
 



 



 



 



 



 



 



 

Abstrac 

This study aims to determine the level of discipline of children aged 5-6 years through the 

Token Economy method. The subjects in this study were two children, one aged 5 years and the 

other 6 years. The research observed here is about discipline in terms of playing and tidying up 

toys.Data collection methods used in this research are observation, success rate notes, and 

documentation. the method used here is to use token economy. The token economy itself is a 

reinforcing tool for measuring a person's level of behavior. This research uses qualitative 

research, which means that this research produces descriptive data in the form of oral and 

written data from the people being observed. The conclusion of this study is that discipline is 

very important to instill in children from an early age because in discipline there is an attitude of 

obedience to existing rules in order to shape children's social roles and the tool used to measure 

this attitude is Economic Tokens. 

Abtrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kedisiplinan anak pada usia 5-6 tahun 

melalui metode Token ekonomi. Subjek dalam penelitian ini berjumlah dua orang anak, yang 

satu berusia 5 tahun dan yang satu lagi berusia 6 tahun. Penelitian yang di amati disini yaitu 

tentang kedisiplinan dalam bermain dan membereskan mainan kembali setelah selesai bermain. 

Metode pengumpulan data yang digunakan disini yaitu dengan observasi, wawancara, dan 

dokumentasi, metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur disiplin anak adalah 

dengan metode token ekonomi. Token ekonomi itu sendiri adalah suatu alat penguat untuk 

mengukur tingkah perilaku seseorang atau subjek. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 



kualitatif yang artinya hasil penelitian berupa data deskriptif yang berupa lisan atau tulisan dari 

perilaku sujek yang diamati. Dari hasil yang di dapat maka disimpulkan bahwa kedisiplinan 

sangat penting ditanamkan sejak dini karena di dalam kedisiplinan terdapat sikap ketaatan akan 

peraturan guna untuk membentuk peran sosial anak dan alat yang digunakan untuk mengukur 

sikap tersebut menggunakan Token Ekonomi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 

Pendahuluan 

  
Sikap moral pada anak sangat perlu ditanamkan sejak usia dini, peranan orangtua sangat 

diperlukan disini untuk membentuk sifat karakter anak tersebut, karena pendidikan pendidikan 

pertama kali didapat dalam keluarga, maka dari itu mengapa orangtua juga mempunyai peranan 

penting dalam tumbuh kembang anak. Anak usia dini adalah anak dengan usia kepekaan yang 

cukup tinggi terhadap stimulus yang di berikan oleh lingkungan,sekitar guna mendukung 

pertumbuhan dan perkembangan anak dalam segala aspek (Nimas Rahmawati, 2015). Salah satu 

aspek yang perlu dikembangkan dan diajarkan pada anak adalah aspek moral, contohnya seperti 

sikap disiplin. (Afrizal dalam Rumiati, 2019) mengemukakan vahwa disiplin adalah alat untuk 

membentuk sikap teratur dan mentaati aturan atau norma yang berlaku. Sedangkan menurut 

Auliana (2013) disiplin adalah suatu perilaku yang positif dan mencermikan ketaatan dalam 

menjalankan aturan yang ada.Dari pengertian pengertian disiplin di atas peneliti menyimpulkan 

bahwa disiplin adalah suatu perilaku yang menaati setiap peraturan yang ada, maka hal ini sangat 

penting diajarkan pada anak sejak dini bukan hanya sekali. (Purwanto dalam Rumiati, 2019) juga 

menjelaskan bahwa disiplin adalah suatu pembiasaan dalam suatu proses pembentukan sikap 

dalam hal mentaati aturan terutama bagi anak kecil. Satra Waji dalam Adinda Purnama (2017) 

menyatakan bahwa disiplin berasal dari bahasa latin yaitu discere yang berarti belajar dan 

discipline yang berarti pelatihan/pengajaran.  

Alat ukur untuk mengetahui perkembangan sikap perilaku anak yaitu menggunakan alat 

ukur yang disebut token ekonomi. Token ekonomi sendiri adalah suatu alat ukur yang diberikan 

kepada anak dalam bentuk reward jika anak sudah mencapai target keberhasilan yang diinginkan, 

hal ini dikemukakan oleh Milten Berger dalam Lecya Lalitya (2020). Dari pernyataan yang ada 



maka peneliti menyimpukan bahwa perlakuan baik buruknya anak di pengaruhi oleh fakor 

lingkungan sekitarnya. Pertumbuhan dan perkembangan anak juga di pengaruhi oleh stimulus 

yang di berikan pada anak. Anak usia dini suka menirukan segala hal yang dilakukan oleh orang 

dewasa atau orang-orang di sekitarnya dan juga dari lingkungan, karena dari situ anak dapat 

mengembangkan potensi yang dimiliki dan juga membangun karakter dalam diri anak tersebut, 

dan untuk mengetahui perkembangan anak maka dapat diukur dengan alat bantu yang di sebut 

token ekonomi. 

 

Landasan Teori 

 

Karakteristik Anak Usia 5-6 Tahun 

 

Karakteristik anak usia dini menurut Husnuzziadatul (2018) ada beberapa diantaranya: 

Unik, artinya anak satu dengan anak yang lain memiliki sifat yang berbeda dari masing-

masing kehidupan, egosentris, disini anak cenderung melihat sesuatu untuk kepentingan 

pribadinya, aktif dan energik, masa kanak-kanak umumnya memang senang melakukan aktifitas 

yang membuat anak sering bergerak aktif seolah tidak bisa diam, rasa ingin tahu, seorang anak 

pasti cenderung mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi terhadap hal-hal baru yang ia temui, 

daya perhatian yang pendek, anak pada usia ini mempunyai daya perhatian yang pendek apalagi 

jika anak sudah merasa bosan, kecuali terhadap sesuatu hal yang menurutnya itu menyenangkan. 

Pengertian disiplin 

Menurut Mutiara Mardani dan Meilani Budiarti Santoso (2017) kedisiplinan adalah 

termasuk dalam aspek perkembangan moral, yang di dalamnya menyangkut tentang adanya 

ketaatan dalam mengikuti dan melakukan aturan aturan yang ada.Sedangkan menurut aprilianti, 



Dwi Heryanto, Effi Mulyasari (2017) disiplin adalah perilaku yang baik dan jika dilakukan terus 

menerus maka akan berdampak positif bagi anak di kemudian hari. Yuni dalam Indiah Wahyu 

Liasari (2018) juga menjelaskan bahwa pembiasaan sikap disiplin pada anak usia dini sangat 

penting karena melalui sikap kedisiplinan tersebut anak dapat menetapkan peran sosialnya. 

Sedangkan Purwanto dalam La Jaga dan Arifin (2019) menyatakan bahwa disiplin adalah 

pembiasaan diri dalam proses penanaman disiplin bagi anak. 

Dari pernyataan-pernyataan di atas mengenai kedisiplinan maka peneliti mengambil 

kesimpulan bahwa disiplin adalah suatu sikap positof yang harus dikembangkan dalam diri anak 

untuk menentukan peran sosial anak dan sikap disiplin muncul karna suatu pembiasaan proses  

yang ditanamkan bagi anak. 

Unsur unsur Disiplin 

Unsur disiplin menurut Hurlock dalam Fitri Nilam (2018) ada beberapa diantaranya: 

Adanya peraturan sebagai pedoman perilaku, adanya konsistensi dalam peraturan, adanya 

hukuman untuk pelanggaran, adanya penghargaan untuk perilaku baik 

Disiplin itu tumbuh dalam diri seseorang melalui nilai budaya dalam masyarakat. Perpaduan 

antara sikap dan nilai budaya dapat menumbuhkan sikap mental yang berupa perbuatan dan 

tingkahlaku. Dari uraian unsur disiplin tersebut maka dapat disimpulkan bahwa nilai budaya 

dalam masyarakat mempengaruhi pertumbuhan sikap disiplin. Sikap dan budaya dapat 

menumbuhkan sikap mental yang berupa perbuatan dan tingkahlaku. 

Pengertian Token Ekonomi 



Token ekonomi adalah suatu alat ukur untuk mendukung tercapainya perilaku yang 

diinginkan, jika perilaku yang diinginkan sudah mencapai target maka akan mendapat reward, 

hal ini dikemukakan oleh Martin dan Pear dalam Rahma Triastuti (2019). Sedangkan token 

ekonomi menurut Changi dan Daly dalam Daina Tri Handayani (2014) adalah sebuah sistem 

penguatan dengan reward yang akan di berikan kepada anak jika target perilaku yang diinginkan 

sudah tercapai. Jika dilihat dari pernyataan-pernyataan yang ada maka kesimpulannya yaitu 

token ekonomi adalah sebuah alat penguatan yang dapat digunakan untuk mengukur suatu 

perilaku dan jika perilaku tersebut sudah tercapai maka akan ada reward yang di berikan pada 

anak. 

Prinsip Token Ekonomi 

Prinsip token ekonomi menurut Walker dalam Fatia Rosyadi (2019) ada beberapa 

diantaranya: 

Perilaku target harus spesifik, maksudnya perilaku yang akan diubah harus jelas, perilaku 

dapat diukur, maksudnya diukur frekuensinya, bentuk benda yang digunakan harus jelas 

misalnya seperti stiker, koin warna warni, pemberian token secara tepat waktu, maksudnya di 

berikan pada saat itu juga ketika perilaku muncul. 

Tujuan Token Ekonomi 

Tujuan token ekonomi menurut Edward Sarafino dalam Fatia Rosyadi (2019) yaitu untuk 

meningkatkan perilaku baik dan mengurangi perilaku buruk seseorang. 

Metode Penelitian 



Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, menurut Taylor dan Moleng  

penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.  

Pembahasan 

Hasil Penelitian 

Penelitian ini di laksanakan di Salatiga, jumlah subjek ada 2 orang anak yang  berusia 5 dan 

6 tahun.  

Peneliti ini menggunakan metode Token Ekonomi guna meningkatkan rasa kedisiplinan 

pada anak usia 5-6 tahun. Tahap awal di mulai dengan menyusun rencana program Token 

Ekonomi itu sendiri seperti aturan yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaannya. Setelah 

persiapan tersebut selesai maka peneliti mulai memberi arahan apa saja aturan yang ada di 

dalamnya. 

 

 

I.I 

Pernyataan Ya Tidak 

Mengelompokkan jenis mainan 1 0 

Mengembalikan mainan ke tempat semula 0 1 

Merapikan mainan 0 1 



Menyelesaikan mainan 1 0 

Tidak berebut mainan 0 1 

 

Penjelasan siklus 1 

Pada tahap ini peneliti mengawali dengan melakukan observasi tetlebih dahulu untuk 

dapat mengetahui masalah yang ada, peneliti melakukan penelitian pada 2 subjek, usia subjek 5 

dan 6 tahun, mereka tinggal di Salatiga bersama keluarganya. 

Penelitian pada siklus 1 di lakukan dalam 2 kali pertemuan, pada pertemuan pertama dan 

kedua dalam seminggu. Awalnya sibjek bermain seperti biasanya, permainan yang mereka 

mainkan yaitu rumah-rumahan, mereka membagi diri menjadi  dua tim jadi ada dua rumah, 

subjek pertama bersama adiknya dan subjek kedua bersama kakaknya, awalnya mereka bermain 

bersama dan bisa saling bekerjasama, namun pada pertengahan permainan salah satu subjek 

ingin meminjam salah satu alat permainan, namun tidak di pinjamkan oleh subjwk yang lain 

karna dia menrasa apa yang ada padanya itu adalah miliknya dan disitu terjadi perebutan mainan 

karena subjek yang satu tidak mau meminjamkan mainannya maka anak yang lain menangis dan 

peneliti mencoba memberi arahan terhadap subjek satu dan mereka pun berdamai dan permainan 

berjalan sekitar 30 menit. Pada saat akan mengakhiri permainan subjek satu  dan dua tidak mau 

membereskan mainannya kembali ke tempat semula dan hanya di biarkan tergeletak di lantai 

begitu saja. Penelitian dalam tahap siklus 1 belum adanya keberhasil yag terjadi, karena anak 

harus dilatih terlebih dahulu tentang kedisiplinan dan tanggungjawab dalam hal merapikan dan 

mengembalikan mainan ketempat semula dan tidak saling berebut mainan.Pada pertemuan 

pertama dan kedua subjek masih mementingkan dirinya sendiri dan tidak mau berbagi ada juga 



yang masih berebut mainan, selain itu mainan yang sudah dimainkan tidak di bereskan kembali. 

Pada tahapan siklus I yang belum berhasil, dan harus dilakukan tindak lanjuti pada siklus II 

karena masih terlihat di siklus I anak masih saling berebut mainan saat meminta untuk 

merapikannya dan terjadi konflik antara satu dengan lainnya. 

Evaluasi 

Berdasarkan hasil yang di dapat oleh peneliti, pada siklus 1 belum ada perubahan 

perilaku pada anak karena subjek masih berpegang pada keegoan mereka masing-masing dan 

tidak mau berbagi mainan, hal tersebut terlihat saat mereka sedang bermain bersama. Adapun 

perubahan yang harus di perbaiki pada siklus 1 yaitu harus adanya ketegasan dari orangtua untuk 

melatih kedisiplinan anaknya, perlu adanya kerjasama antara satu sama lain untuk menumbuhkan 

rasa kedisiplinan pada diri anak. 

 

 

 

Siklus II 

I.II 

Pernyataan Ya Tidak 

Mengelompokkan jenis mainan 1 0 

Mengembalikan mainan ke tempat semula 1 0 



Merapikan mainan 1 0 

Menyelesaikan mainan 0 1 

Tidak berebut mainan 1 0 

Penjelasan siklus 2 

Peneliti kembali melakukan pengamatan pada siklus 2 ini, siklus 2 diadakan 2 kali pertemuan 

dan melakukan kegiatan yang sama seperti pada pertemuan 1 dan 2 pada siklus 1, mereka 

bermain rumah rumahan, pada siklus ini peneliti mengamati sudah ada perubahan yang terjadi 

seperti anak bisa saling bekerjasama dan mau meminjamkan mainan pada teman lainnya, dan 

pada saat selesai bermain mereka mau membereskan mainan itu bersama-sama dan 

mengembalikan mainan tersebut pada tempatnya  

Di tahap ini menurut peneliti sudah berhasil walau tetap harus butuh di dampingi dan diarahkan 

dalam namun subjek sudah bisa membereskan mainan sendiri dan ditaruh ditempatnya semula. 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluasi 

Pada siklus kedua ini sudah mulai nampak perubahan sikap disiplin dalam diri anak yang di 

motivasi oleh reward, anak anak sudah mulai mau merapikan mainan dan mengembalikannya ke 

tempat semula, bermain bersama tanpa ada yang berebut mainan dan saling berbagi. 

Kesimpulan dan saran 

Kesimpulan 

     Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa metode Token 

Ekonomi dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Peningkatan tersebut nampak dari pengamatan 

pada siklus 1 yang awalnya masih bertahan dengan egonya masing-masing dan tidak mau saling 

berbagi namun pada siklus 2 sudah mulai terlihat perubahan yang terjadi pada diri anak 

contohnya seperti yang awalnya tidak mau meminjamkan mainan pada siklus ini sudah mau 

saling berbagi mainan dan juga bekerjasama membereskan mainan. 

 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan diatas peneliti memberi saran 

bagi orangtua agar bisa membantu anak dan melatih anak belajar mandiri dan disiplin dalam hal-

hal kecil terlebih dahulu seperti membereskan mainan sendiri. Jika itu dilakukan secara rutin 

maka kebiasaan disiplin yang ditanamkan sejak dini akan terbawa hingga dewasa. 
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