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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak usia dini adalah anak yang berumur 0-8 tahun dan mempunyai 

banyak sekali potensi yang dapat dikembangkan selama mereka telah 

mendapatkan stimulasi atau rangsangan yang sesuai dengan usia dan 

kebutuhan anak. Salah satu rangsangan yang dapat diberikan untuk 

mengembangkan potensi anak yaitu dengan selalu memberikan motivasi yang 

dapat dikatakan sebagai penggerak dari dalam diri anak untuk melakukan 

aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan pembelajaran . 

Motivasi ditandai dengan munculnya rasa dan afeksi seseorang yang 

releven dengan persoalan-persoalan kejiwaan dan emosi. Pada anak usia dini 

pemberian motivasi sangat berpengaruh dalam mengembangkan rasa percaya 

diri yang tinggi untuk meniadakan rasa takut agar anak mau dan ingin 

melakukan sesuatu. Motivasi itu dapat dirangsang oleh faktor dari luar 

individu tetapi motivasi juga dapat tumbuh dari dalam diri individu.  

Dalam kegiatan belajar anak, motivasi dapat dikatakan sebagai daya 

penggerak yang menimbulkan kegiatan belajar yang memberikan arah pada 

kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh anak dapat tercapai. 

Jadi motivasi belajar untuk anakyang paling utama yaitu untuk menumbuhkan 

gairah belajar agar anak merasa senang dan semangat untuk belajar. Anak 

yang memiliki motivasi kuat akan mempunyai banyak energi 
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untuk melakukan kegiatan belajar selama pemberian motivasi belajar tersebut 

sesuai dengan kebutuhan anak. 

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa dalam PAUD 

Cahaya Pelita yang berjumlah 20 anak hanya 3 anak yang mempunyai 

semangat belajar, sedangkan selebihnya yaitu 17 anak masih kurang 

semangat belajar terutama ketika mereka sedang mendapatkan pembelajaran, 

mereka masih sangat bergantung pada guru dan hasil pekerjaan yang tidak 

maksimal artinya tidak selesainya aktivitas belajar yang mereka kerjakan 

selain itu, mereka juga terlihat bosan saat mengerjakan, terlalu banyak 

mengeluh, menyerah, dan lebih banyak anak yang tidak tertarik pada 

gurunya. Apabila permasalahan ini tidak segera diatasi khawatir potensi yang 

dimiliki anak tidak dapat berkembang secara optimal. 

Dengan demikian, satu cara yang dapat dilakukan peneliti untuk 

meningkatkan motivasi belajar anak adalah melalui Tehnik Token Economic  

(Tabungan Kepingan). Peneliti memilih Teknik Token Economic karena 

teknik ini dapat membantu meningkatkan motivasi belajar dengan cara 

memberikan pengharagaan yang dapat berupa penghargaan dan pemberian 

token (kepingan) yang berupa bintang kertas pada setiap perilaku baik yang 

telah dilakukan oleh anak, sehingga akan meningkatkan motivasi anak karena 

anak merasa lebih dihargai usahanya. 

Berdasarkan uraian diatas peneliti akan mengangkat permasalahan 

yang ada pada Anak Usia Dini khususnya usia 4-6 tahun di PAUD Cahaya 

Pelita Sirkandi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu apakah teknik token ekonomi dapat meingkatkan motivasi 

belajar anak PAUD Cahaya Pelita Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten 

Banjarnegara pada Semester Gasal Tahun 2012-2013? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah tehnik token 

ekonomi dapat meningkatkan motivasi belajar anak PAUD Cahaya Pelita 

Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara pada Semester 

Gasal Tahun 2012-2013. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Anak 

Manfaat penelitian ini untuk anak adalah untuk meningkatkan 

motivasi belajar bagi anak dalam mengembangkan potensi yang 

dimilikinya dapat berkembang dengan baik sekaligus sebagai pendorong 

usaha dan pencapaian prestasi. Adanya motivasi yang baik dalam belajar 

akan menunjukkan hasil yang baik, karena intensitas motivasi anak akan 

sangat menentukan tingkat pencapaian prestasi belajarnya untuk 

melahirkan hasil belajar yang bermakna. 

2. Guru TK 

Meningkatnya motivasi belajar anak maka guru akan semakin 

mudah menyampaikan informasi serta aktivitas belajar yang harus 
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dilakukan oleh anak. Selain dapat memudahkan dalam menyampaikan 

informasi, juga dapat memudahkan guru mengkondisikan kelas agar 

tercipta suasana kelas yang kondusif sehingga kegiatan belajar mengajar 

akan berjalan dengan baik. 

3. Di Sekolah 

Dengan meningkatnya motivasi belajar anak, aktivitas belajar di 

sekolah akan semakin baik sehingga sekolah akan mendapatkan prestasi 

yang tinggi dengan meningkatnya kemampuan anak yang sudah tidak 

ketergantungan dengan gurunya saat melakukan aktivitas belajar dan 

kemampuan anak dalam menyelesaikan kegiatan pembelajaran dengan 

maksimal. 
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