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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Bab ini membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan 

penelitian dan penyusunan tesis. Pokok bahasan dalam bab ini adalah pendekatan, 

metode, dan desain penelitian, subjek dan lokasi penelitian, variabel dan definisi 

operasional, instrumen penelitian, prosedur penelitian, teknik analisis data, dan 

rancangan program modifikasi perilaku dengan fixed ratio with limited hold untuk 

meningkatkan perilaku belajar mandiri siswa kelas VIII SMP PGII 1 Bandung. 

A. Pendekatan, Metode, dan Desain Penelitian 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah terancangnya sebuah program 

modifikasi perilaku dengan fixed ratio wih limited hold untuk meningkatkan 

perilaku belajar mandiri siswa dan membandingkannya dengan metode lain yaitu 

penugasan portofolio untuk mengetahui keefektifannya. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu jenis penelitian yang dilakukan secara 

objektif dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan dan hipotesis penelitian 

secara spesifik, mengumpulkan data yang dapat dikuantifikasikan dan 

menganalisis angka-angka tersebut melalui penghitungan statistik (Creswell, 

2012, hlm. 16). Pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini meliputi perhitungan 

data perolehan skor perilaku belajar mandiri siswa dan uji efektivitas program. 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode eksperimen 

kuasi.Menurut Creswell (2012, hlm. 309) eksperimen kuasi adalah rancangan 

penelitian eksperimen yang tidak dapat berfungsi sepenuhnya dalam mengontrol 

atau mengendalikan variabel-variabel luar yang dapat memengaruhi 

eksperimen.Metode eksperimen kuasi pada penelitian ini dilakukan tanpa teknik 

acak (random assignment) melainkan pengelompokan berdasarkan kelompok 

yang telah terbentuk sebelumnya. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pada 

penelitian ini terdapat beberapa faktor lain yang dapat memengaruhi kondisi 

maupun perilaku siswa yang tidak dapat dikontrol oleh peneliti sehingga dalam 

upaya meningkatkan perilaku belajar mandiri, peneliti tidak hanya terfokus pada 

program modifikasi perilaku tetapi juga memerhatikan stimulus-stimulus lainnya. 
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Desain eksperimen kuasi yang digunakan pada penelitian ini adalah  

pretest-posttest control group designyaitu jenis desain yang biasanya dipakai 

pada eksperimen menggunakan kelas-kelas yang sudah ada sebagai 

kelompoknya, dan kelas-kelas tersebut dipilih melalui perkiraan kesamaan atau 

kondisinya. Kelas kontrol dan kelas eksperimen diberi pretest, kernudian 

diberikan perlakuan (treatment) berupa program modifikasi perilaku dengan fixed 

ratio with limited holduntuk rneningkatkan perilaku belajar mandiri pada 

kelompok eksperimen sedangkan kelompok kontrol tidak diberi perlakuan 

dengan tugas portofolio, dan selanjutnya diberikan posttest (Creswell, 2010, hlm. 

132).Desain ini dapat digambarkan sebagai berikut. 

Tabel 3.1 

Pretest-Posttest Control Group Design 

 

Kelas Pretest Perlakuan Posttest 

Eksperimen O1 X O2 

Kontrol O3 Y O4 

Keterangan: 

01 : pretest pada kelompok eksperimen 

02 : posttest pada kelompok eksperimen 

03 : pretest pada kelompok kontrol 

04 : posttest pada kelompok kontrol 

X : treatment dengan Program Modifikasi Perilaku 

Y : treatment dengan penugasan portofolio 

 

B. Lokasi, Populasi, dan Sampel Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMP PGII 1 Bandung.Hasil studi pendahuluan 

menunjukkan adanya siswa yang memiliki perilaku belajar mandiri yang rendah 

di sekolah ini.Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP PGII 1 

Bandung tahun ajaran 2015/2016 yang berjumlah 271 orang. Penarikan sampel 

penelitian ini adalah menggunakan teknik purposive sampling, yaitu  teknik 

penentuan sampel dengan karakteristik tertentu (sugiyono, 2012, hlm 124). 
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Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP PGII 1 Bandung tahun 

ajaran 2015/2016 yang teridentifikasi memiliki perilaku belajar mandiri yang 

rendah melalui skor pretest. Adapun jumlah sampel yang menjadi subjek 

penelitian adalah sebanyak 12 siswa. Keduabelas siswa tersebut dipilih karena 

memeroleh skor terendah diantara 271 siswa. 

C. Variabel Penelitian dan Definisi Variabel 

1. Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas (X) 

dan variabel terikat (Y). 

a. Variabel bebas (X) adalah variabel yang memengaruhi atau yang 

menyebabkan terjadinya perubahan pada variabel terikat (Y). Dalam 

penelitian ini, yang digunakan sebagai variabel bebas adalah program 

modifikasi perilaku dengan fixed ratio with limited hold. 

b. Variabel terikat (Y) adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi 

akibat dari variabel bebas (X). Dalam penelitian ini, yang dijadikan 

variabel terikat (Y) adalah perilaku belajar mandiri. 

 

2. Definisi Konseptual Variabel 

Secara konseptual, variabel dalam penelitian ini dapat dijelaskan 

sebagai berikut. 

a. Modifikasi Perilaku dengan Fixed Ratio with Limited Hold (FR/LH) 

Modifikasi perilaku adalah tindakan yang bertujuan mengubah 

perilaku.Martin dan Pear (2007, hlm. 7) mengatakan bahwa modifikasi 

perilaku melibatkan pengaplikasian secara sistematis prinsip-prinsip dan 

teknik-teknik pembelajaran untuk menilai dan memperbaiki perilaku yang 

terlihat maupun tidak terlihat demi meningkatkan fungsi perilaku sehari-

hari individu. Rasio tetap atau fixed ratio (FR) menurut Miltenberger 

(2008, hlm. 88) adalah jadwal di mana sejumlah tertentu atau tetap 

respons harus terjadi sebelum penguat disampaikan. Artinya, reinforcer 

diberikan setelah sejumlah respon.Sedangkan Fixed ratio with limited 
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hold menurut Martin dan Pear (2007, hlm. 77) adalah jadwal dengan 

batasan waktu untuk memenuhi persyaratan respons sebuah jadwal 

penguatan.Sebuah pembatasan dapat ditambahkan kepada jenis ataupun 

jadwal berbasis pebandingan/rasio maupun jadwal berbasis interval 

(Martin dan Pear, 2007 hlm. 81). 

b. Perilaku Belajar Mandiri 

Knowles (1970, hlm. 18) berpendapat bahwa belajar mandiri 

merupakan suatu proses di mana individu mengambil inisiatif dengan atau 

tanpa bantuan orang lain dalam mendiagnosis kebutuhan belajar, 

merumuskan tujuan belajar,mengindentifikasi sumber-sumber belajar, 

memilih dan mengimplementasikan strategi belajar, dan mengevaluasi 

hasil belajar. 

 

3. Definisi Operasional Variabel 

Penjelasan operasional variabel-variabel dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

a. Modifikasi Perilaku dengan fixed ratio with limited hold (FR/LH) 

Modifikasi perilaku yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

sebuah program yang dirancang dengan tujuan meningkatkan perilaku 

belajar mandiri siswa remaja.Modifikasi perilaku yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan penguat positif (positive reinforcement), 

artinya penguatan diberikan setelah perilaku yang diinginkan muncul. 

Dalam jadwal fixed ratio (FR), sebuah penguat muncul setiap kali 

sejumlah tipe respons jenis tertentu muncul. Limited hold (LH) adalah 

batas waktu untuk memenuhi persyaratan respons sebuah jadwal 

penguatan.Fixed ratio with limited hold (FR/LH) dalam penelitian ini 

dapat dioperasionalkan sebaga sebuah jadwal penguatan di mana siswa 

ditugaskan untuk membuat sejumlah resume dan portofolio dalam waktu 

yang telah ditentukan batasnya. Adapun ketentuan skema jadwal FR/LH 

pada penelitian ini adalah : 1) Perode pertama yaitu jika siswa 

menyelesaikan satu buah portofolio dalam waktu lima hari maka siswa 
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akan mendapat reinforcer(FR1/LH5); 2) Periode kedua yaitu jika siswa 

menyelesaikan dua buah portofolio dalam waktu lima hari maka siswa 

akan mendapatkan reinforcer (FR2/LH5); 3) Periode ketiga yaitu jika 

siswa telah menyelesaikan tiga buah portofolio dalam waktu lima hari 

maka siswa akan mendapatkan reinforcer (FR3/LH5). 

 

b. Perilaku Belajar Mandiri  

Perilaku belajar mandiri dalam penelitian ini dapat 

dioperasionalkan sebagai suatu perilaku belajar yang muncul dari siswa 

berdasarkan hasil pertimbangannya sendiri dalam mengatur cara belajar, 

tujuan belajar dan evaluasi belajarnya. Perilaku belajar mandiri yang 

diharapkan muncul dalam penelitian ini adalah membuat resume dan 

portofolio dari materi pembelajaran di sekolah. 

 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen perilaku belajar mandiri yang digunakan pada penelitian ini 

adalah angket perilaku belajar mandiri yang diadaptasi dari Self-Rating Scale of 

Self-Directed Learning (SRSSDL) milik Williamson (2007) dan merupakan 

instrumen yang sudah valid dengan tingkat validitas tinggi. Angket yang 

digunakan sebagai instrumen pada penelitian ini diterjemahkan dari Bahasa 

Inggris ke dalam Bahasa Indonesia. Angket perilaku belajar mandiri berisi 60 

butir pernyataan yang mencakup lima area belajar mandiri yaitu: 

a. Awareness (kesadaran) terdiri dari 12 butir pernyataan berkaitan dengan 

pengetahuan siswa tentang faktor-faktor yang memengaruhi perilaku 

belajar mandiri. 

b. Learning Strategies (strategi belajar) terdiri dari 12 butir pernyataan yang 

menjelaskan macam-macam strategi yang dapat diadaptasi oleh siswa agar 

dapat belajar mandiri. 

c. Learning Activity (aktivitas belajar) terdiri dari 12 butir pernyataan untuk 

menentukan kegiatan pembelajaran yang diperlukanpeserta didik agar 

secara aktif terlibat untuk menjadi mandiri dalam proses belajar mereka. 
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d. Evaluation (evaluasi) terdiri dari 12 butir pernyataan mengungkapkan 

atribut-atribut tertentu peserta didik untuk membantu memantau kegiatan 

belajar mereka. 

e. Interpersonal Skills (keterampilan interpersonal) terdiri dari dua belas 

pernyataan yang berkaitan dengan keterampilan siswa dalam hubungan 

interpersonal, yang merupakan prasyarat untuk menjadi mandiri. 

 

 

 

1. Kisi-kisi Instrumen 

Berdasarkan kelima area belajar mandiri yang dikembangkan oleh 

Williamson (2007), peneliti mengadaptasinya menjadi instrumen 

penelitian.Berikut kisi-kisi instrumen perilaku belajar mandiri siswa yang 

diadaptasi dari SRSSDL. 

Tabel 3.2 

Kisi-kisi Instrumen Perilaku Belajar Mandiri  

No. 
Area Belajar 

Mandiri 
Indikator 

Nomor 

Item 

1 

Awareness 

(Kesadaran) 

Mengetahui kebutuhan belajar, memilih cara belajar, 

menganggap guru sebagai fasilitator, memperbarui sumber 

belajar, bertanggung jawab atas pembelajaran, mengetahui 

kekurangan diri dalam belajar, mempertahankan motivasi 

belajar, menentukan tujuan belajar, menentukan waktu 

istirahat, berkomitmen dalam belajar dan kegiatan di luar 

belajar, menghubungkan pengalaman dengan informasi 

baru, belajar tanpa bimbingan guru. 

1.1, 1.2, 

1.3, 1.4, 

1.5, 1.6, 

1.7, 1.8, 

1.9, 1.10, 

1.11, 1.12. 

2 

Learning 

Strategies 

(Strategi 

Belajar) 

Berpartisipasi dalam diskusi kelompok, mengefektifkan 

pertemanan dengan teman sebaya untuk belajar,  

mengetahui efektivitas bermain peran, sesi belajar mengajar 

interaktif, metode simulasi,studi kasus dan peta konsep, 

mengarahkan diri menuju pengembangan dan peningkatan 

dalam belajar, menganggap masalah sebagai tantangan, 

mengatur rutinitas belajar mandiri menjadi kebiasaan, 

menggunakan teknologi dalam proses belajar, dan dapat 

menentukan strategi belajar sendiri. 

2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 

2.5, 2.6, 

2.7, 2.8, 

2.9, 2.10, 

2.11, 2.12. 
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3 

Learning 

Activities 

(Aktivitas 

Belajar) 

Melatih dan memperbaiki pelajaran baru, menandai poin 

penting ketika membaca, menggunakan konsep pemetaan, 

dapat menggunakan teknologi informasi secara efektif, 

semangat berkonsentrasi dan lebih memerhatikan ketika 

membaca isi pelajaran yang kompleks, membuat catatan 

atau rangkuman dari ide-ide, pemikiran, dan pengetahuan 

baru, suka mencari informasi lebih dari tujuan belajar yang 

telah ditentukan, dapat menggabungkan pengetahuan dan 

praktik, mengajukan pertanyaan, dapat menganalisis dan 

menggambarkan secara kritis ide-ide baru, informasi atau 

pengalaman belajar lainnya, selalu terbuka terhadap 

pendapat orang lain dan beristirahat lebih lama saat 

mengerjakan tugas belajar yang banyak. 

3.1, 3.2, 

3.3, 3.4, 

3.5, 3.6, 

3.7, 3.8, 

3.9, 3.10, 

3.11, 3.12 

No. 
Area Belajar 

Mandiri 
Indikator 

Nomor 

Item 

4 

Evaluation 

(Evaluasi) 

Dapat menilai hasil belajar sendiri, mengenal area-area 

perkembangan lebih lanjut dalam hal apapun yang telah 

diselesaikan, dapat memantau peningkatan belajar, dapat 

mengenal kekuatan dan kelemahan, menghargai penilaian 

dari orang lain, menjadikan keuksesan dan kegagalan 

sebagai inspirasi, menilai kritik sebagai dasar untuk 

meningkatkan belajar, memantau ketercapaian tujuan 

belajar, memeriksa portofolio untuk melihat kemajuan 

belajar, meninjau dan memikirkan aktivitas belajar, 

menganggap pembelajaran baru adalah tantangan, dan 

terinspirasi oleh kesuksesan orang lain. 

4.1, 4.2, 

4.3, 4.4, 

4.5, 4.6, 

4.7, 4.8, 

4.9, 4.10, 

4.11, 4.12 

5 

Interpersonal 

Skills 

(Keterampilan 

Interpersonal) 

Memiliki niat untuk belajar lebih banyak tentang budaya 

dan bahasa asing, dapat mengetahui peran dalam kelompok, 

memanfaatkan interaksi dengan orang lain, memanfaatkan 

semua kesempatan yang ada, berbagi informasi dengan 

yang lain, memperbaiki hubungan interpersonal yang baik 

dengan orang lain, bekerja dengan teman secara efektif, 

berkomunikasi secara verbal dengan baik, mengetahui 

kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain, dapat 

mengungkapkan ide-ide secara efektif dalam tulisan, dapat 

mengungkapkan pendapat secara bebas, menganggap 

pembelajaran dari lingkungan dan budaya yang berbeda 

merupakan sebuah tantangan. 

5.1, 5.2, 

5.3, 5.4, 

5.5, 5.6, 

5.7, 5.8, 

5.9, 5.10, 

5.11, 5.12 

Williamson (2007) 

2. Pedoman Penilaian Instrumen 



 

Keyza Bella Aulia, 2016 
PROGRAM MODIFIKASI PERILAKU DENGAN FIXED RATIO WITH LIMITED HOLD UNTUK 
MENINGKATKAN PERILAKU BELAJAR MANDIRI SISWA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

Semua item dari instrumen perilaku belajar mandiri dinyatakan dalam 

bentuk positif. Untuk setiap item dengan respon “selalu” memiliki nilai 5, 

respon “sering” memiliki nilai 4, respon “kadang-kadang” memiliki nilai 3, 

respon “jarang” memiliki nilai 2 dan respon “tidak pernah” memiliki nilai 1. 

Dengan demikian, skor maksimum dan skor minimum perilaku belajar 

mandiri masing-masing adalah 300 dan 60.Untuk mendeskripsikan tingkat 

perilaku belajar manidir siswa, langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai 

berikut: 

 

1) Menjumlahkan skor dari angket skala bertingkat Perilaku Belajar Mandiri 

2) Menentukan kategoriperilaku belajar mandiri siswa dengan 

caramenafsirkan skor yang diperoleh siswa. 

3) Menginterpretasikan tingakat perilaku belajar mandiri siswa berdasarkan 

kategori yang diperoleh siswa. 

Tabel 3.3 

Kategori Kemampuan Belajar Mandiri  

Rentang Nilai 
Tingkat Belajar 

Mandiri 
Interpretasi 

60-140 Rendah 

Siswa memerlukan bimbingan dari guru untuk 

menentukan kebutuhan apa saja yang harus 

diidentifikasi dan metode apa saja yang dapat 
digunakan untuk belajar. 

141-220 Sedang 

Siswa dapat mengidentifikasi, mengevaluasi 

dan mengadopsi strategi belajarnya namun 

dengan bimbingan dari guru ketika diperlukan. 

221-300 Tinggi 

Siswa diindikasikan memiliki perilaku belajar 

mandiri yang efektif. Siswa dapat 

mengidentifikasi kemampuan dan metode 

belajar yang harus dilakukan untuk belajar 
secara mandiri. 

Williamson (2007, hlm. 72) 

3. Uji Kelayakan Instrumen 

Sebelum instrumen yang berupa kuisioner digunakan dalam penelitian 

di lapangan, dilakukan uji kelayakan kuisioner terlebih dahulu.Terdapat tiga 

tahap uji coba yaitu tahap pertama meliputi uji kelayakan konstruksi, redaksi, 
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dan konten, uji keterbacaan, dan uji validitas empirik yang termasuk uji 

validitas dan reliabilitas. 

a. Uji Kelayakan Konstruksi, Redaksi, dan Konten 

Setiap item yang telah diadaptasi dan diterjemahkan dari SRSSDL 

diuji melalui penimbangan (judgement) oleh dua orang pakar psikologi 

pendidikan yaitu Prof. Dr. Juntika Nurihsan, M.Pd. dan Dr. Suherman, M.Pd 

serta  satu orang pakar bahasa yaitu Riswanda Setiadi, M.A., Ph.D.. Setelah 

mendapatkan koreksi dan catatan dari penimbang, instrumen direvisi hingga 

layak untuk diujicobakan. 

Hasil penimbangan oleh dua pakar psikologi pendidikan dan satu pakar 

bahasa, angket pada penelitian ini mendapat revisi tata bahasa agar tidak 

ambigu dan memiliki kecende rungan atau tendensiusitas yang mengarahkan 

siswa untuk menjawab ke arah yang tidak sesuai dengan keadaan 

dirinya.Tidak ada item yang dihapuskan karena peneliti tetap menjaga agar 

instrumen penelitian perilaku belajar mandiri tetap sesuai dengan SRSSDL 

(Williamson, 2007) yang telah valid, yaitu 60 item. 

b. Uji Keterbacaan 

Setelah dilakukan pengujian konstruksi, redaksi, dan konten instrumen 

oleh para pakar, selanjutnya kuisioner diujicobakan melalui face validityatau 

diujicobakan secara terbatas dengan memberikan kuisioner tersebut kepada 

siswa kelas VIII SMP PGII 1 Bandung secara acak sebanyak 5 orang. Peneliti 

meminta kelima siswa tersebut untuk memberi penilaian pada kuisioner yang 

telah ditetapkan untuk mengetahui apakah bahasa dari item-item pernyataan 

dapat dipahami oleh siswa. Kemudian peneliti menyamakan interpretasi 

peneliti dengan subjek penelitian terhadap item-item pernyataan sehingga 

pernyataan-pernyataan yang ada dalam instrumen tidak mengandung 

ambiguitas serta mudah dipahami. Hasil yang diperoleh dari uji keterbacaan 

adalah siswa tidak mengalami kesulitan untuk memahami semua item 

pernyataan.Dengan demikian, jumlah butir pernyataan yang siap diuji validitas 

dan reliabilitasnya tetap berjumlah 60 item sesuai dengan SRSSDL. 
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c. Uji Validitas Empirik 

Uji validitas empirik dilakukan guna mendapatkan instrumen yang 

benar-benar layak dan sesuai untuk menghimpun data yang diperlukan dalam 

penelitian.Pada tahap ini dilakukan uji validitas dan reliabilitas yang secara 

lebih jelas dipaparkan sebagai berikut. 

1) Uji Validitas Butir/Validity Test 

Validitas merupakan ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan 

suatu instrumen. Untuk menguji validitas item pernyataan, instrumen yang 

telah diuji keterbacaan kemudian diberikan kepada 30 siswa kelas VIII SMP 

PGII 1 Bandung secara acak. Uji validitas butir instrumen penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan program SPSS v17.Berdasarkan hasil 

perhitungan terhadap uji validitas terlihat bahwa nilai indeks validitas yang 

diukur dengan menggunakan corected item total correlation maupun korelasi 

pearson memiliki nilai yang lebih besar dari r table pada n=30 yaitu 0.3610 

sehingga dapat disimpulkan bahwa 60 butir pernyataan pada angket perilaku 

belajar mandiri valid dan layak digunakan sebagai alat ukur instrument (hasil 

perhitungan terlampir. 

2) Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran 

dengan menggunakan instrumen tersebut dapat dipercaya. Dengan kata lain, uji 

reliabilitas merupakan standar kepercayaan atau standar konsistensi skor yang 

diperoleh oleh subjek penelitian dengan instrumen yang sama dalam kondisi yang 

berbeda. Rumus yang digunakan untuk mencari koefisien reliabilitas adalah 

rumus Alpha Cronbach’sdengan cara menghitung koefisien reliabilitasnya. Uji 

reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS v.17. 

Kriteria yang digunakan untuk menggambarkan tingkat reliabilitas 

menurut Ruseffendi (1991, hlm. 189) adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.4 

Klasifikasi Koefisien Reliabilitas 
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Nilai Koefisien r11 Interpretasi 

0,00 – 0,199 Reliabilitas sangat rendah 

0,20 – 0,399  Reliabilitas rendah 

0,40 – 0,599 Reliabilitas sedang 

0,60 – 0,799 Reliabilitas tinggi 

0,80 – 1,00 Reliabilitas sangat tinggi 

 

Uji reliabilitas terhadap instrumen perilaku belajar mandiri siswa kelas 

VIII SMP PGII 1 Bandung menggunakan program SPSS dengan model Alpha 

Cronbach’s adalah sebagai berikut. 

 

Tabel 3.5 

Interpretasi Nilai Reliabilitas 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.980 60 

 

Indeks reliabilitas pada instrument diatas yang dinyatakan dengan nilai Alpha 

Cronbach (0.980) > 0.6 dengan demikian maka butir pentanyaan dianggap handal 

mengukur variabel dan memiliki reliabilitas sangat tinggi. 

 

E. Tahapan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap, yaitu: (1) tahap persiapan; (2) 

tahap pelaksanaan; dan (3) tahap pengolahan dan analisis data. Secara garis besar 

tahapan tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Tahap Persiapan 

a. Studi literatur terhadap buku-buku dan sumber lain yang relevan 

mengenai modifikasi perilaku dan belajar mandiri. 

b. Menentukan subjek penelitian. 

c. Menyusun kisi-kisi dan instrumen penelitian berupa kuesioner 

perilaku belajar mandiri. 
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d. Menyusun program modifikasi perilak dengan fixed ratio with limited 

hold untuk meningkatkan perilaku belajar mandiri siswa. 

 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Pelaksanaan tes guna mengetahui profil umum perilaku belajar 

mandiri siswa dalam pemilihan sampel penelitian yang akan 

mendapatkan intervensi program modifikasi perilaku dengan fixed 

ratio with limited hold. 

b. Pelaksanaan pretest untuk mengetahui data awal perilaku belajar 

mandiri terhadap kelompok eksperimen sebelum dilaksanakan 

program modifikasi perilaku dengan fixed ratio with limited hold juga 

pada kelompok kontrol yang menggunakan intervensi konvensional. 

c. Pelaksanaan program modifikasi perilaku dengan fixed ratio with 

limited hold. 

1) Menetapkan jadwal pelaksanaan bimbingan yang sesuai dengan 

hasil kesepakatan dengan siswa yang menjadi sampel penelitian 

pada kelompok eksperimen dan pertimbangan pihak sekolah. 

2) Memperkenalkan  program modifikasi perilaku dengan fixed ratio 

with limited hold kepada kelas eksperimen sehingga siswa 

mengetahui dengan baik kegiatan yang akan diikuti. 

3) Melaksanakan program modifikasi perilaku dengan fixed ratio 

with limited hold kepada kelas eksperimen. 

d. Observasi terhadap pelaksanaan program pada kelas eksperimen untuk 

mengetahui apakah program modifikasi perilaku dengan fixed ratio 

with limited hold efektif untuk meningkatkan perilaku belajar mandiri 

siswa. 

e. Pelaksanaan posttest untuk mengetahui efektivitas program modifikasi 

perilaku dengan fixed ratio with limited hold pada kelas eksperimen 

dan perlakuan konvensional pada kelompok kontrol. 

 

F. Penimbangan Program 
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Penimbangan program modifikasi perilaku dilakukan untuk memeroleh 

program yang layak untuk meningkatkan perilaku belajar mandiri siswa. Program 

pada penelitian ini ditimbang oleh dua orang pakar psikologi pendidikan yaitu 

Prof. Dr. Juntika Nurihsan, M.Pd. dan Dr. Suherman, M.Pd.,untuk dikaji dan 

ditelaah kelayakannya. Program modifikasi perilaku yang telah dinilai oleh para 

pakar psikologi pendidikan kemudian direvisi sesuai dengan saran dan masukan 

yang diperoleh.Hasil uji kelayakan program adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.6 

Hasil Uji Kelayakan Program 

 

No 
Komponen 

Program 

Hasil Penimbangan Pakar Psikologi Pendidikan 

Pakar 1 Pakar 2 

1 Rasional Sangat Memadai Sangat Memadai 

2 Definisi Perilaku Sangat Memadai Memadai 

3 Asesmen Perilaku Sangat Memadai Sangat Memadai 

4 Tujuan Sangat Memadai Sangat Memadai 

5 Asumsi Sangat Memadai Memadai 

6 Kompetensi Peneliti Sangat Memadai Sangat Memadai 

7 Sasaran  Sangat Memadai Sangat Memadai 

8 
Prosedur 

Pelaksanaan 
Sangat Memadai Memadai 

9 Proses Sangat Memadai Memadai 

10 
Pelatihan Belajar 
Mandiri 

Sangat Memadai Sangat Memadai 

11 

Evaluasi dan 

Indikator 

Keberhasilan 

Sangat Memadai Memadai 

12 

Langkah 

Implementasi 

Pelaksanaan 

Memadai Memadai 

 

Dari penimbangan program tersebut diketahui bahwa rancangan program 

modifikasi perilaku dengan fixed ratio with limited holdmemadai untuk digunakan 

pada penelitian. Adapun beberapa masukan yang diberikan oleh para pakar adalah 

pada langkah implementasi program dan lampiran-lampiran pendukung program 

seperti kontrak perilaku, kontrak belajar, dan lembar portofolio isian yang 

sebelumnya tidak disertakan sehingga membingungkan pembaca untuk 

memahami proses program. Hal-hal yang bersifat proses dan tahapan dalam 

program juga mendapat masukan yaitu pada penyajian tabel dan penjelasannya 

agar dipaparkan dengan lebih jelas sehingga pembaca maupun pihak lain yang 
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ingin menggunakan program akan memahami proses dan tahapan program secara 

lebih jelas pada praktiknya. 

 

G. Rancangan Program Modifikasi Perilaku dengan Fixed Ratio with 

Limited Hold untuk Meningkatkan Perilaku Belajar Mandiri Siswa Kelas 

VIII SMP PGII 1 Bandung 

Pelaksanaan program modifikasi perilaku dengan fixed ratio with limited 

hold dilakukan terhadap siswa untuk meningkatkan perilaku belajar mandiri. 

Komponen rancangan program tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Rasional 

Pendidikan saat ini memusatkan proses pembelajaran pada siswa atau 

dikenal dengan student centered learning. Hal ini disebabkan karena adanya 

keyakinan bahwa ketika siswa secara aktif berperan dalam proses belajarnya, 

maka hasil belajar akan semakin optimal. Proses belajar seperti ini tentu saja 

menuntut siswa untuk belajar mandiri. Belajar mandiri menekankan pada peran 

individu sebagai penanggung jawab dan pemegang kendali dalam memenuhi dan 

mencapai keberhasilan belajar. 

Menurut Hiemstra (1994) para peneliti menemukan bahwa perilaku belajar 

mandiri sangat efektif untuk  peserta didik dewasa dalam meningkatkan kualitas 

belajarnya. Hasil penelitian-penelitian tersebut juga mengatakan bahwa siswa di 

masa depan dituntut untuk memiliki keterampilan belajar mandiri yang lebih 

tinggi untuk menghadapi kehidupan masa mendatang.Perilaku belajar mandiri 

juga sangat diperlukan guna mengoptimalkan kesiapan menghadapi kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi.Gibbons (2002) mengatakan bahwa siswa yang 

memiliki perilaku belajar mandiri dapat mempersiapkan dirinya dalam memasuki 

dunia baru. 

Selain berperan dalam meningkatkan hasil belajar dan kesiapan 

menghadapi masa depan, perilaku belajar mandiri begitu penting bagi siswa untuk 

menjalani proses belajarnya. Knowles (1975) mengemukakan bahwa ada tiga 

alasan mengapa perilaku belajar mandiri harus dimiliki oleh siswa. Pertama ia 
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berpendapat bahwa siswa yang memiliki inisiatif dalam belajar akan lebih banyak 

melakukan pembelajaran dan belajar lebih baik dibandingkan dengan siswa yang 

pasif dan hanya belajar dengan bantuan guru. Kedua, belajar mandiri lebih selaras 

dengan proses alami perkembangan psikologis. Aspek penting dari proses 

pendewasaan adalah mengembangkan kemampuan untuk meningkatkan tanggung 

jawab atas kehidupan sendiri untuk menjadi semakin mandiri. Hal tersebut sangat 

penting bagi remaja yang sedang menghadapi masa dewasa agar terselesaikan 

tugas perkembangannya.Ketiga, pendidikan memfokuskan tanggung jawab pada 

peserta didik untuk mengambil banyak inisiatif dalam pembelajaran mereka 

sendiri. Jika siswa yang berada dalam program pendidikan di masa sekarang ini 

tidak belajar mandiri, maka akan mengalami kecemasan, frustasi, dan sering 

gagal, begitupun dengan guru mereka. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan melalui wawancara guru BK, wakil 

kepala sekolah bidang kesiswaan dan pengolahan data angket perilaku belajar 

mandiri terhadap 271 siswa kelas VIII SMP PGII 1 Bandung, diketahui bahwa 

terdapat 12 siswa yang memiliki skor terendah yaitu <160 dari total skor 300.Hal 

ini menunjukkan siswa-siswa tersebut memiliki perilaku belajar mandiri dengan 

kategori sedang menuju rendah.Berdasarkan area belajar mandiri, terdapat satu 

orang siswa dengan area kesadaran rendah, satu siswa dengan strategi belajar 

rendah, tiga orang siswa dengan aktivitas belajar rendah, dua siswa dengan 

kategori rendah pada area evaluasi, dan dua siswa rendah dalam area keterampilan 

sosial. 

Menurut Martin dan Pear (2007, hlm. 6) modifikasi perilaku dapat 

meningkatkan suatu perilaku yang diinginkan.Tujuan dari modifikasi perilaku 

menurut Purwanta (2012, hlm 3) adalah untuk mendukung dan mempromosikan 

perilaku anak yang adaptif dan menekan atau meniadakan perilaku yang kurang 

adaptif.Neaf & Northup, 2007 (dalam Martin dan Pear, 2015, hlm. 35) 

mengatakan bahwa sejumlah sukses diperoleh dalam modifikasi perilaku terhadap 

individu-individu dengan masalah tertentu seperti disabilitas belajar, 

hiperaktivitas, dan defisit atensi. 
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Penguatan atau reinforcement adalah bagian penting dari program 

modifikasi  perilaku sebab pemberian reinforcement membantu individu dalam 

meningkatkan dan mempertahankan target perilaku. Aturan yang menspesifikan 

kemunculan perilaku target untuk diperkuat adalah jadwal penguatan (schedule of 

reinforcement). Salah satu jadwal penguatan adalah Fixed Ratio (FR).Menurut 

Matin dan Pear (2015) jadwal FR menghasilkan tingkat respons yang stabil 

hingga penguatan diterima dan menghasilkan resistensi yang tinggi terhadap 

pemunahan.Sementara itu, Limited Hold (LH) adalah sebuah batas waktu untuk 

memenuhi persyaratan respons sebuah jadwal penguatan.Batas waktu ini mampu 

membangkitkan respons yang tinggi.Dengan demikian, Fixed Ratio with Limited 

Hold (FR/LH) dinyatakan efektif dalam program modifikasi perilaku dalam 

memunculkan atau meningkatkan perilaku target. 

Atas dasar pemikiran tersebut, maka perlu dikembangkan sebuah program 

yang terangkai secara sistematis dalam kerangka intervensi modifikasi perilaku 

untuk meningkatkan perilaku belajar mandiri dengan fixed ratio with limited hold. 

2. Definisi Perilaku Target 

Perilaku yang akan ditingkatkan pada program ini adalah perilaku belajar 

mandiri. Belajar mandiri merupakan perilaku siswa dalam menentukan tujuan, 

strategi, dan hasil belajar.Untuk melihat perilaku belajar mandiri yang dilakukan 

oleh siswa, maka program ini mendorong siswa untuk membuat portofolio yang 

berisi laporan belajar mandirinya. 

Portofolio merupakan laporan belajar yang dibuat oleh siswa sebagai 

upaya untuk mencapai tujuan belajarnya. Portofolio dapat digunakan untuk 

mendokumentasikan perkembangan siswa dalam setiap kegiatan dan proses 

pembelajaran. Dengan demikian, secara lebih spesifik belajar mandiri yang 

menjadi perilaku target dalam program ini adalah perilaku membuat portofolio. 

3. Asesmen Perilaku 

Cara untuk mengidentifikasi gambaran perilaku belajar mandiri siswa 

dalam program ini adalah dengan asesmen fungsional melalui interviu pada siswa 



 

Keyza Bella Aulia, 2016 
PROGRAM MODIFIKASI PERILAKU DENGAN FIXED RATIO WITH LIMITED HOLD UNTUK 
MENINGKATKAN PERILAKU BELAJAR MANDIRI SISWA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

dan narasumber yang signifikan serta angket.Angket yang digunakan sebagai 

instrumen pengumpul data adalah angket perilaku belajar mandiri yang diadaptasi 

dari SRSSDL (Williamson, 2007). Angket ini berisi 60 pernyataan untuk 

mengukur tingkat kemandirian belajar dalam proses belajar siswa. 

Semua item dari angket perilaku belajar mandiri dinyatakan dalam bentuk 

positif. Untuk setiap item dengan respon 'selalu' memiliki nilai 5, respon 'sering' 

memiliki nilai 4, respon 'kadang-kadang' memiliki nilai 3, respon 'jarang' memiliki 

nilai 2 dan respon 'tidak pernah'  memiliki nilai 1. Dengan demikian, skor 

maksimum dan skor minimum yang dari SRSSDL masing-masing adalah 300 dan 

60.Untuk mendeskripsikan kemampuan belajar mandiri siswa, langkah-langkah 

yang ditempuh adalah sebagai berikut: 

4) Menjumlahkan skor dari angket skala bertingkat SRSSDL 

5) Menentukan level perilaku belajar mandiri siswa dengan caramenafsirkan 

skor yang diperoleh siswa. 

6) Menginterpretasikan perilaku belajar mandiri siswa berdasarkanlevel 

yang diperoleh siswa. 

Tabel 3.7 

Kategori Perilaku Belajar Mandiri Siswa 

 

Rentang 

Nilai 
Tingkat Belajar Mandiri Interpretasi 

60-140 Rendah 

Siswa memerlukan bimbingan dari 

guru untuk menentukan kebutuhan apa 

saja yang harus diidentifikasi dan 

metode apa saja yang dapat digunakan 

untuk belajar. 

141-220 Sedang 

Siswa dapat mengidentifikasi, 

mengevaluasi dan mengadopsi strategi 

belajarnya namun dengan bimbingan 

dari guru ketika diperlukan. 

221-300 Tinggi 

Siswa diindikasikan memiliki perilaku 

belajar mandiri yang efektif. Siswa 

dapat mengidentifikasi kemampuan 

dan metode belajar yang harus 

dilakukan untuk belajar secara 

mandiri. 
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Williamson (2007, hlm. 72) 

 

 

4. Tujuan Program 

Program ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan perilaku belajar 

mandiri siswa remaja. Secara khusus, program ini memiliki tujuan agar siswa 

secara mandiri mampu: 

1) Mengelola waktu secara efektif untuk belajar 

2) Mempersiapkan proses pembelajaran 

3) Menciptakan lingkungan belajar yang positif 

4) Mengembangkan rencana pembelajaran 

5) Mengidentifikasi aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan 

6) Memantau perkembangan dalam belajar 

7) Mengevaluasi hasil belajar 

8) Mempertahankan motivasi belajar 

 

5. Asumsi Program 

Asumsi yang mendasari disusunnya program ini sebagai upaya untuk 

meningkatkan perilaku belajar mandiri siswa adalah sebagai berikut. 

1) Modifikasi perilaku merupakan teknik sistematis untuk menilai, 

memperbaiki, dan meningkatkan perilaku target demi meningkatkan 

fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. 

2) Penjadwalan pemberian penguatan terhadap perilaku target dengan fixed 

ratio with limited hold efektif dalam meningkatkan dan mempertahankan 

perilaku target. 

3) Program modifikasi perilaku dengan fixed ratio with limited hold sesuai 

digunakan pada individu dengan perilaku belajar mandiri yang rendah 

maupun sedang sebab perilaku tersebut telah ada pada diri individu 

namun perlu untuk ditingkatkan. 



 

Keyza Bella Aulia, 2016 
PROGRAM MODIFIKASI PERILAKU DENGAN FIXED RATIO WITH LIMITED HOLD UNTUK 
MENINGKATKAN PERILAKU BELAJAR MANDIRI SISWA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

4) Program modifikasi perilaku dengan fixed ratio with limited holdperlu 

diberikan mengingat siswa diharapkan dapat meningkatkan perilaku 

belajar mandirinya agar memeroleh hasil belajar yang maksimal. 

 

6. Kompetensi Peneliti 

Dalam melaksanakan program modifikasi perilaku dengan fixed ratio with 

limited hold untuk meningkatkan perilaku belajar mandiri siswa harus didukung 

oleh kompetensi yang memadai dari peneliti sebagai pemberi intervensi. Istilah 

“pemodifikasi perilaku” menurut Martin dan Pear (2015, hlm. 19) umumnya 

digunakan kepada orang tua, guru, pasangan, teman, manajer dan siapapun yang 

memodifikasi perilakunya sendiri.Dari pendapat mengenai istilah tersebut 

diketahui bahwa program modifikasi perilaku dapat dilakukan oleh semua 

kalangan dan tidak memerlukan lisensi profesional tertentu. Hal ini 

mengimplikasikan bahwa peneliti memenuhi syarat untuk melaksanakan program 

modifikasi perilaku dengan fixed ratio with limited hold. Kompetensi peneliti 

yang mendukung untuk dapat melaksanakan program antara lain sebagai berikut: 

1. Memiliki pemahaman dan pengetahuan yang memadai mengenai konsep 

belajar mandiri. 

2. Memiliki keterampilan, pemahaman, dan pengetahuan yang memadai 

mengenai program modifikasi perilaku dengan fixed ratio with limited 

hold. 

3. Memahami karakteristik siswa kelas VIII SMP PGII 1 Bandung yang 

menjadi subjek dalam penelitian. 

4. Memahami dan menerima siswa sebagai individu yang tidak lepas dari 

kesalahan. 

 

7. Sasaran Program 

Populasi yang menjadi subjek pada program ini adalah siswa SMP PGII 1 

Bandung kelas XIII Tahun Ajaran 2015/2016 yang memiliki perilaku belajar 

mandiri rendah secara umum maupun di area-area belajar mandiri tertentu. 

Sasaran program ini adalah siswa yang memerlukan bimbingan dari untuk 
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menentukan kebutuhan apa saja yang harus diidentifikasi dan metode apa saja 

yang dapat digunakan untuk belajar. 

 

8. Pelatihan Belajar Mandiri 

Pelatihan belajar mandiri yang dilakukan untuk mendukung program ini 

menggunakan program yang dirancang oleh Gibbons (2012). Proses melatih 

belajar mandiri melibatkan pendekatan instruksi dan konseling. 

a. Prinsip-Prinsip dalam Merencanakan Pembelajaran 

Pada bagian  ini, peneliti akan memberikan penjelasan dan pelatihan 

belajar mandiri yang diadaptasi dari Planning Lessons and Project SDL oleh 

Gibbons (2012, hlm. 43-45). Berikut penjelasan singkat mengenai prinsip-

prinsip dalam merencanakan pembelajaran. 

1) Keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan siswa untuk memegang 

kendali atas pembelajaran mereka meliputi kapan sebaiknya belajar, 

kecepatan belajar, tempat belajar, dan apa yang akan dipelajari serta 

alasan mengapa topik tersebut perlu untuk dipelajari. Tahap ini juga 

diharapkan dapat meningkatkan kesadaran siswa untuk menjadi satu-

satunya pemegang kendali atas dirinya dalam belajar. 

2) Pentingnya menentukan dan menetapkan tujuan belajar dan 

mengembangkan rencana belajar untuk menjangkau tujuan tersebut. 

3) Pentingnya meningkatkan keterampilan-keterampilan, tanggung jawab, 

dan kinerja dalam belajar mandiri meliputi kesulitan dan risiko yang 

mungkin akan dihadapi serta keterlibatan dantanggung jawab di 

lingkungan belajar. 

4) Membuat ide-ide yang menghubungkan antara belajar dengan kehidupan 

sehari-hari dan membimbing siswa untuk meningkatkan efektivitas 

dirinya dalam memahami pengalaman belajarnya di masa lalu, kegiatan 

yang sedang berlangsung saat ini, atau pengalaman yang mungkin 

didapatkan di masa depan. Ide-ide mengenai belajar dan kaitannya 
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dengan kehidupan sehari-hari akan menjadi gambaran bagi siswa untuk 

melihat masa depan. 

5) Mengembangkan sikap-sikap yang diperlukan untuk sukses seperti rasa 

ingin tahu, percaya diri, bertekad, berani, dan terutama self-efficacy. 

Belajar mandiri yang sukses adalah perilaku yang disertai dengan 

optimisme tinggi akan tercapainya tujuan belajar. 

6) Berjuang menghadapi rasa takut, ragu, dan hambatan internal lainnya 

serta berani menantang diri sendiri untuk mampu belajar, membuat 

karya, dan mendapat penemuan baru. 

 

b. Merancang Eposode-Episode Belajar 

Pada bagian ini, peneliti akan menjelaskan kepada siswa mengenai 

cara-cara untuk menyusun rangkaian kegiatan belajar yang bisa dilakukan di 

mana saja. Terdapat tiga elemen utama dalam belajar mandiri, yaitu 

pengalaman, pembelajaran, dan kegiatan produktif. Berdasarkan pengalaman 

belajar, siswa akan merancang strategi untuk kegiatan belajar selanjutnya. 

Pada tahap ini, peneliti mengarahkan siswa untuk melakukan kegiatan 

produktif seperti membuat karya maupun resume-resume dengan jadwal yang 

dibuat sendiri oleh siswa. 

c. Membuat Pengalaman Belajar 

Pengalaman menurut Gibbons (2012) adalah jalur yang paling sering 

digunakan untuk belajar dan memainkan banyak peran.Pengalaman adalah 

pelajaran yang terus menstimulasi dan sering memiliki pengaruh besar pada 

kehidupan.Pengalaman yang luas dan berulang-ulang bisa membuat kita 

bijaksana; jika itu adalah praktek, dapat membuat kita kompeten. Banyak di 

antara kita belajar dari pengalaman tergantung pada cara dan kemampuan kita 

untuk melihatnya. Sebagai mana dikatakan oleh David Kolb (1984, hlm. 38) 

bahwabelajar adalah proses dimana pengetahuan diciptakan melalui 

transformasi pengalaman. 
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Pada bagian ini, peneliti akan meminta siswa untuk mengungkapkan 

dan berbagi pengalaman belajarnya dengan siswa yang lain. Dari 

pengalaman-pengalaman tersebut, siswa diminta untuk menuliskan 

pengalaman baik yang akan diulangi di masa mendatang dan pengalaman 

yang kurang diinginkan untuk terulang kembali dan bagaimana cara untuk 

meminimalisasinya. 

d. Mendorong Produktivitas Belajar 

Siswa yang belalar mandiri bergerak secara teratur dan mantap 

menuju produktivitas terhadap suatu pengetahuan, menetapkan sendiri 

keterampilan dan hasil yang menunjukkan kompetensi.Melalui kegiatan 

produktif, siswa belajar untuk menemukan dan mengembangkan kekuatan 

dan keperluan belajar mereka sendiri.Siswa belajar untuk merencanakan, 

mengatur, dan melaksanakan keterampilan praktis yang diperlukan untuk 

membuat sesuatu terjadi.Keterampilan ini diterjemahkan ke program dan 

aktivitas kehidupan yang memerlukan tindakan yang disengaja.Hal-hal 

tersebut adalah alat yang diperlukan untuk mengarahkan kehidupan mereka 

sendiri dan membuat aspirasi mereka menjadi kenyataan. 

Pada bagian ini, peneliti memotivasi siswa untuk tidak hanya belajar 

sebatas di sekolah dan pada saat mengerjakan pekerjaan rumah saja 

melainkan di waktu-waktu yang tersedia lainnya agar pengetahuannya 

terhubung dengan kehidupan sehari-hari dengan melakukan aktivitas yang 

produktif sehingga kegiatan belajar dapat meningkatkan keterampilan hidup 

yang akan membantu siswa meningkatkan efektivitas dirinya. 

e. Merancang Rencana Belajar 

Setelah siswa menentukan tujuan belajar dan mempertimbangkan 

bagaimana cara untuk mencapainya, tahap selanjutnya adalah menantang 

siswa untuk merancang rencana belajar. Siswa diharapkan dapat menganalisis 

situasi, hal-hal yang diperlukan dan sumber yang dapat diakses untuk 

mencapai tujuan. Siswa harus mampu membuat urutan strategi dan  kapan 

harus menggunakannya. 
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Setelah rencana selesai, langkah berikutnya adalah mengatur 

persyaratan untuk menempatkan rencana ke dalam tindakan: mengumpulkan 

sumber daya yang diperlukan, penjadwalan waktu, mengatur umpan balik 

tentang kemajuan, dan memutuskan bagaimana keberhasilan akan ditentukan. 

Tahap terakhir, saatnya untuk bertindak.Berlatih keterampilan yang 

dibutuhkan dapat menjadi item utama.Aksi ini merupakan kegiatan yang 

kompleks dan menuntut.Hal ini membutuhkan inisiatif dan tekad, serta 

latihan keterampilan dalam situasi dan konsekuensi nyata.Siswa harus 

terampil dalam memecahkan masalah dan hambatan agar mereka dapat 

mencapai tujuan. 

Tahap ini adalah tindakan yang diuraikan dalam kontrak belajar siswa. 

Rencana siswa akan mencakup pengalaman dan pembelajaran yang mereka 

butuhkan untuk menyelesaikan kontrak mereka, yaitu dengan membuat 

rencana-rencana  belajar yang lengkap. 

9. Prosedur Pelaksanaan Program 

Pelaksanaan program modifikasi perilaku dengan fixed ratio with limited 

hold untuk meningkatkan perilaku belajar mandiri disusun berdasarkan hasil 

pengolahan data angket dan karakteristik subjek penelitian. Program ini 

melibatkan empat fase yaitu: a) fase penyaringan atau penerimaan kasus; b) fase 

pra-program atau asesmen garis-dasar; c) fase penanganan, dan d) fase tindak 

lanjut. Penjelasan secara ringkas setiap fase tersebut adalah sebagai berikut. 

a) Fase Penyaringan atau Penerimaan 

Fase ini merupakan interaksi awal antara siswa dan peneliti. Di fase 

ini, data mengenai gambaran umum perilaku belajar mandiri siswa yang telah 

diperoleh saat pretest akan didukung dengan beberapa informasi umum 

lainnya seperti alamat dan nomor telepon. Fase ini berfungsi untuk 

memberitahukan kepada siswa bahwa ia perlu bantuan untuk meningkatkan 

perilaku belajar mandirinya dan menemui pihak-pihak yang signifikan 

dengan siswa untuk mengumpulkan informasi tambahan serta meminta 
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dukungan agar siswa secara konsisten mengikuti program dari awal sampai 

akhir hingga tujuan program terpenuhi. 

 

b) Fase Pra-Program atau Asesmen Garis-Dasar 

Selama fase pra-program, peneliti mengakses perilaku target untuk 

menentukan frekuensi kemunculan dan kekuatan perilaku sebelum program 

dimulai.peneliti juga mengamati lingkungan terkini individu untuk 

mengidentifikasi variabel-variabel pengontrol perilaku selama ini yang harus 

diubah. Adapun frekuensi perilaku target yang diharapkan muncul selama 

program modifikasi perilaku adalah sesuai dengan penjadwalan reinforcement 

yaitu fixed ratio with limited holdatau siswa akan mendapatkan reinforcement 

setelah memunculkan sejumlah perilaku target. 

c) Fase Penanganan 

Fase penanganan yang dihrapkan mampu menghasilkan perubahan 

bagi perilaku target berupa program pelatihan belajar mandiri. Fase ini 

melibatkan observasi dan pemonitoran perilaku target selama pelatihan atau 

penanganan serta asesmen periodik selama program pelatihan dengan maksud 

memonitor performa siswa. 

d) Fase Tindak Lanjut 

Fase tindak lanjut dilakukan untuk menentukan apakah perbaikan 

yang sudah diperoleh selama penanganan masih bertahan setelah program 

usai dilakukan. Jika dimungkinkan, fase ini akan diisi pengobservasian yang 

tepat atau asesmen di lingkungan alamiah atau di bawah situasi di mana 

perilaku diharapkan muncul (Martin & Pear, 2015). 

10. Pemilihan Reinforcer 

Jenis penguat yang digunakan pada program ini adalah penguat yang dapat 

dimakan atau digunakan (consumable reinforcer) berupa makanan ringan, alat 

tulis atau pulsa dan penguat sosial (social reinforcer) berupa pujian. Pada jenis 
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consumable reinforcer, siswa boleh memilih jenis penguat yang mereka inginkan 

pada saat mengisi kuisioner reinforcement dan pemodifikasi perilaku menyiapkan 

penguat yang dipilih oleh sebagian besar siswa. Adapun social reinforcerberupa 

pujian yang diberikan pada siswa adalah kalimat-kalimat motivasi atas apa yang 

telah siswa lakukan maupun katakan mengenai belajar mandiri. 

11. Jadwal Reinforcement 

Seperti pada judul, jadwal pemberian penguat yang digunakan pada 

program modifikasi perilaku ini adalah fixed ratio with limited hold, artinya siswa 

baru akan menerma penguat apabila telah melakukan sejumlah perilaku dalam 

batas waktu tertentu (Martin & Pear, 2015). Terdapat tiga periode dalam program 

modifikasi perilaku, yaitu; 1) Periode pertama, jika siswa telah menyelesaikan 

satu buah portofolio dalam lima hari (FR1LH5) maka siswa akan mendapatkan 

penguat; 2) Periode kedua, jika siswa telah menyelesaikan dua buah portofolo 

dalam lima hari (FR2LH5) maka siswa akan mendapatkan penguat; 3) Periode 

ketiga, jika siswa telah menyelesaikan tiga buah portofolio dalam lima hari 

(FR3LH5) maka siswa akan mendapatkan penguat. Selain oleh peneliti, periode 

membuat laporan belajar berupa portofolio sebagai perilaku target juga diawasi 

oleh orang tua sehingga jadwal ini efektif dan terhindar dari upaya-upaya yang 

kurang baik dari siswa dalam mengisi portofolio maupun menerima penguat. 

12. Proses Program 

Pelaksanaan program modifikasi perilaku dengan fixed ratio with limited 

hold untuk meningkatkan perilaku belajar mandiri direncanakan sebanyak delapan 

tahap termasuk penjadwalan reinforcement sebanyak tiga kali selama lima belas 

hari sehingga lamanya waktu yang akan digunakan untuk menjalankan program 

adalah selama satu bulan.  Jadwal pelaksanaan program disesuaikan dengan siswa 

yang menjadi subjek penelitian. Uraian singkat mengenai waktu pertemuan dan 

rencana kegiatan program modifikasi perilaku ini dapat di lihat pada tabel 3.9 

berikut ini. 
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Tabel 3.8 

Tahapan Program Modifikasi Perilaku 

Waktu Pertemuan Rencana Kegiatan 

Tahap Pra-Program Asesmen dan diagnosis perilaku belajar mandiri dengan 

angket dan wawancara terhadap siswa serta pihak-pihak yang 

signifikan untuk mendapatkan gambaran perilaku belajar 

mandiri siswa sebelum program. 

Tahap Pertama  Membuat kesepakatan dengan siswa agar mampu 

berkomitmen untuk mengikuti setiap tahapan program dari 

awal hingga akhir. 

Tahap Kedua Mengidentifikasi area-area perilaku belajar mandiri yang 

rendah melalui angket yang telah diisi pada tahap pretest dan 

mengidentifikasi kemungkinan penyebabnya 

Tahap Ketiga Pelatihan belajar mandiri: 

1) prinsip-prinsip dalam merencanakan 

pembelajaran. 

2) Merancang Eposode-Episode Belajar 

3) Membuat Pengalaman Belajar 

4) Mendorong Produktivitas Belajar 

Tahap Keempat Membuat kontrak belajar 

Tahap Kelima Memberikan feedback dan motivasi kepada siswa agar tetap 

semangat mengikuti program 

Tahap Keenam Memberlakukan reinforcement melalui jadwal fixed ratio 

with limited hold 

Tahap Pasca-

Program 

Pengukuran perubahan perilaku belajar mandiri 

menggunakan angket. 

 

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa tahap pertama sampai tahap kelima 

merupakan operasi motivasi bagi siswa untuk mengenal profil belajar mandiri 

dirinya, mengetahui kebutuhan untuk meningkatkan perilaku belajar mandiri, 

mengetahui cara-cara belajar mandiri dan berkomitmen untuk mengikuti program 
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sampai akhir. Kelima tahap tersebut akan disajikan ke dalam tujuh sesi. Setiap 

sesi pada program dilaksanakan di sekolah dan tempat-tempat yang mendukung 

lainnya sesuai kesepakatan dengan siswa. Penyajian sesi program modifikasi 

perilaku dengan fixed ratio with limited hold untuk meningkatkan perilaku belajar 

mandiri diadaptasi dari proses konseling bagi pelaku KDRT yang disusun oleh 

Dharmono dkk. tahun 2008 dengan modifikasi seperlunya sesuai tujuan program. 

1) Sesi 1 Asesmen –Perkenalan dan Membangun Relasi 

Assesmen merupakan bagian utama dari program yang bertujuan untuk 

memperkuat dasar untuk melanjutkan ke tahapan program selanjutnya. Proses 

asesmen juga merupakan proses terjadinya pertukaran pengalaman dan 

pemahaman antara pemodifikasi perilaku dan siswa. Sesi ini juga merupakan 

suatu pendalaman tentang masalah, kesulitan, kepribadian, dan situasi lingkungan 

siswa.Sesi ini pun diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pemodifikasi perilaku 

untuk mendorong siswa untuk memahami potensi diri dalam melakukan 

perubahan yang positif dalam belajar mandiri. 

Tujuan 

Tujuan dari perkenalan dan pengembangan relasi ini adalah sebagai berikut:  

- Membangun relasi dengan siswa 

- Mencapai kesepakatan agar dapat melanjutkan proses program 

- Efektifnya proses pemahaman pemodifikasi perilaku tentang siswa dan 

respon siswa terhadap pertanyaan atau pernyataan yang diberikan oleh 

pemodifikasi perilaku. 

Metode 

Metode yang digunakan pada sesi ini adalah dialog dan diskusi. 

Durasi 

Waktu yang digunakan untuk asesmen adalah satu sesi.Sesi ini berlangsung 

selama 90 menit. 
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Proses Program 

Langkah 1 : Memperkenalkan Diri 

Pada bagian ini pemodifikasi perilaku memperkenalkan diri kepada siswa 

yang mengikuti program.Pemodifikasi perilaku berupaya mendorong siswa untuk 

bertindak aktif dalam mengikuti program dan mengajak siswa untuk berkomitmen 

dalam meningkatkan perilaku belajar mandiri dari awal hingga akhir program. 

Langkah 2 : Menjelaskan Tujuan Kedatangan 

Pemodifikasi perilaku menjelaskan tujuan program secara realistis kepada 

siswa dan menerangkan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam program. 

Pemodifikasi perilaku juga menanyakan sejauh mana pemahaman siswa mengenai 

tujuan program ini. Bila siswa telah memahami, pemodifikasi perilaku akan 

meminta siswa untuk tetap berada pada komitmen untuk melanjutkan prses 

program. Siswa perlu diinformasikan bahwa hanya dengan kesepakatan dan 

komitmen maka tujuan-tujuan program akan tercapai. Tanpa komitmen, program 

akan berjalan membosankan dan tidak akan mencapai tujuan. 

Langkah 3 : Mengajukan Pertanyaan yang Mendorong Siswa untuk Bercerita 

Dialog dengan siswa mengenai pengalaman belajarnya selama ini 

dilakukan oleh pemodifikasi perilaku dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

yang sifatnya menggali guna mendapatkan informasi yang akurat dan efektif 

mengenai penyebab-penyebab rendahnya perilaku belajar mandiri siswa dan 

akibat-akibat yang diperolehnya. 

Langkah 4 : Mengenali Respon yang Sering Dilakukan Siswa 

Dalam mengenali respon siswa, pemodifikasi perilaku perlu mengamati 

dengan seksama dan mengingat tindakan serta ucapan. Ketika sesi pertama sudah 

dianggap selesai, pemodifikasi perilaku perlu mengucapkan terima kasih kepada 



 

Keyza Bella Aulia, 2016 
PROGRAM MODIFIKASI PERILAKU DENGAN FIXED RATIO WITH LIMITED HOLD UNTUK 
MENINGKATKAN PERILAKU BELAJAR MANDIRI SISWA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

siswa dan mengatakan bahwa program akan terus berlangsung sesuai dengan 

komitmen yang telah disepakati.  

 

2) Sesi 2 Asesmen – Kontrak Perilaku 

Asesmen adalah tahap untuk memahami permasalahan yang sedang 

diteliti, yaitu rendahnya perilaku belajar mandiri siswa, agar dapat ditingkatkan. 

Dengan demikian, asesmen merupakan proses berpikir secara sistematis dan 

berkesinambungan untuk menemukan akar permasalahan dan menemukan 

pemecahan masalah yang terjadi serta pemberian layanan kepada siswa. Asesmen 

dimulai dengan melaksanakan kegiatan pengumpulan data hingga membuat 

kesimpulan sementara mengenai intervensi, evaluasi dan monitoring program 

yang dilakukan terhadap siswa. Rencana intervensi diambil berdasarkan 

pemahaman dan kesepakatan bersama antara pemodifikasi perilaku dan siswa 

serta memantapkan proses evaluasi dan monitoring program. Asesmen harus 

memberikan makna pada pemahaman siswa mengenai fakta bahwa perilaku 

belajar mandirinya yang rendah perlu dihindari.Proses asesmen terdiri dari: (1) 

pengumpulan informasi/data, (2) penyusunan data faktual dan informasi yang 

relevan untuk mengembangkan pernyataan mengenai rendahnya perilaku belajar 

mandiri siswa, (3) penarikan kesimpulan dan pengembangan rekomendasi, (4) 

perumusan rencana program modifikasi perilaku, serta (5) pengembangan rencana 

monitoring dan evaluasi pelaksanaan program. 

Tujuan 

Tujuan asesmen dengan menggunakan kontrak perilaku ini adalah sebagai 

berikut: 

- Mengidentifikasi pola pikir siswa mengenai perilaku belajar mandirinya 

yang rendah 

- Mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan penyebab rendahnya perilaku 

belajar mandiri siswa dan strategi untuk menghindarinya 
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- Mendapat kesimpulan mengenai intervensi yang dibutuhkan oleh siswa 

untuk meningkatkan perilaku belajar mandirinya 

Metode 

Metode yang digunakan dalam asessmen ini adalah: 

- Diskusi  terbuka dengan siswa 

- Pengisian kontrak perilaku 

Durasi 

Waktu yang digunakan untuk asesmen adalah satu sesi.Sesi ini berlangsung 

selama 90 menit. 

Proses Program 

Langkah 1 : Menyatakan Kembali Kesimpulan Sementara pada Sesi Sebelumnya 

Menyatakan kesimpulan pada sesi sebelumnya bertujuan untuk 

menimbulkan ketertarikan siswa mengenai perkembangan perilaku belajar 

mandirinya. Pada bagian ini pemodifikasi perilaku memaparkan kembali secara 

singkat cerita mengenai pengalaman belajar siswa sebelum mengikuti program 

kemudian menerangkan kembali tujuan program modifikasi perilaku kepada siswa 

sebagai penguat motivasi mereka agar mengikuti program hingga selesai. 

Langkah 2 : Mendalami Informasi yang Diperlukan untuk Menarik Kesimpulan 

Pada langkah ini, pemodifikasi perilaku mendorong siswa untuk bercerita 

mengenai apa saja kemungkinan penyebab rendahnya perilaku belajar mandiri 

baik dari faktor internal maupun eksternal. Pemodifikasi perilaku tetap harus 

mengamati respon yang diberikan oleh siswa. 

Langkah 3 : Mengambil Kesimpulan Mengenai Intervensi yang Perlu Dilakukan 

 Langkah ini merupakan bagian pengisian kontrak perilaku dan pemberian 

penjelasan kepada siswa mengenai program yang akan diikuti. Ini juga merupakan 

bagian akhir sebelum pelatihan belajar mandiri dimulai. 
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Langkah 4 : Menginformasikan Tahap Program Selanjutnya 

Pada langkah ini, pemodifikasi perilaku menjelaskan kepada siswa bahwa 

pada sesi selanjutnya akan diadakan pelatihan belajar mandiri. Pelatihan tersebut 

akan berlangsung selama empat sesi dan setelah mengikuti pelatihan siswa 

diharapkan mampu belajar mandiri. Sesi diakhiri dengan ucapan terimakasih dari 

pemodifikasi perilaku kepada siswa karena masih berada dalam komitmennya 

untuk tetap mengikuti program. 

3) Sesi 3 Prinsip Merencanakan Pembelajaran 

Sesi ini mencakup pembukaan dan pemberian materi awal pelatihan 

belajar mandiri.Prinsip belajar mandiri yang dipaparkan diadaptasi dari Planning 

Lessons and Project SDL oleh Gibbons (2012, hlm. 43-45).Merencanakan 

pembelajaran merupakan langkah awal dalam belajar mandiri. Terdapat enam 

prinsip dalam merencanakan pembelajaran sebagaimana dijelaskan oleh Gibbons 

(2002) yaitu keterampilan mengendalikan diri, menetapkan tujuan belajar, 

meningkatkan keterampilan dan tanggung jawab, menghubungkan pembelajaran 

dengan praktik nyata, mengembangkan sikap yang diperlukan untuk sukses, dan 

berjuang menghadapi hambatan. Pada sesi ini, pemodifikasi perilaku mendorong 

siswa untuk berpendapat mengenai prinsip-prinsip merencanakan pembelajaran 

menurut pemahaman serta pengalamannya sehingga pendapat tersebut nantinya 

akan digunakan sebagai cara bagi siswa untuk merencanakan pembelajarannya 

sendiri. 

Tujuan 

Tujuan penjelasan mengenai prinsip merencanakan pembelajaran dalam sesi ini 

adalah sebagai berikut: 

- Siswa mengetahui bagaimana cara mengendalikan diri 

- Siswa dapat menentukan tujuan belajarnya 

- Siswa mengetahui tanggung jawabnya sebagai individu yang memegang 

kendali atas dirinya dalam belajar 
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- Siswa mengetahui ide-ide dalam menghubungkan pembelajaran dengan 

praktik 

Metode 

Metode yang digunakan dalam sesi ini adalah: 

- Diskusi  terbuka 

- Tanya jawab 

- Menulis/mencatat pertanyaan dan jawaban dalam sesi 3 

Durasi 

Waktu yang digunakan untuk pelatihan ini adalah satu sesi.Sesi ini berlangsung 

selama 90 menit. 

Proses Program 

Langkah 1 : Menjelaskan Tujuan Sesi 

Pemodifikasi perilaku membuka sesi dengan menjelaskan tujuan sesi, 

bahwa setelah sesi ini berakhir siswa diharapkan mampu memahami dirinya dan 

tanggung jawab mengenai belajarnya, bahwa dirinyalah yang memegang kendali 

atas apa yang sebaiknya ia lakukan dalam belajar dan keberadaan guru dalam 

belajar adalah fasilitator. 

Langkah 2 : Mendorong Siswa untuk Mengetahui Tujuan Belajar 

Tujuan adalah hal terpenting dalam setiap tindakan. Pada langkah ini, 

siswa didorong untuk mengidentifikasi tujuan belajarnya, target-targetnya dalam 

belajar, apa yang ia inginkan di akhir proses belajarnya. Tujuan akhir tahap ini 

adalah meningkatkan motivasi siswa agar konsisten dalam belajar sehingga 

tujuan-tujuan tersebut tercapai. 

Langkah 3 : Mengembangkan Ide Mengenai Teori dan Praktik 

Pengetahuan yang hanya sebatas teori mungkin saja membuat siswa 

berpikir bahwa hal tersebut tidak ada gunanya di kehidupan sehari-hari. Pada 
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langkah ini, pemodifikasi perilaku memotivasi siswa untuk mengungkapkan 

pendapatnya mengenai pengetahuan apa yang dapat dipraktikkan dalam 

kehidupan sehari-hari sehingga pengetahuan tersebut dapat menjadi keterampilan 

pada akhirnya. Pemodifikasi perilaku menghargai dan mengapresiasi setiap 

pendapat siswa dalam langkah ini sebanyak mungkin namun tetap menghindari 

kebosanan. 

Langkah 4 : Menutup Sesi dan Menginformasikan Mengenai Sesi Selanjutnya 

Sesi ketiga ditutup dengan membahas secara singkat mengenai apa yang 

telah dibahas pada sesi ini sebelumnya. Komitmen untuk tetap mengikuti program 

sampai akhir masih tetap diperkuat dengan penguatan-penguatan verbal dan 

sosial.Pada akhirnya, sesi berikutnya diberikan sebagai preview. 

4) Sesi 4 Merancang Episode Belajar 

Tujuan 

Tujuan sesi ini adalah siswa mengetahui tempat dan waktu belajar yang efektif 

serta siswa dapat merancang jadwal belajarnya sendiri. 

Metode 

Metode yang digunakan dalam sesi ini adalah: 

- Diskusi terbuka 

- Tanya jawab 

- Sharing pengalaman 

Durasi 

Waktu yang diperlukan untuk sesi ini adalah 60 menit  

Proses Program 

Langkah 1 : Menjelaskan Tujuan Sesi 
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Pemodifikasi perilaku membuka sesi dengan menjelaskan tujuan sesi, 

bahwa setelah sesi ini berakhir siswa diharapkan mampu mengetahui kapan dan di 

manakah waktu dan tempat efektif untuk belajar. 

Langkah 2 : Menstimulasi Ide Siswa Mengenai Suasana Belajar 

Pemodifikasi perilaku menjelaskan bahwa dalam belajar, siswa harus 

menciptakan suasana belajar yang kondusif, nyaman dan tenang untuk.Cara ini 

merupakan salah satu cara belajar yang baik karena bagaimanapun jika ingin 

materi yang dipelajari itu benar-benar masuk ke otak, siswa harus tenang dan 

dalam keadaan yang nyaman sehingga tidak mengganggu konsentrasi. 

Pemodifikasi perilaku juga menanyakan kepada siswa mengenai tempat dan 

waktu belajar yang paling cocok baginya dan mendiskusikan kekurangan serta 

kelebihan tempat belajar tersebut. 

Langkah 3 : Menstimulasi Ide Siswa Mengenai Waktu belajar 

Waktu belajar merupakan faktor penentu efektif tidaknya proses belajar 

mandiri yang dilakukan siswa. Pada langkah ini, pemodifikasi perilaku berdiskusi 

dengan siswa mengenai waktu belajar yang efektif menurut mereka sendiri 

sehingg a siswa dapat bertanggung jawab atas waktunya. 

Langkah 4 : Menutup Sesi dan Menginformasikan Mengenai Sesi Selanjutnya 

 Seperti pada sesi sebelumnya, di bagian penutup pemodifikasi perilaku 

me-review sesi dan memberikan preview sesi selanjutnya kepada siswa. 

5) Sesi 5 Membuat Pengalaman Belajar dan Mengevaluasinya 

Belajar merupakan proses di mana siswa membangun gagasan ataupun 

pemahaman sendiri, maka kegiatan pembelajaran hendaknya mampu memberikan 

kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk berbuat, berpikir, berinteraksi 

sendiri secara lancar dan termotivasi tanpa hambatan guru. Suasana belajar yang 

disediakan guru hendaknya memberikan peluang kepada siswa untuk melibatkan 

mental secara aktif melalui beragam kegiatan, seperti kegiatan mengamati, 

bertanya/mempertanyakan, menjelaskan, berkomentar, mengajukan hipotesis, 
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mengumpulkan data, dan sejumlah kegiatan mental lainnya. Pengalaman belajar  

dpat diperoleh dari berbagai proses tersebut. Setelah mengalami proses belajar, 

siswa sebagai pebelajar mandiri melakukan evaluasi atas hasil belajarnya. 

Evaluasi pada akhir pembelajaran dalam konteks belajar mandiri adalah evaluasi 

terhadap produk kreatif yang dihasilkan siswa, di samping tes tentang penguasaan 

konsep pada akhir pembelajaran yang dilakukan oleh guru. 

 

 

Tujuan 

Tujuan dari sesi ini adalah agar siswa dapat membuat pengalaman belajar yang 

lebih mendalam dan dapat mengevaluasi pembelajaran mereka. 

Metode 

Metode yang digunakan dalam sesi ini adalah diskusi terbuka dan sharing 

pengalaman. 

Durasi 

Waktu yang diperlukan untuk sesi ini adalah 60 menit 

Proses Program 

Langkah 1 : Menanyakan Pendapat Siswa Mengenai Makna Belajar 

Pemodifikasi membuka sesi dengan mempertanyakan makna belajar 

kepada siswa menurut pendapatnya masing-masing.Pengetahuan siswa tentang 

belajar dapat menjadi indikator belajar mandiri.Pada langkah ini, pemodifikasi 

perilaku harus menghargai apapun pendapat siswa tentang belajar dan tidak 

menasihati ataupun menyalahkan pendapat mereka. 

Langkah 2 : Menjelaskan Makna Belajar 

Setelah mengapresiasi pendapat siswa tentang belajar, pemodifikasi 

perilaku menjelaskan kepada siswa mengenai makna belajar. Pada langkah ini, 
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pemodifikasi perilaku harus menguasai konsep belajar dan bentuk-bentuk 

kegiatan yang merupkan proses belajar. Meskipun tidak memosisikan diri sebagai 

orang yang lebih tahu, pemodifikasi perilaku haruslah menjelaskan dengan jelas 

dalam bentuk diskusi. 

Langkah 3 : Menjelaskan Peranan dan Cara Mengevaluasi Pembelajaran 

 Setelah siswa memahami makna belajar, pemodifiaksi perilaku 

menjelaskan mengenai pentingnya evaluasi. Pemodifikasi perilaku juga 

menanyakan kepada siswa apakah mereka pernah mengevaluasi proses 

pembelajaran mereka ataukah mereka hanya menerima hasilnya. 

Langkah 4 : Meminta Siswa Mengevaluasi Pembelajarannya Selama Ini 

Langkah akhir sesi ini adalah meminta siswa mengevaluasi 

pembelajarannya.Pemodifikasi perilaku dapat memberikan pilihan kepada siswa 

mata pelajaran apapun yang mereka ingin evaluasi.Dalam menutup sesi, siswa 

harus senantiasa diberi motivasi dan apresiasi karena telah melalui sesi sampai 

akhir dan masih berkomitmen untuk melanjutkan sesi lainnya. 

6) Sesi 6 Produktivitas Belajar 

Produktivitas belajar merupakan ciri dari belajar mandiri.Pada sesi ini, 

pemodifikasi perilaku juga menjelaskan mengenai pentingnya teknologi informasi 

dalam belajar mandiri.Pembelajaran dengan dukungan teknologi informasi dan 

komunikasi memungkinkan siswa dapat menghasilkan karya-karya baru yang 

orsinil serta memiliki nilai yang tinggi, dan dapat dikembangkan lebih jauh untuk 

kepentingan yang lebih bermakna.Melalui teknologi tersebut siswa akan 

memperoleh berbagai informasi dalam lingkup yang lebih luas dan mendalam 

sehingga meningkatkan wawasannya. Hal ini merupakan rangsangan yang 

kondusif bagi berkembangnya kemandirian anak terutama dalam hal 

pengembangan kompetensi, kreativitas, kendali diri, konsistensi, dan 

komitmennya baik terhadap diri sendiri maupun terhadap pihak lain. 

Tujuan 
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Tujuan sesi ini antara lain adalah: 

- Siswa mengetahui cara untuk dapat produktif dalam belajar 

- Siswa mengetahui peranan teknologi informasi dalam belajar 

- Memotivasi siswa dalam melakukan aktivitas produktif dalam belajar 

 

Metode 

Metode yang digunakan dalam sesi ini adalah diskusi dan penggunaan internet 

Durasi 

Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sesi ini adalah 60 menit 

Proses Program 

Tidak seperti sesi-sesi yang lain, proses program pada sesi 6 ini tidak 

dibagi menjadi beberapa langkah melainkan hanya satu langkah saja yaitu 

memotivasi siswa untuk melakukan aktivitas produktif dengan memanfaatkan 

teknologi informasi. Secara spesifik, teknologi yang disarankan pada program ini 

adalah internet.Pemodifikasi perilaku dapat membuka dan menunjukkan website 

edukatif kepada siswa.Di akhir sesi, pemodifikasi perilaku mendorong siswa 

untuk belajar secara produktif setelah mengikuti sesi ini. 

7) Sesi 7 Kontrak Belajar dan Portofolio 

Kontrak belajar adalah dokumen tertulis yang menggambarkan target 

belajar siswa dan aktivitas yang harus dilakukan untuk memenuhitarget tersebut. 

Dengan menggunakan kontrak belajar, siswa diberikan kebebasanseluas luasnya 

untuk berkreasi namun harusbertanggung jawab terhadap kontrak belajar yang 

mereka telah buat sehingga akan menuju ke pembelajaranyang mandiri. Belajar 

mandiri dapat distimulasi dengan portofolio.Sedangkan portofolio adalah adalah 

koleksi yang menjadi bukti belajar dan produktivitas siswa. 

Tujuan 

Tujuan sesi ini adalah untuk mengikat komitmen siswa untuk belajar mandiri 

dengan kontrak belajar dan mengenalkan siswa mengenai penugasan portofolio 
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yang akan dilakukan selama 15 hari selanjutnya dengan pemberian jadwal 

penguatan fixed ratio with limited hold. 

Metode 

Metode yang digunakan dalam sesi ini adalah: 

- Diskusi terbuka 

- Mengisi kontrak belajar 

Durasi 

Waktu yang diperlukan untuk sesi ini adalah 60 menit. 

Proses Program 

Langkah 1 : Menjelaskan Kontrak Belajar dan Portofolio 

Pada langkah ini, pemodifikasi perilaku memberikan penjelasan mengenai 

kontrak belajar yang harus diisi oleh siswa dan ditandatangani oleh beberapa 

pendukung. Setelah itu, penjelasan mengenai portofolio juga dipaparkan kepada 

siswa agar siswa dapat memahami apa yang akan mereka lakukan pada program 

ini selanjutnya. 

Langkah 2 : Mencontohkan Pengisian Kontrak Belajar dan Portofolio 

Memberikan contoh dalam mengisi kontrak belajar dan portofolio harus 

dilakukan agar siswa tidak kebingungan dalam mengisinya.Pada langkah ini 

pemodifikasi perilaku juga harus meninjau sejauh mana pemahaman siswa 

terhadap kontrak belajar dan portofolio. 

Langkah 3 : Menjelaskan Jadwal Pemberian Penguatan 

Pemodifikasi perilaku menjelaskan kepad siswa bahwa penguatan akan 

diberikan apabila siswa telah mengerjakan sejumlah portofolio dalam batas waktu 

tertentu. Pada program ini, penjadwalan yang digunakan adalah fixed ratio with 

limited hold dengan periode pertama yaitu FR1/LH5, kedua FR2/FH5, dan ketiga 
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FR3/LH5. Pada langkah ini, pemodifikasi perilaku dan siswa menentukan 

kesepakatan dalam pemilihan jenis penguat. 

Langkah 4 : Memotivasi Siswa untuk Belajar Mandiri 

 Siswa harus senantiasa dimotivasi agar terus mengikuti program sampai 

akhir.Berakhirnya sesi pelatihan belajar mandiri merupakan gerbang menuju 

belajar mandiri yang sesungguhnya, maka pemodifikasi perilaku baiknya 

memberikan dukungan agar siswa dapat belajar mandiri setelah mengikuti sesi 

pelatihan. 

13. Evaluasi dan Indikator Keberhasilan Program 

Evaluasi program adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk 

melihat tingkat keberhasilan program modifikasi perilaku dengan fixed ratio with 

limited hold untuk meningkatkan perilaku belajar mandiri siswa kelas VIII SMP 

PGII 1 Bandung. Evaluasi dilakukan setelah program selesai dilaksanakan melalui 

pemberian postest. 

Tujuan evaluasi program adalah untuk mengetahui dan mengidentifikasi 

keberhasilan pelaksanaan intervensi modifikasi perilaku bagi siswa yang memiliki 

perilaku belajar mandiri dengan kategori rendah.Program dikatakan berhasil 

apabila skor perilaku belajar mandiri siswa meningkat. Adapun indikator 

keberhasilan program modifikasi perilaku dengan fixed ratio with limited hold 

adalah siswa mampu: 

1) Mengelola waktu secara efektif untuk belajar 

2) Mempersiapkan proses pembelajaran 

3) Menciptakan lingkungan belajar yang positif 

4) Mengembangkan rencana pembelajaran 

5) Mengidentifikasi aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan 

6) Memantau perkembangan dalam belajar 

7) Mengevaluasi hasil belajar 

8) Mempertahankan motivasi belajar 
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Siswa yang berhasil mengikuti program adalah siswa yang mampu 

mengendalikan dirinya untuk belajar mandiri.Sumber utama untuk mengevaluasi 

program adalah analisis terhadap catatan peneliti selama memberikan 

intervensi.Hasil dari analisis catatan dalam setiap fase dan tahapan program ini 

dijadikan ukuran untuk mengetahui perubahan konstruk yang menjadi indikator 

keberhasilan program. Adapun aspek-aspek yang dievaluasi dari program yang 

dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

a) Peningkatan perilaku belajar mandiri siswa sebelum dan sesudah 

mengikuti program modifikasi perilaku dengan fixed ratio with limited 

hold. 

b) Hambatan-hambatan yang muncul saat berlangsungnya program dan 

analisis kemungkinan-kemungkinan penyebab munculnya hambatan 

tersebut serta bagaimana cara mengatasinya agar dpat diminimalisasi 

pada program-program selanjutnya. 

 

14. Langkah-Langkah Implementasi Pelaksanaan Program Modifikasi 

Perilaku dengan Fixed Ratio with Limited Hold untuk Meningkatkan 

Perilaku Belajar Mandiri Siswa 

Pelaksanaan penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan berikut: 

a) Pelaksanaan pretest pada siswa kelas VIII SMP PGII 1 Bandung untuk 

mengetahui profil perilaku belajar mandiri. 

Pretest dilakukan dengan menggunakan instrumen penelitian berupa 

angket untuk mengungkap tingkatan perilaku belajar mandiri siswa kelas 

VIII SMP PGII 1 Bandung. Angket yang digunakan adalah alat ukur yang 

diadaptasi dari SRSSDL yang dikembangkan oleh Williamson (2007). Data 

yang diperoleh dari pretest akan diolah menggunakan perangkat lunak Ms. 

Excel 2013 untuk mengetahui gambaran perilaku belajar mandiri siswa kelas 

VIII SMP PGII 1 Bandung secara umum maupun berdasarkan area-area 

belajar mandiri. 
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b) Menentukan subjek penelitian yang akan mengikuti program dari hasil 

pretest yaitu siswa yang memeroleh skor belajar mandiri rendah. 

Subjek penelitian ditentukan dengan purposive sampling yaitu 

pemilihan subjek dengan karakteristik tertentu. Karakteristik peseta didik 

yang akan menjadi subjek penelitian adalah mereka yang memeroleh skor 

total perilaku belajar mandiri dengan kategori rendah pada saat pretest. 

Subjek akan di bagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok kontrol dan 

kelompok eksperimen. 

c) Pelaksanaan program modifikasi perilaku sebanyak delapan sesi 

kegiatan. 

Subjek yang termasuk ke dalam kelompok eksperimen pada 

penelitian ini akan mengikuti program modifikasi perilaku dengan fixed ratio 

with limited holduntuk meningkatkan perilaku belajar mandiri. Kedelapan 

sesi program wajib diikuti oleh semua subjek pada kelompok eksperimen 

agar program berjalan efektif.Semua sesi tersebut dilaksanakan berurutan 

dengan jadwal yang menyesuaikan dengan jadwal PBM di sekolah agar tidak 

mengganggu pembelajaran.Pelaksanaan program direncanakan berjalan 

selama dua minggu. 

d) Pelaksanaan postest setelah program dilaksanakan. 

Postest akan diberikan kepada subjek penelitian pada kelas kontrol 

maupun kelas eksperimen. Postest dilakukan guna mengetahui peningkatan 

perilaku belajar mandiri siswa dan sebagai alat untuk mengevaluasi 

keberhasilan program. Perolehan data postest akan diolah melalui perangkat 

lunak Ms. Word dan SPSS v22. 

e) Penyajian laporan tentang pelaksanaan program modifikasi perilaku 

dengan fixed ratio with limited hold untuk meningkatkan perilaku belajar 

mandiri siswa SMP PGII 1 Bandung. 

Hasil penelitian dan pelaksanaan program modifikasi perilaku dengan 

fixed ratio with limited hold untuk meningkatkan perilaku belajar mandiri 
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siswa SMP PGII 1 Bandung akan dilaporkan secara lengkap ke dalam tesis 

yang disusun oleh peneliti. Hasil penelitian dideskripsikan pada bab IV tesis 

yang akan menjawab semua pertanyaan penelitian di mulai dari pemaparan 

profil perilaku belajar mandiri siswa kelas VIII SMP PGII 1 Bandung, 

bentuk rancangan program modifikasi perilaku dengan fixed ratio with 

limited hold untuk meningkatkan perilaku belajar mandiri, peningkatan 

perilaku belajar mandiri siswa, dan efektivitas program. 

 

 

 

H. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah mengenai siswa yang 

memiliki perilaku belajar mandiri rendah.Data tersebut diperoleh melalui hasil 

pengisian kuisioner yang telah diisi oleh siswa kelas VIII SMP PGII 1 Bandung 

tahun angkatan 2015/2016 yang dinilai memiliki perilaku belajar mandiri rendah. 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan: 

(1) Kuisioner perilaku belajar mandiri, yaitu untuk mendapatkan gambaran  

mengenai perilaku belajar mandiri siswa; (2) Studi pustaka, yaitu dengan 

membaca, menelaah, mempelajari, dan mengutip dari sumber-sumber ilmiah 

yang relevan untuk mendapatkan data pendukung. 

I. Teknik Analisis Data Penelitian 

Data yang diperoleh mengenai program modifikasi perilaku dengan fixed 

ratio with limited hold untuk meningkatkan perilaku belajar mandiri berupa  data 

kuantitatif. Peneliti menganalisis data mengunakan teknik analisis kuantitatif 

dengan membandingkan data yang diperoleh dari kedua kelompok pada hasil 

pretest dan posttest.Uji efektivitas ini menggunakan desain eksperimen kuasi 

dalam bentuk pretest-posttest control group design.  

1. Uji Normalitas 
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Sebelum mengetahui efektivitas program modifikasi perilaku dengan 

fixed ratio with limited hold untuk meningkatkan perilaku belajar mandiri 

siswa kelas VIII SMP PGII 1 Bandung Tahun Ajaran 2015/2016, terlebih 

dahulu dilakukan uji normalitas untuk mengetahui kenormalan data sebelum 

dan setelah dilaksanakan program. Uji normalitas data pada penelitian ini 

menggunakan uji statistik normalitas data dengan teknik Kolmogorov-

Somornov dan probabilitas dengan nilai signifikannya adalah α= 0,05, yang 

diasumsikan jika nilai signivikansinya (P) > 0, 05 maka data berdistribusi 

normal dan jika nilai signivikansinya (P) < 0,05 maka data tersebut 

berdistribusi tidak normal. Berdasarkan penjelasan tersebut maka data yang 

diperoleh dapat dianalisis dengan pendekatan parametrik karena datanya 

berdistribusi normal. 

Hasil pengujian normalitas menunjukkan bahwa nilai pretes pada 

kelompok kontrol memiliki signifikansi 0.731 sedangkan data nilai postest 

pada kelompok kontrol memiliki signifikansi sebesar 0.943, kedua nilai 

tersebut lebih besar dari 0.05, dengan demikian data pretest dan data postest 

pada kelompok kontrol berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Pada 

kelompok eksperimen, dari hasil pengujian normalitas diketahui bahwa nilai 

pretes pada kelompok eksperimen memiliki signifikansi 0.992 sedangkan 

data nilai postest pada kelompok eksperimen memiliki signifikansi sebesar 

0.965, kedua nilai tersebut lebih besar dari 0.05, dengan demikian data pretest 

dan data postest pada kelompok eksperimen berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal (hasil perhitungan terlampir). 

2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas untuk menguji apakah data yang diperoleh dari dua 

kelompok yang diteliti memiliki variansi yang sama. Jika variansi data yang 

diperoleh dari dua kelompok tersebut cenderung sama maka data tersebut 

homogen atau diperoleh dari sampel yang sama. Peneliti menguji 

homogenitas variansi data gains (selisih antara data posttest dengan pretest) 

dengan SPSS atau uji-F dengan rumus berikut. Jika harga F hitung lebih kecil 
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atau sama dengan F tabel (Fhit ≤ Ftabel), maka Ho diterima dan H1 ditolak. 

Ho diterima berarti varians homogen (Sugiyono, 2010, hlm. 140). 

Hasil uji homogenitas pada data pretest dengan menggunakan levene 

test diperolehbahwa nilai signifikansi adalah (0.335) > α (0.05), dengan 

demikian data pretest pada kelas kontrol maupun eksperimen memiliki varians 

yang homogen dan dapat dilanjutkan dengan uji t independent dengan asumsi 

homogen yang terpenuhi.Hasil uji homogenitas pada data postest dengan 

menggunakan levene test diperoleh bahwa nilai signifikansi adalah (0.011) < α 

(0.05), dengan demikian data postest pada kelas kontrol maupun eksperimen 

memiliki varians yang tidak homogen. 

 

 

 

3. Uji Efektivitas 

Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan uji 

t atau t-test. Uji t adalah pengujian perbedaan rata-rata yang biasa dilakukan 

oleh peneliti yang bermaksud mengkaji efektivitas suatu perlakuan 

(treatment) dalam mengubah suatu perilaku dengan cara menbandingkan 

antara keadaan seblum dengan sesudah perlakuan itu diberikan (Furqon, 

2009, him. 174).Uji t digunakan dalam penelitian ini karena data pretest dan 

postest berdistribusi normal dan kedua kelompok (kontrol dan eksperimen) 

diambil dari populasi yang memiliki varians sama yaitu siswa yang memiliki 

perilaku belajar mandiri rendah. Jenis uji t yang digunakan adalah paired 

sample t test, yaitu uji efektivitas yang digunakan untuk membandingkan 

mean dari suatu sampel yang berpasangan (paired). Sampel berpasangan 

adalah sebuah kelompok sampel dengan subyek yang sama namun 

mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda. Dalam penelitian 

ini kelompok berpasangan itu adalah kelompok kontrol yang mendapat 

perlakuan penugasan portofolio dan kelompok eksperimen yang mendapat 

perlakuan berupa program modifikasi perilaku dengan fixed ratio with limited 

hold. Uraian mengenai keefektivan program modifikasi perilaku dengan fixed 
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ratio with limited hold melalui uji t akan dipaparkan pada bab hasil penelitian 

dan pembahasan. 

4. Hipotesis 

1) Hipotesis Penelitian 

Terdapat perbedaan yang signifikan terhadap perilaku belajar mandiri 

siswa yang diberi perlakuan dan yang tidak diberi perlakuan program 

Modifikasi Perilaku dengan Fixed Ratio with Limited Hold. 

2) Hipotesis Statistik 

a. Ho : µ1 = µ2 

b. Ho : µ1 ≠ µ2 

 

Keterangan: 

a. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap perilaku belajar 

mandiri siswa yang diberi perlakuan dan yang tidak diberi 

perlakyan program Modifikasi Perilaku dengan Fixed Ratio with 

Limited Hold. 

b. Terdapat perbedaan yang signifikan terhadap perilaku belajar 

mandiri siswa yang diberi perlakuan dan yang tidak diberi 

perlakuan program Modifikasi Perilaku dengan Fixed Ratio with 

Limited Hold. 

 

Kedua hipotesis ini akan diuji pada α = 0,05 atau 5% dengan tingkat 

kepercayaan 95%. 

 

 

 


