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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu cara yang dipergunakan dalam sebuah 

penelitian untuk mencapai tujuan penelitian. Metode penelitian atau sering 

disebut juga metodologi penelitian adalah sebuah desain atau rancangan 

penelitian. Rancangan ini berisi rumusan tentang objek atau subjek yang akan 

diteliti, teknik-teknik pengumpulan data, prosedur pengumpulan dan analisis 

data berkenaan dengan faktor masalah tertentu. Menurut Sugiyono (2011) 

“metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan 

dan kegunaan tertentu”.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

eksperimen dengan pendekatan kuantitatif. Metode eksperimen adalah 

metode penelitian yang digunakan utuk mencari pengaruh perlakuan tertentu 

terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan (Sugiyono 2011). 

 

B. Variabel Penelitian 

a. Variabel Bebas :  Reward pemberian coklat  

b. Variabel Tergantung : Off-Task Behavior 

C. Definisi Operasional 

1. Reward/reinforcement positif  
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Pengukuhan positif/ reward adalah suatu peristiwa yang dihadirkan 

dengan segera yang mengikuti perilaku; menyebabkan perilaku tersebut 

meningkat frekuensinya. Bentuk koin berdiameter 4 cm, yang disini koin 

hanya merupakan reward sementara dan apabila siswa tidak melakukan Off-

task behavior maka siswa tersebut akan diberi koin yang dapat ditukarkan 

dengan reward berupa coklat.  

2. Off-Task Behavior 

Off-Task Behavior adalah perilaku yang tidak dikehendaki yang muncul pada 

siswa, Untuk mengetahui bentuk off task behavior maka digunakan check list 

off task behavior seperti tidur dalam kelas, melamun (daydreaming),  

menggoda teman,  berjalan-jalan di kelas, bermain-main sendiri, berbincang 

dengan teman tentang sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran, 

tidak mau mengerjakan tugas dikelas (membolos) pada pelajaran tertentu, 

bertengkar dengan teman di kelas. Apabila anak tidak melakukan off-task 

behavior maka akan diberikan 1 koin sebagai reward yang bisa ditukarkan 

dengan reward berupa coklat. Penilaian dalam pemberian reward yaitu 

apabila siswa tidak melakukan off-task behavior seperti contoh tidak ngobrol 

sendiri maka akan diberi 1 koin karena tidak melakukan off-task behavior. 

D. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas lima (5) SD 01 Karangrejo Semarang 

yang menunjukan Off-task behavior. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan teknik purposive and accidental sampling dalam pengambilan 
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sampling. Dari satu kelas dipilih dua anak yang menunjukan perilaku pasif 

atau siswanya kurang aktif di kelas dan banyak melakukan off-task behavior. 

E. Desain Penelitian 

Menurut Sugiyono (2011 ) terdapat beberapa bentuk desain eksperimen, 

yaitu (1) pre-experimental, yang meliputi one-shot case studi, one group pre 

test-post test, intec group comparison; (2) true experimental, meliputi post-

test only control design, pre-test group control design; (3) factorial 

experimental ; dan (4) Quasi experimental yang meliputi time series design 

dan nonequivalent control group design. Penelitian ini menggunakan desain 

one shot case study.  Dalam penelitian ini, tidak ada kelompok kontrol dan 

siswa diberi perlakuan khusus atau pengajaran selama beberapa waktu. 

Subjek dalam penelitian ini akan mendapatkan perlakuan (treatment) yaitu 

pemberian koin apabila siswa tersebut tidak melakukan off-task behavior. 

Kemudian siswa tersebut dilakukan observasi untuk melihat apakah ada 

perubahan dalam perilakunya 

F. Pelaksanaan penelitian 

Tabel 1: Pelaksanaan Penelitian  

Hari Tanggal Program  Pelaksana 

1 
19 Januari 

2017 

perkenalan program reward pada 

kepala sekolah dan guru di kelas 

yang menjadi target 

Peneliti 

2 
20 Januari 

2017  
observasi pertama selama 3 jam Observer  

 20 Januari Pada waktu pulang siswa diberi peneliti  
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2017 treatment bahwa kalau bisa tidak 

melakukan off-task behavior akan 

mendapatkan Reward sementara 

berupa koin yang dapat ditukar 

dengan  reward sesungguhnya 

berupa coklat 

3 
21 Januari 

2017 
observasi ke 2 selama 3 jam  Observer  

 
21 Januari 

2017 

Pada waktu pulang siswa diberi 

treatment bahwa kalau bisa tidak 

melakukan off-task behavior akan 

mendapatkan Reward sementara 

berupa koin yang dapat ditukar 

dengan  reward sesungguhnya 

berupa coklat 

Peneliti 

4 
22 Januari 

2017 
Observasi ke 3 selama 3 jam Observer  

 
22 Januari 

2017 

Penukaran koin dengan reward 

berupa bolpoin, penggaris dan 

coklat, sesuai dengan jumlah koin 

yang didapat subjek  

Peneliti  

 

G. Alat ukur checklist  

Tabel 2: Checklist Off Task Behavior 

 Subjek 1 

 

Hari :  

Nama : 

  

 

 

 

 

 

     

      
No aspek  observer  

Ob1 Ob2 Ob3 

1 Tidur dalam kelas    

2 Melamun    

3 Menggoda teman    

4 Berjalan-jalan di kelas     

5 Bermain main sendiri    

6 Berbincang dengan teman ( ngobrol sendiri     

7 Tidak mau mengerjakan tugas di kelas     
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8 Bertengkar dengan teman di kelas     

 

 

 

H. Metode Analisis Data 

Metode yang peneliti gunakan dalam menganalisis data yaitu deskriptif 

kuantitatif. Bagi data yang bersifat kuantitatif (numerical) tentu saja analisis 

data yang digunakan adalah analisis kuantitatif dengan ukuran-ukuran 

statistik. Untuk analisis data kuantitatif dalam penggunaan statistik deskriptif 

dapat disesuaikan dengan ruang lingkup yang hendak dicapai. Metode 

analisis deskriptif kuantitatif disini digunakan untuk membaca penyajian data 

berupa tabel.  
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