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PENDAHULUAN 

Masa awal kanak-kanak yaitu usia 2-6 tahun, dikenal sebagai periode emas, 

ketika anak secara signifikan mengembangkan kapasitas emosional, sosial, regulatif dan 

moral. Semua aspek merupakan dimensi kritis bagi perkembangan anak dan perlu 

mendapatkan perhatian khusus (Shonkoff dan Phillips, 2000 dalam Maika dkk., 2011). 

Investasi pada pengembangan anak di masa awal kanak-kanak berarti mempersiapkan 

anak menjadi individu yang produktif. Sebaliknya, kegagalan dalam memberi anak 

dasar yang kuat bagi kehidupan yang sehat dan produktif berarti mempertaruhkan 

kesejahteraan dan kepastian masa depan mereka (Center on The Developing Child at 

Harvard University, 2007 dalam Maika dkk., 2011). 

Kualitas stimulasi dari keluarga memegang peran yang penting pada 

perkembangan anak. Status sosial-ekonomi seperti pendidikan orang tua dan 

kemiskinan merupakan faktor yang berkaitan dengan hasil pengembangan anak di masa 

awal kanak-kanak (Duncan dkk., 1994 dalam Maika dkk., 2011). Ragam status sosial-

ekonomi keluarga membentuk suatu karakteristik yang berbeda dalam pola pengasuhan 

dan pandangan orang tua terhadap pendidikan anak (McLoyd dkk., 2006 dalam 

Santrock, 2009). Dalam suatu penelitian menemukan bahwa, anak TK yang berasal dari 

status sosial-ekonomi rendah menunjukkan tingkat atensi yang lebih rendah 

dibandingkan anak yang berasal dari status sosial-ekonomi menengah ke atas, 

sedangkan rendahnya atensi seorang anak menjadi indikasi rendahnya kemampuan 

berprestasi di sekolah (Howse dkk., 2003 dalam McClelland dkk., 2007). Penelitian lain 

yang dilakukan oleh Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada 

menyatakan bahwa, keterlambatan perkembangan anak pada kemampuan kognisi, 

afeksi, dan psikomotorik banyak terjadi pada keluarga berpenghasilan rendah. 

Keterlambatan ini terjadi karena dua faktor, yaitu kekeliruan orang tua dalam pola 

pengasuhan anak dan ketidakmampuan orang tua memberikan pendidikan (PSPK UGM, 

2011). Badan Pusat Statistik (BPS, 2012) menyebutkan, pada tahun 2011 terdapat 

29.890 orang atau 12,36% penduduk Indonesia yang masih hidup dalam garis 

kemiskinan. Hal ini menunjukkan masih banyak keluarga miskin yang membutuhkan 

pertolongan untuk dapat memberikan stimulasi yang maksimal bagi perkembangan anak 

pada periode emas. 
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Salah satu lembaga yang bergerak untuk menolong pengembangan anak-anak 

miskin adalah Compassion Internasional, sedangkan di Indonesia disebut Compassion 

Indonesia. Salah satu program Compassion Indonesia dalam pengembangan anak 

miskin melalui Pusat Pengembangan Anak. Pusat Pengembangan Anak (PPA), 

menolong anak-anak yang berasal dari keluarga miskin melalui program pengembangan 

diri dari segi kognitif, sosioemosional, fisik dan spiritual. Salah satu PPA, yaitu PPA 

IO-968 di Salatiga mengalami kesulitan dalam memberikan layanan pengembangan 

anak. Hal ini terjadi karena mentor PPA memiliki keterbatasan dalam memahami 

tumbuh kembang anak dan penanganan masalah tumbuh kembang anak. Keterbatasan 

ini bersumber dari tingkat pendidikan mentor. Selain itu, seorang mentor bertanggung 

jawab pada satu kelompok besar anak yaitu, sebanyak 10-30 orang dari usia 3 hingga 5 

tahun. Jumlah ini merupakan jumlah yang besar dan menjadi tantangan untuk bisa 

memperhatikan anak dengan maksimal. Mentor yang diterima bekerja di PPA dengan 

kriteria, memiliki keinginan secara pribadi untuk melayani anak, mengalami kelahiran 

baru dalam bidang kerohanian, aktif mengikuti ibadah raya, aktif mengikuti ibadah 

pertengahan minggu, pendidikan minimal SMU atau sederajat. Menyadari keterbatasan 

tersebut, diperlukan bantuan bagi mentor PPA untuk memberikan stimulasi yang tepat 

bagi kebutuhan tiap anak PPA. 

Pada masa awal kanak-kanak terdapat perilaku yang sering muncul, yaitu anak 

yang tidak sabar menunggu giliran atau menunda keinginannya. Hal ini terjadi karena, 

selama masa tersebut perkembangan utama berkisar pada penguasaan dan pengendalian 

lingkungan, sehingga disebut usia menjelajah. Anak memiliki rasa ingin tahu yang besar 

mengenai lingkungan, sehingga sulit menunda keinginannya (Hurlock, 1999). Melalui 

kondisi anak yang telah diuraikan, menarik untuk mengenal lebih lanjut perilaku tidak 

sabar menunggu giliran. Pengertian perilaku tidak sabar menunggu giliran adalah apa 

saja yang individu katakan dan lakukan (Martin & Pear, 2003; Miltenberger, 2004) 

secara tergesa-gesa dan tidak tenang ketika menantikan pertukaran teratur dari hasil 

menggilir (KBBI, 2005). Indikator perilaku tidak sabar menunggu giliran adalah 

berkomentar tidak dapat menunggu giliran (DSM, 1994), ketika menginginkan suatu hal 

langsung mengambil tanpa mau menunggu terlebih dahulu, selalu mengerjakan segala 

sesuatu dengan terburu-buru dan mendapatkan hasil yang kacau (Brown, 2005). Pada 

DSM IV (1994), perilaku tidak sabar menunggu giliran ini menjadi salah satu indikator 
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perilaku impulsif pada anak ADHD. Perilaku impulsif pada anak dapat berkelanjutan 

menjadi perilaku yang bermasalah dari suatu masa ke masa selanjutnya (Kaplan & 

Sadock, 2005). Perilaku ini, jika dibiarkan akan menetap dan menjadi lebih kompleks di 

usia yang lebih dewasa. Pada penelitian sebelumnya, menemukan bahwa anak 

perempuan lebih mudah untuk mengatur keinginannya dalam menunda kepuasan 

sedangkan anak laki-laki lebih sulit untuk mengaturnya (Ponitz dkk., 2008). Melalui 

penelitian tersebut, diketahui anak laki-laki membutuhkan perhatian lebih dalam 

mengelola dan mengatur keinginannya. Kesulitan mengatur keinginan dalam menunda 

kepuasan merupakan kemampuan dalam mengelola impuls yang dapat memunculkan 

perilaku tidak sabar menunggu giliran. 

Perlu adanya upaya untuk mengelola perilaku tidak sabar menunggu giliran 

sebagai tindakan preventif. Berdasarkan penjelasan sebelumnya diketahui bahwa, 

perilaku tidak sabar menunggu giliran merupakan perilaku yang potensial menjadi 

perilaku yang bermasalah apabila dibiarkan. Upaya untuk mengelola perilaku tidak 

sabar menunggu giliran pada masa awal kanak-kanak diperlukan kemampuan 

komunikasi, kognitif, emosi dan sosial yang mendukung. Anak yang berusia 4 tahun 

memiliki kemampuan komunikasi yang lebih baik dibandingkan usia yang lebih muda 

(Cole dkk., 2008). Pada usia 4 tahun, anak mulai mampu mengatur dan melakukan 

kontrol emosinya agar sesuai dengan keadaan di sekitarnya (Sheridan, 2007). Pada usia 

4 tahun, anak mulai masuk subtahap pemikiran intuitif, yaitu anak mampu melakukan 

penalaran primitif dan ingin tahu jawaban atas semua bentuk pertanyaan (Santrock, 

2002). Pada usia ini, anak juga sedang mengembangkan kemampuan sosial dalam 

kelompok, anak mulai terlibat dalam kegitan berkelompok seperti bermain (Hurlock, 

1999). Melalui penjelasan tersebut, usia 4 tahun merupakan usia yang cocok untuk 

memulai pemberian stimulasi mengelola perilaku tidak sabar menunggu giliran. 

Usia 4 tahun merupakan usia pra sekolah di mana anak belum masuk sekolah 

TK dan masih sering bermain, kegiatan bermain menjadi kegiatan utama dalam 

keseharian. Bermain pada masa awal kanak-kanak adalah kegiatan pokok (Hurlock, 

1999). Fungsi permainan bagi anak dapat meningkatkan perkembangan kognitif, 

mengurangi tekanan, meningkatkan daya jelajah, memberikan tempat berteduh yang 

aman bagi perilaku yang secara potensial berbahaya (Santrock, 2002). Dalam 

menentukan permainan yang akan digunakan sebagai media stimulasi, perlu 
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memperhatikan tujuan pemberian stimulasi dan karakteristik penerima bantuan. Sebuah 

permainan tradisional yang sudah lama ditinggalkan anak masa kini, tetapi miliki 

banyak manfaat adalah permainan congklak. Permainan ini merupakan permainan 

sederhana dan mudah dimainkan, sehingga permainan ini cocok untuk anak pada masa 

kanak-kanak awal. Menurut observasi yang telah dilakukan pada tiga orang anak yang 

secara bergantian bermain congklak, perilaku tidak sabar menunggu giliran merupakan 

perilaku yang dominan muncul. Permainan congklak dapat menjadi media untuk 

memunculkan perilaku tidak sabar menunggu giliran sehingga dapat dibantu untuk 

mengelola menjadi lebih adaptif. Selain dapat menjadi media pada penelitian ini, 

permainan congklak terjangkau dengan harga murah, sehingga dapat dimiliki keluarga 

dengan penghasilan rendah.  

Permainan congklak adalah salah satu permainan tradisional di Indonesia. 

Dalam memainkan permainan congklak, dibutuhkan dua orang, papan congklak dan 

biji. Papan congklak terdiri dari 16 lubang, terdapat ada 2 lubang sebagai lubang rumah 

pemain. Empat belas lubang diisi dengan masing-masing 7 buah biji. Kemudian dua 

orang pemain akan bermain memindahkan biji satu persatu mengitari lubang dan 

mengumpulkan biji pada lubang rumah di papan congklak. Pemain yang 

mengumpulkan biji terbanyak adalah pemenang permainan (Bisri, 2013). Permainan 

congklak juga memiliki banyak manfaat lain bagi perkembangan anak.  

Pada penelitian sebelumnya, menjelaskan bahwa congklak mampu 

meningkatkan kemampuan motorik halus anak secara signifikan pada keterampilan 

memegang alat tulis (Bisri, 2013). Penelitian lain di Bandung (Widiawati, 2013) 

menemukan bahwa penggunaan media permainan congklak mampu meningkatkan hasil 

belajar siswa pada pelajaran perkalian dan pembagian dengan tema kerjasama. Selain 

itu Media (2012), berpendapat bahwa adanya peningkatan kognitif anak melalui 

permainan congklak di taman kanak-kanak Aisyiyah VII Kota Padang. Berdasarkan 

penelitian di atas, permainan congklak merupakan permainan yang memiliki dampak 

positif bagi perkembangan anak dan dirasa tepat sebagai media untuk mengelola 

perilaku tidak sabar menunggu giliran pada anak usia 4 tahun. 

Dalam mengembangkan kemampuan mengelola perilaku tidak sabar menunggu 

giliran dapat dilakukan dengan modifikasi perilaku. Modifikasi perilaku diberikan untuk 

mengembangkan suatu pengalaman belajar dan mengembangkan perilaku yang adaptif 
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(Kazdin, 2001). Pengalaman belajar inilah yang membentuk kemampuan mengelola 

perilaku secara praktis. Modifikasi perilaku adalah pendekatan untuk mengukur, 

mengevaluasi dan mengubah perilaku. Penentuan penggunaan teknik berdasarkan 

kebutuhan klien, pengaturan tempat, dan perilaku target yang menjadi sasaran 

perubahan perilaku tersebut (Kazdin, 2001). Salah satu teknik modifikasi perilaku yang 

sederhana adalah teknik fading. 

Dalam penelitian sebelumnya, teknik fading berhasil memunculkan perilaku 

yang diharapkan dan memelihara level interaksi sosial pada anak yang berkebutuhan 

khusus. Subjek penelitian ini terdapat 6 orang anak, terdiri dari 4 anak mengalami 

retardasi mental, 1 anak mengalami retardasi mental dan gangguan borderline, 1 anak 

mengalami lamban bicara (language delay). Keenam partisipan ini mengalami 

peningkatan dan dapat mempertahankan level interaksi sosial dengan teman-temannya 

di dalam kelas setelah mendapatkan intervensi fading dari gurunya (Odom dkk., 1992). 

Teknik fading digunakan untuk menurunkan frekuensi perilaku tidak sabar saat 

menunggu giliran bermain congklak dan memunculkan perilaku baru. Teknik fading 

merupakan suatu teknik yang melibatkan prompting dan positive reinforcement (Martin 

& Pear, 2003). Prompting adalah suatu stimulus yang secara langsung menuntun dan 

mendorong terjadinya perilaku yang diharapkan (Kazdin, 2001). Positive reinforcement 

adalah penguatan yang meningkatkan kemungkinan terjadinya suatu perilaku dengan 

pemberian reward. Teknik fading ini dilakukan dengan cara memberikan prompting 

kepada subjek hingga perilaku yang diharapkan muncul, setelah muncul perilaku 

tersebut langsung mendapatkan penguatan dalam bentuk reward. Reward diberikan 

untuk meningkatkan kemungkinan terjadinya perilaku yang diharapkan. Dengan kata 

lain pada proses ini, perilaku yang sebelumnya sudah muncul akan dialihkan dengan 

prompt untuk memunculkan satu perilaku baru dan pemberian reward meningkatkan 

kemungkinan terjadinya perilaku yang baru. Dalam tahapan ini terjadi proses belajar. 

Proses belajar ini terbentuk ketika individu melalui sebuah stimulus mengeluarkan suatu 

perilaku baru, kemudian mendapatkan reward sebagai dampak dari perilaku tersebut. 

Perilaku baru yang muncul bisa disebut sebagai perilaku yang dikondisikan. 

Selanjutnya, individu memiliki harapan untuk mendapatkan reward sehingga perilaku 

yang dikondisikan akan diulang kembali.  
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Proses belajar yang berlangsung merupakan rangkaian pengulangan pemberian 

prompt dan reward. Pengulangan pemberian prompt dan reward  ini akan menurunkan 

kemungkinan munculnya perilaku tidak sabar menunggu giliran. Pada saat bersamaan, 

prompt dan reward akan mengarahkan untuk membentuk perilaku yang dikondisikan 

menjadi perilaku adaptif. Setelah sebuah perilaku yang dikondisikan sudah muncul, 

secara berangsur-angsur besarnya prompt akan dikurangi hingga partisipan bisa 

memunculkan perilaku tanpa diberikan prompt terlebih dahulu (Martin & Pear, 2003).  

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, diketahui bahwa perlunya 

perhatian lebih pada perkembangan masa awal kanak-kanak dari keluarga yang 

berpenghasilan rendah. Usia 4 tahun merupakan usia yang tepat, karena anak telah 

memiliki kemampuan komunikasi yang baik, mulai mengembangkan pemahaman 

emosi, mampu berinteraksi dengan lebih baik. Situasi bermain merupakan situasi yang 

dominan muncul. Permainan congklak akan menjadi media modifikasi perilaku. 

Permainan congklak merupakan permainan yang memiliki dampak positif serta 

terjangkau bagi masyarakat. Dalam permainan congklak, perilaku tidak sabar menunggu 

giliran merupakan perilaku yang dominan muncul. Perilaku tidak sabar menunggu 

giliran menjadi perilaku target yang akan diturunkan frekuensinya. Modifikasi perilaku 

dengan teknik fading diharapkan mampu menurunkan kemungkinan munculnya 

perilaku target. Melalui penelitian ini, dapat diketahui alternatif penanganan perilaku 

tidak sabar menunggu giliran pada anak usia 4 tahun dan dapat menjadi acuan 

mengembangkan intervensi dalam penanganan perilaku tidak sabar menunggu giliran 

pada anak usia 4 tahun. Dengan demikian tujuan penelitian ini untuk mengetahui 

pengaruh modifikasi perilaku fading dengan media permainan congklak terhadap 

penurunan frekuensi perilaku tidak sabar menunggu giliran pada anak usia 4 tahun.  

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimental-kuasi dengan tidak dilakukan 

randomisasi pada pengambilan partisipan penelitian (Seniati, Yulianto & Setiadi, 2005). 

Metode eksperimental-kuasi dengan partisipan tunggal (single subject research) 

memfokuskan data individu sebagai sampel penelitian (Rosnow dan Rosenthal, 1999 

dalam Sunanto, Takeuchi & Nakata, 2006). Metode ini dipilih karena dapat 

menggambarkan proses yang sedang berlangsung dari awal sebelum pemberian 
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intervensi, selama pemberian intervensi hingga setelah pemberian intervensi (Barlow & 

Hersen, 1984). Pada desain partisipan tunggal, untuk mengambil kesimpulan akhir dan 

mengukur pengaruh intervensi dilakukan dengan cara membandingkan kondisi yang 

berbeda yang dialami individu (Kazdin, 2001). Perbandingan tidak dilakukan 

antarindividu atau kelompok tetapi perbandingan dilakukan pada partisipan yang sama 

dalam kondisi yang berbeda. Menurut Kazdin (2001), pengaruh dari intervensi 

dianalisis dengan observasi pada saat intervensi diberikan dan saat tidak diberikan 

intervensi pada individu yang sama. Kondisi yang dimaksud adalah fase baseline dan 

fase intervensi. 

Fase baseline adalah kondisi ketika pengukuran perilaku sasaran dilakukan pada 

keadaan natural tanpa pemberian intervensi apapun. Fase intervensi adalah kondisi 

ketika suatu intervensi telah diberikan dan perilaku sasaran diukur dalam kondisi 

tersebut (Sunanto, Takeuchi & Nakata, 2006). Pada penelitian dengan desain subjek 

tunggal selalu dilakukan pengukuran perilaku sasaran (target behavior) pada fase 

baseline dan pengulangannya pada sekurang-kurangnya satu fase intervensi (Hasselt 

dan Hersen, 1981 dalam Sunanto, Takeuchi & Nakata, 2006). 

 

Partisipan 

Pada penelitian ini jumlah partisipan satu orang. Partisipan berusia 4 tahun, jenis 

kelamin laki-laki, memiliki kemampuan bahasa yang cukup dan komunikasi yang baik. 

Partisipan terdaftar sebagai anak PPA yang memberikan indikasi berasal dari keluarga 

berpenghasilan rendah. Partisipan belum pernah bermain congklak sebelum proses 

eksperimen berlangsung. Pemilihan partisipan yang belum pernah bermain congklak 

sebagai upaya mengontrol variabel sekunder yang muncul apabila partisipan 

mengetahui apa yang akan terjadi dalam proses eksperimen. 

 

Prosedur Sampling 

Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik Purposive 

Sampling. Pemilihan subjek penelitian menggunakan teknik Purposive Sampling 

didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai hubungan yang erat 

dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Dengan kata lain unit 

sampel yang disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan 

tujuan penelitian (Margono, 2004).  



8 

 

 

 

Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti 

dalam kegiatan mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan 

dipermudah olehnya (Arikunto, 2006). Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan 

data dalam penelitian ini adalah lembar pencatatan data observasi perilaku tidak sabar 

menunggu giliran dan  prosedur dari tahapan pemberian intervensi fading. Di sebalik ini 

terdapat indikator perilaku tidak sabar menunggu giliran yang akan dituliskan di lembar 

pencatatan data observasi, yaitu : 

 

Tabel 1. Indikator Perilaku Tidak Sabar Menunggu Giliran 

Sumber Indikator perilaku asli Indikator perilaku yang disesuaikan 

kondisi permainan congklak 

Perilaku verbal Perilaku non 

verbal 

DSM IV Berkomentar tidak bisa 

menunggu giliran. 

Berkomentar ingin 

segera bergantian 

bermain. 

 

 

(Brown, 

2005) 

Ketika menginginkan suatu 

hal, langsung mengambil 

tanpa mau menunggu 

terlebih dahulu. 

 Langsung mengambil 

biji congklak tanpa 

menunggu giliran. 

(Brown, 

2005) 

Selalu mengerjakan segala 

sesuatu dengan terburu-buru 

dan mendapatkan hasil yang 

kacau. 

 Terburu-buru dalam 

memindahkan biji 

congklak. 

Hasil 

observasi 

saat uji 

coba 

Berkomentar “mesti gini, 

jalan terus, nggak berhenti-

berhenti” 

“halah, lamane”. 

Mengeluh lamanya 

permainan. 

 

Hasil 

observasi 

saat uji 

coba 

Berjalan ke sana ke mari 

ketika lawan sedang 

bermain.  

Membaca buku, tiduran dan 

melihat kesana ke sana ke 

mari ketika lawan sedang 

bermain.  

 

 Mengalihkan fokus 

perhatian ketika 

permainan sedang 

berlangsung (saat 

bermain atau lawan 

bermain).  

 

Intervensi fading diberikan ketika permainan congklak berlangsung. Pada saat 

pemberian reward  selalu disertai penjelasan mengenai alasan pemberian reward 

tersebut. Reward  diberikan berupa makanan sesuai dengan kegemaran partisipan. 

Pemilihan reward makanan disesuaikan dengan usia partisipan yang memiliki minat 
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pada makanan dibandingkan partisipan yang berusia lebih besar. Tahapan pemberian 

intervensi fading akan diuraikan di lampiran.  

 

Desain Penelitian 

Peneliti menggunakan penelitian eksperimental dengan desain within-subject, 

merupakan desain yang menggunakan sekelompok subjek dan setiap subjek diberikan 

beberapa perlakuan dari variabel bebas (Seniati, Yulianto & Setiadi, 2005). Desain ini 

sering sebut dengan desain eksperimen ABA. Karakteristik mendasar mengenai desain 

ABA dengan adanya tiga tahap penelitian eksperimental, yaitu yang pertama huruf A1 

merepresentasikan fase baseline 1, B merepresentasikan fase pemberian intervensi dan 

huruf A2 yang terakhir adalah fase baseline 2. 

Fase baseline 1 (A1) yaitu kondisi alami, ketika partisipan bermain congklak. 

Pada fase ini, partisipan akan bermain congklak dengan eksperimenter. Selama proses 

permainan congklak berlangsung observer akan mencatat frekuensi perilaku tidak sabar 

menunggu giliran yang muncul pada partisipan. Eksperimenter tidak memberikan 

perlakuan apapun dan hanya bermain. Fase ini akan dilaksanakan selama 2 pertemuan 

yang terdiri dari 4 sesi atau putaran permainan.  

Fase Intervensi (B) yaitu kondisi pemberian perlakuan. Dalam penelitian ini, 

perlakuan yang diberikan adalah fading. Partisipan akan diarahkan secara bertahap 

menuju perilaku yang diharapkan dengan pemberian prompt. Ketika perilaku yang 

diharapkan muncul maka partisipan langsung diberi reward. Pemberian prompt pada 

awal intervensi dengan tingkatan yang paling kuat pengaruhnya, kemudian secara 

bertahap tingkatan prompt akan diturunkan hingga subjek mampu memunculkan 

perilaku yang diharapkan secara mandiri. Pemberian intervensi ini dilakukan selama 

permainan congklak sedang berlangsung. Pada fase ini, observer juga mencatat 

frekuensi perilaku tidak sabar menunggu giliran yang muncul pada subjek ketika 

permainan congklak sedang berlangsung. Fase ini akan dilaksanakan selama 8 

pertemuan yang terdiri dari 16 sesi atau putaran permainan.  

Fase baseline 2 (A2) yaitu pengulangan fase baseline sebagai evaluasi pengaruh 

intervensi yang telah diberikan pada subjek. Pada fase ini, partisipan dan eksperimenter 

kembali bermain congklak tanpa pemberian intervensi. Saat permainan congklak 

berlangsung observer akan mencatat frekuensi perilaku tidak sabar menunggu giliran 

yang muncul pada partisipan. Fase ini akan dilaksanakan selama 2 pertemuan yang 
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terdiri dari 4 sesi atau putaran permainan. Penelitian yang akan dilakukan memiliki 

skema rancangan dapat dilihat pada gambar berikut ini  : 

 

Gambar 1. Rancangan penelitian 

 

HASIL PENELITIAN 

Hasil amatan frekuensi perilaku tidak sabar menunggu giliran disampaikan 

bentuk tabel dan grafik. Tabel hasil amatan disajikan dari lima indikator perilaku pada 

tiap sesi dan pertemuan. Tiap pertemuan terdiri dari dua sesi permainan, data yang 

diambil dari satu sesi permainan adalah tiga interval pertama. Penyajian tabel frekuensi 

terbagi dalam tiga fase eksperimen yaitu, fase baseline 1 (A1), fase intervensi (B) dan 

fase baseline 2 (A2). Data yang terkumpul dianalisis dengan dua pendekatan yaitu, 

analisis inspeksi visual pada grafik dan analisis statistik dari data frekuensi perilaku. 

 

Hasil Amatan Fase Baseline 1 (A1) 

Fase baseline  1 dilakukan selama dua pertemuan, setiap pertemuan terdiri dari 

dua sesi permainan congklak. Hasil amatan frekuensi perilaku tidak sabar menunggu 

giliran pada fase baseline 1 (A1) dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

 

Tabel 2. Frekuensi Perilaku Fase Baseline 1 (A1) 

No Indikator Perilaku 

Pertemuan 

1 2 

Sesi A Sesi B Sesi A Sesi B 

1. Mengeluh lamanya permainan 2 3 0 4 

2. Berkomentar ingin segera bergantian bermain 5 3 4 12 

3. Mengalihkan fokus ketika permainan sedang berlangsung 34 43 74 75 

4. Terburu-buru dalam memindahkan biji congklak 0 0 4 9 

5. Langsung mengambil biji tanpa menunggu giliran 0 0 0 0 

Total 41 49 82 100 
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Hasil Amatan Fase Intervensi (B) 

Fase intervensi dilaksanakan sembilan pertemuan. Selama proses ini 

berlangsung, eksperimenter memberikan intervensi sembari melakukan permainan 

congklak bersama partisipan. Hasil amatan frekuensi perilaku tidak sabar menunggu 

giliran pada fase intervensi (B) dibagi menjadi tiga tabel agar lebih mudah dibaca dan 

dipahami. Tabel-tabel tersebut dapat dilihat di bawah ini : 
 

Tabel 3. Frekuensi Perilaku Fase Intervensi (B) Pertemuan Tiga Hingga Lima 
 

No Indikator Perilaku 

Pertemuan 

3 4 5 

Sesi A Sesi B Sesi A Sesi B Sesi A Sesi B 

1. Mengeluh lamanya permainan 0 4 0 0 1 0 

2. Berkomentar ingin segera bergantian bermain 1 0 0 0 2 0 

3. Mengalihkan fokus ketika permainan sedang 

berlangsung 
38 69 13 0 57 61 

4. Terburu-buru dalam memindahkan biji congklak 12 10 2 0 9 3 

5. Langsung mengambil biji tanpa menunggu giliran 0 0 0 0 0 2 

Total 51 83 15 0 69 66 

  

Tabel 4. Frekuensi Perilaku Fase Intervensi (B) Pertemuan Enam Hingga Delapan 

No Indikator Perilaku 

Pertemuan 

6 7 8 

Sesi A Sesi B Sesi A Sesi B Sesi A Sesi B 

1. Mengeluh lamanya permainan 0 3 1 0 0 3 

2. Berkomentar ingin segera bergantian bermain 2 0 2 0 2 0 

3. Mengalihkan fokus ketika permainan sedang 

berlangsung 

45 75 57 61 45 75 

4. Terburu-buru dalam memindahkan biji congklak 9 11 9 3 9 11 

5. Langsung mengambil biji tanpa menunggu giliran 2 2 0 2 2 2 

Total 58 91 69 66 58 91 

 

Tabel 5. Frekuensi Perilaku Fase Intervensi (B) Pertemuan Sembilan Hingga Sebelas 

No Indikator Perilaku 

Pertemuan 

9 10 11 

Sesi A Sesi B Sesi A Sesi B Sesi A Sesi B 

1. Mengeluh lamanya permainan 1 0 0 3 1 0 

2. Berkomentar ingin segera bergantian bermain 2 0 2 0 2 0 

3. Mengalihkan fokus ketika permainan sedang 

berlangsung 

57 61 45 75 57 61 

4. Terburu-buru dalam memindahkan biji congklak 9 3 9 11 9 3 

5. Langsung mengambil biji tanpa menunggu giliran 0 2 2 2 0 2 

Total 69 66 58 91 69 66 
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Hasil Amatan Fase Baseline 2 (A2) 

Fase baseline 2 dilakukan dua pertemuan, tiap pertemuan terdiri dari dua sesi 

permainan. Hasil amatan frekuensi perilaku tidak sabar menunggu giliran pada fase 

baseline 2 (A2) dapat dilihat pada tabel berikut : 
 

Tabel 6. Frekuensi Perilaku Fase Baseline 2 (A2) 

No Indikator Perilaku 

Pertemuan 

12 13 

Sesi A Sesi B Sesi A Sesi B 

1. Mengeluh lamanya permainan 1 0 1 2 
2. Berkomentar ingin segera bergantian bermain 2 0 1 2 
3. Mengalihkan fokus ketika permainan sedang berlangsung 22 38 53 57 
4. Terburu-buru dalam memindahkan biji congklak 0 1 2 5 
5. Langsung mengambil biji tanpa menunggu giliran 0 3 1 2 

Total 25 42 58 68 

 

Hasil Amatan Dalam Bentuk Grafik 

Grafik berikut memaparkan data amatan frekuensi perilaku tidak sabar 

menunggu giliran selama bermain congklak pada fase baseline 1 (A1), fase intervensi 

(B) dan fase baseline 2 (A2).  

 

Gambar 2. Grafik Frekuensi Perilaku Tidak Sabar Menunggu Giliran 

 

Untuk mengetahui pergerakan arah  fluktuasi dan mengetahui penurunan 

frekuensi perilaku tidak sabar menunggu giliran diperlukan analisis inspeksi visual. 
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Analisis inspeksi visual dapat dilakukan dengan beberapa cara sesuai dengan data yang 

disajikan. 

Hasil Analisis Inspeksi Visual 

a. Analisis Kecenderungan Arah (Trend) 

Menurut Barlow dan Hersen (1984), salah satu teknik analisis 

kecenderungan arah yang cocok dengan data frekuensi adalah teknik belah tengah 

(the split-middle technique). Berikut ini tahapan dalam melakukan analisis 

kecenderungan arah menggunakan teknik belah tengah : 

1) Tahap pertama, membagi data pada fase intervensi menjadi dua bagian (1), 

karena data poin ada 18 (genap) garis yang membaginya terdapat di antara data 

poin 7a dan 7b (Gambar 2).  

2) Tahap kedua, dua bagian kanan dan kiri juga dibagi menjadi dua bagian. Pada 

tiap bagian terdapat 9 poin (ganjil) garis yang membaginya terdapat pada data 

poin 5a dan 9b (2a). Garis pembagi dapat dilihat pada (Gambar 2). 

3) Tahap ketiga, tentukan median dari masing-masing belahan (2b). Median pada 

bagian kiri dari skor frekuensi 0 hingga 91 adalah 66. Pada bagian kanan, 

median dari skor frekuensi 58 hingga 91 adalah 66. Skor median ini diletakkan 

pada garis pembagi (2a), maka titik temu antara garis (2a) dengan skor median 

disebut titik (2b).  

4) Tahap keempat, membagi data frekuensi pada fase baseline 1 dan fase baseline 

2 menjadi dua bagian. Pada dua fase ini terdapat 4 poin data (genap), maka garis 

yang membaginya terdapat di antara data poin 1b dan 2a (garis 2c), di antara 

data poin 12b dan 13a (garis 2c). 

5) Tahap kelima, menghitung median pada fase baseline 1 dan fase baseline 2 pada 

masing-masing belahan (2c). Median pada fase baseline 1 dari skor frekuensi 41 

hingga 100 adalah 65,5. Pada fase baseline 2, median dari skor frekuensi 25 

hingga 68 adalah 50. Skor median ini diletakkan pada garis pembagi (2c), maka 

titik temu antara garis (2c) dengan skor median disebut titik (2d). 

6) Tahap keenam, tarik garis sejajar (3) dengan absis yang menghubungkan titik 

(2d) pada fase baseline 1 lalu titik (2b) pada bagian kiri, kanan pada fase 

intervensi dan titik (2d) pada fase baseline 2. 
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Gambar 3. Grafik Kecenderungan Arah 

 

Garis yang terbentuk dari titik (2d) pada fase baseline 1, titik (2b) bagian kiri 

dan kanan fase intervensi, lalu titik (2d) pada fase baseline 2 disebut kecenderungan 

arah (trend) grafik (3). Dengan memperhatikan garis (3), diketahui bahwa terdapat 

kenderungan arah meningkat, mendatar kemudian menurun pada fase baseline 2 

(A2). 

Menurut Barlow dan Hersen (1984), analisis kecenderungan arah didesain 

untuk dapat mengungkapkan garis kecenderungan arah data (linear trend data), agar 

dapat melihat hasil yang sedang berlangsung dan untuk memprediksi hasil 

selanjutnya. Kecenderungan arah menurun pada grafik pada fase baseline 2 (A2) 

menunjukkan adanya kemungkinan penurunan frekuensi perilaku tidak sabar 

menunggu giliran. Namun perlu dicermati, garis (3) nampak sedikit menurun pada 

fase baseline 2 saja sedangkan pada fase baseline 1 dan intervensi kencenderungan 

arah meningkat dan mendatar atau stabil, hal ini menunjukkan kemungkinan 

penurunan frekuensi perilaku tidak signifikan. 
 

b. Analisis Level Perubahan Dalam Satu Kondisi 

Menurut Sunanto, Takeuchi dan Nakata (2006), analisis level perubahan 

digunakan untuk menggambarkan tingkat perubahan data dalam suatu kondisi dan 

antarkondisi. Analisis level perubahan pada tiap fase dilakukan untuk mengetahui 

2b 
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perubahan frekuensi perilaku tidak sabar menunggu giliran yang terjadi di awal dan 

akhir fase. Level perubahan pada fase baseline 1 (A1), diketahui dengan 

menghitung selisih antara sesi A pertemuan pertama dan sesi B pertemuan kedua. 

Sesi A pertemuan pertama frekuensi perilaku sebesar 41 dan sesi B pertemuan 

kedua sebesar 100, maka selisihnya 59. Hal ini menunjukkan ada perubahan 

meningkat 59 yang secara alami ditunjukkan partisipan, karena pada fase baseline 1 

(A1) partisipan belum menerima intervensi. 

Level perubahan fase intervensi (B) didapat dari penghitungan selisih antara 

sesi A hari ketiga (pertemuan pertama di fase intevensi) dengan sesi B hari 

kesebelas (pertemuan terakhir di fase intervensi). Selisih dari 51 (sesi A hari ketiga) 

dengan 66 (sesi B hari kesebelas) adalah 15 yang menunjukkan makna yang 

memburuk. Makna memburuk dari level perubahan fase intervensi diketahui dari 

meningkatnya frekuensi perilaku target. Kondisi tersebut adalah kondisi yang tidak 

sesuai dengan tujuan pemberian intervensi. 

Kemudian melalui Gambar 2. Grafik Frekuensi Perilaku Tidak Sabar 

Menunggu Giliran, dapat diketahui pada fase baseline 2 (A2) nampak ada 

peningkatan jumlah frekuensi. Peningkatan jumlah frekuensi terjadi dari sesi A dan 

B pertemuan kedua belas dengan jumlah 25 dan 42 ke sesi A dan B di pertemuan 

ketiga belas dengan jumlah 58 dan 68. Level perubahan pada fase baseline 2 (A2) 

ini adalah selisih dari 25 dan 68, yaitu 43. Hal ini menunjukkan adanya perubahan 

meningkat 43 dari perilaku tidak sabar menunggu giliran. 
 

c.  Analisis Level Perubahan Antarkondisi 

Selanjutnya terdapat level perubahan antarkondisi atau fase, yaitu antara fase 

baseline 1 (A1) dengan fase intervensi (B). Untuk menentukan level perubahan 

antarkondisi dengan cara berikut ini :  

1) Menentukan data poin pada fase baseline 1 (A1) pada sesi kedua dari 

pertemuan terakhir (100) dan sesi pertama pada fase intervensi (B), yaitu 

(51). 

2) Menghitung selisih antara keduanya (100-51), diperoleh 49. 

Melalui penghitungan di atas dapat diketahui level perubahan antarkondisi 

adalah 49 yang menurun dari fase baseline 1 (A1) ke fase intervensi (B). Perubahan 

level 49 menurun ini memiliki makna baik, karena kondisi menurunnya frekuensi 
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perilaku merupakan tujuan dari pemberian intervensi. Kemudian untuk mengetahui 

level perubahan antarkondisi antara fase intervensi (B) dengan fase baseline 2 (A1), 

dengan cara berikut ini : 

1) Menentukan data poin pada fase intervensi (B) pada sesi kedua dari 

pertemuan terakhir (66) dan sesi pertama pada fase baseline 2 (A2), yaitu 

(25). 

2) Menghitung selisih antara keduanya (66-25), diperoleh 41. 

Melalui penghitungan di atas dapat diketahui level perubahan antarkondisi 

adalah 41 yang menurun dari fase intervensi (B) ke fase baseline 2 (A2). Perubahan 

level 41 menurun ini memiliki makna baik, karena kondisi menurunnya frekuensi 

perilaku merupakan tujuan dari pemberian intervensi. 

Berdasarkan hasil analisis inspeksi visual yang telah dilakukan, terdapat 

kecenderungan arah grafik meningkat pada fase baseline 1 ke fase intervensi, 

mendatar pada fase intervensi dan menurun pada fase intervensi ke fase baseline 2. 

Terdapat level perubahan memburuk karena terjadi perubahan meningkat pada tiap 

fase dalam satu kondisi. Selain itu, terdapat juga level perubahan membaik pada 

antarkondisi, yaitu dari fase baseline 1 (A1) ke fase intervensi (B), dari fase 

intervensi (B) ke fase baseline 2 (A2). Melalui analisis kecenderungan arah, level 

perubahan pada fase intervensi dan level perubahan antarkondisi, berarti terdapat 

kemungkinan pengaruh modifikasi perilaku fading terhadap penurunan frekuensi 

perilaku tidak sabar menunggu giliran namun pengaruhnya tidak signifikan. 

 

Hasil Analisis Statistik 

Analisis statistik dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat 

signifikan perbedaan antara tiga fase, yaitu fase baseline 1 (A1), fase intervensi (B) dan 

fase baseline 2 (A2). Untuk mengetahui tingkat signifikan perbedaan antara tiga fase 

diolah dengan uji Kruskal-Wallis. Alasan menggunakan uji Kruskal-Wallis karena 

datanya berbentuk ordinal dan memiliki tujuan pengujian signifikansi perbedaan nilai 

tiga sampel yang tidak berpasangan. Data tiga sampel yang telah tersaji merupakan 

sampel independen atau tidak berpasangan, yaitu fase baseline 1 (A1), intervensi (B), 

baseline 2 (A2) pada satu partisipan. Berikut ini hasil uji Kruskal-Wallis dengan 

program SPSS Statistic 16.0 : 
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Kruskal-Wallis Test 

Ranks 

 
Fase N 

Mean 
Rank 

 Frekuensi 
Perilaku 

Baseline 1 2 9.00 

Intervensi 9 6.78 

Baseline 2 2 6.00 

Total 13  

         
 

Pada tabel di atas kiri, diuraikan mengenai jumlah data pada tiap kelompok, 

jumlah seluruhan data dan mean rank (rata-rata rangking). Pada kelompok fase baseline 

1 (A1) rata-rata rangkingnya adalah 9, kemudian pada fase intervensi (B) adalah 6,78 

dan pada fase baseline 2 (A2) adalah 6. Sedangkan melalui hasil uji Kruskal Wallis, 

dinyatakan ada perbedaan signifikan apabila nilai Asymp. Sig (2 tailed) < tingkat 

signifikan 0,05. Statistik hitung dari data di atas adalah 0,708. Dengan level signifikan 

5% maka 0,708 > 0,05 yang berarti Hₒ diterima atau tidak ada perbedaan signifikan 

antara fase baseline 1 (A1), intervensi (B), baseline 2 (A2). 

 

PEMBAHASAN 

Hasil penelitian ini menunjukkan tidak ada pengaruh signifikan dari modifikasi 

perilaku fading terhadap penurunan frekuensi perilaku tidak sabar menunggu giliran. 

Melalui dua pendekatan analisis ini, dapat diketahui bahwa ada keterbatasan dan 

kekurangan dari proses eksperimen, sehingga pengaruh intervensi tidak signifikan. 

Peneliti memprediksi beberapa faktor yang menyebabkan modifikasi perilaku fading 

tidak berpengaruh signifikan dalam menurunkan frekuensi perilaku tidak sabar 

menunggu giliran. 

 Pada proses eksperimen terdapat perilaku yang mendominasi muncul dan 

menjadi variabel sekunder yang tidak bisa dikontrol. Perilaku yang mendominasi pada 

fase baseline 1 (A1) dan  pada awal hingga pertengahan fase intervensi (B) adalah 

enggan bermain congklak. Kemungkinan terdapat dua penyebab dari perilaku enggan 

bermain congklak, pertama partisipan masih dalam kondisi adaptasi dengan permainan 

congklak, kedua karena gender memengaruhi perilaku bermain. Kondisi partisipan 

Test Statistics
a,b

 

 Frekuensi 
Perilaku 

Chi-Square .691 

df 2 

Asymp. Sig. .708 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Fase 
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masih dalam proses adaptasi karena partisipan baru pertama kali datang ke kampus 

UKSW dan ruangan eksperimen, mengetahui banyak hal baru yang belum pernah 

dilihat. Situasi ruangan eksperimen sudah diatur agar tidak banyak stimulus yang 

mengganggu, namun terdapat beberapa benda yang belum pernah ditemui partisipan 

sehingga menarik perhatian partisipan. Selain itu, sebelum pelaksanaan eksperimen 

partisipan belum pernah bermain congklak sehingga memerlukan proses adaptasi untuk 

melakukan permainan tersebut. 

Pada saat pelaksanaan eksperimen, partisipan nampak lebih tertarik bermain 

karpet yang menjadi alas duduk, karena partisipan belum pernah melihat karpet yang 

dapat dibongkar dan dipasang kembali. Karpet yang menjadi alas duduk juga memiliki 

warna dan bentuk-bentuk yang menarik bagi partisipan. Melalui kondisi ini, terdapat 

kesalahan dalam pengaturan ruangan sehingga karpet alas duduk menjadi variabel 

sekunder yang mengalihkan perhatian partisipan dari permainan congklak. Perilaku 

enggan bermain congklak dan karpet alas duduk menjadi variabel sekunder selama fase 

baseline 1 (A1) dan awal hingga pertengahan fase intervensi (B2). Menurut Seniati, 

Yulianto dan Setiadi (2005), variabel sekunder yang tidak bisa dikontrol dapat 

memengaruhi variabel terikat atau berinteraksi dengan variabel bebas yang secara 

bersamaan memengaruhi variabel terikat. Dalam kondisi ini, perilaku enggan bermain 

congklak dan kesalahan dalam pengaturan ruangan memengaruhi perilaku partisipan 

selama proses permainan congklak yang juga berdampak pada kurang maksimalnya 

pemberian intervensi fading.  

Kemungkinan penyebab munculnya perilaku enggan bermain congklak adalah 

faktor gender. Menurut Papalia, Olds dan Feldman (2009), kebanyakan anak laki-laki 

memilih permainan aktif, bersemangat dalam kelompok yang relatif besar, sedangkan 

anak perempuan memilih permainan yang lebih kalem, rukun dengan satu teman. 

Berdasarkan penjelasan tersebut nampak jelas bahwa, anak laki-laki memiliki 

kecenderungan minat yang minim pada permainan congklak, karena karakteristik 

permainan congklak yang bertolak belakang dengan kecenderungan perilaku bermain 

pada anak laki-laki. Permainan congklak yang hanya dimainkan oleh dua orang, hanya 

melibatkan tangan untuk memindahkan dan mengedarkan biji merupakan permainan 

yang cukup membosankan bagi anak laki-laki yang gemar dengan permainan aktif.  
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Terdapat peningkatan minat partisipan pada permainan congklak dan penurunan 

waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan satu putaran permainan. Hal ini 

merupakan hasil dari strategi yang dilakukan eksperimenter di pertengahan proses 

eksperimen. Pada pertengahan proses eksperimen yaitu saat perilaku enggan bermain 

congklak mendominasi dan menghambat jalannya eksperimen. Eksperimenter menjalin 

rapport di tiap awal pertemuan dan berupaya untuk membuat permainan congklak 

menarik bagi partisipan. Eksperimenter menjalin rapport di tiap awal pertemuan dengan 

cara menjemput partisipan dan ibunya di pintu gerbang UKSW dan mengajak 

berbincang selama perjalanan menuju gedung Fakultas Psikologi. Upaya dalam 

membuat permainan congklak menarik dilakukan dengan cara, membuat suasana 

bermain congklak menyenangkan dengan bercerita sembari bermain, bernyanyi, 

bermain peran dan mengikuti imajinasi partisipan dengan media permainan congklak.  

Selain itu, di setiap akhir sesi partisipan diperbolehkan memilih satu buah 

permainan lain untuk dimainkan sebagai pengisi di masa jeda. Hal ini cukup efektif 

karena perilaku partisipan berubah di pertengahan fase intervensi (B) hingga fase 

baseline 2 (A2). Perilaku partisipan menjadi lebih bersemangat bermain congklak tanpa 

dibujuk untuk mau bermain congklak dan partisipan dapat menyelesaikan permainan 

congklak dengan lebih cepat. Perilaku bersemangat untuk bermain congklak 

mendukung eksperimenter dapat secara maksimal memberikan intervensi dibandingkan 

pada pertemuan awal fase intervensi (B).  

Salah satu faktor pembentuk perilaku anak adalah temperamen. Menurut Oliver 

(2002), temperamen adalah gaya alami seorang anak ketika berinteraksi dan 

memberikan reaksi pada orang di sekitar serta lingkungannya. Terdapat tiga tipe 

temperamen yang muncul dalam diri anak yaitu, anak yang mudah atau fleksibel, anak 

yang sulit, aktif atau penuh semangat dan tipe ketiga lambat untuk berlatih atau berhati-

hati (Thomas & Chess, 1970 dalam Oliver, 2002). Dalam upaya memperlakukan anak 

dengan tepat, perlu memahami tipe temperamen, kemudian dapat menentukan strategi 

penanganan anak (Oliver, 2002). Menyadari peranan temperamen dalam penanganan 

anak, maka sebaiknya dalam penelitian eksperimen mempertimbangkan tipe 

temperamen partisipan sebelum masuk dalam proses eksperimen. Peneliti sebaiknya 

melakukan observasi awal atau memberikan kuisioner kepada orang tua untuk dapat 

mengetahui tipe temperamen partisipan. Pemahaman mengenai temperamen partisipan 
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akan menolong eksperimenter saat bermain congklak, pemberian intervensi dan 

penanganan partisipan. Hal ini menjadi keterbatasan dalam penelitian ini, karena 

peneliti tidak mempertimbangkan tipe temperamen partisipan dalam pemberian 

intervensi sehingga kesulitan dalam menangani perilaku partisipan. 

Salah satu faktor yang menyebabkan tidak adanya pengaruh intervensi adalah 

fase baseline 1 (A1) yang singkat yaitu hanya 2 pertemuan. Fase baseline 1 (A1) yang 

hanya 2 kali pertemuan dengan empat sesi menghasilkan data yang tidak stabil dan 

dapat dilihat pada Gambar 2. Grafik Frekuensi Perilaku Tidak Sabar Menunggu Giliran. 

Menurut Sunanto, Takeuchi dan Nakata (2006), ketidakstabilan pada sesi-sesi awal 

dimungkinan karena partisipan belum beradaptasi dengan tugas yang diberikan dalam 

rangka pengukuran data. Ketika data belum stabil sebaiknya peneliti memberikan 

kesempatan bagi partisipan untuk beradaptasi dengan tugas atau keadaan sampai data 

menjadi stabil, setelah itu intervensi dapat dilakukan. 

Kondisi partisipan yang masih dalam proses adaptasi dengan kondisi lingkungan 

menunjukkan partisipan belum siap menerima intervensi. Dalam kondisi tersebut, 

partisipan tetap menerima intervensi, sehingga intervensi tidak memberikan pengaruh 

yang diharapkan karena partisipan masih belum siap. Selain itu, dampak dari data yang 

tidak stabil ini adalah kesulitan dalam melakukan inspeksi visual dan analisis data untuk 

mengevaluasi intervensi (Barlow & Hersen, 1984). Kesulitan dalam melakukan analisis 

inspeksi visual memengaruhi analisis data, sehingga tidak nampak jelas pengaruh 

intervensi pada variabel terikat. Sedangkan, kondisi partisipan yang belum siap 

menerima intervensi menyebabkan intervensi tidak dapat diterima dengan baik, lalu 

memengaruhi hasil analisis hingga menunjukkan tidak ada pengaruh intervensi pada 

variabel terikat. Kondisi tidak stabil pada fase baseline 1 (A1) memengaruhi kondisi 

pada fase berikutnya yaitu fase intervensi (B). Melalui Gambar 2. Grafik Frekuensi 

Perilaku Tidak Sabar Menunggu Giliran diketahui bahwa grafik pada fase intervensi 

(B), pergerakan data fluktuasi dengan naik dan turun secara tajam di awal sesi. Hal ini 

memengaruhi analisis kecenderungan arah sehingga kecenderungan arah pada grafik 

tersebut menurun pada fase baseline 2 namun tidak signifikan. 

Selama proses eksperimen berlangsung kondisi partisipan tidak stabil. Pada 

pertemuan awal sebelum fase baseline 1 (A1), partisipan datang ke ruang eksperimen 

dalam kondisi tubuh kurang sehat, sehingga tidak bisa belajar bermain congklak dengan 
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maksimal. Kemudian pada pertemuan keempat yaitu pertemuan kedua di fase intervensi 

(B). Partisipan kurang istirahat karena pada malam sebelum pertemuan eksperimen, 

partisipan tidur terlalu larut malam dan paginya bangun lebih pagi dari biasanya. Hal ini 

terjadi karena di dekat rumah partisipan sedang berlangsung pernikahan dari kerabat 

orang tua partisipan sehingga banyak anggota keluarga yang berkumpul dan bermain 

hingga larut malam. Pada pertemuan tersebut, partisipan tidak mau bermain congklak, 

tidak berbicara atau bercerita seperti pertemuan sebelumnya dan hanya diam. Ketika 

ditanya mau bermain congklak, ia menggelengkan kepala, kemudian ditanya kenapa 

tidak mau, ia menjawab mengantuk. Berdasarkan kondisi tersebut, eksperimenter 

memperbolehkan partisipan pulang, sehingga tampak ada penurunan signifikan pada 

Gambar 2. Grafik Frekuensi Perilaku Tidak Sabar Menunggu Giliran, karena partisipan 

hanya bermain selama 8 menit dan tidak mampu menyelesaikan satu putaran permainan. 

Pada pertemuan terakhir, pertemuan ketiga belas pada fase baseline 2 (A2), 

partisipan mengeluh hendak buang air besar. Ketika ditawarkan untuk buang air besar di 

toilet dekat ruang eksperimen, partisipan menolak dan ingin melakukannya di 

rumahnya. Pada pertemuan terakhir sesi kedua ini, partisipan sering mengeluh dan 

merengek ingin segera pulang, sehingga nampak ada peningkatan frekuensi perilaku 

dibandingkan pertemuan sebelumnya (Gambar 2. Grafik Frekuensi Perilaku Tidak 

Sabar Menunggu Giliran). Berdasarkan tiga kondisi di atas, kondisi partisipan yang 

tidak stabil menjadi variabel sekunder yang memengaruhi partisipan sehingga 

jalanannya proses eksperimen terganggu. Kondisi partisipan juga memengaruhi perilaku 

selama proses eksperimen, berdampak dengan adanya fluktuasi grafik pada Gambar 2. 

Grafik Frekuensi Perilaku Tidak Sabar Menunggu Giliran, sehingga pada fase intervensi 

(B) data tidak menunjukkan penurunan yang signifikan. 

Kondisi partisipan yang tidak stabil dan perilaku enggan bermain congklak, 

menyebabkan eksperimenter bekerja ekstra agar partisipan tetap bisa mengikuti proses 

eksperimen dengan baik dan melakukan penyesuaian intervensi yang diberikan dari 

modul intervensi yang telah disusun. Pengubahan modul intervensi yang dilakukan 

eksperimenter kurang memperhatikan kaidah intervensi sehingga terdapat penumpukan 

indikator perilaku yang diintervensi. Hal ini membuat intervensi kurang efektif. Selain 

itu, fokus intervensi didominasi pada indikator mengalihkan fokus selama permainan 

berlangsung, hal ini terjadi karena perilaku ini merupakan perilaku yang dominan 
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terjadi. Sedangkan pada indikator perilaku langsung mengambil biji congklak kurang 

mendapatkan penanganan yang baik.  

Frekuensi perilaku yang nampak pada tiap indikator telah dipaparkan dalam 

Tabel 2.; Tabel 3.; Tabel 4; Tabel 5.; Tabel 6. Pada pertemuan pertama hingga keempat 

dan pada pertemuan ke tujuh, perilaku langsung mengambil biji congklak tidak muncul. 

Perilaku ini tidak muncul karena partisipan masih tertarik dengan permainan lain dan 

tidak memiliki minat pada permainan congklak. Kemudian pada pertemuan kesebelas 

frekuensi perilaku mengalihkan fokus turun dan frekuensi perilaku langsung mengambil 

biji congklak naik. Tiap indikator perilaku muncul dengan persebaran tidak sama satu 

dengan yang lain, hal ini terjadi karena perbedaan kondisi anak, mood, durasi permainan 

yang berbeda satu dengan yang lain. Pada keseluruhan data yang menyajikan jumlah 

frekuensi perilaku tiap indikator, perilaku mengalihkan fokus merupakan perilaku yang 

dominan muncul. Hal ini terjadi karena keterbatasan rentang atensi, partisipan enggan 

bermain congklak dan keterbatasan dari rancangan eksperimen.  

Pada indikator perilaku mengalihkan fokus selama permainan muncul dengan 

frekuensi tinggi karena rentang atensi anak usia 4 tahun yang terbatas. Menurut Sirpal 

(2013), rentang atensi anak usia 4 tahun umumnya selama 7 sampai 8 menit untuk 

melakukan satu aktivitas dan atensi maksimal selama 15 menit pada kegiatan yang 

menarik bagi anak. Berdasarkan pendapat tersebut, diketahui bahwa anak usia 4 tahun 

tidak memiliki rentang atensi yang panjang pada satu aktivitas. Pada pelaksanaan 

eksperimen, rata-rata waktu permainan congklak berlangsung selama 30 menit dalam 

satu sesi permainan, sehingga perilaku mengalihkan fokus wajar terjadi pada partisipan 

karena rentang atensi partisipan yang terbatas. Indikator perilaku mengalihkan fokus 

perhatian masuk dalam alat ukur hasil dari observasi tahapan uji coba eksperimen dan 

bukan dari literatur. Hal ini menjadi keterbatasan dalam penelitian ini, bahwa indikator 

perilaku mengalihkan fokus selama permainan seharusnya mempertimbangkan 

keterbatasan rentang atensi partisipan atau dilakukan pengkajian ulang bagi indikator 

ini. Selain itu, perlu adanya perbaikkan konsep eksperimen dengan memperhatikan 

keterbatasan rentang atensi anak, sehingga dapat mempersingkat sesi atau bisa 

melakukan strategi lain yang dapat mengatasi keterbatasan ini. 

Selain keterbatasan yang telah dijelaskan di atas, terdapat tahapan pemberian 

intervensi yang tidak proporsional. Hal ini terjadi karena eksperimenter kurang berhati-
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hati ketika menetapkan indikator perilaku yang akan diintervensi pada tiap pertemuan 

dan pemberian prompt serta tahapan pengurangan prompt. Menurut Martin dan Pear 

(2003), salah satu faktor yang memengaruhi efektifitas pemberian intervensi dengan 

teknik fading adalah pemilihan langkah-langkah fading. Setiap pemilihan tahapan dalam 

melakukan eliminasi prompt harus dilakukan dengan hati-hati. Dalam memilih porsi 

prompt tidak boleh kurang ataupun lebih. Agar dapat akurat dalam memilih porsi 

prompt, dapat dilakukan dengan melakukan observasi secara cermat terhadap 

perubahan. Namun, dalam pelaksanaannya, eksperimenter kurang berhati-hati dalam 

memilih prompt untuk tiap indikator perilaku yang diintervensi pada tiap sesi dan 

melakukan eliminasi prompt.  

Intervensi fading sebaiknya ditindaklanjuti dengan intervensi lain agar dapat 

lebih efektif menurunkan frekuensi perilaku tidak sabar menunggu giliran.  Menurut 

Martin dan Pear (2003), intervensi fading  digunakan untuk mengembangkan perilaku 

yang tepat. Dalam penjelasannya teknik fading  ini mampu membentuk perilaku baru, 

namun tidak bisa mempertahankan perilaku pada situasi alami yang berbeda dengan 

situasi saat pemberian intervensi. Teknik ini dapat membentuk perilaku baru pada fase 

intervensi (B), namun tidak bisa menetap hingga fase baseline 2 (A2). Dengan kata lain, 

dampak intervensi teknik fading membuat fase baseline  1 (A1) sama dengan fase 

baseline 2 (A2) yang membuat perilaku partisipan kembali sama seperti semula.  

Melalui penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa intervensi fading sebaiknya 

ditindaklanjuti dengan intervensi lain yang dapat membuat perilaku partisipan dapat 

menetap. Salah satu teknik modifikasi perilaku yang dapat menindaklanjuti teknik 

fading adalah teknik intermittent reinforcement. Teknik intermittent reinforcement 

adalah teknik yang digunakan untuk mempertahankan suatu perilaku dengan cara 

memberikan penguatan sesekali daripada penguatan yang dilakukan setiap saat pada 

tahapan sebelumnya (Martin & Pear, 2003). Teknik ini cocok digunakan setelah 

modifikasi perilaku teknik fading selesai diberikan. Pada intervensi fading banyaknya 

pemberian penguatan atau reward masih tinggi, sehingga diperlukan intervensi 

intermittent reinforcement untuk mengatur pemberian reward agar partisipan dapat 

mempertahankan perilaku yang telah dibentuk.  

Lalu, terdapat keterbatasan dari alat ukur yang tidak disadari di persiapan 

penelitian sehingga berdampak pada hasil penelitian. Alat ukur yang dibuat terdiri dari 
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lima indikator perilaku yang menjadi bagian dari satu perilaku target. Perilaku target 

adalah perilaku tidak sabar menunggu giliran. Kemudian lima indikator perilaku adalah 

berkomentar ingin segera bergantian bermain, langsung mengambil biji congklak tanpa 

menunggu giliran, terburu-buru dalam memindahkan biji congklak, mengeluh lamanya 

permainan, mengalihkan fokus perhatian ketika permainan congklak sedang 

berlangsung. Kelima indikator perilaku ini merupakan perilaku yang berdiri sendiri dan 

dapat berlangsung secara bergantian atau bersamaan ketika proses permainan congklak 

sedang berlangsung. Karakteristik dari alat ukur ini menyebabkan sulit untuk 

melakukan observasi dan memberikan intervensi dalam waktu bersamaan. Menurut 

Kazdin (2001), salah satu syarat dalam menentukan perilaku yang akan di intervensi 

adalah perilaku yang dipilih harus mendesak untuk ditangani dalam situasi keseharian. 

Dari kelima indikator perilaku kemungkinan terdapat satu perilaku yang paling 

mendesak untuk ditangani, sehingga eksperimenter dapat memilih salah satu indikator 

perilaku untuk diamati dan diintervensi. 

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, 

maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan dari modifikasi perilaku 

fading terhadap penurunan frekuensi perilaku tidak sabar menunggu giliran pada anak 

usia 4 tahun. Tidak adanya pengaruh signifikan dari intervensi pada variabel terikat 

terjadi karena beberapa keterbatasan penelitian yang telah diuraikan. 

Selanjutnya, orang tua dapat melakukan upaya lain untuk menangani perilaku 

tidak sabar anak seperti, memberikan pengertian, perhatian pada anak dalam belajar 

menunggu giliran, penjelasan mengenai mengapa harus menunggu giliran, bagaimana 

cara menunggu giliran yang baik, serta memberikan pemahaman mengenai apa yang 

dialami anak. Peneliti dapat menindaklanjuti teknik fading adalah teknik intermittent 

reinforcement yang akan berfungsi untuk mempertahankan perilaku yang telah 

terbentuk. Peneliti dapat melakukan seleksi partisipan. Seleksi partisipan dilakukan 

sebagai upaya untuk mengkontrol perilaku enggan bermain congklak dan sarana untuk 

memprediksi kekhasan perilaku partisipan. Peneliti dapat membekali orang tua untuk 

dapat menjaga kondisi mood dan kondisi fisik partisipan selama proses eksperimen di 

luar dari ruangan eksperimen. Peneliti selayaknya lebih memperhatikan penataan 

ruangan eksperimen untuk menetralisir dampak variabel sekunder. Permainan congklak 

dirasa lebih cocok bagi anak perempuan, sehingga bisa mempertimbangkan jenis 
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permainan disesuaikan dengan gender partisipan. Peneliti dapat memperpanjang 

pelaksanaan proses eksperimen, karena pada fase baseline 1 (A1) pertemuan kurang 

panjang yang menyebabkan data tidak stabil. Hal ini berdampak pada kesulitan analisis 

inspeksi visual antarkondisi dan partisipan belum siap masuk fase intervensi (B). 

Keterbatasan yang terjadi dapat dijadikan pembelajaran untuk bisa diperbaiki pada 

penelitian selanjutnya. 
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LAMPIRAN 

 

Tabel 1. 

Modul : Tahapan Pemberian Intervensi Fading 
 

 

Pertemuan Teknik Tindakan Target capaian 

1 

(Sesi 1) 

Prompt fisik 

dan reward 

Eksperimenter  menuntun partisipan secara fisik 

untuk tidak langsung mengambil biji. Ketika 

partisipan bisa menunggu sampai lawan selesai 

memasukan biji congklak, partisipan menerima 

reward.  

 

Frekuensi perilaku 

langsung mengambil biji 

lawan menurun.  

1 

(Sesi 2) 

Modelling 

prompt, 

prompt 

verbal dan 

reward 

Eksperimenter mendemonstrasikan kepada 

partisipan untuk menunggu sampai lawan selesai 

bermain baru boleh mengambil giliran. Ketika 

eksperimenter bermain dan partisipan bisa 

menunggu sampai eksperimenter selesai bermain 

baru mengambil giliran, maka partisipan 

mendapatkan reward.  

Frekuensi perilaku 

langsung mengambil biji 

lawan menurun. 

2 

(Sesi 1) 

Modelling 

prompt, 

prompt 

verbal dan 

reward 

Eksperimenter mendemonstrasikan pada partisipan 

untuk satu persatu memindahkan biji. Ketika 

partisipan bermain congklak, dapat memindahkan 

biji satu persatu  maka eksperimenter memberikan 

reward. 

  

Frekuensi perilaku 

terburu- buru 

memindahkan biji 

menurun.  

 

2 

(Sesi 2) 

Prompt 

verbal dan 

reward 

Eksperimenter memberikan prompt secara verbal 

agar partisipan bisa memindakan biji satu persatu. 

Ketika partisipan memindahkan biji satu persatu 

maka eksperimenter memberikan reward. 

 

Frekuensi perilaku 

terburu-buru 

memindahkan biji 

menurun.  

3 

(Sesi 1) 

Prompt fisik 

dan reward 

Eksperimenter menuntun partisipan secara fisik 

untuk fokus pada permainan ketika lawan bermain. 

Ketika subjek memfokuskan perhatian sampai 

lawan selesai bermain, partisipan menerima reward.  

  

Frekuensi perilaku 

mengalihkan fokus 

ketika permainan sedang 

berlangsung dapat 

menurun. 

3 

(Sesi 2) 

Modelling 

prompt, 

prompt 

verbal dan 

reward 

Eksperimenter mendemonstrasikan pada partisipan 

untuk fokus pada permainan saat lawan sedang 

bermain. Ketika dapat fokus pada permainan maka 

eksperimenter memberikan reward.   

 

Frekuensi perilaku 

mengalihkan fokus 

ketika permainan sedang 

berlangsung dapat 

menurun. 

4 

(Sesi 1) 

Prompt 

verbal dan 

reward 

Eksperimenter mendemonstrasikan pada partisipan 

untuk tidak berkomentar untuk bergantian giliran. 

Ketika partisipan berhenti berkomentar untuk 

bergantian giliran maka eksperimenter memberikan 

reward.  

 

Frekuensi berkomentar 

ingin segera bergantian 

bermain dapat menurun. 

4 

(Sesi 2) 

Prompt 

verbal dan 

reward 

Eksperimenter memberikan instruksi agar 

partisipan menunggu dengan sabar selama lawan 

bermain. Ketika partisipan berhenti berkomentar 

untuk bergantian giliran maka eksperimenter 

memberikan reward.  

Frekuensi berkomentar 

ingin segera bergantian 

bermain dapat menurun. 

5 

(Sesi 1) 

 

Prompt 

verbal dan 

reward 

Eksperimenter mendemonstrasikan pada partisipan 

untuk tidak mengeluh lamanya permainan ketika 

lawan sedang bermain. Ketika partisipan berhenti 

mengeluh lamanya permainan maka eksperimenter 

memberikan reward.   

Frekuensi perilaku 

mengeluh lamanya 

permainan dapat 

menurun. 
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Tabel 1. Lanjutan  

 

 

Pertemuan Teknik Tindakan Target capaian 

5 

(Sesi 2) 

Prompt 

verbal dan 

reward 

Eksperimenter memberikan instruksi agar 

partisipan dapat menunggu giliran dan tidak 

mengeluh lamanya permainan saat lawan sedang 

bermain. Ketika partisipan berhenti mengeluh 

lamanya permainan maka maka eksperimenter 

memberikan reward. 

 

Frekuensi perilaku 

mengeluh lamanya 

permainan dapat 

menurun. 

6 

(Sesi 1) 

Modelling 

prompt, 

prompt 

verbal dan 

reward  

Eksperimenter mendemonstrasikan pada partispan 

keseluruhan kemampuan yang sudah diajarakan 

pada lima pertemuan sebelumnya. Ketika partisipan 

bisa mengikuti apa yang didemonstrasikan maka 

eksperimenter memberikan reward.  Pada 

pertemuan 1-6  dan di sesi ini reward diberikan 

secara konsisten setiap kali eksperimenter selesai 

bermain. 

 

Frekuensi perilaku tidak 

sabar menunggu giliran 

saat bermain congklak 

dapat menurun. 
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(Sesi 2) 

Prompt 

verbal dan 

reward 

Eksperimenter memberikan instruksi pada 

partisipan keseluruhan kemampuan yang sudah 

diajarkan pada lima pertemuan sebelumnya. Ketika 

partisipan bisa mengikuti apa yang diinstruksikan 

maka eksperimenter memberikan reward.  Pada sesi 

ini  reward diberikan secara berselang. Contohnya 

pemberian pertama setelah peneliti selesai bermain, 

kedua tidak diberikan reward ketika peneliti selesai 

bermain, ketiga diberikan reward ketika peneliti 

selesai bermain dan seterusnya. 

 

Frekuensi perilaku tidak 

sabar menunggu giliran 

saat bermain congklak 

dapat menurun. 
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(Sesi 1) 

 

Prompt 

verbal dan 

reward 

Eksperimenter memberikan instruksi pada 

partisipan keseluruhan kemampuan yang sudah 

diajarkan pada lima pertemuan sebelumnya. Ketika 

partisipan bisa mengikuti apa yang diinstruksikan 

maka eksperimenter memberikan reward.  Pada 

pertemuan ini, reward diberikan setiap dua kali 

peneliti selesai bermain. 

 

Frekuensi perilaku tidak 

sabar menunggu giliran 

saat bermain congklak 

dapat menurun. 
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(Sesi 2) 

Prompt 

verbal dan 

reward 

Ketika partisipan bisa melakukan perilaku yang 

sudah diajarkan pada pertemuan sebelumnya tanpa 

diberikan prompt maka eksperimenter memberikan 

reward. Pada pertemuan ini, reward diberikan 

setiap tiga kali peneliti selesai bermain. 

 

Frekuensi perilaku tidak 

sabar menunggu giliran 

saat bermain congklak 

dapat menurun. 
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(Sesi 1) 

Reward Ketika partisipan  bisa melakukan perilaku yang 

sudah diajarkan pada pertemuan sebelumnya tanpa 

diberikan prompt maka eksperimenter memberikan 

reward.  Pada pertemuan ini, reward diberikan 

setiap tiga kali peneliti selesai bermain. 

 

Frekuensi perilaku tidak 

sabar menunggu giliran 

saat bermain congklak 

dapat menurun. 

8 

(Sesi 2) 

Reward Ketika partisipan bisa melakukan perilaku yang 

sudah diajarkan pada pertemuan sebelumnya tanpa 

diberikan prompt maka eksperimenter memberikan 

reward.  Pada pertemuan ini, reward diberikan 

setiap tiga kali peneliti selesai bermain. 

 

Frekuensi perilaku tidak 

sabar menunggu giliran 

saat bermain congklak 

dapat menurun. 
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