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BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan

menguji suatu kebenaran pengetahuan dengan menggunakan cara-cara ilmiah. Hal-

hal yang harus diperhatikan dalam penelitian adalah metode yang digunakan harus

sesuai dengan objek penelitian dan tujuan yang akan dicapai. Sehingga penelitian

akan berjalan lancar. Sugiyono (2013) menyatakan bahwa metode penelitian pada

dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan

kegunaan tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

ekperimen yang mempunyai tata cara, pengambilan keputusan, interpretasi data, dan

kesimpulan berdasarkan percobaan yang diperoleh dan di analisis secara statistik.

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuasi eksperimen dengan desain

nonrandomized two pretest-posttest control group design, yaitu desain dilakukan

pengukuran sebelum (pretest) dan sesudah (posttest) pada kelompok kontrol dan

kelompok eksperimen kemudian diberikan treatment pada kelompok eksperimen

(Seniati, Yulianto & Setiadi, 2011).

Desain penelitian yang dipakai pada penelitian ini yaitu nonrandomized pretest-

posttest control group design, skemanya adalah:
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Tabel 3.1
Rancangan Penelitian Pretest-Posttest Control Group Design

Keterangan :

KE = Kelompok Eksperimen
KK = Kelompok Kontrol
01 = Pengukuran disruptive behavior sebelum pemberian token ekonomi
02 = Pengukuran disruptive behavior setelah pemberian token ekonomi
X = Pemberian token ekonomi
-X = Tidak diberikan token ekonomi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan nilai tersebut

secara signifikan dan mengetahui apakah metode tabungan bintang (variabel bebas)

memberi pengaruh terhadap penurunan distruptive behavior (variabel terikat) pada

Siswa Taman Kanak-Kanak/RA Al-Fityah Pekanbaru.

B. Identifikasi Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel terikat (Y)

dan variabel bebas (X). Adapun identfikasi variabel adalah sebagai berikut :

Variabel Bebas (X) : Pemberian tabungan bintang melalui metode token ekonomi.

Variabel Terikat(Y) : Disruptive Behavior Siswa Taman Kanak-Kanak.

C. Definisi Operasional

Setelah mengindentifikasi variabel penelitian, langkah selanjutnya adalah

merumuskan definisi operasional dari variabel penelitian untuk membatasi ruang

lingkup yang hendak diteliti sebagai berikut:

Group Pretest Treatment Postest
KE 01 X 02

KK 01 -X 02
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1) Pemberian Tabungan Bintang

Pemberian Tabungan Bintang melalui metode token ekonomi dalam

penelitian ini dapat dioperasionalkan sebagai suatu bentuk modifikasi

perilaku yang dirancang untuk mengurangi disruptive behavior siswa TK

dengan pemakaian token (tanda bintang) berupa cap berbentuk bintang.

Individu menerima bintang segera setelah mempertunjukkan perilaku yang

diinginkan. Bintang itu dikumpulkan dan dipertukarkan dengan suatu obyek

atau benda yang penuh arti, yaitu : jajanan, pensil, peraut, pensil warna,

buku mewarnai, penghapus, penggaris, dan celengan.

2) Disruptive Behavior

Disruptive behavior dalam penelitian ini dapat dioperasionalkan

sebagai suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari

serangkaian perilaku pada anak yang menunjukan pelanggaran,

mengganggu, dan tidak mentaati peraturan, seperti : mengamuk, berteriak,

bertengkar di kelas, tidak taat peraturan, tidak memperhatikan penjelasan

guru, datang terlambat, mengejek teman, dan berbicara saat guru

menjelaskan.

D. Subjek Penelitian dan Teknik Sampling

1. Subjek Penelitian

Populasi adalah kelompok subjek yang hendak dikenai generalisasi

hasil penelitian (Azwar, 2013). Populasi dalam penelitian ini  adalah
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seluruh murid kelompok B RA Al-Fityah Pekanbaru yang terdiri dari 40

orang.

Tabel 3.2
Keadaan populasi Kelompok B Taman Kanak-Kanak/RA Al-Fityah

Pekanbaru

Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi. Karena ia merupakan

bagian dari populasi maka ia harus memiliki ciri-ciri yang dimiliki

populasinya. Sampel yang diambil haruslah representatif, artinya sampel

harus mencerminkan dan memiliki sifat populasi (Azwar, 2013).

Sampel dalam penelitian ini berjumlah 11 siswa dengan 6 siswa pada

B1 sebagai kelompok eksperimen dan 5 siswa pada B3 sebagai kelompok

kontrol. Namun, saat proses pemberian perlakuan salah satu siswa mortal

dan jumlah siswa yang mengikut perlakuan hingga akhir menjadi 10 siswa.

2. Teknik Sampling

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini untuk

pengambilan sampel adalah menggunakan teknik Non-Probabilitas yaitu

nonrandom dengan menggunakan sampling yaitu sampling purposif

(purposive sampling) (Latipun, 2010).

No Kelas JumlahSubjek
1
2
3

B1
B2
B3

13 siswa
13 siswa
14 siswa

Jumlah 40 siswa
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Adapun beberapa pertimbangan yang dilakukan dalam pemilihan

subjek dalam penelitian ini yaitu:

a. Subjek dipilih berdasarkan karakteristik yang telah ditentukan yaitu

anak yang berusia berusia 5-6 tahun. Anak usia 5-6 tahun adalah usia

perkembangan anak untuk persiapan masuk sekolah dasar. Erikson

mengatakan usia tersebut dengan tahap industry vs inferiority. Industry

vs inferiority merupakan tahapan yang mana jika anak berhasil melalui

tahap sebelumnya maka pada tahap ini anak akan memiliki inisiatif

yang tinggi sehingga memiliki kemampuan sosial yang baik dan

memahami adanya sebuah aturan (Erikson dalam Nuryanti (2008)).

b. Subjek sebelumnya tidak pernah mendapatkan perlakuan dengan token

ekonomi.

c. Masuk dalam kategori anak yang disruptive behavior menurut hasil

laporan kepala sekolah, wali kelas dan hasil observasi dan screening.

d. Masuk dalam kategori anak yang disruptive behavior menurut hasil

catatan harian wali kelas.

E. Prosedur Penelitian

1. Persiapan Eksperimen

Persiapan Eksperimen yang harus dilakukan sebelum melaksanakan

penelitian antara lain :
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1) Persiapan administrasi (perizinan) dilakukan pada pihak yang

berwenang untuk penelitian pada TK/RA Al-Fityah Pekanbaru.

2) Persiapan alat ukur untuk screening dalam penelitian yaitu, guide

observasi dan wawancara pada siswa TK/RA Al-Fityah dan wali kelas

untuk mengetahui tingkat disruptive behavior pada siswa TK/RA Al-

Fityah.

3) Persiapan observer adalah dengan menentukan 5 orang observer, 3

observer untuk kelompok eksperimen dan 2 observer untuk kelompok

yang merupakan mahasiswa psikologi yang lulus mata kuliah

observasi. Tugas observer adalah mengamati kegiatan subjek selama

penelitian dengan berdasarkan format observasi yang mengacu pada

guide observasi. Observer mengamati setiap disruptive behavior yang

muncul pada subjek selama penelitian.

4) Persiapan eksperimen berupa pemberian bintang dan mempersiapkan

hadiah saat penukaran bintang berupa benda yang memiliki arti seperti,

pensil, peraut pensil, pensil warna, buku mewarnai, dan lain-lain yang

akan diberikan kepada sampel penelitian dan mempersiapkan modul

sebagai acuan dalam pelaksanaan penelitian.

2. Pelaksanaan Eksperimen

a. Menentukan Subjek Eksperimen dengan melakukan screening.
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b. Melakukan pre-test menggunakan guide observasi pada kelompok

eksperimen dan kelomok kontrol dan diisi oleh observer.

c. Perlakuan diberikan pada kelompok eksperimen berupa pemberian

tanda bintang kepada anak yang menunjukan menuruti aturan. Tanda

bintang ini nantinya akan ditukarkan dengan hadiah yang telah

disediakan. Pada sesi pertama dibutuhkan dua bintang untuk

mendapatkan satu hadiah dan pada sesi berikutnya mengalami

peningkatan yaitu dibutuhkan lima bintang untuk mendapatkan satu

hadiah begitu juga sesi-sesi berikutnya akan mengalami peningkatan

dengan tujuan untuk memotivasi anak agar memunculkan perilaku yang

sudah disepakati dengan intensitas yang lebih sering sehingga ia bisa

memperoleh bintang lebih banyak dan mendapatkan hadiah yang lebih

berarti yang mereka inginkan.

Menurut Chotim, Kartika, Wardani, dan Christiana (2012)

mengatakan token ekonomi adalah suatu cara untuk penguatan

tingkah laku yag ditunjukkan anak yang sesuai dengan target yang

telah disepakati dengan menggunakan hadiah sebagai penguatan

simbolik. Token ekonomi merupakan salah satu penguatan ekstrinsik

yang menjadikan seseorang melakukan sesuatu untuk meraih

tujuannya dengan mengubah motivasi ekstrinsik menjadi motivasi

instrinsik, dengan cara ini diharapkan bahwa perolehan tingkah laku

yang diinginkan dapat menjadi ganjaran untuk memelihara tingkah
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laku yang baru. Perlakuan ini diberikan selama delapan sesi karena

peneliti ingin melihat satu per satu perubahan perilaku anak sesuai

dengan guide observasi. Tanda bintang dapat ditukarkan dengan

hadiah setelah pelajaran selesai atau ketika pulang.

d. Pengambilan data posttest, yang dilakukan pada kelompok eksperimen

dan kelompok kontrol. Pengukuran dilakukan oleh observer

menggunakan guide observasi dengan tanda garis (|) yang terdiri dari

delapan item.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah bagian instrumen pengumpulan data yang

menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian. Metode yang digunakan dalam

penelitian ini adalah metode observasi. Sugiyono (2009) mengemukakan bahwa

observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari

berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-

proses pengamatan dan ingatan. Metode pengumpulan data dengan observasi

digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-

gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

1. Observasi

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah observer tidak

berperan atau tidak terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang
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sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.

Observer hanya fokus pada bagaimana mengamati, merekam, memotret,

mempelajari, dan mencatat tingkah laku atau kejadian yang diamati di dalam

kelas. Bermacam-macam aspek perbuatan yang biasanya dicantumkan dalam

guide observasi sehingga pengamat tinggal memberi garis vertikal (|) pada

tiap-tiap aspek tersebut sesuai dengan hasil pengamatannya dan memberikan

total perilaku yang dimunculkan.

Dalam penelitian ini alat ukur disusun berdasarkan teori disruptive

behavior dari Schroeder dan Gordon (2002) yang mengatakan istilah lain dari

disruptive behavior mencakup beragam perilaku seperti temperamental,

amukan, rengekan atau tangisan berlebihan, menuntut perhatian,

ketidakpatuhan (tidak mengikuti petunjuk, mengabaikan permintaan, tindakan

dari apa yang diminta) (Forehand & McMahon, 1981), active defiance

(memukul, menendang, mengamuk, dan menjerit) (Belsky, Woodworth, and

Crnic, 1996), agresif, melawan diri sendiri dan orang lain, mencuri,

berbohong, merusak harta benda, dan kenakalan. Berdasarkan teori tersebut

peneliti melakukan observasi awal untuk melihat perilaku yang muncul pada

siswa TK, dari observasi tersebut maka perilaku umum yang muncul pada

siswa TK yaitu : tidak taat pada aturan, berbicara di kelas saat guru

menerangkan, bertengkar di kelas, mengamuk, tidak memperhatikan

penjelasan guru, datang terlambat, berteriak, dan mengejek. Dari hasil

observasi tersebut peneliti menyusun alat ukur berdasarkan indikator teori
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disruptive behavior menurut Schroeder dan Gordon dengan mengklasifikasi

aitem dari hasil pengamatan awal.

Tabel 3.3
Blueprint Observasi

Sumber : Carolyn S. Schroeder And Betty N. Gordon (2002)

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan

melalui tatap muka dan tanya jawab lansung antara pengumpul data maupun

peneliti terhadap narasumber atau sumber data dengan menggunakan

panduan wawancara. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan sebanyak

dua kali. Wawancara pertama dilakukan sebelum melakukan pretest

sementara itu wawancara kedua dilakukan setelah posttest. Wawancara yang

dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan data tambahan

yang digunakan untuk memperkuat hasil pengukuran. Adapun yang

bertindak sebagai narasumber atau informan dalam penelitian ini adalah guru

RA/TK Al-Fityah Pekanbaru yang mengajar (wali kelas) dan kepala sekolah

RA/TK Al-Fityah Pekanbaru.

No Karakteristik/indikator Aitem
1 Active Defiance Mengamuk

Berteriak
Bertengkar di kelas

2 Ketidakpatuhan Tidak taat peraturan
Tidak memperhatikan penjelasan guru
Datang terlambat

3 Menuntut Perhatian Mengejek teman
Berbicara saat guru menjelaskan
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3. Skrinning

Skrinning dilakukan dengan :

a) Laporan dari wali kelas

Meminta laporan dari wali kelas berdasarkan indikator disruptive

behavior. Wali kelas mengisi lembaran checklist pelanggaran dengan

tiga alternatif jawaban yaitu pernah, beberapa kali, tidak pernah.

b) Observasi penelitian

Peneliti melakukan observasi berdasarkan guide observasi.

G. Validitas

Menurut Azwar (2009) Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti

sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi

ukurnya. Suatu tes atau instrument pengukuran dapat dikatakan mempunyai validitas

yang tinggi apabila alat ukur tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau memberi

hasil ukur, yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Menurut

Seniati, Yulianto, & Setiadi (2015) validitas secara umum menyangkut dua hal, yaitu

validitas alat ukur dan validitas penelitian. Validitas alat ukur berkaitan dengan

seberapa besar suatu alat ukur mampu mengukur apa yang hendak diukur, sedangkan

validitas penelitian berkaitan dengann hubungan sebab akibat yang dihasilkan.

1. Validitas alat ukur

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan validitas isi pada lembar observasi

dan guide wawancara penelitian. Menurut Azwar (2012) validitas isi
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menunjukkan sejauh mana aitem-aitem dalam tes mencakup keseluruhan

kawasan isi yang hendak diukur oleh tes itu. Validasi isi harus komprehensif,

relevan, dan tidak keluar dari batasan tujuan pengukuran. Validasi dilakukan oleh

Dosen Pembimbing dan Narasumber penelitian.

2. Validitas Penelitian

Ada dua jenis validitas dalam penelitian, yaitu validitas internal dan

eksternal, yaitu :

a. Validitas internal

Seniati, Yulianto, & Setiadi (2015) validitas internal adalah melihat sejauh

mana hubungan sebab-akibat antara VB dan VT yang di temukan dalam

penelitian. Semakin kuat hubungan sebab akibat antara VB dan VT maka

semakin besar validitas internal suatu penelitian.

Adapun dalam penelitian eksperimen ada beberapa faktor yang

mempengaruhi validitas internal, yaitu :

1) Retroactive history

Faktor ini hanya terjadi pada penelitian yang menggunakan pretest dan

posttest. Munculnya kejadian-kejadian eksternal yang tidak dikehendaki.

Oleh karena itu, history ini merupakan variabel sekunder yang perlu

dikontrol.
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2) Maturation

Maturation atau kematangan adalah perubahan biologis dan atau

perubahan psikologis yang sistematis pada organisme dalam waktu

tertentu. Faktor ini lebih mungkin terjadi pada penelitian jangka panjang

(longitudinal), baik yang mengunakan ataupun tidak menggunaan pretest

dan posttest. Faktor ini juga lebih sering dipergunakan pada penelitian

yang menggunakan subjek anak-anak, karena perubahan biologis dan

psikologis mereka terjadi lebih cepat dibanding orang dewasa. Perubahan

pada subjek tersebut dapat mempengaruhi VT. Maka dari itu penelitian ini

menggunakan waktu delapan hari untuk memberikan perlakuan.

3) Testing

Dalam melakukan penelitian, peneliti dapat memberikan pretest dan

posttest kepada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol untuk

melihat perbedaan kelompok yang diberi perlakuan dengan kelompok

yang tidak diberi perlakuan. Sering diberikan pada dua waktu yang

berbeda namun mengunakan tes yang sama. Melalui tes ini, kemungkinan

skor yang diperoleh pada posttest akan berbeda, mungkin lebih tinggi atau

lebih rendah dibandingkan skor pada pretest. Hal ini terjadi karena subjek

akan berusaha mengingat kembali hal-hal yang berkaitan dengan soal

termasuk jawaban yang diberikan, sehingga respons yang terukur bukan

karena pengaruh variabel bebas. Dengan kata lain, tanpa diberikan

variabel bebas pun, skor posttest subjek akan berbeda dari skor pretest.
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Dengan demikian, testing dapat menurunkan kekuatan sebab-akibat antara

variabel bebas dengan variabel terikat. Maka dari itu dalam penelitian ini

subjeknya adalah siswa TK sehingga pretest dan posttest tidak langsung di

isi oleh subjek melainkan oleh observer.

4) Experimental mortality.

Pada penelitian eksperimental yang melibatkan pretest dan posttest

dalam jangka waktu yang cukup lama, jumlah subjek pada akhir penelitian

sering berkurang dibandingkan dengan pada awal penelitian. Hal ini

dikarenakan beberapa kemungkinan, misalnya ada beberapa subjek yang

meninggal dunia, menderita sakit, mengalami kecelakaan atau tidak lagi

bersedia mengikuti penelitian hingga selesai. Penurunan jumlah subjek

berpengaruh pada analisis statistik yang dilakukan. Apabila ada perbedaan

jumlah subjek pretest-posttest maka yang akan digunakan dalam

perhitungan statistik adalah hasil posttest. Untuk mengantisipasi masalah

ini peneliti menyediakan informed consent untuk bukti kesedian dari

subjek penelitian.

5) Experimenter effect.

Dalam penelitian yang melibatkan manusia, interaksi antara

eksperimenter dengan subjek penelitian turut mempengaruhi validitas

internal penelitian. Untuk menjaga validitas tanpa faktor ini maka peneliti

akan menentukan narasumber untuk memberikan perlakuan serta observer

yang memenuhi kriteria untuk melakukan observasi.
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6) Efek Partisipan

Manusia yang memiliki kognitif yang tinggi, seringkali berusaha

untuk mencari tahu apa yang akan mereka alami, apa yang harus mereka

lakukan. Hal ini dapat membuat mereka ketahui dari cara eksperimenter

menyambut mereka, dari instruksi yang diberikan, tugas yang digunakan,

dan juga informasi yang mereka dengar tentang penelitian. Hal ini disebut

demand characteristic yang memotivasi subjek untuk memberi respond

tertentu. Maka dari itu perlakuan menyesuaikan dengan prosedur yang ada

di sekolah tersebut.

b. Validitas Eksternal

Seniati, Yulianto, dan Setiadi (2015) validitas eksternal berkaitan

dengan generalisasi hasil penelitian, yaitu sejauh mana hasil penelitian dapat

diterapkan pada subjek, situasi, dan waktu di luar situasi penelitian. Faktor-

faktor yang mempengaruhi Validitas Eksternal, yaitu :

1) Validitas populasi

Validitas populasi berkaitan dengan kemampuan hasil suatu

penelitian untuk digeneralisasikan dari sampel penelitian kepada

populasi yang lebih besar. Validitas populasi dipengaruhi oleh bias

seleksi, bias disebabkan karena pengambilan sampel tidak sesuai dengan

karakteristik subjek penelitian sehingga kecil kemugkinan untuk dapat

digeneralisasikan. Maka peneliti menggunakan kelompok kontrol.
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Dengan adanya kelompok kontrol ini maka subjek akan menjadi

homogen.

2) Validitas ekologis

Validitas ekologis berkaitan dengan situasi atau kondisi lingkungan.

Kemampuan hasil penelitian untuk digeneralisasikan pada situasi atau

kondisi lingkungan yang berbeda disebut validitas ekologis. Ada

empat faktor yang mepengaruhi validitas ekologis, yaitu:

a) Multiple-treatment interference, subjek pernah mendapatkan

perlakukan pretest-posttest pada eksperimen sebelumnya.

b) Hawthorne effect, subjek berpura-pura.

c) Experimenter effect, hal ini membatasi generalisasi hasil penelitian

karena dihasilkan dari interaksi dengan atribut ataupun harapan

dari eksperimenter.

d) Pretesting effect, pemberian pretest dapat mempengaruhi validitas

eksternal karena generalisasi hasil penelitian hanya terbatas pada

populasi yang diberikan pretest sebelumnya.

Agar dapat meningkatkan validitas eksternal maka peneliti menentukan

subjek yang memang belum pernah mendapatkan perlakuan dari penelitian

eksperimen dan peneliti hanya memberikan instruksi secara global sehingga

subjek tidak tau maksud dari penelitian ini dan dapat menghindari sikap pura-

pura. Kemudian peneliti menjaga jarak dari subjek untuk menghindari bias

penelitian
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Pada penelitian eksperimen, validitas yang ingin dicapai adalah validitas

internal karena merupakan penelitian yang memberikan VB untuk dilihat

pengaruhnya terhadap VT yaitu pada penelitian ini ingin melihat pengaruh

token ekonomi terhadap penurunan disruptive behavior.

H. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Mann Whitney

U Test dengan bantuan program aplikasi SPSS (Statistical of Package for Social

Science) 20 for windows.

I. Rancangan Penelitian Pemberian Tabungan Bintang

Perlakuan dalam penelitian ini adalah pemberian token atau tanda bintang

yang diberikan setiap anak yang tidak memunculkan disruptive behavior. Bintang

yang telah dikumpulkan dapat ditukarkan dua hari sekali dengan hadiah yang

telah disediakan. Token ini diberikan pada kelompok eksperimen oleh pengajar

atau guru. Peneliti mengobservasi kelompok yang diberi perlakukan token

ekonomi untuk memperjelas uraian maka desain penelitian ini dapat digambarkan

sebagai berikut:

a. Pemberian Tanda Bintang

Pemberian bintang ini terdiri dari 8 sesi setiap sesi sesuai dengan jam

pembelajaran didalam kelas. Semua sesi ini anak akan diberikan tanda bintang
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ketika tidak memuncul disruptive behavior dan setiap dua hari sekali token bisa

ditukarkan dengan hadiah yang telah disediakan.

b. Teknik pemberian Tanda Bintang.

Pemberian tanda bintang diawali dengan pemberian instruksi sehari

sebelum tanda bintang diberlakukan, instruksi diberikan selama 15 menit oleh

guru. instruksi atau pemberian informasi berisi bahwa diberlakukan tanda

bintang. Tanda bintang ini berikan satu bintang untuk satu kepatuhan. Apabila

anak datang ke sekolah sebelum bel masuk, tidak mengamuk, tidak berteriak,

tidak bertengkar di kelas, taat peraturan, memperhatiakan setiap guru

menjelaskan, tidak mengejek teman, dan tidak berbicara disaat guru

menjelaskan. Masing-masing perilaku tersebut bernilai satu tanda bintang.

J. Prosedur Pelaksanaan Penelitian

Pada penelitian ini, prosedur pelaksanaan penelitian berkaitan dengan:

1. Penyusunan alat ukur. Alat ukur diukur menggunakan lembar observasi

2. Penentuan kelompok eksperimen dan kontrol.

3. Penentuan baseline. Pada tahap ini dilakukan observasi dengan

menggunakan lembar observasi.

4. Pengambilan data pretest. Prosedur pengambilan data pretest dilakukan pada

kelompok kontrol dan eksperimen.

5. Pemberian perlakuan. Perlakuan diberikan pada kelompok eksperimen.

Perlakuan ini berupa pemberian tanda bintang kepada anak yang tidak
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memunculkan disruptive behavior. Tanda bintang ini nantinya akan

ditukarkan dengan hadiah yang telah disediakan. Pada sesi pertama

dibutuhkan 2 bintang untuk mendapatkan 1 hadiah dan pada sesi berikutnya

mengalami peningkatan yaitu dibutuhkan 5 bintang untuk mendapatkan 1

benda atau hadiah begitu juga sesi-sesi berikutnya akan mengalami

peningkatan. Perlakuan ini diberikan selama 8 sesi, tanda bintang dapat

ditukarkan dengan hadiah setelah pelajaran selesai atau ketika pulang.

6. Pengambilan data postest. Pengukuran dilakukan pada kelompok kontrol dan

eksperimen. Pengukuran dilakukan oleh observer menggunakan lembar

observasi yang terdiri dari 8 item.


