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SOCIAL SKILL TRAINING (SST) UNTUK MENINGKATKAN 

KETERAMPILAN SOSIAL PADA ANAK AUTISTIC SPECTRUM 

DISORDER (ASD) 

 

 

ABSTRAK 

Salah satu intervensi yang tepat bagi anak ASD yang mengalami keterhambatan dalam keterampilan 

sosial adalah Social Skill Training (SST) (Cotugno, 2009).  Keterampilan sosial terdiri dari 

conversational skill, play skill, friendship skill, dealing with conflict, dan understanding emotion 

(Matson, 2002). Penelitian ini adalah penelitian pra eksperimen dengan menggunakan Repeated 

Measure Single subject design (Barlow, H et all, 2009). Analisa data mengunakan metode kualitatif. 

Pengumpulan data dengan observasi menggunakan bahavior chart dan wawancara menggunakan 

panduan Autistic Social Scale Profile (ASSP). Adapun gambaran kondisi subjek setelah intervensi.. 

Hasil penelitian menunjukkan program Social skill training (SST) terbukti efektif untuk meningkatkan 

keterampilan sosial pada anak ASD. Hasilnya menunjukkan terjadi penurunan skor yang diperoleh pada 

saat pretest dan posttest pada conversational skill, play skill, friendship skill, understanding emotion 

sedangkan dealing with conflict masih kurang optimal.  

Kata-kata kunci: Keterampilan Sosial, Social Skill Training (SST), Autistic Spectrum Disorder 

 SOCIAL SKILL TRAINING (SST) TO INCREASE SOCIAL SKILL 

ON CHILDREN WITH AUTISTIC SPECTRUM DISORDER (ASD) 

ABSTRACTS 

Social Skill Training (SST) is one of appropriate interventions for the ASD children with social skills 

impairment (Cotugno, 2009). The aim of the programme is to train social skill of the ASD children, 

namely conversational skills, play skills, friendship skills, dealing with conflict, and emotion 

understanding (Matson, 2002). This study is conducted to determine the appropriate social skill training 

programme  (SST) to the ASD children. This design of the study is Repeated measure Single Subject 

design (Barlow, D at all, 2009). The data analysis using qualitative method. The data collection is 

conducted by using bahavior observation charts and the interviews using a guide Autistic Scale Social 

Profile (ASSP). As for the condition of the subject after the intervention. The results of the study are 

shown that Social skill training program (SST) is effectively proven to improve the social skill in the 

ASD children. It can be seen through the descrease scores in pre test and post test of the conversational 

skills, play skills, friendship skills, and emotion understanding whereas dealing with conflict is still less 

than optimal.    
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Secara terminologi autistic spectrum 

disorder (ASD) disebut pervasive 

developmental disorder jika berdasarkan 

Diagnostic and statistical Manual Of 

Mental (DSM) Disorder IV TR (APA 

2004). Sebutan Pervasive Developmental 

Disorder (PDD) menjadi autistic spectrum 

disorder berubah sejak dilakukannya revisi 

terhadap Diagnostic and statistical Manual 

Of Mental (DSM) Disorder IV TR (APA, 

2004) menjadi Diagnostic and statistical 

Manual Of Mental (DSM) Disorder V 

(Atchison, Ben J & Dirett, 2012). 

Berdasarkan DSM V, ASD didiagnosa ke 

dalam dua ranah yaitu mengalami 

keterhambatan komunikasi sosial (deficit 

in social communication), minat yang 

terbatas, dan perilaku berulang (Fixated 

interest and repetitive behavior). Melihat 

tingkat keparahan ASD, diagnosa ASD 

juga ditentukan berdasarkan kontinum 

derajat keparahan ASD yang terdiri dari 

level 1 hingga level 3, yaitu bergerak dari 

tingkat gangguan ringan hingga gangguan 

berat.  

Tingkatan ini disesuaikan dengan 

sejauh mana anak membutuhkan dukungan 

orang lain dalam melakukan tugas 

perkembangannya, berdasarkan 

kemampuan komunikasi sosial, serta 

berdasarkan perilaku anak. Tingkatan ini 

menunjukkan bahwa ada anak dengan 

tingkat ASD ringan dan ada pula dengan 

tingkat gangguan lebih berat (APA, 2013). 

Menurut Diagnostic and statistical Manual 

Of Mental (DSM) Fifth Edition (DSM V, 

dalam APA 2013), ASD memiliki ciri 

mendasar yaitu terhambatnya dalam 

masalah komunikasi dan keterampilan 

sosial, terhambatnya masalah perilaku, 

gejala yang muncul mempengaruhi fungsi 

dalam pekerjaan, sekolah, dan lingkungan 

sosial lainnya (APA, 2013). 

KETERAMPILAN SOSIAL 

Keterampilan sosial berpengaruh 

terhadap keterampilan hidup seseorang, 

dengan kata lain keterhambatan sosial 

lebih besar daripada kognitif, artinya 

bahwa “tingginya kemampuan kognitif 

tidak menentukan bahwa kemampuan 

sosial berfungsi lebih baik”. Perbedaan 

antara keterampilan kognitif dan sosial 

dapat dilihat pada kemampuan anak ASD 

berdasarkan tingkat keparahan anak 

(McConnel, dalam Feng 2008). Menurut 

DSM V (APA, 2013) anak ASD memiliki 

tingkatan keberfungsian yang lebih baik 

digolongkan ke dalam level 1. Anak 

memiliki kemampuan dasar keterampilan 

sosial, seperti terhambatnya komunikasi 

sosial anak, kesulitan mengawali interaksi 

sosial, sulit mempertahankan hubungan, 

dan tampak penurunan minat dalam 

interaksi sosial. Jelas bahwa anak ASD 

level 1 akan menerima manfaat untuk 

meningkatkan fungsi sosial kognitif 

dengan melatih dan membangun hubungan 

sosial secara positif. 

Menurut Matson (2011) community 

skill Keterampilan sosial oleh Matson 

(2011) berkembang ke dalam bentuk 

dimensi yang lebih spesifik, antara lain 

adalah; Conversational skill, play skill 

keterampilan sosial yang terdiri dari 

kemampuan observasi, kemampuan 

berbagi, kompromi, mencari solusi dalam 

penyelesaian masalah, menentukan coping, 

memiliki kemampuan bermain timbal 

balik, dan kemampuan mengakhiri 

permainan, understanding emotions, 

dealing with conflict, dan  friendship skill 

melalui Social Skill Training (SST).
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Social Skill Traning (SST)  

SST merupakan metode atau cara 

yang dilakukan untuk memberikan 

gambaran perubahan perilaku setiap 

individu dalam mengerjakan fungisnya 

dengan tepat, baik di sekolah, di rumah 

maupun di lingkungan tempat tinggalnya 

(Cotugno, 2009). SST merupakan bagian 

penting yang digunakan untuk memahami 

perkembangan dan perilaku orang lain. 

Hal ini penting dimiliki oleh anak ASD 

sehingga dapat berperilaku sesuai dengan 

aturan sosial yang berlaku. Bagaimana 

menyapa orang lain, apa yang dikatakan 

ketika bertemu dengan orang lain, apa 

yang tidak boleh dilakukan, dan cara 

terbaik untuk berinteraksi dengan orang 

lain. Merubah perilaku dapat dipengaruhi 

oleh konsekuensinya, seperti memberi 

pujian atau penghargaan ketika anak 

mencoba keterampilan sosial dengan baik. 

Selain itu menurut Ozonoff (dalam 

Cotugno, 2009) SST dapat digunakan 

untuk memberikan intervensi kepada anak 

ASD, berkebutuhan khusus lainnya, dan 

anak normal yang memiliki tingkat 

intelektual rata-rata sampai di atas rata-

rata. Adapun program SST untuk anak 

ASD yang high functioning sesuai dengan 

dimensi keterampilan sosial yang terdiri 

dari conversational skill, play skill, 

friendship skill, understanding emotion, 

dan dealing with conflict. 

METODE 

Partisipan  

Sampel penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini terdiri dari dua orang 

anak ASD. Subjek memiliki kriteria 

homogen, yaitu; didiagnosa autistic 

spectrum diseorder (ASD) oleh Psikolog. 

Hasil yang diperoleh juga menunjukkan  

deskripsi kriteria diagnostik anak ASD. 

Memiliki perkembangan komunikasi dan 

perilaku level 1, yaitu mengalami 

keterhambatan komunikasi sosial, 

menjalin hubungan sosial, dan sulitnya 

mempertahankan hubungan sosial. Sudah 

mengalami kemajuan dalam hal bantu diri 

(daily living skill), komunikasi cukup baik 

secara ekspresif dan reseptif pada 

kapasitas golongan usia dan 

perkembangan anak. Selain itu tidak 

mengalami masalah dalam hal akademik, 

yaitu mudah memahami materi pelajaran, 

dan memahami instruksi sederhana.    

Prosedur 

Pada tahap ini peneliti melakukan 

sejumlah hal yang diperlukan dalam 

penelitian, diantaranya adalah; melakukan 

Proses Screening Terhadap Subjek 

Penelitian 

Proses ini meliputi pengambilan data-

data mengenai identitas diri dan 

identifikasi masalah. Proses pemeriksaan 

ini berguna untuk menentukan orang yang 

akan melaksanakan program terapi 

bermain bersama klien, meminta izin dan 

membicarakan ketentuan pelaksanaan 

terapi, memperoleh hasil tes psikologi atau 

diagnosa gangguan yang termasuk dalam 

DSM IV TR dan memperoleh informasi 

mengenai ciri austistic spectrum disorder 

(ASD) yang akan diamati sebagai data 

baseline.  

Tahap berikutnya, meminta izin dan 

membicarakan ketentuan pelaksanaan 

terapi pada orangtua subjek penelitian 

(informed concent). Menjelaskan prosedur 

pelaksanaan terapi dan jadwal pelaksanaan 

terapi. selain permohonan ijin dengan 

orangtua subjek penelitian, peneliti juga 

meminta ijin pada pihak sekolah, dan 

terapis. Hal ini dilakukan agar peneliti 
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dapat melakukan observasi secara 

langsung saat proses belajar mengajar 

berlangsung. Selain itu dapat melakukan 

wawancara dengan guru yang mengajar di 

sekolah dan tempat terapi. 

Sebelum pelaksanaan terapi dilakukan 

adalah mengumpulkan data dan teori 

mengenai keterampilan sosial dan social 

skill training (SST). Peneliti 

mengumpulkan berbagai informasi dan 

teori-teori yang berhubungan dengan 

keterampilan sosial dan  social skill 

training yang membahas kaitan 

keterampilan sosial dengan SST.  

Membuat lembar Observasi. Lembar 

observasi awal disusun berdasarkan teori 

keterampilan sosial yang dikemukakan 

oleh Belini (2006). Lembar observasi awal 

digunakan pada saat pelaksanaan baseline. 

Lembar observasi pelaksanaan tersebut 

kemudian dikembangkan berdasarkan teori 

keterampilan sosial yang dikemukakan 

oleh Belini (2006) dan berdasarkan data 

hasil observasi saat pelaksanaan baseline.  

Lembar observasi pelaksanaan dapat 

dilihat di lampiran. 

Membuat alat dan bahan sebagai 

metode terapi. Pelaksanaan terapi SST 

kepada anak ASD berkaitan dengan 

metode pelaksanaannya. Dibutuhkan alat 

dan bahan yang digunakan untuk 

demonstrasi program terapi seperti social 

story, script picture, script comic, dan 

bahan lainnya. 

Peneliti melakukan pengambilan data 

baseline di sekolah. Jumlah sesi 

pengambilan data baseline menurut Martin 

& Pear (2007) adalah bervariasi, meskipun 

lebih baik jika dilakukan sebanyak lima 

sesi karena pola perilaku biasanya sudah 

stabil dan dapat diperbaiki. Oleh karena 

itu, pengambilan data baseline pada proses 

modifikasi perilaku yang dilakukan 

terhadap  subjek I dan subjek II adalah 

sebanyak  lima sesi.  

Membuat modul rencana kegiatan 

terapi bermain yang akan digunakan 

pada saat pelaksanaan terapi. Modul 

berisi jenis kegiatan yang akan 

dilakukan, penjelasan kegiatan dan 

tujuan atau target perilaku yang 

diterapkan pada masing-masing sesi 

terapi. Rancangan program terapi 

diperoleh dari hasil baseline untuk 

melihat keterampilan sosial spesifik 

masing-masing subjek.  

Observer dalam penelitian ini adalah 

mahasiswi Fakultas Psikologi 

Universitas Sumatera Utara. Peneliti 

secara khusus mengadakan pertemuan 

dan diskusi kepada observer untuk 

memberikan gambaran umum tentang 

kondisi subjek, teknis selama 

pelaksanaan terapi dan berkaitan dengan 

tugas observer. Hal ini bertujuan untuk 

menyamakan persepsi tentang data-data 

apa saja yang diobservasi. Tugas sebagai 

sisten meliputi menyiapkan ruang dan 

peralatan atau sebagai tokoh yang 

membantu dilaksanakannya rekayasa 

kejadian atau role play ketika 

berlangsungnya terapi. Tugas sebagai 

observer adalah mencatat setiap perilaku 

yang berhubungan dengan keterampilan 

sosial anak.  

 Pelaksanaan Program Terapis 

sebelum melaksanakan program terapi, 

peneliti terlebih dahulu memberikan 

keterangan mengenai waktu dan tempat 

pelaksanaan terapi serta aturan yang 

diterapkan dalam program terapi kepada 

orangtua, terapis, dan sekolah. program 

terapi bermain direncanakan sebanyak 12 

sesi. 
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HASIL 

Hasil penelitian menunjukkan 

program Social skill training (SST) 

terbukti efektif untuk meningkatkan 

keterampilan sosial pada anak ASD. 

Setelah menerima social skill training 

subjek menunjukkan perubahan perilaku 

di lingkungan sekolah, gereja, di rumah, 

dan di tempat terapi. Subjek I, sudah mau 

mengajak temannya bermain dan 

mengeksplorasi imajinasinya dalam 

permainan, mau menyapa dan 

mengucapkan salam kepada terapis yang 

ia jumpai,  tidak takut daun setelah daun 

dijadikan sebagai objek permainan, berani 

mengangkat tangan jika ingin berlomba 

dan mengungkapkan pendapat, merasa 

kehilangan dan merindukan teman-teman 

terapinya, ia ingin sekali bertemu dan 

bermain dengan mereka, ketika ia 

melakukan kesalahan kepada temannya, 

rasa menyesal dan keinginan untuk minta 

maaf. Ia berjanji tidak akan 

mengulanginya lagi. Subjek II, sudah mau 

bermain dengan teman- teman di sekolah, 

menggunakan cara bermain ipad  di  

kerumunan anak-anak untuk mendekatkan 

diri kepada mereka, mencari perhatian, 

dan mendapat apresiasi dari mereka, sudah 

mulai mau berbagi makanan kepada teman 

“silahkan makan teman-teman”, saat ini 

menjadi lebih ramah dengan mengatakan 

“silahkan masuk atau selamat datang” 

ketika tamu datang ke rumah, sering 

melihat foto perpisahan dengan teman 

terapi yang ada di rumah, walaupun ia 

belum mampu mengungkapkan 

perasaannya dan mengurangi perilaku 

menyakiti diri dan orang lain. 

Hasilnya menunjukkan terjadi 

penurunan skor yang diperoleh pada saat 

pretest dan posttest pada conversational 

skill, play skill, friendship skill, 

understanding emotion. dan dealing with 

conflict. 

DISKUSI 

Kegiatan yang dilakukan untuk 

menentukan efektivitas intervensi, antara 

lain adalah; pertama, jadwal pelaksanaan 

terapi dilakukan secara berkala setiap 

minggunya, artinya jarak antara hari 

pertama dengan hari berikutnya cukup 

terjangkau yaitu sebanyak 3 kali dalam 

seminggu. Selain itu jarak antara jadwal 

pelaksanaan subjek I dengan subjek II 

cukup seimbang, yaitu pada minggu yang 

sama dengan hari yang berbeda. Kedua, 

untuk memantau atau mempertahankan 

keterampilan sosial anak, penelitian 

memberikan latihan kepada orangtua dan 

guru untuk melakukan tugas yang sesuai 

dengan kondisi anak selama terapi. 

Melakukan rekayasa kejadian dengan 

menghadirkan anak-anak normal di 

sekolah, di tempat terapi, dan memberikan 

test secara berkala setelah diberikannya 

perlakuan mendukung pemantauan 

terhadap keterampilan sosial anak. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa SST efektif untuk 

meningkatkan keterampilan sosial anak 

ASD. 

Selain itu lima dimensi keterampian 

sosial memiliki keterkaitan antara satu 

dimensi dengan dimensi lainnya. Subjek I 

memiliki skor kuantitatif dan kualitatif 

yang lebih optimal berada pada area 

friendship skill diikuti oleh play skill. 

Demikian pula dengan hasil data subjek II, 

dimana skor tertinggi berada pada area 

play skill diikuti oleh friendship skill. 

Masalah yang dialami anak ASD adalah 

kesulitan untuk menjalin hubungan dengan 

teman sebaya.  Kesulitan anak ASD untuk 

menjalin hubungan persahabatan 
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berhubungan dengan sulitnya mereka 

memahami perasaan orang lain, yaitu 

perbedaan dalam berpikir, perasaan, dan 

keinginan. Kesulitan untuk memprediksi 

dan menunjukkan perasaan empati, seperti 

kenyamanan, kepedulian, kemampuan 

mendengar (Terger-Flusberg, dalam 

Bauminger at all 2008).  

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari 

kedua subjek yaitu anak ASD level 1, 

bahwa kebutuhan mereka sama dengan 

kebutuhan seusia anak normal lainnya, 

yaitu memiliki keinginan untuk 

berinteraksi, menjalin hubungan, dan 

melakukan aktivitas bermain bersama 

dengan teman sebaya. Bahkan melalui 

kemampuan friendship skill dan play skill 

kedua subjek dapat belajar banyak hal, 

seperti melakukan komunikasi, melatih 

perasaan emosi, dan kemampuan 

memahami konflik dan memecahkan 

masalah (Bauminger, 2008). Walaupun 

ciri lain seperti, perilaku stereotype, 

perilaku rigid, dan agresif masih melekat 

pada kedua subjek. Adapun alasan mereka 

melakukannya adalah sebagai cara untuk 

mempertahankan diri, selain itu sebagai 

cara untuk memulai aktivitas bersama 

walaupun dengan cara yang kurang tepat. 

Kondisi lingkungan sekolah yang kurang 

kondusif, kurang disiplin, dan 

termanajemen dengan baik juga menjadi 

alasan subjek II menunjukkan perilaku 

agresif dan merasa tidak nyaman karena 

menjadi korban bullying oleh teman-

temannya. Selain itu kesulitan anak ASD 

menerima kekalahan atau kegagalan 

menjadi salah satu penyebab utama 

munculnya emosi negatif seperti 

menyakiti diri dan orang lain.  

Menurut Vollmer, Barrero, Lalli, 

Daniel (dalam Matson, 2011) menemukan 

bahwa adanya hubungan antara perilaku 

impulsif dengan kontrol diri. Dalam 

penelitiannya mereka melakukan 

percobaan kepada dua anak ASD yang 

berusia 9 tahun. Perilaku yang ditunjukkan 

adalah memukul, mendorong, menampar 

ketika melakukan aktivitas bersama orang 

lain. Kontrol diri berhubungan dengan 

keinginan anak untuk melakukan 

dorongan dalam dirinya. Demikian halnya 

ketika mereka melakukan kasalahan dan 

gagal menyelesaikan tugas atau ketika 

sedang berkompetisi.  

Kemampuan keterampilan sosial 

kedua subjek juga terkait dengan kapasitas 

level keberfungsian anak, yaitu berada 

pada level 1. Kondisi tersebut 

mempengaruhi penyesuaian diri anak 

terhadap lingkungan sosial. Biasanya anak 

dengan high functioning memiliki target 

yang harus dicapai, antara lain 

kemampuan berkomunikasi, kemampuan 

berinteraksi sosial sesuai tingkatan 

usianya, dan perilaku, keterampilan yang 

diharapkan di sekolah. Keberfungsian 

kognitif yang cukup optimal memudahkan 

kedua subjek menyesuaikan diri sehingga 

dengan mudah memahami sesi terapi dan 

membantu mereka mempelajari 

keterampilan sosial dengan mudah. 

Demikian halnya dengan kedua subjek 

dengan kapasitas intelektual tergolong 

rata-rata atas (high functioning) memiliki 

kemampuan menyesuaikan diri dengan 

lingkungan sosial dengan cukup baik 

(Wenar, 1994).  

Adapun keberhasilan penerapan 

intervensi program social skill training 

untuk anak ASD, dipengaruhi oleh 

beberapa faktor. Pertama, melakukan 

tahapan baseline yang cukup optimal, 

sehingga menemukan perilaku-perilaku 

sosial subjek dengan lebih spesifik. 

Lingkungan tempat dilakukannya tahapan 
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baseline menjadi cara yang penting untuk 

membangun rapport dan mengobservasi 

kemampuan keterampilan sosial subjek 

secara langsung. Dengan adanya hasil data 

baseline mempermudah penelitian ini 

dalam menentukan tahapan terapi yang 

akan dilakukan. Membina rapoort dengan 

subjek menjadi faktor pendukung untuk 

mendekatkan diri dengan subjek. 

Hubungan yang tercipta memberikan 

kenyamanan bagi peneliti dan subjek. 

Selain itu banyak informasi yang dapat 

diamati dari subjek ketika pelaksanaan 

rapport.  

Kedua, menghadirkan anak-anak 

normal di sesi terapi memberi pengaruh 

yang besar terhadap keberhasilan terapi. 

Melibatkan anak-anak normal berkaitan 

dengan hasil yang diperoleh dari data 

baseline, yaitu subjek mengalami kesulitan 

untuk menjalin hubungan dengan teman 

sebaya. Hasilnya subjek tidak hanya 

dilatih mengenai friendship skill 

melainkan kemampuan keterampilan 

sosial lainnya, antara lain kemampuan 

bermain, komunikasi dengan teman, 

melatih subjek menentukan solusi di 

permasalahan sekolah, mengembangkan 

emosi positif subjek. Selain memberi 

pengaruh kepada subjek, SST juga 

memberi dampak kepada anak normal 

seperti melatih mereka menggunakan 

word magic ketika berkomunikasi, belajar 

mengenai anak-anak ASD, dan mengerti 

akan kondisi mereka. Dapat disimpulkan 

bahwa rekayasa kejadian dengan 

menghadirkan anak-anak normal 

membentuk komunitas baru dan nyata bagi 

subjek, hal ini sesuai dengan pernyataan 

Gray dalam (Matson, 2011) mengenai 

metode pelaksanaan program SST yaitu 

social script dan katerampilan sosial 

kelompok.  

Ketiga, program intervensi SST 

menggunakan metode pelatihan yang 

menarik dan mudah dipahami anak. 

Metode pelatihan menggunakan social 

story, script picture, comic script 

conversation, social review, dan social 

group. Masing-masing metode memiliki 

fungsi yang sama dalam membentuk 

keterampilan sosial anak. Permasalahan 

masing-masing subjek dapat digambarkan 

ke dalam metode SST berupa gambar, 

bentuk cerita, kegiatan drama, role play, 

dan permainan. Konsep visual yang 

diberikan mempermudah anak ASD untuk 

memahami sesi terapi yang dilakukan.  

Selain itu perubahan perilaku juga 

dapat dilihat secara langsung berdasarkan 

hasil pengamatan reaksi anak terhadap 

cerita atau gambar, misalnya untuk 

melatih understanding emotion peneliti 

memberikan script cerita kepada subjek. 

Script dibuat berdasarkan permasalahan 

subjek di sekolah dengan temannya. Peran 

dilakukan secara bergantian sehingga 

subjek dapat merasakan perasaan ketika 

disakiti oleh subjek dan merasakan 

perasaan subjek sebagai pelaku. Setelah 

kegiatan selesai subjek akan memperoleh 

kesimpulan sikap yang tepat ketika 

bersama teman. Kelima, SST menjadi 

program intervensi yang paling 

dibutuhkan setiap orang, berbagai 

permasalahan psikologis lainnya, dan 

dapat digunakan tanpa melihat batasan 

usia. Khususnya bagi anak ASD penting 

dan berguna untuk mengajarkan 

keterampilan sosial khususnya 

kemampuan friendship skill. Melalui 

kemampuan ini anak dilatih bagaimana 

cara berinteraksi di lingkungan sosial. 

Keenam, SST untuk anak ASD berkaitan 

dengan penerapan metode behavior 

modification.  
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Menurut Miltenberger (2008) 

pemberian reinforcement positive 

memberikan pengaruh positif dalam 

membentuk perilaku baru atau perilaku 

yang tidak sesuai menjadi sesuai, atau 

mengurangi perilaku yang tidak 

diinginkan. Pelaksanaan SST berkaitan 

dengan metode behavior modification. 

Dalam penelitian ini menggunakan tocen 

economy dengan mengumpulkan stiker.  

Berdasarkan bahavior chart kedua 

subjek terjadi penurunan prompt. Subjek I 

dan subjek II sudah tidak mendapat 

prompt pada dimensi play skill. Dimensi 

keterampilan sosial friendship skill, play 

skill, conversational skill, understanding 

emotion, kedua subjek mengalami 

penurunan skor yang tinggi antara skor 

pretest dan postest, walaupun masih 

terdapat beberapa item yang masih harus 

mendapat prompt verbal. Sementara itu 

pada dimensi dealing with conflict subjek I 

dan subjek II masih kurang optimal selain 

masih harus mendapat prompt, kondisi 

lingkungan sekolah yang berisik dan tidak 

teratur serta tekanan dari guru dan 

beberapa temannya menjadi alasan 

sulitnya keterampilan ini berkembang 

khsususnya untuk subjek II, sedangkan 

subjek I berhubungan perilaku agresif 

yang masih melekat pada dirinya.  

Dimensi keterampilan sosial, yaitu 

conversational skill, play skill, friendship 

skill, understanding emotion, dan dealing 

with conflict yang memberi pengaruh lebih 

besar terhadap perkembangan 

keterampilan sosial kedua subjek adalah 

dimensi friendship skill dan play skill. Hal 

ini terlihat dari pengaruh kegiatan dan 

penerimaan anak-anak normal melatih 

keterampilan sosial lainnya, seperti 

memahami perasaan orang lain, 

menghargai orang lain, kebersamaan, dan 

kemampuan mencari solusi. 
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