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MOTTO 

 

 

Kita adalah apa yang kita lakukan berulang kali, 

keunggulan bukan dari tindakan tetapi kebiasaan.1 

(Aristoteles) 

                                                             
1
 Bill Capodagli, Lynn Jackson, The Disney Way, Penerjemah: G. Gania (Jakarta: Erlangga, 2005), hlm. 157. 



vi 
 

PERSEMBAHAN 

 

 

 

 

 

 

Skripsi ini penulis persembahkan untuk: 

 

Almamater Tercinta 

Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta 







  

ix 
 

ABSTRAK 
 

Nurul Fatmawati, “Penerapan Token Economy dalam Meningkatkan Disiplin 

Peserta Didik Kelas Satu di MI Al Mujahidin Temanggung”, Skripsi. Yogyakarta: 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2014. 

Latar belakang penelitian ini adalah pentingnya disiplin dikehidupan sehari-

hari. Selain itu, karena belum maksimalnya penanaman disiplin peserta didik oleh 

anggota sekolah. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana 

penerapan token economy dalam meningkatkan disiplin peserta didik kelas satu MI Al 

Mujahidin. 

Tujuan dari penelitian tindakan kelas ini adalah untuk mengetahui penerapan 

token economy dalam meningkatkan disiplin peserta didik di kelas satu MI Al 

Mujahidin. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian ini terdiri 

dari dua siklus. Pada setiap siklus tersebut terdiri dari empat tahapan yang berupa 

perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan evaluasi. Subjek penelitian adalah peserta 

didik kelas satu di MI Al Mujahidin yang berjumlah enam belas anak. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan observasi dan dokumentasi. 
Analisis yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang terdiri 

dari reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase peserta didik yang disiplin 

pada siklus I observasi pertama adalah 53,3%, namun pada siklus I observasi kedua 

turun menjadi 46,7%. Persentase peserta didik yang disiplin pada siklus II observasi 

pertama sebanyak 46,7% kemudian pada siklus II observasi kedua meningkat 

menadi 66,7%. Tingkat disiplin peserta didik meningkat dari Siklus I ke siklus II. 

Hal tersebut berarti  penerapan token economy dapat meningkatkan disiplin peserta 

didik. 

 

 

 

 

Kata Kunci: Token Economy, Disiplin. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Analisis Situasi 

Pendidikan merupakan usaha untuk memanusiakan manusia. Tentu saja isi 

dari pendidikan haruslah ada pengembangan moral yang dapat memanusiakan 

dalam dunia pendidikan, moral menjadi salah satu tujuan yang akan dicapai 

disamping pengetahuan. Moral sangat penting untuk manusia karena dengan 

memiliki moral, manusia memiliki tingkat yang lebih beradab dari pada makhluk 

lain. Moral juga sangat berguna ketika seseorang telah dewasa dan menjadi salah 

satu bagian masyarakat. Ia akan diterima di lingkungan masyarakat bila memiliki 

moral yang baik dimasyarat tersebut. 

Moral pada hakekatnya merupakan perumusan pendangan mengenai 

perilaku yang seharusnya dilakukan atau yang seharusnya tidak dilakukan, yang 

dianjurkan yang dilakukan atau yang dilarang dilakukan.
1
 Masyarakat 

menganggap moral menjadi patokan mengenai baik buruknya seseorang dan tentu 

saja penilaian tersebut akan menjadi penilaian terhadap seseorang yang ada di 

suatu masyarakat. Apabila seseorang memiliki moral yang baik, maka orang 

tersebut akan dengan mudah diterima di masyarakat tersebut. Sebaliknya, bila 

seseorang dianggap memiliki moral kurang baik maka masyarakat akan sulit 

menerima kehadiran orang tersebut. 

                                                             
1
 Jokie Ms Siahaan, Perilaku Menyimpang: Pendekatan Sosiologi (Jakarta: Indeks, 2009), 

hlm. 2. 
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Mengingat pentingnya moral dimiliki oleh seorang individu, maka sistem 

pendidikan Indonesia mulai menanamkan pendidikan karakter untuk menjadikan 

setiap peserta didiknya memiliki moral yang baik. Pelatihan penerapan karakter 

yang baik seyogyanya dilakukan hal ini yang menjadi salah satu tugas pendidikan. 

Namun, beberapa tahun yang lalu pendidikan Indonesia seperti melupakan 

pengajaran mengenai karakter yang harus dimiliki setiap peserta didiknya. 

Akibatnya terjadi degradasi moral dan karakter yang harusnya dimiliki bangsa 

Indonesia saat ini. Salah satu bukti nyata adanya degradasi moral bangsa adalah 

banyaknya kasus tawuran yang ada di tahun 2012. Pada salah satu tawuran 

tersebut bahkan sampai menimbulkan korban nyawa, yaitu tawuran oleh SMA 6 

dan SMA 70 Jakarta.
2
 

Saat ini sistem pendidikan Indonesia sudah mulai mengarah pada 

pengembangan karakter peserta didik. Ada delapan karakter yang harus disisipkan 

oleh seluruh tingkat pendidikan di Indonesia. Karakter-karakter yang diharapkan 

muncul dan dimiliki oleh peserta didik berupa karakter religious, jujur, toleransi, 

disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat 

kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta 

damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli social, dan tanggung jawab.
3
 

Karakter-karakter inilah yang diusahakan tertanam pada tiap peserta didik 

sehingga ketika bermasyarakat, peserta didik tersebut akan memegang teguh 

karakter yang telah tertanam pada dirinya. 

                                                             
2
 Atmi Pertiwi, Begini Kronologi Tawuran Siswa SMA 6 Versus SMA 70, Tempo. Com, 

diunduh tanggal 7 November 2013, pukul 08.00 WIB. 
3
 Pusat Kurikulum, Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Karakter (Jakarta: Pusat Kurikulum 

dan Perbukuan, 2011), hlm.. 3. 
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Salah satu dari karakter-karakter yang harus dimiliki adalah disiplin. Tujuan 

penanaman sifat disiplin adalah mengarahkan anak agar mereka belajar mengenai 

hal-hal baik yang merupakan persiapan bagi masa dewasa, saat mereka 

bergantung pada disiplin diri.
4
 Penanaman kedisiplinan sangat penting karena 

anak akan tumbuh dewasa dan tetap akan memegang teguh sikap disiplin 

dimanapun. Ia akan memahami bahwa mentaati peraturan adalah hal yang baik. 

Maka ketika seorang anak hidup dilingkungan keluarga, anak tersebut akan 

berusaha mentaati peraturan yang telah ditetapkan. Begitu pula ketika anak 

tersebut masuk kedalam lingkungan masyarakat, ia akan mentaati setiap peraturan 

yang telah ditetapkan di masyarakat tersebut. Bahkan ketika ia bekerja, ia akan 

mematuhi peraturan di tempat ia bekerja. 

Penanaman disiplin sejak dini sangatlah penting agar anak terbiasa dengan 

adanya peraturan dalam hidup mereka. Dalam setiap sisi kehidupan pasti terdapat 

peraturan dan ketika anak beranjak dewasa mereka akan terbiasa dengan adanya 

peraturan. Penanaman disiplin pada anak usia sekolah dasar dilakukan pada setiap 

tingkat kelas. Guru kelas juga sangat berperan dalam penanaman sifat disiplin ini. 

Penanaman disiplin di MI Al Mujahidin dilakukan oleh semua anggota 

madrasah, terutama guru kelas dan kepala madrasah. Guru kelas bertugas 

mengawasi perilaku disiplin peserta didik di kelas sedangkan kepala madrasah 

mengawasi seluruh anggota madrasah secara umum.
5
 Namun penanaman perilaku 

disiplin ini belum maksimal dilihat ketika proses pembelajaran berlangsung. 

Misalnya pada saat proses berdoa masih ada peserta didik yang ngobrol dengan 

                                                             
4
 Sylvia Rimm, Mendidik dan Menerapkan Disiplin pada Anak Prasekolah (Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm.. 47. 
5
Wawancara oleh Guru Kelas Satu MI Al Mujahidin pada tanggal 30 November 2013. 
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temannya, ataupun ketika guru sedang menerangkan masih ada peserta didik yang 

ngobrol bahkan jalan-jalan di kelas. Ketika terjadi permasalahan tersebut, guru 

langsung menegur secara langsung, namun perta didik tersebut langsung ramai 

ketika guru kembali ke tempat semula.
6
 

Menyikapi permasalahan yang ada, salah satu solusinya adalah 

menggunakan metode lain dalam penerapan kedisiplinan peserta didik. Metode 

tersebut adalah menggunakan reward dan disertai penjelasan. Dengan adanya 

penjelasan yang diberikan, peserta didik akan memahami alasan ia diberi reward 

dan dampak panjangnya ia akan terbiasa menanamkan disiplin. Metode yang 

dipakai tersebut adalah token economy. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah penelitian ini 

adalah penerapan disiplin peserta didik di kelas satu MI Al Mujahidin belum 

dapat terlaksana dengan maksimal. 

C. Pembatasan Masalah 

Mengingat keterbatasan waktu dan kemampuan peneliti, serta agar tidak 

meluasnya permasalahan yang akan dikaji, maka penelitian ini difokuskan pada 

sikap disiplin peserta didik kelas satu di MI Al Mujahidin  ketika berada di kelas. 

Sikap tersebut berupa perbuatan, kewajiban, dan sopan santun yang harus dimiliki 

peserta didik ketika berinteraksi dengan peserta didik lain ataupun guru. 

 

 

                                                             
6
 Observasi di Kelas Satu Mi Al Mujahidin tanggal 30 November 2013. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang disampaikan, dapat 

diidentifikasikan masalah yaitu bagaimana penerapan token ekonomy dalam 

meningkatkan disiplin peserta didik kelas satu MI Al Mujahidin? 

E. Tujuan Penelitian 

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan token 

economy dalam meningkatkan disiplin peserta didik kelas satu di MI Al 

Mujahidin. 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan sebagai 

berikut: 

1. Dilihat dari segi teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan 

khususnya dalam  pendisiplinan peserta didik di lingkungan madrasah. 

Adapun  kegunaannya adalah: 

a. Memberikan masukan bagi guru di madrasah  tempat penelitian ini 

yang dapat digunakan sebagai upaya peningkatan kedisiplinan. 

b. Memberikan sumbangan penelitian dalam bidang pendidikan yang 

ada kaitannya dengan upaya peningkatan kedisiplinan. 

2. Dilihat dari segi praktis 

Hasil-hasil penelitian ini juga dapat bermanfaat dari segi praktis, yaitu: 

a. Memberikan informasi atau gambaran bagi calon guru dan guru 

dalam menentukan metode pendisiplinan peserta didik 
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b. Memberikan masukan bagi guru mengenai kelebihan dan 

kekurangan penggunaan metode token ekonomi sebagai metode 

pendisiplinan peserta didik. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan paparan data, hasil pembahasan, dan temuan-temuan 

penelitian, dapat penulis simpulkan bahwasanya penerapan token economy dapat 

meningkatkan disiplin peserta didik kelas satu di MI Al Mujahidin Temanggung 

sehingga pembelajaran di dalam kelas menjadi lebih optimal. Hal ini dapat 

terlihat dari frekuensi jumlah pelanggaran yang menurun.  

Persentase peserta didik yang disiplin pada siklus I observasi pertama 

adalah 53,3%, namun pada siklus I observasi kedua turun menjadi  46,7%. Pada 

siklus II data yang didapat peneliti adalah pada observasi pertama peserta didik 

yang disiplin sebanyak 46,7% kemudian pada observasi kedua meningkat 

menadi 66,7%.  

Penggunaaan token economy dapat menjadi salah satu metode 

pendisiplinan peserta didik sehingga mampu meningkatkan tingkat disiplin 

dalam proses pembelajaran dan dalam aktivitas lainnya di kelas satu MI Al 

Mujahidin.  

B. Saran 

Adapun beberapa saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut: 

1. Seluruh pihak sekolah lebih mengoptimalkan pembentukan sikap disiplin sejak 

dini pada peserta didik dengan menggunakan berbagai macam metode. Selain 

dengan memberikan sanksi, metode lain dapat digunakan untuk 
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mengoptimalkan pembentukan sikap disiplin. Kerja sama antara berbagai pihak 

juga perlu dilakukan untuk lebih mengoptimalkan metode yang dipakai 

tersebut. 

2. Guru kelas lebih memotivasi peserta didik untuk mentaati peraturan yang telah 

berlaku disekolah, terutama peraturan yang diberlakukan di dalam kelas. 

Motivasi dapat diberikan ketika peserta didik bersikap disiplin sehingga peserta 

didik akan lebih bersemangat untuk kembali bersikap disiplin. 
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Catatan Lapangan Wawancara 

 

Nama : Ibu Chotimah, S.Pd.I 

Jabatan: Guru kelas satu 

Hari : Sabtu, 30 November 2013 

 

Cara membiasakan peserta didik kelas satu untuk berdisiplin yaitu dengan 

mensosialisasikan tata tertib sekolah sama seperti kelas-kelas lain yaitu dengan 

cara menempel tata tertib yang harus ditaati semua peserta didik. Di dalamnya 

sudah ada kewajiban yang harus dilakukan maupun larangn yang tidak boleh 

dilakukan beserta sanksinya. Selain itu, sosialisasi tata tertib dilakukan ketika 

upacara di depan semua warga sekolah. 

Yang berkewajiban menanamkan dan mengawasi perilaku disiplin peserta 

didik adalah guru kelas yang memiliki tugas paling utama untuk menanamkan dan 

mengawasi perilaku disiplin peserta didik terutama anggota kelasnya karena guru 

kelaslah yang paling sering berinteraksi dengan peserta didik. Namun,secara 

keseluruhan pengawasan terhadap disiplin peserta didik dilaksanakan pula oleh 

kepala sekolah. 

Tingkat kedisiplinan peserta didik kelas satu di Madrasah ini berbeda-beda. 

Ada anak yang memang disiplinnya tinggi dan ada yang rendah. Sedangkan sikap 

peserta didik kelas satu ketika pembelajaran dikelas? Peserta didik masih banyak 

yang ramai ketika pembelajaran dikelas, karena mereka masih masa peralihan dari 

TK ke MI. Suasana pembelajarannya juga memang dibuat berbeda karena alasan 

tersebut. 

 

Interpretasi: 

Tingkat disiplin peserta didik kelas satu berbeda-beda, namun guru  kelas 

dan guru-guru lain selalu mengawasi perilaku peserta didik. 
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Catatan Lapangan I 

Metode Pengumpulan Data : Observasi dan Wawancara 

Hari/tanggal   : Sabtu, 30 November 2013 

Jam    : 07.00 – 09.00 

Lokasi    : MI Al Mujahidin 

 

 

Deskripsi Data: 

 

Ketika peserta didik disiapkan untuk berdoa oleh ketua kelas, semua peserta 

didik mengikuti instruksi ketua kelas. Di tengah proses berdoa ada peserta didik 

yang mengajak teman sebelahnya ngobrol dan ditanggapi. Tidak lama setelah itu 

guru kelas mwnghampiri peserta didik tersebut. Mereka kembali mengikuti 

berdoa namun hanya beberapa saat. Setelah guru kembali ke mejanya kedua anak 

tersebut kembali bercerita.  

Selama proses pembelajaran tetap ada peserta didik yang mengobrol dengan 

temannya ketika guru menerangkan dan di berikan hukuman untuk maju kedepan 

untuk mengerjakan atau membaca di depan kelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretasi Data : 

Pada Observani ini terlihat bahwa masih banyak peserta didik yang belum disiplin 

dalam berdoa maupun dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Metode yang 

digunakan guru untuk mendisiplinkan peserta didik adalah hukuman dengan 

maksud agar peserta didik jera. 
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Catatan Lapangan II 

Metode Pengumpulan Data : Observasi 

Hari/tanggal   : Rabu, 16 April 2014 

Jam    : 07.00 – 10.30 

Lokasi    : MI Al Mujahidin 

 

Deskripsi Data: 

 

Peneliti dan peserta didik membuat kesepakatan mengenai jumlah bintang 

yang harus diperoleh peserta didik setiap hari untuk dapat memperoleh pengukuh 

idaman. Jumlah bintang yang disepakati untuk diperoleh berjumlah tiga dari jumlah 

maksimal enam. Berarti peserta didik minimal melakukan tiga perilaku disiplin yang 

telah ditentukan diawal. Pengukuh idaman yang peneliti tawarkan berupa peralatan 

sekolah diantara pensil dan penghapus atau pensil dua buah. Peserta didik memilih 

pensil dua buah. Setelah diberi penjelasan, peserta didik diminta melakukan 

pembelajaran seperti biasa.  

Pada jam pelajaran pertama dan kedua pada saat guru menerangkan di depan 

kelas, peneliti mengamati ada beberapa peserta didik yang asik ngobrol dengan teman 

sebelahnya, yaitu Audi, Dani dan Pasha. Namun setelah guru menegur dan berkata 

bahwa anak yang tidak memperhatikan tidak dapat bintang, akhirnya peserta didik 

tersebut diam. Setelah guru selesai menerangkan, peserta didik yang tidak ngobrol 

dan memperhatikan diberikan bintang dan diberi motivasi agar untuk selanjutnya 

terus memperhatikan ketika guru menerangkan. Karena ada peserta didik yang saat 

diterangkan ngobrol maka mereka tidak mendapatkan bintang tersebut.  

Sesaat setelah guru memperbolehkan peserta didik untuk istirahat, Audi dan 

Irham berebut pensil hingga akhirnya berkelahi. Nanda yang duduk dekat Irham 

mengatakan bahwa pensil itu memang milik Irham. Guru yang mengetahui kejadian 

tersebut akhirnya menengahi dan mengembalikan pensil yang ternyata milik Irham. 

Namun Audi tidak terima dan mengatakan asu ditunjukkan kepada kedua temannya. 
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Irham dan Nanda kemudian membalas lagi dengan ucapan yang sama. Guru yang 

tadinya mau meninggalkan mereka akhirnya kembali lagi dan menegur agar tidak 

berkata kotor kepada temannya.  

Setelah istirahat selesai dan semua peserta didik masuk kelas, guru 

mengabsen peserta didik dan memberikan bintang kepada peserta didik yang sudah 

berada di kelas. Pada kegiatan pembelajaran setelah istirahat, peserta didik diminta 

membaca cerita pada bukunya masing-masing. Pada saat teman-temannya membaca, 

Pasha berjalan menuju Rini ikut bermain melipat kertas yang disobek dari buku 

menjadi bentuk pesawat. Pesawat-pesawatan itu diterbangkan dan jatuh di dekat meja 

Dani dan Fara. Akhirnya Dani dan Fara berebut untuk menerbangkan pesawat dan 

menimbulkan kegaduhan. Guru langsung menegur dan meminta pesawat-pesawatan 

tersebut. Setelah Guru memastikan seluruh peserta didik telah selesai membaca, guru 

memberikan kembali bintang serta motivasi kepada peserta didik yang tenang dan 

menyelesaikan tugas membaca untuk tetap mempertahankan sikapnya.  

Setelah selesai membaca, peserta didik diterangkan mengenai bacaan cerita 

yang dibacanya, setelah itu guru memberikan tugas untuk diselesaikan. Setiap anak 

yang sudah selesai mengerjakan diminta untuk maju menilaikan hasil kerjanya dan 

diberi bintang serta motivasi agar setiap tugas yang diberikan agar diselesaikan.  

Ketika saatnya pulang, peserta didik bersama guru membaca doa sebelum 

pulang. Guru meminta peserta didik yang hari ini tidak berkata kotor kepada teman 

untuk angkat tangan. Dengan segera seluruh peserta didik angkat tangan kecuali 

Audi, Irham, dan Nanda. Semua peserta didik yang tidak berkata kotor diberi bintang 

dan motivasi untuk membudayakan sikap tersebut.  

Sebelum pulang, peserta didik diminta untuk duduk diam. Peserta didik yang 

duduk diam akan ditunjuk untuk pulang terlebih dahulu. Karena Audi, Fara, dan Rini 

terus cerita atau bergerak-gerak, guru tidak langsung menunjuk mereka tapi mereka 

malah keluar terlebih dahulu. Peserta didik yang mencium tangan guru sebelum 

pulang diberikan bintang lagi dan diberi motivasi untuk membudayakan sikap 

tersebut. 
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Interpretasi Data: 

Adanya metode baru dengan menggunakan bintang membuat peserta didik lebih 

bersemangat untu berdisiplin. Guru juga memberikan motivasi kepada peserta didik 

dengan harapan peserta didik lebih bersemangat untuk disiplin. 
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Catatan Lapangan III 

Metode Pengumpulan Data : Observasi 

Hari/tanggal   : Senin, 21 April 2014 

Jam    : 07.00 – 10.30 

Lokasi    : MI Al Mujahidin 

 

Deskripsi Data: 

 

Pembelajaran pada jam pertama dan kedua diawali dengan menyanyikan 

lagu arah angin. Sewaktu  menyanyi, Audi memukul-mukul meja diikuti oleh 

Pasha dan Madhon. Ketika guru datang menegur mereka, Fara ikut memukul-

mukul meja. Namun langsung diam ketika guru melihat ke arahnya. Kemudian 

pembelajaran dilanjutkan seperti biasa dengan guru menerangkan dan 

memberikan tugas. Guru memperbolehkan peserta didik yang telah selesai 

membuat tugas untuk istirahat. Akan tetapi ada beberapa peserta didik yang belum 

selesai mengerjakan langsung istirahat.  

Setelah bel berbunyi tanda istirahat selesai, Bintang dan Sasa masuk kelas 

sesaat setelah guru berada di kelas. Mereka berkata dari WC. Guru menegur 

dengan berkata bahwa kalau mau ke WC dilakukan pada jam istirahat, bukan pada 

saat sudah bel masuk. Madhon dan Pasha juga baru masuk setelah guru berada di 

dalam kelas. Mereka terlambat masuk kelas karena menghabiskan jajan.  

Setelah semua masuk, peserta didik yang masuk kelas tepat waktu diberi 

bintang dan dimotivasi untuk mempertahankan sikap tapat waktunya.  

Pembelajaran kembali dilanjutkan, guru meminta peserta didik mengumpulkan 

tugas yang tadi dikerjakan, dan peserta didik lain membaca buku pelajaran 

selanjutnya. Peserta didik dipanggil untuk mengambil kerjaan mereka dan diberi 

bintang kembali, ternyata Audi dan Pasha belum selesai mengerjakan dan tidak 

diberi bintang.  

Pada pembelajaran ini guru menerangkan di depan kelas, namun tetap ada 

peserta didik yang tidak memperhatikan dan bercanda dengan teman sebelahnya, 

yaitu Audi, Dafa, dan Fara. Guru kembali menegur mereka. Setelah ditegur dan 

diberitahu bahwa anak yang tidak memperhatikan tidak dapat mengerjakan soal 
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dari guru, kemudian mereka memperhatikan yang diterangkan guru. Setelah guru 

selesai menerangkan, guru memberikan bintang kembali untuk peserta didik yang 

memperhatikan guru. 

Ketika pembelajaran selesai, peserta didik bersama guru berdoa dan diminta 

untuk diam. Peserta didik yang diam akan diberi pertanyaan oleh guru. Peserta 

didik yang dapat menjawab pertanyaan guru diperbolehkan pulang, sedangkan 

yang tidak dapat menjawab tidak diperbolehkan pulang. Madhon dan Pasha belum 

dapat menjawab pertanyaan dengan benar, tapi sudah pulang duluan. Peserta didik 

yang sudah menjawab dan diperbolehkan pulang langsung pamit dengan guru dan 

mencium tangan guru kemudian diberi bintang kembali serta motivasi agar dapat 

membudayakan sikap tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretasi Data: 

Adanya perubahan metode pendisiplinan dengan tokrn economy menjadikan 

peserta didik semangat mengumpulkan bintang, namun metode tersebut kurang 

berhasil bila tidak disertai motivasi. 
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Catatan Lapangan IV 

Metode Pengumpulan Data : Observasi 

Hari/tanggal : Kamis, tanggal 24 April 2014 

Jam : 07.00 – 10.30 

Lokasi : MI Al Mujahidin 

 

Deskripsi Data: 

 

Pada pertemuan ini peneliti dan peserta didik membuat kesepakatan kembali 

mengenai jumlah bintang yang harus dikumpulkan dan macam pengukuh idaman. 

Jumlah bintang yang peneliti tentukan adalah lima, namun peserta didik keberatan 

dengan jumlah tersebut maka jumlahnya dikurangi menjadi empat dari jumlah 

maksimal enam. Sedangkan pengukuh idaman yang peneliti tawarkan adalah 

makanan atau peralatan tulis dan yang disepakati adalah makanan.  

Pada pembelajaran jam pertama dan kedua peserta didik diminta membaca 

ke depan kelas satu persatu. Sedangkan peserta didik yang tidak kedepan diminta 

menyimak yang dibacakan teman di depan. Pada awal pembelajaran kondisi kelas 

masih kondusif, namun ketika tinggal beberapa anak yang belum maju kelas 

menjadi rame. Terlihat Audi dan Pasha asik bercerita, selain itu Gita dan Rini juga 

asik bercerita. Sedangkan Madhon dan Dani asik bernyanyi dambil memukul 

meja. Guru mengkondisikan kembali kelasnya dengan meminta peserta didik 

untuk tidak ramai ketika ada peserta didik lain sedang membaca di depan. Setelah 

semua selesai membaca, guru membagikan bintang kepada peserta didik yang 

memperhatikan. Guru juga memberikan motivasi agar peserta didik dapat 

menghargai teman ketika ada temannya yang ditunjuk membaca, yaitu dengan 

cara memperhatikannya dan tidak ramai. Setelah diberikan bintang dan motivasi, 

peserta didik diterangkan materi pelajarannya. 

Setelah istirahat selesai, guru membagikan bintang kepada peserta didik 

yang sudah masuk kelas, namun Aji dan Dafa terlambat masuk kelas. Mereka 

mengatakan terlambat masuk karena dari WC. Guru memotivasi mereka agar 
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tidak terlambat ketika masuk kelas dan jika ingin ke WC seharusnya dilakukan 

sebelum bel istirahat berbunyi.  

Ketika guru akan memulai pelajaran selanjutnya, Sasa, Alfi, dan Bintang 

berkata kalau Irham berkata kotor. Guru bertanya kepada Irham untuk 

mengkonfirmasi. Irham membenarkan bila ia berkata kotor dan guru menegur 

Irham agar tidak mengulanginya lagi dan memotivasi peserta didik agar tidak 

berkata kotor.  

Guru menerangkan dan memberikan tugas kepada peserta didik. Disaat 

mengerjakan tugas, Fara tidak mau duduk di bangkunya dan meminta pindah. 

Guru tidak mengabulkannya namun akhirnya Fara mau kembali duduk di 

bangkunya. 

Guru bersama peserta didik mengoreksi pekerjaan peserta didik dan 

memanggil peserta didik satu-persatu untuk dinilai dan diberi bintang kembali. 

Kemudian peserta didik dimotivasi untuk sesalu menyelesaikan tugas yang 

diberikan kepada mereka.  

Ketika selesai pembelajaran dan berdo’a, guru bertanya siapa saja yang hari 

ini tidak berkata kotor. Seluruh peserta didik kelas satu mengacungkan tangan 

kecuali Irham. Peserta didik diberi motivasi agar mempertahankan sikapnya dan 

yang belum mendapat bintang dimotivasi agar tidak berkata kotor lagi. Setelah 

selesai, peserta didik diminta untuk diam. Guru menunjuk kelompok yang dapat 

pulang duluan. Namun Audi dan Pasha sudah pulang duluan sebelum 

kelompoknya ditunjuk. Guru memberikan bintang kepada peserta didik yang 

pamit dan mencium tangan guru serta memberi motivasi kepada mereka untuk 

mempertahankan sikap tersebut. 

 

Interpretasi Data: 

Pembuatan kesepakatan ulang membuat peserta didik kembali mengingat tentang 

metode token economy dan bersemangat untuk mengumpulkan bintang dan 

mendapat hadiah. Pemberian motivasi terus-menerus menjadikan peserta didik 

lebih bersemangat untuk berdisiplin. 
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Catatan Lapangan V 

Metode Pengumpulan Data : Observasi 

Hari/tanggal : Senin, 28 April 2014 

Jam : 07.00 – 10.30 

Lokasi : MI Al Mujahidin 

 

Deskripsi Data: 

 

Pada jam pertama dan kedua diawali dengan peserta didik mengumpulkan 

pekerjaan rumah masing-masing untuk dinilai guru. Kemudian guru 

mengingatkan tentang materi sebelumnya dan dilanjutkan dengan guru 

menerangkan materi untuk hari ini. Pada saat guru menerangkan, masih ada 

peserta didik yang asik bercerita dengan teman sebelahnya. Audi, Pasha, dan Dani 

membuat topeng dari kertas yang dilipat. Guru langsung menegur agar 

memperhatikan dengan mengatakan bahwa bila tidak memperhatikan nanti ketika 

ada soal maka tidak akan bisa menjawab dan mendapat nilai jelek. Setelah selesai 

menjelaskan materi guru memberi tugas terkait materi yang diberikan. Namun 

dalam mengerjakan tugas, Dani, Irham, dan Pasha berjalan-jalan untuk melihat 

pekerjaan peserta didik lain. Guru menegur dan meminta peserta didik untuk 

mengerjakan di tempat duduk masing-masing. Kemudian guru member bintang 

kembali kepada peserta didik yang memperhatikan dan tidak gaduh serta 

memberikan motivasi untuk mempertahankan sikap tersebut. Guru meminta 

peserta didik menyelesaikan tugas terlebih dahulu kemudian boleh istirahat.  

Setelah bel tanda istirahat selesai, guru mengabsen kembali peserta didik, 

ternyata Rini terlambat masuk karena mengambil buku untuk pembelajaran 

selanjutnya. Guru memberikan bintang kepada peserta didik yang tepat waktu 

serta motivasi agar diwaktu selanjutnya dapat mempertahankan sikap masuk tepat 

waktu. Guru meminta peserta didik mengumpulkan tugas yang telah dikerjakan 

sebelumnya kemudian dilanjutkan pembelajaran selanjutnya. Pada pembelajaran 

ini terlihat bahwa kelas lebih kondusif, terbukti ketika peserta didik diminta 
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bernyanyi mereka tidak memukul-mukul meja dan tidak ada yang bercerita 

dengan temannya.  

Guru membagikan tugas yang telah dinilai dengan memanggil peserta didik, 

kemudian peserta didik tersebut diberi bintang. Setelah semua menerima 

tugasnya, peserta didik dimotivasi guru agar selalu mengerjakan tugas yang 

diberikan.  

Setelah selesai pembelajaran, peserta didik berdoa bersama-sama dan 

dilanjutkan dengan sikap diam. Guru menunjuk perkelompok yang diam untuk 

bisa pulang terlebih dahulu. Walaupun ada beberapa anak yang belum bisa diam 

namun pada pertemuan ini tidak ada anak yang mendahului pulang sebelum 

ditunjuk nama kelompoknya. Guru kembali memberikan bintang kepada peserta 

didik yang pamit dan mencium tangan guru serta memberikan motivasi agar 

mempertahankan sikap tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretasi Data: 

Pemberian motivasi membuat peserta didik lebih bersemangat berdisiplin. Adanya 

token sebagai simbol sikap disiplin menjadikan peserta didik bersemangat untuk 

mengumpulkannya dan lebih bersikap disiplin. 
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Foto Dokumentasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peserta didik mengerjakan tugas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peserta didik berdoa sebelum pulang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peserta didik mengerjakan tugas 
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Peserta didik berdoa sebelum pulang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peserta didik membaca di buku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peserta didik menghitung jumlah bintang 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 

0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. 

Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak ا

dilambangkan 
tidak dilambangkan 

 Ba b Be ب

 Ta t Te ت

 ṡa ṡ es (dengan titik diatas) ث

 Jim j Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha kh Ka dan Ha خ

 Dal d De د

 Żal ż zet (dengan titik diatas) ذ

 Ra r Er ر

 Zai z Zet ز

 Sin s Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ koma terbalik di atas‘ ع



 

 Gain G Ge غ

 Fa f Ef ف

 Qaf q Qi ق

 Kaf k Ka ك

 Lam l El ل

 Mim m Em م

 Nun n En ن

 Wau w We و

 Ha h Ha هى

 Hamzah ` Apostrof ء

 Ya y Ye ي

 

Untuk bacaan panjang tolong ditambah: 

 ā = .َ...ا ..َ...ي

ي  = ī 

 ū = .ُ...و
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a. TK Darmawanita II Mojotengah 

b. SD N 1 Mojotengah 
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