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MANUAL PENGGUNAAN VCD 
Meningkatkan Keterampilan Memperkenalkan Diri Anak 
Borderline Melalui Modelling 

 
Berisi: 

Tentang isi VCD  

Cara Penggunaan VCD 

Hal – hal yang perlu diperhatikan 

 
 
Tentang isi VCD 
VCD ini berisi panduan untuk meningkatkan ketrampilan 
memperkenalkan diri anak borderline, melalui modeling. Dalam 
VCD ini  berisi modul kegiatan yang disertai dengan 
video modelling. Modul kegiatan dalam bentuk program 
adobe flash player version 10, tampilannya berupa gambar 
(visual) bersuara sehingga tinggal melihat dan mendengar. 
Untuk menjalankan VCD dibutuhkan satu orang fasilitator 
untuk mengoperasikannya.   
 

Cara Penggunaan VCD 
Penggunaan isi VCD sangat mudah dilakukan. Pertama, 
masukan vcd ke cd room dan setelah terbaca oleh komputer 
pilih (klik) menu modul kegiatan, akan muncul tulisan 
modul kegiatan pada bagian pojok kiri atas.  
 
Untuk melanjutkan memahami isi modul kegiatan silahkan 
dipilih (klik) tulisan (next) pada bagian pojok kanan bawah. 
Jika ingin kembali pada halaman sebelumnya pilih (klik) tulisan 
(prev) yang berada di pojok kanan bawah samping tulisan 
(next). 
 
Pada slide keempat terdapat subjudul yang bertuliskan; 
sesi 1 : Pembentukan raport 
sesi 2 : Data diri 



 

 2 

sesi 3 : Data keluarga 
sesi 4 : Data sekolah     
masing-masing sesi dapat dipilih (klik) sesuai dengan tujuan 
yang ingin diketahui. 
 
 
Pada slide kesepuluh terdapat tulisan video pada bagian 
pojok kiri bawah. Tulisan video dapat dipilih (klik) untuk 
menampilkan video yang berisi perkenalan diri.  
 
Pada slide ketigabelas terdapat tulisan video pada bagian 
pojok kiri bawah. Tulisan video dapat dipilih (klik) untuk 
menampilkan video yang berisi perkenalan keluarga. 
 
Pada slide keenambelas terdapat tulisan video pada bagian 
pojok kiri bawah. Tulisan video dapat dipilih (klik) untuk 
menampilkan video yang berisi perkenalan sekolah. 
 
Jika mau kembali kehalaman sebelumnya pilih (klik) tulisan 
(back) pada bagian pojok kiri bawah  atau memilih (klik) 
tulisan (sesi 1, sesi 2, sesi 3, sesi 4, intervensi) pada 
bagian pojok kanan atas sesuai dengan yang diharapkan. 
 

Hal-hal yang perlu diperhatikan 
� Komputer harus memiliki program adobe flash player 

jika menggunakan vcd ini 
� Komputer harus terdapat sound system untuk 

mendengarkan isi. 
� VCD hanya dapat diputar di komputer (PC, Laptop, 

Tablet) 
� Gunakan LCD agar tampilannya lebih lebar sehingga 

mudah dilihat. 
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MODUL KEGIATAN 

Meningkatkan Keterampilan Memperkenalkan 

Diri Anak Borderline Melalui Modelling 

 

A. Pengantar 

Keterampilan sosial anak borderline adalah 

kemampuan anak dalam berinteraksi sosial untuk 

berperilaku agar dapat diterima di lingkungan 

sosial sehingga anak dapat berinteraksi secara 

efektif dengan orang lain, membentuk dan 

membina hubungan baik dengan orang lain dan 

mengikuti aturan dalam kelompok.  

Salah satu aspek dari keterampilan sosial 

adalah memperkenalkan diri. Memperkenalkan 

diri adalah salah satu cara untuk melatih, 

membiasakan, mengubah perilaku seseorang agar 

dapat memberikan informasi identitas diri dalam 

memperkenalkan diri sehingga dapat berinteraksi 

dengan orang lain dan diterima oleh lingkungan.  

Kegiatan ini dibimbing oleh guru, dan 

selanjutkan disebut dengan fasilitator. Aktivitas 

memperkenalkan diri dipilih agar anak bisa 

memulai percakapan dan mengenalkan diri 

dengan orang lain.  
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Materi perkenalan diri diambil dari skala 

perkenalan diri dari Catherine Mouris (1996, 

dalam Siboro, 2007). Skala berisi 3 item, yaitu  (a) 

data anak : nama lengkap, nama panggilan, jenis 

kelamin, tempat tanggal lahir dan alamat rumah 

(b) data keluarga : nama ayah dan ibu, jenis 

pekerjaan ayah dan ibu, dan nama saudara 

kandung (c) data sekolah : nama sekolah, kelas, 

alamat sekolah, nama guru kelas dan nama 

teman (minimal 2 orang). Seluruh item berjumlah 

19 subitem.  

Dalam penyajian skala diberikan 3 pilihan 

yaitu jika anak tidak bisa menjawab ataupun 

diam diberi skor 0, anak menjawab namun tidak 

tepat diberi skor 1 dan dapat menjawab dengan 

tepat diberi skor 2. Semakin tinggi skor yang 

diperoleh maka semakin menunjukan 

kemampuannya dalam keterampilan sosial 

khususnya memperkenalkan diri.  

 

B. Tujuan 

Meningkatkan keterampilan sosial khususnya 

memperkenalkan diri di lingkungan sekolah 

 



 

 6 

C. Target 

Setelah diberikan pelatihan ini subjek mampu 

untuk dapat memperkenalkan diri dengan 

menyebutkan data diri, data keluarga dan data 

sekolah.   

 

D. Waktu 

Kegiatan dilakukan selama 8 hari, dengan 4 

sesi dan pembagian intervensi 2 hari per sesi. 

Setiap sesi selama intervensi dilakukan dengan 

waktu 60 menit perhari.  

 

E. Intervensi 

Setiap sikap modelling perkenalan diri terdiri 

dari 3 sesi dengan keseluruhan materi berjumlah 

3. Adapun materi yang akan diberikan adalah :  

(1) Data Diri (2) Data Keluarga (3) Data Sekolah. 

 

Sesi 1 : Pembentukan Rapport 

a. Gambaran Umum : 

Pada tahap ini yang dilakukan adalah 

fasilitator memperkenalkan diri secara rinci 

kepada subjek. Tugas fasilitator adalah 

membentuk suasana yang nyaman dan akrab 
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dengan subjek agar mempermudah saat 

memasuki intervensi. Hal yang diobservasi pada 

sesi ini adalah melihat bagaimana tanggapan 

subjek saat fasilitator memperkenalkan diri. 

 

b. Tujuan : 

Memberikan penjelasan kepada subjek atas 

peran dan tugas sebagai fasilitator. 

c. Alat dan Bahan : 

Alat Tulis 

d. Target : 

Terbentuknya suasana yang nyaman sehingga 

subjek menjadi akrab 

e. Metode : 

Metode yang dilaksanakan adalah tanya jawab 

dan pemberian motivasi. Hal ini dilakukan untuk 

mengetahui seberapa besar keinginan dan 

motivasi subjek untuk mengikuti kegiatan dan 

bisa membangun raport yang baik antara 

fasilitator dan peserta 

f. Prosedur : 

1. Fasilitator memperkenalkan diri kepada 

subjek 
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2. Fasilitator menjelaskan kepada subjek 

tentang kegiatan dan bagaimana proses 

kegiatan serta berapa lama waktu yang 

diperlukan untuk dilaksanakannya kegiatan. 

3. Fasilitator menanyakan pertanyaan ringan 

seperti “siapa yang tidak punya teman?” dan 

“siapa yang senang bermain?” 

4. Fasilitator memberikan pernyataan berupa 

motivasi dan ajakan agar subjek tidak merasa 

malu dan rendah diri ketika tidak memiliki 

teman.  

g. Waktu :  

2 hari dengan waktu 60 menit per hari 

 

Sesi  2 : Data Diri 

a. Gambaran umum :  

Dalam sesi ini, subjek diajarkan untuk 

menyapa orang lain dan memperkenalkan diri 

subjek. Materi berisi tentang nama panjang, nama 

panggilan, jenis kelamin, tempat dan tanggal 

lahir, umur dan alamat. Subjek akan menonton 

video tentang perkenalan, kemudian subjek 

diminta untuk menjawab materi yang diberikan. 

Ketika subjek tidak bisa menjawab, subjek diberi 
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jawaban yang benar kemudian diminta untuk 

mengulangi jawaban. Hal ini diperlakukan 

berulang-ulang sehingga subjek mampu 

menjawab sendiri tanpa bantuan dari fasilitator. 

b. Tujuan : 

Subjek mampu mengucapkan kata sapaan 

dan subjek mampu mengikuti instruksi dan 

menyebutkan materi tentang data diri 

 

c. Target : 

Subjek dapat memperkenalkan diri, subjek 

dapat menyebutkan data diri sesuai dengan 

materi, dan subjek dapat memulai mengajak 

berinteraksi dengan temannya 

d. Alat dan Bahan : 

Alat tulis, Video, Laptop, LCD 

e. Prosedur kegiatan : 

1. Fasilitator menjelaskan tujuan diadakan 

kegiatan 

2. Fasilitator memberikan “ice breaking” 

menyanyi sebelum dilakukan intervensi 

3. Fasilitator mengajarkan kata sapaan seperti 

“selamat pagi” dan “apa kabar teman-teman?” 
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4. Fasilitator memutarkan video tentang 

perkenalan 

5. Fasilitator memperagakan materi yang ada 

dalam video 

6. Fasilitator memanggil satu persatu subjek 

sesuai dengan absen 

7. Fasilitator mengajarkan dan menanyakan 

materi yang ada di video kepada subjek 

8. Fasilitator menyebutkan dan menjelaskan 

data diri subjek dan meminta subjek 

menirukannya berkali-kali agar subjek dapat 

mengingat dan mempraktekan materi yang 

diberikan 

9. Ketika subjek menjawab materi dengan 

benar, maka fasilitator akan memberikan 

penguatan dengan “anak pintar”, “ anak 

hebat” atau bertepuk tangan 

f. Waktu :  

2 hari dengan waktu 60 menit per hari 

 

Sesi 3 : Data Keluarga 

a. Gambaran umum : 

Kegiatan ini adalah untuk memperkenalkan 

data diri keluarga subjek. Dalam sesi ini, subjek 
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diminta untuk menyebutkan nama ayah dan ibu, 

pekerjaan ayah dan ibu, dan nama saudara. Hal 

ini dikarenakan, keluarga merupakan lingkungan 

sosial yang paling dekat dengan subjek.    

b. Tujuan : 

Subjek mampu mengingat materi yang 

sebelumnya,  

subjek mampu menjawab materi yang diberikan 

tentang data keluarga. 

c. Target : 

Subjek mampu menyebutkan identitas 

keluarga dengan benar 

d. Alat dan Bahan : 

Alat tulis, Video, Laptop, LCD 

 

e. Prosedur kegiatan : 

1. Fasilitator memutarkan video tentang 

perkenalan keluarga 

2. Fasilitator memperagakan materi yang ada di 

video 

3. Fasilitator memberi kesempatan agar subjek 

mau maju kedepan kelas tanpa dipanggil. 

Saat tidak ada yang maju, maka fasilitator 
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akan memanggil satu persatu subjek sesuai 

dengan absen 

4. Fasilitator mengingatkan materi pertama 

tentang “data diri” 

5. Ketika subjek tidak mengingat, fasilitator 

membantu subjek untuk mengingat jawaban 

dari materi.   

6. Fasilitator mengajarkan dan menanyakan 

materi keluarga dengan subjek 

7. Fasilitator menyebutkan dan menjelaskan 

data keluarga subjek dan meminta subjek 

menirukannya berkali-kali agar subjek dapat 

mengingat dan mempraktekan materi yang 

diberikan 

8. Ketika subjek menjawab materi dengan 

benar, maka fasilitator akan memberikan 

penguatan dengan “anak pintar”, “ anak 

hebat” atau bertepuk tangan 

9. Masing-masing subjek diberikan waktu 15 

menit 

Dihari kedua, fasilitator mereview materi dan 

mengetahui apakah subjek masih mengingat 

materi yang diberikan. 
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f. Waktu :  

2 hari selama 60 menit 

 

Sesi 4 : Data Sekolah 

a. Gambaran umum : 

Kegiatan ini adalah untuk memperkenalkan 

data diri sekolah subjek. Dalam sesi ini, subjek 

diminta untuk menyebutkan nama sekolah, kelas, 

nama guru, dan nama teman sekelas subjek. Hal 

ini dikarenakan agar suatu saat subjek ditanya 

dengan orang lain tentang sekolahnya, maka 

subjek dapat menjawab dengan benar. Dan guru 

sebagai pengganti orang tua selama di sekolah, 

dan mengenal teman-teman subjek di sekolah 

sangat diperlukan agar subjek dapat 

bersosialisasi. 

b. Tujuan : 

Subjek mampu mengingat materi yang 

sebelumnya 

Subjek mampu menjawab materi yang diberikan 

tentang data sekolah 

c. Target : 

Subjek mampu menyebutkan materi tentang 

data sekolah dengan benar 
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d. Alat dan bahan : 

Alat tulis, Laptop, LCD, Video  

e. Prosedur kegiatan 

1. Fasilitator memutarkan video tentang data 

sekolah 

2. Fasilitator memperagakan materi yang ada di 

video 

3. Fasilitator menanyakan “siapa yang mau 

maju pertama di depan kelas?” saat tidak ada 

yng maju kedepan maka fasilitator akan 

memanggil satu persatu subjek sesuai dengan 

absen 

4. Fasilitator mengingatkan materi tentang “data 

diri” dan “data keluarga” 

5. Ketika subjek tidak mengingat, fasilitator 

membantu subjek untuk mengingat jawaban 

dari materi.   

6. Fasilitator mengajarkan dan menanyakan 

materi data sekolah dengan subjek 

7. Fasilitator menyebutkan dan menjelaskan 

data sekolah dan meminta subjek 

menirukannya berkali-kali agar subjek dapat 

mengingat dan mempraktekan materi yang 

diberikan 
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8. Ketika subjek menjawab materi dengan 

benar, maka fasilitator akan memberikan 

penguatan dengan “anak pintar”, “ anak 

hebat” atau bertepuk tangan 

9. Masing-masing subjek diberikan waktu 15 

menit 

Dihari kedua, fasilitator mereview materi dan 

mengetahui apakah subjek masih mengingat 

materi yang diberikan. 

f. Waktu :  

2 hari dengan waktu 60 menit 

 


