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Tabel 2 

Korelasi Antar Rater Pada Subjek II 

Koresi Antar Rater Hasil Korelasi Antar Rater 

Rater 1-Rater 2 0,998 

Rater 1-Rater 3 0,998 

Rater 2-Rater 3 0,996 

 

Berdasarkan hasil korelasi dapat diketahui bahwa korelasi antar rater 1, 

rater 2, dan rater 3, berada dalam kategori signifikan, dengan p<0,01 dan dapat 

disimpulkan bahwa penilaian ke tiga rater reliable. Peneliti mengambil penilaian 

rating scale kemunculan senyum sosial yang diisi oleh rater 2, dengan 

pertimbangan rater 2 lebih dekat dengan subjek, dan subjek juga lebih patuh 

terhadap rater 2. 

 

8. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis kuantitatif dan 

kualitatif. Dimana analisis kuantitatif dalam penelitian ini berupa data frekuensi 

munculnya indikator senyum sosial, yang akan ditampilkan dalam bentuk grafik 

dan membandingkan grafik frekuensi kemunculaan senyum sosial pada saat 

baseline, dan intervensi dan follow up. Analisis kualitatif diperoleh melalui 

observasi dan wawancara, tujuannya untuk menjelaskan perubahan yang terjadi 

pada subjek sebelum dan sesudah intervensi dan untuk mengetahui riwayat 

subjek.  

 

HASIL PENELITIAN 

 

Setelah dilakukan penelitian selama delapan belas sesi maka diperoleh 

hasil penelitian kemunculan senyum sosial pada subjek I, yaitu sesi 1 sampai 

dengan sesi ke 5, subjek masih dalam keadaan baseline dimana subjek belum 
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mampu membalas memberikan senyum yang diberikan oleh lingkungan dengan 

frekuesi kemunculan senyum sosial sebanyak 0, pada sesi ke 6 dimana subjek 

mulai diberi intervensi, subjek memperoleh frekuensi kemunculan senyum sosial 

sebanyak 3, kemudian pada sesi ke 7 subjek memperoleh frekuensi kemunculan 

senyum sosial sebanyak 6, pada sesi ke 8 subjek memperoleh frekuensi 

kemunculan senyum sosial sebanyak 9, pada sesi ke 9 subjek memperoleh 

frekuensi kemunculan senyum sosial sebanyak 10, pada sesi ke 10 subjek 

memperoleh frekuensi kemunculan senyum sosial sebanyak 13, pada sesi ke 11 

subjek memperoleh frekuensi kemunculan senyum sosial sebanyak 17, pada sesi 

ke 12 subjek memperoleh frekuensi kemunculan senyum sosial sebanyak 16, pada 

sesi ke 13 subjek memperoleh frekuensi kemunculan senyum sosial sebanyak 18, 

pada sesi ke 14 subjek memperoleh frekuensi kemunculan senyum sosial 

sebanyak 18, pada sesi ke 15 subjek memperoleh frekuensi kemunculan senyum 

sosial sebanyak 17, pada sesi ke 16 mulai dilakukan follow up, dan subjek 

memperoleh frekuensi kemunculan senyum sosial sebanyak 12, pada sesi ke 17 

subjek memperoleh frekuensi kemunculan senyum sosial sebanyak 15, dan pada 

sesi ke 18 subjek memperoleh frekuensi kemunculan senyum sosial sebanyak 12. 

subjek II, yaitu sesi 1 sampai dengan sesi ke 10, subjek masih dalam 

keadaan baseline dimana subjek belum mampu membalas memberikan senyum 

yang diberikan oleh lingkungan dengan frekuesi kemunculan senyum sosial 

sebanyak 0, pada sesi ke 11 subjek mulai diberi intervensi, dan subjek 

memperoleh frekuensi kemunculan senyum sosial sebanyak 6, pada sesi ke 12 

subjek memperoleh frekuensi kemunculan senyum sosial sebanyak 10, pada sesi 

ke 13 subjek memperoleh frekuensi kemunculan senyum sosial sebanyak 13, pada 

sesi ke 14 subjek memperoleh frekuensi kemunculan senyum sosial sebanyak 13, 

pada sesi ke 15 subjek memperoleh frekuensi kemunculan senyum sosial 

sebanyak 15, pada sesi ke 16 mulai dilakukan follow up, subjek memperoleh 

frekuensi kemunculan senyum sosial sebanyak 10, pada sesi ke 17 subjek 

memperoleh frekuensi kemunculan senyum sosial sebanyak 12, dan pada sesi ke 

18 subjek memperoleh frekuensi kemunculan senyum sosial sebanyak 11. Untuk 
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selengkapnya dapat dilihat pada gambar grafik hasil penelitian kemunculan 

senyum sosial seperti di bawah ini: 
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Gambar 2. Grafik Kemunculan Senyum Sosial 
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Keterangan : 

Subjek I 

Sesi 1-sesi 5 : Baseline (A) 

Sesi 6-sesi 15: Intervensi (B) 

Sesi 16-sesi 18: Follow UP 

 

Subjek II 

Sesi 1-sesi 10 : Baseline (A) 

Sesi 10-sesi 15: Intervensi (B) 

Sesi 16-sesi 18: Follow UP 

 

 

PEMBAHASAN 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan cerita 

sosial terhadap frekuensi kemunculan senyum sosial anak autis. Senyum 

merupakan modal utama meraih sukses dalam pergaulan (Chandra, 1986). 

Kemampuan ini dianugrahkan agar manusia bisa saling mengenal, membangun 

hubungan yang ramah, makin dekat, dan hidup bersama-sama. Senyum 

menawarkan persahabatan, karena itu senyum sangatlah penting bagi interaksi 

sosial (Hodgkinson, 2006). Selain itu senyum juga berpengaruh pada kesehatan 

mental, sehingga senyum sosial sangatlah penting untuk diajarkan kepada anak 

autis yang mana kita ketahu bahwa anak autis mengalami kesulitan dalam 

mengenali emosi orang lain sehinga mereka tidak mampu mengekspresikan 

emosinya, apalagi melakukan kontak emosi dengan orang lain (Sri, dkk, 2013). 

Kelemahan utama dari anak autis adalah dalam hal interaksi sosial, hal ini 

disebabkan karena anak autis tidak memiliki keterampilan sosial yang merupakan 

modal dasar untuk melakukan interaksi sosial. Anak-anak autis tidak mampu 

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

dimengerti oleh pikiran, perasaan, dan keinginan orang lain. Penyandang autis 
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seakan-akan tidak peduli dengan stimulus-stimulus yang datang dari orang lain 

(Soendari, 2013). Menurut Bandura orang dapat belajar melakukan sesuatu hanya 

dengan mengamati dan kemudian mengulang apa yang dilihatnya (Alwisol, 2004), 

dengan pemberian cerita sosial yang bertujuan untuk mengembangkan 

pemahaman anak tentang situasi sosial, diharapkan anak dapat memberikan 

respon yang sesuai dengan melihat dan mengamati cerita sosial yang diberikan 

kemudian anak mampu mengulang apa yang dilihatnya dalam cerita sosial yang 

diberikan, sehingga anak mampu memberikan respon yang tepat sesuai dengan 

tujuan pemberian cerita sosial. Seperti yang kita tahu bahwa anak autis mengalami 

kerusakan pada meta kognisi, melalui cerita sosial yang diberikan maka akan 

terjadi repetisi sehingga anak dapat melakukan sesuai dengan pemahan yang anak 

autis dapatkan dari cerita sosial yang diberikan. 

Pada subjek I, sesi 1 sampai dengan sesi ke 5, subjek masih dalam keadaan 

baseline dimana pada sesi ini subjek tidak diberi perlakuan atau subjek masih 

dalam keadaan alami sebelum diberi cerita sosial. Dapat dilihat bahwa pada saat 

baseline yaitu sesi 1-5 subjek belum mampu membalas senyum yang diberikan 

oleh praktikan, teman-teman subjek dan terapis, subjek cenderung diam saja dan 

dengan ekspresi datar seolah tatapan mata kosong melihat pada lingkungan yang 

memberikan senyum tanpa mampu membalas stimulus yang diberikan oleh 

lingkungan di sekitar subjek. Subjek sering tertawa ketika ada teman yang sedang 

dimarahi dan subjek sering tertawa sendiri tanpa alasan di kelas sehingga 

membuat subjek dimarahi oleh terapis. 

Pada saat intervensi yaitu pada sesi 6 sampai dengan sesi ke 15 dapat dilihat 

subjek mengalami peningkatan dalam hal peningkatan frekuensi senyum sosial 

yaitu dari sama sekali subjek belum bisa membalas senyum yang diberikan oleh 

lingkungan dan pada sesi akhir pemberian cerita sosial, subjek sudah mampu 

membalas stimulus senyum, dengan frekuensi kemunculan senyum sosial 

sebanyak 17. Pada awal pemberian intervensi yaitu pada sesi ke 6, frekuensi 

kemunculan senyum sosial sebanyak 3, hal ini di sebabkan karena subjek baru 

pertama kali diberi cerita sosial. Subjek masih diarahkan dalam hal ekspresi 

(tertawa, marah, sedih, dan senyum) dan menjawab pertanyaan seputar cerita 
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sosial. Awalnya subjek kesulitan memperagan ekspresi senyum, namun setelah 

beberapa kali diarahkan subjek dapat memperagakan ekspresi senyum. Pada sesi 

ke 7 (pemberian intervensi yang ke 2) subjek mengalami peningkatan dengan 

subjek mampu membalas senyum yang diberikan oleh lingkungan sekitar subjek, 

dengan frekuensi kemunculan senyum sosial sebanyak 6, pada sesi ini subjek 

masih kesulitan memperagakan ekspresi senyum dengan benar, dan subjek juga 

masih kesulitan dalam menjawab pertanyaan seputar cerita sosial, namun setelah 

beberapa kali diarahkan subjek dapat memperagakan ekspresi senyum dengan 

benar dan menjawab pertanyaan seputar cerita sosial. Pada sesi ke 8 subjek juga 

mengalami peningkatan frekuensi dalam hal membalas memberikan senyum yang 

diberikan oleh lingkungan, dengan frekuensi kemunculan senyum sosial sebanyak 

9, pada sesi ini subjek dapat memperagakan ekspresi senyum dengan benar dan 

subjek juga bisa menjawab pertanyaan seputar cerita sosial dengan lancar. Pada 

sesi ke 9, subjek juga mengalami peningkatan frekuensi dalam hal membalas 

senyum yang diberikan oleh lingkungan, terlihat dari frekuensi kemunculan 

senyum sosial  sebanyak 10, pada sesi ini subjek sudah mampu memperagakan 

ekspresi senyum dan menjawab pertanyaan seputar cerita sosial dengan benar. 

Pada sesi ke 10 subjek mampu membalas senyum yang lingkungan berikan, 

dengan frekuensi kemunculan senyum sosial sebanyak 13, subjek sudah mampu 

menjawab pertanyaan seputar cerita sosial dengan lancar tanpa diarahkan, namun 

beberapa kali ekspresi senyum yang muncul menggunkan jari telunjuk yang 

diletakan di ujung bibir, sehingga beberapa kali diarahkan. Pada sesi ke 11 subjek 

mengalami peningkatan frekuensi membalas senyum yang diberikan oleh 

lingkungan, dengan frekuensi kemunculan senyum sosial sebanyak 17, pada sesi 

ini subjek sudah mampu memperagakan ekspresi senyum dengan benar dan 

subjek juga sudah mampu menjawab pertanyaan seputar cerita sosial dengan 

lancar dan benar tanpa diarahkan. Pada sesi ke 12 subjek mengalami penurunan 

frekuensi membalas senyum dengan frekuensi kemunculan senyum sosial yang 

diperoleh menjadi 16, berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa subjek 

memakan makanan yang selama ini terapis larang sehingga menyebabkan subjek 

sedikit sulit diinstruksi dan menjadi tertawa terus, namun subjek tetap bisa 
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membalas senyum yang lingkungan berikan kepadanya dan subjek bisa menjawab 

pertanyaan seputar cerita sosial yang diberikan dengan baik meskipun terkadang 

subjek tertawa sendiri tanpa alasan. Pada sesi ke 13 dan 14 subjek mengalami 

peningkatan frekuensi dalam hal membalas memberikan senyum dengan frekuensi 

kemunculan senyum sosial yang diperoleh sebanyak 18, dan pada sesi ini subjek 

mendapatkan frekuensi kemunculan senyum sosial paling banyak dibandingkan 

sesi-sesi lainnya. Subjek juga sudah mampu memperagakan ekspresi senyum 

dengan lancar dan benar serta subjek sudah mampu menjawab pertanyaan seputar 

cerita sosial dengan lancar dan benar seolah-olah sudah berada di luar kepala. 

Pada sesi ke 15 subjek mengalami penurunan frekuensi membalas senyum, 

dengan frekuensi kemunculan senyum sosial yang diperoleh sebanyak 17, namun 

subjek sudah mampu membalas senyum yang diberikan oleh lingkungan di sekitar 

subjek. Hal ini menunjukan bahwa cerita sosial yang diberikan kepada subjek I 

berpengaruh dan dapat meningkatkan frekuensi senyum sosial subjek I terlihat 

dari peningkatan frekuensi kemunculan senyum sosial setelah diberi intervensi. 

Pada subjek II, pada sesi 1 sampai dengan sesi ke 10 masih diberi baseline. 

Subjek ke 2 diberi baseline lebih panjang dibandingkan subjek I sesuai dengan 

desain multiple baseline yang telah dirancang. Selama baseline terlihat bahwa 

subjek belum mampu membalas senyum yang diberikan oleh lingkungan kepada 

subjek, hal ini terlihat dari frekuensi kemunculan senyum sosial yang diperoleh 

subjek adalah 0, subjek sangat kaku, dan selalu menirukan suara-suara dan 

perkatan yang subjek dengar, ekspresi subjek datar, subjek juga sering sekali 

terlihat seperti melamun sehingga sering ditegur oleh terapis agar tidak melamun 

dan subjek sering kaget lalu menangis. Ketika diberi senyum oleh lingkungan di 

sekitar subjek, subjek hanya diam dan biasanya langsung melihat kearah yang lain 

tanpa memberikan balasan senyum. 

Pada sesi ke 11 (pertemuan pertama pemberian intervensi), subjek terlihat 

memiliki kemampuan meniru yang baik, hal ini terlihat ketika subjek langsung 

bisa menirukan ekspresi senyum dengan benar, namun dalam hal menjawab 

pertanyaan seputar cerita sosial masih diarahkan. Pada sesi ini subjek mampu 

membalas stimulus senyum dari lingkungan, dengan frekuensi kemunculan 
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senyum sosial sebanyak 6. Pada sesi ke 12 subjek mampu membalas senyum yang 

praktikan, teman-teman dan terapis berikan, dengan frekuensi kemunculan 

senyum sosial sebanyak 10.  Pada sesi ini subjek sudah dapat memperagakan 

ekspresi senyum dengan benar dan menjawab pertanyaan seputar cerita sosial 

dengan benar. Pada sesi ke 13 dan 14 subjek mengalami peningkatan frekuensi 

senyum sosial, dengan frekuensi kemunculan senyum sosial yang diperoleh 

sebanyak 13, subjek sudah mampu memperagakan ekspresi senyum dengan baik 

dan lancar subjek juga sudah mampu menjawab pertanyaan seputar cerita sosial 

dengan benar, namun subjek masih sering tertawa lalu menangis ketika dimarahi, 

subjek sering tertawa sendiri dan terkadang marah-marah tanpa sebab lalu 

memukul praktikan atau orang yang ada di dekat subjek. Pada sesi ke 15 subjek 

mengalami peningkatan frekuensi membalas senyum, dengan frekuensi 

kemunculan senyum sosial yang diperoleh sebanyak 15, dan pada sesi ini subjek 

mengalami peningkatan paling tinggi dalam hal membalas senyum yang diberikan 

oleh lingkungan di sekitar subjek, terlihat dari frekuensi kemunculan senyum 

sosial yang paling banyak dibandingkan dengan sesi-sesi sebelumnya, subjek 

sudah mampu membalas stimulus senyum yang lingkungan berikan, dengan 

frekuensi kemunculan senyum sosial yang diperoleh sebanyak 15, pada sesi ini 

subjek sudah dapat memperagakan ekspresi senyum dan menjawab pertanyaan 

seputar cerita sosial dengan benar dan lancar. Hal ini berarti cerita sosial yang 

diberikan kepada subjek II berpengaruh dan dapat meningkatkan frekuensi 

kemunculan senyum sosial subjek II, terlihat dari peningkatan frekuensi 

kemunculan senyum sosial setelah diberikan cerita sosial. 

Pada sesi follow up (sesi 16 sampai dengan sesi ke 18) dilakukan secara 

bersamaan pada subjek I dan subjek II, setelah subjek I dan subjek II diberi jeda 

selama 11 hari tidak diberi cerita sosial. Tujuan dari follow up ini adalah untuk 

melihat apakah subjek masih mampu membalas memberikan senyum kepada 

lingkungan setelah selama 11 hari tidak diberi cerita sosial dan sekaligus melihat 

seberapa jauh pengaruh dari pemberian cerita sosial menetap pada subjek. Dari 

hasil follow up dapat dilihat pada subjek I dan subjek II mengalamami penurunan 

frekuensi kemunculan senyum sosial dibandingkan sewaktu subjek diberi 
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intervensi. Pada sesi ke 16 subjek I memperoleh frekuensi kemunculan senyum 

sosial sebanyak 12, dan subjek II memperoleh frekuensi kemunculan senyum 

sosial sebanyak 10. Pada sesi 17 subjek I mendapat frekuensi kemunculan senyum 

sosial sebanyak 15 dan subjek II mendapat frekuensi kemunculan senyum sosial 

sebanyak 12. Pada sesi ke 18 subjek I memperoleh frekuensi kemunculan senyum 

sosial sebanyak 12 dan subjek II memperoleh frekuensi kemunculan senyum 

sosial sebanyak 11 kali. Dibandingkan pada saat baseline subjek mengalami 

peningkatan frekuensi kemunculan senyum sosial dimana pada saat baseline 

subjek sama sekali belum mampu membalas senyum yang diberikan oleh 

lingkungan bahkan subjek belum mengerti tentang ekspresi senyum, dan pada 

akhir dari follow up subjek sudah mampu membalas senyum yang diberikan oleh 

lingkungan, dimana frekuensi kemunculan senyum sosial yang diperoleh oleh 

subjek I dari 0 menadi 12, dan pada subjek II diperoleh frekuensi kemunculan 

senyum sosial dari 0 menjadi 11. Selain itu perubahan frekuensi kemunculan 

senyum sosial pada subjek I lebih stabil bila dibandingkan dengan subjek II hal ini 

dikarenakan subjek I lebih banyak mendapatkan intervensi yaitu sebnyak 10 sesi 

dibandingkan dengan subjek II yang hanya mendapat intervensi sebanyak 5 sesi. 

Hal ini menunjukan bahwa cerita sosial yang diberikan kepada subjek I dan 

subjek II berpengaruh dan dapat meningkatkan frekuensi kemunculan senyum 

sosial pada anak autis. 

Peningkatan frekuensi senyum sosial pada subjek I dan subjek II terjadi 

setelah pemberian cerita sosial hal ini terjadi karena ketika subjek diberi cerita 

sosial terjadi perubahan kognitif yang terjadi melalui proses modeling terhadap 

figur utama cerita sosial yaitu membalas senyum ketika orang lain memberikan 

senyum. Cerita sosial yang berisi membalas senyum ketika orang lain 

memberikan senyum menjadi 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 
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berwarna menarik serta teks cerita sosial yang dibacakan, (2) retention yaitu 

mengingat kembali informasi yang didapat dari cerita sosial yang berisi membalas 

senyum ketika orang lain memberikan senyum (anak akan mengingat bahwa 

orang-orang menyukai mereka yang tersenyum, senyum menunjukan bahwa anak 

merasa bahagia, anak juga akan mengingat bahwa ketika ada yang tersenyum 

biasanya anak membalas memberikan senyum, dan anak juga akan mengingat 

bahwa senyum membuat orang lain merasa senang), (3) reproduction motoris 

yaitu anak dapat memproduksi perilaku aktual (membalas memberikan senyum 

ketika lingkungan memberikan stimulus berupa senyum) seperti diingatannya 

melalui cerita sosial yang telah didengar dan dibacanya (4) penguatan atau 

motivation yaitu anak dapat memotivasi diri sendiri untuk berperilaku sosial 

karena telah menemukan alasan untuk berperilaku, misalnya agar mendapat pujian 

dan membuat orang lain senang (membalas memberikan senyum, karena anak 

tahu ketika anak membalas senyum yang lingkungan berikan maka anak akan 

mendapat pujian). Selain itu dengan pemberian cerita sosial kepada anak autis 

selama beberapa kali membuat repetisi yang mengakibatkan anak mampu 

melakukan sesuai dengan yang terjadi pada cerita sosial. Adapun kelemahan dari 

penelitian ini adalah dalam hal desain penelitian yaitu dengan menggunakan AB-

Follow up peneliti tidak bisa melihat efek segera setelah diberikan intervensi, 

serta peneliti merangkap terapis sehinga dikhawatirkan dapat menyebabkan 

subjektivitas 

 

KESIMPULAN 

 

Dari hasil penelitian dengan menggunakan desain Multiple baseline dapat 

dilihat bahwa pada saat baseline subjek I dan subjek II belum mampu membalas 

memberikan senyum yang lingkungan berikan dengan frekuensi kemunculan 

senyum sosial yang diperoleh sebanyak 0, ketika diberi intervensi subjek I dan 

subjek II mengalami peningkatan frekuensi kemunculan senyum sosial, dan 

setelah jeda 11 hari dan dilakukan follow up, terlihat pada akhir follow up subjek 

masih dapat membalas senyum yang lingkungan berikan dengan frekuensi 
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