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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Persiapan Penelitian  

  Subjek penelitian dipilih dari tiga sekolah yang berbeda yaitu 

sekolah X, Y dan Z. Ketiga subjek dipilih atas dasar keluhan orang tua 

dan guru subjek.  

  Ketiga subjek dalam penelitian ini berada di sekolah yang 

berbeda. Pada subjek N, peneliti menemui orangtua subjek pada 

tanggal 21 Maret 2019. Pada tanggal 22 Maret 2019 peneliti meminta 

ijin ke sekolah N dan menyerahkan surat ijin penelitian. Pada tanggal 

25 – 29 Maret 2019 melakukan observasi terhadap subjek selama di 

dalam kelas. Peneliti mengadakan wawancara dengan guru subjek N 

pada tanggal 29 Maret 2019 pada saat setelah jam pulang sekolah. 

Peneliti mengadakan wawancara dengan orangtua subjek N (ibu) pada 

tanggal 26 Maret 2019 di rumah subjek.  

Pada subjek H, peneliti menemui orangtua subjek pada tanggal 22 

Maret 2019. Pada tanggal 2 April 2019 peneliti meminta ijin ke sekolah 

H dan menyerahkan surat ijin penelitian. Pada tanggal 8 – 12 April  

2019 melakukan observasi terhadap subjek selama di dalam kelas. 

Peneliti mengadakan wawancara dengan guru subjek H pada tanggal 

12 April 2019 pada saat setelah jam pulang sekolah. Peneliti 



44 

 

 

mengadakan wawancara dengan orangtua subjek H (ibu) pada tanggal 

12 April 2019 sore hari di rumah subjek.  

Pada subjek V, peneliti meminta ijin ke sekolah  dan menyerahkan 

surat ijin penelitian pada tanggal 15 April 2019. Pada tanggal 29 April – 

3 Mei 2019 melakukan observasi terhadap subjek selama di dalam 

kelas. Peneliti mengadakan wawancara dengan guru subjek V pada 

tanggal 3 Mei 2019 pada saat setelah jam pulang sekolah. Peneliti 

mengadakan wawancara dengan orangtua subjek H (ibu) pada tanggal 

29 April 2019 di rumah subjek V. 

  

B. Pelaksanaan Penelitian  

Sebelum pemberian tritmen diadakan pengukuran baseline 1 

perilaku atensi terlebih dahulu. Pengukuran perilaku atensi ada anak 

dilakukan dengan mengobservasi perilaku anak selama di dalam kelas. 

Observasi ini dilakukan oleh seorang observer yang telah disediakan 

oleh peneliti. Proses observasi sendiri berlangsung selama kurang 

lebih satu minggu berturut – turut (5 hari). Hal tersebut dimaksudkan 

untuk melihat konsistensi perilaku atensi subjek. Subjek sama sekali 

tidak tahu bahwa dirinya sedang diamati perilakunya, sehingga 

diharapkan subjek bisa menunjukkan perilaku apa adanya tanpa 

memanipulasi. Subjek juga sama sekali tidak mengenal observer yang 

telah disediakan oleh peneliti.  Hal tersebut dimaksudkan untuk 

meminimalisir adanya perilaku subjek yang berusaha dikendalikan atau 
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ditekan, karena subjek tahu jika dirinya sedang diobservasi. Selain itu 

juga diadakan wawancara dengan orangtua dan guru kelas juga 

dilakukan untuk mendapatkan data deskriptif mengenai perilaku atensi 

subjek. Proses observasi sendiri berlangsung selama kurang lebih satu 

minggu berturut – turut (5 hari) yaitu pada tanggal 26, 27, 28, 29 Maret 

dan 1 April 2019. Pelaksanaan intervensi dilakukan di sekolah pada 

tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15 dan 16 April 2019. Baseline 2 

dilakukan pada tanggal 17, 18, 19, 22 dan 23 April 2019 dan Follow Up  

diadakan pada tanggal 5 – 9 Mei 2019. 

Sebelum pemberian tritmen berupa teknik token ekonomi, 

Subjek   berinisial   N   mengalami   kesulitan   dalam    memberikan   

atensinya. Beberapa contoh diantaranya N nampak kesulitan dalam 

memusatkan perhatian saat berbicara dengan orang lain. N lebih 

sering berbicara tanpa melihat ke arah lawan bicara, atau terkadang 

melihat ke arah lain, atau bahkan N berbicara sembari melakukan hal 

yang lain dan sembari berjalan - jalan atau berlari. Sehingga N 

terkadang tidak mampu dalam menangkap atau memahami apa yang 

dimaksud atau yang diminta lawan bicaranya.saat berbicara atau 

bercerita dengan orang lain, N cenderung mengucapkan kalimat 

dengan terburu - buru sehingga pendengar sampai belum mengerti 

dan menjawab pembicaraan N. Ketika guru menerangkan, N sering 

berbicara dengan teman sebangkunya. Guru sering mengadakan 
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tanya - jawab secara lisan di kelas ketika jam terakhir, N terlihat diam 

dan tidak ikut menjawab seperti teman yang lainnya. 

Pengukuran baseline 1 subjek H dilakukan pada tanggal 5, 8, 9, 

10 dan 11 April 2019. Penerapan token ekonomi pada subjek H 

dilakukan pada tanggal 11 – 18, 22 – 25 April 2019. Baseline 2 

diadakan pada tanggal 25, 26, 29, 30 April dan 1 Mei 2019. Follow Up 

diadakan pada tanggal 13 – 17 Mei 2019  

Subjek dengan inisial H,  saat diajak berbicara H seringkali 

terburu - buru pergi dan memalingkan wajah seperti tidak 

mendengarkan. Begitu pula ketika H seharusnya menjadi pendengar, H 

seringkali terlihat cuek dan tidak melihat ke arah pembicara. Suara H 

pun terdengar lirih dan kurang jelas. Dalam mengikuti kegiatan belajar  

di sekolah, H seringkali ditegur oleh guru. Hal tersebut dikarenakan H 

sering mengajak bercanda teman - teman di kelas saat guru 

menerangkan dan membuat ulah di dalam kelas. H pun sering 

terlambat dalam menerima pelajaran di kelas, dirinya sering tidak fokus 

dan tidak memperhatikan. Hal tersebut mengakibatkan H cenderung 

lama dalam menyelesaikan setiap tugas yang diberikan oleh guru. H 

sering tidak duduk dengan tenang dan berlarian keluar masuk ruang 

kelas.   

Pengukuran baseline 1 subjek V dilakukan pada tanggal 23, 24, 

25, 26, 29 April 2019. Penerapan token ekonomi pada subjek H 

dilakukan pada tanggal 30 April, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, dan 14 Mei 
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2019. Baseline 2 diadakan pada tanggal 14 – 17  dan 20 Mei 2019. 

Follow Up diadakan pada tanggal 10 – 14 Juni 2019.  

Subjek dengan inisial V. Dalam mengerjakan tugas atau 

prakarya di kelas subjek pun mengalami kesulitan. V sering berbicara 

sendiri, terkadang teriak dan menangis dengan tiba - tiba. V pun 

sering mengangkat kaki di atas kursi saat duduk di dalam kelas. Guru 

sering menegur V. Saat diberi tugas secara indivisu, ketika guru tidak 

berada di depan meja V, V sering tidak langsung mengerjakan 

tugasnya. Dalam hal komunikasi, V sering tidak melihat lawan bicara 

dan V lebih sering berbicara sembari berjalan - jalan. V sering 

meminta ijin ke toilet. Guru sering mengulang - ulang instruksi yang 

disampaikan ke V. Selama tanya jawab yang sering guru adakan di 

kelas, V lebih fokus pada dirinya sendiri dan tidak memperhatikan 

akan penyelesaian tugasnya, padahal belum tentu tugas yang 

dikerjakan V benar. V sering terlihat terburu - buru dan tidak 

memberikan atensi ketika dijelaskan oleh guru saat pelajaran di kelas.  

Dari ketiga subjek tersebut yaitu subjek dengan inisial N, H dan 

V terlihat bahwa subjek berjuang dengan fungsi kognitif dasar yang 

bagi banyak orang merupakan hal penting untuk bisa hidup dan 

bersosialisasi. Hal tersebut sesuai dengan beberapa teori mengenai 

ADHD bahwa ADHD merupakan suatu kondisi medis yang melibatkan 

disfungsi otak, dimana individu yang bersangkutan mengalami 
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kesulitan dalam mengendalikan perilaku mereka dan dalam 

mempertahankan perhatian mereka. 

Oleh karena itu, pemberian teknik token ekonomi difokuskan 

pada menstimulasi subjek dengan sistem reinforcement untuk perilaku 

yang dikelola dan diubah, dimana seseorang harus memberikan 

hadiah/reward  sebagai penguatan untuk meningkatkan  perilaku yang 

diinginkan.  

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kuantitatif untuk 

melihat ada atau tidaknya  peningkatan atensi pada subjek setelah 

diberikan tritmen token ekonomi. Pengolahan analisis data dilakukan 

dengan dua cara yaitu statistik dan deskriptif. Analisa data secara 

statistik menggunakan  Anova untuk melihat ada tidaknya 

peningkatan atensi setelah tritmen diberikan. Untuk melengkapi 

ulasan data menggunakan analisa secara deskriptif menggunakan 

grafik yaitu melihat skor yang dimiliki subjek sebelum, selama dan 

setelah diberikan tritmen.  

  Dalam uji reliabilitas, pada penelitian ini menggunakan uji 

interrater dengan cara melakukan pengamatan dan penilaian oleh dua 

orang rater yang bertujuan untuk meningkatkan objektifitas penilaian 

terhadap subjek, serta melihat konsistensi penilaian oleh masing - 

masing rater. Rater yang terlibat dalam penelitian ini terdiri dari dua 

orang sarjana psikologi. Sebelum penelitian dimulai, kedua rater 

mendapatkan penjelasan terlebih dahulu mengenai situasi dan 
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perilaku yang harus dinilai sehingga kedua rater memiliki pemahaman 

yang sama dalam memberikan nilai. Untuk mengetahui perbandingan 

nilai rater, maka digunakan uji reliabilitas dengan menggunakan uji 

korelasi. Dalam uji reliabilitas ini menggunakan acuan nilai reliabilitas, 

dimana semakin tinggi koefisien reliabilitas rating maka semakin 

objektif dan semakin konsisten penilaian oleh masing - masing rater. 

Pada uji hipotesis, analisa data penelitian ini menggunakan uji 

ANOVA yang bertujuan untuk melihat ada tidaknya peningkatan 

atensi setelah subjek diberikan intervensi berupa token ekonomi.  

 

C. Analisis Data  

1. Uji Reliabilitas Antar Rater 

Hasil dari uji reliabilitas dalam penelitian ini dengan 

membandingkan dua observer. Didapat hasil r = 0.984, dimana r > 0.9 

dengan p < 0,05 yang berarti signifikan. Pada penelitian ini observer 

yang dipakai adalah observer pertama.  

2. Uji Hipotesis 

a. Analisis ketiga subjek bersama 

Hasil Anova ketiga subjek. Adapun rincian hasil perhitungan ketiga 

subjek dijelaskan pada tabel di bawah ini.  

Tabel 1. Laporan ketiga subjek 

F = 218.924, p < 0.01 

Baseline 1 – Baseline 2 p<0.01 MD = -23.93 

Baseline 1 – Follow Up p<0.01 MD = -25.67 
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Baseline 2 – Follow Up p>0.05 MD = -1.73 

 

 

b. Analisis per subjek 

1. Subjek N 

     Hasil dari ANOVA subjek N terlihat F = 67.055, dimana       

p<0.05 yang berarti ada perbedaan yang signifikan antara 

baseline 1, baseline 2 dan follow up. Dilanjutkan dengan analisis 

Post Hoc terlihat antara baseline 1 dengan baseline 2, dimana 

p<0.01. Nilai rata – rata baseline 1 lebih rendah daripada baseline 

2, dimana MD = -22.200. Antara baseline 1 dengan follow up 

dengan p<0.01, nilai rata – rata baseline 1 lebih rendah daripada 

follow up, dimana MD = -25.050. Dan antara baseline 2 dengan 

follow up p>0.05, tidak terdapat perbedaan yang berarti.  

Tabel 2. Subjek N 

B1 T B2 F 

M SD M SD M SD M SD 

4.30 1.838 18.40 8.637 26.50 5.176 29.35 2.700 
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Grafik Subjek N  
 

 

2. Subjek H 

Hasil dari ANOVA subjek H terlihat F = 103.816, dimana p< 

0.05 yang berarti ada perbedaan yang signifikan antara baseline 1, 

baseline 2 dan follow up. Dilanjutkan dengan analisis Post Hoc 

terlihat antara baseline 1 dengan baseline 2, dimana p<0.01. Nilai 

rata – rata baseline 1 lebih rendah daripada baseline 2, dimana MD 

= -25.250. Antara baseline 1 dengan follow up dengan p<0.01, nilai 

rata – rata baseline 1 lebih rendah daripada follow up, dimana MD 

= -26.200. Dan antara baseline 2 dengan follow up p>0.05, tidak 

terdapat perbedaan yang berarti. 

Tabel 3. Subjek H 

B1 T B2 F 

M SD M SD M SD M SD 

4.60 1.875 18.80 8.178 29.85 2.277 30.80 0.834 
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Grafik Subjek H 

 

3. Subjek V 

Hasil dari ANOVA subjek V terlihat F = 59.682, dimana p< 

0.05 yang berarti ada perbedaan yang signifikan antara baseline 1, 

baseline 2 dan follow up.  Dilanjutkan dengan analisis Post Hoc 

terlihat antara baseline 1 dengan baseline 2, dimana p<0.01. Nilai 

rata – rata baseline 1 lebih rendah daripada baseline 2, dimana MD 

= -24.350 Antara baseline 1 dengan follow up dengan p<0.01, nilai 

rata – rata baseline 1 lebih rendah daripada follow up, dimana MD 

= -25.750. Dan antara baseline 2 dengan follow up p>0.05, tidak 

terdapat perbedaan yang berarti. 

Tabel 4. Subjek V 

B1 T B2 F 

M SD M SD M SD M SD 

3.85 1.089 17.20 10.234 28.20 4.797 29.60 2.257 
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Grafik Subjek V 

 

 

Pembahasan  

Pada penelitian ini mengulas tentang penerapan token ekonomi 

dalam meningkatkan atensi pada anak ADHD, dimana token ekonomi 

merupakan suatu bentuk aplikasi pendekatan behavior dengan penerapan 

dari operant conditioning dengan mengan mengganti hasiah langsung 

dengan sesuatu yang dapat ditukarkan kemudian (Martin & Pear, 2005). 

Token ekonomi merupakan suatu cara dimana menjadi penguat tingkah 

laku yang ditujukan oleh seorang anak yang sesuai dengan target yang 

telah disepakati dengan menggunakan hadiah sebagai penguat yang 

simbolik dan merupakan penguat ekstrinsik seorang dalam melakukan 

sesuatu untuk diraihnya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan, mengindikasi bahwa ada peningkatan dalam hal atensi yang 

signifikan pada ketiga subjek. Dimana hasil analisis menggunakan uji 
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ANOVA, didapat F=218.924, dimana p<0.05 yang berarti ada perbedaan 

yang signifikan antara baseline 1, tritment, baseline 2 dan follow up.  

Tampak adanya peningkatan ketiga subjek dalam hal lamanya 

atensi selama mengikuti pelajaran di dalam kelas. Hal tersebut sesuai 

dengan pendapat yang dikemukakan oleh McLaughlin & Williams, 1998), 

dimana token ekonomi merupakan intervensi yang terbukti valid dalam 

setting sekolah.  

Pada ketiga subjek terdapat peningkatan pada saat baseline 1, 

tritment hingga baseline 2. Namun tidak ada perbedaan antara baseline 2 

dan follow up. Hal ini dapat dijelaskan dengan teori Thorndike  (dalam 

Koeswara, 1988), dimana individu cenderung mengulang suatu tingkah 

laku apabila tingkah laku tersebut menimbulkan efek yang menyenangkan 

dan sebaliknya, individu tidak akan mengulang suatu tingkah laku apabila 

tingkah laku tersebut menimbulkan efek yang tidak menyenangkan bagi 

dirinya. Untuk penjelasan per subjek, peneliti melakukan wawancara dan 

observasi dengan hasil sebagai berikut. 

Subjek N merupakan anak pertama dari 1 bersaudara. Orangtua N 

mengeluhkan untuk kontorol emosi N dan konsentrasi N masih diarahkan. 

Berdasarkan informasi dari guru, N masih tergantung dengan bantuan 

temannya saat melakukan aktivitas di sekolah, terlebih pada saat 

mengikuti pelajaran di kelas. N sering tidak fokus saat guru menjelaskan 

dan N cenderung harus diulang - ulang saat diberi instruksi. N pun mudah 

terpengaruh rangsangan dari luar sehingga sulit untuk mempertahankan 
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perhatiannya. Dalam hal bersosialisasi N masih memerlukan bantuan dan 

terlihat pasif. N cenderung cuek saat bersosialisasi. 

Subjek kedua dalam penelitian ini berinisial H. H merupakan anak 

pertama dari 2 bersaudara. Orangtua mengeluhkan H tidak bisa diam, 

minta perhatian terus dan ketika meminta sesuatu tidak dituruti marah - 

marah. Selain itu, H sering moody . Dari guru menceritakan manajemen 

emosi H belum terkontrol dan terkadang melamun sehingga saat dipanggil 

harus berkali - kali.  Selain itu, mudah terpengaruh rangsangan dari luar 

sehingga menghambat dalam mengerjakan tugasnya. H sering terlihat 

melamun yang mengakibatkan sering salah dalam menerima instruksi 

yang diberikan guru. H dalam mengerjakan tugas tidak perlu ditunggui 

namun harus sering diingatkan secara verbal. 

Subjek ketiga dalam penelitian ini berinisial V. V merupakan anak 

tunggal. Hal yang dikeluhkan orangtua V adalah V sering pukul - pukul, 

tidak bisa diam dan kurang fokus. Guru pun menginfokan bahwa V sering 

berbicara bahkan tiba - tiba berteriak di saat mengikuti pelajaran di 

sekolah. Perilaku di rumah, V cenderung aktif, sulit diatur dan tidak 

bermain dengan saudara. Selain itu, V sering memukul - mukul meja dan 

fokus yang dimiliki minim. Di rumah V tinggal bersama orangtua dan 

nenek. V sering berbicara sendiri saat di rumah.  

Token ekonomi merupakan intervensi yang paling banyak diteliti 

dan terbukti valid dalam setting sekolah (McLaughlin & Williams, 

1998).Token ekonomi yang telah terbukti efektif untuk meningkatkan 
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ketrampilan akademik di sekolah. Dimana menurut Shakespeare (2018),  

token ekonomi merupakan stimulus netral dalam bentuk poin yang dimana 

didapat oleh anak untuk target perilakunya. Begitu pula dengan yang 

disampaikan oleh Garry (1999), dimana seorang individu akan menerima 

token dengan segera setelah menampilkan perilaku yang diharapkan, 

sebaliknya akan mendapatkan pengurangan token jika menampilkan 

perilaku yang tidak sesuai. Token yang didapat dikumpulkan dan 

kemudian dalam jangka waktu tertentu dapat ditukarkan dengan hadiah 

atau sesuatu yang memiliki makna. Singkatnya, token ekonomi 

merupakan sistem reinforcement  untuk perilaku yang diubah, seorang 

diberi hadiah atau penguatan untuk meningkatkan atau mengurangi 

perilaku yang diharapkan.  

Pelaksanaan teknik token ekonomi melalui tahap - tahap sebagai 

berikut, tahap pertama adalah menentukan target behavior. Pada tahap 

yang kedua adalah menetapkan garis dasar, dimana setelah program 

selesai dengan membandingkan data akan membantu dalam menentukan 

efektif - tidaknya program tersebut. Tahap yang ketiga adalah menyeleksi 

back - up reinforcers, tahap yang keempat adalah menyeleksi jenis token 

ekonomi yang digunakan, hendaknya token bersifat atraktif, ringan, 

mudah dipindahkan, tahan lama, mudah ditangani dan tidak mudah 

dipalsukan. Pada tritmen ini subjek token subjek adalah bintang.  

Melalui pemberian tritmen ini, perilaku atensi subjek mulai 

mengalami peningkatan. Dimana terlihat pada subjek dengan inisial N. 
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pada subjek dengan inisial N terlihat lebih aktif saat guru mengadakan 

tanya - jawab di kelas. N terlihat lebih fokus dalam menerima pelajaran. 

Hal tersebut terlihat ketika guru bertanya ke N, N bisa menjawab dengan 

benar. N pun menjadi lebih bisa duduk dengan tenang. Setiap selesai jam 

pelajaran, N menagih bintang ke observer. N selalu bilang “aku good job  

lho”. 

Hal yang terjadi pada subjek dengan inisial H. melalui pemberian 

tritmen ini, H lebih bisa duduk dengan tenang, terlebih ketika guru 

menerangkan di dalam kelas. H pun yang sebelumnya sering tertinggal 

saat mengerjakan tugas, menjadi lebih cepat dalam menyelesaikan tugas 

yang diberikan oleh guru. Ketika diberikan tugas oleh guru pun langsung 

dikerjakannya. Ketika H mendapatkan bintang yang tidak sebanyak hari 

sebelumnya wajah H terlihat muram. 

Pada subjek V, V terlihat lebih fokus dan lebih patuh saat guru 

memberikan instruksi. V pun sudah tidak berteriak saat di dalam kelas. 

Ketika ditinggal guru dan diberi tugas, V bisa mengerjakan secara individu 

dengan tenang. Saat guru menerangkan, V mendengarkan dengan duduk 

tenang dan posisi duduk kaki di bawah. V juga terlihat berkurang dalam 

hal berbicara sendiri di dalam kelas. Saat berbicara dengan orang lain, 

kontak mata V lebih terarah.  Setelah sebelum pulang sekolah, V selalu 

menagih bintang ke observer dan saat mendapatkan bintang sedikit, 

wajah V pun nampak sedih bahkan V sempat protes lalu menangis. 
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Dari hasil dari ketiga subjek, hal tersebut sesuai dengan teori 

yang menyebutkan bahwa token ekonomi merupakan salah satu teknik 

dengan cara pemberian token yang kemudian token yang terkumpul 

ditukarkan dengan reward idaman subjek untuk meningkatkan perilaku 

adaptif. 

Berdasar dari hasil penelitian Robinson, Newby & Ganzell (1981), 

di dalam penelitian yang diadakan disebutkan bahwa perancangan sistem 

token untuk siswa kelas hiperaktif akan efekif ketika kelas dikendalikan 

oleh satu guru. Hal tersebut akan membuat siswa bekerja sama dengan 

guru lain dalam proses pembelajaran dan metode siswa mengajari siswa 

yang lain akan berhasil pada kelas yang terdiri dari siswa non hiperaktif.  

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Drabman&Tucker (1974), 

dimana dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang mengapa token 

ekonomi di kelas gagal. Berdasarkan penelitian tersebut disebutkan 

bahwa permasalahan terkait dengan token dapat dibagi lebih jauh menjadi 

beberapa masalah termasuk kriteria perilaku, distribusi token, dan back - 

up reinforcers. Sementara diputuskan perilaku apa yang harus diubah, 

data pada perilaku yang dipertimbangkan harus diambil. Tanpa data ini 

tidak ada seorangpun mengetahui apakah token ekonomi berhasil. Token 

ekonomi sering memberikan efek yang dramatis, namun sesekali 

membutuhkan waktu untuk “menangkap” dan kemudian mengalami 

perubahan tiba - tiba.  
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Drabman&Tucker (1974) menjelaskan bahwa prinsip perkiraan 

berturut - turut harus selalu diperhitungkan. Mungkin di awal perlu 

melakukan ekonomi sepanjang hari. Hal tersebut karena dimungkinkan 

ada beberapa kegiatan di siang hari dimana anak - anak biasanya 

berperilaku baik dan token ekonomi tidak diperlukan. Atau mungkin pada 

saat - saat dimana itu paling penting bahwa gangguan siswa minimal yaitu 

selama pengajaran keterampilan dasar. Selain itu baik pula dengan 

menaikkan jumlahnya poin yang tersedia saat ekonomi berkembang dari 

waktu ke waktu secara bersamaan dengan menaikan harga imbalan 

cadangan sehingga biaya ekonomi tetap kira - kira sama. Token adalah 

sebuah representasi simbolis dari penguat. Tujuan akhir modifikasi 

perilaku harus selalu mendapatkan perilaku maksimum untuk minimum 

penguatan. Maka, token harus disajikan dengan waktu yang sejauh 

mungkin diijinkan oleh subjek.  

Anak - anak perlu sering diingatkan bahwa mereka bekerja 

dengan bala bantuan. Harus melakukan ini baik secara lisan maupun 

simbolik. Distribusi token memerlukan waktu dengan latihan. Masalah 

terkait lainnya yaitu lingkungan rumah yang buruk atau mungkin 

perjalanan dari rumah menuju ke sekolah. Hal tersebut sulit dikontrol pada 

saat penelitian. Di sini tujuannya adalah mengajarkan anak untuk 

membedakan sekolah dari situasi tidak sekolah.  Guru / terapis harus 

peka terhadap masalah ini dan usahakan memberikan program penguat 

untuk anak juga bahwa sekolah itu akan dipandang sebagai tempat yang 
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lebih positif. Tetapi juga harus menyadari bahwa setiap orang terkadang 

mengalami hari yang buruk. Di samping itu penguatan akan tidak efektif 

jika kelasnya terlalu heterogen. Salah satu solusinya adalah membagi 

siswa menjadi kelompok kecil yang homogen.  

Satu masalah yang bervariasi adalah apa yang harus dikatakan ke 

anak ketika memulai token ekonomi di kelas. Untuk anak yang fungsinya 

tidak baik, mengemas bagaimana cara menjelaskan ke mereka. Selain itu 

keterlibatan guru. Dimana hendaknya memerlukan keterlibatan perubahan 

perilaku guru untuk mengubah perilaku siswanya. Hal tersebut lebih 

memiliki fungsi untuk memusatkan perhatian perilaku guru yang terlibat 

dalam sistem. 

Keuntungan mengembangkan token ekonomi yang berorientasi 

kelompok adalah memudahkan guru dalam penerapannya. Packard 

dalam Doll, Mc. Lughlin& Barretto (2013) menjelaskan bahwa tujuan dari 

kelas tersebut untuk meningkatkan perilaku saat siswa mengerjakan 

tugas.  

Dari hasil pembahasan tersebut, peneliti menyadari adanya 

beberapa kelemahan yang memengaruhi jalannya penelitian. Dimana 

kelemahan dalam penelitian ini antara lain pelaksanaan token ekonomi 

berada di ruang kelas dan sekolah yang berbeda, dimana dalam satu 

ruang kelas terdapat siswa selain subjek sehingga dapat mengganggu 

pelaksanaan. 


