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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian yang menjawab rumusan 

masalah maupun pertanyaan penelitian serta rekomendasi berdasarkan manfaat 

penelitian dan keterbatasan-keterbatasan penelitian.  Berikut adalah uraian 

simpulan dan rekomendasi tersebut. 

A. Simpulan 

Dari hasilpenelitian yang telahdilaksanakan, berikutinibeberapasimpulan 

yang diperoleh, bahwa: 

a. Program modifikasiperilakudenganfixed ratio with limited hold yang 

dirancangpadapenelitianiniberisipenjelasanmengenairasional, 

definisiperilaku target, asesmenperilaku, tujuan program, asumsi 

program, kompetensipenelitidansasaran program. Program 

inijugaberisipelatihanbelajarmandiribesertapenjelasanmengenaiprosed

urpelaksanaandan proses program dancarauntukmengevaluasi 

program sertaindikatorkeberhasilan program. 

b. Perilakubelajarmandirisiswakelas VIII SMP PGII 1 Bandung 

TahunAjaran 2015/2016 secaraumumberadapadakategoritinggi, 

yaitusebanyak 61,25% dan 38,75% sisanyaadalahkategorisedang. 

c. Terdapatperbedaanantaranilaipretestdanpost-

testperilakubelajarmandirisiswasetelahmengikuti program 

modifikasiperilakudenganfixed ratio with lomited hold. 

d. Hasilvalidasirasionaldanempirikmenunjukkanbahwaprogram 

modifikasiperilakudenganfixed ratio with lomited 

holdefektifuntukmeningkatkanperilakubelajarmandirisiswa. Program 

modifikasiperilakudenganfixed ratio with lomited 

holdjugaterbuktiefektifmeningkatkansemua area belajarmandiri.  
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B.Rekomendasi 

Berdasarkanhasilpenelitian yang telahdilaksanakan, 

berikutinibeberaparekomendasi yang diharapkandapatmemberikanmasukan yang 

bermanfaatbagiguru, orang tua, danpenelitiselanjutnya. 

1. BagiGuru 

Program modifikasiperilakudenganfixed ratio with lomited 

holdefektifmeningkatkanperilakubelajarsiswa, maka program 

inidapatdiaplikasikandandikembangkankembaliolehguru khususnya 

walikelasdalam proses belajarmengajar di sekolah. Setelahpelaksanaan program, 

perluadanyaupaya monitoring danevaluasiterhadapperilakubelajarmandirisiswa di 

setiapperistiwapembelajaran, 

sehinggamemungkinkanuntukmelihatseberapabesarpeningkatanperilakubelajarma

ndirisiswadalampembelajaran. 

2. BagiOrang Tua 

Berbagaipemahaman yang dihasilkandalam program 

inidapatdigunakanuntukmengembangkanstrategidanaktivitasbelajarsiswasehingga

siswamemilikikesiapanbelajar yang optimal. Orang tua memiliki peran lebih 

banyak dibandingkan dengan guru dalam mengawasi perilaku belajar mandiri 

siswa, maka orang tua dapat mengaplikasikan modifikasi perilaku dengan 

memberikan penguatan melalui jadwal-jadwal pemberian reinforcement. 

3. BagiPenelitiSelanjutnya 

Penelitianiniberfokuspadaefektivitas program 

modifikasiperilakudenganfixed ratio with lomited 

holduntukperilakubelajarmandirisiswakelas VIII SMP PGII 1 Bandung. 

Artinyamasihbanyakpenelitian yang 

dapatdilakukanolehpenelitiselanjutnyauntukdapatmengkajisecaramendalammenge

naiperilakubelajarmandiri.Berdasarkan keterbatasan penelitian yang didapatkan 

oleh peneliti dalam hasil penelitian ini, peneliti mengalami kesulitan dalam 
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mengontrol instrumen penelitian sehingga keakuratan skor yang didapatkan oleh 

siswa tidak terjamin keseuaiannya dengan keadaan sebenarnya, maka atas kondisi 

tersebut peneliti selanjutnya disarankan agar lebih teliti dalam memberikan 

instruksi dalam memberikan instrumen pada siswa. Selain itu, peneliti juga 

merekomendasikan pada peneliti selanjutnya agar mengembangkan keterampilan 

dalam menciptakan situasi eksperimental dan merancang instrumen untuk 

mengevaluasi program yang telah diselenggarakan agar dapat terukur 

reliabilitasnya. 

 

 

 


