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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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kemunculan senyum sosial pada subjek I sebanyak 12, dan frekuensi kemunculan 

senyum sosial pada subjek II sebanyak 11. Dari hasil penelitian di atas dapat 

ditarik kesimpulan bahwa cerita sosial berpengaruh dan dapat meningkatkan 

frekuensi kemunculan senyum sosial pada anak autis. 

 

SARAN 

 

1. Bagi orangtua bisa melanjutkan memberika cerita sosial tentang senyum 

sosial agar perilaku yang telah terbentuk tidak hilang (minimal 1 kali 

sebelum anak berangkat ke Sekolah). 

2. Bagi Terapis/Guru bisa memberika cerita sosial dengan cerita yang berbeda 

sesuai dengan perilaku yang ingin dibentuk. Dan berikan pujian pada anak 

apabila anak berhasil, agar anak lebih termotivasi untuk melakukan 

perilaku yang diharapkan untuk muncul. 

3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan subjek yang 

lebih banyak dan mengajarkan perilaku lain untuk meningkatkan 

kemampuan interaksi dan sosialisasi anak autis. 

4. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya peneliti tidak merangkap sebagai 

terapis untuk menjaga objektivitas dalam penelitian, namun karena kondisi 

tidak memungkinkan untuk menggunakan orang lain sebagai terapis, sesuai 

dengan permintaan dari orangtua subjek sehingga dalam penelitian ini 

dengan sangat terpaksa peneliti merangkap sebagai terapis, dan untuk 

menghindari subjektivitas peneliti menggunakan 3 orang rater untuk 

mengisi rating scale kemunculan senyum sosial. 
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