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ABSTRAK 

 

Autis adalah gangguan perkembangan pada anak dalam bidang interaksi sosial, perilaku dan 
komunikasi. Adanya gangguan interaksi sosial membuat anak autis terasing dengan lingkungannya. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh terapi ABA terhadap peningkatan interaksi sosial 
pada anak autis usia 6-12 tahun di SLB PKK Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. Desain penelitian 

menggunakan pra eksperimental one group pretest-posttest design, dengan teknik total sampling. 

Sampel berjumlah 13 anak yang berusia 6-12 tahun di SLB PKK Sumberrejo. Pengambilan data 
dilakukan pada bulan Februari 2017 menggunakan lembar observasi selama 2 minggu dengan 8 
kali pertemuan dalam durasi tiap pertemuan 60 menit di SLB PKK Sumberrejo. Hasil uji statistik 

Wilcoxon pada penelitian ini didapatkan nilai Z -3,317 dengan tingkat signifikan 0,001 (p<0,05). 
Nilai Zhitung  menjauhi angka kritis Z ±1,96 dengan menjauhi ke arah kiri, yang berarti Ho ditolak. 

Sehingga menunjukkan tingkat interaksi sosial pada anak autis sebelum diberikan terapi ABA 

sebagian besar berada dalam kategori kurang dan sesudah diberikan terapi ABA sebagian besar 

interaksi sosial pada anak autis berada dalam kategori baik. Berdasarkan analisa menunjukkan 
adanya pengaruh terapi ABA terhadap peningkatan interaksi sosial anak autis di SLB PKK 

Sumberrejo. Diharapkan dengan adanya terapi ABA mampu menjadi solusi bagi anak autis dalam 

hal peningkatan interaksi sosial. 
 

Kata Kunci : Interaksi Sosial, Terapi Applied Behaviour Analysis, Anak Autis 
  

PENDAHULUAN 

 

Hambatan-hambatan perkembangan 

sering dijumpai pada anak autis dan ADHD 

(Attention Deficit Hyperactive Disorder) 
karena penanganannya lebih sulit dari yang 

lainnya (Handojo, 2006). Gangguan ini 

pertama kali terjadi pada usia kurang dari 30 
bulan (Copel, 2007). 

Menurut WHO (World Health 

Organization) dalam ICD-10 (International 
Statistical Classification of Diseases 10th 

Revision) (2016), mengartikan autisme yang 

secara khusus yaitu childhood autism (autisme 

masa anak-anak) adalah adanya gangguan 
perkembangan pervasif yang didefinisikan 

oleh adanya perkembangan abnormal atau 
gangguan yang nyata sebelum usia tiga tahun, 
dengan tipe karakteristik tidak normalnya 

semua tiga bidang psikopatologi yaitu 

interaksi sosial, komunikasi dan stereotip atau 
perilaku berulang. Selain tiga bidang 

diagnostik yang spesifik, berbagai masalah 
spesifik lainnya yang umum seperti  fobia, 

gangguan tidur dan makan, amarah dan agresi 

(mandiri). Menurut Hasdianah (2013), autistik 
merupakan gangguan perkembangan yang 

mempengaruhi beberapa aspek anak melihat 

dunia dan belajar dari pengalamannya. 
Biasanya anak kurang minat untuk melakukan 

kontak sosial dan tidak adanya kontak mata. 
Menurut Brooker (2008), autisme merupakan 
gangguan perkembangan pervasif pada masa 

kanak-kanak yang dimanifestasikan dengan 

kerusakan hebat dalam interaksi sosial dan 

keterampilan berbahasa serta kurangnya 
aktivitas imajinatif. 

Penelitian-penelitian yang dilakukan 
oleh para pakar dari banyak negara 
menemukan beberapa fakta, yaitu adanya 

kelainan anatomis pada lobus parietalis, 

cerebellum dan sistem limbik. Kelainan pada 

lobus parietalis di otak menyebabkan anak 
autis tidak perhatian terhadap lingkungannya 
(Handojo, 2006). Kelainan yang ditemukan 

pada otak kecil (cerebellum), terutama terjadi 
pada lobus VI-VII. Otak kecil bertanggung 

jawab atas proses sensoris, daya ingat, 

berpikir, belajar bahasa dan proses atensi 
(perhatian). Pada otak kecil dengan jumlah sel 
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purkinje sangat sedikit mengakibatkan terjadi 

gangguan keseimbangan dopamin dan 
serotonin yang menyebabkan kekacauan atau 

gangguan proses penyaluran impuls dan 

informasi di otak. Kelainan inilah yang diduga 
dapat mendorong timbulnya gangguan 
interaksi sosial pada anak autis (Widyawati, 

2010). 

Interaksi sosial merupakan kesulitan 
yang nyata bagi anak autis untuk melakukan 

hubungan sosial dengan lingkungannya. 

Interaksi sosial adalah hubungan manusia 
dengan manusia lainnya atau hubungan 
manusia dengan kelompok atau hubungan 

kelompok dengan kelompok (Sarwono, 2010).  

Menurut Sunaryo (2010), interaksi sosial 
adalah suatu hubungan antara dua atau lebih 

individu manusia, dimana kelakuan individu 
yang satu mempengaruhi, mengubah atau 
memperbaiki kelakuan individu yang lain atau 

sebaliknya. Interaksi sosial penting dalam 

kehidupan, tidak dipungkiri bagi anak autis 
sekalipun.  

Autis dapat diderita oleh semua anak 

dari berbagai tingkat sosial, kultur dan jenis 
kelamin. Anak berpeluang menyandang autis 
dengan rasio 4:1 untuk anak laki-laki dan 

perempuan. Anak laki-laki lebih rentan 

menyandang sindrom autis dibandingkan anak 
perempuan, namun anak perempuan akan 

menunjukkan gejala yang lebih berat (Sari, 
2009). 

Studi pendahuluan yang dilakukan 

penulis pada bulan Oktober 2016 di SLB PKK 

Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro 

mendapatkan jumlah anak autis yang berusia 
6-12 tahun sebanyak 13 orang. Hasil 
wawancara dengan guru SLB PKK 

Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro 
menyatakan bahwa siswa autis mengalami 

gangguan dalam berinteraksi sosial. Siswa 

autis lebih suka hidup dengan dunianya 

sendiri, kurangnya kontak mata bahkan 
menghindarinya. Kontak mata hanya 

berlangsung selama 1 detik. Anak autis 

cenderung meminta pertolongan dengan 
menarik tangan orang yang berada 

didekatnya. Beberapa pengakuan orangtua 

murid dengan anak autis, mereka tidak 
mengalami keterlambatan dalam pemenuhan 
kebutuhan sehari-hari seperti menggosok gigi, 

mereka hanya susah untuk berinteraksi sosial. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan diatas, 

didapatkan masalah bahwa masih kurangnya 

kemampuan interaksi sosial pada anak autis. 
Menurut Soekanto (2006), 

mengemukakan syarat terjadinya interaksi 

sosial adalah adanya kontak sosial dan adanya 
komunikasi. Komunikasi memberi arti pada 
perilaku orang lain. Namun, dalam diri anak 

autis terdapat tiga gangguan yang saling 

terkait, yakni aspek perilaku, komunikasi dan 
bahasa serta interaksi sosial. Faktor-faktor 

yang mempengaruhi interaksi sosial pada 

anak autis yaitu faktor diri sendiri dan 
lingkungan. Lingkungan keluarga, dimana 
orang tua adalah orang yang terdekat dengan 

anak. Peran orang tua antara lain memberikan 

perhatian saat di rumah seperti mengajak 
bermain, berbicara/berinteraksi, mengajarkan 

metode belajar yang sama dengan sekolah, 
berkonsultasi rutin dengan guru. Selain itu, 
lingkungan yang mempengaruhi interaksi 

sosial adalah lingkungan sekolah. Peran guru 

dan program yang intensif di sekolah sangat 
mempengaruhi interaksi sosial anak autis.  

Sesuai dengan fase perkembangan 

Erick Erickson pada usia 6-12 tahun, anak 
berada dalam tingkatan sosial dan mulai 
memakai energinya untuk mempelajari 

teknologi, budaya dan interaksi sosial. Anak 

menemukan kesenangan dan produktif, 
bertetangga, menjalin hubungan dengan 

teman sebaya dan interaksi di sekolah 
(Oktaviani, 2008). Oleh karena itu, perlu 
dilakukan intervensi dini pada anak autis 

sebelum anak beranjak dewasa. 

Ada beberapa macam terapi yang 

dapat diberikan pada anak autis diantaranya 
terapi wicara, terapi okupasi, terapi ABA 
(Apllied Behaviour Analysis), terapi fisik, 

terapi sosial, terapi bermain, terapi perilaku, 
terapi perkembangan, terapi visual dan terapi 

biomedik (Hasdianah, 2013). Terapi untuk 

mengintervensi gangguan dalam interaksi 

sosial salah satunya dengan terapi ABA 
(Apllied Behaviour Analysis). Terapi ABA 

adalah metode tata laksana perilaku 

menggunakan metode mengajar tanpa 
kekerasan (Handojo, 2009). 

Dasar-dasar ABA sudah 

dikembangkan sejak mulai 1 abad yang lalu. 
Terapi ABA untuk penyandang autis pertama 
kali diterapkan oleh Ole Ivaar Lovaas (Sutadi, 

2011). Di Indonesia terapi ABA pertama kali 

diterapkan bagi anak autis pada tahun 1997 
oleh Rudy Sutadi. Menurut Yuwono (2009), 
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dasar dari metode ini adalah menggunakan 

pendekatan teori behavioral, pertama kali 
perlu diterapkan adalah latihan kepatuhan dan 

kontak mata. Konsep kepatuhan ini  sangat 

penting agar mereka dapat mengubah perilaku 
sendiri menjadi perilaku yang lazim dan dapat 
melakukan interaksi sosial. 

Menurut Rahmawati (2012), terapi 

ABA mempunyai pengaruh sangat bermakna 
dalam meningkatkan interaksi sosial pada 

anak autis. Terapi ABA khususnya dalam hal 

kemampuan bersosialisasi mampu membantu 
anak autis dalam mempelajari keterampilan 
sosial dasar seperti memperhatikan, 

mempertahankan kontak mata dan dapat 

membantu mengontrol masalah perilaku. 
Menurut Sutadi (2011), berbagai penelitian 

didapatkan bahwa anak-anak autistik yang 
diterapi dengan ABA mengalami kemajuan 
yang pesat dan signifikan dalam hal IQ, 

bahasa, kemampuan akademik, dan perilaku 

adaptif maupun perilaku sosialnya. 
 

METODE PENELITIAN 

 

Desain penelitian ini adalah penelitian 
Eksperimental dengan Pra eksperimental. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan one 

group pretest-posttest design. Pengambilan 
sampel menggunakan teknik Total Sampling 
dengan total 13 sampel. Data penelitian 

diambil melalui lembar observasi interaksi 

sosial sebelum dan sesudah terapi, terapi 
dilakukan selama 2 minggu dengan 8 kali 

pertemuan dengan durasi tiap pertemuan 60 
menit di SLB PKK Sumberrejo dengan 
menggunakan uji statistik Wilcoxon Sign Rank 

Test.  

 

HASIL PENELITIAN 

 

1. Data Umum 
Tabel 1 Karakteristik Anak Autis 

Berdasarkan Usia  

No Umur F % 

1. 
2. 

6-9 tahun 
10-12 tahun 

5 
8 

38 
62 

Jumlah 13 100 
Berdasarkan tabel 1 di atas 

menunjukkan bahwa sebagian di atas 
menunjukkan bahwa sebagian besar usia anak 
autis  adalah 10-12 tahun yaitu sebanyak 8 

anak atau 62%, sedangkan sebagian kecil usia 

responden adalah 6-9 tahun yaitu sebanyak 5 

anak atau 38%. 
 

Tabel 2 Karakteristik Anak Autis Usia 6-12 

Tahun Berdasarkan Jenis Kelamin  

No Jenis Kelamin F % 

1. 
2. 

Laki-laki 
Perempuan 

7 
6 

54 
46 

Jumlah 13 100 

Berdasarkan tabel 2 di atas 
menunjukkan bahwa sebagian besar jenis 

kelamin anak autis adalah laki-laki yaitu 

sebanyak 7 anak atau 54%, sedangkan 

sebagian kecil jenis kelamin responden adalah 
perempuan yaitu sebanyak 6 anak atau 46%. 
 

2. Data Khusus 
Tabel 3  Distribusi Tingkat Interaksi Sosial 

Pada Anak Autis Usia 6-12 Tahun 

Sebelum Diberikan Terapi ABA 
(Applied Behaviour Analysis)  

No 
Tingkat 

Interaksi Sosial 
F % 

1. 
2. 
3. 

Kurang 
Cukup 
Baik 

6 
5 
2 

46 
39 
15 

Jumlah 13 100 

Berdasarkan tabel 3 di atas 

menunjukkan bahwa sebagian besar anak 

autis sebelum diberikan terapi ABA 
memperoleh skor interaksi sosial kurang yaitu 

sebanyak 6 anak atau 46%, sedangkan 

sebagian kecil anak autis sebelum diberikan 
terapi ABA memperoleh skor interaksi sosial 

baik yaitu sebanyak 2 anak atau 15%. 

 
Tabel 4  Distribusi Tingkat Interaksi Sosial 

Pada Anak Autis Usia 6-12 Tahun 

Sesudah Diberikan Terapi ABA 

(Applied Behaviour Analysis)  

No 
Tingkat 

Interaksi Sosial 
F % 

1. 
2. 
3. 

Kurang 
Cukup 
Baik 

- 
6 
7 

- 
46 
54 

Jumlah 13 100% 

Berdasarkan tabel 4 di atas 

menunjukkan bahwa sesudah dilakukan terapi 
ABA sebagian besar anak autis memperoleh 

skor interaksi sosial yang baik yaitu sebanyak 
7 anak atau 54%, sedangkan sebagian kecil 
anak autis sesudah dilakukan terapi ABA 
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memperoleh skor interaksi sosial cukup yaitu 

sebanyak  6 anak  atau 46%. 
 

Tabel 5  Hasil Analisa Pengaruh Terapi ABA 

(Applied Behaviour Analysis) 
Terhadap Peningkatan Interaksi 
Sosial Pada Anak Autis Usia 6-12 

Tahun  

 
N 

Median 
(Minimum-

Maksimum) 
P Z 

Pre Test 
Post Test 

13 
13 

7 (4-13) 
13 (7-15) 

0,001 -3,317 

Berdasarkan tabel 5 diatas dapat 
disimpulkan bahwa sebelum dilakukan terapi 
ABA didapatkan hasil nilai minimum yaitu 4 

dan maksimum yaitu 13. Setelah dilakukan 
terapi ABA terdapat peningkatan nilai 

minimum menjadi 7 dan maksimum menjadi 

15.  
Dari hasil analisa uji Willcoxon 

menggunakan software SPSS (versi 16.0) 

didapatkan hasil yaitu nilai Z sebesar -3,317 

(tanda negatif (-) tidak relevan, karena hanya 
menunjukkan arah) dengan nilai signifikansi 

(p) sebesar 0,001 yang berarti dibawah nilai 

batas standar signifikansi yang sebesar <0,05. 
Hasil Zhitung  menjauhi angka kritis Z, ±1,96 

dengan menjauhi ke arah kiri. Sehingga 

diperoleh hasil H0 ditolak yang artinya 

terdapat pengaruh terapi ABA (Applied 
Behaviour Analysis) terhadap peningkatan 

interaksi sosial anak autis usia 6-12 tahun di 
SLB PKK Sumberrejo Kabupaten 
Bojonegoro.  

 

PEMBAHASAN 

  

1. Tingkat Interaksi Sosial Anak Autis 

Usia 6-12 Tahun Sebelum Diberikan 

Terapi ABA (Applied Behaviour 

Analysis)  
Berdasarkan tabel 3 di atas 

menunjukkan bahwa sebagian besar anak 
autis sebelum diberikan terapi ABA 
memperoleh skor interaksi sosial kurang yaitu 

sebanyak 6 anak atau 46%, sedangkan 

sebagian kecil anak autis sebelum diberikan 
terapi ABA memperoleh skor interaksi sosial 

baik yaitu sebanyak 2 anak atau 15%. Adanya 
gangguan dalam interaksi sosial pada anak 
autis dapat mempengaruhi aspek dalam 

belajar, perilaku dan bisa mengakibatkan 

terasing dari lingkungannya. Kondisi ini 

dirasa sangat mengkhawatirkan jika hal 

tersebut tidak berubah sampai menginjak 
kondisi dewasa yang akan membawa dampak 

yang fatal, seperti keterbatasan dalam hal 

sosial hingga pada akhirnya tidak mampu 
memenuhi kebutuhan hidupnya secara 
mandiri.  

Berdasarkan hasil observasi sebelum 

dilakukannya terapi ABA didapatkan data 
bahwa mayoritas anak autis masih acuh dan 

kontak mata yang kurang, kontak mata 

berlangsung hanya kurang dari 2 detik bahkan 
tidak ada sama sekali, mereka suka 
menyendiri dan hidup dengan dunianya 

sendiri, anak autis tidak memiliki rasa empati 

serta rasa sensitif terhadap perasaan orang lain 
seperti saat teman terjatuh mereka bersikap 

acuh dan tidak mau mengalah dengan 
temannya. Hal ini sesuai dengan pernyataan 
yang diungkapkan oleh Hasdianah (2013),  

dimana gangguan interaksi sosial pada anak 

autis bisa diamati dengan tidak adanya tatapan 
mata, ketika dipanggil tidak menoleh, tidak 

mau bermain dengan teman sebaya, asyik 

bermain dengan dirinya sendiri dan tidak ada 
empati dalam lingkungan sosial. 

Interaksi sosial merupakan kesulitan 

yang nyata bagi anak autis untuk melakukan 

hubungan sosial dengan lingkungannya 
(Handojo, 2009). Kurangnya perhatian khusus 

dan stimulasi pada anak dapat memperparah  
kondisi sosial anak, dimana mereka tidak 
dilibatkan dalam kontak sosial keluarga. 

Menurut Soekanto (2006), kontak sosial 

merupakan salah satu syarat terjadinya 

interaksi sosial dimana dapat berlangsung 
antar individu, kelompok maupun antar 
kelompok. Namun, pada observasi awal 

sebagian besar anak autis belum bisa 
kooperatif dengan lingkungan, hal ini 

ditunjukkan saat ada perintah untuk 

berkelompok namun mereka memilih untuk 

menyendiri, mereka tidak mampu meniru 
suara atau gerakan yang dilakukan orang lain. 

Selain kontak sosial, syarat terjadinya 

interaksi sosial yaitu komunikasi. Anak autis 
mengalami kesulitan dalam hal komunikasi 

verbal, mereka banyak menggunakan bahasa 

tubuh jika menginginkan sesuatu seperti 
menarik baju atau tangan seseorang yang 
didekatnya. Kurangnya kemampuan 

komunikasi pada anak autis tidak hanya 

mempersulit mereka dalam berinteraksi 
namun juga kepada lawan interaksi untuk 
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menangkap pesan serta memberi umpan balik 

pada anak. 
Interaksi sosial memiliki empat faktor 

penting yang mendasari terjadinya interaksi 

sosial tersebut. Faktor pertama adalah, imitasi. 
Imitasi adalah proses belajar dengan cara 
meniru atau mengikuti perilaku orang lain 

(Sunaryo, 2013). Ketika anak berinteraksi 

sosial, ia harus bisa untuk meniru aksi dari 
orang lain. Hal ini memotivasi mereka untuk 

mematuhi norma dan nilai yang berlaku 

sekaligus melatih koordinasi motorik dan 
persepsi sensoris. Faktor kedua adalah sugesti. 
Sugesti adalah cara pemberian suatu 

pandangan atau pengaruh oleh seseorang 

kepada orang lain (Soekanto, 2013). Faktor 
ketiga adalah identifikasi yang berarti menjadi 

identik dengan orang lain dan yang keempat 
adalah simpati. Simpati adalah perasaan 
tertarik yang timbul dalam diri seseorang dan 

membuatnya merasa seolah-olah berada 

dalam keadaan yang lain (Soekanto, 2013). 
Simpati mampu membawa individu dalam 

tahap introyeksi dimana ketika perilaku 

individu yang satu mempengaruhi dan 
mengubah perilaku individu yang lain atau 
sebaliknya. 

Hasil penelitian sebelum 

dilakukannya terapi dimana interaksi sosial 
yang cukup dan baik dimiliki oleh anak autis 

dengan mayoritas usia diatas 10 tahun. 
Menurut Ginanjar (2007), sejalan dengan 
perkembangan usia, kondisi anak autis 

biasanya membaik. Perkembangan bahasa 

yang lebih baik membuat mereka lebih 

tertarik untuk berkomunikasi dengan orang 
lain. Latifah, 2012, (dalam Ulfah 2015) 
menyatakan bahwa hambatan dalam 

berinteraksi akan berkurang seiring dengan 
bertambahnya usia, tetapi tidak berkurang 

secara menyeluruh melainkan bertahap. Usia 

yang lebih tinggi, mereka telah menjalani 

proses pembelajaran dan terapi khusus lebih 
lama dibanding anak autis yang lain sehingga 

anak autis tersebut sudah memiliki modal 

awal berinteraksi sosial yaitu bahasa dan 
komunikasi. 

Tingkat interaksi sosial merupakan 

sumber utama perkembangan anak dengan 
lingkungan, dimana mereka memakai 
energinya untuk mempelajari lingkungan. 

Faktor imitasi dan simpati merupakan faktor 

yang dominan dalam membentuk interaksi 
sosial pada anak autis di sekolah. Hal tersebut 

tidak terlepas dari peran keluarga saat 

dirumah. Lingkungan keluarga adalah 
lingkungan yang paling dekat dengan anak, 

lingkungan keluarga mempunyai waktu yang 

panjang dibanding dengan lingkungan luar 
atau sekolah. Berdasarkan pengakuan salah 
satu wali murid, beliau sering mengajak 

berkomunikasi anaknya dan banyak 

memberikan hubungan timbal balik saat 
dirumah, sehingga saat terapi anak 

mempunyai pengaruh yang signifikan 

dibanding dengan anak autis yang lain. 
Hakikatnya lingkungan keluarga tidak 
menentukan tetapi mampu mempengaruhi dan 

membatasi proses sosialisasi seseorang.  

Lingkungan sekolah memiliki peranan 
kedua setelah lingkungan keluarga dimana 

peran guru dan program yang intensif di 
sekolah sangat mempengaruhi interaksi sosial 
pada anak autis. Semakin aktifnya peran 

pendidik dan sikap bina hubungan sosial yang 

baik, maka semakin mampu menjadi bekal 
bagi anak autis untuk hidup bermasyarakat. 

Interaksi sosial  yang baik dapat secara 

langsung mempengaruhi peluang keberhasilan 
dalam kehidupan sosial. Saling mendukung 
antara lingkungan keluarga dan sekolah akan 

memperkaya kemampuan anak autis untuk 

bersosialisasi baik dengan lingkungan 
keluarga maupun lingkungan yang baru. 

 

2. Tingkat Interaksi Sosial Anak Autis 

Usia 6-12 Tahun Sesudah Diberikan 

Terapi ABA (Applied Behaviour 

Analysis) 
Berdasarkan tabel 4 di atas 

menunjukkan bahwa sesudah dilakukan terapi 
ABA sebagian besar anak autis memperoleh 

skor interaksi sosial yang baik yaitu sebanyak 
7 anak atau 54%, sedangkan sebagian kecil 

anak autis sesudah dilakukan terapi ABA 

memperoleh skor interaksi sosial cukup yaitu 

sebanyak  6 anak  atau 46%. Dari hasil 
tersebut dapat diketahui bahwa anak autis 

memang mengalami peningkatan yang 

signifikan dibandingkan sebelum dilakukan 
terapi ABA.  

Pada penelitian ini intervensi yang 

dilakukan adalah dengan memberikan terapi 
sesuai dengan standar prosedur operasional 
yang baku yakni SOP terapi ABA. Terapi 

ABA menggunakan prosedur perubahan 

perilaku untuk membantu individu 
membangun kemampuan dengan ukuran nilai-
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nilai yang ada di masyarakat (Handojo, 2009). 

Materi yang diberikan yaitu materi tingkat 
advance dalam hal kemampuan bersosialisasi 

yang dilakukan sebanyak 8 kali selama dua 

minggu. Terapis memberikan instruksi dengan 
singkat, jelas, tegas, tuntas dan sama serta 
adanya prompt atau bantuan bagi anak yang 

tidak merespon terhadap instruksi. Terapi 

ABA memberikan bentuk perubahan perilaku 
pada anak dikarenakan adanya reinforcement 

atau imbalan saat anak melakukan terapi yang 

diharapkan sehingga  membuat anak 
mengulang-ulang perilaku tersebut. 

Hasil observasi setelah terapi 

menunjukkan bahwa anak autis yang memiliki 

skor interaksi sosial cukup berada dalam 
rentang usia 6-9 tahun. Anak belum 

memahami bahwa dengan berkomunikasi 
dapat mempengaruhi orang lain, interaksi 
sosial sedikit dirasakan sulit dan masih 

membingungkan. Hal tersebut sesuai dengan 

ungkapan Jamaris (2006), bahwa anak autis 
pada usia tersebut berada pada the own 

agenda stage, pada tahapan ini anak 

cenderung sendiri dan tidak tertarik pada 
orang-orang sekitarnya. 

Setelah dilakukannya terapi ABA, 

hampir seluruh anak sudah tidak mengabaikan 

orang lain saat memanggil namanya, kontak 
mata berhasil lebih dari 2 detik meski harus 

dilakukan bantuan sekali dua kali untuk 
memusatkan perhatiannya. Anak sudah mulai 
berkurang dalam menghindari interaksi 

dengan orang lain, adanya sedikit perhatian 

dari anak terhadap lingkungan dan sikap 

kooperatif serta mampu mengimitasi atau 
meniru gerakan yang dilakukan oleh terapis. 
Gerakan-gerakan ini seperti gerakan 

memegang kepala, memegang hidung, 
melompat di trampolin, bermain papan 

seluncur, dsb. 

Peningkatan interaksi sosial ini 

memang sangat banyak dipengaruhi beberapa 
faktor. Faktor tersebut meliputi faktor-faktor 

yang mempengaruhi interaksi sosial. Seperti 

yang dikemukakan oleh Noorkasiani (2009), 
ada lima faktor yang mempengaruhi interaksi 

sosial. Pertama, kekuatan dalam diri 

seseorang yang menggerakkan seseorang 
melakukan sesuatu yakni motivasi. Motivasi 
baik dari dalam diri sendiri maupun dorongan 

dari orang lain baik guru/terapis ataupun 

orangtua. Kedua, jenis kelamin bisa 

mempengaruhi interaksi seseorang dengan 

orang lain. 
Dalam tabel 2 menunjukkan anak autis 

didominasi dengan jenis kelamin laki-laki 

yaitu sebanyak 7 anak. Anak laki-laki lebih 
mudah menangkap pesan, agresif dan mandiri 
sedangkan anak perempuan cenderung 

bersifat pasif sehingga lebih susah dalam 

memberikan umpan balik. Menurut Sari 
(2009), anak autis bisa diderita oleh semua 

anak dari berbagai tingkat sosial, kultural dan 

jenis kelamin. Anak laki-laki lebih rentan 
menyandang sindrom autis dibanding anak 
perempuan, namun anak perempuan akan 

menunjukkan gejala yang lebih berat. 

Faktor ketiga yaitu lingkungan. Lingkungan 
yang dimaksud adalah kondisi sekitar individu 

baik lingkungan alam, kebudayaan dan 
masyarakat yang dapat mempengaruhi proses 
sosialisasi. Anak diajari dengan terapi yang 

sama secara berturut-turut baik dalam hal 

memanggil anak, mengajak anak bermain 
maupun menyuruh anak bermain dengan 

teman-temannya guna membentuk sosialisasi 

kedalam lingkungan yang umum. Terapis 
memperkaya generalisasi agar anak lebih 
mudah beradaptasi dengan dunia baru. Faktor 

yang keempat adalah nilai, nilai adalah 

standar yang mempengaruhi perilaku. Dalam 
terapi ABA adanya prompt dan reinforcement, 

dimana adanya bantuan dan arahan untuk 
menciptakan perilaku sesuai dengan tujuan 
dan adanya imbalan atau pujian sebagai 

penguat suatu perilaku agar anak mau 

melakukan terus dan menjadi tahu akan 

konsepnya. 
Terapi ABA memberikan motivasi 

kepada anak dengan maksud memberikan 

dukungan pada anak untuk melakukan sesuatu 
terutama berinteraksi dengan temannya. Anak 

mampu mengimitasi dan mengikuti perintah 

secara terarah dan terukur dalam 

bersosialisasi. Terapi ini bukan hanya 
mengembangkan kemampuan komunikasi 

secara verbal namun juga mampu 

mengekspresikan apa yang dirasakan secara 
nonverbal. 

 

3. Pengaruh Terapi ABA (Applied 
Behaviour Analysis) Terhadap 

Peningkatan Interaksi Sosial Pada Anak 

Autis Usia 6-12 tahun  
Hasil penelitian diatas dapat 

disimpulkan bahwa sebelum terapi ABA 
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didapatkan 2 anak autis dengan skor interaksi 

sosial baik dan setelah diberikan terapi ABA 
menjadi 7 anak autis dengan skor interaksi 

sosial baik serta tidak lagi muncul anak autis 

dengan skor interaksi sosial kurang setelah 
dilakukannya terapi ABA dimana sebelum 
terapi terdapat 6 anak atau 46% dari total anak 

autis. 

Hal tersebut juga diperkuat oleh tabel 
5 diatas, didapatkan skor minimum dan 

maksimum yang dicapai dalam lembar 

observasi sebelum dan sesudah terapi. Dimana 
sebelum dilakukan terapi ABA didapatkan 
hasil nilai minimum yaitu 4 dan maksimum 

yaitu 13. Setelah dilakukan terapi ABA 

terdapat peningkatan nilai minimum menjadi 
7 dan maksimum menjadi 15.  

Dari hasil analisa uji Willcoxon 
menggunakan software SPSS (versi 16.0) 
didapatkan hasil yaitu nilai Z sebesar -3,317 

(tanda negatif (-) tidak relevan, karena hanya 

menunjukkan arah) dengan nilai signifikansi 
(p) sebesar 0,001 yang berarti dibawah nilai 

batas standar signifikansi yang sebesar <0,05. 

Hasil Zhitung  menjauhi angka kritis Z, ±1,96 
dengan menjauhi ke arah kiri. Sehingga 
diperoleh hasil H0 ditolak yang artinya 

terdapat pengaruh terapi ABA (Applied 

Behaviour Analysis) terhadap peningkatan 
interaksi sosial anak autis usia 6-12 tahun di 

SLB PKK Sumberrejo Kabupaten 
Bojonegoro. Jadi, jika anak autis usia 6-12 
tahun diberikan terapi ABA tingkat advance 

dalam hal kemampuan bersosialisasi maka 

akan terjadi peningkatan interaksi sosial. 

Terapi Applied Behaviour Analysis 
terbukti berpengaruh dalam meningkatkan 
interaksi sosial anak autis. Dasar-dasar terapi 

ABA sudah dikembangkan sejak mulai 1 abad 
yang lalu. Terapi ABA untuk penyandang 

autis pertama kali diterapkan oleh Ole Ivaar 

Lovaas (Sutadi, 2011). Hal-hal yang menjadi 

prinsip dalam pelaksanaan metode ABA 
adalah anak berlatih berkomunikasi, 

berbicara, bahasa dan melakukan interaksi 

sosial. Namun, pertama kali yang perlu 
diterapkan adalah latihan kepatuhan dan 

kontak mata. Konsep kepatuhan ini sangat 

penting agar anak dapat mengubah perilaku 
sendiri menjadi perilaku yang lazim dan dapat 
melakukan interaksi sosial (Yuwono, 2009). 

Menurut Rahmawati (2012), terapi ABA juga 

mempunyai pengaruh yang sangat bermakna 
yang mampu membantu anak autis dalam 

mempelajari keterampilan sosial dasar seperti 

memperhatikan, mempertahankan kontak 
mata dan dapat membantu mengontrol 

masalah perilaku. 

Interaksi sosial pada anak autis juga 
sudah tidak mencangkup ciri-ciri anak autis 
seperti yang dikembangkan Hasdianah dalam 

bukunya Autis Pada Anak. Ciri yang pertama 

adalah tidak mau menatap mata. Gangguan 
utama pada anak autis adalah kurangnya 

kontak mata, maksimal hanya 2 detik atau 

bahkan tidak ada sama sekali. Sebelum 
dilakukan terapi ABA hanya 6 anak autis 
yang mempunyai kontak mata lebih dari 2 

detik, namun setelah dilakukannya terapi 

ABA seluruh anak autis telah mampu menatap 
dan mempertahankan kontak mata lebih dari 2 

detik meskipun harus mendapat bantuan untuk 
memusatkan perhatian. 

Ciri kedua adalah dipanggil tidak 

menoleh, sebelum dilakukannya terapi ABA 

ada 7 anak yang dipanggil lebih dari 3 kali 
dan prompt tetap acuh dan tidak 

menghiraukan. Setelah dilakukan terapi 

terdapat penurunan yakni menjadi 2 anak 
yang masih acuh dengan panggilan. Yang 
ketiga adalah tidak mau bermain dengan 

temannya, yang keempat asyik dengan dirinya 

sendiri. Dalam materi ABA tingkat advance 
seluruh itemnya menyangkut hubungan 

sosialisasi dengan teman, indikator dalam 
lembar observasi pada anak mengalami 
peningkatan dari tidak kooperatif dan 

menyendiri menjadi kooperatif, mau 

berkelompok dan semakin tertarik bermain 

dengan temannya. Yang kelima tidak adanya 
empati dalam lingkungan sosial. Ciri-ciri ini 
masih dimiliki oleh semua anak autis dimana 

mereka tidak sensitif pada perasaan orang lain 
semisal ada teman yag terjatuh. Namun secara 

keseluruhan, seluruh anak autis mengalami 

peningkatan perilaku yang menciptakan 

interaksi sosial dengan baik. 
Metode ABA sangat representatif bagi 

penanggulangan anak berkebutuhan khusus 

karena memiliki prinsip yang terukur, terarah 
dan sistematis sehingga dapat meningkatkan 

motorik halus, motorik kasar, komunikasi dan 

interaksi sosial. Dengan metode ABA, 
khususnya kemampuan bersosialisasi dapat 
dibentuk komunikasi dua arah yang aktif dan 

sosialisasi kedalam lingkungan yang umum. 

Metode ini memampukan anak berkomunikasi 
dan tidak hanya mampu menjalin hubungan 
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sosial dalam lingkungan keluarga saja, 

sehingga anak akan lebih mampu beradaptasi 
dengan lingkungan yang baru (Handojo, 

2009).  

Anak autis diharapkan dapat memiliki 
interaksi sosial dengan indikator yang jelas 
dan mampu melakukan kontak sosial sehingga 

terciptanya hubungan sosial yang selaras. 

Anak autis harus mampu hidup dengan 
struktur dan fungsi kelompok karena hal ini 

merupakan suatu kesatuan terbentuknya 

interaksi sosial. Selain itu, pembentukan 
interaksi sosial tidak hanya menekankan pada 
hubungan dengan orang lain namun juga 

mengacu bagaimana anak menerima 

lingkungan dan menghilangkan perilaku yang 
tidak wajar sehingga bisa diterima di 

masyarakat. 
 

PENUTUP 

 

1. Kesimpulan 
1) Sebagian besar anak autis memiliki tingkat 

interaksi sosial yang kurang  sebelum 

dilakukan terapi ABA (Applied Behaviour 

Analysis) di SLB PKK Sumberrejo 
Kabupaten Bojonegoro.  

2) Sebagian besar anak autis memiliki tingkat 

interaksi sosial yang baik  sesudah 
dilakukan terapi ABA (Applied Behaviour 
Analysis) di SLB PKK Sumberrejo 

Kabupaten Bojonegoro.  

3) Terdapat pengaruh terapi ABA (Applied 
Behaviour Analysis) terhadap peningkatan 

interaksi sosial pada anak autis usia 6-12 
tahun di SLB PKK Sumberrejo Kabupaten 
Bojonegoro.  

 

2. Saran  
1) Bagi Keluarga 

Hendaknya keluarga lebih memberi 

perhatian khusus pada anak baik dalam 
kontak sosial maupun mengajarkan metode 
yang sama dengan sekolah.  Memberikan 

rasa nyaman, timbal balik dan tetap 

berkonsultasi dengan guru/terapis dalam 

rangka membentuk perilaku anak menjadi 
interaksi yang wajar dan sosial. Karena hal 
paling penting dalam proses perilaku dan 

interaksi sosial dimulai dari kehidupan 
keluarga. 

2) Bagi Profesi Keperawatan 

Hendaknya dapat memberikan terapi 
terkhusus terapi ABA untuk anak autis 

dalam meningkatkan interaksi sosial. 

Sebagai bekal pengetahuan dalam 
mengembangkan proses pembelajaran dan 

asuhan keperawatan tentang anak autis dan 

terapi ABA. 
3) Bagi Lembaga Pendidikan 

Hendaknya lebih memperhatikan lagi 

dalam penerapan terapi untuk 

meningkatkan interaksi sosial pada anak 
autis dan menentukan rancangan program 

pembelajaran yang bertujuan untuk 

memilih metode pembelajaran yang sesuai 
dengan kebutuhan anak autis yang dapat 
meningkatkan interaksi sosial.  
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