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BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

1. Profil SD Kristen 2 YSKI Semarang 

Manusia dengan karakter yang kokoh akan sukses dimanapun 

berada. Sebaliknya mereka yang berkharakter lemah tak akan meraih 

apapun, meskipun ditempatkan dalam lingkungan dengan kemudahan 

yang berlimpah. Berangkat dari pemahaman tersebut, maka SD 

Kristen 2 YSKI yang berdiri sejak 23 April 1964 bertekad membangun 

dan menciptakan lingkungan dalam konteks pendidikan karakter. SD 

Kristen 2 YSKI memakai kurikulum yang mengutamakan pada 

pemahaman, skill dan penanaman nilai-nilai universal dengan 

mempertimbangkan kecerdasan majemuk masing-masing siswanya. 

Berbekal value SPECIAL (Spiritual, Passionate, Enthusiastic, Caring, 

Integrity, Adaptive dan Leader) maka siswa-siswa di SD Kristen 2 

YSKI dituntut untuk memiliki ke 7 value tersebut. Kemandirian 

termasuk menjadi bagian dari beberapa value tersebut, siswa yang 

mandiri akan mampu menghadapi tantangan dalam berbagai segi 

kehidupan, memiliki rasa percaya diri yang tinggi, dan sigap dalam 

pengambilan keputusan, inilah yang diharapkan dimiliki oleh siswa SD 

Kristen 2 YSKI sesuai dengan rentang usia perkembangan mereka 

masing-masing. 
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2.  Kelas 5  

Kelas 5 adalah kelas persiapan menuju kelas ujian, rentang usia 10-

11 tahun anak sudah mulai terbiasa dengan situasi dan kondisi di 

lingkungan sekolah. Menurut Piaget, masa ini anak mengalami 

perkembangan Operasional Konkrit, mengembangkan ketrampilan 

berpikir, bertindak serta pengaruh sosial yang lebih kompleks. Anak 

mulai mengembangkan kemampuan sosial dan memakai norma-

norma dalam kehidupan sehari-hari. Pada masa ini anak sudah 

mampu diberikan tugas dan mengerjakan tugasnya sendiri, sehingga 

kemandirian mereka pada masa ini seharusnya sudah terbentuk.  

 

B. Persiapan Penelitian 

Persiapan penelitian perlu dilakukan agar penelitian yang akan 

diadakan dapat berlangsung dengan lancar dan teratur. Persiapan 

penelitian meliputi persiapan administratif, persiapan alat ukur, persiapan 

modul, pelaksanaan penelitian, dan hasil penelitian. 

1. Persiapan Administratif 

Persiapan admistratif meliputi proses perijinan pelaksanaan 

penelitian dari pihak-pihak yang terkait. Langkah awal dalam 

persiapan administratif adalah mengajukan surat permohonan ijin dari 

Program Pascasarjana Magister Psikologi untuk bisa melakukan 

penelitian mencari data di SD Kristen 2 YSKI Semarang, dengan 

nomor surat 298/A.7.04/MP/II/2016. Kemudian peneliti pendapatkan 
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surat ijin penelitian dari Yayasan Sekolah Kristen Indonesia  

Semarang dengan nomor surat Man.110/YSKI/II/2017 yang 

ditandatangani oleh Manager Yayasan Sekolah Kristen Indonesia 

Semarang. Setelah mendapatkan persetujuan, peneliti melakukan 

penelitian dan pengambilan data. 

2. Persiapan Alat Ukur 

a. Persiapan Skala 

Persiapan alat ukur berupa penyusunan skala yang diawali 

dengan penetapan definisi operasional untuk mendapatkan pengertian 

yang tepat dari variabel dalam penelitian ini. Kemudian, dari definisi 

operasional yang telah ditetapkan, didapatkan beberapa aspek, lalu 

dipecah menjadi indikator-indikator perilaku. Langkah selanjutnya, 

peneliti menetapkan format stimulus dan respon yang hendak 

digunakan. Selanjutnya adalah melakukan penulisan butir dengan 

berpedoman pada blue print. Skala yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah skala Kemandirian.  Skala tersebut disusun dalam bentuk 

buku dan diujicobakan pada subjek penelitian. Setelah uji coba, butir-

butir diolah dengan menggunakan program komputer Statistical 

Packages for Social Sciences (SPSS) versi 16.00 untuk menentukan 

butir valid dan gugur. Selain menggunakan uji coba butir, peneliti juga 

melakukan diskusi dengan pembimbing untuk mendapatkan validitas 

isi skala, sehingga setiap butir dalam skala dapat mengukur apa yang 

seharusnya diukur. 
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Persiapan kedua adalah persiapan modul yang akan digunakan 

dalam pelatihan Self Management. Penyusunan modul berpedoman 

komponen pelatihan Self Management. Peneliti juga melakukan 

diskusi dengan pembimbing untuk menentukan kesesuaian modul 

dengan komponen pelatihan. Self Management. 

Skala Kemandirian yang digunakan dalam penelitian ini disusun 

berdasarkan aspek-aspek yang dikemukakan oleh Steinberg (Russel 

& Bakken, 2002) yaitu terdiri dari 3 aspek kemandirian, yaitu 

Kemandirian Emosional, Kemandirian Perilaku dan Kemandirian Nilai, 

yang diukur melalui tiga subskala yang terpisah. Komponen dalam 

aspek Kemandirian Emosional adalah Hubungan emosional dengan 

teman sebaya makin kuat, Interaksi emosional anak orangtua mulai 

selevel dan Anak mulai mampu mengelola perasaan. Komponen 

dalam aspek Kemandirian Perilaku adalah Perilaku anak tidak 

terpengaruh kontrol pihak lain, Mandiri secara fisik dan mampu 

memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan Anak memiliki inisiatif, ide atau 

gagasan. Komponen dalam aspek Kemandirian Nilai adalah Anak 

mampu membuat keputusan sesuai nilai moral dan Anak mulai 

berpikir dan bertindak sesuai prinsip yang dianut. 

 Skala ini memuat 27 butir yaitu 9 butir subskala Kemandirian 

Emosi, 9 butir subskala Kemandirian Perilaku dan 9 butir subskala 

Kemandirian Nilai. Komposisi dan sebaran butir untuk masing-masing 

aspek dapat dilihat pada tabel 4. berikut ini: 
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Tabel 4.  Rancangan Distribusi Butir Skala Kemandirian untuk Uji 

Coba Skala 

No   
Butir 

Jml 
Fav Unfav 

1 Kemandirian Emosi       

 
a. Hubungan emosional dengan teman sebaya 

makin kuat 
1,7 4 

 

 
B  b.Interaksi anak-orangtua mulai selevel 2,8 5 

 
 

c. Anak mulai mampu mengelola perasaan 3,9 6 9 

     
2 Kemandirian Perilaku 

   

 

a. Perilaku anak tidak terpengaruh kontrol pihak 
lain 

10,16 13 
 

 

b. Mandiri secara fisik dan mampu memenuhi 
kebutuhan sehari – hari 

11,17 14 
 

 
c. Anak memiliki inisiatif, ide atau gagasan 12,18 15 9 

     
3 Kemandirian Nilai 

   

 

a. Anak mampu membuat keputusan sesuai 
nilai moral (benar-salah, baik-buruk, boleh-
tidak boleh) 

19, 23,26 21,25 
 

 

b. Anak mulai berpikir dan bertindak sesuai 
prinsip yang dianut (tentang agama, 
kebiasaan beribadah, aturan yangberlaku di 
rumah maupun di sekolah) 

20,24,27 22 9 

Total 27 

 

b. Penyusunan Modul Pelatihan Self Management 

Modul pelatihan Self Management disusun berdasarkan langkah-

langkah self management, yaitu : 

1. Membuat Keputusan untuk melakukan Self Management 

2. Mendefinisikan Target Perilaku. 

3. Setting Goal 

4. Memilih Stategi Self Management yang sesuai 
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5. Monitor Diri 

6. Melakukan Penilaian Fungsional 

7. Evaluasi Perubahan 

8. Re-evaluasi / Implementasi strategi  

Langkah-langkah tersebut dirangkai dalam dua hari pelatihan 

dengan alokasi waktu kurang lebih @ 35 menit (per jam waktu KBM) x 

4 = 140 menit, sehingga total waktu untuk pelatihan dua hari kurang 

lebih lima jam. Setelah dilakukan penelitian maka ada 15 hari 

pemantauan, konseling dan observasi terhadap perkembangan perilaku 

kemandirian paserta pelatihan.  

c. Pelaksanaan Uji Coba Alat Ukur 

Skala yang telah disusun, sebelum digunakan dalam penelitian 

perlu dilakukan uji coba. Uji coba dilaksanakan untuk mengetahui 

indeks daya beda aitem dan keterpercayaan alat ukur. Menurut Azwar 

(2005) uji coba terhadap aitem bertujuan untuk mengetahui apakah 

kalimat dalam aitem mudah dipahami oleh subjek seperti yang 

diharapkan oleh peneliti, dan memperoleh data jawaban dari subjek 

yang akan digunakan untuk penskalaan atau evaluasi kualitas aitem 

secara statistik.  

Skala yang telah disusun diujicobakan pada 30 siswa kelas 5 SD 

Kristen 2 YSKI Semarang. Siswa tersebut diambil secara cluster 

random sampling. Berdasarkan hasil cluster random sampling diperoleh 

kelas 5B sebagai klaster uji coba skala. Uji coba dilaksanakan pada 
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tanggal 1 Februari 2017 di ruang kelas 5B SD Kristen 2 YSKI pada jam 

KBM 07.35-08.45. 

Pengisian alat ukur diawasi langsung oleh peneliti. Setelah 

selesai pelaksanaan uji coba, hasil uji coba alat ukur ditabulasi untuk 

dilakukan uji daya beda, validitas, dan reliabilitas. Pada ketiga subskala 

dilakukan uji daya beda dan reliabilitas dengan menggunakan program 

komputer Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) versi 16.00.  

d. Daya Beda Butir, Validitas, dan Reliabilitas 

Parameter daya beda butir yang berupa koefisien butir-total 

memperlihatkan kesesuaian fungsi butir dengan fungsi skala dalam 

mengungkapkan perbedaan individual, dengan demikian, guna 

mengoptimalkan fungsi-fungsi skala, maka pemilihan butir-butirnya 

didasarkan pada koefisien korelasi tersebut (Azwar, 2004). 

Pada kemandirian dilakukan uji daya beda, validitas skala, dan 

reliabilitas alat ukur. Uji daya beda diketahui melalui perhitungan 

koefisien korelasi product moment Pearson dan reliabilitas alat ukur 

diketahui melalui formula alpha cronbach, yang keduanya dihitung 

dengan bantuan program komputer SPSS versi 16.00, sedangkan 

validitas skala dilakukan dengan melakukan justifikasi terhadap 

validitas tampang dan isi bersama dosen pembimbing. 

Batas minimal suatu butir, untuk menentukan apakah butir 

dinyatakan valid atau gugur adalah 0,30. Sebuah butir dinyatakan valid 

jika koefisien korelasi butir-total di atas sama dengan 0,30 dan 
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sebaliknya, butir yang koefisien korelasinya dibawah 0,30 maka butir 

tersebut dinyatakan gugur atau tidak digunakan pada penelitian. 

Skala Kemandirian saat dilakukan uji coba terdiri dari 27 aitem, 

yang terbagi menjadi tiga subskala, yaitu subskala Kemandirian Emosi 

berjumlah 9 aitem,  subskala Kemandirian Perilaku yang berjumlah 9 

aitem dan subskala Kemandirian Emosi yang berjumlah 9 aitem. 

Pada skala Kemandirian daya beda dilakukan dengan 

melakukan analisis butir yaitu dengan menghitung korelasi butir dengan 

skor subskala bukan dengan skor total skala kemandirian (Mosier 

dalam Azwar, 2004). 

Skala Kemandirian terdiri dari 27 butir. Indeks daya beda aitem 

skala Kemandirian hasil uji coba pada putaran pertama berkisar antara 

-0,018 sampai 0,838 dengan koefisien reliabilitas 0,865. Setelah 

dilakukan seleksi butir diperoleh 19 butir valid. Kemudian dilakukan 

putaran kedua dengan indeks daya beda berkisar antara 0,286 sampai 

0,857 dengan koefisien reliabilitas 0,897 diperoleh 18 butir valid. 

Dilakukan putaran ketiga dengan indeks daya beda berkisar antara 

0,338 sampai 0,861 dengan koefisien reliabilitas 0,902 diperoleh 18 

butir valid. Pada skala Kemandirian antara subskala Kemandirian 

Emosi, subskala Kemandirian Perilaku dan subskala Kemandirian Nilai 

memiliki proporsi yang sama atau masing-masing 50% dari 

keseluruhan skala. Ringkasan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 

berikut. 
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Tabel 5.  Ringkasan Indeks Daya Beda Butir dan Reliabilitas 

Skala Kemandirian Sebelum dan Sesudah 

Dilakukan Seleksi Butir 

 

Putaran 
Jumlah 

Aitem 

rix 

Minimal 

rix 

Maksimal 

Koefisien 

Reliabilitas 

I 27 -0,018 0,838 0,865 

II 19 0,286 0,857 0,897 

III 18 0,338 0,861 0,902 

 

Skala Kemandirian menunjukkan koefisien reliabilitas sebesar 

0,902. Koefisien reliablitas 0,902 menunjukkan bahwa subskala kognitif 

mampu mencerminkan 90,2% dari variasi murni kelompok subjek, 

sedangkan 9,8% perbedaan yang tampak disebabkan karena 

kesalahan dalam pengukuran. Dapat disimpulkan bahwa subskala 

kemandirian sebagai alat ukur dapat dikategorikan cukup andal. Azwar 

(2004) menyatakan bahwa suatu alat ukur akan memiliki koefisien 

reliabilitas yang tinggi jika semakin mendekati angka 1,00.  
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Tabel 6. Distribusi Butir Valid dan Gugur Skala Kemandirian   

Setelah Disamakan Proporsinya 

No Aspek 
      Butir 

Jumlah 
Fav Unfav 

1 
 

Kemandirian Emosi 
   

  

a.Hubungan emosional dengan teman sebaya 
makin kuat 

1,7 4 
 

  

b.Interaksi emosional anak-orang tua mulai selevel  2,8 5 
 

  

c. Anak mulai mampu mengelola perasaan 3,(9) 6 9 

2 

 

Kemandirian Perilaku 
   

 
 

a.Perilaku anak tidak terpengaruh kontrol pihak lain 10,(16) 13 
 

 

 

b. Mandiri secara fisik dan mampu memenuhi 
kebutuhan sehari – hari 

(11),17 14 
 

 
 

c. Anak memiliki inisiatif, ide atau gagasan (12),18 15 9 

3 

 

Kemandirian Nilai 
   

 

 

a. Anak mampu membuat keputusan sesuai nilai 
moral (benar-salah, baik-buruk, boleh-tidak 
boleh) 

     
19,(23),26 

21,(25) 
 

 

 

b. Anak mulai berpikir dan bertindak sesuai prinsip 
yang dianut (tentang agama, kebiasaan 
beribadah, aturan yangberlaku di rumah maupun 
di sekolah) 

(20),24,27 22 9 

Total 27 

Keterangan :  

Butir yang berada dalam tanda kurung ( ) dan ditebalkan adalah butir yang gugur 

setelah disamakan disamakan proporsinya 

 

Setelah mengetahui jumlah dan sebaran butir yang lolos seleksi, 

peneliti menilai bahwa skala Kemandirian layak untuk digunakan dalam 

penelitian. Butir-butir yang telah diseleksi akan dimasukkan dalam skala 

penelitian dan diberi nomor baru. Sebaran butir skala Kemandirian yang 

akan digunakan untuk penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 7. Distribusi Butir Valid Skala Kemandirian Untuk 

Penelitian 

No Aspek 
Butir 

Jumlah 
Fav Unfav 

1 Kemandirian Emosi       

 
a. Hubungan emosional dengan teman 

sebaya makin kuat 
(1) (1),(7) (5) 

  

 
b.Interaksi emosional anak-orang tua mulai 

selevel 
(2) (2),(8) (6) (5) (4) 

 

 
c.Anak mulai mampu mengelola perasaan (3) (3) 

 
6 

2 Kemandirian Perilaku 
   

 
a. Perilaku anak tidak terpengaruh kontrol 

pihak lain 
(10) (7) (13) (10) 

 

 

b. Mandiri secara fisik dan mampu memenuhi 
kebutuhan sehari – hari 

(17) (8) 14 (11) 
 

 
c. Anak memiliki inisiatif, ide atau gagasan (18) (9) (15) (12) 6 

3 Kemandirian Nilai 
   

 

a. Anak mampu membuat keputusan sesuai 
nilai moral (benar-salah, baik-buruk, boleh-
tidak boleh) 

(19)(13),(26) 
(14) 

(21)(17) 
 

 

b.Anak mulai berpikir dan bertindak sesuai 
prinsip yang dianut (tentang agama, 
kebiasaan beribadah, aturan yang berlaku di 
rumah maupun di sekolah) 

(24) (15),(27) 
(16) 

(22)(18) 6 

Total 18 
Nomor butir tanpa tanda kurung ( ) dan bercetak tipis adalah nomor lama saat 

digunakan untuk uji coba 

Nomor butir dalam tanda kurung ( ) dan bercetak tebal adalah Nomor baru yang 

digunakan untuk penelitian 

 

3. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian dilaksanakan setelah butir-butir yang layak 

dipertahankan, disusun kembali menjadi skala. Pelaksanaan penelitian 

diawali dengan penentuan populasi dan sampel penelitian, baru kemudian 

dilanjutkan dengan pengumpulan data penelitian. Berdasarkan teknik 

random assignment, siswa yang terbagi ke dalam tiga kelompok kelas 

yaitu kelas 5A,5B dan 5C dilakukan pengacakan kelas, sehingga 

diperoleh hasil kelas 5A dan kelas 5C dipilih secara acak sesuai skor 
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pretestnya sebagai kelompok eksperimen dan sebagai kelompok kontrol, 

sedangkan kelas 5B untuk kelompok uji coba alat ukur.  

a. Pelaksanaan Pretest 

Pretest dalam penelitian ini dilakukan dengan memberikan 

pengukuran Kemandirian sebelum dilakukan pelatihan. Pretest 

dilakukan pada seluruh kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. 

Pretest kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dilakukan 

bersamaan pada tanggal 12 Februari 2017. Berdasarkan pengumpulan 

data pretest, maka masing-masing siswa dihitung hasil skor pretestnya 

dan dirangking yang kemudian akan diambil 25 siswa dengan skor 

terendah untuk kemudian ditentukan yang berada pada kelompok 

eksperimen diperoleh 13 subjek dan berada pada kelompok kontrol 

diperoleh 12 subjek. Proses pretest dilakukan sendiri oleh peneliti. 

Pengisian alat ukur dilakukan saat itu juga dan langsung dikembalikan. 

b. Pelaksanaan Kontrak Penelitian, Observasi dan Konseling. 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan kontrak penelitian 

kepada subyek penelitian (yang terpilih menjadi peserta pelatihan), 

orangtua dan guru wali kelas. Pemberlakuan kontrak dengan peserta 

pelatihan supaya anak mengetahui dan mengerti pentingnya penelitian 

ini bagi kemajuan diri mereka dalam hal kemandirian. peserta 

pelatihan dituntut untuk dapat fokus, konsentrasi dan memiliki 

semangat juang untuk berubah lebih mandiri. Kontrak dengan 

orangtua  berupa surat persetujuan dan lembar pemantauan, yang 
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bertujuan untuk melihat, mengamati dan memantau perkembangan 

kemandirian peserta pelatihan di lingkungan rumah selama 15 hari. 

Kepada guru juga diberikan lembar pemantauan dan pengamatan 

perilaku kemandirian peserta pelatihan selama 15 hari pula. Lembar 

pemantauan tersebut dikumpulkan kepada peneliti untuk kemudian 

menjadi bahan pertimbangan dalam melihat perubahan perilaku 

kemandirian pada ke 13 peserta pelatihan. Selain Kontrak Penelitian 

dilakukan juga observasi dan konseling terhadap seluruh peserta 

pelatihan guna melihat perkembangan perubahan perilaku setelah 

dilakukan pelatihan. 

c. Pelaksanaan Pelatihan Self Management 

Sebelum dilakukan pelatihan self management, peneliti 

menentukan seorang trainer yang sesuai dengan berbagai 

pertimbangan. Trainer tersebut telah memenuhi kriteria sebagai 

berikut: 

1. Sarjana psikologi. Peneliti memilih sarjana psikologi yang menjabat 

sebagai guru BK dengan pertimbangan agar trainer lebih mudah 

memahami sesi-sesi dalam pelatihan self management. Selain itu, 

dengan kualifikasi sebagai sarjana psikologi diharapkan trainer 

telah memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam mengeksplorasi 

emosi peserta dan memiliki empati terhadap peserta, sehingga 

dapat melakukan konseling kepada masing-masing peserta untuk 

melihat kemajuan dari pelatihan tersebut. 
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2. Guru BK, sesuai jabatannya sebagai guru BK di sekolah tersebut, 

maka trainer adalah seseorang yang memiliki pengalaman 

mengajar, mengelola kelas dan dapat memberi pengaruh kepada 

siswa.  Harapannya dengan guru BK sebagai trainer maka dapat 

lebih menyelami kesulitan peserta pelatihan dalam meningkatkan 

perilaku kemandirian, serta mampu memberikan  solusi dan 

penguatan.  

Pelatihan self management diberikan pada kelompok 

eksperimen yang terdiri dari 13 siswa. Pelatihan ini dilakukan dua 

tahap, yaitu tahap pertama pada tanggal 16 dan 17 Februari 2017 

sebagai hari pelatihan, sedangkan tahap dua adalah 15 hari tahap 

pemantauan bagi peserta pelatihan untuk memperbaiki perilaku 

kemandirian menggunakan self management dan diakhiri dengan sesi 

terakhir yaitu selebrasi. Seluruh tahapan pelatihan yang mengikuti 

peserta pelatihan tetap 13 siswa.  

Pelatihan Self Management terdiri dari empat sesi selama dua hari, 

dan dibutuhkan waktu sekitar 8 jam  KBM (@ 35’) yang terdiri dari : 

a. Tahap Pertama 

Hari Pertama Jumat, 10 Februari 2017 pelatihan Self 

management terdapat dua sesi. Sesi pertama adalah membuat 

keputusan untuk melakukan self management, diawal sesi tersebut 

trainer menjelaskan tentang pengertian serta manfaat dari Self 

Management, trainer melakukan ice breaking dengan meminta 



105 
 

 
 

peserta pelatihan untuk melepas kaos kaki. Pada sesi ini trainer 

mempersuasi, membimbing dan memotivasi peserta pelatihan untuk 

tertarik melakukan Self Management, selanjutnya masing-masing 

peserta pelatihan diberikan selembar kertas sebagai kontrak janji yang 

harus disepakati peserta selama pelatihan.  

Sesi kedua, trainer mencoba mendorong anak untuk mau maju 

ke  depan kelas menceritakan Self Management sederhana yang 

telah mereka lakukan selama ini. Trainer menjelaskan pengertian 

metode belajar yang akan digunakan untuk memahami dan 

memberikan informasi tentang self management. Trainer menunjukan 

pada anak video yang bercerita mengenai mudahnya menjadi mandiri, 

semua anak bisa mandiri. Setelah itu peserta pelatihan diminta 

membuat jadwal harian sesuai kreativitas mereka masing-masing, 

boleh dihias dan dibuat semenarik mungkin, tujuannya adalah jadwal 

tersebut menjadi acuan mereka untuk memulai Self management bagi 

diri mereka masing-masing. Akhir sesi kedua, trainer mengajarkan 

peserta pelatihan tepuk “aku anak mandiri”, hal ini diberikan untuk 

memberikan semangat dan memperkuat motivasi peserta pelatihan. 

Masing-masing sesi diawali dan diakhiri dengan doa.  

Hari Kedua Senin, 13 Februari 2017 terdapat dua sesi. Sesi 

Pertama adalah  Mendefinisikan target perilaku dan Membuat Setting 

Goal. Sebelum trainer menjelaskan pengertian dan manfaat 

kemandirian, peserta pelatihan diminta maju ke depan untuk 
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menceritakan pengalaman mereka tentang kemandirian yang sudah 

dilakukan baik di sekolah maupun di rumah, setelah itu trainer 

menggali kesadaran peserta pelatihan untuk mengkoreksi perilaku 

kemandirian mereka masing-masing selama ini. Pada sesi ini peserta 

pelatihan bersama dengan trainer membuat setting goal dengan cara 

bersama-sama mencari perilaku-perilaku yang tidak mandiri dan 

perilaku-perilaku mandiri yang telah mereka lakukan selama ini, 

kemudian membuat kesepakatan tentang 3-5 perilaku kemandirian 

yang akan diubah dalam Self Management, caranya Pada hari kedua 

ini, trainer meminta peserta pelatihan untuk memiliki “framing positif 

thingking” dengan menyuarakan kembali tepuk “aku anak mandiri” 

dengan suara lantang dan penuh semangat, hal ini dilakukan untuk 

meningkatkan motivasi peserta dalam program pelatihan tersebut. 

Sesi ke dua dilalui peserta pelatihan dengan membuat kreasi dari 

bahan bekas sebagai alat bantu mereka untuk melakukan self 

management, sehingga setting goal yang sudah dibuat tidak meleset 

dari sasaran. Peserta pelatihan juga diminta mengisi timeline kegiatan 

dan dibagikan buku harian sehingga selama 15 hari kedepan perilaku 

mandiri yang diharapkan akan muncul dan dilakukan. 

b.Tahap kedua 

 Pelatihan tahap kedua adalah  

i. Self Monitoring, dilakukan pada hari ke 3 hingga ke 17 yaitu 

observasi, pemantauan, penguatan dan konseling yang dilakukan 
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bersamaan antara orangtua murid, guru wali kelas dan trainer 

terhadap peserta pelatihan. Selama masa 15 hari tersebut, orangtua 

dan guru wali kelas melakukan pengamatan, penguatan serta 

motivasi bagi peserta pelatihan. Ketika peserta pelatihan dianggap 

berhasil merubah perilaku seperti yang tertulis dalam setting goal 

maka orangtua dan guru wali kelas memberikan pujian atas 

keberhasilan mereka.  

ii. Fungsional assesment, dilakukan oleh trainer pada hari ke 3 hingga 

ke 17, yaitu mengecek timeline dan cheklist harian anak dan 

melakukan konseling terhadap peserta pelatihan. Pada sesi ini 

trainer menggali informasi dari peserta pelatihan tentang kesulitan 

yang dihadapi selama melakukan self management. Pada sesi ini 

peserta pelatihan dibagi dalam kelompok-kelompok kecil dan 

dijadwal khusus sehingga tidak mengganggu saat kegiatan belajar 

mengajar mereka. Selain menggali informasi, pada sesi ini trainer 

yang sesekali dibantu guru wali kelas menggali berbagai informasi 

dari peserta pelatihan tentang self management yang telah mereka 

lakukan, reinforcement positif berupa pujian, semangat dan stiker 

diberikan pada peserta pelatihan saat mereka berhasil 

melakukannya.  

iii. Manipulasi anticendent tidak dilakukan karena peserta pelatihan 

mampu menerima dan melakukan sesi pelatihan dengan baik dan 

sesuai arahan.  
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iv. Evaluasi perubahan dilakukan setiap 5 hari sekali, trainer dan wali 

kelas mengecek timeline dan buku harian peserta pelatihan, serta 

menganalisa apakah perilaku kemandirian yang diharapkan telah 

terbentuk. Apabila perilaku dalam setting goal telah terbentuk, maka 

peneliti dapat menambahkan perilaku baru.  

v. Reevaluasi/implementasi, dilakukan pada hari ke 16 dibarengi 

dengan sesi selebrasi, trainer mengumpulkan kembali peserta 

pelatihan. Sesi ini dilakukan hari Kamis, 16 Februari 2017 disini 

masing-masing peserta pelatihan diminta tampil ke depan 

menceritakan kembali pengalaman 15 hari melakukan self 

management serta menceritakan perilaku kemandirian yang 

diharapkan muncul dan terbentuk. Setelah itu trainer kembali 

mengecek keseluruhan timeline dan daftar cheklist peserta pelatihan 

baik yang telah diisi oleh orang tua, guru wali kelas maupun anak 

sendiri selama 15 hari pemantauan. Trainer mengingatkan kembali 

dan memberikan motivasi kepada peserta pelatihan supaya tetap 

melakukan perilaku kemandirian yang sudah terbentuk untuk masa 

yang akan datang. Akhir sesi ini trainer dan wali kelas memilih 

peserta yang terbaik dalam hal pembuatan alat bantu self 

management dengan menggunakan kreasi bahan bekas, kemudian 

dipilih peserta yang mengalami kemajuan dengan perilaku mandiri 

yang paling banyak, serta memilih peserta yang paling rajin, 

semangat dan terbaik dalam presentasi di depan kelas dalam 
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melakukan pelatihan self management ini. Selebrasi berakhir dengan 

senyum dan rasa puas pada peserta pelatihan dan trainer akan 

pencapaian yang dialami oleh masing-masing peserta terhadap 

pelatihan self management untuk membentuk perilaku kemandirian 

mereka sehari-hari.  

d. Pelaksanaan Posttest 

Pengambilan data posttest dilakukan setelah pelatihan self 

management. Pada kelompok eksperimen posttest dilakukan pada hari 

Kamis, 16 Februari 2017, sedangkan pada kelompok kontrol posttest 

dilakukan pada hari Jumat, 17 Februari 2017. Pada kelompok 

eksperimen jumlah subjek yang mengikuti posttest 13 subjek, 

sedangkan pada kelompok kontrol berjumlah 12 subjek. Proses 

pengambilan data posttest dilakukan sendiri oleh peneliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




