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HASIL PENELITIAN 
 

 Penelitian dilakukan pada tanggal 12 September hingga 1 November 

2013 di sebuah sekolah dasar di Salatiga, setiap hari pada jam istirahat pertama 

pukul 09.00-09.15 WIB. Selama penelitian berlangsung subjek dan teman 

sebaya bermain bersama dalam sebuah ruang di area kantor guru. Proses 

bermain dilakukan dilantai agar subjek dan teman sebaya dapat bermain dengan 

bebas. Di dalam ruangan tersebut terdapat sebuah tikar dan beragam mainan 

yang diletakkan di tengah-tengah.  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dilakukan dua cara analisa 

data yaitu dengan paired sample t-test dan dengan statistik deskriptif dengan 

media grafik. 

 

Hasil Uji Paired Sample t-test. 

Hasil pengukuran jumlah total munculnya perilaku pada baseline 1 dan 

baseline 2 ditunjukkan pada tabel berikut : 

 Total skor B1 Total skor B2 

Perilaku Meminta 5 21 

Perilaku Bertanya 5 20 

Perilaku Memberikan Komentar 4 24 

Perilaku Memanggil Teman 0 5 

Afeksi 0 2 

Berbagi Mainan 0 8 

Menunjukkan Gestur 0 8 

Mengajak Bermain 0 0 
Tabel 1. Tabel skor total baseline 1 dan baseline 2 

 

Untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan antara skor 

baseline 1 dan baseline 2, dilakukan pengujian statistik dengan metode uji paired 

sample t-test menggunakan rumus wilcoxon. Berdasarkan hasil penghitungan, 

menunjukkan bahwa ada perbedaan yang sangat signifikan dengan z sebesar     

--2,371 (p<0,01). Hal tersebut menunjukkan bahwa ada perbedaan yang sangat 

signifikan antara baseline 1 dan baseline 2. 
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Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif dilakukan dengan cara melihat grafik perilaku inisiasi 

sosial yang dilakukan oleh subjek. Hasil analisis deskriptif adalah sebagai 

berikut:  

a. Perilaku Meminta 

Perilaku meminta ditunjukkan melalui indikator perilaku meminta item 

yang diinginkan, meminta giliran, meminta teman sebaya untuk melakukan 

sesuatu. Perilaku tersebut ditunjukkan kepada teman sebaya dan dilakukan 

dengan pergantian partner, perubahan aktivitas, atau jarak dengan interaksi 

sebelumnya setidaknya   3 detik, serta bukan merupakan perilaku yang 

sedang berlangsung terus menerus. Perilaku meminta yang dilakukan subjek 

ditunjukkan pada grafik berikut: 
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Grafik 1. Perilaku meminta 

Keterangan: 
B1-1 sampai B1-5 : Baseline sebelum treatment 
T1 sampai T20  : Sesi intervensi  
B2-1 sampai B2-5 : Baseline setelah treatment 
 

Subjek dan teman sebaya duduk bersama mengelillingi mainan-mainan 

yang ada di tikar lalu melihat-lihat dan memainkan mainan-mainan tersebut. 

Baseline 1 (B1) diawali dengan instruksi dari terapis “Bermain bersama!”, lalu 

subjek dan teman sebaya bermain bebas di ruangan tersebut. Selama baseline 1 

berlangsung, tampak bahwa subjek dan teman sebaya belum dapat 

menunjukkan perilaku bemain bersama-sama. Subjek yang begitu menyukai bola 

tampak tertarik dengan bola dan memainkannya sendirian, sedangkan kedua 

teman sebaya juga bermain dengan mainan-mainan yang ada. Dalam sesi 
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baseline 1 perilaku meminta yang dilakukan subjek telah dilakukan namun 

dengan jumlah yang sangat sedikit, bahkan tidak ada di baseline 1 sesi 3, 4, dan 

5. Jika menginginkan mainan subjek langsung mengambil mainan yang 

diinginkannya, atau meminta dan langsung merebut dari tengan temannya (B1-

2). Pada B1-1 dan B1-2 subjek sudah menunjukkan perilaku meminta, namun 

pada B1-3, B1-4, dan B1-5 perilaku tersebut tidak muncul lagi. Pada B1-1 subjek 

menunjukkan perilaku meminta yang cukup tinggi, hal tersebut dikarenakan sesi 

ini merupakan pertama kalinya subjek diberi kesempatan untuk bermain bola, 

yang merupakan mainan yang sangat disukainya. Di sesi B1-1 subjek 

melemparkan bola ke atas lemari dan bola tidak dapat diambil dari atas lemari 

sehingga subjek beberapa kali mengulang permintaan untuk diambilkan bola 

kepada terapis. Pada B1-2 perilaku meminta subjek menurun, subjek meminta 

kepada teman sebaya mainan yang ingin dimainkannya dan langsung 

mengambil mainan tersebut dari tangan temannya. Sedangkan pada B1-3, B1-4, 

dan B1-5 subjek sama sekali tidak menunjukkan perilaku meminta dan lebih 

banyak menghabiskan waktu untuk bermain bola sendirian di pojok ruangan. 

 Tahap pemberian treatment dimulai setelah terapis berkata “Bermain 

bersama!” lalu mengarahkan teman sebaya untuk mempraktekkan strategi PRT 

yang diawali dengan menarik perhatian subjek. Pada tahap pemberian 

intervensi, perilaku meminta kembali dilakukan oleh subjek namun belum 

konsisten. Kecilnya jumlah perilaku meminta yang dilakukan subjek dipengaruhi 

oleh salah satu strategi intervensi yaitu memberikan pilihan mainan atau aktivitas 

kepada subjek untuk meningkatkan motivasi subjek untuk melakukan inisiasi 

sosial. Dalam pemberian strategi ini subjek diminta untuk memilih mainan yang 

disukainya dengan menjawab pertanyaan yang diberikan teman sebaya. Perilaku 

mengungkapkan apa yang diinginkan subjek tersebut merupakan respon dan 

tanggapan dari pertanyaan teman sebaya atau perilaku yang muncul karena 

adanya prompt berupa contoh dan pertanyaan, sehingga tidak termasuk dalam 

kategori perilaku inisiasi sosial. Perilaku meminta yang dilakukan subjek selama 

sesi intervensi berlangsung terlihat belum konsisten, namun subjek telah 

menunjukkan permintaan-permintaan yang cukup beragam, misalnya meminta 

mainan yang diinginkannya ketika pilihan yang diberikan oleh teman sebayanya 

tidak sesuai dengan keinginannya seperti “sekarang main yang lain ya” atau 

“Willy mau main yang itu”. Perilaku meminta lain yang dilakukan subjek misalnya 
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saat bermain bowling atau bermain ludo, subjek meminta gilirannya untuk 

bermain seperti “sekarang saya” atau “giliran saya”. Selain itu, dalam sesi 

treatment, subjek mulai mengungkapkan keinginannya jika subjek tidak menyukai 

pilihan mainan yang diberikan oleh temannya.  

  Pada baseline 2 (B2), subjek dapat mempertahankan perilaku meminta 

yang telah dilatih selama sesi treatment. Perilaku meminta yang diungkapkan 

subjek semakin meningkat bahkan lebih banyak dibanding saat treatment 

berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa subjek termotivasi untuk meminta apa 

yang diinginkannya sehingga subjek  meminta apa yang diinginkannya meskipun 

teman teman sebaya tidak lagi menawarkan pilihan-pilihan mainan atau 

aktiviitas. Meski demikian, perilaku meminta di B2 tampak tidak konsisten, 

dikarenakan pilihan permainan yang beragam seperti yang terjadi pada B2-1 dan 

B2-4. Perilaku meminta yang cukup tinggi ditunjukkan oleh subjek pada B2-1 dan 

B2-4 sebab pada sesi tersebut permainan yang dimainkan oleh subjek dan 

teman sebayanya merupakan permainan bergiliran seperti memancing ikan dan 

bowling, hal tersebut memancing subjek untuk meminta giliran bermain kepada 

teman sebaya subjek. Sedangkan disisi lain terjadi penurunan yang cukup 

drastis di B2-2 sebab dalam sesi tersebut subjek terlihat lebih tertarik dengan 

permainan lain yang sedang tidak dimainkan oleh temannya sehingga subjek 

langsung mengambilnya dan tidak memunculkan perilaku meminta mainan 

kepada teman sebaya. 

 Apabila dilihat, terdapat peningkatan pada sesi baseline sebelum dan 

setelah treatment. Perilaku meminta tampak lebih banyak dimunculkan oleh 

subjek pada sesi baseline setelah treatment. Meningkatnya perilaku ini 

diakibatkan karena meningkatnya motivasi subjek sehingga mempengaruhi 

subjek melakukan perilaku meminta sesuatu agar mendapatkan apa yang 

diinginkannya. 
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b. Perilaku Bertanya 

Perilaku bertanya dalam penelitian ini adalah perilaku mengajukan 

pertanyaan kepada teman sebaya atau terapis yang tidak diprompt dan bukan 

merupakan perilaku sedang berlangsung terus menerus (tanya-jawab) dan 

melibatkan pergantian partner, perubahan aktivitas, atau jarak dengan interaksi 

sebelumnya setidaknya 3 detik. Di bawah ini menunjukkan grafik kemunculan 

perilaku bertanya yang dilakukan oleh subjek: 
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Grafik 2. Perilaku bertanya 

Keterangan: 
B1-1 sampai B1-5 : Baseline sebelum treatment 
T1 sampai T20  : Sesi intervensi  
B2-1 sampai B2-5 : Baseline setelah treatment 

 

 Selama B1 berlangsung, subjek sudah menunjukkan perilaku bertanya 

namun pertanyaan tersebut belum banyak dilakukan oleh subjek.  Disamping itu, 

subjek belum dapat menunjukkan dengan jelas kepada siapakah pertanyaan 

tersebut diajukan, sebab subjek pandangan mata subjek tidak mengarah ke 

orang tertentu, subjek juga tidak mendekati lawan bicara atau menggunakan 

sapaan saat bertanya sehingga terlihat seperti berbicara sendiri atau sekedar 

menggumam. Selama B1 juga tampak bahwa subjek lebih banyak memberikan 

perhatiannya kepada permainan bola daripada melakukan interaksi dengan 

kedua teman sebaya. Perilaku bertanya yang dilakukan subjek terkait dengan 

permainan yang menarik baginya seperti bola dan permainan yang tidak 

diketahui namanya oleh subjek.  

Pada sesi treatment, perilaku bertanya yang dilakukan subjek meningkat 

namun tidak konsisten. Perilaku bertanya yang dinilai dalam sesi treatment 

adalah perilaku yang betul-betul muncul dari subjek untuk memulai pembicaraan 
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dan bukan merupakan respon atau kelanjutan dari percakapan yang dilakukan 

sebelumnya. Pada sesi T1 terlihat perilaku bertanya yang meningkat, pada sesi 

tersebut subjek mengungkapkan pertanyaan yang sama sebanyak tiga kali di 

waktu yang berbeda yaitu “ini namanya apa?”. Pada T2 perilaku bertanya yang 

dilakukan subjek menurun, namun sudah beragam yaitu menanyakan nama 

mainan, apakah teman bisa, menanyakan permainan bowling dan bola. Selain 

itu, dalam sesi treatment subjek mulai menggunakan kata sapaan ketika 

bertanya, sehingga jelas terlihat kepada siapakah pertanyaan tersebut diajukan 

seperti yang dilakukan pada sesi T2, T9, T13, T14, T17, dan T20. Penggunaan 

sapaan tersebut contohnya, “Bisa nggak Claud?”, Semaya punya nggak 

fundough?”, atau “Claudine nggak ikut ya?”. Selain penggunaan sapaan, selama 

treatment pertanyaan yang diajukan subjek mulai beragam, seperti menanyakan 

salah satu teman sebaya yang sedang berhalangan hadir karena sedang sakit 

(T4) dan menanyakan mainan yang tidak ada (T8). Keberagaman pertanyaan 

yang diajukan subjek juga terlihat pada sesi T6, di sesi ini subjek dapat 

menanggapi strategi mengembangkan percakapan yang dilakukan teman 

sebaya melalui roleplay percakapan dengan menggunakan boneka-boneka 

binatang. Subjek melakukan inisiasi pertanyaan yang diajukan kepada “binatang” 

lain, yaitu “Kodok mau main apa kodok?”.  

Perilaku bertanya yang dilakukan subjek pada sesi treatment terlihat 

belum konsisten. Dari keseluruhan treatment, perilaku bertanya paling banyak 

dilakukan di sesi T4 dan T17. Di sesi tersebut tampak bahwa perilaku bertanya 

subjek cukup tinggi yaitu sembilan dan tujuh kali. Ketidakkonsistenan frekuensi 

bertanya ini disebabkan karena perilaku bertanya yang muncul dipengaruhi oleh 

jenis aktivitas permainan yang dipilih oleh subjek. Pada saat subjek memilih 

permainan berupa fundough, puzzle, atau boneka binatang, perilaku bertanya 

subjek lebih banyak muncul sebab dalam permainan tersebut teman sebaya 

subjek mempraktekan strategi mengembangkan kemampuan berbicara subjek 

dan mendorong subjek untuk bertanya.  

Setelah sesi treatment berakhir, masuklah pada sesi baseline 2 dimana 

strategi-strategi PRT tidak lagi diterapkan. Selama sesi baseline 2 berlangsung 

subjek tetap dapat mempertahankan perilaku bertanya meski belum konsisten. Di 

sesi ini, teman sebaya tidak lagi memberikan pilihan atau berusaha 

mengembangkan percakapan dengan subjek sesuai strategi PRT. Awalnya 
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frekuensi bertanya yang dilakukan subjek pada saat baseline 2 tampak rendah 

namun semakin lama semakin meningkat. Perilaku bertanya di sesi B2-1 rendah 

sebab subjek lebih banyak melakukan perilaku meminta sedangkan perilaku 

bertanya pada B2-2 rendah sebab subjek lebih banyak melakukan perilaku 

memberikan komentar. Selama baseline 2, perilaku bertanya subjek cukup 

beragam, bahkan subjek memberikan pilihan permainan kepada teman 

sebayanya seperti yang dilakukan oleh teman sebaya di sesi treatment. 

 Grafik menunjukkan adanya peningkatan perilaku bertanya yang 

dilakukan subjek selama penelitian berlangsung. Di awal penelitian (baseline1) 

subjek telah menunjukkan adanya perilaku bertanya yang belum konsisten dan 

belum jelas ditujukan kepada siapa. Perilaku bertanya ini mulai meningkat dan 

lebih beragam pada sesi intervensi, namun demikian belum dapat dilakukan 

secara konsisten. Pada sesi baseline 2, perilaku bertanya subjek masih tetap 

dilakukan meski tanpa diberi prompt atau bantuan berupa penerapan strategi 

yang dilakukan oleh teman sebaya. 

 

c. Perilaku Memberikan Komentar 

Perilaku memberikan komentar didefinisikan sebagai ekspresi opini 

yang diberikan oleh subjek terhadap mainan atau aktivitas yang dilakukan oleh 

diri sendiri maupun yang dilakukan oleh teman sebaya. Hasil perilaku 

memberikan komentar ditunjukkan oleh grafik dibawah ini: 
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 Grafik 3. Perilaku berkomentar 

Keterangan: 
B1-1 sampai B1-5 : Baseline sebelum treatment 
T1 sampai T20  : Sesi intervensi  
B2-1 sampai B2-5 : Baseline setelah treatment 
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Selama baseline 1 berlangsung, subjek telah menunjukkan perilaku 

berkomentar dengan jumlah yang kecil. Perilaku berkomentar yang cukup tinggi 

muncul pada B1 ketika bola yang dimainkannya tersangkut di atas lemari. 

Kejadian tersebut membuat subjek tidak dapat mengontrol perilaku dan 

mengucapkan banyak kata-kata secara berulang, mengingat bola merupakan 

permainan yang paling disukai subjek dan subjek baru pertama kali diberi 

kesempatan bermain bola dalam sesi penelitian. Perilaku memberikan komentar 

yang ditunjukkan subjek pada sesi baseline cenderung berulang dari hari ke hari. 

Dalam sesi tersebut subjek melakukan verbalisasi saat subjek jatuh terpeleset 

seperti “Aduh, jatuh..” Selain itu, subjek masih cenderung lebih asyik bermain 

sendiri sehingga verbalisasi yang dilakukan subjek terlihat seperti perilaku 

berbicara sendiri.  

Saat treatment berlangsung, subjek kembali menunjukkan komentar-

komentar terhadap permainan dan aktivitas yang sedang berlangsung. Perilaku 

memberikan komentar yang dilakukan subjek selama treatment berlangsung 

cenderung tidak konsisten. Komentar yang diberikan subjek cenderung beragam, 

terkait dengan mainan yang dimainkan, aktivitas yang dilakukan, maupun 

perasaan subjek. Sebagian besar komentar terkait dengan mainan yang sedang 

dimainkan subjek seperti bola yang tersangkut di atas lemari, memberikan 

komentar tentang bowling yang dimainkannya, atau permainan bola yang 

dilakukannya. Subjek belum banyak melakukan verbalisasi untuk menunjukkan 

perasaannya kecuali pada T12, dimana subjek mengungkapkan bahwa subjek 

senang dan T15 dimana subjek mengungkapkan bahwa permainan yang sedang 

dilakukan tidak seru. Disamping itu subjek lebih banyak memberikan komentar 

terkait dengan mainan yang sedang dimainkan bersama teman sebaya, seperti 

mainan yang banyak jumlahnya, bola yang mengenai sasaran, bowling dan play 

dough. Selama intervensi berlangsung perilaku subjek dalam memberikan 

komentar atau opini masih belum konsisten. Ketidakkonsistenan tersebut 

disebabkan karena beberapa kali komentar yang diungkapkan subjek bukan 

merupakan inisiatif subjek sendiri melainkan merupakan respon atas apa yang 

diucapkan terapis atau teman sebaya.  

Pada baseline setelah treatment, perilaku berkomentar subjek cukup 

tinggi di awal namun sedikit menurun pada B2-4 dan B2-5, meski demikian 

selama baseline 2 berlangsung subjek tetap dapat mempertahankan perilaku 
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memberikan komentar. Subjek subjek tidak hanya mengomentari permainan 

yang sedang dimainkannya bahkan mulai membicarakan suara siswa kelas lain 

yang sedang berolahraga di luar ruangan (B2-2).  

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa ada peningkatan perilaku 

memberikan komentar yang dilakukan oleh subjek selama sesi penelitian 

berlangsung. Semula perilaku memberikan komentar yang dilakukan subjek 

cenderung terlihat seperti berbicara sendiri dan cenderung berulang, namun 

setelah sesi treatment berlangsung dan subjek diajarkan untuk mengarahkan 

pandangan, subjek dapat mengarahkan perhatiannya kepada lawan bicaranya. 

Subjek juga termotivasi untuk mengucapkan kata-kata saat bermain untuk 

mengomentari permainan atau aktivitas yang sedang dilakukan. 

 

d. Perilaku Memanggil Teman 

Perilaku menyapa, didefinisikan sebagai melakukan vokalisasi menyebut 

nama teman dengan pandangan mengarah kepada nama yang disebut, atau 

perilaku vokalisasi seperti hai, halo, hai/halo.. ( diikuti nama teman). Perilaku 

menyapa yang dilakukan subjek ditunjukkan oleh grafik dibawah ini: 
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Grafik 4. Perilaku Memanggil Teman 

Keterangan: 
B1-1 sampai B1-5 : Baseline sebelum treatment 
T1 sampai T20  : Sesi intervensi  
B2-1 sampai B2-5 : Baseline setelah treatment 
 

Pada saat baseline subjek tidak melakukan perilaku memanggil teman 

sama sekali, hal ini terjadi karena perhatian subjek lebih banyak tertuju pada 

mainan yang disediakan. Subjek sesekali saja melihat ke arah teman dan 

permainan yang sedang dibawa teman sebayanya namun subjek belum memiliki 

keinginan untuk menyebut nama maupun menyapa teman dan terapis. 

Sedangkan saat teman subjek berusaha memanggil subjek, subjek tidak 

memperhatikan dan tidak menjawab panggilan teman tersebut. 
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Pada saat sesi treatment berlangsung, subjek mulai menunjukkan 

perilaku memanggil nama meski munculnya perilaku tersebut belum konsisten. 

Perilaku memanggil nama diajarkan dengan memanggil nama subjek di hadapan 

subjek langsung dan mengarahkan subjek untuk menyebut nama teman yang 

harus mendapatkan giliran. Selama sesi berlangsung salah satu teman sebaya 

menyebut nama teman yang lain misalnya, “lempar ke Semaya” atau 

memberikan pilihan “Bola ini mau dilempar ke Claudine atau Semaya?”, “Giliran 

Claudine atau Semaya?”. Hal tersebut membuat subjek terlatih untuk menyebut 

nama teman sebaya ketika bermain bersama, sehingga subjek dapat memanggil 

teman sebaya agar teman tersebut melihat atau mengarahkan pandangan 

kepada subjek. Perilaku memanggil atau menyebut nama teman sebaya dapat 

dilakukan subjek di saat treatment berlangsung, akan tetapi perilaku tersebut 

terlihat belum konsisten. Dalam satu sesi perilaku tersebut hanya dilakukan 

sekali atau dua kali, bahkan pada beberapa sesi (T2, T3, T5, T6, T13, T15, T16, 

T18) perilaku tersebut sama sekali tidak muncul. Hal ini dikarenakan beberapa 

strategi dalam intervensi, di satu sisi berfungsi untuk meningkatkan motivasi dan 

memberikan contoh perilaku kepada subjek namun disisi lain teman sebaya terus 

menerus mendampingi subjek dan bermain bersama subjek membuat subjek 

tidak perlu memanggil nama teman sebayanya untuk melihatnya atau 

menghampirinya. 

 Pada baseline 2, subjek dapat mempertahankan perilaku memanggil 

nama teman, bahkan dalam sesi B2-1 perilaku memanggil cukup meningkat. Hal 

ini terjadi karena motivasi subjek untuk bermain dengan teman sebaya telah 

meningkat sedangkan teman sebaya tidak lagi mendampingi subjek terus 

menerus, sehingga subjek berusaha memanggil teman sebaya agar teman 

tersebut melihat ke arah subjek. Perilaku tersebut terlihat konsisten dengan 

frekuensi yang kecil yaitu satu kali perilaku setiap sesi. Selama penelitian 

berlangsung subjek menunjukkan peningkatan perilaku memanggil nama 

temannya meski peningkatan tersebut terlihat sangat kecil frekuensinya dan 

belum terlihat konsisten selama treatment berlangsung. 
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e. Perilaku Memberikan Afeksi 

Perilaku memberikan afeksi didefinisikan sebagai perilaku menunjukkan 

kasih sayang atau perhatian kepada teman sebaya. Perilaku memberikan afeksi 

yang dilakukan subjek ditunjukkan oleh grafik dibawah ini: 

Grafik 5. Perilaku Memberikan Afeksi 

Keterangan: 
B1-1 sampai B1-5 : Baseline sebelum treatment 
T1 sampai T20  : Sesi intervensi  
B2-1 sampai B2-5 : Baseline setelah treatment 

 

Selama sesi baseline 1 berlangsung subjek sama sekali tidak 

menunjukkan perilaku memberikan afeksi. Subjek terlihat lebih banyak 

melakukan aktivitas sendiri dan menggumam berbicara sendiri. Setelah sesi 

baseline 1 berakhir, masuklah pada sesi treatment. Sama halnya seperti sesi 

baseline, dalam sesi treatment subjek tidak menunjukkan perilaku memberikan 

afeksi kepada teman sebaya. Perilaku afeksi baru muncul di baseline 2 sesi 

terakhir yaitu saat subjek dan teman sebaya memasang puzzle bersama. Di sesi 

tersebut subjek melihat salah satu teman sebaya kesulitan memasang puzzle, 

lalu subjek mengungkapkan kepada teman tersebut, “susah ya puzzlenya?”. Hal 

ini menunjukkan bahwa sesi intervensi tidak dapat melatih subjek untuk 

memberikan afeksi kepada teman sebayanya. 
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f. Berbagi Mainan 

Perilaku berbagi mainan, didefinisikan sebagai subjek memberikan 

mainan dan menawarkan mainan secara verbal kepada teman sebaya. Perilaku 

berbagi mainan yang dilakukan subjek ditunjukkan oleh grafik dibawah ini: 

 

Grafik 6. Perilaku Berbagi Mainan 

 
Keterangan: 
B1-1 sampai B1-5 : Baseline sebelum treatment 
T1 sampai T20  : Sesi intervensi  
B2-1 sampai B2-5 : Baseline setelah treatment 
 

 Pada awal sesi baseline 1, subjek tidak menunjukkan adanya perilaku 

berbagi dan cenderung merebut mainan jika subjek menginginkan mainan yang 

sedang dimainkan oleh teman sebaya (B1-1, B1-2, dan B1-3). Perilaku berbagi 

muncul pada sesi ke 4 disaat subjek  memberikan permainan puzzle kepada 

teman sebaya dan sesi ke 5 disaat subjek memberikan potongan puzzle agar 

dipasang oleh teman sebaya. Sejalan dengan yang terjadi pada sesi baseline 1, 

pada sesi treatment subjek tidak menunjukkan perilaku berbagi sama sekali (T1-

T11). Perilaku berbagi mainan muncul di sesi T12 dan T13 masing-masing 

dilakukan sekali. Selanjutnya, perilaku berbagi tidak muncul lagi hingga treatment 

berlangsung. Pada baseline 2, perilaku berbagi tidak muncul pada sesi B2-1 dan 

kembali dilakukan oleh subjek pada B2-3 dan B2-4, pada sesi tersebut subjek 

memberikan mainan kepada temannya dan mengucapkan “ini untuk kamu”.  

Berdasarkan uraian tersebut tampak bahwa tidak ada peningkatan 

perilaku berbagi. Hal ini disebabkan, karena selama treatment berlangsung 

subjek lebih banyak di ajarkan untuk berinisiatif meminta apa yang diinginkannya 

dengan baik (tidak merebut). Meskipun perilaku berbagi tidak menunjukkan 

peningkatan yang signifikan namun selama penelitian berlangsung subjek dapat 

meminta mainan degan baik dan tidak lagi merebut mainan yang dimainkan oleh 

teman sebaya. 

 



33 
 

g. Menunjukkan Gestur Sembari Melihat ke Arah Lawan Bicara 

 

Perilaku menunjukkan gestur sembari melihat arah lawan bicara 

ditunjukkan pada grafik berikut ini: 
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Grafik 7. Perilaku Menunjukkan Gestur Sembari Melihat ke Arah Lawan Bicara 

 
Keterangan: 
B1-1 sampai B1-5 : Baseline sebelum treatment 
T1 sampai T20  : Sesi intervensi  
B2-1 sampai B2-5 : Baseline setelah treatment 

  

 Selama sesi baseline 1 berlangsung, subjek sama sekali tidak menjukkan 

gestur dan melihat ke arah lawan bicara. Perhatian subjek lebih tertuju pada bola 

yang sedang dimainkannya. Selama baseline subjek bermain bola sendiri dan 

tertawa sendiri ketika ada hal yang dianggapnya lucu. 

 Setelah sesi baseline 1 dilakukan, sesi treatment dilakukan. Pada sesi 

treatment, subjek mulai diarahkan untuk melakukan kontak mata. Di sesi T1 dan 

T2 subjek masih menghindar ketika teman sebaya mengarahkan kontak mata. 

Pada sesi T3 subjek mulai dapat menunjukkan gestur akan tetapi dalam jumlah 

yang rendah. Gestur yang dilakukan bersamaan dengan kontak mata ini kembali 

muncul di T4, T6, T9, T11, T12, T14, T15, T16, T19, T20. Gestur ditunjukkan 

pada saat subjek menunjuk mainan bersamaan dengan melihat teman 

sebayanya, mengacungkan jempol dan tertawa sembari melakukan kontak mata 

dengan teman sebaya atau meminta teman sebaya melihat mainan yang 

ditunjukknya sembari melakukan kontak mata.  

 Di sesi baseline 2, intervensi tidak lagi dilakukan namun subjek masih 

tetap dapat mempertahankan perilaku menunjukkan gestur dan melihat ke arah 

lawan bicara. Perilaku tersebut seperti menunjuk teman, melihat ke arah teman 

sembari mengarahkan bola agar teman sebaya menangkap bola yang 

dilemparkan, serta tersenyum dan melakukan kontak mata dengan teman 

sebaya ketika bola yang dimainkan tersangkut di atas lemari. Peningkatan 
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perilaku menunjukkan gestur menunjukkan bahwa strategi mengarahkan 

perhatian subjek dapat membuat subjek melakukan gestur sembari melakukan 

kontak mata dengan lawan bicaranya. Peningkatan kemampuan ini terjadi 

karena dalam strategi pertama subjek dilatih untuk melakukan kontak mata dan 

mengembangkannya dalam interaksi dengan teman sebaya. 

 Disamping perilaku-perilaku inisiasi sosial diatas, ada perilaku inisiasi 

sosial lain yang sama sekali tidak muncul pada saat baseline dan treatment 

berlangsung, yaitu perilaku mengajak teman bermain. Hal ini dikarenakan selama 

sesi treatment berlangsung, teman sebaya berperan aktif untuk mendekati subjek 

dan memberikan pilihan-pilihan permainan kepada subjek, sehingga meski 

subjek tidak mengajak bermain, teman-teman sebaya mendekati dan mengajak 

subjek bermain. 

PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah Pivotal Response 

Treatment yang diimplementasi oleh teman sebaya dapat digunakan untuk 

melatih kemampuan inisiasi sosial pada anak PDD-NOS. Hasil analisis penelitian 

menunjukkan bahwa ada peningkatan perilaku inisiasi sosial yang sangat 

signifikan pada anak PDD-NOS setelah diberi intervensi PRT yang 

diimplementasi oleh teman sebaya, yang ditunjukkan dengan  hasil z -2,371 

dengan p<0,01. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya oleh Pierce & Schreibman (2003) yang menggunakan PRT yang 

diimplementasi oleh teman sebaya untuk meningkatkan beberapa kemampuan 

sosial pada anak autis yang menunjukkan adanya peningkatan beberapa 

ketrampilan sosial yang termasuk didalamnya adalah kemampuan inisiasi sosial.  

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). Anak-anak tersebut mengalami kesulitan dalam permainan 

berkelompok, dan membentuk persahabatan dengan teman sebaya, meski 

beberapa diantaranya dapat terlibat dalam permainan anak-anak Tsai (2003). 

Subjek dalam penelitian ini juga mengalami hal yang sama, di lingkungan 

sekolah subjek memiliki keinginan untuk bergabung dengan teman-temannya 

untuk bermain bola bersama, namun subjek tidak memahami bagaimana cara 
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untuk ikut bergabung bersama. Saat ingin bermain, verbalisasi yang dilakukan 

subjek terbatas dan langsung bergabung dalam kelompok anak yang bermain 

sepak bola dan ikut menendang bola tanpa mengikuti aturan permainan 

sehingga tidak jarang perilaku subjek ini membuat teman-teman subjek merasa 

tidak nyaman. Disisi lain, kurangnya respon positif dari teman sekolah subjek 

membuat motivasi subjek untuk bersosialisasi menjadi kurang sehingga subjek 

tak jarang terlihat menyendiri. 

Melihat bahwa kemampuan inisiasi subjek masih kurang maka subjek 

perlu dilatih untuk meningkatkan kemampuan inisiasi sosialnya dengan metode 

PRT dengan teman sebaya sebagai mediator. Inti dari PRT dengan teman 

sebaya sebagai mediator adalah meningkatkan inisiasi sosial dengan cara 

meningkatkan motivasi subjek. Dalam konteks interaksi sosial motivasi 

dideskripsikan sebagai, anak memiliki hasrat dan keinginan untuk berinteraksi 

atau bermain dengan anak lain (Pierce &Schreibman, 2007). Motivasi dapat 

ditingkatkan dengan penerapan pengkondisian operan yaitu melibatkan 

pemberian imbalan kepada individu atas munculnya perilaku yang diharapkan 

(Corey, 2007). Skinner, tokoh penggagas pendekatan behavior mengungkapkan 

bahwa sebuah perilaku pasti melahirkan konsekuensi-konsekuensi tertentu, dan 

konsekuensi ini mengubah kecenderungan makhluk hidup untuk mengulangi 

perilaku yang sama setelah itu (Boeree, 2006). Apabila dijabarkan maka dalam 

pengkondisian operan, perilaku timbul karena didahului oleh suatu sebab 

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

(consequence). Hal inilah yang menjadi dasar treatment PRT dengan teman 

sebaya sebagai mediator.  

Dalam PRT, teknik pengkondisian operan diterapkan dalam situasi 

natural dengan menjadikan orang yang terlibat dalam kehidupan anak di 

lingkungan naturalnya menjadi mediator atau pelaku intervensi, dalam hal ini 

teman sebaya dipilih sebagai mediator yang akan melatih subjek. Teman sebaya 

dipilih sebab beberapa penelitian menunjukkan bahwa strategi intervensi yang 

paling tepat diterapkan untuk menerapkan fungsi sosial anak, adalah intervensi 

yang melibatkan teman sebaya (Disalvo & Oswald, 2002). Keterlibatan teman 

sebaya membuat perilaku lebih mudah digeneralisasikan oleh subjek dalam 

kehidupan sehari-hari, demikian juga dapat diterapkan oleh teman sebaya ketika 

berinteraksi dengan subjek (Livingston & Darling, 2011). Proses terapeutik yang 
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terjadi dalam treatment ini adalah, perilaku yang dilakukan subjek pasti 

menimbulkan konsekuensi-konsekuensi tertentu yang membuat subjek 

mengulangi perilaku yang sama setelah itu, misalnya pada saat teman sebaya 

memberikan pilihan mainan dan subjek melakukan verbalisasi, subjek menerima 

konsekuensi berupa bola dan aktivitas bermain bersama dengan teman 

sebayanya. Hal tersebut membuat subjek kembali mengulang perilakunya 

dengan mengucapkan nama mainan agar subjek mendapatkan konsekuensi 

berupa mainan yang diinginkannya. 

Proses penelitian diawali dengan sesi baseline untuk melihat perilaku 

awal subjek saat berinteraksi dengan teman sebaya. Pada sesi ini subjek diberii 

instruksi “Bermain bersama!”, lalu subjek dan teman sebaya bermain bebas di 

ruangan tersebut. Selama baseline 1 berlangsung, tampak bahwa subjek dan 

teman sebaya belum dapat menunjukkan perilaku bemain bersama-sama. 

Perilaku yang telah muncul selama baseline 1 adalah perilaku meminta, perilaku 

bertanya, memberikan komentar, serta berbagi mainan, namun perilaku tersebut 

muncul dengan jumlah yang kecil. Di sisi lain perilaku yang sama sekali tidak 

muncul adalah perilaku mengajak bermain, memanggil nama teman, 

memberikan afeksi, dan menunjukkan gestur sembari melihat ke arah lawan 

bicara.  

Pada sesi treatment subjek dan teman sebaya bermain di ruangan yang 

sama dengan instruksi yang sama seperti baselinne yaitu  “Bermain bersama!”. 

Selanjutnya setelah instruksi dilakukan, teman sebaya secara bertahap 

mempraktekan strategi PRT yaitu : 1) menarik perhatian, 2) menggunakan 

bahasa yang mudah dipahami, 3) memberikan pilihan untuk 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). Selama treatment berlangsung, subjek mulai menunjukkan peningkatan 

perilaku inisiasi sosial. Perilaku inisiasi sosial yang menunjukkan selama 

treatment berlangsung diantaranya perilaku meminta, perilaku bertanya, 

memberikan komentar, memanggil teman dan menunjukan gestur sembari 

melihat ke arah lawan bicara, sedangkan perilaku inisiasi sosial yang tidak 

mengalami peningkatan adalah perilaku memberikan afeksi, berbagi mainan dan 

mengajak bermain. 
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Setelah treatment selesai, dilakukan pengukuran kembali pada sesi 

baseline 2. Hasil pengukuran baseline 2 menunjukkan bahwa perilaku inisiasi 

subjek tetap dapat dilakukan meski teman sebaya tidak lagi menerapkan strategi 

intervensi PRT. Perilaku yang tetap dapat dipertahankan selama baseline  yaitu 

perilaku meminta, bertanya, memberikan komentar, memanggil teman, 

menunjukkan gestur sembari melihat ke arah lawan bicara. Akan tetapi ada 

perilaku yang tidak mengalami peningkatan dan sama sekali tidak muncul yaitu  

perilaku mengajak bermain. Sedangkan perilaku afeksi yang sebelumnya tidak 

muncul, mulai dilakukan subjek pada baseline 2 sesi ke-5 dan perilaku berbagi 

mainan menunjukkan keajegan jumlah dari baseline 1, treatment, dan baseline 2 

yaitu dua kali. 

Berdasarkan uraian sebelumnya, PRT dengan teman sebaya sebagai 

mediator dapat meningkatkan perilaku inisiasi sosial, bahkan perilaku yang 

sebelumnya sama sekali tidak dapat dilakukan subjek seperti memanggil teman 

dan menunjukkan gestur sembari melihat ke arah lawan bicara. Hal tersebut 

terjadi karena langkah pertama dari treatment ini adalah mengarahkan perhatian 

subjek, sehingga subjek terlatih untuk melihat ke arah lawan bicara saat subjek 

menunjukkan gestur atau isyarat tertentu.  Sejalan dengan itu, mengarahkan 

perhatian subjek juga meningkatkan kesadaran subjek akan hadirnya teman 

sebaya yang bermain bersamanya sehingga subjek mulai dapat melihat dan 

menyebut nama, serta menyapa teman sebaya tersebut. Faktor lain yang dapat 

membuat membuat perilaku inisiasi sosial subjek meningkat dalam treatment ini 

adalah karena adanya variasi pilihan dari aktivitas dapat meningkatkan motivasi 

subjek dan menjadi reinforcement bagi subjek (Pierce & Shcreibman, 1995). 

Meski demikian beberapa perilaku subjek terlihat belum konsisten, hal ini 

dipengaruhi oleh permainan yang dipilih oleh subjek yang beragam. Ada 

permainan yang memancing munculnya perilaku meminta seperti bowling, bola, 

namun juga ada permainan yang memancing perilaku bertanya seperti fundough 

dan boneka binatang. Di sisi lain PRT dengan teman sebaya sebagai mediator 

belum dapat meningkatkan kemampuan afeksi dan berbagi yang dilakukan oleh 

subjek. Hal ini dikarenakan, dalam treatment subjek merupakan penentu aktivitas 

dan permainan sehingga teman sebaya mengikuti keinginan subjek, sehingga 

perilaku subjek untuk berbagi dan memberikan afeksi mejadi kurang meningkat. 
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Pelaksanaan penelitian ini tidak lepas dari kelemahan. Dalam penelitian 

ini terdapat beberapa kelemahan diantaranya mainan yang dipilih oleh subjek 

belum tentu disukai oleh teman sebaya sehingga kurang menarik bagi teman 

sebaya, selain itu training dilakukan dalam waktu yang terbatas sedangkan untuk 

penggunaan kemampuan inisiasi dalam kehidupan sosial anak PDD-NOS 

membutuhkan pelatihan yang diulang-ulang, demikian juga teman sebaya masih 

memerlukan pelatihan yang lebih lagi agar dapat melakukan treatment secara 

mandiri. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa 

Pivotal Response Treatment dengan teman sebaya sebagai mediator dapat 

meningkatkan inisiasi sosial pada anak PDD-NOS seperti meminta, bertanya, 

berkomentar, memanggil teman, dan menunujukkan gestur sembari melihat ke 

arah lawan bicara. 

 

Saran 

1. Sebaiknya pemberian training kepada teman sebaya dilakukan lebih 

panjang sehingga teman sebaya dapat menerapkan strategi secara 

mandiri.  

2. Sebaiknya permainan yang dipilih lebih beragam, tidak hanya permainan 

yang disukai subjek namun juga permainan yang disukai teman sebaya 

sehingga teman sebaya tidak mengalami kebosanan. 
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