
 

 
 

 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER    
PROGRAM STUDI PSIKOLOGI – FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS GUNADARMA 

MATA KULIAH : MODIFIKASI PERILAKU 
 KODE MATA KULIAH/SKS : IT-051204 / 2 SKS    

 

Silabus :    Agar mahasiswa mengetahui dan memahami terbentuknya perilaku dalam pendekatan behavioristik, prinsip-prinsip teori behavioristik 
yang digunakan dalam modifikasi perilaku, dan memahami pemanfaatan prinsip-prinsip tersebut dalam perubahan perilaku pada berbagai 
area aplikasi. 

 

Minggu Kemampuan Akhir yang 
Diharapkan 

  

Bahan Kajian (Materi 
Pelajaran) 

Metode/Bentuk 
Pembelajaran 

Waktu 
Belajar  
(Menit) 

Kriteria   Penilaian 
(Indikator) 

Bobot 
Nilai (%) 

Sumber 
belajar 

1.  A. Mahasiswa mampu 
memahami dan 
menjelaskan pengertian, 
tujuan, dan proses dari 
modifikasi perilaku  

B. Mahasiswa mampu 
memahami dan 
menjelaskan sejarah 
modifikasi perilaku 

C. Mahasiswa mengetahui 
pengertian perilaku dan 
dimensinya dari sudut 
pandang behavioristik 

D. Mahasiswa mampu 
memahami dan 
menjelaskan prinsip-
prinsip dan proses 
terbentuknya tingkah laku 
dalam classical  dan 
operant conditioning, 
serta modelling: 
a. Classical conditioning 

I. Pengantar: 
a. Pengertian, tujuan, dan 

proses modifikasi 
perilaku 

b. Sejarah dan dasar teori  
c. Pengertian perilaku dan 

dimensinya 
d. Prinsip dan proses 

terbentuknya perilaku 
     

 
 

Ceramah, tanya 
jawab 

2 x 50 
 

Partisipasi 
mahasiswa 

5 1, 3, 4, 5 



 

 
 

 
2. A. Mahasiswa mampu 

memahami dan 
menjelaskan prinsip-
prinsip dan proses 
terbentuknya tingkah laku 
dalam classical  dan 
operant conditioning, 
serta modelling 
b. Operant Conditioning 
c. Modelling 
 

II. Pengantar: 

a. Prinsip dan proses 

terbentuknya perilaku 

Ceramah, tanya 
jawab 

2 x 50 Partisipasi 
mahasiswa 

5 1, 4, 5 

3. A. Mahasiswa mengetahui 

area aplikasi modifikasi 

perilaku dalam berbagai 

bidang 

B. Mahasiswa mampu 

menjelaskan aplikasi 

modifikasi perilaku dalam 

setting pendidikan, klinis, 

lansia, komunitas, 

manajemen diri, 

rehabilitasi medis dan 

kesehatan mental, serta 

industri 

III.  Area aplikasi modifikasi 

perilaku dalam berbagai 

bidang, termasuk 

kemungkinan 

penggunaan media 

teknologi informasi (IT) 

dalam program modifikasi 

perilaku 

Ceramah, 
diskusi dan 
tanya jawab, 
tugas (1)  

2 x 50 Partisipasi 
mahasiswa 

10 2, 3 

4. A. Mahasiswa mengetahui 
asesmen perilaku dalam 
modifikasi perilaku  
a.  Mahasiswa mampu 

menjelaskan jenis 
asesmen dan bentuk-
bentuknya (observasi, 
interview, 
kuesioner,role playing, 

IV. Pengukuran perilaku dan 

perubahan perilaku 

Ceramah, tanya 
jawab 

2 x 50 Partisipasi 
mahasiswa 

 

10 2, 3 



 

 
 

informasi dari 
konsultan serta self-
monitoring klien ) 

b.  Mahasiswa 
memahami berbagai 
jenis pencatatan dan 
menentukan yang 
sesuai dengan 
kebutuhan 

B. Mahasiswa mampu 
menjelaskan berbagai 
disain dalam pengukuran 
perubahan perilaku/disain 
penelitian (disain A-B, A-
B-A-B, Multiple-baseline)   
   

5. A. Mahasiswa memahami 
dan mampu menjelaskan 
konsep reinforcement 
dalam modifikasi perilaku 

B. Mahasiswa memahami 
dan mampu menjelaskan 
konsep punishment 
dalam modifikasi perilaku 
 

V. Prinsip-prinsip Dasar 

dalam Modifikasi Perilaku 

: Reinforcement dan 

Punishment 

Ceramah, tanya 
jawab 

2 x 50 Partisipasi 
mahasiswa 

5 2, 3, 4 

6. A. Mahasiswa memahami 

dan mampu menjelaskan 

konsep extinction dalam 

modifikasi perilaku 

B. Mahasiswa memahami 

dan mampu menjelaskan 

konsep stimulus control 

(generalization-

discrimination) dalam 

VI. Prinsip-prinsip Dasar 

dalam Modifikasi Perilaku 

: Extinction dan Stimulus 

Control 

Ceramah, tanya 
jawab 

2 x 50 Partisipasi 
mahasiswa 

5 2, 3, 4 



 

 
 

modifikasi perilaku 

7. A. Mahasiswa memahami 

dan mampu 

menjelaskan konsep 

shaping dalam 

modifikasi perilaku 

B. Mahasiswa memahami 

dan mampu 

menjelaskan konsep 

token economy dalam 

modifikasi perilaku 

VII. Prinsip-prinsip Dasar 

dalam Modifikasi Perilaku 

: Shaping dan Token 

Economy 

Ceramah, tanya 
jawab 

2 x 50 Partisipasi 
mahasiswa 

5  2, 3, 4 

8. A. Mahasiswa memahami 

dan mampu 

menjelaskan konsep 

relaksasi dalam 

modifikasi perilaku 

B. Mahasiswa memahami 

dan mampu 

menjelaskan konsep 

flooding dalam 

modifikasi perilaku 

C. Mahasiswa memahami 

dan mampu 

menjelaskan konsep 

desensitisasi in vivo 

dalam modifikasi 

perilaku 

VIII. a. Berbagai Teknik 

dalam Mengubah 

Perilaku : Relaksasi, 

Flooding, Desensitisasi in 

vivo 

b. Kuiz 

Ceramah, tanya 
jawab 

2 x 50 Partisipasi 
mahasiswa 

10 2, 3 

9. UJIAN TENGAH SEMESTER     



 

 
 

10. A. Mahasiswa memahami 

dan mampu 

menjelaskan konsep 

cognitive behavior dan 

non-cognitive behavior 

dalam modifikasi 

perilaku 

B. Mahasiswa memahami 

dan mampu 

menjelaskan prosedur 

CBT 

IX. Berbagai Teknik dalam 

Mengubah Perilaku : 

Cognitive Behavior 

Therapy  

Ceramah, tanya 
jawab 

2 x 50 Partisipasi 
mahasiswa 

10 2, 3 

11. A. Mahasiswa memahami 

dan mampu 

menjelaskan konsep 

self- management dalam 

modifikasi perilaku 

B. Mahasiswa mampu 

menjelaskan tentang 

disain dan strategi self-

management, serta 

penerapannya dalam 

kehidupan sehari-hari 

X. Berbagai Teknik dalam 

Mengubah Perilaku : 

Self-Management 

Ceramah, tanya 
jawab 

2 x 50 Partisipasi 
mahasiswa, kuis 

5 2, 3 

12. A. Mahasiswa memahami 
dan mampu 
menjelaskan konsep 
self-control dalam 
modifikasi perilaku 

B. Mahasiswa memahami 
dan mampu 
menjelaskan tentang 

XI. Berbagai Teknik dalam 

Mengubah Perilaku : 

Self-Control 

Ceramah, tanya 
jawab 

2 x 50 Partisipasi 
Mahasiswa, 

pengumpulan tugas 
(3) 

5 2, 3 



 

 
 

desain dan strategi self-
control, serta 
penerapannya dalam 
kehidupan sehari-hari 

13. A. Mahasiswa memahami 
dan menjelaskan 
pengertian keterampilan 
sosial dan 
menerapkannya dalam 
modifikasi perilaku 

B. Mahasiswa memahami 
dan menjelaskan teknik 
dan prosedur assertive 
training untuk 
membentuk perilaku 
asertif 

XII. Implementasi Modifikasi 

Perilaku dalam Lingkup 

Kehidupan 

Ceramah, tanya 
jawab 

2 x 50 Partisipasi 
mahasiswa 

5  2, 3 

14. Presentasi Kelompok 
A. Mahasiswa mampu 

menjelaskan situasi 
dalam masyarakat yang 
membutuhkan 
modifikasi perilaku 
sesuai topik yang dipilih 

B. Mahasiswa mampu 
merancang draft 
program modifikasi 
perilaku sebagai upaya 
memodifikasi perilaku 
yang  ingin diubah  
 

XIII. Presentasi Kelompok 

tentang Program 

Modifikasi Perilaku 

dalam Berbagai Area, 

termasuk penggunaan 

media IT dalam 

program 

Diskusi, 
tayangan atau 
simulasi, 
presentasi tugas 
(1) 

2 x 50 Partisipasi 
mahasiswa 

10 2, 3 

15. Presentasi Kelompok 
C. Mahasiswa mampu 

menjelaskan situasi 
dalam masyarakat yang 
membutuhkan 
modifikasi perilaku 
sesuai topik yang dipilih 

XIV. Presentasi Kelompok 

tentang Program 

Modifikasi Perilaku 

dalam Berbagai Area, 

termasuk penggunaan 

media IT dalam 

Diskusi, 
tayangan atau 
simulasi, 
presentasi tugas 
(1) 

2 x 50 Partisipasi 
mahasiswa 

10 2, 3 



 

 
 

D. Mahasiswa mampu 
merancang draft 
program modifikasi 
perilaku sebagai upaya 
memodifikasi perilaku 
yang  ingin diubah  
 

program 

16. UJIAN AKHIR SEMESTER  
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