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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembelajaran di sekolah untuk anak usia dini disebut dengan pembelajaran

prasekolah. Pada dasarnya pembelajaran prasekolah adalah proses belajar dengan

cara bermain, anak pada usia prasekolah ini dipersiapkan untuk sekolah. Beberapa

anak dikelas cenderung melakukan suatu perilaku menganggu pembelajaran di kelas

seperti berbicara, bertengkar, mengejek, berteriak, dan tidak memperhatikan guru.

Gejala perilaku tersebut lazim disebut dengan disruptive behavior. Kasus disruptive

behavior merupakan permasalahan anak yang berdampak besar terhadap

keberlangsungan proses belajar-mengajar didalam kelas dan kehidupan anak

selanjutnya. Hairina (2013) mengatakan gangguan perilaku adalah gangguan yang

memiliki dua karakteristik utama dalam wujud perilaku, salah satunya yaitu

menganggu atau mengacau orang lain (disruptive behavior) dengan pola sikap,

seperti: tidak kooperatif, menentang, berprasangka, dan menunjukkan sikap

permusuhan kepada orang  lain atau orang dewasa.

Disruptive behavior antara anak biasa berbeda dengan anak berkebutuhan

khusus yang mengalami ADHD (Attention Deficit Hiperactivity Disorder), ODD

(Oppositional Defiant Disorder ) dan CD (Conduct Disorder), yang termasuk dalam

kriteria DSM IV-TR yaitu Disruptive Behavior Disorder (DBD). Disruptive

behavior yang dimaksud dalam penelitian ini hanyalah perilaku yang sering disebut
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“nakal” dengan kategori perilaku mengganggu yang mereka tampakkan seperti

menyerang teman, berperilaku tidak sopan, menentang, mengganggu proses

pembelajaran dikelas, dan berbicara dengan suara keras.

Wicaksono (2013) mengatakan perilaku nakal dapat dikategorikan perilaku

mengganggu yang mereka tampakkan seperti yang dikemukakan oleh Pia Todras

(2007) (dalam Wicaksono, 2013) meliputi aggression, immorality, defiance of

authority, class disruptions, dan clowning around. Class disruptions mengacu pada

tindakan berbicara dengan suara keras, berjalan keliling ruangan, mengganggu proses

belajar, tidak mematuhi perintah guru, dan berulang kali izin meninggalkan kelas.

Wicaksono (2013) mengatakan juga disruptive behavior merupakan perilaku yang

mengganggu dalam proses belajar mengajar baik secara psikologis maupun fisiologis,

yang terjadi pada anak biasa yang disebabkan oleh faktor orang lain, situasi dan

waktu yang ada.

Menurut Veiga (2008) disruptive behavior adalah perilaku melakukan

pelanggaran peraturan sekolah, mengganggu kondisi belajar, dan lingkungan

mengajar di sekolah. Menurut Asizah (2015) fenomena tentang perilaku disruptive

yang terjadi pada anak-anak sangat meningkat secara signifikan, baik di lingkungan

keluarga maupun sekolah. Fenomena lain terdapat pada penelitian Schroeder,

Gordon, Kanoy, & Routh (1983)  tentang disruptive behavior yang mana ditemukan

50-80% masalah yang paling sering menjadi perhatian orangtua yang terjadi pada

anak mereka adalah terdapat perilaku negatif pada anak yang berusia 2-10 tahun

yaitu yang memiliki disruptive behavior. Disruptive behavior juga dapat dilihat
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dalam penelitian Tirtayani dan Sutaryani (2016) di Kota Singaraja menunjukkan

angka yang tinggi mengenai gejala disruptive behavior, yaitu 47,92% dari anak didik

di TK Gugus VI Singaraja tahun ajaran 2013/2014.

Disruptive behavior saat ini sudah menjadi perhatian penting bukan hanya

dari orangtua tetapi juga dari kalangan akademis yaitu para guru. Seperti yang

dikemukakan oleh Anisah (2012) bahwa jika gangguan perilaku ini dibiarkan, maka

akan berdampak secara berkelanjutan dan akan menyebabkan kerusakan yang

signifikan pada fungsi sosial, akademis, maupun masa depan anak. Jika perilaku

mengganggu itu makin kompleks maka menyebabkan perilaku mengganggu pada diri

anak akan semakin parah. Schroeder dan Gordon (2002) mengatakan perilaku

mengganggu anak dianggap normal diusia tertentu seperti amukan balita. Namun jika

perilaku tersebut bertahan dan semakin parah pada usia anak-anak hingga remaja

maka hal tersebut menjadi masalah dan harus mendapatkan penanganan. Cambell,

1990 (dalam Schroeder dan Gordon (2002)) dalam penelitiannya mengatakan bahwa

anak-anak prasekolah dengan gejala menentang dan bersifat terus menerus hingga

usia 9 tahun maka anak-anak ini harus mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Disruptive behavior merupakan salah satu kendala untuk menuju keberhasilan

kegiatan pembelajaran di sekolah. Surya (2013) mengatakan pembelajaran ialah suatu

proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu perubahan perilaku

secara menyeluruh, sebagai hasil dari interaksi individu itu dengan lingkungannya.

Peraturan yang diciptaan di sekolah pun sebagai strategi yang dapat digunakan untuk

mengkoordinasi, mengatur individu dan kegiatan di sekolah dalam ketentuan dan
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prosedur membangun lingkungan agar proses belajar mengajar dapat berlangsung.

Proses belajar dan mengajar normal akan terhambat jika perilaku peserta didik di

sekolah tersebut mengganggu.

Disruptive behavior dipengaruhi beberapa faktor baik internal maupun

eksternal, pengaruh dari dalam individu seperti: malas-malasan, tidak memusatkan

perhatian saat guru menerangkan. Sedangkan pengaruh dari luar seperti : pengaruh

keluarga kurangnya perhatian dari orang tua, peraturan orangtua yang otoriter, dan

pengaruh lingkungan sekitar baik di sekolah maupun di masyarakat. Seperti yang

dikemukakan oleh Schroeder dan Gordon (2002) faktor yang menyebabkan

munculnya disruptive behavior yaitu dari keluarga seperti kurangnya perhatian orang

tua, penerapan disiplin dirumah yang tidak konsisten, pemberian hadiah/hukuman,

pola asuh yang diterapkan orang tua, relasi antara orang tua dan anak, dan

permasalahan orang tua terkait dengan pernikahan.

Sekolah merupakan wahana sosialisasi anak yang kedua, turut menjadi

penyumbang timbulnya perilaku mengganggu di kelas adapun faktor yang berasal

dari lingkungan sekolah yaitu metode mengajar guru yang konvensional, pemberian

hukuman/penghargaan yang tidak konsisten dilaksanakan, pengaruh negatif teman

sebaya, dan penerapan disiplin sekolah yang tidak konsisten. Wicaksono (2013)

mengatakan bahwa penggunaan reward and punishment (penghargaan dan hukuman)

yang berlebihan dari guru juga dapat berpengaruh negatif terhadap perilaku siswa.
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Tujuan utama mengurangi disruptive behavior pada anak adalah untuk

memperbaiki perilaku mengganggu anak hingga bisa sesuai dengan peran-peran yang

ditetapkan oleh keluarga, sekolah maupun lingkungan sekitar. Pada masa usia

prasekolah merupakan periode kritis bagi anak. Perkembangan pada masa ini sangat

berpengaruh terhadap perkembangan periode selanjutnya yaitu tahap sekolah, remaja

hingga dewasa. Maka pada masa prasekolah sangat penting membantu anak untuk

mempersiapkan dirinya dan membantu mengontrol perilaku dengan cara mengajarkan

kepada anak tingkah laku yang pantas dan tidak pantas serta melatih pengendalian

diri sendiri tanpa pengaruh atau bantuan dari orang lain. Hurlock (1974) mengatakan

keberhasilan di suatu tahap perkembangan akan berpengaruh positif terhadap

perkembangan tahap berikutnya, maupun sebaliknya, dan kesiapan sekolah ini terdiri

dari kesiapan bukan hanya fisik tetapi juga psikologis yang meliputi kesiapan emosi,

sosial, dan mental. Kesiapan emosional yang dimaksud yaitu seperti dapat menerima

dan mengerti tuntutan di sekolah serta mengontrol emosinya seperti rasa marah, takut,

dan iri.

Penurunan disruptive behavior merupakan salah satu aspek yang perlu

ditingkatkan pada siswa TK karena hal tersebut sangat mengangggu sehingga

membuat proses belajar mengajar menjadi tidak efektif. Hasil observasi di dalam

kelas, memperlihatkan bahwa proses pembelajaran tidak berjalan dengan baik dan

saat observasi tersebut terlihat anak-anak berlarian saat proses pelajaran berlangsung,

anak dengan emosi marah yang berlebihan, berkelahi, tidak mandiri, anak tidak

menyelesaikan semua tugas yang diberikan oleh guru, dan lamban menginterupsi
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pembelajaran di kelas. Dampak yang ditimbulkan dari disruptive behavior anak

tersebut menjadikan suasana kelas tidak kondusif. Disruptive behavior berdampak

negatif pada diri anak maupun lingkungannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru TK A (April 2016) guru tersebut

mengatakan bahwa disetiap kelas pasti ada anak yang melanggar tata tertib sekolah.

Seperti menganggu teman saat sedang belajar, lamban dalam mengerjakan tugas yang

diberikan, tidak memperhatikan guru saat menerangkan, dan merampas mainan milik

teman. Hasil wawancara kedua terhadap guru TK B (20 Oktober 2016) mengatakan

hal yang sama masa kanak-kanak masa dimana anak tersebut sangat ingin bermain

dan terdapat beberapa anak yang tidak betah di kelas hingga akhirnya ia bosan dan

menganggu teman sekelas nya tak jarang anak-anak itu menganggu temannya dengan

mencubit hingga temannya menangis, meminjam dengan paksa dan berbicara saat

guru menerangkan. Berbagai upaya telah diberikan oleh guru dengan memberikan

peringatan serta hukuman. Namun hukuman tersebut belum mampu mengurangi

perilaku anak menjadi patuh.

Berdasarkan permasalahan disruptive behavior yang dijumpai pada siswa TK,

maka perlu dicari alternatif intervensi yang diharapkan mampu mengurangi disruptive

behavior pada anak. Dalam meningkatkan kepatuhan siswa TK, modifikasi perilaku

dalam penelitian ini menggunakan prinsip pengkondisian operan. Menurut Laura

(2010) pengkondisian operan adalah sebuah bentuk pembelajaran asosiatif dimana

konsekuensi dari sebuah perilaku mengubah kemungkinan berulangnya perilaku.

Papalia (2008) dalam pembelajaran pengkondisian operan stimulus yang memotivasi
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pengulangan perilaku yang dikehendaki disebut penguatan. Penguatan dalam

pengkondisian operan dapat bersifat positif ataupun negatif. Zlomke & Zlomke

(2003) mengatakan ada berbagai cara modifikasi perilaku, seperti pemberian reward,

punishment, token ekonomi atau tabungan keping dan juga time out. Maka dalam

penelitian ini, penulis memilih menggunakan token ekonomi untuk mengurangi

perilaku distruptif siswa.

Token ekonomi menurut Martin dan Pear (2003) adalah program dimana anak

mendapatkan poin atau token untuk perilaku yang tepat. Aspek positif dari token

ekonomi adalah untuk memperkuat perilaku yang pantas dan mencegah perilaku yang

tidak pantas, sehingga meminimalkan kebutuhan untuk menggunakan strategi dalam

menangani perilaku yang tidak pantas. Menurut Sobur (2003) penguatan sangat

efektif apabila langsung mengikuti perilaku, apabila sebuah respons tidak segera

dikuatkan maka ia akan punah atau berakhir dan karena itu kembali ke level awal.

Maka peneliti memilih token ekonomi berupa tabungan bintang sebagai alat untuk

memperkuat perilaku positif dengan cara memberikan secara langsung saat perilaku

positif anak tersebut muncul.

Penguatan positif untuk anak-anak adalah cara memotivasi mereka dengan

menghargai kualitas baik mereka. Adapun perilaku itu selalu memiliki faktor luar

yang mempengaruhi seperti lingkungan, rangsangan atau stimulus. Maka jika

diberikan pengukuhan yang positif seperti pemberian tabungan bintang, suatu

perilaku akan tumbuh dan berkembang secara positif maupun sebaliknya, jika faktor

luar memberikan pengukuhan negatif maka perilaku akan tumbuh dan berkembang
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secara negatif. Walgito (2010) mengatakan hal ini sesuai dengan dua prinsip umum

yang dikemukakan Skinner yaitu setiap respons yang diikuti oleh reward akan

cenderung diulangi dan reward merupakan reinforcing stimuli yang akan

meningkatkan kecepatan terjadinya respons. Menurut Papalia (2008) adapun

penguatan positif itu terdiri dari pemberian hadiah, seperti makanan, bintang emas,

bonus, dan penghargaan. Penguatan negatif berupa suatu yang tidak disukai oleh

individu, seperti suara keras.

Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan bahwa penguatan memiliki

beberapa bentuk yaitu negatif dan positif. Penguatan dalam bentuk positif tersebut

dapat meningkatkan perilaku individu yang positif pula dengan memberikan

rangsangan berupa tabungan bintang. Pada penelitian Changi dan Daly (dalam

Da’ina dan Nurul (2014)) mengatakan bahwa token ekonomi mampu mengurangi

perilaku bermasalah pada anak autis. Berbeda dengan penelitian ini, peneliti

menggunakan tabungan bintang untuk mengurangi disruptive behavior pada anak

normal. Maka peneliti berinisiatif menerapkan tabungan bintang untuk mengurangi

disruptive behavior pada siswa TK dan bertujuan ingin meneliti fenomena tersebut

dengan judul “Pengaruh Pemberian “Tabungan Bintang” (Token Ekonomi) terhadap

Penurunan Distruptive Behavior pada Siswa Taman Kanak-Kanak”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, kemudian peneliti merumuskan permasalahan yang

akan diteliti yaitu:
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Apakah ada Pengaruh Pemberian “Tabungan Bintang” (Token Ekonomi)

terhadap Penurunan Distruptive Behavior pada Siswa Taman Kanak-Kanak ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada Pengaruh Pemberian

“Tabungan Bintang” (Token Ekonomi) terhadap Penurunan Disruptive Behavior pada

Siswa Taman Kanak-Kanak.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode token ekonomi adalah

penelitian yang pernah dilakukan oleh Handayani dan Hidayah (2014) dengan

menggunakan metode token ekonomi untuk mengurangi perilaku agresivitas pada

siswa TK. Hasil penelitian Handayani dan Hidayah mengungkapkan bahwa ada

penurunan perilaku memukul pada anak, setelah mendapat perlakuan. Perbedaannya

dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan Handayani dan Hidayah

menggunakan metode token ekonomi untuk mengurangi perilaku agresivitas.

Sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode token ekonomi untuk

mengurangi disruptive behavior pada siswa TK.

Penelitian lainnya yaitu oleh Rayhani, Hardjanta, dan Pratiwi (2011) meneliti

metode “token  economy” untuk mengurangi perilaku agresif pada anak tunarungu,

Berdasarkan hasil penelitian maka penelitian Rayhani, Hardjanta, dan Pratiwi

menunjukkan bahwa ada perbedaan perilaku agresif pada anak tunarungu antara
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sebelum dan sesudah pemberian token. Perbedaannya pada penelitian sebelumnya

adalah subjek pada penelitian Rayhani, Hardjanta, dan Pratiwi adalah anak yang

mengalami tunarungu dan letak daerah yaitu di Semarang dan perbedaan penelitian

ini dengan penelitian yang hendak diteliti adalah Rayhani, Hardjanta, dan Pratiwi

menggunakan token ekonomi untuk menurunkan perilaku agresif  dengan subjek

anak yang mengalami tunarungu sedangkan pada penelitian yang hendak diteliti

menggunakan token ekonomi untuk mengurangi disruptive behavior dengan subjek

anak yang normal.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Sutaryani, Suadnyana, dan Tirtayani (2016)

yaitu pengaruh teknik token economy terhadap disruptive behavior pada anak di TK

ganesha Denpasar. Dalam penelitian Sutaryani, Suadnyana, dan Tirtayani

menunjukan bahwa dengan penerapan teknik token ekonomi berpengaruh terhadap

penurunan disruptive behavior yang dapat dilihat dari overlap data baik subjek 1

maupun subjek 2 sebesar 100% pada pengukuran perilaku di kelas dengan kondisi

baseline pada saat pemberian intervensi. Pada penelitian ini peneliti sama-sama

meneliti menggunakan token ekonomi untuk mengurangi disruptive behavior pada

siswa TK. Perbedaannya adalah jika Sutaryani, Suadnyana, dan Tirtayani

menggunakan metode token ekonomi untuk mengurangi disruptive behavior siswa

TK di daerah Denpasar, Bali, maka peneliti menggunakan token ekonomi untuk

mengurangi disruptive behavior pada siswa TK di Pekanbaru, Riau. Meskipun ketiga

penelitian ini membicarakan tentang penggunaan metode token ekonomi, namun

belum ada yang membahas secara khusus tentang pemberian token ekonomi untuk
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menurunkan disruptive behavior siswa TK di Pekanbaru, Riau. Sehingga ketiga

penelitian ini dapat dijadikan rujukan dan memberikan peluang melakukan penelitian

dengan tema yang sama dengan mengambil efektifitas metode token ekonomi untuk

mengurangi disruptive behavior pada siswa TK.

E. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan memberikan

masukan pada perspektif pengembangan ilmu pengetahuan dibidang psikologi,

khususnya psikologi pendidikan mengenai metode yang efektif dalam penurunkan

disruptive behavior pada anak.

2. Memberikan informasi bagi guru atau tenaga pengajar sebagai bahan kajian

dalam penurunan disruptive behavior pada anak sehingga proses belajar mengajar

bisa berjalan kondusif dan anak lebih siap melanjutkan kejenjang pendidikan

sekolah dasar.

3. Bagi praktisi psikologi pendidikan dapat melihat seberapa besar kontribusi

metode token ekonomi dalam menurunkan disruptive behavior pada siswa Taman

Kanak-Kanak.


