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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Analisis Data  

Hasil penelitian menunjukan reward dapat menurunan perilaku off-

task behavior pada observasi pemberian treatment dan setelah pemberian 

treatment menunjukan ada perberdaan.   

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh reward 

untuk menurunkan off-task behavior. Hasil dari penelitian yang peneliti 

lakukan terbukti reward dapat menurunkan off-task behavior. Penelitian yang 

peneliti lakukan terdiri dari dua subjek dan hasil yang didapat peneliti 

terhadap ke dua subjek tentu berbeda. Masing masing subjek terlihat 

menunjukan penurunan off-task behavior yang berbeda. Peneliti melakukan 

analisis terhadap masing masing subjek sebagai berikut : 

Subjek 1 :  

Observasi awal dilakukan pada hari jumat, 20 Januari 2017 pada jam 

08.00-12.00 WIB. Observasi awal dilakukan di luar kelas dalam situasi siswa 

sedang proses belajar mengajar dan subyek ke-1 yang dilakukan penelitian 

dalam kondisi tidak mengetahui bahwa subyek tersebut sedang dilakukan 
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penelitian, karena pada saat proses belajar mengajar berlangsung, subyek 

sering melakukan perilaku off-task behavior,  

sehingga tingkat off-task behavior subyek tinggi. Setelah pulang sekolah 

subjek tersebut diberikan treatment reward. Observasi kedua dilakukan pada 

hari sabtu, 21 Januari 2017 pada jam 08.00-12.00. hasil yang didapat dari 

observasi ke 2 yang dilakukan, subyek mengalami penurunan. Pada hari 

senin, 23 Januari 2017 pada jam 08.00-12.00 dilakukan observasi yang ke-3 

dan hasil yang didapat subyek mengalami penurunan off-task behavior. 

Secara umum terlihat perubahan off-task behavior subyek setelah diberikan 

treatment pada observasi ke-2 dan ke-3. Perubahan perilaku off-task behavior 

subyek sebelum diberikan treatment dan setelah pemberian treatment pada 

observasi ke-2 dan ke-3 dilihat pada grafik berikut : 

Grafik 1. Penurunan off task behavior subjek 1 
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Dari grafik-grafik yang ada di atas dapat dilihat adanya perubahan 

perilaku off-task behavior dengan cara melihat beberapa aspek yang diukur. 

Perubahan perilaku off-task behavior ditinjau dari beberapa aspek yang 

diukur terlihat lebih baik terlihat dengan frekuensi menurun setelah di 

berikan treatment reward pada saat obsevasi ke-2 dan ke-3  

Perubahan perilaku off-task behavior subyek dalam masing masing 

aspek dapat dilihat berikut ini :  

a. Tidur dalam kelas  

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa subyek dari observasi ke-1 

sampai dilakukannya observasi ke-3 tidak menunjukan off-task 

behavior/perilaku yang tidak dikehendaki yaitu tidur didalam kelas.  

b. Melamun  

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa subyek mengalami penurunan 

tingkat off-task behavior. Pada hari jumat, 20 Januari 2017 diakukan obsevasi 

awal dan di dapatkan 3x subyek melakukan off-task behavior. Pada hari 

sabtu, 21 Januari 2017 dilakukan obsevasi ke-2 dan hasil yang didapat 

subyek mengalami penurunan off-task behavior menjadi 2x, dan pada hari 

senin, 23 Januari 2017 dilakukan obsevasi ke-3 subyek mengalami 

penurunan off-task behavior menjadi 1x. 

c. Menggoda teman  

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa subyek mengalami penurunan tingkat 

off-task behavior. Pada hari jumat, 20 Januari 2017 diakukan obsevasi awal 

dan di dapatkan 5x subyek melakukan off-task behavior. Pada hari sabtu, 21 
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Januari 2017 dilakukan obsevasi ke-2 dan hasil yang didapat subyek 

mengalami penurunan off-task behavior menjadi 4x, dan pada hari senin, 23 

Januari 2017 dilakukan obsevasi ke-3 subyek mengalami penurunan off-task 

behavior menjadi 3x. 

d. Berjalan jalan di kelas  

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa subyek mengalami penurunan 

tingkat off-task behavior. Pada hari jumat, 20 Januari 2017 diakukan obsevasi 

awal dan di dapatkan 3x subyek melakukan off-task behavior. Pada hari 

sabtu, 21 Januari 2017 dilakukan obsevasi ke-2 dan hasil yang didapat 

subyek mengalami penurunan off-task behavior menjadi 2x, dan pada hari 

senin, 23 Januari 2017 dilakukan obsevasi ke-3 subyek mengalami 

penurunan off-task behavior menjadi 1x. 

e. Bermain-main sendiri  

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa subyek mengalami penurunan tingkat 

off-task behavior. Pada hari jumat, 20 Januari 2017 diakukan obsevasi awal 

dan di dapatkan 5x subyek melakukan off-task behavior. Pada hari sabtu, 21 

Januari 2017 dilakukan obsevasi ke-2 dan hasil yang didapat subyek 

mengalami penurunan off-task behavior menjadi 3x, dan pada hari senin, 23 

Januari 2017 dilakukan obsevasi ke-3 subyek tetap melakukan off-task 

behavior sebanyak 3x. 

f. Berbincang dengan teman (ngobrol sendiri) 

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa subyek mengalami penurunan tingkat 

off-task behavior. Pada hari jumat, 20 Januari 2017 diakukan obsevasi awal 

dan di dapatkan 10x subyek melakukan off-task behavior. Pada hari sabtu, 21 

Januari 2017 dilakukan obsevasi ke-2 dan hasil yang didapat subyek 
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mengalami penurunan off-task behavior menjadi 4x, dan pada hari senin, 23 

Januari 2017 dilakukan obsevasi ke-3 subyek mengalami penurunan off-task 

behavior menjadi 3x. 

g. Tidak mau mengerjakan tugas di kelas 

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa subyek mengalami penurunan tingkat 

off-task behavior. Pada hari jumat, 20 Januari 2017 diakukan obsevasi awal 

dan di dapatkan 2x subyek melakukan off-task behavior. Pada hari sabtu, 21 

Januari 2017 dilakukan obsevasi ke-2 dan hasil yang didapat subyek tetap 

melakukan off-task behavior sebanyak 2x, dan pada hari senin, 23 Januari 

2017 dilakukan obsevasi ke-3 subyek mengalami penurunan off-task 

behavior menjadi 1x. 

h. Bertengkar dengan teman dikelas 

Dari grafik diatas dapat dilihat subyek mengalami peningkatan off task 

behavior namun kemudian terjadi penurunan dalam off-task behavior. Pada 

hari jumat, 20 Januari 2017 diakukan obsevasi awal dan di dapatkan 0x 

subyek melakukan off-task behavior. Pada hari sabtu, 21 Januari 2017 

dilakukan obsevasi ke-2 dan hasil yang didapat subyek mengalami 

peningkatan off-task behavior menjadi 1x, dan pada hari senin, 23 Januari 

2017 dilakukan obsevasi ke-3 subyek mengalami penurunan off-task 

behavior menjadi 0x. 

 

Subjek 2: 

Observasi awal dilakukan pada hari jumat, 20 Januari 2017 pada jam 

08.00-12.00 WIB. Observasi awal dilakukan di luar kelas dalam situasi siswa 
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sedang proses belajar mengajar dan subyek ke-1 yang dilakukan penelitian 

dalam kondisi tidak mengetahui bahwa subyek tersebut sedang dilakukan 

penelitian, karena pada saat proses belajar mengajar berlangsung, subyek 

sering melakukan perilaku off-task behavior, sehingga tingkat off-task 

behavior subyek tinggi. Setelah pulang sekolah subjek tersebut diberikan 

treatment reward. Observasi kedua dilakukan pada hari sabtu, 21 Januari 

2017 pada jam 08.00-12.00. hasil yang didapat dari observasi ke-2 yang 

dilakukan, subyek mengalami penurunan. Pada hari senin, 23 Januari 2017 

pada jam 08.00-12.00 dilakukan observasi yang ke-3 dan hasil yang didapat 

subyek mengalami penurunan off-task behavior. Secara umum terlihat 

perubahan off-task behavior subyek setelah diberikan treatment pada 

observasi ke-2 dan ke-3. Perubahan perilaku off-task behaviorpada subyek 

ke-2 sebelum diberikan treatment dan setelah pemberian treatment pada 

observasi ke-2 dan ke-3 dilihat pada grafik berikut : 

Grafik 2. Penurunan off task behavior subjek 2 
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Dari grafik-grafik yang ada di atas dapat dilihat adanya perubahan 

perilaku off-task behavior dengan cara melihat beberapa aspek yang diukur. 

Perubahan perilaku off-task behavior ditinjau dari beberapa aspek yang 

diukur terlihat lebih baik terlihat dengan frekuensi menurun setelah di 

berikan treatment reward pada saat observasi ke-2 dan k-3. 

Perubahan perilaku off-task behavior subyek dalam masing masing 

aspek dapat dilihat dalam grafik berikut ini :  

a. Tidur dalam kelas  

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa subyek mengalami penurunan tingkat 

off-task behavior. Pada hari jumat, 20 Januari 2017 diakukan obsevasi awal 

dan di dapatkan 2x subyek melakukan off-task behavior. Pada hari sabtu, 21 

Januari 2017 dilakukan obsevasi ke-2 dan hasil yang didapat subyek 

mengalami penurunan off-task behavior menjadi 0x, dan pada hari senin, 23 
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Januari 2017 dilakukan obsevasi ke-3 subyek tetap tidak melakukan off-task 

behavior. 

b. Melamun  

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa subyek mengalami penurunan tingkat 

off-task behavior. Pada hari jumat, 20 Januari 2017 diakukan obsevasi awal 

dan di dapatkan 5x subyek melakukan off-task behavior. Pada hari sabtu, 21 

Januari 2017 dilakukan obsevasi ke-2 dan hasil yang didapat subyek tetap 

melakukan off-task behavior sebanyak 3x, dan pada hari senin, 23 Januari 

2017 dilakukan obsevasi ke-3 subyek mengalami penurunan off-task 

behavior menjadi 1x. 

c. Menggoda teman  

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa subyek mengalami penurunan tingkat 

off-task behavior. Pada hari jumat, 20 Januari 2017 diakukan obsevasi awal 

dan di dapatkan 2x subyek melakukan off-task behavior. Pada hari sabtu, 21 

Januari 2017 dilakukan obsevasi ke-2 dan hasil yang didapat subyek tetap 

melakukan off-task behavior sebanyak 2x, dan pada hari senin, 23 Januari 

2017 dilakukan obsevasi ke-3 subyek tetap melakukan off-task behavior 

sebanyak 2x. 

d. Berjalan jalan di kelas  

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa subyek mengalami penurunan tingkat 

off-task behavior. Pada hari jumat, 20 Januari 2017 diakukan obsevasi awal 

dan di dapatkan 2x subyek melakukan off-task behavior. Pada hari sabtu, 21 

Januari 2017 dilakukan obsevasi ke-2 dan hasil yang didapat subyek tetap 

melakukan off-task behavior sebanyak 2x, dan pada hari senin, 23 Januari 
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2017 dilakukan obsevasi ke-3 subyek mengalami penurunan off-task 

behavior menjadi 0x. 

e. Bermain-main sendiri  

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa subyek mengalami penurunan tingkat 

off-task behavior. Pada hari jumat, 20 Januari 2017 diakukan obsevasi awal 

dan di dapatkan 5x subyek melakukan off-task behavior. Pada hari sabtu, 21 

Januari 2017 dilakukan obsevasi ke-2 dan hasil yang didapat subyek 

mengalami penurunan off-task behavior sebanyak 3x, dan pada hari senin, 23 

Januari 2017 dilakukan obsevasi ke-3 subyek mengalami penurunan off-task 

behavior menjadi 2x. 

f. Berbincang dengan teman (ngobrol sendiri) 

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa subyek mengalami penurunan tingkat 

off-task behavior. Pada hari jumat, 20 Januari 2017 diakukan obsevasi awal 

dan di dapatkan 7x subyek melakukan off-task behavior. Pada hari sabtu, 21 

Januari 2017 dilakukan obsevasi ke-2 dan hasil yang didapat subyek 

mengalami penurunan off-task behavior sebanyak 6x, dan pada hari senin, 23 

Januari 2017 dilakukan obsevasi ke-3 subyek mengalami penurunan off-task 

behavior menjadi 4x. 

g. Tidak mau mengerjakan tugas di kelas 

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa subyek tidak melakukan off-task 

behavior dari obsevasi awal hingga dilakukannya obsevasi ke-3 

h. Bertengkar dengan teman dikelas 
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Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa subyek dari observasi awal 

hingga dilakukannya obsevasi ke-3 subjek tidak melakukan off-task behavior 

yaitu bertengkar dengan teman. 

 

B.  Pembahasan  

Pelaksanaan penelitian ini berlangsung selama tiga hari pada tanggal 

20-23 Januari 2017. Observasi pertama dilakukan pada tanggal 20 Januari 

dilanjutkan observasi ke-2 pada tanggal 21 Januari dan observasi ke-3 

dilakukan pada 23 Januari. Penggunaan reward menggunakan koin ini 

dilakukan di SD 01 Karangrejo Semarang karena disekolah ini belum 

menggunakan reward berupa koin. Selain itu kondisi dan perilaku belajar 

siswa di kelas lima SD 01 Karangrejo Semarang masih rendah, sehingga 

membutuhkan alat untuk memperbaiki perilaku dari siswa yang menunjukan 

perilaku yang tidak di inginkan yaitu menggunakan reward berupa koin 

sementara yang dapat ditukar dengan reward sebenarnya. Dari observasi yang 

dilakukan peneliti berserta tiga observer, menunjukan adanya penurunan 

tingkat perilaku yang tidak di inginkan dalam hal ini off-task behavior 

dengan menggunakan reward yang semakin meningkat setiap observasi 

dilakukan.  

Pada observasi pertama banyak terjadi perilaku off-task behavior, diantaranya 

siswa masih banyak yang melamun, menggoda teman, bejalan jalan di kelas, 

bermain main sendiri, berbincang bincang dengan teman, tidak mau 
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mengerjakan tugas, bertengkar dengan teman. Hal tersebut terjadi karena 

siswa belum terbiasa dengan peraturan peraturan di dalam kelas.  

Pada observasi ke-2 dan ke-3 menunjukan perubahan dan penurunan 

off-task behavior saat diterapkannya reward. Hal ini sejalan dengan teori 

yang dikemukankan oleh Skinner (2013) pengondisian operan (operant 

conditioning) atau pengondisian instrumental adalah bentuk belajar asosiatif 

ketika konsekuensi perilaku mengubah probabilitas terjadinya perilaku 

tersebut. Perilaku operant terjadi secara spontan. Konsekuensi yang 

mengikuti perilaku spontan ini menentukan apakah perilau tersebut akan 

diulang atau tidak. Hasil pada observasi ke-2 dan ke-3, Subjek mengalami 

penurunan off task behavior setelah diberikan stimulus reward berupa koin 

yang dapat dirubah menjadi coklat apabila subjek dapat melakukan perilaku 

yang tidak menunjukan off task behavior. Apabila subjek tetap menunjukan 

perilaku off task behavior maka reward berupa koin tidak diberikan. Karena 

sudah mencapai target yang ditentukan, maka penelitian ini dihentikan pada 

observasi ke-3. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan analisis 

diatas reward mampu menurunkan off task behavior pada siswa kelas lima 

SD 01 Karangrejo Semarang. 

 

Kelemahan Dan Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa kelemahan dan keterbatasan yaitu: 
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1. Proses observasi dalam penelitian ini dilakukan selama 3 hari dengan 

bantuan dari teman peneliti. Teman peneliti tidak bisa melakukan 

observasi dengan jangka waktu yang panjang karena memiliki 

kesibukan masing-masing. Kondisi ini menyebabkan proses penelitian 

yang peneliti lakukan tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu yang 

panjang. 

2. Penggunaan metode reward pada penelitian ini terlihat sangat efektif 

untuk mengubah perilaku yang tidak dikehendaki pada siswa. Namun 

penggunaan reward harus diberikan terus menerus karena hasil yang di 

dapat dalam penelitian ini subjek kembali ke perilaku yang tidak 

dikehendaki/ off-task behavior apabila pemberian treatment dikurangi 

atau dihentikan. 

3. Waktu untuk dilakukannya penelitian dirasa kurang karena hanya 3 

hari. Waktu tersebut yang membuat hasil yang didapat dari penelitian 

ini kurang optimal. 
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