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A B S T R A K 

Gangguan sikap menentang merupakan suatu pola negatif, bermusuhan, tidak patuh dan bentuk perilaku 

yang menyimpang pada seorang anak atau remaja yang terjadi sekurang-kurangnya selama 6 bulan. 

Tujuan penelitian ini untuk melihat keefektifan token ekonomi dalam menurunkan perilaku sikap 

menentang yang diikuti dengan peningkatan perilaku adaptive. Metode asesmen dengan wawancara, 
observasi, dan tes psikologi. Subjek A seorang anak laki-laki berusia 7 tahun menunjukkan gejala 

gangguan sikap menentang yang mengacu pada DSM IV-TR. Pengasuhan yang diberikan orang tua 

cenderung tidak konsisten yaitu permissive dan indulgent. Perilaku maladaptive yang dimunculkan subjek 

juga karena role model negative dari orangtua. Intervensi diberikan dalam enam sesi. Hasil intervensi 
menunjukkan penurunan frekuensi perilaku sikap menentang yang awalnya muncul sebanyak 21 kali 

menjadi empat kali dalam satu minggu. Perilaku sikap menentang yang diberi intervensi adalah 

membantah perintah orang tua dan membentak menggunakan nada suara yang tinggi. Terdapat 

peningkatan frekuensi perilaku belajar pada subjek yang awalnya tidak pernah dilakukan selama satu 

minggu menjadi enam kali dalam satu minggu. Perilaku belajar yang diberi intervensi adalah menulis angka 
maupun kata, membaca buku pelajaran, dan mengerjakan PR. Perilaku mau berangkat ke sekolah tanpa 

diminta juga mengalami peningkatan, yaitu dilakukan sebanyak empat kali yang sebelumnya hanya 

dilakukan dua kali dalam satu minggu.  

 
Kata kunci: Gangguan sikap menentang 

 

Abstract 

Oppositional defiant disorder is a negative, hostile, disobedient and deviant form of behavior in a child or 

adolescent that occurs for at least 6 months. The purpose of this study is to look at the effectiveness of tocen 
economy in reducing resistance behavior followed by an increase in adaptive behavior. Methods of assessment 

with interviews, observations, and psychological tests. Subject A a 7-year-old boy shows symptoms of resistance 

that refers to DSM IV-TR. Parenting provided by parents tends to be inconsistent namely permissive and 

indulgent. Maladaptive behavior that is raised by the subject is also due to negative role models from parents. 
The intervention was given in six sessions. The results of the intervention showed a decrease in the frequency of 

oppositional attitudes that initially appeared 21 times to four times a week. The attitude of resistance given by 

the intervention is to refute the parents' orders and to shout using a high pitch of voice. There is an increase in 

the frequency of learning behaviors on subjects that were not initially carried out for one week to six times a 

week. Learning behavior that is given intervention is writing numbers and words, reading textbooks, and doing 
homework. The behavior of going to school without being asked is also increasing, which is done four times 

which was previously only done twice a week. 

 

Keywords: Oppositional defiant disorder 
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L A T A R  B E L A K A N G  

Masalah penyimpangan perilaku pada anak tidak dapat diselesaikan dengan tindakan yang keras dan kasar, 

seperti memukul, mencubit, atau menendang. Jika tindakan tersebut dilakukan maka akan sulit untuk 

mengubah perilakunya, melainkan anak akan melawan baik secara verbal maupun fisik. Perilaku yang 

dapat ditunjukkan oleh anak anak seperti membalas dengan kata-kata kasar, melawan dengan fisik, atau 

menunjukkan reaksi non verbal seperti melotot, mengancam, dan menangis keras. Hal ini membuat 
orang tua akan mengalami kegagalan dalam memperbaiki masalah penyimpangan perilaku anak, sehingga 

frekuensi penyimpangan perilaku maladaptive akan meningkat. Gangguan perilaku yang terjadi pada anak 

salah satunya adalah sikap menentang.  

 
Berdasarkan hasil asesmen dengan wawancara, observasi, dan tes psikologi, subjek A seorang anak laki-

laki berusia 7 tahun merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Sejak lahir, subjek diasuh oleh ayah 

dan ibu. Dalam pengasuhan kedua orang tua cenderung tidak konsisten, yaitu ibu yang cenderung 

permissive dengan membebaskan subjek dalam melakukan aktivitasnya seperti bermain dan belajar. Selain 

itu, ibu juga sering menggunakan kekerasan fisik dengan mencubit dan memukul serta kekerasan verbal 
dengan marah menggunakan nada suara yang tinggi dalam memberi sanksi kepada subjek, Dalam hal ini, 

ibu tidak pernah mendampingi subjek belajar di rumah karena memiliki keterbatasan pendidikan. Dalam 

pengasuhan ayah cenderung indulgent yaitu memanjakan subjek dengan selalu menuruti keinginannya, 

namun ayah juga sering kali menggunakan kekerasan fisik serta verbal dalam memberi sanksi kepada 

subjek. Ayah juga cenderung permissive dalam mendampingi subjek belajar dan membebaskan subjek 
tanpa pengawasan ketika bermain. 

 

Pola asuh orangtua yang tidak konsisten tersebut menyebabkan munculnya perilaku subjek yang sering 

marah dan suka membantah karena adanya role model negative juga dari orang tua yang sering bertengkar 
dan mengeluarkan nada suara tinggi di hadapan subjek. Dalam hal ini, ayah sulit dalam mengendalikan 

emosi marah kepada ibu dan pernah melakukan kekerasan fisik kepada ibu di hadapan subjek serta 

membanting barang ketika marah. Orang tua sebagai figur modelling bagi subjek namun tidak 

menunjukkan perilaku model positif yang dapat ditiru, seperti ayah sering meminta subjek untuk 

berangkat ke masjid, namun ayah tidak menunjukkan perilaku yang serupa.  Orangtua yang cenderung 
permissive juga sehingga jarang memberi pengawasan, menyebabkan subjek sering bermain dengan teman 

yang usianya lebih dewasa darinya, seperti anak kelas 5 SD hingga menjelang malam. Subjek juga pernah 

melihat gambar dan video porno dari handphone salah satu temannya tersebut. Dalam hal ini, respon 

orangtua cendeung memberi teguran yang tidak tegas dan tidak konsisten. Orang tua juga masih kurang 
memahami dalam memberi pengasuhan yang baik kepada subjek. Selain itu, subjek juga menunjukkan 

perilaku sikap menentang di sekolah.  

 

Menurut Hersen (2006), anak dengan gangguan sikap menentang memiliki kegagalan dalam melakukan 

kategori strategi perilaku, dan kekuatan dalam merespon secara verbal yang seharusnya diarahkan pada 
ketepatan dalam perilaku selanjutnya. Mereka memiliki label emosi tertentu sehingga adanya rasa frustasi 

yang membuatnya kesulitan dalam mengidentifikasi secara tepat dalam strategi perilaku yang seharusnya 

dimunculkan. Anak memiliki keterbatasan dalam mengkomunikasikan perasaannya dan kebutuhannya 

sehingga interaksi yang nampak menjadi sulit, serta adanya kesulitan dalam pemecahan masalah, sehingga 

akan nampak ketika anak tersebut harus memutuskan situasi mana untuk memunculkan perilaku yang 
tepat. Kriteria gangguan sikap menentang menurut DSM IV-TR adalah: (1) sering hilang kendali 

kemarahan, (2) sering berdebat dengan orangtua, (3) sering secara aktif menentang atau menolak untuk 
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patuh pada permintaan atau peraturan orangtua, (4) sering dengan sengaja mengganggu orang lain, (5) 
sering menyalahkan orang lain untuk kesalahan atau perilaku buruknya, (6) sering tersinggung atau 

mudah diganggu oleh orang lain, (7) sering marah dan membenci, (8) sering mengiri hati atau membalas 

dendam.  

 

Perilaku yang diumunculkan oleh subjek perlu untuk segera diberikan penanganan dalam mengurangi 
perilaku. Untuk mengurangi perilaku maladaptive tersebut, dapat diikuti dengan peningkatan perilaku 

adaptive pada subjek dengan menggunakan teknik token economy. Dalam hal ini, target perilaku yang ingin 

ditingkatkan untuk diintervensi adalah perilaku belajar. Adapun perilaku belajar yang ingin ditingkatkan 

pada subjek adalah perilaku menulis (angka maupun kata), membaca buku pelajaran, dana mengerjakan 
PR di rumah. Selain itu, perilaku lain yang ingin ditingkatkan dari subjek adalah kesadaran mau berangkat 

ke sekolah tanpa diminta/dipaksa oleh orangtua. Sedangkan perilaku maladaptive yang akan diturunkan 

pada subjek adalah membantah perintah orang tua serta membentak. Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Prima & Lestari (2017) menunjukkan bahwa penggunaan teknik token economy dapat 

meningkatkan motivasi belajar anak-anak. Token economy dapat digunakan untuk mengurangi atau 
memperkuat perilaku tertentu (Zlomke & Zlomke, 2003). Studi Smith (1995) mengemukakan bahwa 

token economy adalah program dimana anak mendapatkan poin atau token untuk perilaku yang tepat. 

Aspek positif dari token economy adalah untuk memperkut perilaku yang tepat dan mencegah perilaku 

yang tidak pantas. Dalam proses intervensi ini juga akan diberikan kepada orang tua berupa psikoedukasi 

terkait pengasuhan pada anak sehingga dapat menjadi figur/model yang baik bagi anak.  
 

 

T I N J A U A N  P U S T A K A  

Gangguan Sikap Menentang 
Menurut DSM-IV-TR gangguan menentang opositional (oppositional defiant disorder/ODD) adalah 

suatu pola negativistik, permusuhan dan perilaku menentang yang terus menerus tanpa adanya 

pelanggaran yang serius terhadap norma sosial atau hak orang lain. Gangguan sikap menentang tidak 

dapat didiagnosis jika gejala timbul semata-mata selama gangguan mood atau gangguan psikotik. (Kaplan 

& Saddock, 1997). Kriteria DSM IV untuk ODD mempersyaratkan 4 atau lebih gejala yang terjadi paling 
tidak sedikitnya selama 6 bulan. Kriteria gangguan sikap menentang menurut DSM IV-TR adalah: (1) 

sering hilang kendali kemarahan, (2) sering berdebat dengan orangtua, (3) sering secara aktif menentang 

atau menolak untuk patuh pada permintaan atau peraturan orangtua, (4) sering dengan sengaja 

mengganggu orang lain, (5) sering menyalahkan orang lain untuk kesalahan atau perilaku buruknya, (6) 
sering tersinggung atau mudah diganggu oleh orang lain, (7) sering marah dan membenci, (8) sering 

mengiri hati atau membalas dendam. Gejala harus muncul pada tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan 

anak seusianya dan harus menyebabkan terjadinya gangguan yang signifikan. Diagnosis untuk ODD harus 

mengesampingkan gangguan tingkah laku/conduct disorder (Quy & Stringaris, 2012). 

 
Gangguan sikap menentang merupakan gangguan yang bersikap kompleks dan dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yang saling berinteraksi, yaitu : (1) Faktor biologis, kondisi biologis dapat mempengaruhi 

kerentanan anak untuk mengalami gangguan perilaku. Kondisi biologis ini termasuk tempramen awal, 

pengaruh genetik, dan faktor neurobiologi. Ketiga faktor ini yang paling sering dikaitkan dalam munculnya 

masalah perilaku (Mash & Wolf, 1999), (2) Faktor keluarga, menurut Wenar (1994) terjadinya gangguan 
sikap menentang pada umumnya dipengaruhi oleh pola relasi orang tua dan anak, gambatan karakteristik 

relasi orang tua dengan anak biasanya tidak baik, (3) Faktor lingkungan, faktor lingkungan di luar keluarga 
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yang biasanya mempengaruhi perkembangan anak adalah teman sebaya dan lingkungan masyarakat. 
Anak-anak yang ditolak memiliki kualitas hubungan yang tidak baik dengan teman sebaya sehingga 

cenderung agresif sebagai strategi dalam berinteraksi.  

 

Token Economy 

Token economy merupakan salah satu bentuk penguatan (reinforcement) positif. Token economy 
adalah suatu sistem dalam modifikasi perilaku melalui penguatan positif yang berasal dari dasar operant 

conditioning. Respons dalam operant conditioning, terjadi tanpa didahului stimulus, melainkan oleh efek 

yang ditimbulkan oleh reinforcer. Reinforcer itu sendiri sesungguhnya adalah stimulus yang dapat 

meningkatkan kemungkinan timbulnya sejumlah respons tertentu (Syah, 1999). Metode Token economy 
adalah suatu sistem insentif sebagai hasil kerja seseorang dengan mempergunakan azas pembiasan 

instrumental (operant conditioning) yang bertujuan untuk mengubah suatu pola tingkah laku individu 

(Kazdin, 1994). Dapat diartikan pula, bahwa token economy adalah prosedur pengukuhan positif yang 

menggunakan penguat (reinforcement) berupa keping atau tiket yang dapat ditukarkan dengan berba-

gai penguat yang diinginkan.Bentuk-bentuk token yang biasanya diberikan antara lain: bintang emas, 
keping permainan poker, tanda ceklis atau turus (tally) yang dituliskan di kertas, potongan kecil kertas 

berwarna, uang logam bernilai kecil, stiker berbentuk wajah tersenyum, perangko, poin, dan kancing 

dari plastik (Morris, 1985). Token economy dapat digunakan untuk mengurangi atau memperkuat perilaku 

tertentu (Zlomke & Zlomke, 2003).  Aspek positif dari token economy adalah untuk memperkut perilaku 

yang tepat dan mencegah perilaku yang tidak pantas. Studi Smith (1995) mengemukakan bahwa token 
economy adalah program dimana anak mendapatkan poin atau token untuk perilaku yang tepat. 

 

 

M E T O D E  P E N E L I T I A N  

 Subjek datang ke pelayanan Psikologi di salah satu Puskesmas wilayah Yogyakarta atas rekomendasi dari 

guru wali kelas. Subjek pada kegiatan praktik psikologi ini berjumlah satu orang dengan jenis kelamin 

laki-laki berusia 7 tahun. Sebelum pemberian intervensi, dilakukan asesmen terhadap subjek untuk 

mengetahui permasalahan psikologis yang dialami. Metode asesmen yang digunakan adalah wawancara 

semi terstruktur, observasi dengan teknik anecdotal data record yang disusun berdasarkan gejala-gejala 
gangguan sikap menentang mengacu pada kriteria DSM IV-TR. Metode asesmen lain yang digunakan 

adalah dengan tes inteligensi WISC (Whescler Intelligence Scale for Children), tes kepribadian grafis (BAUM, 

DAP, HTP), dan VABS (Vineland Adaptive Behavior Scale). Pendekatan yang dilakukan pada praktik ini 

adalah pendekatan behaviorstik dengan intervensi token economy kepada subjek serta psikoedukasi orang 
tua mengenai parenting. Token economy yang diberikan kepada subjek di dalamnya juga terdapat respon 

cost yang terdiri dari sesi psikoedukasi mengenai terapi, pelaksanaan token economy, dan evaluasi. 

 

 

H A S I L  D A N  P E M B A H A S A N  

Paradigma behavioristme memandang bahwa perilaku abnormal merupakan respon yang dipelajari dengan 

cara yang sama seperti perilaku lainnya yang dipelajari (Davidson, Neale & Kring, 2006). Teori belajar 

behavioristik yang dikemukakan oleh B.F. Skinner percaya pada pola stimulus-respons dalam perilaku 

terkondisikan. Skinner mengkaji operant behavior (perilaku disengaja yang digunakan dalam 

pengoperasian pada lingkungan). Operant conditioning adalah suatu proses penguatan perilaku operan 
yang dapat mengakibatkan perilaku tersebut berulang kembali atau menghilang sesuai dengan keinginan 

(King, 2010). Jika dilihat dari sudut pandang pendekatan behavioristik, gangguan sikap menentang yang 
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dimunculkan oleh subjek juga dikibatkan oleh adanya modeling atau proses pembelajaran atas pengalaman 
yang telah didapatkan dari lingkungan. Gunarsa (2004) mendifinisikan modeling adalah proses belajar 

melalui pengamatan terhadap orang lain dan perubahan yang terjadi karena peniruan. Anak yang 

mendapatkan perlakuan modeling, akan mengamati perilaku model (tokoh), setelah anak mengamati, 

maka ia akan meniru perilaku model sehingga terjadi perubahan pada pola perilaku setelah anak 

melakukan peniruan. Albert Bandura yang memandang bahwa semua perilaku merupakan hasil dari 
proses belajar yang berlangsung dalam situasi sosial melalui perilaku meniru atau mencontoh. Bandura 

(1977) mengungkapkan bahwa proses observasi ataupun perhatian sangat penting dalam pembelajaran 

(modelling) tingkah laku karena tingkah laku yang baru tidak akan diperoleh tanpa adanya proses 

observasi maupun perhatian pembelajar. 
 

Hasil dari proses intervensi yang telah dilakukan dengan pendekatan behaviorisme untuk meningkatkan 

dan menurunkan perilaku yang dianggap bermasalah pada subjek dengan metode psikoedukasi orang tua 

serta token ekonomi yang didalamnya juga terdapat respon cost dianggap cukup efektif namun kurang 

optimal. Saat diberikan psikoedukasi kepada orang tua, terdapat hasil secara kualitatif yang menunjukkan 
adanya upaya orang tua untuk mengubah sikap terhadap anak. Orang tua juga bersedia untuk 

memberikan pengukuh positif berupa pujian dan senyuman secara konsisten, Pada mulanya, ayah dan 

ibu diberi pertanyaan terkait pemahamannya mengenai parenting selama ini. Ibu awalanya memahami 

bahwa pola asuh adalah menjaga anak supaya pintar. Ibu belum memahami tentang macam-macam pola 

asuh dan yang dikertahui hanya mengasuh anak saja dengan menjaganya. Selain itu, ibu menyatakan bahwa 
dampak dari pengasuhan yang diterapkan akan berpengaruh ke anak, seperti ketika orang tua berbicara 

kasar makan anak akan menirunya pula. Adapun pemahaman awal ayah terkait pengasuhan adalah 

menjaga anak agar terhindar dari masalah. Ayah juga kurang memahami macam-macam pola asuh dan 

hanya mengetahui bahwa mengasuh anak dengan memberikan segala yang diinginkan anak agar senang 
dan tugas orangtua adalah membuat anak menjadi bahagia. Selain itu, ayah menyampaikan bahwa dampak 

dari pengasuhan terhadap anak ada yang positif dan negatif, yaitu kalau mampu mengasuh dengan baik 

akan berdampak positif pula. Setelah mengetahui pemahaman awal dari ayah dan ibu terkait pengasuhan, 

orangtua kemudian diberikan pemahaman mengenai pengertian pola asuh, tipe/macam-macam dan 

dampaknya. Ayah dan ibu terlihat memperhatikan sambil menganggukkan kepala saat disampaikan 
informasi tersebut. Dalam hal ini, ibu memahami bahwa permasalahan yang dialami oleh subjek 

diakibatkan oleh pola asuh orang tua yang salah. Ibu menyatakan bahwa pengasuhan ternyata tidak hanya 

sekedar menjaga anak, namun juga mendidik anak agar menjadi masyarakat yang memiliki perilaku baik 

di lingkungan sosial. Selain itu, ibu juga memahami bahwa selama ini pengasuhan yang ibu berikan 
termasuk tipe yang membebaskan dan berdampak pada perilaku anak menjadi bermasalah. Sementara 

itu, ayah juga memberi respon yang positif dengan mengatakan bahwa lebih memahami dan menyadari 

pengasuhan yang seharusnya diberikan kepada anak. Pemahaman tersebut membuat ayah dan ibu 

menyatakan bahwa akan belajar untuk dapat mengubah sikapnya secara perlahan dengan memberi 

perhatian dan kehangatan kepada subjek karena tidak ingin subjek menjadi anak yang suka membantah 
orang tua. Ibu juga mengatakan bahwa dirinya akan berupaya dan belajar untuk disiplin mengawasi 

perilaku subjek terkhusus dalam hal belajar. Selain itu, ayah dan ibu menyampaikan bahwa sulit 

mengontrol emosi marah dalam menghadapi perilaku subjek, sehingga terkadang menggunakan nada 

suara yang tinggi dan memukul subjek. Hal tersebut membuat orangtua diberikan pemahaman mengenai 

cara mengelola emosi dengan terlebih dahulu menjauh dari subjek dan melakukan relaksasi pernafasan 
agar mampu berkomunikasi dengan baik kepada subjek. Kemudian, ibu menjadi lebih paham bahwa 

perubahan yang terjadi dalam pengasuhan orangtua akan mempengaruhi perubahan pada diri subjek.  
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Pelaksanaan token economy pada mulanya dapat berjalan dengan baik. Selain itu, ibu melihat subjek 
termotivasi untuk belajar menulis angka dan kata, membaca buku pelajaran, mengerjakan PR di rumah, 

dan semangat berangkat ke sekolah tanpa diminta karena ingin segera mengumpulkan sticker dalam 

jumlah yang banyak agar cepat mendapatkan hadiah. Bahkan subjek terkadang melakukan hal tersebut 

tanpa diingatkan oleh ibu terlebih dahulu. Pada hari pertama dan ketiga pelaksanaan token, meskipun 

subjek melakukan perilaku yang diharapkan, namun subjek mendapatkan respon cost karena melakukan 
perilaku membentak sebanyak dua kali dan membantah sebanyak satu kali sehingga sticker yang telah 

terkumpul dikurangi enam. Hal itu disebabkan karena subjek membantah perintah ibu untuk belajar dan 

membentak ibu karena ingin bermain di luar rumah. Namun demikian, dalam waktu empat hari, subjek 

sudah mampu mengumpulkan sebanyak 30 sticker, sehingga mendapatkan pengukuh bayangan berupa 
ayam goreng olive. Subjek merasa senang ketika mendapatkan ayam goreng dengan tersenyum sambil 

melompat dan lebih bersemangat untuk mengumpulkan sticker lebih banyak kembali. Saat evaluasi kedua 

dilakukan, ibu menyatakan bahwa program token masih dapat berjalan dengan baik sama seperti hari 

sebelumnya, hanya saja pada hari keenam subjek memunculkan perilaku yang tidak diharapkan yaitu 

membentak ibu menggunakan nada suara yang tinggi. Hal itu disebabkan pada hari keenam subjek marah 
dengan ibu karena tidak diperbolehkan untuk bermian membawa handphone bersama temannya keluar 

rumah, sehingga subjek membentak dan marah kepada ibu sebanyak satu kali. Saat itu, ibu juga ikut 

membentak subjek menggunakan nada suara yang tinggi karena ibu sudah memberi pengertian kepada 

subjek namun tidak dihiraukan. Hal itu membuat subjek mendapatkan respon cost dan berkurang dua 

sticker. Pada hari ke 11 pelaksanaan token ekonomi, subjek mampu mengumpulkan sticker sebanyak 52 
sehingga mendapatkan hadiah pengukuh bayangan kedua berupa peralatan menulis. Dalam hal ini, subjek 

merasa senang dengan melompat karena mendapatkan hadiah kedua. Subjek juga mengatakan bahwa 

dirinya ingin tetap melanjutkan mengumpulkan sticker hingga mendapatkan hadiah idaman. Evaluasi 

ketiga dilakukan dengan ibu yang mneyampaikan bahwa setelah mendapatkan pengukuh bayangan kedua, 
perilaku membentak dan membantah subjek muncul kembali. Hal ini dilakukan subjek pada proses 

pelaksanaan token ekonomi hari ke 12 dan 13. Pada hari ke 12, subjek membantah ibu untuk belajar 

sebanyak satu kali dan membentak ibu karena tidak diperbolehkan bermain di luar hingga larut malam. 

Hal ini membuat ibu dan ayah marah hingga membentak subjek dan memasukkan ke dalam kandang 

ayam hingga membuat subjek menangis. Keadaan tersebut membuat subjek mendapat response cost 
dengan dikurangi 4 stiker. Sedangkan pada hari ke 13 subjek membentak ibu menggunakan nada suara 

yang tinggi karena marah tidak diperbolehkan bermain game di handphone sehingga subjek mendapat 

response cost dengan dikurangi 2 stiker. Hal ini membuat ibu juga ikut marah dan membentak subjek. 

Selain itu, ibu juga jarang memberikan subjek penghargaan atau pujian secara konsisten karena ibu 
melihat subjek melakukan perilaku yang tidak diharapkan. Keadaan ini, membuat ibu diberikan 

pemahaman untuk dapat mengapresiasi perubahan perilaku yang sudah dilakukan subjek dan ibu diminta 

untuk menghargai proses serta tetap bekerjasama. Hasil perubahan perilaku subjek dapat dilihat pada 

tabel 1. 
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Tabel 1. Hasil Perubahan Perilaku dengan Token Economy 
 

 

 

 

 
 

Berdasarkan tabel 1 di atas menunjukkan penurunan frekuensi perilaku sikap menentang yang awalnya 

muncul sebanyak 21 kali menjadi empat kali dalam satu minggu. Perilaku sikap menentang yang diberi 
intervensi adalah membantah perintah orang tua dan membentak menggunakan nada suara yang tinggi. 

Terdapat peningkatan frekuensi perilaku belajar pada subjek yang awalnya tidak pernah dilakukan selama 

satu minggu menjadi enam kali dalam satu minggu. Perilaku belajar yang diberi intervensi adalah menulis 

angka maupun kata, membaca buku pelajaran, dan mengerjakan PR. Perilaku mau berangkat ke sekolah 

tanpa diminta juga mengalami peningkatan, yaitu dilakukan sebanyak empat kali yang sebelumnya hanya 
dilakukan dua kali dalam satu minggu. Hasil dari proses intervensi kepada subjek sesuai dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Prima & Lestari (2017) menunjukkan bahwa penggunaan teknik token 

economy dapat meningkatkan motivasi belajar anak-anak. Token economy dapat digunakan untuk 

mengurangi atau memperkuat perilaku tertentu. Selain itu, Nurcahyanti, Antari, & Dantes (2014) 
menjelaskan bahwa Teknik Pengondisian Operant adalah salah satu teknik dalam terapi behavioral, yang 

memusatkan pada hubungan tingkah laku dan konsekuensinya. Pengondisian Operant merupakan teknik 

yang menggunakan konsekuensi menyenangkan dan tidak menyenangkan dalam mengubah tingkah laku. 

Konsekuensi menyenangkan akan memperkuat tingkah laku, sementara konsekuensi tidak 

menyenangkan akan memperlemah tingkah laku. Hasil penelitian yang dilakukan Nurcahyanti, dkk (2014) 
membuktikan bahwa penerapan konseling behavioral dengan teknik pengondisian operant dapat 

meminimalisir kecenderungan perilaku menyimpang. Hal ini juga sesuai dengan hasil proses intervensi 

kepada subjek yang mengalami perubahan perilaku cukup baik.  

 
Secara keseluruhan, hasil intervensi menunjukkan bahwa subjek mampu meningkatkan perilaku yang 

diharapkan dan mampu menurunkan frekuensi perilaku yang tidak diharapkan dan sebenarnya subjek 

mampu untuk optimal mengubah perilakunya, hanya saja sikap orangtua tidak konsisten dalam memberi 

penghargaan dan pujian kepada subjek bahkan orangtua tidak mampu untuk bekerjasama dengan tidak 

mengikuti aturan yang telah ditentukan di awal. Subjek mengatakan bahwa dirinya senang dalam 
melakukan terapi ini serta senang mendapatkan hadiah meskipun total sticker yang didapatkan belum 

mampu mencapai target hadiah idaman, namun subjek tetap senang karena mendapatkan hadiah alat 

No Perilaku Target 
Sebelum 

intervensi 

Sesudah 

inetrevensi 

1.  INCREASING Frekuensi Frekuensi 

 a. Belajar menulis (angka 
maupun kata) 

0x dalam 1 minggu 4x dalam 1 minggu 

 b. Membaca buku 
pelajaran. 

0x dalam 1 minggu 1x dalam 1 minggu 

 c. Mengerjakan PR di 
rumah. 

0x dalam 1 minggu 1x dalam 1 minggu 

 d. Mau berangkat ke 
sekolah tanpa diminta.  

2x dalam 1 minggu 4x dalam 1 minggu  

2. DECREASING Frekuensi Frekuensi 

 a. Membantah perintah 

orangtua. 

10x dalam 1 minggu 1x dalam 1 minggu 

 b. Membentak 

menggunakan nada suara 

yang tinggi. 

11x dalam 1 minggu 3x dalam 1 minggu 
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tulis. Saat proses intervensi token ekonomi berlangsung, orang tua tidak secara konsisten memberikan 
pengukuh positif berupa pujian maupun senyuman kepada subjek ketika perilaku yang diharapkan 

muncul. Ibu dan ayah juga ikut membentak dan memarahi subjek hingga memberi hukuman ketika subjek 

melakukan perilaku yang tidak diharapkan yaitu membantah dan membentak. Hal ini menjadi kekurangan 

dalam memaksimalkan hasil intervensi yang sudah diberikan, walaupun terdapat peningkatan dan 

penurunan perilaku. 
 

 

S I M P U L A N  D A N  I M P L I K A S I  

Berdasarkan hasil intervensi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa token economy yang disertai 
dengan psikoedukasi parenting dapat meningkatkan perilaku yang diharapkan dan menurunkan perilaku 

yang dianggap bermasalah pada subjek. Penurunan frekuensi perilaku sikap menentang yang awalnya 

muncul sebanyak 21 kali menjadi empat kali dalam satu minggu. Perilaku sikap menentang yang diberi 

intervensi adalah membantah perintah orang tua dan membentak menggunakan nada suara yang tinggi. 

Terdapat peningkatan frekuensi perilaku belajar pada subjek yang awalnya tidak pernah dilakukan selama 
satu minggu menjadi enam kali dalam satu minggu. Perilaku belajar yang diberi intervensi adalah menulis 

angka maupun kata, membaca buku pelajaran, dan mengerjakan PR. Perilaku mau berangkat ke sekolah 

tanpa diminta juga mengalami peningkatan, yaitu dilakukan sebanyak empat kali yang sebelumnya hanya 

dilakukan dua kali dalam satu minggu. Melalui psikoedukasi parenting kepada orangtua juga menunjukkan 

adanya upaya orang tua untuk mengubah sikap terhadap anak. 
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