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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

A. Motivasi Belajar AnakUsia Dini 

1. Pengertian Motivasi 

Menurut Sardiman(2011: 73)Motive diartikan sebagai daya dan 

upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Dalam 

pengertian ini motif bukanlah yang dapat diamati, akan tetapi dapat 

diketahui karena adanya suatu aktivitas itu dapat kita lihat atau saksikan.   

Purwanto (2010: 71) menyebutkan motif dan motivasi sebagai dua 

kata yang mempunyai perbedaan yang sangat tipis, yaitu jika motif 

adalah segala sesuatu yang mendorong seseorang untuk bertindak 

melakukan sesuatu. Sedangkan motivasi adalah pendorongan suatu usaha 

yang disadari untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang agar ia 

tergerak hatinya untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai 

hasil atau tujuan tertentu.  

Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai 

keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan 

kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan 

yang memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang 

dikehendaki oleh anak dapat tercapai(Sardiman, 2011:75). 

Sedangkan Chernis dan Goleman (dalam Ardawiyah, (2011) 

mengatakan bahwa individu yang memiliki motivasi merupakan individu 
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yang memiliki 4 aspek seperti adanya dorongan mencapai sesuatu, 

memiliki komitmen, memiliki inisiatif, dan memiliki sikap optimis 

terhadap aktifitas yang dilakukan. Dorongan yang dapat diberikan pada 

anak yaitu dapat berupa pujian, sanjungan, pengarahan yang benar agar 

anak merasa lebih dihargai dan diakui karena dengan adanya usaha yang 

tekun yang didasari oleh adanya motivasi, anak yang belajar itu akan 

dapat melahirkan prestasi yang baik.  

Oleh sebab itu dorongan harus tepat dan terhindar dari penggunaan 

kata-kata kasar, bentakan ataupun pukulan karena hal tersebut akan 

membuat anak merasa tegang dan tertekan. Menurut Irwanto (dalam 

Hildayani, 2008: 2.28) berpendapat bahwa anak mempunyai kekuatan 

batin dan emosional yang luar biasa sehingga dapat mengatasi brbagai 

trauma. Anak mencari dukungan dari lingkungan sekitar, seperti teman, 

keluarga atau yang lainnya dalam menghadapi dan mengatasi keadaan 

yang tidak menyenangkan. 

Sejalan dengan hal tersebut, Gleitman (dalam Syah, 2010: 134 

mengatakan bahwa motivasi adalah pemasok daya atau energizer untuk 

bertingkahlaku secara terarah. Sehingga anak dalam melakukan sesuatu 

jelas tujuannya. Motivasi pada anak usia dini ditampakkan dari sikap 

keingintahuan mereka yang besar dan menjadi pembelajar yang aktif.  

Anak tidak dengan begitu saja mengumpulkan pengetahuan yang 

mereka pelajari dan menyimpannya sebagai suatu koleksi yang terisolasi. 

Melainkan mereka memperhatikan gambaran keseluruhan bagaimana 
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dunia saling berinteraksi. Sehingga pengetahuan mereka akan semakin 

bertambah.   

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa motivasi sangat 

penting diberikan kepada anak khususnya anak usia dini yang masih 

dalam tahap perkembangan untuk membantu memberikan arahan yang 

tepat dalam meningkatkan potensi yang mereka miliki karena anak 

membutuhkan adanya pengalaman baru agar selalu terjadi proses 

modifikasi terhadap perilaku atau kegiatan yang dapat didukung oleh 

adanya motivasi yang baik. 

Selain itu, motivasi akan lebih mudah mendorong keinginan anak 

untuk melakukan kegiatan belajar di sekolah yang diberikan oleh guru 

yang berdampak pada peningkatan motivasi belajar sehingga kesempatan 

mendapatkan prestasi belajar akan semakin luas. Sebab tanpa motivasi, 

anak tidak mengerti apa yang akan dipelajari dan tidak memahami 

mengapa hal itu perlu dipelajari, yang mengakibatkan kegiatan belajar 

mengajar sulit untuk berhasil dan seseorang akan berhasil dalam belajar, 

jika pada diri sendiri ada keinginan untuk belajar. 

2. Pengertian Belajar 

Belajar merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan, 

dengan serangkaian kegiatan misalnya dengan membaca, mengamati, 

mendengarkan, meniru dan lain sebagainya. Juga belajar itu akan lebih 

baik, kalau anak mengalami atau melakukannya jadi tidak bersifat 
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verbalistik (Sardiman, 2011: 20).Sedangkan menurut pandangan behavior 

(dalam Masitoh, dkk (2005: 69) bahwa belajar adalah suatu proses 

perubahan perilaku yang dapat diamati dan dapat diukur. 

Sejalan dengan hal tersebut  ada salah satu teori mengenai belajar. 

Teori belajar menurut Ilmu Jiwa Daya dalam Sardiman (2011: 30) bahwa 

untuk melatih daya ingat dalam belajar misalnya dengan menghafal kata-

kata atau angka dan istilah-istilah asing. Dalam hal ini yang terpenting 

bukan penguasaan bahan atau materinya, melainkan hasil dari 

pembentukan dari daya-daya itu. Kalau sudah demikian, maka seseorang 

yang belajar itu akan berhasil. 

Dalam kegiatan belajar bermula pada suatu pengamatan. 

Pengamatan itu penting dilakukan secara menyeluruh. Kegiatan 

pengamatan keterlibatan semua panca indra itu sangat diperlukan. Oleh 

sebab itu, mudah atau sukarnya suatu pemecahan masalah itu tergantung 

pada pengamatan. 

Menurut Vygotsky (dalam Moeslichatoen, 1999: 17) bahwa 

manusia itu lahir dengan seperangkat fungsi kognitif dasar yakni 

kemampuan memperhatikan, mengamati dan mengingat. Dalam 

pelaksananaannya yang paling berpengaruh adalah pada masa keemasan 

dimana otak mereka masih dalam masa perkembangan. Mereka masih 

menjelajah dunia sekitar, belajar dari kejadian-kejadian yang mereka 

alami, sehingga harus sangat hati-hati dalam mendidik anak namun tidak 

membatasi gerak anak. 
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Satu diantara hal-hal yang penting dalam kegiatan belajar 

mencakup soal kematangan anak untuk belajar. Untuk membentuk 

kematangan tersebut Piaget (dalam Soemanto, 1987: 212) berpendapat 

bahwa operasi mental anak terdapat pada tingkat perkembangan yang 

berbeda-beda yang membatasi kesanggupan anak untuk mengelola 

masalah-masalah tertentu terutama pada tahap abstrak. Oleh sebab itu 

guru harus dengan tepat menyesuaikan bahan pengajaran yang kompleks 

dengan tahap perkembangan anak. 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa belajar 

adalah proses kegiatan untuk mengubah tingkah laku dan untuk 

mendapatkan pengetahuan tentang apasaja demi ketercapaianyna sebuah 

tujuan tertentu. Dengan belajar anak akan mengetahui banyak hal yang 

dapat diambil untuk mematangkan perkembangan anak.  

 

3. Motivasi Belajar 

Motivasi belajar merupakan faktor psikis yang bersifat non-

intelektual. Peranannya yang khas adalah dalam hal penumbuhan gairah, 

merasa senang dan semangat untuk belajar. Anak yang memiliki motivasi 

kuat, akan mempunyai banyak energy untuk melakukan kegiatan belajar. 

Hasil belajar akan optimal kalau ada motivasi yang tepat (Sardiman, 

2011:75). Sedangkan menurut Hamzah (2010: 23) berpendapat bahwa 

motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswa 

yang sedang belajar unguk mengadakan perubahan tingkah laku, pada 

umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung. Selain 
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itu, motivasi belajar merupakan sesuatu hal yang membuat individu ingin 

melakukan hal yang ingin dicapai, sesuatu yang membuat indivdu itu 

tetap ingin melakukannya dan membantu individu dalam menyelesaikan 

tugas-tugas akademiknya. 

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

motivasi belajar adalah suatu dorongan yang dapat mengubah tingkah 

laku individu untuk melakukan suatu aktivitas belajar atas dasar 

keinginan dari dalam diri individu itu sendiri sehingga dapat mencapai 

tujuan pembelajaran yang diharapkan. 

 

4. Peran Motivasi dalam Belajar 

Motivasi pada dasarnya dapat membantu dalam memahami dan 

menjelaskan perilaku individu, termasuk perilaku individu yang sedang 

belajar. Dalam kegiatan belajar motivasi  sangatlah penting untuk 

menunjang keberhasilan dan mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki 

oleh anak usia dini, khususnya kemampuan kognitifnya.  

Menurut Jean Piaget (dalam Desmita, 2010: 98) mengungkapkan 

bahwa anak adalah pembelajar yang aktif, artinya anak tidak hanya 

mengobservasi dan mengingat apa-apa yang mereka lihat dan dengar 

secara pasif. Sebaliknya, mereka secara natural memiliki rasa ingin tahu 

tentang dunia mereka dan secara aktif berusaha mencari informasi secara 

terus menerus sehingga apabila didukung dengan motivasi yang tinggi, 

anak akan mampu bereksperimen dengan baik. 
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Dengan demikian ada beberapa peranan penting dari motivasi 

menurut Hamzah (2010: 27) yaitu menentukan hal-hal yang dapat 

dijadikan penguat belajar, memperjelas tujuan belajar yang hendak 

dicapai, menentukan ragam kendali terhadap rangsangan belajar dan 

menentukan ketekunan belajar. Selain itu dengan adanya motivasi anak 

telah mempunyai dasar penggerak yang dapat mendorong aktivitas 

belajar.  

Dalam hal ini sudah barang tentu peran guru sangat penting. 

Bagaimana guru melakukan usaha-usaha untuk dapat menumbuhkan dan 

memberikan motivasi agar anak didiknya melakukan aktivitas belajar 

dengan baik. Untuk dapat belajar dengan baik diperlukan proses dan 

motivasi yang baik pula. Vygotsky, (dalam Masitoh (2005: 72) 

berpendapat bahwa anak membangun pengetahuannya melalui interaksi 

sosial dan pembelajaran dengan orang dewasa.   

 

5. Jenis-jenis Motivasi Belajar 

Adapun jenis-jenis motivasimenurut Santrock (2007: 261)motivasi 

terbagi menjadi dua yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. 

a. Motivasi Ekstrinsik 

Motivasi ekstrinsik adalah melakukan sesuatu untuk 

memperoleh sesuatu yang lain. Motivasi ekstrinsik sering dipengaruhi 

oleh insentif ekstrinsik seperti penghargaan dan hukumanmotivasi ini 

juga timbul akibat pengaruh dari luar individu, apakah karena ajakan, 

suruhan atau paksaan dari orang lain sehingga dengan kondisi yang 
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demikian akhirnya ia mau belajar (Ardawiyah, (2011)). Sebagai 

contoh, seorang anak melakukan perilaku yang baik atau perilaku 

yang diharapkan oleh guru untuk mendapatkan sebuah pujian atau 

bintang kertas emas. Jadi bintang kertas sebagai perangsang dari luar. 

Motivasi ekstrinsik diperlukan agar anak didik ada keinginan 

untuk belajar. Sehingga berbagai macam cara bisa dilakukan agar 

anak termotivasi untuk belajar. Menurut Djamarah, 2008: 152) 

mengatakan bahwa bentuk dari motivasi ekstrinsik adalah dengan 

pemberian angka, ijazah, pujian, hadiah dan sebagainya yang 

berpengaruh positif dengan merangsang anak didik untuk belajar. 

Sedangkan ejekan, celaan, hukuman yang menghina, sindiran kasar, 

dan sebagainya berpengaruh negative dengan renggangnya hubungan 

guru dengan anak didik. 

Sejalan dengan hal tersebut Ardawiyah (2011) menggolongkan 

motivasi belajar ekstrinsik yaitu belajar demi memenuhi kewajiban, 

belajar demi menghindari hukuman, belajar demi memperoleh hadiah 

materi yang dijanjikan, belajar demi meningkatkan gengsi sosial, 

belajar demi memperoleh pujian dari orang yang penting (guru dan 

orang tua), belajar demi tuntutan jabatan yang ingin dipegang atau 

demi memenuhi persyaratan. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar 

ekstrinsik merupakan motivasi yang tumbuh karena adanya dorongan 

dari luar individu yang dapat berupa pujian, ajakan, hadiah, hukuman 
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yang mengakibatkan individu tersebut terpengaruh dengan adanya 

dorongan tersebut. 

b. Motivasi Intrinsik 

Motivasi intrinsik yaitu motivasi yang muncul dari dalam, 

seperti minat atau keingintahuan (curiosity), sehingga seseorang tidak 

lagi termotivasi oleh bentuk-bentuk insentif atau hukuman(Hamzah, 

2010: 7).Oleh karena itu motivasi intrinsic timbulnya tidak 

memerlukan rangsangan dari luar karena memang telah ada dalam diri 

individu, yaitu sesuai atau sejalan dengan kebutuhannya. 

Menurut Santrock (2007: 261)motivasi intrinsikmelibatkan 

motivasi internal untuk melakukan sesuatu karena sesuatu itu datang 

dari dalam dirinya sendiri. Sebagai contoh anak mengerjakan kegiatan 

mewarnai karena anak sudah menyukai kegiatan tersebut jadi tidak 

ada paksaan melainkan adanya dorongan dari dalam dirinya sendiri. 

Anak belajar semata-mata untuk menguasai nilai-nilai yang 

terkandung dalam kegiatan pembelajaran bukan karena keinginan lain 

seperti ingin mendapat pujian, nilai yang tinggi atau hadiah. 

   

Berdasarkan pengartian diatas, peranan motivasi baik intrinsik 

maupun ekstrinsik sangat diperlukan karena keduanya merupakan hal 

yang sama-sama penting.Motivasi intrinsik lebih signifikan untuk anak 

karena lebih murni dan langgeng serta tidak bergantung pada dorongan 

atau pengaruh orang lain. Artinya bahwa motivasi ini telah melekat 

dalam diri anak tersebut akan mempermudah keberhasilan anak. 
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Sardiman (2011: 85) menyebutkan bahwa dengan motivasi 

mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor 

yang melepaskan energy agar dapat menentukan arah perbuatan ke arah 

tujuan yang hendak dicapai. Selain itu untuk menyeleksi perbuatan, yakni 

menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan yang serasi 

guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuaatan-perbuatan 

yangtidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. 

 

B. Teknik Token Ekonomi 

1. Pengertian Token Ekonomi 

Menurut Purwanta (2005: 178) token atau kepingan dikatakan 

sebagai sebuah hadiah, maksudnya bahwa kepingan tersebut dapat 

berfungsi sebagai hadiah bagi anak yang telah menjalankan program 

sesuai dengan rancangan. Sehingga bentuk kepingan sebaiknya yang lebih 

menarik agar dapat menumbuhkan minat anak. Sedangkan token ekonomi 

adalah tabungan kepingan yang diberikan kepada anak untuk 

meningkatkan, mengajar, mengurangi, dan memelihara  berbagai perilaku.  

Definisi lain Token Economy menurut Ardawiyah 

(2011)merupakakan sistem perlakuan pemberian penghargaan kepada 

siswa yang diwujudkan secara visual sebagai suatuusaha mengembangkan 

prilaku sesuai dengan tujuan yang diharapkan melalui penggunaan 

penghargaan. Setiap individu mendapat penghargaan setelah menunjukan 

prilaku yang diharapkan.  
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tabungan kepingan 

merupakan cara atau teknik untuk pengukuhan tingkah laku yang 

ditujukan seorang anak yang sesuai dengan target yang telah disepakati, 

dengan menggunakan hadiah untuk penguatan secara simbolik.Hadiah 

dikumpulkan selanjutnya setelah hadiah terkumpul ditukar dengan 

penghargaan yang bermakna. Hadiah dapat pula dikatakan sebagai 

motivasi ketika hadiah tersebut sesuai dengan harapan anak. 

 

2. Tujuan atau Fungsi Token Ekonomi 

Token untuk memicu tumbuhnya motivasi belajar yang dapat 

digunakan sebagai simbol penghargaan seperti stiker, guntingan kertas, 

simbol bintang, atau uang mainan. Token sendiri tidak selalu dalam 

bentuk yang berharga, namun setelah siswa mengoleksinya setelah 

menunjukan prilaku yang diharapkan mereka dapat menukarkan token itu 

dengan sesuatu yang berharga. 

Selain itu, penerapan teknik token ekonomi dapat dijadikan 

sebagai konskuensi positif untuk mengajarkan pada anak apa yang harus 

atau tidak boleh dilakukannya. Konsekuensi pemenuhan harapan jauh 

lebih baik daripada konsekuensi tidak melakukan apa-apa (Collins, 1992: 

23).  Agar anak dapat merasa lebih dihargai usahanya karena pemberian 

penghargaan juga menjadi dorongan untuk anak, dorongan tersebut dapat 

berupa pujian yang merupakan asset utama para guru termasuk ucapan 

pujian seperti (“Hebat !” Wah, bagus sekali”!).  
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Dengan pujian yang tepat akan memupuk suasana yang 

menyenangkan dan mempertinggi gairah belajar.Collins, (1992: 21) juga 

mengatakan perlu diberikan penghargaan secara langsung dan sering 

kepada masing-masing anak agar anak dapat merasa lebih dihargai 

usahanya karena dalam kehidupannya anak membutuhkan penghargaan 

dan tidak ingin dikucilkan sehingga anak akan lebih percaya diri, merasa 

berguna, dan merasa dikagumi atau dihormati oleh guru atau orang lain. 

Penghargaan dapat berupa hadiah, namun hadiah harus dikaitkan 

dengan kompetensi, sehingga hadiah dapat menaikan motivasi dan minat 

jika tidak, hadiah tidak akan menaikan motivasi atau mungkin justru 

melemahkan motivasi ketika hadiah tidak diberikan lagi (Schunk (dalam 

Santrock, 2007:518)). Sedangkan menurut (Djamarah, 2008: 155) 

perhatian, ketenaran, status, martabat dan sebagainya merupakan 

kebutuhan yang wajar bagi anak. Semuanya dapat memberikan motivasi 

bagi anak dalam belajar. 

Dengan demikian peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemberian 

token secara terus menerus dan konsisten pada anak dapat mengubah 

tingkah laku anak khususnya motivasi belajar anak agar mereka dapat 

menyelesaikan aktivitas belajar tanpa bergantung pada guru dan 

mengubah perilaku anak dalam menghadapi sesuatu yang semula 

dianggap tidak menarik menjadi sesuatu yang ingin dilakukannya. 

3. Langkah-langkah dalam Pelaksanaan Token Ekonomi 
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Pelaksanaan tabungan kepingan(Token economy) dibagi menjadi 

3 tahap, yaitu tahap persiapann, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. 

Masing-masing tahap tersebut akan dijelaskan satu persatu yaitu sebagai 

berikut : 

a) Tahap Persiapan 

Dalam tahap ini ada empat hal yang perlu dpersiapkan 

(Ibrahim dan Aldy (dalam Purwanta, 2005:178) yaitu menetapkan 

tingkah laku atau kegiatan yang akan diubah disebut sebagai tingkah 

laku yang ditargetkan, menentukan barang atau kegiatan apa saja 

yang mungkin dapat menjadi penukaran kepingan, memberi nilai 

atau harga untuk setiap kegiatan atau tingkah laku yang ditargetkan 

dengan kepingan. 

b) Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan diawali dengan pembuatan kontrak 

antara subjek dengan terapis. Untuk kegaitan yang sederhana, 

kontrak cukup secara lisan antara keduanya namun pada kegiatan 

yang kompleks kontrak ditulis dan ditandatangani oleh keduanya dan 

bahkan ada saksinya. 

c) Tahap Evaluasi 

Pada tahap ini akan diketahui faktor-faktor apa yang perlu 

ditambah ataupun dikurangi dalam daftar pengukuhan atau 

pengubahan tingkah laku yang telah dilaksanakan tersebut.  
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Pelaksanaannya yaitu dengan memberikan kepingan yang dapat 

ditukarkan dengan sebuah hadiah atau benda-benda yang diinginkan oleh 

anak. Kepingan yang diberikan dibuat semenarik mungkin serta dapat 

dilihat dengan jelas oleh anak. salah satu contoh kepingan yang dapat 

diberikan yaitu dengan memberikan bintang kertas emas pada setiap 

perilaku anak yang diinginkan muncul.  

Pemberian kepingan tersebut dapat dikatakan sebagai pemberian 

penghargaan dalam belajar dimana ketika seseorang menerima 

penghargaan karena telah melakukan kegiatan belajar dengan baik, ia 

akan terus termotivasi untuk melakukan kegiatan belajarnya sendiri di 

luar kelas.Penghargaan dapat berupa tanda kredit yang disimbolkan 

dengan pengumpulan bintang kertas.  

Perilaku yang akan diberikan token yaitu perilaku baik yang 

berhasil dilakukan oleh anak yaitu anak dapat mengerjakan aktivitas 

sekolah sendiri tanpa ketergantungan dengan guru dan dapat 

menyelesaikan kegiatan dengan maksimal.Penghargaan ini sendiri tidak 

bernilai tinggi, tetapi kelak dapat dipertukarkan dengan sesuatu yang 

berharga. Tanda kredit yang diterapkan di dalam kelas ini dapat 

dilaksanakan dengan mudah dan dapat memotivasi para siswa. Kepingan 

yang didapatkan ditukarkan dengan fasilitas, benda-benda atau aktivitas 

khusus (Collins, 1992: 21).  

Sejalan dengan hal tersebut Perspektif Behavioral (dalam Santrock, 

2007: 511) mengatakan bahwa insentif yang dipakai oleh guru dikelas 
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yang akan diberikan kepada anak yaitu yang baik, yang dapat memberikan 

indikasi tentang kualitas pekerjaan murid, dan tanda bintang atau pujian 

jika mereka menyelesaiakan tugas dengan baik. Pemberian token diberikan 

sesering mungkin setiap kali perilaku yang diharapkan muncul.  

Menurut Terrace (dalam Syah, 2010: 104) pada dasarnya 

pembiasaan klasik atau classical conditioning merupakan sebuah prosedur 

penciptaan refleks baru dengan mendatangkan stimulus sebelum terjadinya 

refleks tersebut. Stimulus disini yaitu token yang berupa bintang kertas 

yang akan dikumpulkan sebanyak mungkin oleh anak.  

 

C. Cara meningkatkan Motivasi dengan Teknik Token Ekonomi 

Ada beberapa bentuk dan cara untuk menumbuhkan motivasi dalam 

kegiatan belajar di sekolah diantaranya yaitu memberi angka, hadiah, 

saingan/kompetisi, ego involvement (menumbuhkan kesadaran kepada siswa), 

memberi ulangan, mengetahui hasil, pujian, hukuman, hasrat untuk belajar, 

dan menumbuhkan minat (Sardiman 2011: 92). 

Pemberian hadiah sebagai salah satu bentuk dari teknik token ekonomi 

dimana Purwanta, (2005: 174) berpendapat bahwa dalam teknik token 

ekonomi ada beberapa kepingan (token) yang dapat digunakan sebagai 

symbol pengukuhan yang sering digunakan yaitu bintang emas, kertas kupon, 

sepotong kecil kertas warna, uang logam, stiker, perangko, kancing plastik, 

dan sebagainya.  

Program kepingan dapat diterapkan pada anak-anak normal, pada anak-

anak atau orang-orang yang perkembangannya terlambar, yang cacat mental, 
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atau yang mengalami penyimpangan kepribadian. Dalam penelitian ini 

kepingan diterapkan pada anak-anak normal untuk merubah perilaku anak 

agar mempunyai motivasi yang baik dalam belajar. Anak yang akan diberikan 

kepingan yaitu anak yang telah memenuhi indikator keberhasilan tujuannya 

untuk sebagai stimulasi untuk meningkatkan motivasi belajarnya. 

Sedangkan Slavin (2009: 130) berpendapat kadang-kadang suatu 

kurikulum begitu menarik dan bermanfaat bagi siswa sehingga mereka 

bersedia menyelesaikan pekerjaan yang diperlukan untuk mempelajari bahan 

tersebut tanpa insentif selain tingkat manfaat bahan itu sendiri. Ketika anak 

telah termotivasi, maka dalam diri anak akan muncul reaksi-reaksi yang 

mengarahkan dirinya kepada usaha mencapai tujuan tertentu salah satu 

diantaranya adalah tujuan agar mempunyai gairah dan semangat untuk 

belajar.  

Jadi, jika anak melakukan suatu usaha dengan perasaan senang dan 

tumbuh kegairahan dalam belajar, keinginan yang kuat untuk melakukan 

tujuan dan mendapatkan hasil yang baik. Dalam proses belajar motivasi 

belajar sangat diperlukan, sebab seseorang yang tidak mempunyai motivasi 

dalam belajar tidak akan mungkin dapat melakukan aktivitas belajar dengan 

baik. 

Bentuk motivasi yang dapat diberikan pada anak yaitu dengan 

memberikan pujian oleh sebab itu Slavin (2009: 182) berpendapat bahwa 

tindakan penguatan yang lazim ditemukan di ruang kelas meliputi pujian, 

perlakuan istimewa, dan imbalan yang berwujud. Pujian khususnya sangat 
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efektif bagi siswa yang berperilaku buruk untuk mendapatkan perhatian guru. 

Selain pujian, banyak guru membuktikan ada manfaatnya memberikan 

bintang, senyuman, atau imbalah kecil lain kepada siswa ketika siswa 

berperilaku dengan pantas. 

 

D. Pengukuran Motivasi Belajar 

Pengukuran motivasi belajar digunakan sebagai patokan untuk 

pengambilan keputusan. Keputusan tersebut berkaitan dengan individu atau 

anak, program atau kurikulum dan sekolah secara keseluruhan. Selain itu 

pengukuran motivasi digunakan sebagai penilaian kepada anak saat 

mengikuti aktivitas belajar di sekolah sehingga dengan penilaian dapat 

diperkirakan seorang siswa mengalami kesulitan belajar atau tidak( Yus, 

2005: 35). 

Adapun beberapa cara penilaian yang dapat digunakan dalam 

penelitian menurut Dimyati (2013: 95) yaitu: 

Anak belum berkembang (BB) sesuai dengan indikator maka 

penilaian dituliskan nama anak dan diberi tanda satu bintang (       ) 

Anak yang sudah mulai berkembang (MB) sesuai dengan indikator 

RKH mendapatkan tanda dua bintang (           ) 

Anak yang sudah berkembang sesuai dengan harapan (BSH) pada 

indikator dalam RKH mendapatkan tanda tiga bintang (                  ) 

Anak yang berkembang sangat baik (BSB) melebihi indikator 

seperti yang diharapkakan dalam RKH mendapatakan tanda empat bintang 

(                          ) 
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Sedangkan menurut Departemen Pendidikan Nasional Dirjen Mandas 

dan Menengah (2006: 3) Penilaian adalah suatu usaha mengumpulkan dan 

menafsirkan berbagai informasi secara sistematis, berkala, berkelanjutan, 

menyeluruh tentang proses dan hasil dari pertumbuhan serta perkembangan 

yang telah dicapai oleh peserta didik melalui kegiatan pembelajaran. Adapun 

cara pencatatan hasil penilaian harian dilaksanakan sbb: 

○ : Dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa peserta didik 

melakukan/menyelesaiakn tugas selalu dibantu guru. 

● :  Dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa peserta didik mamapu 

melakukan/menyelesaikan tugas tanpa bantuan guru 

 : Menunjukkan ketercapaian indikator 

 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan buku pedoman penilaian 

dari Dimyati (2013: 95)pencatatan hasil penilaian di RKH sebagai berikut : 

Anak belum berkembang (BB) sesuai dengan indikator maka 

penilaian dituliskan nama anak dan diberi tanda satu bintang (       ) 

Anak yang sudah mulai berkembang (MB) sesuai dengan indikator 

RKH mendapatkan tanda dua bintang (          ) 

Anak yang sudah berkembang sesuai dengan harapan (BSH) pada 

indikator dalam RKH mendapatkan tanda tiga bintang     (                  ) 

Anak yang berkembang sangat baik (BSB) melebihi indikator 

seperti yang diharapkakan dalam RKH mendapatakan tanda empat bintang 

(                          ) 

Upaya Meningkatkan Motivasi…,  Yuli Supriningsih, FKIP UMP, 2012



23 
 

Berdasarkan pedoman penilaian diatas, dapat ditentukan beberapa 

indikator yang akan digunakan sebagai instrument pengukuran motivasi 

belajar agar dapat menilai motivasi belajarnya sehingga peneliti 

mengetahui bahwa motivasi anak telah meningkat. 

Beriktut beberapa ciri-ciri yang termasuk motivasi belajarmenurut 

Sardiman, (2011: 83) sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Ciri-ciri Motivasi Belajar 

No Aspek yang Diukur 

1. 
Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus-menerus dalam 

waktu yang lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai) 

2. Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa) 

3. Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah 

4. Lebih senang bekerja mandiri 

5. 
Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin (hal-hal yang bersifat 

mekanis, berulang-berulang begitu saja, sehingga kurang kreatif) 

6.  
Dapat mempertahankan pendapatnya (kalau sudah yakin akan 

sesuatu) 

7. Tidak mudah melepaskan yang diyakini itu 

8. Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal 

 

  

Sedangkan Santrock (2007: 521) menjelaskan bahwa anak yang 

memiliki motivasi yang baik mempunyai beberapa strategi untuk mencapai 

tujuan belajar yang diinginkan agar tujuan belajar dapat dicapai sesuai 

dengan yang diharapkan yaitu sebagi berikut: 
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Tabel 2.2 Peningkatan Motivasi Belajar 

No Aspek yang Ditingkatkan 

1. Berkonsetrasi pada tugas sehingga tidak takut gagal 

2. 

Mengatasi kegagalan dengan merunut kembali langkah-langkah 

mereka untuk menemukan kesalahan atau menganalisis problem 

untuk menemukan pendekatan-pendekatan lain yang lebih baik 

3. 
Mengatribusikan kegagalan mereka pada kurangnya usaha, 

bukan pada kurangnya kemampuan 

 

 

Berdasarkan ciri-ciri motivasi yang telah disebutkan oleh Sardiman 

(2007: 83) dan Santrock (2007: 521) peneliti melakukan adaptasi yang 

sudah di konsultasikan sehingga pengukuran motivasi yang digunakan 

untuk mengukur motivasi belajar anak usia dini dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

 

Tabel 2.3 Pengukuran Motivasi Belajar 

No Aspek yang Diukur 

1. 

Tekun mengerjakan aktivitas belajar (dapat bekerja terus-menerus 

dalam waktu yang lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai) agar 

mendapatkan token bintang 

2. 
Ulet menghadapi kesulitan dalam melakukan kegiatan belajar (tidak 

lekas putus asa) 

3. 
Lebih senang bekerja mandiri saat aktivitas belajar (tidak 

bergantung pada guru) 

4.  Dapat mempertahankan pendapatnya (percaya diri yang tinggi) 

5. 
Mengikuti kegiatan belajar demi memperoleh hadiah materi yang 

dijanjikan 

6. 
Dapat menyelesaikan aktivitas belajar demi memperoleh pujian dari 

orang yang penting (guru dan orang tua) 

Dari indikator tersebut dapat dijelaskan bahwa : 
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Tekun menghadapi aktivitas belajar (dapat bekerja terus-menerus 

dalam waktu yang lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai)dalam 

kegiatan belajar mengajar anak tekun dalam mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh guru artinya anak dapat menyelesaikan tugas yang diberikan 

oleh guru dengan maksimal atas hasil kerja anak itu sendiri. 

Ulet menghadapi kesulitan dalam melakukan kegiatan belajar (tidak 

lekas putus asa). Guru memberikan tugas pada anak, kemudian guru 

memberikan penjelasan pada anak ketika anak berhasil menyelesaikan tugas 

maka mereka akan mendapatkan sebuah kepingan yang berbentuk bintang 

kertas emas.  Dengan demikian anak tidak memerlukan dorongan dari luar. 

Anak tidak pernah lelah untuk berusaha. 

Lebih senang bekerja mandiri saat aktivitas belajar (tidak bergantung 

pada guru). Saat guru memberikan tugas kepada anak, guru menjelaskan pada 

anak agar anak tidak diperkenankan meminta bantuan kepada guru yang 

sedang mengajar di kelas, anak diberi kebebasan untuk menyelesikan tugas 

yang diberikan oleh guru secara mandiri. Saat anak berhasil dengan peraturan 

tersebut maka dengan segera guru memberikan penghargaan yang berupa 

bintang kertas. 

Dapat mempertahankan pendapatnya (percaya diri yang tinggi). Pada 

saat pembelajaran berlangsung, anak sangat yakin dan cukup rasional pada 

pendapatnya sendiri. Misalnya pada saat kegiatan menggambar bebas dengan 

semangatnya anak menggambar sesuai dengan keinginan sendiri meskipun 
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ada teman yang mengejek atau menyuruh mengganti gambarnya, mereka 

tidak terpengaruh dengan hal itu. 

Mengikuti kegiatan belajar demi memperoleh hadiah yang dijanjikan. 

Artinya dalam diri anak sudah yakin bahwasannya ketika anak dapat 

mengikuti kegiatan belajar maka akan mendapatkan hadiah sehingga hadiah 

tersebut sebagai penguat motivasi belajarnya. 

Belajar demi memperoleh pujian dari orang yang penting (guru dan 

orang tua). Anak akan selalu menunjukkan hasil pekerjaannya kepada guru 

ataupun orang tua tujuaannya hanya agar dapat memperoleh pujian dari 

orang-orang yang dianggap penting dan membahagiakan anak sehingga 

ketika anak dipuji karena hasil pekerjaannya, anak tersebut akan merasa 

sangat bangga terhadap diri mereka sendiri. 

Jadi berdasarkan penjelasan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

dari semua ciri-ciri yang dijadikan sebagai pengukuran motivasi belajar yang 

peneliti tentukan akan menentukan keberhasilan anakkhususnya untuk 

meningkatkan motivasi belajarnya jika semua dari aspek tersebut berhasil 

dicapai oleh anak. 

 

E. Kerangka Pikir 

Motivasi dapat mempengaruhi seseorang dalam melakukan suatu 

kegiatan tertentu. Selain itu, motivasi dapat juga sebagai pendorong tingkah 

laku anak kearah tujuan tertentu. Pendorong tersebut dapat diciptakan guru 
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dalam proses pembelajaran melalui teknik token ekonomi yaitu dengan 

pemberian bintang kertas.  

Peneliti menentukan token ekonomi yang dipakai dalam meningkatkan 

motivasi anak karena peneliti menganggap bahwa teknik ini lebih menarik 

dan sesuai dengan kebutuhan anak sehingga anak akan termotivasi untuk 

belajar, ingin bekerja keras, dan berusaha menyelesaikan tugas hingga 

selesainamun bukan berarti motivasi anak tumbuh karena sebuah kepingan, 

tetapi karena kesadaran anak yang sudah melekat dalam dirinya. Jadi tujuan 

pemberian kepingan disini hanya untuk memberikan rangsangan pada anak 

agar  motivasi belajar anak dapat meningkat. 

Dari hal tersebut peneliti melakukan observasi sebelum melakukan 

penelitian pada kondisi awal anakyang masih sangat bergantung pada guru 

saat melaksanakan aktivitas belajar dan anak belum mampu menyelesaikan 

tugasnya sendiri. Oleh karena itu terlihat jelas bahwa motivasi belajar anak 

masih sangat rendah. 

Peneliti melakukan penelitian yang dimulai dengan siklus I. Dalam 

penelitian ini teknik yang digunakan adalah menggunakan token ekonomi. 

Pada saat pembelajaran berlangsung, ketergantungan anak pada guru 

berkurang selain itu disiplin anak lebih meningkat namun hasil belajar belum 

optimal. Anak merasa dihargai ketika mendapatkan sebuah tokenatau 

kepingan yang berupa bintang kertas emas yang dijadikan sebagai 

penghargaan dari hasil usaha anak.Token yang diberikan berjumlah 3 setiap 
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satu kali pertemuan yang masing-masing dibagi pada kegiatan awal, kegiatan 

inti dan kegiatan penutup.  

Saat anak dapat melakukan aktivitas belajar dari kegiatan awal sampai 

kegiatan akhir dengan baik, maka anak dalam satu hari dapat mendapatkan 3 

buah token. Namun apabila anak dalam melakukan aktivitas belajar hanya 

bersemangat pada kegiatan intinya saja maka anak tersebut dalam satu hari 

hanya berhasil mendapatkan 1 buah token. 

Setelah siklus pertama dilakukan dengan 3x pertemuan, karena 

hasilnya belum maksimal kemudian peneliti mengulang kembali dengan 

siklul 2 yang dilakukan dengan 3x pertemuan dengan teknik yang sama yaitu 

menggunakan token ekonomi namun perbedaannya pada saat siklus pertama 

pembagian token bintang dalam sehari mencapai 3 buah token pada siklus ke 

II pembagian token bintang menjadi hanya 1 saja tujuannya agar anak lebih 

bersemangat lagi untuk berlomba-lomba mendapatkan token dari hasil usaha 

keras mereka sendiri. 

Hasilnya motivasi belajar anak sudah terlihat meningkat. 

Ketergantungan anak pada guru sudah tidak lagi dilakukan oleh anak, bahkan 

hasil belajar dari kerja keras anak itu sendiri yang optimal. Sehingga 

penelitian dinyatakan berhasil. 

Untuk mempermudah pemahaman kegiatan ini, maka dibuat kerangka 

pikir sebagai berikut : 
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Motivasi belajar anak masih 

rendah, anak masih bergantung 

pada guru saat aktivitas belajar 

dan tidak masksimalnya hasil 

pekerjaan anak 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatf berbentuk penelitian tindakan kelas dan dirancang dalam 2 

siklus. Masing-masing siiklus terdiri dari 4 tahapan yaitu perncanaan 

(Planning), Pelaksanaan (action), Pengamatan (Observation), Refleksi 

(Reflection). Subyek peneliti adalah anak PAUD Cahaya Pelita Desa 

KONDISI AWAL 

Dilakukan upaya perbaikan 

dengan PTK 

1. Ketergantungan anak pada 

guru berkurang 

2. Hasil belajar belum optimal 

3. Kedisiplinan anak meningkat 

SIKLUS I                             
3x Pertemuan 

1. Guru memberikan 

penghargaan berupa 

pujian kepada anak 

2. menggunakan token 

bintang kertas emas 

sebagai penghargaan 

Kondisi sudah meningkat, ada 

perbaikan, tetapi belum 

maksimal. Guru menggunakan 

teknik token ekonomi  

SIKLUS II 

3x Pertemuan 

1. Guru memberikan penghargaan 

berupa pujian kepada anak 

2. menggunakan token bintang 

kertas emas sebagai 

penghargaan 

 

 

1. Anak sudah tidak 

ketergantungan dengan guru 

saat aktivitas belajar 

berlangsung 

2. Hasil belajar yang meningkat 

atas kerja kerasnya sendiri 

3. Motivasi anak untuk belajar 

semakin tinggi 

Terjadi perbaikan yang optimal 

dalam peningkatan motivasi 

belajar anak dan penelitian 

berhasil 
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Sirkandi. Metode pengumpulan data  diperoleh melalui lembar observasi pada 

aktivitas belajar anak. 

F. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka berfikir di atas maka 

dirumuskan hipotesis tindakan sebagai berikut : teknik token ekonomi dapat 

meningkatkan motivasi belajar anak PAUD Cahaya Pelita Desa Sirkandi 

Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara pada Tahun Ajaran 

2013. 
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