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Abstract. The aim of this study was to examine the use of modeling method to train children 
with Cerebral Palsy Spastic quadriplegia and hypotonia types interpersonal communication. 
Theory perspective that I use in this research are the theories of language development in children 
that were developed by pscholinguists based from Chomsky's theory of language. The study 
involves five subjects, 3 children with Cerebral Palsy Spastic Quadriplegia type and 2 children with 
Cerebral Palsy hypotonia type. The research uses single-case experimental design with multiple 
baseline mothod as study approachment. The results of this research indicates that the modeling 
method can be used as a technique to train interpersonal communication in children with 
Cerebral Palsy Spastic Quadriplegia and Hypotonia types, but it must be adjusted to the final 
stage of the achievements of children's language development. The success of the method has 
nothing to do with the type of Cerebral Palsy and the age. Each child has a different language 
development and can’t be compared with other children. This modeling method doesn’t make the 
children's pronounciation clear and precise, but at least the the children’s language could  be 
more understood. 
Keywords: interpersonal communication, modeling methods, cerebral palsy, spastic 
quadriplegia, hypotonia. 
 
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji penggunaan metode modeling dalam 
melatih komunikasi interpersonal pada anak Cerebral Palsy Klasifikasi Spastic Quadriplegia 
dan Hipotonia. Perspektif teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori 
perkembangan bahasa pada anak yang dikembangkan oleh para ahli psikolinguistik dan 
berakar dari teori bahasa Chomsky. Penelitian ini melibatkan 5 orang subjek penelitian yang 
terdiri dari 3 orang anak dengan Cerebral Palsy tipe Spastic Quadriplegia dan 2 orang anak 
dengan Cerebral Palsy tipe Hipotonia. Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen 
kasus tunggal dengan pendekatan desain multiple baseline. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa metode modeling dapat digunakan sebagai teknik melatih komunikasi interpersonal 
pada anak Cerebral Palsy tipe Spastic Quadriplegia dan Hipotonia, namun harus disesuaikan 
dengan tahap akhir capaian perkembangan bahasa anak. Keberhasilan metode tidak ada 
kaitannya dengan tipe Cerebral Palsy yang dialami anak maupun usia. Metode modeling ini 
tidak memungkinkan hasil yang dicapai anak berupa pengucapan kata yang jelas dan tepat, 
namun setidaknya dengan melatih anak menggunakan metode ini dapat membuat cara 
pengucapan bahasa anak dapat lebih dipahami dari sebelumnya. 
Kata kunci: komunikasi interpersonal, metode modeling, cerebral palsy, spastic 

quadriplegia, hipotonia. 

 



 

Pendahuluan 

Kesulitan dalam melakukan komunikasi interpersonal merupakan salah satu 

dampak dari gangguan yang dialami oleh anak dengan Cerebral Palsy (Rosenbaum, dkk. 

dalam Hayles, dkk., 2015). Kesulitan dalam komunikasi interpersonal yang dialami oleh 

anak dengan Cerebral Palsy dapat berupa permasalahan dalam mendengar, pernapasan, 

fonatori, artikulasi, dan sistem ritme pengucapan (Blake, 1978). Penyebab utama dari 

kesulitan komunikasi interpersonal pada anak dengan Cerebral Palsy adalah adanya 

masalah dalam menggerakkan otot-otot yang mengontrol proses suara dapat terbentuk 

(Finnie, 1997). Ketika seorang anak memiliki keterbatasan dalam motorik, maka berbagai 

aspek dalam berbicara, bernapas, bersuara, memunculkan ekspresi wajah, dan 

memunculkan gestur juga akan mengalami kesulitan. Hal tersebut tentunya akan 

berdampak pada perkembangan bahasa yang menjadi faktor utama untuk mampu 

melakukan komunikasi interpersonal (Finnie, 1997). 

Permasalahan anak dalam menggerakkan otot-otot yang memproses suara dapat 

terbentuk salah satunya berdampak pada gangguan artikulasi. Artikulasi merupakan 

bagaimana individu mampu untuk memproduksi pengucapan dengan suara atau 

melakukan pernapasan tanpa suara melalui gerakan bibir, lidah, velum, dan pangkal 

kerongkongan (Powers, 1971 dalam Blake, 1978). Gangguan artikulasi pada anak Cerebral 

Palsy merupakan aspek yang signifikan terjadi dalam permasalahan komunikasi 

interpersonalnya (Blake, 1978). Hal ini termasuk dalam salah satu kesulitan berbicara yang 

disebut dengan dysarthia. Dhysarthia kira-kira terjadi pada 35% anak dengan Cerebral 

Palsy (Parkes, dkk., 2010 dalam Watson & Lindsay, 2015). 

Hasil pengamatan awal yang dilakukan oleh penulis mengenai komunikasi 

interpersonal pada anak dengan Cerebral Palsy dapat dilihat pada seorang anak perempuan 

bernama AU (10 tahun). AU merupakan salah satu anak dengan Cerebral Palsy yang hanya 

mampu mengeluarkan suara seperti erangan, tangisan, tawa, dan mengeluarkan suara 

seperti pengucapan huruf vokal /a/. Tidak jarang, karena keterbatasan komunikasi yang 

terjadi pada AU, orang-orang di sekitar AU menjadi tidak memahami apa yang diinginkan 

oleh AU. Seperti salah satu kejadian yang diceritakan oleh kakak dan Ibu AU berikut ini. 

Aku nggak tau kenapa, waktu itu aku pernah mau ngasih AU susu, tapi nggak tau 
kenapa AU malah nangis gitu. Lah, aku jadi bingung kan? Ini anak waktu aku 
sedang bikinin dia susu dia diem aja, tapi kenapa pas aku mau minumin susunya ke 
dia, dia malah nangis. Kalau AU udah nangis, biasanya bakal susah dieminnya, 
apalagi ini kondisinya aku nggak ngerti maunya AU ini sebenarnya apa.”(wawancara 
dengan kakak AU pada Januari 2016). 
 



Orang lain jarang yang bisa memahami apa yang AU inginkan karena AU nggak 
bisa berkomunikasi. Kalau kita nggak mau peka, ya bakal sulit buat tahu apa yang 
ingin disampaikan AU. Nggak jauh-jauh, contohnya aja nenek dari abinya AU. Masa 
ya, AU sudah usia segini, neneknya masih aja ngajakin AU main cilukba-cilukba 
gitu. Ya udah nggak lucu lah bagi AU candaan kayak gitu. Bunda lihat raut wajah 
AU waktu itu kayak heran seolah mau bilang, ‘ini nenek sedang ngapain?’, tapi 
neneknya ya tetap aja ngelakuin hal itu karena ga paham sebenarnya AU ini mau 
apa.” (wawancara dengan ibu AU pada Januari 2016). 
 
Pengalaman yang hampir serupa juga dialami oleh R (9 tahun) dalam sebuah 

kegiatan yang kebetulan juga diikuti oleh penulis pada tanggal 26 Maret 2016. Saat itu R 

dipangku oleh seorang ibu dari Komisi Perlindungan Anak yang sedang datang berkunjung 

dan melakukan kegiatan bakti sosial di Yayasan X Surabaya. Saat jam makan siang, ibu 

tersebut tampak sangat ingin membantu R makan dengan menyuapinya. Berkali-kali R 

memalingkan wajahnya saat hendak disuapi, namun ibu tersebut tetap terus mencoba 

menyuapi. Ibu tersebut mencoba alternatif memberikan sebuah susu kotak karena 

beranggapan R sedang tidak nafsu makan nasi, namun R tetap menolaknya. Sampai 

akhirnya Ibu R menegur ibu tersebut bahwa R baru saja selesai makan, barulah ibu dari 

Komisi Perlindungan Anak tersebut berhenti menyodorkan makanan pada R. Usai acara, 

ibu R menyampaikan evaluasinya kepada penulis tentang kejadian tersebut, “Iya Mbak, 

ibunya nggak ngerti tadi kalau R udah kenyang. Teteeeep aja disodorin nasi sama susu.” 

Berbeda dengan DS (13 tahun) yang sudah lebih aktif melakukan komunikasi 

interpersonal dengan orang-orang di sekitarnya, namun sangat terbatas dalam hal 

kejelasan pengucapan kata perkata. Dari observasi awal yang dilakukan oleh penulis, 

tampak bahwa untuk dapat membantu orang-orang di sekitar DS dapat memahami apa 

yang ingin DS sampaikan, penerjemahan dilakukan oleh pengasuh atau ibu DS. Hal ini 

tentunya akan sangat sulit ketika DS sedang tidak bersama pengasuh atau ibunya, orang-

orang yang berkomunikasi dengan DS tidak akan mudah memahami apa yang sedang 

disampaikan oleh DS. 

Davis, dkk. (2009) dalam jurnal yang berjudul Quality of Life of Adolescents with 

Cerebral Palsy: Perspectives of Adolescents and Parents mengutip pernyataan seorang ibu 

dari anak Cerebral Palsy yang bernama Claire (16 Tahun), 

Dia sangat menyukai orang-orang yang berinteraksi dengannya, karena kebanyakan 
orang biasanya menolak kehadirannya. Ya orang-orang melakukan hal tersebut 
tentu saja karena mereka tidak tahu bagaimana caranya berinteraksi dengannya. 
Bagi mereka dia hanya akan mengganggu. Namun sebenarnya dia hanya suka untuk 
dilibatkan dengan orang-orang tersebut. 
 
Ketidakmengertian orang-orang dalam melakukan interaksi dengan Claire tentu 

saja salah satu penyebabnya karena Claire memiliki kesulitan dalam melakukan 



komunikasi interpersonal. Claire ingin dilibatkan dalam interaksi sosial, namun kesulitan 

komunikasi interpersonal yang dialaminya membuat orang-orang tidak bisa memahami 

apa yang dikatakan oleh Claire. 

Novak (2014) memberikan gambaran pada jurnalnya yang berjudul Evidence-Based 

Diagnosis, Health Care, and Rehabilitation for Children With Cerebral Palsy bahwa 1 dari 4 

anak dengan Cerebral Palsy tipe apapun memang memiliki permasalah dengan komunikasi 

mereka, lebih spesifiknya Novak mengatakan bahwa mereka tidak mampu berbicara. 

Penelitian yang dilakukan oleh Voorman, dkk. (2010) juga menunjukkan bahwa 74% dari 

anak-anak dengan Cerebral Palsy memang mengalami kesulitan dalam komunikasi, namun 

sesuai dengan klasifikasi yang mengacu pada Gross Motor Function Classification System 

(GMFCS) yang digunakan sebagai standar dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

anak Cerebral Palsy dengan GMFCS level V memiliki keterbatasan komunikasi yang lebih 

signifikan daripada anak Cerebral Palsy dengan GMFCS level I, II, III, dan IV. Hal ini dapat 

dimaksudkan bahwa anak dengan Cerebral Palsy klasifikasi berat cenderung memiliki 

permasalahan komunikasi yang cukup serius daripada klasifikasi lainnya. Tipe Cerebral 

Palsy yang tergolong pada klasifikasi berat adalah anak dengan tipe Spastic Quadrplegia 

dan sebagian dengan tipe Hipotonia (Walters, 2013). 

Cerebral Palsy 

Cerebral Palsy merupakan salah satu gangguan yang paling sering menjadi 

penyebab ketidakmampuan fisik pada anak-anak, seperti ketidakmampuan dalam 

menggerakkan tungkai dan lengan yang disebabkan karena lemah otot, dan kekakuan otot 

(Choger, dkk., 1992; Gilson, dkk., 2014). Gilson, dkk. (2014) menyebutkan bahwa 

ketidakmampuan fisik yang terjadi pada anak-anak yang disebabkan oleh Cerebral Palsy 

terhitung kira-kira 2 – 2,5 per 1000 kelahiran. Emily, dkk. (2015) di dalam jurnalnya yang 

berjudul Parent’s Experiences of Health Care for Their Children With Cerebral Palsy 

kemudian juga memberikan definisi tentang Cerebral Palsy yang mengacu pada pengertian 

yang disusun oleh Australian Cerebral Palsy Register pada tahun 2009 bahwa Cerebral Palsy 

merupakan gangguan neurodevelopmental yang kompleks dan yang menjadi penyebab 

utama ketidakmampuan fisik pada anak-anak. Gangguan Cerebral Palsy yang dialami oleh 

anak-anak ini juga biasanya akan diikuti oleh beberapa gangguan yang berdampak pada 

kehidupan dan fungsi mereka, seperti epilepsi, gangguan sensori dan perseptual, gangguan 

belajar, gangguan komunikasi, dan beberapa gangguan perilaku lainnya (Rosenbaum, dkk. 

dalam Hayles, dkk., 2015). 

Choger, dkk. (1992) menggolongkan tipe Cerebral Palsy berdasarkan sindrom 

neurologis klinis menjadi enam klasifikasi, yaitu: Spastic Hemiplegia, Spastic Diplegia and 



Ataxic Diplegia, Spastic Quadriplegia/Total Body Involvement, Ataxic/Hypotonia, 

Athetosis/Dyskinesia, dan Mixed Types.  

Penelitian ini akan mengambil dua dari enam jenis klasifikasi Cerebral Palsy yang 

telah disebutkan sebelumnya, yaitu Cerebral Palsy klasifikasi Spastic Quadriplegia dan 

Cerebral Palsy klasifikasi Ataxic atau Hipotonia. Secara postur, anak dengan Cerebral Palsy 

klasifikasi Spastic Quadriplegia dan Hipotonia memiliki perbedaan yang sangat kontras. 

Jika merujuk pada dua tipe pembagian Cerebral Palsy menurut Martin Bax dalam buku 

Handling the Young Child with Cerebral Palsy at Home (Finnie, 1997), terdapat dua tipe 

kelompok pembagian jenis Cerebral Palsy, yaitu Spastic dan Athetoid. Klasifikasi Spastic 

Quadriplegia merupakan salah satu dari jenis Cerebral Palsy kelompok Spastic yang 

memiliki masalah pada kedua tungkainya dan kedua lengannya (Choger, dkk., 1992), 

sedangkan Hipotonia merupakan jenis Cerebral Palsy yang sama-sama bermasalah dalam 

gerak-gerak yang tidak diharapkan (unwanted movements,) seperti pada tipe Athetoid, 

namun bedanya Hipotonia lebih pada tipe yang tidak memiliki unwanted movement sama 

sekali atau layu, sekalinya melakukan gerakan hanya gerakan yang sangat kikuk dan aneh 

(Finnie, 1997). Alasan yang membuat kedua tipe Spastic Quadriplegia dan Hipotonia 

menjadi sama adalah kenyataan bahwa kedua tipe ini sama-sama melibatkan kesulitan 

gerak pada seluruh tubuh (total body involvement), meskipun dalam kondisi kesulitan 

gerak yang berbeda (Finnie, 1997). 

Komunikasi Interpersonal 

Kesulitan anak Cerebral Palsy dalam melakukan komunikasi interpersonal tidak 

selalu berarti bahwa mereka tidak mampu memahami bahasa yang diucapkan oleh orang 

lain. Secara statistik, 40% anak Cerebral Palsy tipe Hipotonia dan 78% anak dengan tipe 

Spastic Quadriplegia mampu memahami ucapan verbal yang disampaikan oleh orang di 

sekitarnya, namun tidak memiliki kemampuan untuk mengucapkannya secara verbal 

(Hedges, 2005). 

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Chiarello, dkk. (2010) menyebutkan di 

dalam jurnal yang berjudul Family Priorities for Activity and Participation of Children and 

Youth with Cerebral Palsy bahwa dari seluruh kebutuhan yang diprioritaskan oleh para 

orang tua bagi anak-anak mereka yang mengalami gangguan Cerebral Palsy, mampu 

melakukan aktifitas harian merupakan prioritas yang paling diinginkan terwujud 

dibandingkan dengan kebutuhan akan produktifitas dan leisure. Secara statistik penelitian 

ini menyebutkan 70 % anak dengan Cerebral Palsy yang berusia < 6 tahun  dan 59% anak 

dengan Cerebral Palsy yang berusia antara 6-12 tahun diharapkan oleh orang tua mereka 



untuk dapat melakukan atifitas harian. Aktifitas harian di sini dapat terbagi-bagi pada 

beberapa jenis kegiatan, seperti self-care, mobility, communication, dan lain-lain.  

Menurut jurnal Quality of Life of Adolescents with Cerebral Palsy: Perspective of 

Adolescents and Parents yang disusun oleh Davis, dkk. (2009) masalah komunikasi 

merupakan salah satu aspek kualitas hidup yang cukup dipermasalahkan oleh para orang 

tua. Seperti salah satu komentar orang tua dari seorang anak dengan Cerebral Palsy GMFCS 

level V yang tercantum pada jurnal tersebut, “Saya tidak menemukan bahwa Cerebral Palsy 

adalah hal yang sangat berat. Hal yang sangat berat menurut saya adalah kenyataan bahwa 

dia tidak mampu berkomunikasi”. 

Komunikasi interpersonal juga merupakan hal yang sangat penting untuk dapat 

dilakukan oleh setiap orang agar pesan-pesan keinginan, kebutuhan, pengetahuan, emosi, 

dan informasi dapat disampaikan dan diterima dengan benar oleh orang-orang 

disekitarnya, sehingga kesulitan komunikasi interpersonal yang terjadi pada anak Cerebral 

Palsy, jika tidak disikapi dengan baik oleh orang-orang terdekatnya akan dapat 

menyebabkan dampak yang tidak baik bagi anak. Anak mungkin akan menjadi frustasi dan 

berhenti untuk mencoba melakukan komunikasi tersebut (Denier, 2009). 

Kenyataannya banyak orang yang merasa tidak nyaman dengan kehadiran anak 

dengan Cerebral Palsy karena mereka tidak mampu berbicara dengan baik, sulit 

mengontrol keluarnya air liur, dan memiliki postur wajah yang berubah-ubah (Stanchfield, 

1947 dalam Ross, 2014). Kesulitan komunikasi yang terjadi pada anak Cerebral Palsy ini 

secara signifikan tentu juga akan berdampak pada kehidupan sosial dan perkembangan 

emosionalnya (Denier, 2009). Ketidakmampuan anak untuk berinteraksi dengan orang-

orang di sekitarnya akan mempengaruhi perkembangan sosial dan emosionalnya, sehingga 

pada akhirnya anak akan memiliki self-esteem yang buruk (Ross, 2014). Selain itu,anak juga 

akan bermasalah dalam hal belajar, berkomunitas, dan memiliki quaility of life yang lebih 

rendah daripada anak yang tidak memiliki kesulitan komunikasi interpersonal 

(Fauconnier, dkk., 2009; Dickinson, dkk., 2007 dalam Watson & Lindsay, 2015). Menurut 

Crown (2012), 6 dari 10 anak dengan Cerebral Palsy  yang mengalami kesulitan komunikasi 

juga akan memiliki masalah edukasi atau belajar. Mereka juga akan menjadi frustasi karena 

sulit menyampaikan keinginan dan sulit membuat orang-orang paham dengan apa yang 

mereka katakan, sehingga akan berdampak pada munculnya gangguan-gangguan 

kepribadian lainnya (Novak, 2014). 

Kesulitan komunikasi pada anak Cerebral Palsy tidak hanya berdampak pada anak 

saja, namun juga pada orang tua atau pengasuh yang hampir setiap hari berinteraksi 

dengan anak. Pengasuh dan keluarga dengan anak Cerebral Palsy biasa mengalami depresi 



dan akan lebih mengisolasi diri (Kringer, 2006; Manuel, Naughton, Balkrishnan, Smith, & 

Koman, 2003; Yau & Li-Tsang, 1999 dalam Walters, 2013). Terkadang bahkan orang tua 

lebih membutuhkan treatment daripada anak mereka karena frustasi, stress, dan depresi 

yang mereka alami (Carlson, 1991 dalam Ross, 2014). Selain itu, tingkat stress dan depresi 

yang dialami oleh orang tua akan mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan anak, 

sehingga kemungkinan anak Cerebral Palsy mengalami gangguan komunikasi akan 

semakin tinggi (Voorman, dkk. 2010). 

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Sweat (2014) menjelaskan bahwa 7 dari 9 

partisipan yang mengikuti penelitian ini mengaku mengalami frustasi saat menghadapi 

anak mereka yang tidak mampu melakukan komunikasi dengan baik. Chimarusti (2002) 

dalam penelitiannya juga menjelaskan bahwa kebanyakan orang tua akan menunjukkan 

emosi-emosi tertentu akibat dari ketidakmampuan yang dialami oleh anak dengan Cerebral 

Palsy, seperti perasaan kaget, bingung, marah, menolak, dan perasaan bersalah. Perasaaan 

tersebut muncul karena anak tidak bisa diterima di lingkungan sekitar akibat dari cacat 

fisiknya, ketidakmampuan dalam berkomunikasi dengan baik, dan ketidakmampuan dalam 

berinteraksi dengan baik (Chimarusti, 2002). Orang tua juga cenderung akan mengalami 

kecemasan saat memikirkan masa depan anak dengan Cerebral Palsy, mereka khawatir 

bahwa kesulitan komunikasi interpersonal akan mempengaruhi masa depan anak (Cauble, 

1988) 

Metode Modeling 

Metode modeling merupakan salah satu metode modifikasi perilaku yang 

menggunakan prosedur pemberian contoh perilaku yang ditampilkan kepada individu agar 

menyebabkan keikutsertaan individu dalam menirukan perilaku yang serupa (Martin & 

Pear, 1992). Selain mudah untuk diterapkan, secara tidak sistematis, modeling cukup sering 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh kebanyakan orang untuk membentuk suatu 

perilaku yang diinginkan (Martin & Pear, 1992). Salah satu penerapan modeling yang cukup 

efektif biasa digunakan oleh para orang tua dalam mengajarkan bahasa pada anak (Martin 

& Pear, 1992). Jika anak tidak mampu memproses bahasa dengan baik tentu akan sangat 

berpengaruh pada komunikasi interpersonalnya. Hal ini membuat metode modeling akan 

sangat memungkinkan untuk diterapkan pada anak-anak yang memiliki kesulitan dalam 

komunikasi interpersonal. Para behavior modifier biasa menerapkan metode modeling 

dengan cara yang tidak jauh berbeda dilakukan oleh kebanyakan orang, namun yang 

membedakannya para behavior modifier melakukannya dengan langkah yang lebih 

sistematis (Martin & Pear, 1992). 



Salah satu penerapan metode modeling digunakan dalam terapi wicara pada 

penelitian yang dilakukan oleh Sokoloff (1959) dengan tujuan untuk melatih kemampuan 

komunikasi anak dengan Cerebral Palsy yang memiliki tingkat keparahan gangguan dari 

yang ringan sampai sedang. Anak dilatih dengan cara menirukan cara mengoceh, 

menggerakkan lidah dan bibir, melatih otot-otot pernapasan, mengucapkan fonem, dan 

mengucapkan kosa kata yang dicontohkan oleh model. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa terdapat perkembangan yang cukup signifikan pada kemampuan artikulasi dan 

pengucapan kosa kata anak dengan menggunakan metode ini.  

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksperimen. Desain penelitian 

eksperimen yang digunakan adalah eksperimen kasus tunggal (single-case experimental 

design) dengan kategori multiple baseline. Berikut penggambaran matrik desain 

eksperimen penelitian ini: 

R                          

                      

 Penelitian ini menggunakan 5 subjek yang terdiri dari 3 orang anak dengan 

Cerebral Palsy tipe Spastic Quadriplegia dan 2 orang anak dengan Cerebral Palsy tipe 

Hipotonia yang berusia 2–11 tahun dan memiliki hambatan dalam melakukan komunikasi 

interpersonal. Subjek ditentukan melalui pengumpulan data asesmen beberapa anak 

dengan Cerebral Palsy dari para terapis di Yayasan X Surabaya. 

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunaan teknik observasi dan 

wawancara yang disesuaikan dengan modul intervensi yang disusun diawal. Teknik 

observasi dilakukan mulai dari tahap initial baseline sampai  tahap evaluasi, sedangkan 

teknik wawancara dilakukan hanya pada tahap initial baseline. Alat pengumpulan data 

yang digunakan berupa form observasi, form wawancara, kamera, dan perekam suara. Uji 

validitas modul intervensi, form observasi dan form wawancara dilakukan dengan 

menggunakan validitas isi, yaitu dengan melakukan rater pada 3 orang fisioterapis di 

Yayasan X. Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan statistik 

deskriptif.  

 

Hasil dan Bahasan  

Penelitian ini dilakukan dengan melalui beberapa tahap, yaitu tahap initial 

baseline, tahap intervensi, tahap final baseline, dan tahap evaluasi. Hasil penelitian yang 



dibahas berfokus pada initial dan final baseline yang bertujuan untuk mengetahui 

keberhasilan intervensi dengan membandingkan hasil sebelum dan sesudah intervensi.  

Analisis Tahap Initial Baseline 

Masing-masing subjek memiliki kriteria initial baseline yang berbeda antara satu 

dengan lainnya pada tahap initial baseline. Kriteria initial baseline yang disusun oleh 

penulis pada modul intervensi terdiri dari tiga golongan kriteria yang akan dijadikan 

sebagai patokan dimulainya tahapan intervensi. Jika subjek berada pada golongan pertama 

dalam kriteria  initial baseline, maka subjek akan mendapatkan nilai 1, jika berada pada 

golongan kedua akan mendapatkan nilai 2, dan jika berada pada golongan ketiga akan 

mendapatkan nilai 3. 

Berikut rincian capaian tahap initial baseline masing-masing subjek: 

Tabel 1 Nilai Capaian Tahap Initial Baseline Subjek 

Subjek Kriteria Initial Baseline Nilai 

1 Mampu mengeluarkan suara ocehan seperti suara /ahh/, /ehh/, 
/hmm/, /kuu/ atau /guu/. 

1 

2 Mampu mengeluarkan suara tawa 1 

3 Mampu mengeluarkan suara tawa 1 

4 Mampu mengucapkan gabungan huruf konsonan dan huruf vokal 
/ma/ namun belum jelas dan terkontrol. 

2 

5 Mampu mengucapkan gabungan huruf konsonan dan huruf vokal 
/ma/ namun belum jelas dan terkontrol. 

2 

 

Berikut initial baseline masing-masing subjek jika digambarkan pada grafik garis: 

 
Gambar 1 Grafik Tahap Initial Baseline 

 

Analisis Tahap Final Baseline 

Setelah mengikuti 5 sesi intervensi, masing-masing subjek akan memasuki tahap 

final baseline. Tahap final baseline ini bertujuan untuk menetapkan capaian akhir dari 

subjek setelah diberikan perlakuan dalam tahap intervensi. Selanjutnya, capaian di tahap 

final baseline ini akan dibandingkan dengan tahap initial baseline untuk melihat 

keberhasilan dan perkembangan capaian masing-masing subjek. Jika subjek berhasil 

mencapai target capaian yang sudah ditentukan pada modul intervensi yang disusun 

penulis, maka subjek akan mendapatkan nilai 1 yang akan ditambahkan pada nilai yang 

1

2

3

Subjek 1 Subjek 2 Subjek 3 Subjek 4 Subjek 5

Initial Baseline 



diperoleh saat tahap initial baseline. Jika subjek tidak berhasil mencapai target capaian 

yang telah ditetapkan tersebut, maka subjek mendapatkan nilai 0 yang juga akan 

ditambahkan pada nilai yang telah diperoleh saat tahap initial baseline. 

Berikut rincian capaian tahap final baseline masing-masing subjek: 

Tabel 2 Nilai Capaian Tahap Final Baseline Subjek 

Subjek Capaian Final Baseline Nilai Total Nilai 

1 Subjek belum mampu menirukan 
pengucapkan huruf vokal /a/. 

0 1 

2 Subjek belum mampu menirukan 
pengucapkan huruf vokal /a/. 

0 1 

3 Subjek belum mampu menirukan 
pengucapkan huruf vokal /a/. 

0 1 

4 Subjek mampu menirukan pengucapan /ma/ 
dengan jelas 

1 3 

5 Subjek mampu menirukan pengucapan kata 
/papa/ 

2 4 

 

Berikut final baseline masing-masing subjek jika digambarkan melalui grafik garis: 

 
Gambar 2 Grafik Tahap Final Baseline 

Analisis Tahap Evaluasi 

Tahap evaluasi dilakukan tiga hari setelah tahap final baseline selesai dilaksanakan. 

Tahap evaluasi bertujuan untuk melihat dan memastikan konsistensi perilaku subjek 

setelah tahap intervensi tidak diberikan lagi. Tahap evaluasi dapat dibandingkan dengan 

tahap initial baseline. Jika antara final baseline dan evaluasi masih sama, maka nilai tetap 

ditulis sesuai dengan yang didapatkan di tahap final baseline. Jika capaian tidak sama, maka 

nilai akan dikurangi 1 per capaian yang tidak dapat dilakukan oleh subjek. 

Berikut rincian konsistensi capaian tahap evaluasi masing-masing subjek: 

Tabel 3 Konsistensi Capaian Tahap Evaluasi 

Subjek Capaian Tahap Final Baseline Capaian Tahap Evaluasi Nilai 

1 Subjek belum mampu menirukan 
pengucapkan huruf vokal /a/. 

Subjek belum mampu 
menirukan pengucapkan 
huruf vokal /a/. 

1 

2 Subjek belum mampu menirukan 
pengucapkan huruf vokal /a/. 

Subjek belum mampu 
menirukan pengucapkan 
huruf vokal /a/. 

1 

3 Subjek belum mampu menirukan Subjek belum mampu 1 

1

2

3

4

Subjek 1 Subjek 2 Subjek 3 Subjek 4 Subyek 5

Final Baseline 



pengucapkan huruf vokal /a/. menirukan pengucapkan 
huruf vokal /a/. 

4 Subjek mampu menirukan 
pengucapan /ma/ dengan jelas 

Subjek mampu menirukan 
pengucapan /ma/ dengan 
jelas 

3 

5 Subjek mampu menirukan 
pengucapan kata /papa/ 

1.Subjek tidak mampu 
menirukan pengucapan 
kata /papa/. 
2.Subjek tidak mampu 
menirukan pengucapan 
/ma/ dan /pa/ 

2 

 

Berikut evaluasi masing-masing subjek jika digambarkan melalui grafik garis: 

 
Gambar 3 Grafik Tahap Evaluasi 

Analisis Tahap Initial Baseline, Final Baseline, dan Evaluasi 

Perbandingan antara hasil tahap initial baseline, final baseline, dan evaluasi dapat 

digambarkan menggunakan grafik garis seperti berikut: 

 
Gambar 4 Grafik Analisis Initial Baseline, Final Baseline, dan Evaluasi 
 

Secara umum, jika hanya melihat dari grafik yang menggambarkan hasil initial 

baseline, final baseline, dan evaluasi di atas akan ditemukan bahwa subjek dengan Cerebral 

Palsy tipe Hipotonia (subjek 4 dan 5) lebih menunjukkan perkembangan yang baik selama 

tahap intervensi daripada subjek dengan Cerebral Palsy tipe Spastic Quadriplegia (subjek 1, 

2, dan 3). Grafik subjek 1, 2, dan 3 berada pada satu garis lurus yang menunjukkan bahwa 

subjek 1, 2, dan 3 memulai tahap intervensi dengan tahap initial baseline yang sama, lalu 

setelah melalui 5 sesi tahapan intervensi tidak berhasil mencapai target yang diharapkan 

sehingga garis grafik hasil final baseline dan evaluasi tetap berada di garis yang sama 

dengan hasil di tahap initial baseline, sedangkan pada subjek 4 dan 5 dapat dijelaskan 
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Subjek 1 Subjek 2 Subjek 3 Subjek 4 Subyek 5

Evaluasi 
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bahwa masing-masing subjek sama-sama memulai tahap initial baseline di tahap yang 

sama, namun pada tahap final baseline subjek 5 terlihat lebih memiliki perkembangan yang 

baik daripada subjek 4, dan selanjutnya pada tahap evaluasi subjek 5 malah tampak 

mengalami penurunan perkembangan di saat subjek 4 tetap konsisten dengan 

perkembangannya. 

Penggunaan metode modeling dalam melatih komunikasi interpersonal pada anak 

dengan Cerebral Palsy tipe Spastic Quadriplegia dan Hipotonia bukan tentang bagaimana 

masing-masing anak saling berlomba untuk mencapai perkembangan yang paling drastis 

peningkatannya daripada anak lainnya, sebab perkembangan dan kemampuan bahasa tiap-

tiap anak dengan Cerebral Palsy tidak bisa disamaratakan begitu saja. Kemampuan  dan 

perkembangan bahasa anak dengan Cerebral Palsy tidak bisa ditentukan dan disamakan 

sesuai dengan klasifikasi Cerebral Palsy, usia, dan jenis kelamin. Anak yang memiliki tipe 

Cerebral Palsy yang sama belum tentu memiliki perkembangan dan kemampuan dalam 

berbahasa yang sama juga. Analisis mengenai hasil initial baseline, final baseline, dan 

evaluasi dilakukan dengan menganalisis satu persatu subjek, sehingga akan dapat 

dijelaskan perkembangan seperti apa yang terjadi setelah tahapan intervensi selesai 

diterapkan. 

Sesuai dengan penelitan yang dilakukan penulis dapat dijelaskan bahwa beberapa 

hal yang perlu diperhatikan jika ingin menggunakan metode modeling sebagai teknik 

untuk melatih komunikasi interpersonal pada anak Cerebral Palsy tipe Spastic Quadriplegia 

dan Hipotonia, yaitu; subjek harus mampu memperhatikan dan memahami instruksi yang 

disampaikan oleh orang-orang disekitarnya agar dapat mengikuti tahapan intervensi yang 

diberikan; model harus melakukan pengulangan yang terus-menerus dan perlahan dalam 

menyampaikan instruksi agar metode modeling memberikan hasil yang lebih maksimal; 

penerapan metode modeling harus enyesuaikan dengan kondisi anak; model harus 

menghargai sekecil apapun perkembangan yang dicapai oleh anak. 

 

Simpulan dan Saran 

Metode modeling merupakan salah satu alternatif metode yang bisa digunakan 

untuk melatih komunikasi interpersonal anak dengan Cerebral Palsy tipe Spastic 

Quadriplegia dan Hipotonia, lebih khususnya dalam penelitian ini adalah jenis komunikasi 

verbal atau bahasa. Progres perkembangan komunikasi interpersonal yang dicapai anak 

setelah dilatih menggunakan metode modeling sangat tergantung dengan kemampuan 

olah bahasa masing-masing anak. Tingkat keberhasilan untuk mampu menirukan 

pengucapan dengan jelas tidak dapat diprediksi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa 



tidak ada satu pun anak yang dapat menirukan pengucapan kata yang mengandung huruf 

konsonan (seperti /p/ dan /m/) dengan jelas dan tepat sesuai dengan pelafalan semestinya. 

Beberapa anak berhasil menirukan pengucapan, meskipun terdapat unit huruf yang belum 

jelas pelafalannya, dan beberapa lainnya hanya mampu meniru membuka mulut tanpa 

menirukan pengucapan. 

Saran yang dapat diberikan penulis kepada para orang tua dalam menerapkan 

metode modeling ini adalah orang tua perlu memperhatikan dan mengetahui secara jelas 

dan rinci mengenai kendala spesifik tiap-tiap anak dalam melakukan komunikasi 

interpersonal, agar intervensi dapat diterapkan dengan lebih maksimal. Selain itu, orang-

orang di sekitar anak harus berpartisipasi untuk mendukung kelancaran intervensi metode 

modeling yang diberikan pada anak, dengan tidak membuat keributan saat intervensi 

berlangsung dan ikut serta dalam melatih anak. 
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