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BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian  

Tahap awal dalam suatu penelitian yang harus dilalui sebelum 

melakukan penelitian adalah menetapkan tempat atau lokasi dimana akan 

dilakukan penelitian dan mempersiapkan segala sesuatu agar dalam 

melakukan penelitian berjalan dengan lancar.  

Kota Semarang dipilih peneliti sebagai lokasi penelitian karena 

peneliti memang tinggal di kota semarang. Peneliti melakukan penelitian di 

Sekolah Dasar 01, yang berada di jalan Karangrejo Tengah IX, Kelurahan 

Jatingaleh, Kecamatan Gajah Mungkur. SD 01 Karangrejo Semarang 

masing-masing tingkatan memiliki satu kelas dan setiap kelas berjumlah 20-

30 anak.  

Visi : 

Terwujudnya Sekolah Unggul berwawasan Imtaq, Iptek dan Seni 

Cerdas, berprestasi, trampil, displin tinggi, jujur dan mandiri. 

 

Misi : 

1. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha 

Esa. 
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2. Meningkatkan prestasi akademik maupun non akademik sesuai 

perkembangan IPTEK dan tuntutan masyarakat. 

3. Menumbuhkan sikap kedisiplinan dan kekeluargaan pada seluruh 

warga sekolah. 

4. Semangat patriotisme dan menumbuhkan cinta tanah air melalui 

peringatan hari-hari besar nasional. 

5. Meningkatkan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. 

Pada Sekolah Dasar 01 Karangrejo Semarang menerapkan sistem 

kurikulum 2013   

Terdapat 15 pegawai dalam SD 01 Karangrejo. 12 orang guru, dua 

orang tata usaha dan satu orang kepala sekolah. Alasan peneliti mengambil 

SD 01 Karangrejo sebagai lokasi penelitian karena peneliti melihat banyak 

anak SD tersebut yang perilakunya kurang sesuai dengan peraturan di 

sekolahnya. SD 01 Karangrejo merupakan sekolah negeri yang siswa nya 

tidak dibebani dengan biaya sekolah. SD 01 Karangrejo memiliki fasilitas 

yang sangat kurang, bahkan jam pun banyak yang rusak dan tidak diperbaiki.  

SD 01 Karangrejo bisa dikatakan siswa yang bersekolah di sekolah 

tersebut merupakan siswa dari golongan ekonomi bawah. Banyak dari siswa 

SD 01 Karangrejo berperilaku kurang baik dalam proses belajar, seperti tidur, 

ngobrol sendiri, jalan-jalan,melamun, menggoda teman, bermain main 

sendiri, tidak mau mengerjakan tugas di kelas, bertengkar dengan teman di 

kelas. 



 
 

22 
 

Dalam penelitian ini peneliti ingin meneliti Pengaruh reward untuk 

menurunkan Off-task behavior pada siswa kelas lima SD 01 Karangrejo 

Semarang. Siswa sekolah dasar yang menjadi subjek penelitian adalah siswa 

yang memiliki Off-task behavior yang tinggi. 

 

B. Persiapan Penelitian  

1. Meminta izin melakukan penelitian kepada kepala SD 01 

Karangrejo Jatingaleh Semarang. 

2. Mempersiapkan alat ukur berupa checklist.  

3. Mempersiapkan koin sebagai reward sementara berupa koin dari 

kardus yang dapat ditukarkan dengan reward sesungguhnya berupa 

coklat, penggaris, bolpoin. 

C. Uji Reliabilitas Antar Observer   

 Alat ukur di uji coba terlebih dahulu sebelum penelitian dilakukan, 

dengan tujuan mengetahui reabilitas antar observer sehingga hasil yang dari 

suatu penelitian dapat dipertanggung jawabkan. 

 Dalam melakukan uji coba alat ukur, peneliti menggunakan siswa SD 

01 Karangrejo yang memiliki tingkat off-task behavior yang tinggi. Dalam 

pelaksanaan penelitian, peneliti dibantu oleh teman peneliti berjumlah tiga 

orang yang bertugas sebagai observer yang sebelumnya sudah diberikan 

arahan bagaimana mengisi alat ukur. Peneliti disini hanya bertugas sebagai 
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pengawas dalam proses penelitian dan tidak ikut dalam melakukan observasi 

karena mengurangi subjektivitas dari penelitian yang peneliti lakukan.  

 Pencatatan hasil dan membuat tabulasi data hasil penelitian peneliti 

lakukan setelah penelitian dilakukan untuk kemudian dilakukan 

penghitungan data. Dalam penghitungan reliabilitas antar observer, peneliti 

menggunakan alat bantu komputer program Statistical package for social 

science (SPSS) for windows versi 16.0. menggunakan teknik korelasi produk 

momen.  

Dari hasil uji reabilitas menunjukan (r= 0.970-0.995 ; p<0.01) terlihat 

bahwa ada hubungan yang signifikan antar tiga observer sehingga dapat 

dikatakan hasil reliabel. Dari hasil tersebut peneliti mengambil observer satu 

untuk dilakukan analisis lebih lanjut. 

C. Perizinan Penelitian  

 Penelitian ini dapat berjalan dengan ijin dari ibu Dr. M. Sih Setija 

Utami. M.Kes selaku dekan Fakultas Psikologi Universitas katholik 

Soegijapranata dengan No.1572/B.7.3/FP/XII/2016. Penelitian ini dapat 

berjalan lancar berkat Bp. Iswandi, S.Pd selaku kepala SD 01 Karangrejo 

Jatingaleh Semarang yang telah memberikan ijin dengan No.421.2/01/2017.  

D.  Pelaksanaan Penelitian   

 Penelitian dilakukan untuk menguji coba alat ukur yang digunakan. 

Subyek penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah siswa kelas lima 

SD 01 Karangrejo yang memiliki tingkat off-task yang tinggi. Metode yang 
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digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling yaitu peneliti 

mengambil subyek dengan rekomendasi dari guru yang bersangkutan dan 

sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peneliti yaitu Off Task Behavior tinggi. 

Subyek dalam penelitian ini berjumlah dua orang siswa dengan masing 

masing siswa di observasi oleh tiga orang observer. Peneliti menggunakan 

hanya dua subyek karena peneliti ingin lebih objektif dalam melakukan 

penelitian, apabila subyek terlalu banyak, maka hasil yang didapat akan 

kurang maksimal. Observasi ke-1 diberikan pada tangal 20 Januari 

dilanjutkan dengan pemberian koin, dilanjutkan pada tanggal 21 Januari 

dilakukan observasi ke-2 dengan pemberian koin dan pada tanggal 23 Januari 

dilakukan observasi ke-3 koin dengan reward.  

 Pada awal penelitian, peneliti mengunjungi SD 01 Karangrejo untuk 

mencari siswa kelas lima yang sesuai dengan kriteria yang peneliti ingin 

lakukan penelitian yaitu off-task tinggi. Kemudian peneliti melakukan 

pendekatan kepada kepala sekolah untuk meminta izin penelitian dan 

bertemu dengan guru kelas lima dan menjelaskan tentang penelitian yang 

akan dilakukan pada siswa kelas lima tersebut. Peneliti kemudian meminta 

rekomendasi dari guru tersebut untuk memberikan 2 orang siswa yang 

memenuhi kriteria dalam penelitian yaitu Off Task Behavior tinggi.  

 Peneliti melakukan pre-test kepada dua orang siswa yang telah 

direkomendasikan oleh guru tersebut tanpa sepengetahuan dari ke-2 siswa 

tersebut selama tiga jam. Peneliti disini dibantu oleh tiga orang teman 
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peneliti yang membantu menjadi observer. Setelah dilakukan penelitian pada 

hari 1, peneliti bertemu dengan ke-2 siswa tersebut dan menjelaskan tentang 

pemberian reward berupa koin yang diberikan kepada ke-2 siswa tersebut. 

Hari ke-2 dilakukan post-test tetap sama di berikan reward berupa koin, dan 

hari ke-3 dilakukan follow up dan dan penukaran koin dengan dan pada akhir, 

peneliti menjumlahkan nilai dan koin yang diberikan kepada siswa dapat 

ditukar dengan reward yang telah di sepakati pada hari 1.   
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