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PENERAPAN CERITA SOSIAL UNTUK MENINGKATKAN 

 SENYUM SOSIAL PADA ANAK AUTIS 

 

PENDAHULUAN 

 

Manusia sebagai mahluk sosial tidak bisa  melepaskan diri dari keberadaan 

individu lain dalam lingkungannya, untuk itu diperlukan keharmonisan dalam 

hubungan antar individu sehingga interaksi yang terjadi dapat memenuhi hajat 

hidup. Menjalin hubungan harmonis antar satu individu dengan individu lain 

bukanlah suatu kemampuan yang muncul begitu saja, apalagi di tengah-tengah 

kehidupan yang semakin mengarah pada pola kehidupan individualis. Membina 

hubungan yang harmonis dengan individu lain merupakan suatu keterampilan 

sosial yang harus dipersiapkan sejak masa awal kehidupan seorang individu. 

Keterampilan yang bukan semata-mata sebuah konsep teoritis yang hanya bisa 

disampaikan melalui sebuah pengajaran dan pengarahan, tetapi suatu keterampilan 

praktis yang harus langsung dialami individu melalui interaksinya dengan 

individu lain (Rila, 2013). 

Anak yang dinilai tidak kompeten secara sosial cenderung mengalami 

penolakan atau isolasi sosial. Individu dapat mencapai kompetensi sosial jika 

memiliki keterampilan sosial yang adekuat. Keterampilan sosial adalah 

kemampuan khusus yang menyebabkan seseorang mengerjakan tugas sosial 

khusus secara kompeten. Keterampilan sosial secara umum dapat dipahami 

sebagai perilaku-perilaku yang diperkuat sesuai dengan usia individu dan situasi 

sosial yang mengakibatkan penerimaan dan penilaian positif dari orang lain serta 

tidak mengakibatkan hukuman (Novita, 2010). Keterampilan sosial merupakan 

kemampuan individu untuk berespon secara positif terhadap lingkungannya, baik 

dalam membangun, memelihara, dan meningkatkan dampak-dampak positif dari 

relasi dengan individu lain (Rila R., 2013). Keterampilan sosial adalah 

keterampilan atau strategi yang digunakan untuk memulai ataupun 

mempertahankan suatu hubungan yang positif dalam interaksi sosial, yang 
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diperoleh melalui proses belajar dan bertujuan untuk mendapatkan hadiah atau 

penguat dalam hubungan interpersonal yang dilakukan (Farida, dkk, 2013). 

Menurut Gray (2000), senyum termasuk dalam keterampilan sosial. Senyum 

merupakan modal utama untuk meraih sukses dalam pergaulan. Kemampuan 

tersenyum merupakan anugerah bawaan bagi  semua manusia, satu-satunya 

makhluk di muka bumi yang dapat tersenyum. Kemampuan ini dianugerahkan 

agar manusia bisa saling mengenal, membangun hubungan yang ramah, makin 

dekat, dan hidup bersama-sama. Senyum dapat dipahami di seluruh dunia karena 

merupakan bahasa manusia yang paling mendunia. Senyum dapat menghancurkan 

halangan-halangan bahasa dan antar bangsa, serta  menjalin hubungan yang erat 

meski mustahil berkomunikasi dengan kata-kata. Senyum merupakan ekspresi 

wajah yang paling alamiah, tidak memerlukan biaya, bisa dilakukan semua orang 

dan tidak memiliki dampak yang buruk (Hodgkinson, 2005). 

Senyum selalu berhubungan dengan segala macam emosi positif. Senyum 

menunjukan bahwa kita merasa bahagia dan merasa nyaman. Senyum merupakan 

tanda-tanda emosi positif (Hodgkinson, 2005). Ketika senyum, konfigurasi otot-

otot wajah menyebabkan penurunan temperatur di daerah otak dimana dilepaskan 

neurotransmiter serotonin, perubahan ini menghambat pelepasan neurotrasmiter, 

yang menyebabkan suatu perasaan positif. (Atkinson R, dkk. 1993). Emosi Positif 

yaitu senang, yang bersumber dari stimulus benda/objek dan situasi/kegiatan. 

Tindakan-tindakan yang memperlihatkan emosi senang adalah senyum (Sri, dkk. 

2013). Lebih dari 100 tahun yang lalu, Duchenne seorang neurologi dari Perancis 

mengamati lebih dari satu cara untuk senyum, tetapi hanya satu jenis senyum yang 

termasuk dalam emosi positif, seperti senyum yang menunjukan wajah dengan 

perpaduan kontraksi otot zygomatic major, yang disebabkan karena ujung bibir 

tertarik ke atas, dan orbicularis oculi yang disebabkan kulit bagian atas dan bawah 

mata tertarik ke arah bola mata (Ekman & Frank, 1996). Menurut Hodgkinson 

(2005) senyum muncul ketika otot zigomatik mayor menarik kedua sudut bibir ke 

arah tulang pipi dan orbicularis oculi mengangkat pipi dan mengumpulkan daerah 

kulit di sekitar kantung mata.  
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Selain itu senyum juga bermanfaat dalam kesehatan mental. Seorang ahli 

jiwa terkenal dari Amerika, William James mengatakan bahwa tampak bahagia 

akan menimbulkan perasaan bahagia yang sebenarnya. Apabila seseorang 

mencoba tersenyum, meskipun alasan perasaan kurang kuat untuk itu, lambat laun 

alasan perasaan itu akan terbentuk dengan sendirinya (Chandra, 1986). Senyum 

mendorong sistem tubuh untuk tetap tenang dan santai, serta senyum memiliki 

fungsi mengurangi stres dan ketegangan. Senyum merupakan emosi dasar 

manusia yang paling universal yang kita kenal. Dari jarak 45 meter senyum di 

wajah seseorang dapat dikenali, sementara emosi lain tidak. Senyum hanya 

melibatkan satu otot di wajah yaitu otot zigomatik mayor, yang menjulur ke 

bawah dari tulang pipi hingga ke ujung bibir. Senyum memiliki banyak manfaat 

seperti menyembuhkan penyakit dan memelihara kesehatan, selain itu senyum 

juga pemecah kebekuan yang paling mujarab dalam pertemuan sosial. Senyum 

menjadi pelumas roda kehidupan sosial dan membuat segala macam pertemuan 

terasa menyenangkan. Senyum menawarkan persahabatan, karena itu senyum 

sangatlah penting bagi interaksi sosial (Hodgkinson, 2005). 

Senyum yang dimaksudkan dalam penelitian ini bukan senyum dimana anak 

senyum-senyum sendiri atau anak hanya sekedar menirukan gerak senyum orang 

lain, tetapi senyum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah senyum sosial, 

dimana anak diharapkan dapat melakukan kontak mata dengan pemberi stimulus 

senyum di lingkungannya,  kemudian anak dapat membalas memberikan senyum 

balasan terhadap lingkungan yang memberikan stimulus berupa senyum sebagai 

bentuk ungkapan emosi positif bahwa mereka merasa senang ketika ada orang 

memberi stimulus senyum yang muncul melalui ekspresi wajah anak ketika 

membalas senyum dari lingkungannya. Seperti yang dikatakan dalam Atkinson R, 

dkk (1993) Emosi adalah persepsi perubahan tubuh tertentu; ekspresi wajah, 

adalah perubahan tubuh, kita gembira karena itu kita senyum. 

Peneliti memilih senyum sosial untuk diteliti karena senyum merupakan 

modal utama dalam  meraih kesuksesan dalam interaksi sosial serta memiliki 

banyak manfaat untuk kesehatan mental, namun setelah melakukan wawan cara 

dengan para terapis diketahui bahwa anak-anak yang diberikan terapi sudah 
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diajarkan berbagai kemampuan dasar seperti kontak mata, duduk tenang, dan 

keterampilan lainnya, namun belum diajarkan mengenai senyum sosial. 

Berdasarkan hasil observasi pada Oktober 2012- Maret 2013 di dua tempat terapi, 

terlihat bahwa anak-anak autis memperlihatkan ekspresi yang datar, tatapan mata 

kosong, ketika ada orang yang memanggil anak autis, anak autis hanya diam, anak 

juga belum mampu membalas senyum yang diberikan oleh lingkungan kepada 

anak autis. Anak autis cenderung asik dengan dunia mereka sendiri bahkan ketika 

ada lingkungan yang mencoba mengajak berinteraksi dengan memberikan 

senyum, anak autis cenderung hanya memperlihatkan ekspresi wajah datar seolah 

tidak peduli dengan senyum yang lingkungan berikan, sehingga membuat anak 

autis terlihat kaku dan tidak dapat berinteraksi dengan lingkungan di sekitar 

mereka, hal ini dikarenakan anak autis tidak memiliki keterampilan sosial untuk 

melakukan interaksi. 

Kelemahan kualitas dalam interaksi sosial adalah tanda utama dari 

karakteristik anak autis (Burgess & Turkstra, 2006). Menurut Winarsih, dkk 

(2013) Anak dengan gangguan  autis adalah anak yang mengalami gangguan 

dalam tiga area dengan tingkatan yang berbeda-beda yaitu kemampuan 

komunikasi, dan interaksi sosial, serta pola-pola perilaku yang repetitif dan 

stereotip. Salah satu ciri anak autis adalah kesulitan dalam senyum sosial 

(merespon/membalas senyum orang lain disekitarnya). 

Istilah autis saat ini telah menjadi bahan pembicaraan yang hangat di 

kalangan masyarakat. Gangguan autis mempunyai rentang yang cukup panjang, 

pada ujung yang satu terdapat autis ringan sedangkan pada  ujung yang lain autis 

yang berat sekali (Sugiarto, dkk, 2004). Secara etimologis autism berasal dari kata 

“auto” yang berati diri sendiri, dan “isme” artinya paham atau aliran. Dengan 

demikian autisme diartikan sebagai suatu paham yang hanya tertarik pada 

dunianya sendiri. Perilakunya timbul semata-mata karena dorongan dari dalam 

dirinya. Penyandang autis seakan-akan tidak peduli dengan stimulus-stimulus 

yang datang dari orang lain (Soendari, 2013). Menurut Baron dan Cohen autis 

adalah suatu kondisi mengenai seseorang sejak lahir ataupun saat masa balita yang 

membuat dirinya tidak dapat membentuk hubungan sosial atau komunikasi yang 
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normal, selain itu juga mengalami kesulitan untuk memahami bahwa sesuatu 

dapat dilihat dari sudut pandang orang lain. Akibatnya anak-anak tersebut 

terisolasi dari manusia lain dan masuk dalam dunia repetitif, aktivitas dan minat 

yang obsesif serta sulit mengembangkan kemampuan berinteraksi dan bergaul 

(Indar, 2013), menurut Sugiarto, dkk, (2004)  mengemukakan bahwa autis 

merupakan kondisi anak yang mengalami gangguan hubungan sosial yang terjadi 

sejak lahir atau masa perkembangan sehingga menyebabkannya terisolasi dari 

kehidupan manusia. 

Autisme adalah suatu sindroma gangguan perkembangan anak yang sangat 

kompleks dan berat, dengan dugaan penyebab yang sangat bervariasi, serta gejala 

klinik yang biasanya muncul pada tiga tahun pertama dari kehidupan anak-anak 

tersebut (Santosa, 2003). Autisme atau gangguan autistic sering disebut autis atau 

anak autis (childhood autism, infantile autism, atau early infantile autism), adalah 

gangguan yang terjadi pada anak sebelum usia 3 tahun, dan ditandai dengan 

adanya  gangguan dalam interaksi sosial, komunikasi dan pola perilaku terbatas 

yang stereotipik (Machmud, 2003). Autism adalah gangguan neurological dimana 

ada keterlibatan system syaraf pusat, kemungkinan berhubungan dengan masalah 

dalam system reticular aktivasi, tapi peran genetic, biokimia, metabolic, dan “viral 

disease” atau faktor kelahiran yang masih belum pasti (Aziz, 2003) 

Menurut Mitchell dan  Parsons (2002) banyak anak autis  kesulitan untuk 

membenarkan kepercayaan mereka yang salah. Anak-anak autis tidak mampu 

membentuk jalinan emosi dengan orang lain. Ada banyak hal yang sulit 

dimengerti oleh pikiran, perasaan, dan keinginan orang lain. Acapkali bahasa 

maupun pikiran mereka mengalami kegagalan sehingga sulit komunikasi dan 

sosialisasi. Merekapun kaku untuk mengikuti kegiatan rutinitas sehari-hari pola 

hidup keluarga. Selain itu ada beberapa autism merasa sensitif terhadap bunyi atau 

suara yang terdengar di telinga, sentuhan, pandangan mata dan penciuman. 

Beberapa anak autism sejak lahir sudah memperlihatkan perilaku tertentu, namun 

ada gejala-gejala yang mulai tampak pada usia sekitar 18-36 bulan yang secara 

mendadak menolak kehadiran orang lain, bertingkah laku aneh dan mengalami 

kemunduran dalam bahasa percakapan serta keterampilan sosialisasi yang pernah 
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memilikinya (Tjut, 2003). Menurut Laushey dan Heflin (2000) anak dengan 

autisme dapat tampak normal pada tahun pertama maupun tahun kedua 

kehidupannya. Para orangtua sering kali menyadari adanya keterlambatan 

kemapuan berbahasa dan cara-cara tertentu yang berbeda ketika bermain serta 

berinteraksi dengan orang lain. Anak-anak tersebut mungkin dapat menjadi sangat 

sensitif atau bahkan tidak responsif terhadap rangsangan-rangsangan dari kelima 

panca inderanya (pendengaran, sentuhan, penciuman, rasa, dan penglihatan). 

Selain itu  pola bermain yang berulang-ulang, minat yang terbatas dan hambatan 

bersosialisasi. 

Data menunjukan bahwa jumlah penyandang autism semakin hari semakin 

banyak. Dari berbagai kepustakaan, dulu perkiraan hanya 4-5 per 10.000 

kelahiran, kemudian meningkat pada tahun 1990-an awal menjadi 15-20 per 

10.000 kelahiran. Pada data tahun 2000 (ASA Conference), meningkat lagi 

menjadi 60 per 10.000 kelahiran, atau 1: 250 anak. Di Amerika bahkan mencapai 

1 di antara 150 penduduk, bahkan di beberapa kota bisa mencapai 1 di antara 100. 

Angka sebesar ini  dapat dikatakan sebagai wabah, sehingga di Amerika autism 

telah dinyatakan sebagai national alarming. Rasio antara pria dan wanita  4 : 1, 

insiden = 4-5 kasus per 10.000 kelahiran (Rudi, dkk, 2003). Menurut Rymond, 

dkk (2005) autism adalah ketidak mampuan yang disebabkan kerusakan otak dan 

terjadi 2-4 setiap 1000 kelahiran. Di perkirakan jumlah penyandang autisme di 

Indonesia mencapai 150-200 ribu orang (Roswita & Utami, 2011). Sedangkan 

hingga tahun 2009 penyandang autisme di Indonesia mencapai 475 ribu (Yanuar, 

2013).   

Di dalam DSM 5
TM

 muncul istilah baru untuk autis yaitu autism spectrum 

disorder (ASD). Kriteria diagnostik gangguan spektrum autisme (ASD) 

berdasarkan DSM 5
TM

 adalah: 

A. Defisiensi Persisten dalam ranah komunikasi sosial dan interaksi sosial dalam 

banyak konteks, seperti yang dituturkan berikut ini, baik dewasa ini maupun 

berdasarkan sejarah (contoh dibawah ini bersifat ilustratif, tidak mendalam) :  

1. Defisiensi dalam timbal balik sosial & emosional, berkisar, misalnya, 

dari pendekatan sosial tidak lazim dan gagalnya percakapan normal 
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“maju-mundur”; menuju berkurangnya perhatian, emosi, atau kepura- 

puraan; hingga kegagalan dalam memulai atau merespon interaksi sosial.  

2. Defisiensi dalam perilaku komunikasi nonverbal untuk interaksi sosial, 

berkisar, contohnya, mulai dari sedikitnya pembauran pada komunikasi 

verbal & nonverbal, menuju ketidakwajaran dalam kontak mata dan 

bahasa tubuh atau kurangnya pemahaman dan gerak-gerik (gestur), 

hingga secara mutlak tidak terdapat adanya perubahan pada ekspresi 

muka dan komunikasi non verbal.  

3.  Defisiensi dalam mengembangkan, memelihara, dan memahami suatu 

hubungan, berkisar, misalnya, dari kesulitan mengatur tindakan untuk 

menyesuaikan keadaan sosial, menuju kesulitan untuk sharing 

imaginative play; hingga hilangnya minat pada teman sebaya.  

B. Terbatas, pola berulang pada perilaku, perhatian, atau aktivitas, sebagaimana 

yang dituturkan oleh setidaknya dua hal berikut ini, saat ini atau berdasarkan 

sejarah (contoh bersifat ilustraif, tidak mendalam):  

1. Stereotip atau gerakan motorik berulang, penggunaan benda-benda, atau 

tutur kata (misalnya, stereotipe motorik sederhana, membariskan mainan 

atau melemparkan benda-benda, echolalia, dan kata- kata yang bersifat 

idiosinkratik (idiosyncratic)). 

2.  Bersikeras terhadap kesamaan, kebiasaan mutlak yang melekat, perilaku 

berulang ulang atau perilaku nonverbal dan verbal (misalnya, tekanan 

hebat terhadap perubahan-perubahan kecil, kesulitan terhadap transisi, 

pola pemikiran yang kaku, greeting ritual, kebutuhan untuk mengambil 

rute atau makanan yang sama setiap hari). 

3.  Keterbatasan Tinggi, minat yang tidak wajar pada intensitas dan 

fokusnya (misalnya ketertarikan kuat pada atau kegemaran terhadap 

objek yang tidak biasa, berlebihan terhadap minat yang terbatas atau 

preserfatif). 

4. Hyper/ Hyporeactivity untuk input sensorik atau minat yang tidak biasa 

pada aspek sensorik dari lingkungan (misalnya, ketidak pedulian 

terhadap rasa sakit/ temperatur, respon negatif terhadap suara atau 
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tekstur, berlebihan dalam membaui/ menyentuh suatu objek, terpesona 

secara visual oleh adanya cahaya atau gerakan).  

C. Harus terdapat gejala dalam masa perkembangan awal (namun mungkin tidak 

sepenuhnya terwujud hingga tuntutan sosial melebihi kapasitas yang terbatas, 

atau bisa jadi tertutupi dengan strategi yang telah dipelajari di kemudian 

hari).  

D. Gejala menyebabkan gangguan klinis yang signifikan pada bidang sosial, 

pekerjaan, atau wilayah penting dari fungsi saat ini. 

E. Gangguan semacam ini tidak dijelaskan secara lebih baik oleh kecacatan 

intelektual (gangguan perkembangan intelektual) atau keterlambatan 

perkembangan global. Kecacatan intelektual dan gangguan spektrum autisme 

sering terjadi disaat yang sama, untuk membuat diagnosa komorbiditas 

gangguan spektrum autisme dan kecacatan intelektual, komunikasi sosial 

harus di bawah yang diharapkan untuk level perkembangan umum.  

Autisme adalah gangguan perkembangan yang mempengaruhi cara 

seseorang dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Anak autis 

tidak dapat memahami perubahan yang terjadi dari ekspresi wajah dan kesulitan 

menginterpretasikan maksud orang lain. Gangguan ini membuat lemahnya 

terhadap keputusan sosial. Anak autis berpikir dengan gambar bukan kata-kata, 

sangat kesulitan dengan informasi secara verbal, kesulitan menerapkan dari satu 

situasi ke situasi lain dan ketidak konsistenan dalam persepsi. Hal tersebut 

menjelaskan mengapa anak autis kesulitan memahami situasi sosial. Carol Gray 

adalah seorang konsultan untuk siswa dengan gangguan ASD (Autism Spectrum 

Disorder) di Jenison High School di Jenison, Michigan. Carol Gray adalah orang 

pertama yang mengenalkan metode cerita sosial bagi anak-anak penyandang autis 

pada tahun 1991. Gray menyatakan bahwa gangguan ketrampilan sosial pada anak 

autis membutuhkan suatu alat untuk dapat mengembangkan kemampuan sosial 

dan meningkatkan pemahaman sosial sehingga ketrampilan sosial dapat 

digunakan dengan tepat. Kemampuan seseorang untuk memahami bahwa orang 

lain memiliki maksud, kebutuhan, keinginan dan perspektif yang berbeda dengan 
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pikiran sendiri. Dengan seseorang mampu memahami pikiran, keyakinan, 

keinginan, serta maksud orang lain kemudian menggunakan pemahaman ini untuk 

menafsirkan apa yang akan dikatakan, menunjukkan perilaku yang dimengerti 

orang lain dan meramalkan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Anak 

penyandang autis memiliki kelemahan dalam “membaca” apa yang dipikirkan 

orang lain sehingga mempengaruhi kemampuan anak untuk berimaginasi dan 

kemampuan anak untuk memahami berbagai situasi sosial. Gangguan dalam 

memahami pikiran, keyakinan, keinginan, serta maksud orang lain menyebabkan 

anak menghindar dari kontak sosial dan berperilaku tidak tepat (dalam  Claudia, 

2011). 

Menurut Scattone (2007) cerita sosial memberikan informasi tentang apa 

yang terjadi dan mengapa, siapa yang mengambil bagian dalam suatu kejadian 

atau aktivitas di suatu tempat, dan respon yang diharapkan sebelum anak 

dihadapkan pada situasi sosial. Cerita sosial memberikan informasi sosial secara 

nyata dan jelas yang tidak dipahami atau terlewatkan oleh individu. Informasi 

yang disampaikan melalui cerita sosial dapat memperjelas keseluruhan gambaran 

mengenai situasi sosial. Cerita sosial adalah suatu cerita singkat yang 

menggambarkan situasi dalam lingkungan, perspektif orang lain serta perilaku 

adaptif yang sebaiknya dilakukan sesuai dengan tuntutan di lingkungan. Cerita 

sosial diberikan dengan menggunakan media gambar, role play serta verbal promt 

(Shella, dkk, 2013). 

Gray dan Garand cerita sosial merupakan serangkaian cerita pendek. Cerita 

pendek yang ditulis memperhatikan sudut pandang anak-anak. Pada cerita pendek 

harus menyediakan instruksi-instruksi perilaku yang positif ataupun  perilaku 

yang hendak dibentuk pada anak-anak. Cerita sosial terdiri dari empat sampai 

enam kalimat yang memberikan gambaran informasi mengenai suatu situasi 

sosial, kemungkinan reaksi orang lain dalam situasi tersebut dan pernyataan 

direktif (langsung) mengenai respon sosial yang diharapkan. Berdasarkan ciri 

utama cerita sosial, maka tujuan cerita sosial adalah memberikan informasi 

mengenai situasi, penyebab, dan akibat yang disesuaikan dalam perkembangan 

anak-anak (dikutip Yuwanto, 2012). 
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Cerita sosial adalah cerita pendek yang memberikan informasi yang akurat 

tentang suatu situasi yang mungkin sulit atau membingungkan bagi seseorang. 

Situasi digambarkan secara detail dan memberikan fokus pada beberapa kunci 

seperti: isyarat sosial yang penting, peristiwa dan reaksi yang mungkin muncul 

pada situasi tersebut, aksi dan reaksi yang mungkin dilakukan oleh seseorang dan 

mengapa. Tujuan dari cerita sosial adalah untuk meningkatkan pemahaman 

individu, membuat anak lebih nyaman dan mungkin menganjurkan beberapa 

respon yang tepat untuk suatu situasi. Cerita sosial adalah sebuah usaha untuk 

mengatasi kerusakan, dengan memberikan perspektif berpikir, emosi dan perilaku 

lain. Cerita sosial membantu individu menjadi lebih baik dalam memprediksi 

tindakan dan perkiraan/pengandaian juga memberikan informasi tentang situasi 

sosial yang terstruktur dan cara yang konsisten, secara khusus yang berhubungan 

dengan ketrampilan serta perilaku dalam interaksi sosial (dalam  Claudia, 2011).  

Cerita sosial tersusun menggunakan kalimat deskriptif, perspektif, direktif, 

penguat, kontrol, dan kerjasama (Lal & Ganesan, 2011) 

Thieman dan Goldstein  (dikutip Yuwanto, 2012) memberikan 5 (lima) 

pedoman penulisan cerita sosial yakni:  

a) Teks dibuat seminim mungkin, maksimal satu kalimat direktif dan 

tiga kalimat deskriptif dan/ atau kalimat perspektif 

b) Cerita sosial ditulis secara sederhana sesuai dengan pemahaman 

anak-anak dan mampu mengkomunikasikan informasi penting 

kepada anak-anak 

c) Pengaturan kata-kata dan kalimat harus menekankan konsep-

konsep utama 

d) Pada kalimat deskriptif, gunakan istilah yang memungkinkan 

fleksibilitas misalnya “biasanya”, “kadang-kadang”, “mencoba”, 

dan bukan “selalu”, “harus”, agar cerita sosial dapat diterapkan 

dalam berbagai situasi 

e) Cerita sosial dapat hanya menggunakan teks, namun juga dapat 

dipadukan dengan gambar sederhana, clip art atau foto untuk 

membantu anak-anak memahami cerita. 
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Cerita sosial bertujuan mengembangkan pemahaman anak tentang situasi 

sosial sehingga dapat memberikan respon yang sesuai. Perubahan kognitif yang 

terjadi dalam intervensi cerita sosial terjadi melalui proses modeling terhadap 

figur utama cerita sosial. Jones mengungkapkan bahwa intervensi dan sesuatu 

yang berupa pengajaran dari sebuah proses pemodelan secara langsung menjadi 

suatu bentuk latihan yang efektif, teori mengenai proses pemodelan ini juga 

dijelaskan oleh Bandura. Bandura mengatakan ada empat persyaratan untuk 

melakukan belajar model yaitu: (1) adanya perhatian (attention process), yaitu 

diperoleh dengan memberikan sensory input dalam bentuk stimulus auditory dan 

visual, yang berupa gambar yang berwarna menarik serta teks cerita sosial yang 

dibacakan, (2) retention yaitu mengingat kembali informasi yang didapat dari 

cerita sosial tersebut, (3) reproduction motoris yaitu anak dapat memproduksi 

perilaku aktual seperti diingatannya dan (4) penguatan atau motivation yaitu anak 

dapat memotivasi diri sendiri untuk berperilaku sosial karena telah menemukan 

alasan untuk berperilaku, misalnya agar memperoleh teman dan disenangi oleh 

orang lain (Octaviana, 2012). Cerita sosial memunculkan strategi tingkah laku 

yang mudah digunakan dan efektif untuk membetulkan tingkah laku anak autis 

(Crozier & Sileo, 2005). Cerita sosial akan menciptakan dorongan sosial dan 

mengembangkan emosi anak autis (Briody & Garry, 2005). 

Anak-anak autis tidak mampu dalam melakukan interaksi sosial dengan 

lingkungan karena anak autis tidak memiliki keterampilan sosial untuk menjalin 

hubungan sosial dengan lingkungannya. Penerapan metode cerita sosial 

diharapkan dapat meningkatkan keterampilan sosial dalam hal senyum sosial yaitu 

ketika anak autis mampu membalas senyum yang diberikan oleh lingkungan 

sosialnya, sehingga anak autis bisa memiliki kemampuan dasar untuk menjalin 

hubungan sosial dengan lingkungannya. Dengan metode cerita sosial yang 

diberikan pada anak autis, maka akan terjadi repetisi sesuai dengan apa yang anak 

autis lihat, dengar dari cerita sosial yang diberikan, dan diharapkan anak dapat 

lebih termotivasi untuk berperilaku (membalas senyum yang diberikan oleh 

lingkungan) dengan diberikan reward. 
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