDD semakin 

meningkat dan mencapai 1% dari populasi yang ada (DSM-IV-TR, 2000). Hal 

serupa juga terjadi di Indonesia, meski belum ada penelitian khusus mengenai 

prevalensi PDD di Indonesia namun diperkirakan terdapat 112.000 anak di 

Indonesia yang menyandang PDD. Berdasarkan data UNESCO pada tahun 2011 

tercatat 35 juta orang di dunia menyandang PDD, artinya rata-rata 6 dari 1000 

orang di dunia mengidap PDD (Republika.co.id). 

National Information Center for Children and Youth with Disabilities atau 

NICHCY merumuskan bahwa PDD – NOS dan autisme sebagai gangguan 

perkembangan yang cenderung memiliki karakteristik serupa dan gejalanya 

muncul sebelum usia tiga tahun. Tsai (2003) menyebutkan bahwa sama halnya 

dengan autisme, PDD-NOS diakibatkan oleh abnormalitas neurologis atau 

adanya masalah pada sistem syaraf, meski demikian belum ada penyebab 

spesifik yang dapat diidentifikasi menjadi penyebab PDD-NOS. Permasalahan 

tersebut mempengaruhi kemampuan berkomunikasi, berbahasa, bermain dan 

berhubungan dengan orang lain. PDD-NOS ditandai dengan permasalahan 

dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain atau bersosialisasi, 

memiliki sebagian dari seluruh kriteria autisme, dan mengalami keterlambatan 

bahasa serta perkembangan intelektual. Dari semua defisit yang telah 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=NICHCY&action=edit&redlink=1


2 
 

diungkapkan sebelumnya, sosialisasi merupakan gangguan utama yang 

menandai PDD (Choi, 2007).  

Sosialisasi merupakan hal yang sangat diperlukan dan terbentuk di 

sepanjang kehidupan anak. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh 

Nikopoulos & Keenan (2004) yang menyebutkan bahwa sosialisasi terbentuk 

dengan secara berkesinambungan belajar dari lingkungan mereka dengan 

bermacam cara seperti eksplorasi, bermain kreatif, modelling, atau percakapan. 

Sejak bayi melalui tangis dan senyum, anak-anak secara bertahap mempelajari 

bahwa perilaku mereka mendapatkan respon dari orang lain dan inilah yang 

disebut interaksi pertama anak yang menjadi fondasi sosialisasi. Interaksi sosial 

merupakan proses timbal balik yang mendasar pada individu (Choi, 2007). 

Haring dan Lovinger (dalam Nikopoulos & Keenan, 2003) juga mengungkapkan 

bahwa  dalam banyak situasi sosial, perilaku keterlibatan dalam interaksi sosial 

sangatlah penting untuk meningkatkan kemampuan sosial. 

Hambatan dalam melakukan sosialisasi pada anak PDD-NOS telah 

tampak sejak usia bayi hingga masa kanak-kanak. Pada masa bayi hingga masa  

kanak-kanak, anak dengan PDD-NOS cenderung menghindari kontak mata, 

namun secara pasif mau menerima kontak fisik dengan orang lain. Anak PDD-

NOS tidak mengembangkan perilaku kelekatan bahkan seringkali menunjukkan 

kegagalan membangun ikatan dengan orang lain. Sebagian besar anak PDD 

NOS tidak menunjukkan kecemasan terhadap orang asing dan memperlakukan 

orang asing sama seperti bagaimana memperlakukan orangtuanya. Selain itu 

beberapa diantaranya menunjukkan kurangnya ketertarikan bermain dan 

cenderung menghindari anak-anak lainnya. Kesulitan bersosialisasi ini terus 

berlanjut sehingga membuat mereka mengalami kesulitan dalam permainan 

berkelompok, dan membentuk persahabatan dengan teman sebaya, meski 

beberapa diantaranya dapat terlibat dalam permainan anak-anak.  

Semakin bertumbuh, anak dengan PDD-NOS dapat lebih menunjukkan 

kasih sayang kepada orang tua dan saudara kandung, akan tetapi mereka masih 

memiliki kesulitan untuk memahami dan melakukan hubungan sosial. Anak 

dengan gangguan yang lebih ringan kemungkinan memiliki keinginan untuk 

berteman, namun kurangnya respon terhadap ketertarikan dan emosi orang lain 

begitu juga kurangnya pemahaman anak terhadap humor seringkali membuat 
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anak melakukan hal yang dapat meghambat perkembangan hubungan 

pertemanan (Tsai, 2003).  

Anak dengan gangguan pervasif ringan memiliki keinginan untuk 

melakukan interaksi sosial namun ada kemampuan yang hilang sehingga anak 

mengalami kesulitan untuk melakukan interaksi (Scott dkk 2000, dalam Disalvo & 

Oswald, 2002). Kemampuan sosial yang hilang tersebut membuat anak PDD-

NOS tidak dapat memulai interaksi dengan cara yang tepat dan cenderung aneh, 

misalnya tidak menunjukkan gestur atau menunjukkan ekspresi yang datar ketika 

berbicara, atau justru menunjukkan kegembiraan dan ketakutan dengan ekspresi 

yang ekstrim dan diulang-ulang (Tsai, 2003). Cara berinteraksi tersebut dinilai 

aneh dan tidak sesuai oleh teman sebaya yang normal sehingga teman sebaya 

tidak menunjukkan penerimaan dan tidak memberikan respon yang positif saat 

anak PDD-NOS berusaha melakukan interaksi. Akibatnya anak PDD-NOS 

menjadi semakin tidak percaya diri untuk memulai dan melakukan interaksi sosial 

dengan teman sebayanya sehingga anak semakin terisolasi dan menarik dari 

lingkungan sosialnya.  

Waktu yang diluangkan anak PDD-NOS untuk berinteraksi lebih sedikit 

dibanding dengan anak normal pada umumnya dan tidak jarang anak tersebut 

memisahkan diri saat istirahat atau makan siang, maupun waktu pulang sekolah 

dan waktu bermain bebas (Koegel dkk, 2009). Hal ini membuat anak dengan 

PDD semakin kehilangan kehilangan kesempatan penting untuk berinteraksi 

dengan teman sebaya dan mengembangkan kemampuan dan 

mengasosiasikannya dengan kemampuan sosial. Koegel dkk (2009) 

menambahkan bahwa, dampak lebih jauh dari kegagalan bersosialisasi membuat 

anak terisolasi dari lingkungan sosial mereka dan dapat berdampak pada 

kesehatan mentalnya. Kegagalan dalam menguasai ketrampilan sosial, akan 

menyebabkan anak sulit menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya, tidak 

mampu menjalin hubungan yang  hangat dengan teman, serta membuat anak 

selalu menghadapi konflik dan tidak bisa memahami bagaimana cara 

memecahkan konflik interpersonal dengan ligkungan sekitarnya (Hair dkk, 2002). 

Agar dapat mengembangkan kemampuan interaksi sosialnya, seorang anak 

harus terlebih dahulu mampu melakukan inisiasi sosial, oleh sebab itu anak 

PDD-NOS harus dibantu untuk dapat melakukan inisiasi sosial kepada teman 
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sebayanya sehingga dapat mengembangkannya menjadi interaksi sosial yang 

lebih baik. 

Beberapa studi menyebutkan perilaku inisiasi sosial mengacu pada 

perilaku perilaku verbal maupun non verbal. Seperti yang disebutkan oleh 

Kabashi (2012) yang mendefinisikan inisiasi sosial sebagai tindakan memulai 

rangkaian sosial baru dengan menggunakan verbalisasi atau perilaku motor yang 

bukan merupakan hasil pemberian prompt yang ditujukan kepada teman sebaya 

atau orang dewasa. Perilaku tersebut dapat dilakukan dalam usaha untuk 

mendapatkan respon dari lawan komunikasi dengan tujuan untuk meminta 

sesuatu, bertanya, mengajak teman untuk bermain, memberikan komentar, 

memberikan salam, memberikan afeksi, berbagi mainan, dan menunjukkan 

gestur sembari melihat ke arah lawan bicara. Sejalan dengan definisi Kabashi 

(2012), Nikopolous dan Keenan (2004) menyebutkan bahwa inisiasi sosial terdiri 

dari dua komponen yaitu perilaku verbal ditunjukkan kepada partner interaksi  

(contohnya “ayo main”) dan atau  disertai dengan perilaku motor yang ditujukan 

keepada orang lain contohnya subjek mendekati eksperimenter dan 

menunjukkan perilaku motor, contohnya memegang tangan dan 

mengarahkannya ke mainan, objek, atau aktivitas. Koegel, Koegel, Shoshan, dan 

McNerney (dalam Kabashi, 2012) mengembangkan sebuah definisi yang hampir 

sama pada Nikopolous dan Keenan dengan hanya mengenali perbedaan 

panjang dari latensi sejak interaksi terakhir selama 3 detik.  

Di sisi lan ada pula tokoh yang menyebutkan bahwa perilaku inisiasi 

sosial hanya mengacu pada perilaku verbal yang ditujukan kepada orang lain, 

contohnya Scattone (2007 dalam Kabashi) yang memfokuskan pada perilaku 

verbal dengan mendefinisikan inisiasi sosial sebagai semua pertanyaan atau 

komentar yang bukan hasil dari pemberian prompt yang ditujukkan kepada 

teman sebaya. Hampir sama dengan itu, Buggey (2005) mengkarateristikkan 

inisiasi sosial sebagai verbalisasi yang tidak diminta yang ditujukan kepada 

teman sebaya, dan terapis yang tidak dimulai dengan interaksi dengan orang lain 

dalam periode 10 detik. Berdasarkan definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan 

bahwa inisiasi sosial merupakan semua perilaku verbal maupun motor yang 

dilakukan untuk memulai interaksi sosial yang secara jelas ditujukkan untuk 

saudara, teman sebaya, atau orang dewasa untuk memperoleh respon seperti 

menyapa orang lain, mengajukan pertanyaan, berkomentar, berbagi materi, 
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perilaku menolong, menyebut nama orang lain dan memberikan gestur ke arah 

item sembari membangun kontak mata dengan orang lain.  

Kemampuan inisiasi sosial pada anak PDD-NOS dapat ditingkatkan 

apabila dikembangkan dengan strategi treatment yang tepat dan direncanakan 

dengan baik. Ada banyak metode yang dapat diterapkan untuk melatih 

kemampuan inisiasi sosial anak salah satunya adalah metode Pivotal Response 

Treatment atau PRT (Disalvo & Oswald, 2002). Pivotal Response Treatment 

(PRT) merupakan metode intervensi yang berdasarkan pada teori behavioristik 

dengan model natural untuk individu PDD yang dikembangkan oleh Dr. Robert 

dan Lynn Koegel dari University of Calfornia, Santa Barbara (Vismara & Bogin, 

2009). Treatment ini disebut sebagai Pivotal Response Treatment sebab 

berhubungan dengan definisi pivotal area (area yang sangat penting) yaitu area 

yang dikembangkan sekali, namun akan menghasilkan perubahan yang tersebar 

luas pada sejumlah perilaku lainnya. Perubahan positif dalam beberapa perilaku 

menghasilkan efek positif yang luas di banyak perilaku lain yang tidak ditargetkan 

selama intervensi (Koegel dkk, 2003).  

Teknik PRT dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan 

komunikasi, bahasa, kemampuan bermain, meningkatkan kemampuan sosial, 

dan menurunkan problem perilaku. Berdasarkan penelitian yang telah diakukan 

sebelumnya, PRT efektif diterapkan pada anak dengan usia dua hingga enam 

belas tahun, sedangkan untuk PRT dengan teman sebaya sebagai mediator, 

akan lebih efektif jika diterapkan oleh anak dengan usia delapan tahun ke atas 

(Pierce & Schreibman, 2007). Strategi PRT diteliti dan terus menerus 

dikembangkan di California, namun baru-baru ini negara di asia seperti 

Singapura mulai menerapkannya sebagai teknik intervensi bagi anak ASD 

(Weecare.com.sg, 2014). 

Menurut Koegel (dalam Koegel dkk, 2003) motivasi merupakan inti dari 

PRT sebab motivasi untuk merespon stimulus sosial dan berpartisipasi dalam 

lingkungan menjadi area penting yang pada umumnya kurang dimiliki oleh anak 

dengan gangguan PDD. Kurangnya motivasi tersebut dapat dilihat dari 

munculnya temper tantrum, menangis, melamun, inatensi, gelisah, lesu, dan 

berusaha meninggalkan situasi belajar. Motivasi dapat ditingkatkan dengan 

pemberian imbalan berupa hal-hal yang disukai anak (William & Wright, 2007). 

Jika anak  termotivasi untuk memberikan respon, mereka akan lebih senang 
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untuk mengembangkan respon tersebut terhadap stimulus yang lebih kompleks 

serta kesempatan belajar yang lebih banyak untuk meningkatkan kemampuan 

kognitif, komunikasi dan kemampuan sosial (Koegel dkk dalam Koegel, 2003). 

Dalam konteks interaksi sosial motivasi dideskripsikan sebagai, anak memiliki 

hasrat dan keinginan untuk berinteraksi atau bermain dengan anak lain. Oleh 

sebab itu untuk meningkatkan perilaku inisiasi sosial pada anak PDD maka hal 

yang dilakukan dalam treatment ini adalah dengan meningkatkan motivasi anak.  

PRT dilakukan dengan cara meningkatkan motivasi anak, Koegel 

mengingkatkan motivasi dengan pendekatan behavior yang diimplementasikan 

dalam strategi-strategi PRT. Pendekatan behavior yang dilakukan dalam PRT 

adalah pendekatan operant conditioning yang dilakukan di lingkungan natural 

(Livingston & Darling, 2011). Teknik operant conditioning dilakukan dengan 

pemberian reinforcement pada perilaku yang tepat, sedangkan prinsip natural 

dilakukan dengan melakukan pembelajaran di lingkungan natural anak seperti 

sekolah, rumah, dan lingkungan sosial lain dengan melibatkan orang yang sering 

berinteraksi dengan anak seperti orang tua, saudara, atau teman sebaya. 

Aktivitas yang dilakukan dalam lingkungan natural diantaranya permainan yang 

terarah, kegiatan-kegiatan rumah tangga, dan interaksi sosial dengan orang-

orang yang ada di sekitar anak (Koegel, 2003). Pelaksanaan terapi yang lebih 

dinamis dan dilakukan di lingkungan natural anak serta melibatkan anak untuk 

berperan aktif sebagai penentu aktivitas, diharapkan dapat membuat perilaku 

yang ditargetkan menjadi lebih menetap dan lebih mudah digeneralisasikan 

dalam kehidupan sehari-hari.  

Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya bahwa pendekatan behavior 

dalam PRT diintegrasikan dengan pendekatan natural dalam pelaksanaannya. 

Prinsip tersebut membuat PRT dapat dilakukan oleh siapa saja yang terlibat 

dalam kehidupan anak di lingkungan naturalnya, seperti orang tua, saudara 

kandung, guru, dan teman sebaya (Koegel,2003). Dalam penelitian ini PRT 

diterapkan oleh teman sebaya untuk meningkatkan kemampuan inisiasi sosial 

subjek. Teman sebaya dipilih sebagai mediator untuk menerapkan intervensi 

PRT sebab beberapa penelitian menunjukkan bahwa strategi intervensi yang 

paling tepat diterapkan untuk menerapkan fungsi sosial anak, adalah intervensi 

yang dilakukakan oleh teman sebaya. Hal ini sejalan dengan pendapat Disalvo & 

Oswald (2002)  yang mengungkapkan bahwa diantara beragam intervensi 
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kemampuan sosial, strategi intervensi yang melibatkan teman sebaya adalah 

strategi yang telah dikembangkan dan diuji secara empiris dapat meningkatkan 

fungsi sosial anak dengan gangguan pervasif. Intervensi yang melibatkan teman 

sebaya untuk melatih kemampuan sosial pada anak PDD, dapat menghasilkan 

efek positif pada generalisasi imitasi perilaku sosial yang dimiliki anak. Sejumlah 

pembelajaran PRT juga telah mengevaluasi bahwa intervensi yang dilakukan 

oleh teman sebaya secara khas melatih teman sebaya untuk belajar 

menggunakan PRT kepada anak dengan gangguan pervasif seperti autis, 

asperger, dan PDD-NOS.   

Pierce & Schreibman (2007), mengajarkan teman sebaya untuk 

menerapkan strategi PRT dalam kelas dan menemukan bahwa anak dengan 

autis mengembangkan interaksi yang lebih lama, memulai permainan dan 

percakapan, serta meningkatkan keterlibatan dalam bahasa dan perilaku joint 

attention. Di luar kelas, Harper dkk, (2008) mengajarkan teman sebaya untuk 

menerapkan PRT selama kegiatan istirahat dan menemukan peningkatan dalam 

inisiasi sosial dan perilaku bergiliran. Metode PRT yang melibatkan teman 

sebaya sebagai mediator disebut dengan PRT-peer mediated atau PRT dengan 

teman sebaya sebagai mediator. Penerapan strategi-strategi PRT oleh teman 

sebaya diharapkan dapat membuat kemampuan anak dapat lebih mudah 

digeneralisasikan dalam kehidupan sosialnya dengan teman sebaya baik di 

lingkungan sekolah maupun lingkungan bermain. Teman sebaya yang terlibat 

dalam intervensi harus memenuhi beberapa kriteria terkait usia, kepribadian, 

kehadiran, dan konsistensi. Terkait dengan usia, sebaiknya teman sebaya 

memiliki usia yang sama dengan subjek dan akan lebih efektif apabila teman 

sebaya berusia diatas 8 tahun. Secara kepribadian, teman sebaya harus memiliki 

kesabaran, kematangan, memiliki ketekunan, dan memiliki hubungan yang dekat 

dengan subjek dan disukai oleh subjek sehingga subjek tertarik untuk bermain 

bersama. Selain itu teman sebaya sebaiknya dapat secara konsisten terlibat 

dalam proses intervensi (Pierce & Schreibman, 2007).  

Langkah-langkah yang dilakukan dalam PRT disebut dengan strategi 

PRT. Strategi PRT dapat membuat anak lebih mudah menerima item yang 

diinginkan serta membuat kemampuan komunikasi, bermain, dan kemampuan 

sosial secara bertahap meningkat. Strategi tersebut yaitu 1) menarik perhatian, 

2) menggunakan bahasa yang mudah dipahami, 3) memberikan pilihan untuk 
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meningkatkan motivasi, 3) menggunakan beragam mainan, 4) memberikan 

contoh perilaku bermain yang tepat, 5) meminta subjek untuk berbicara, 6) 

bergiliran, 7) memberikan reinforcement terhadap usaha yang dilakukan anak 

(Schreibman, 2007).  

Langkah pertama yang harus dilakukan dalam treatment ini adalah 

menarik perhatian subjek dengan tepat. Mengarahkan perhatian merupakan hal 

terpenting dan pertama yang harus dilakukan sebelum berlanjut ke strategi 

berikutnya sebab anak-anak dengan gangguan PDD-NOS, menghadapi banyak 

sekali kesulitan memusatkan perhatian dan seringkali perhatiannya bergeser 

saat diharapkan untuk melakukan joint attention dan mengorientasikan perhatian 

(Dawson dkk, 2004; Townsend dkk 1996). Kesulitan memusatkan perhatian 

membuat anak PDD-NOS gagal mempelajari lingkungan mereka, karena mereka 

lebih mengorientasikan perhatiannya pada tempat yang salah, (misalnya langit-

langit rumah) dan pada waktu yang salah (misalnya selama bermain bersama 

teman) sehingga mereka kehilangan kesempatan penting untuk belajar 

kemampuan sosial. Strategi ini dirancang untuk membangun kontak mata agar 

anak lebih mudah mengorientasikan perhatian dan melakukan proses 

pembelajaran terhadap perilaku yang akan diajarkan dalam hal ini inisiasi sosial. 

Apabila subjek telah dapat memusatkan perhatiannya langkah berikutnya 

yang harus dilakukan adalah menggunakan bahasa yang singkat dan jelas. 

Perhatian dapat diorientasikan lebih baik dan dikembangkan lebih lama jika anak 

autis dapat mengolah pernyataan verbal yang dibuat oleh temannya. Mengingat 

kemampuan verbal anak PDD NOS sangat terbatas, maka sebaiknya digunakan 

bahasa yang mudah dan singkat agar dipahami oleh subjek dan dapat membuat 

subjek untuk tetap fokus mendengarkan dan mengolah apa yang dikatakan 

teman sebayanya. (Pierce & Schreibman, 2007). Dalam strategi ini teman 

sebaya tidak diijinkan untuk berbicara dengan kalimat yang terlalu panjang dan 

cepat, atau memberikan pilihan abstrak yang tidak ada dihadapan anak.  

Strategi selanjutnya yang harus dilakukan oleh teman sebaya pada 

penerapan PRT adalah memberikan pilihan permainan atau aktivitas kepada 

subjek. Memberikan pilihan kepada anak merupakan salah satu strategi yang 

digunakan untuk meningkatkan motivasi anak. Motivasi ditingkatkan dengan 

memperbolehkan mereka untuk mendapatkan peran yang besar dalam memilih 

permainan yang ingin dimainkan atau topik dari pembicaraan. Seperti halnya 
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anak-anak lainnya, anak PDD-NOS hanya akan tertarik dan termotivasi untuk 

terlibat dalam suatu aktivitas jika mereka menikmati dan menyukai aktivitas 

tersebut. Dengan meningkatnya motivasi makan diharapkan anak juga 

termotivasi untuk menjalin interaksi sosial dengan teman sebayanya. Dalam 

strategi ini, teman sebaya meberikan piliihan misalnya “kamu mau bermain bola 

atau mobil-mobilan?”, jika subjek menjawab maka mainan yang dipilihnya 

diberikan sebagai reinforcement untuk verbalisasi yang telah dilakukannya, 

namun jika subjek tidak menjawab maka teman sebaya kembali mengulang 

pertanyaan, atau mengganti pilihan mainan dengan mainan lain yang terlihat 

lebih menarik bagi subjek. Apabila dalam usaha subjek melakukan verbalisasi, 

subjek mendapatkan reinforcement maka subjek akan termotivasi untuk kembali 

melakukan perilaku menjawab pertanyaan bahkan subjek dapat secara mandiri 

meminta mainan kepada teman sebayanya.  

Disamping meningkatkan motivasi anak untuk bermain, anak juga 

diajarkan untuk bermain dengan cara yang tepat karena tidak jarang anak PDD-

NOS mengalami kesulitan dalam menggunakan permainan dengan tepat 

(appropriate) misalnya anak lebih tertarik untuk memutar roda mobil mainan 

dibanding menjalankan mobil mainan tersebut. Cara memberikan contoh bermain 

dengan benar dilakukan dengan memberikan contoh berulang bagaimana cara 

bermain dengan berbagai macam mainan dan memberikan penjelasan secara 

singkat bagaimana menggunakan masing-masing mainan tersebut. Anak PDD-

NOS tetap harus diberi penjelasan secara singkat bagaimana menggunakan 

masing-masing mainan, meski mainan terlihat mudah untuk dimainkan. Hal yang 

tidak kalah pentingnya selain memberikan contoh dan menjelaskan cara bermain 

yang tepat adalah mendorong subjek untuk bercakap-cakap. Mendorong 

terjadinya percakapan merupakan bagian yang penting dalam berbagai interaksi 

sosial sehingga strategi ini harus digunakan meskipun subjek hanya memiliki 

beberapa kemampuan berbicara seperti suara dan kata-kata tunggal. Dalam 

strategi ini anak harus mencoba berbicara dan mengungkapkan keinginan untuk 

bermain atau mengucapkan nama permainan yang ingin dimainkan, misalnya 

ketika anak ingin bermain bola, anak harus mengucapkan “bola” terlebih dahulu 

sebelum bola diberikan kepada anak. Strategi mendorong kemampuan anak 

dalam bercakap-cakap merupakan bagian penting dalam berbagai interaksi 
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sosial sebab dalam strategi ini anak didorong untuk meminta apa yang 

diinginkannya dengan cara yang tepat.  

Strategi lain yang harus diajarkan pada anak adalah mengajarkan 

bergiliran. Bergiliran merupakan milestone bermain penting yang harus dipelajari 

setiap anak, sedangkan anak-anak berkebutuhan khusus seperti PDD-NOS 

mengalami kesulitan dengan kemampuan ini pada awal perkembangannya. 

Bergiliran juga mengambil bagian sebagai komponen kunci untuk meningkatkan 

motivasi dari anak untuk melanjutkan interaksi. Jika anak termotivasi pada 

mainan tertentu, ia akan meminta gilirannya kembali dan biasanya akan 

memperhatikan teman sebaya sebagai usaha untuk mendapatkan benda yang 

diinginkannya. Dengan begitu subjek diarahkan dengan banyaknya contoh dari 

cara bermain dan kemampuan sosial yang tepat yang ditunjukkan oleh teman 

sebaya. Selama training dilaksanakan, anak diberi reinforcement pada 

perilakunya yang tepat. Reinforcement yang diberikan bertujuan untuk membuat 

perilaku anak yang tepat dapat menetap. Selain itu strategi ini tidak hanya 

didesain untuk mendorong teman sebaya agar memberikan reinforcement secara 

verbal kepada subjek, tetapi juga memelihara afek positif selama training. Afek 

positif terbangun apabila teman sebaya mengucapkan kata-kata yang positif dan 

tertawa saat bermain bersama subjek (Pierce &Schreibman, 2007).  

 

Penerapan PRT dengan teman sebaya sebagai mediator untuk 

meningkatkan inisiasi sosial anak PDD NOS. 

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa anak PDD-NOS memiliki hambatan 

dalam melakukan hubungan sosial yang ditandai dengan sedikitnya kontak mata, 

kurangnya perilaku bermain dengan teman sebaya yang tepat, dan kegagalan 

dalam memulai atau melanjutkan interaksi. Anak PDD-NOS memiliki keinginan 

untuk melakukan interaksi sosial namun ada kemampuan yang hilang sehingga 

anak mengalami kesulitan untuk memulai interaksi dengan cara yang tepat. 

Perilaku mengajak bermain yang ditunjukkan oleh anak PDD-NOS cenderung 

kurang tepat, sehingga saat memulai interaksi mereka tidak mendapatkan respon 

yang positif dari teman sebayanya akibatnya anak PDD-NOS menjadi semakin 

tidak percaya diri untuk memulai dan melakukan interaksi sosial dengan teman 

sebayanya sehingga anak semakin terisolasi dari lingkungan sosialnya. Agar hal 
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ini tidak berkelanjutan maka anak PDD-NOS harus dilatih untuk dapat melakukan 

inisiasi sosial dengan tepat.  

Ada berbagai macam strategi intervensi yang dapat diterapkan untuk 

anak PDD-NOS, namun dalam penelitian ini PRT dengan teman sebaya sebagai 

mediator dipilih sebagai intervensi yang akan diterapkan untuk meningkatkan 

inisiasi sosial. PRT merupakan metode intervensi untuk anak PDD-NOS yang 

didasarkan pada grand teori behavior, dan menggabungkan teknik operant 

conditioning dan natural learning. Konsep terapi dalam PRT dilakukan dengan 

teknik pengkondisian operan (operant conditioning) yang melibatkan pemberian 

reinforcement kepada individu atas munculnya perilaku yang diharapkan (Corey, 

2007) dan mengintegrasikannya dengan natural learning. Inti dari PRT dengan 

teman sebaya sebagai mediator ini adalah merubah dua mekanisme yang 

sangat penting yaitu motivasi dan atensi anak. Dalam konteks interaksi sosial 

motivasi dideskripsikan sebagai keinginan anak untuk berinteraksi atau bermain 

dengan anak lainnya.  

Teknik terapi behavior yang dilakukan dalam intervensi ini adalah 

pengembangan teknik operant conditioning yang dilakukan dalam situasi natural. 

Teknik ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi anak melalui pemberian 

reinforcement pada perilaku yang tepat, dan diterapkan di lingkungan natural 

anak. Dalam operant conditioning, perilaku timbul karena didahului oleh suatu 

sebab (antecedent), kemudian perilaku (behavior) akan menimbulkan suatu 

akibat (consequence) (Corey, 2007). Teknik operant conditioning yang 

diterapkan dalam situasi natural, dilakukan dengan cara melibatkan teman 

sebaya untuk bermain bersama subjek dalam situasi bermain. Secara umum, 

instruksi diberikan dengan tujuan subjek memberikan respon yang spesifik, 

kemudian diikuti dengan reinforcement untuk untuk memperkuat respon yang 

tepat. Dalam PRT, stimulus diberikan (antesedent), lalu anak memberikan respon 

berupa perilaku (behavior), dan reinforcement diberikan kepada anak sebagai 

konsekuensi atas perilakunya (consequence). Penerapan natural learning 

dilakukan dengan melibatkan teman sebaya untuk memberikan stimulus kepada 

subjek dan mendorong terjadinya percapakan serta memberikan model perilaku 

sosial yang tepat kepada subjek, serta memberikan reinforcement berupa 

permainan dan  aktivitas yang disukai subjek, oleh teman sebaya. Keterlibatan 

figur dalam situasi natural seperti teman sebaya diharapkan membuat subjek 
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menjadi lebih mudah menggeneralisasikan perilaku inisiasi sosial yang muncul 

dan membuat teman sebaya dapat mengimplementasikan strategi tersebut 

dalam lingkungan sosialnya (Livingston & Darling, 2011). 

 

Tujuan  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat efek dari penerapan PRT 

yang diimplementasi oleh teman sebaya dalam meningkatkan inisiasi sosial pada 

anak PDD-NOS.  

 

Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah penerapan PRT yang diimplementasi 

oleh teman sebaya  dapat meningkatkan inisiasi sosial pada anak PDD-NOS.  

 

Definisi Operasional 

Inisiasi sosial merupakan perilaku verbal maupun non verbal yang 

dilakukan secara mandiri oleh anak anak untuk memulai interaksi sosial dengan 

teman sebaya atau orang dewasa. Perilaku tersebut meliputi meminta mainan 

yang diinginkan kepada teman sebaya misalnya “aku mau..”, bertanya kepada 

teman sebaya,, memberikan komentar, mengajak teman untuk bermain “main 

yuk”, memanggil teman sebaya “hai”, “halo”, memberikan perasaan dan kasih 

sayang kepada teman sebaya “kamu tidak apa-apa?”, berbagi mainan dengan 

memberikan mainan kepada teman atau menawarkan mainan kepada teman, 

dan melihat ke arah teman saat bicara.  

Pivotal Response Treatment yaitu teman sebaya menarik perhatian dan 

memberikan pilihan mainan kepada subjek dengan berbagai pilihan mainan serta 

memberikan contoh lalu meminta subjek untuk berbicara dan memberikan 

reinforcement berupa pujian atau mainan jika subjek melakukan perilaku dengan 

benaterhadap usaha yang dilakukan oleh subjek.  

 


	10.92.0029 Mahadsih Worowiranti COVER
	10.92.0029 Mahadsih Worowiranti

