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ABSTRAK 

Kusumaningrum, Yuslinda Putri. 2016.Penerapan Reinforcement pada Kegiatan 
Pembelajaran Di SD Negeri Grogol Kabupaten Tegal. Skripsi. Jurusan 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. Sigit Yulianto, M.Pd. Pembimbing 

II: Eka Titi Andaryani, S.Pd.,M.Pd. 

Kata Kunci: Kegiatan pembelajaran, penguatan.  

Penguatan memiliki peran yang sangat penting terhadap pembelajaran, 

karena berhubungan dengan semangat serta motivasi siswa dalam mengikuti 

pembelajaran yang akhirnya hasil belajar dari siswa itu sendiri akan meningkat 

pula. Penguatan termasuk dalam 8 keterampilan dasar mengajar guru yang harus 

senantiassa diketahu dan dikuasai oleh guru. Penelitian ini bertujuan untuk (1) 

menganalisis penerapan reinforcement yang dilakukan oleh guru kepada siswa, 

(2) mengidentifikasi faktor yang menghambat dan mendukung kegiatan guru 

dalam melaksanakan reinforcement  pada siswa.  

Jenis penelitian yang dilakukan adalah kualitatif. Subjek penelitian terdiri 

dari 6 orang guru kelas, kepala sekolah, dan beberapa siswa SD Negeri Grogol 

Kabupaten Tegal. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. Data hasil penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif 

dengan menggunakan teknik analisisi data reduction, data display, dan 
conclusions: drawing/verifying. Data yang diperoleh diuji keabsahannya 

menggunakan teknik triangulasi dan member chek. Triangulasi yang digunakan 

adalah triangulasi sumber dan teknik.  

Hasil analisis menunjukkan bahwa guru sudah menerapkan penguatan 

kepada siswanya namun kurang bervariasi dan terkesan monoton. Penguatan yang 

paling sering dilakukan adalah penguatan dengan bentuk verbal berupa pujian, 

sanjungan bahkan ada beberapa guru yang lebih mengutamakan menerapkan 

penguatan negatif berupa teguran. Penguatan non verbal biasanya dilakukan 

dengan cara gerak mendekati siswa dan memberi sentuhan, namun ada beberapa 

guru yang memberikan hadiah sebagai bentuk penguatan, tetapi penguatan dalam 

bentuk hadiah ini sangat jarang diberikan. Komponen penguatan tak penuh 

diartikan sebagai sebuah perbaikan oleh guru. Dalam penerapannya, sebaikya 

penguatan dilakukan dengan variatif agar penguatan yang dilakukan benar-benar 

bermakna dan bermanfaat bagi siswa. pengauatan yang dilakukan dengan tepat 

bagi siswa, maka akan berdampak pada perilaku serta hasil belajar siswa yng 

semakin lama semakin meningkat. Selain itu, penguatan sebagai pendorong agar 

siswa selalu antusias dan semangat pada saat mengikuti pembelajaran. Faktor 

yang menghambat dari pelaksanaan penguatan ini adalah  kurangnya motivasi 

yang timbul dari dalam diri siswa serta kurangnya perhatian orang tua kepada 

siswa. Penguatan yang dilakukan guru disekolah hendaknya juga mendapat 

dukungan dari orang tua agar tujuan dari penguatan tersebut benar-benar tercapai 

secara optimal.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Penguatan merupakan suatu respon timbal balik yang dilakukan seseorang 

kepada orang lain dengan maksud agar dapat meningkatkan kemungkinan 

terulangnya perilaku tersebut. Penguatan dapat dikatakan sebagai respon 

sederhana, dapat dilakukan secara mudah, dilakukan dimana saja, dan dapat 

dilakukan oleh siapa saja. Seperti yang dijelaskan Saud (2013: 65) 

mengemukakan penguatan adalah respon terhadap tingkah laku yang dapat 

meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali suatu tingkah laku.  

Penguatan sangat diperlukan oleh siapa saja serta dalam keadaan apa saja,  

misalnya pada saat seseorang sedang dalam proses belajar. Belajar merupakan 

kegiatan penting setiap orang, apapun yang mereka kerjakan pastilah didasari 

dengan kegiatan belajar termasuk didalamnya belajar bagaimana seharusnya 

belajar. Kegiatan belajar pada hakikatnya adalah suatu usaha seseorang dari yang 

tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Kegiatan belajar dapat 

dilakukan dimana saja, di lingkungan apa saja baik lingkungan formal, informal, 

maupun nonformal. Agar proses belajar berlangsung dengan baik, maka seseorang 

selalu berupaya mencari lingkungan belajar yang dianggap baik untuk dirinya. 

Sekolah merupakan contoh lembaga formal tempat berlangsungnya proses 

pembelajaran. Pembelajaran di sekolah berlangsung di dalam ruang kelas dan



2 
 

 
 

dibimbing oleh seorang guru, proses pembelajaran di dalam ruang kelas ini 

disebut dengan kegiatan belajar mengajar (KBM). Dalam kegiatan belajar 

mengajar, guru sangat berperan penting dalam terciptanya suatu lingkungan 

belajar yang menyenangkan, efektif, dan kondusif bagi peserta didiknya. Guru 

dan peserta didik merupakan komponen utama dalam bidang pendidikan. Guru 

merupakan aktor utama dalam proses penyampaian ilmu khususnya pada saat 

proses belajar mengajar. Seperti yang dijelaskan Mulyasa tahun 2005 dalam 

Asmani (2011: 71-2) menyatakan bahwa 

Fungsi guru itu bersifat multifungsi. Ia tidak hanya sebagai pendidik, 

tapi juga sebagai pengajar, pembimbing, pelatih, penasihat, pembaru, 

model dan teladan, pribadi, peneliti, pendorong kreativitas, 

pembangkit pandangan, pekerja rutin, pemindah kemah, pembawa 

cerita, aktor, emansipator, evaluator, pengawet, dan kulminator. 

Apa yang disampaikan Mulyasa (2005)  telah membuka pengetahuan kita 

bahwa seorang guru adalah aktor utama, orang yang serba bisa, serba tahu, 

sebagai kunci utama di dalam proses pembelajaran. Proses kegiatan belajar 

mengajar (KBM) di sekolah berlangsung di dalam ruang kelas, sehingga guru 

harus senantiasa mampu mengoptimalkan fungsi ruang kelas agar pembelajaran 

berlangsung secara efektif dan efisien. Tidak hanya guru, keberadaan peserta 

didik juga merupakan komponen penting  di dalam pelaksanaan pendidikan 

karena peserta didik merupakan subjek sekaligus objek dari pendidikan. Peserta 

didik adalah seseorang  yang sedang berusaha mengembangkan potensi yang ada 

pada dirinya melalui lembaga sekolah, tentu saja dengan karakter dan sifat yang 

berbeda-beda tergantung dari masing-masing individu.  Menurut Arifin tahun 

1996 dalam Dirman dan Juarsih (2014: 7) menyatakan bahwa 
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Dalam perspektif psikologis, peserta didik adalah peserta didik yang 

sedang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan,  baik 

fisik maupun  psikis menurut fitrahnya masing-masing, sehingga 

memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju 

kearah optimal kemanapun fitrahnya. 

Berdasarkan apa yang disampaikan Arifin (1996), maka dapat disimpulkan 

bahwa peserta didik adalah individu yang sedang tumbuh dan berkembang sesuai 

dengan karakteristik dari peserta didik itu sendiri. Setiap peserta didik mempunyai 

fitrahnya masing-masing, maka perlu adanya pengoptimalan dari karakteristik 

yang dimiliki oleh peserta didik itu sendiri agar tercapai sebuah tujuan yang 

diharapkan yaitu potensi yang ada pada diri peserta didik dapat berkembang 

dengan baik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh peserta didik ini yaitu 

dengan diadakannya pendidikan. Pelaksanaan dari pendidikan hendaknya berjalan 

dengan baik dengan adanya dukungan dari beberapa komponen yang saling 

mendukung. Sekolah merupakan contoh lembaga formal yang menyelenggarakan 

pendidikan, di sekolah peserta didik dididik untuk menjadi manusia yang trampil, 

cerdas, serta berakhlaq. Dalam hal ini sudah tentu peserta didik membutuhkan 

orang yang dianggap mampu untuk mendidik, membimbing, mengajar, dan lain 

sebagainya agar pengoptimalan dari  potensi yang dimiliki oleh peserta didik 

dapat berjalan secara baik. Di dalam lembaga sekolah, maka yang berwenang 

mengerjakan tugas tersebut adalah guru. 

Guru dan peserta didik adalah dua komponen yang sangat berkaitan antara 

satu sama lain, guru sebagai pendidik haruslah bisa mengoptimalkan apa yang ada 

pada diri peserta didik sehingga tujuan akhir dari diadakannya kegiatan-kegiatan 

pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Tentu saja dengan memperhatikan 
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beberapa hal, salah satunya adalah guru harus memahami karakter dari masing-

masing peserta didik itu sendiri. Hal ini diperkuat dengan adanya Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang 

Petunjuk Teknik Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, 

bahwa salah satu kompetensi pedagogik yang harus dikuasai dan dilaksanakan 

oleh guru sebagai bagian dari upaya mewujudkan kinerja yang efektif dan optimal 

adalah menguasai karakteristik peserta didik. 

Guru harus senantiasa mengetahui dan memahami berbagai karakteristik 

peserta didiknya, mengingat peserta didik adalah subjek sekaligus objek dari 

pendidikan yang harus dikembangkan oleh guru sehingga tercapai tujuan 

pendidikan yang diharapkan. Banyak upaya yang harus dilakukan oleh guru 

dalam mengelola kelas agar tercipta sebuah pembelajaran yang efektif. Salah 

satunya adalah guru harus senantiasa menguasai keterampilan dasar mengajar, 

dimana keterampilan dasar mengajar tersebut harus diperhatikan pada saat guru 

melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Guru dikatakan berhasil dalam 

pembelajaran apabila ia dapat melakukan tugas mengajarnya dengan baik. 

Sehingga dalam mengajar guru memerlukan keterampilan-keterampilan yang 

harus dikuasai. Salah satu keterampilan dasar yang harus dikuasai oleh guru 

adalah keterampilan dalam memberi penguatan (reinforcement). Di dalam proses 

KBM, peserta didik memerlukan sebuah penguatan atas perilaku yang ia lakukan 

sebagai wujud timbal balik atas apa yang ia lakukan. Hal ini dapat menumbuhkan 

semangat dan lebih memusatkan perhatian peserta didik pada saat pembelajaran. 
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Tercapainya tujuan dari pembelajaran di kelas secara tidak langsung juga 

merupakan upaya perwujudan dari tujuan pendidikan yang termuat dalam 

pembukaan UUD 1945 alinia keempat yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Segala upaya yang dilakukan oleh guru, peserta didik, lembaga sekolah 

merupakan upaya pelaksanaan pendidikan yang bertujuan untuk menciptakan 

generasi-generasi emas yang mampu dan mumpuni agar berguna bagi bangsa dan 

negara ini.  Tujuan dari pendidikan setiap negara selalu dirumuskan dengan jelas. 

Tujuan nasional dari pendidikan Indonesia termuat dalam UU No. 20 Tahun 2003 

Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), disebutkan bahwa 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa, dan Negara. 

Tujuan yang telah dirumuskan dengan jelas harus mendapat dukungan 

penuh dari semua warga negara khususnya pada lembaga-lembaga penyelenggara 

pendidikan baik lembaga formal, informal maupun non formal. Dalam konteks 

lembaga formal, guru harus senatiasa benar-benar melakukan tugas kependidikan 

secara optimal agar peserta didik selalu termotivasi untuk terus mengembangkan 

bakat dan potensi yang ada dalam diri mereka masing-masing. 

SD Negeri Grogol merupakan salah satu sekolah yang berada di wilayah 

Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. Letak geografis dari SD Negeri Grogol 

ini berbatasan langsung dengan wilayah Kota Tegal. Setelah dilakukan 

wawancara dengan ibu kepala sekolah SD Negeri Grogol, maka didapatkan  

informasi bahwa peserta didik yang ada di sekolah ini rata-rata adalah dengan 
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latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Hal ini disebabkan karna letaknya 

yang berbatasan langsung dengan Kota Tegal, sehingga masyarakat dengan 

kemampuan ekonomi menengah ke atas  cenderung lebih menyekolahkan putra-

putrinya di wilayah Kota Tegal. Dari latar belakang keluarga tersebut, maka 

peserta didik di SD Negeri Grogol ini cenderung kurang mendapat perhatian dari 

orang tuanya yang setiap hari bekerja dari pagi hingga malam. Dari segi prestasi 

baik akademik maupun non akademik, SD Negeri Grogol dapat dikatakan sebagai 

sekolah yang berprestasi. Hal ini dapat terwujud karena usaha keras guru dalam 

membimbing serta mendidik peserta didiknya. Dari latar belakang tersebut, 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penerapan 

Reinforcement pada Kegiatan Pembelajaran Siswa SD Negeri Grogol Kabupaten 

Tegal.”

Penelitian yang membahas tentang pemberian penguatan (reinforcement)

sudah pernah dilaksanakan, namun masih menarik untuk diadakan penelitian lebih 

lanjut, baik itu bersifat melengkapi maupun baru. Seperti penelitian yang 

dilakukan oleh Oktavika Trihesty dengan judul “Pengaruh Pemberian Penguatan 

(Reinforcement) Terhadap Hasil Belajar IPA Kelas V SD Daerah Binaan 5 

Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.” Dari penelitian tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa terdapat  pengaruh  yang  signifikan  antara  pemberian  

penguatan  terhadap  hasil belajar  IPA  pada  siswa  kelas  V  SD  daerah  binaan  

V  Kecamatan  Petarukan Kabupaten Pemalang tahun 2014/2015.  Ditunjukkan 

dengan nilai R sebesar 0,405 dan  koefisien  determinasi  (R2)  16,4%.  

Disarankan  sebaiknya  penguatan  tetap diberikan  kepada  siswa  agar  hasil  
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belajar  bisa  tercapai  secara  maksimal.  Selain itu,  penguatan  harus  tepat  

sasaran  dan  sesuai  dengan  kondisi  siswa,  agar penguatan menjadi efektif. 

Berdasarkan penelitian-penelitian yang pernah dilaksanakan, penelitian 

terdahulu cenderung masih mengaitkan antara reinforcement dengan mata 

pelajaran tertentu, reinforcement dikaitkan dengan hasil belajar, motivasi belajar, 

dan lain-lain. Penelitian reinforcement juga sebagian besar masih dilakukan 

analisis data kuantitatif dengan berbagai metode dan desain penelitian kuantitatif. 

Sehingga perlu juga dilaksanakan penelitian menggunakan metode serta teknik 

yang berbeda. Pada penerapan reinforcement yang dilakukan guru kepada siswa 

SD Negeri Grogol ini akan dilaksanakan penelitian dengan metode deskriptif 

kualitatif. Sehingga bisa dikatakan penelitian ini berbeda dengan penelitian-

penelitian sebelumnya. Pada penelitian ini, akan dipaparkan hal-hal apa saja yang 

berkaitan dengan penerapan reinforcement secara mendalam mulai dari 

komponen, cara, serta apapun yang dilakukan guru dalam menerapkan 

reinforcement pada siswa SD Negeri Grogol Kabupaten Tegal. Dari uraian yang 

telah dijelaskan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk memberikan 

gambaran bagaimana penerapan reinforcement dalam bentuk skripsi dengan judul 

“Penerapan Reinforcement pada Kegiatan Pembelajaran Siswa SD Negeri Grogol 

Kabupaten Tegal”.

1.2 Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka masalah yang dapat 

diidentifikasi adalah:
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(1) SD Negeri Grogol merupakan SD yang terletak di perbatasan wilayah 

Kabupaten dan Kota Tegal.

(2) Masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah desa Grogol dengan tingkat 

ekonomi menengah keatas rata-rata menyekolahkan anaknya di wilayah 

Kota Tegal.

(3) Sebagian besar siswa yang bersekolah di SD N Grogol berasal dari 

golongan ekonomi menengah kebawah.

(4) Kurangnya perhatian orang tua kepada siswa khususnya siswa SD Negeri 

Grogol.

(5) SD Negeri Grogol termasuk sekolah yang berprestasi baik akademik 

maupun non akademik.

(6) Penerapan reinforcement yang dilakukan guru kepada siswa SD Negeri 

Grogol Kabupaten Tegal.

1.3 Fokus dan Rumusan Masalah 

Masalah yang ditemukan di SD Negeri Grogol bisa dikatakan banyak 

jumlahnya. Namun dalam penelitian ini akan difokuskan kedalam beberapa 

masalah saja, sehingga apa yang digali di lapangan dapat didapat secara tepat. 

Maka fokus dan rumusan masalah dalam penelitian ini akan dirumuskan sebagai 

berikut:  

1.3.1 Fokus Penelitian 

Setelah dilakukan observasi di SD Negeri Grogol Kabupaten Tegal dengan 

memperhatikan norma-norma yang ada, maka fokus penelitian di arahkan pada 
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penerapan reinforcement pada kegiatan pembelajaran siswa SD Negeri Grogol 

Kabupaten Tegal.

1.3.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus penelitian yang telah ditetapkan tersebut, maka masalah 

penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

(1) Bagaimana penerapan reinforcement pada kegiatan pembelajaran siswa SD 

Negeri Grogol Kabupaten Tegal?

(2)  Faktor apa saja yang memengaruhi penerapan reinforcement pada kegiatan 

pembelajaran siswa SD Negeri Grogol Kabupaten Tegal? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Dalam melaksanakan sebuah penelitian, pasti mempunyai tujuan yang 

diharapkan setelah dilaksanakannya penelitian tersebut. Begitu pula dengan 

penelitian tentang reinforcement ini, penulis merumuskan tujuan penelitian baik 

tujuan umum maupun khusus. Dengan uraian sebagai berikut: 

1.4.1 Tujuan Umum 

Mengetahui secara umum bagaimana penerapan reinforcement yang 

diberikan guru kepada siswa SD N Grogol Kabupaten Tegal.

1.4.2 Tujuan Khusus  

(1)     Menganalisis penerapan reinforcement yang dilakukan oleh guru kepada 

siswa. 
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(2)     Mengidentifikasi faktor yang menghambat dan mendukung kegiatan guru 

dalam melaksanakan reinforcement  pada siswa. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian tentang reinforcement yang akan dilakukan pastilah 

menghasilkan sebuah kesimpulan dan temuan. Setelah kesimpulan dari penelitian 

ini sudah dapat dirumuskan, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

memberi manfaat baik manfaat praktis maupun manfaat teoritis. Berikut uraian 

manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu 

pendidikan di sekolah dasar, khususnya dalam kegiatan pengoptimalan 

pengelolaan ruang kelas yang berkaitan dengan keterampilan dasar mengajar 

khususnya dalam keterampilan memberikan penguatan.  

1.5.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini meliputi manfaat bagi sekolah, guru, dan 

peneliti. Manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut: 

1.5.2.1 Bagi sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi sekolah, 

yaitu membantu memberikan solusi dalam menyelesaikan masalah terkait dengan 

penerapan reinforcement yang dilakukan guru terhadap siswa SD Negeri Grogol 

Kabupaten Tegal. 
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1.5.2.2 Bagi guru 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan guru tentang 

reinforcement yang dilakukan pada saat pembelajaran, serta diharapkan guru 

dapat mengaplikasikan jenis-jenis penguatan yang tepat dilakukan kepada peserta 

didik agar penguatan yang diberikan guru benar-benar bermakna untuk siswa.  

1.5.2.3 Bagi peneliti 

Penelitian ini diharapan dapat menambah pengetahuan peneliti sebagai 

calon guru SD agar lebih mengetahui bagaimana karakteristik siswa sekolah dasar 

serta bagaimana cara memberikan reinforcement yang tepat untuk peserta didik. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Landasan  Teori 

Pada bagian landasan teori akan dijelaskan teori-teori yang memperkuat 

peneliti dalam melakukan penelitian tentang penerapan reinforcement yang 

dilakukan guru kepada siswa SD Negeri Grogol Kabupaten Tegal. Dalam 

landasan teori ini, akan dijelaskan secara spesifik dan klasikal tentang bagaimana 

reinforcement dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran. Berikut uraian teori 

yang mendukung tentang reinforcement:

2.1.1 Proses Pembelajaran 

Proses pembelajaran merupakan kegiatan inti dari keseluruhan 

pelaksanaan pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru berperan 

penting dalam menyampaikan informasi dan materi pelajaran yang harus diterima 

dan dipahami siswa. Jika proses pelaksanaan pembelajaran tidak berhasil  

dilaksanakan oleh guru, maka secara otomatis hasil atau tujuan pembelajaran akan 

gagal (Susanto, 2015: 48). 

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 pasal 19 

Tahun 2005 menjelaskan bahwa: 

Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan 

secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi 

peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang 

yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai 

dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis 

peserta didik. 
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Sebagai pengajar, guru harus mampu menciptakan proses pembelajaran 

yang aktif, kreatif, menarik, dan menyenangkan bagi siswa. Guru harus 

memberikan ruang atau kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan 

kemampuan atau potensi yang dimilikinya. Kreativitas dan keterampilan guru 

sangat penting dalam mengelola pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. 

Dalam proses pembelajaran siswa tidak hanya mendengarkan penjelasan dari guru 

saja melainkan siswa juga harus paham terhadap materi yang disampaikan guru. 

Pelaksanaan pembelajaran di kelas rendah berbeda dengan di kelas tinggi. 

Guru harus memperhatikan karakteristik siswa, baik kelas rendah maupun kelas 

tinggi karena setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Proses 

pembelajaran yang dilaksanakan guru hendaknya disesuaikan dengan kondisi dan 

kebutuhan siswa. Proses pembelajaran yang sesuai dengan siswa kelas rendah 

lebih bersifat konkret (Anitah, 2011: 2.31). Karena pada usia anak-anak, siswa 

lebih mudah memahami sesuatu yang sifatnya nyata (konkret) sesuai dengan apa 

yang dilihatnya. Perencanaan pembelajaran yang dibuat guru harus sesuai dengan 

kemampuan siswa, bahan ajar, proses belajar, dan sistem penilaian sesuai dengan 

taraf perkembangan siswa. Guru perlu mengembangkan proses belajar interaktif 

yang dapat membuat siswa tertarik dan menyenangkan. Pembelajaran tematik 

merupakan pembelajaran terpadu yang menekankan keterlibatan siswa dalam 

pembelajaran (Prastowo, 2013: 126). Dalam proses pembelajaran siswa ikut 

terlibat secara aktif memecahkan sebuah masalah, sehingga kreativitas siswa 

dapat tumbuh sesuai dengan potensi yang dimilikinya.  

Proses pembelajaran di kelas tinggi dilaksanakan secara logis dan 

sistematis (Anitah, 2011: 2.35). Dalam pelaksanaan pembelajaran guru dapat 
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membimbing siswa dengan menggunakan pembelajaran konstruktivis yaitu 

mencari, menemukan, menggolongkan, menyusun, melakukan, mengkaji, 

dan menyimpulkan sendiri. Oleh karena itu, guru dituntut memiliki pengalaman 

dan kemampuan mengajar serta mengarahkan kegiatan siswa agar sasaran belajar 

dapat dicapai melalui pembelajaran di sekolah. 

Abimanyu (2008 :8-10) menyatakan pembelajaran aktif, kreatif,efektif dan 

menyenangkan (PAKEM) sebagai upaya menciptakan sistem lingkungan belajar 

yang memberi peluang siswa terlibat secara aktif (fisik, intelektual, dan 

emosional), mengembangkan kreativitas dan menyenangkan (menggairahkan 

untuk belajar), serta dapat mewujudkan tujuan pembelajaran (instruksional dan 

pengiring) secara optimal. Proses pembelajaran yang interaktif sangat penting 

diterapkan oleh guru karena siswa akan lebih tertarik dan senang dalam mengikuti 

proses pembelajaran. Guru harus pandai dan kreatif menciptakan suasana dan 

kondisi belajar yang menyenangkan bagi siswa sehingga siswa tidak akan merasa 

cepat bosan dan materi yang disampaikan juga akan mudah dipahami. 

Kesimpulannya, proses pembelajaran yang dilaksanakan guru harus 

disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan siswa, karena setiap siswa 

memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda sehingga kebutuhan siswa dalam 

pembelajaran juga tidak sama. Guru perlu mempersiapkan segala sesuatunya 

dengan baik dan matang sebelum melaksanakan proses pembelajaran, sehingga 

proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan tujuan pembelajaran 

dapat tercapai.  

Miarso dalam Uno dan Mohammad (2012: 173-4) menjelaskan, 

pembelajaran efektif adalah pembelajaranyang dapat menghasilkan belajar yang 
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memiliki manfaat bagi siswa dan lebih berpusat pada siswa (student centered) 

dengan menggunakan prosedur yang tepat. Dengan demikian, guru dalam 

melaksanakan proses pembelajaran harus melibatkan siswa secara aktif. Guru 

harus mampu memilih metode dan model pembelajaran yang tepat dan sesuai 

dengan materi yang akan disampaikan agar pelajaran yang diterima siswa lebih 

mudah dipahami dan diingat oleh siswa. Siswa tidak hanya disuruh 

mendengarkan, menulis, dan menghafal tetapi juga ikut aktif dan terlibat langsung 

dalam proses pembelajaran, sehingga pembelajaran akan lebih bermakna bagi 

siswa. 

Dalam menciptakan lingkungan belajar yang aktif dan menyenangkan, hal 

yang tidak kalah penting dilaksanakan guru adalah bagaimana guru 

membangkitkan semangat serta antusias siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran. Dalam membangkitkan semangat, dapat dilakukan dengan 

beberapa cara sesuai dengan gaya masing-masing guru dalam mengajar. Namun 

diharapkan guru menguasai apa saja yang harus dipersiapkan sebelum mengajar 

serta keterampilan-keterampilan apa saja yang harus dikuasai guru.  

2.1.1.1 Tahap-tahap Proses Pembelajaran 

Menurut Susanto (2015: 48) menjelaskan sesuai dengan tuntutan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), bahwa pelaksanaan pembelajaran 

harus mencakup tiga hal, yaitu: pre test (membuka pelajaran), pembentukan 

kompetensi (menyampaikan materi pelajaran, dan post test (menutup pelajaran). 

Ketiga hal tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:
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Pertama, pre test (membuka pelajaran). Kegiatan pertama yang dilakukan 

guru dalam melaksanakan pembelajaran adalah membuka pelajaran. Proses 

membuka pelajaran memegang peranan yang cukup penting. Dalam kegiatan 

membuka pelajaran ini yang paling utama dilakukan guru adalah memberi 

motivasi pada siswa, menarik perhatian siswa, dan memberikan acuan bagi siswa 

mengenai maksud dan tujuan pembelajaran. 

Kedua, menyampaikan materi pelajaran. Menyampaikan materi pelajaran 

merupakan kegiatan utama untuk menanamkan, mengembangkan pengetahuan 

(aspek kognitif), sikap (aspek afektif), dan keterampilan (psikomotor) berkaitan 

dengan bahan kajian yang bersangkutan. Menurut Mulyasa (2006) dalam Susanto 

(2015: 50), proses penyampaian materi atau proses pembentukan kompetensi 

dikatakan efektif apabila seluruh siswa terlibat secara aktif, baik mental, fisik, 

maupun sosialnya. Proses penyampaian materi pelajaran merupakan kegiatan inti 

dalam proses pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran, kemampuan guru 

dalam mengelola kelas sangat penting, karena guru perlu menyampaikan materi 

dengan tenang dan menyenangkan.  

Ketiga, menutup pelajaran. Kegiatan akhir dari proses pembelajaran adalah 

menutup atau mengakhiri proses pembelajaran yang dilaksanakan guru. Hal yang 

perlu dilakukan guru dalam kegiatan menutup pelajaran ini sebagai berikut: (1) 

merangkum garis-garis besar pelajaran yang telah dibahas; (2) melaksanakan 

penilaian akhir dan mengkaji hasil penilaian akhir tersebut; (3) melakukan tindak 
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lanjut, seperti memberi tugas latihan, memberikan saran-saran dan ajakan agar 

mencari atau melengkapi dan mempelajari materi pelajaran kembali di rumah.  

Sudjana (1987) dalam Suryosubroto (2009: 30) menjelaskan pelaksanaan 

proses belajar mengajar lebih rinci yang meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut: 

2.1.1.2 Tahap Pra Instruksional (sebelum pengajaran) 

Tahap Pra Instruksional atau sebelum mengajar adalah tahap yang 

ditempuh pada saat memulai sesuatu proses belajar mengajar.Adapun kegiatan-

kegiatan yang dilakukan guru meliputi: (a) Guru menanyakan kehadiran siswa dan 

mencatat siswa yang tidak hadir; (b) Bertanya kepada siswa sampai dimana 

pembahasan sebelumnya; (c) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya mengenai bahan pelajaran yang belum dikuasainya, dari pelajaran yang 

sudah disampaikan; (d) Mengajukan pertanyaan kepada siswa berkaitan dengan 

bahan yang sudah disampaikan; (e) Mengulang bahan pelajaran yang lain secara 

singkat tetapi mencakup semua aspek bahan. 

2.1.1.3 Tahap Instruksional (saat pengajaran) 

Tahap Instruksional atau saat pengajaran adalah tahap pemberian bahan 

pelajaran yang dapat diidentifikasikan beberapa kegiatan sebagai berikut: (a) 

Menjelaskan kepada siswa tujuan pengajaran yang harus dicapai siswa; (b) 

Menjelaskan pokok materi yang akan dibahas; (c) Membahas pokok materi yang 

sudah dituliskan; (d) Pada setiap pokok materi yang dibahas sebaiknya diberikan 

contoh-contoh yang konkret, pertanyaan, dan tugas; (e) Penggunaan alat bantu 

pengajaran yang memperjelas pembahasan pada setiap materi pelajaran; (f) 

Menyimpulkan hasil pembahasan dari semua pokok materi. Tahap instruksional 
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ini merupakan tahap inti dari proses pembelajaran. Oleh karen itu, tahap 

instruksional sangat penting dalam menentukan keberhasilan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai. 

2.1.1.4 Tahap Evaluasi dan Tindak Lanjut (setelah pengajaran) 

Tahap ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan tahap instruksional, 

kegiatan yang dapat dilakukan pada tahap ini antara lain: (a) Mengajukan 

pertanyaan kepada kelas atau kepada beberapa siswa mengenai semua aspek 

pokok materi yang telah dibahas pada tahap instruksional; (b) Apabila pertanyaan 

yang diajukan belum dapat dijawab oleh siswa (kurang 70%) maka guru harus 

mengulang pengajaran; (c) Untuk memperkaya pengetahuan siswa mengenai 

materi yang dibahas, guru dapat memberikan tugas atau PR; (d) Akhiri pelajaran 

dengan menjelaskan atau memberitahukan pokok materi yang akan dibahas pada 

pelajaran berikutnya. Tahap evaluasi dan tindak lanjut merupakan tahapan yang 

terakhir dilaksanakan guru dalam proses pembelajaran. Pada tahap ini guru dapat 

menganalisis, mengukur, dan mengetahui keberhasilan dari tujuan pembelajaran 

yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pelaksanaan proses belajar mengajar merupakan interaksi antara guru dan 

siswa dalam proses pembelajaran di kelas dalam rangka menyampaikan bahan 

pelajaran kepada siswa dan mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. 

Tahapan-tahapan yang telah dijelasakan sudah seharusnya dilakukan guru dalam 

melaksanakan pembelajaran di kelas. Guru tidak hanya menyampaikan materi 

saja, tetapi materi yang disampaikan dapat dipahami siswa dengan benar.
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2.1.2 Keterampilan Dasar Mengajar Guru

Djamarah (2010:99) menyatakan bahwa kedudukan guru mempunyai arti 

penting dalam pendidikan. Arti penting itu bertolak dari tugas dan tanggung jawab 

guru yang cukup berat untuk mencerdaskan anak didiknya. Kerangka berpikir 

yang demikian menghendaki seorang guru untuk melengkapi dirinya dengan 

berbagai keterampilan yang diharapkan dapat membantu dalam menjalankan 

tugasnya dalam interaksi edukatif. Keterampilan dasar mengajar adalah 

keterampilan yang mutlak harus guru punyai dalam hal ini. Dengan pemilikan 

keterampilan dasar mengajar ini diharapkan guru dapat mengoptimalkan perannya 

di kelas. Kemudian dijelaskan lagi dalam Saud (2013: 55) menjelakan bahwa agar 

proses pembelajaran berlangsung dengan baik maka pengajar harus 

memberdayakan diri sendiri dan para siswanya. Siswa diharapkan mempunyai 

melakukan tugas mengajarnya dengan baik. Dalam mengajar diperlukan 

keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk kelancaran proses belajar 

secara efektif dan efisien. 

Adapun keterampilan-ketrampilan dasar tersebut dijelaskan oleh Usman 

(2011: 74) adalah sebagai berikut: (1) keterampilan bertanya (questioning skills). 

Salah satu tujuan dari ketermpilan bertanya adalah untuk meningkatkan perhatian 

dan rasa ingin tahu siswa terhadap satu topik. Bagaimanapun tujuan pendidikan, 

secara universal guru akan selalu menggunakan keterampilan bertanya pada 

siswanya. Cara bertanya untuk seluruh kelas, untuk kelompok, atau untuk 

individu, memiliki pengaruh yang sangat berarti, tidak hanya pada hasil belajar 



20
 

 
 

siswa, tetapi juga pada suasana kelas baik sosial maupun emosional (Djamarah, 

2010:99-100); (2) keterampilan memberi penguatan (reinforcement skills). Dalam 

kehidupan sehari-hari kita mengenal adanya “hadiah”. Orang yang bekerja untuk 

orang lain hadiahnya adalah upah/gaji; orang yang menyelesaikan suatu program 

sekolah hadiahnya adalah ijazah; dan masih banyak lagi contohnya. Pemberian 

hadiah tersebut secara psikologis akan berpengaruh terhadap tingkah laku 

seseorang yang menerimanya. Demikian halnya denngan hukuman yang diberikan 

seseorang karena telah mencuri, menyontek, tidak mengerjakan tugas, datang 

terlambat, menipu, dan lain-lain. baik pemberian hukuman maupun hadiah 

merupakan respon seseorang kepada orang lain karena perbuatannya (Djamarah, 

2010:117-118); (3) keterampilan mengadakan variasi (variation skills). Pada 

dasarnya seseorang tidak menghendaki kebosanan dalam hidupnya. Sesuatu yang 

membosankan adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Demikian juga dalam 

proses belajar mengajar. Bila guru dalam dalam proses belajar mengajar tidak 

menggunakan variasi, maka akan membosankan siswa, perhatian siswa 

berkurang, mengantuk, akibatnya tujuan belajar tidak tercapai. Dalam hal ini guru 

memerlukan variasi dalam mengajar siswa. (Djamarah, 2010: 124); (4) 

keterampilan menjelaskan (explaning skills). Guru menggunakan istilah 

menjelaskan untuk penyajian lisan di dalam interaksi edukatif. Dalam kehidupan 

sehari-hari istilah menjelaskan diartikan sama dengan menceritakan. Tujuan dari 

menjelaskan salah satunya adalah membimbing anak didik untuk mendapat da 
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memahami hukum, dalil, fakta, definisi, dan prinsip secara obyektif, dan benar. 

(Djamarah, 2010:130-131); (5) keterampilan membuka dan menutup pelajaran 

(set induction and closure). Guru sangat memerlukan keterampilan membuka dan 

menutup pelajaran. Keterampilan membuka adalah perbuatan guru untuk 

menciptakan siap mental dan menimbulkan perhatian anak didik agar terpusat 

pada apa yang akan dipelajari. Sedangkann menutup pelajaran adalah mengakhiri 

kegiata inti pelajaran. (Djamarah, 2010:138-139); (6) keterampilan membimbing 

diskusi kelompok kecil. Akhir-akhir ini banyak dikembangkan pengajaran 

kelompok kecil dan pengajaran individual. Hal ini dikarenakan guru biasa 

mengajar dalam kelas dan semua waktu dihabiskan untuk kegiatan kelas. Disini 

guru cenderung mendominasi proses interaksi edukatif, berdiri dari depan sampai 

tengah kelas, guru sedikit sekali kontak dengan anak didik secara individu. 

Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil ini berhubungan dengan 

keterampilan lainnya, yaitu keterampilan bertanya dasar dan lanjut, keterampilan 

penguatan, serta keterampilan membuka dan menutup pelajaran. (Djamarah, 

2010:157); (7) keterampilan mengelola kelas. Masalah pokok yang dihadapi guru, 

baik pemula maupun yang sudah berpengalaman adalah pengelolaan kelas. 

Pengelolaan kelas merupakan masalah yang kompleks. Guru menggunakannya 

untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas untuk mencapai tujuan 

pengajaran secara efisien dan memungkinkan anak didik dapat belajar. Dengan 

demikian pengelolaan kelas yang efektif adalah syarat bagi pengajaran ang efektif. 
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Tugas utama dan yang paling sulit dilakukan guru adalah pengelolaan kelas, 

lebih-lebih tidak ada satupun pendekatan yang dikatakan paling baik. (Djamarah, 

2010:144); dan (8) keterampilan mengajar perseorangan. Keterampilan ini akan 

meningatkan pemahaman guru dan anak didik yang terlibat, juga pemahaman 

dalam mengorganisasi proses interksi edukatif. Hubungan interpersoal dan sosial, 

dan mengorganisasi adalah hal penting untuk menyukseskan mengajar kelompok 

kecil dan perorangan. Karena itu guru harus memiliki keterampilan melakukan 

hubungan antarpribadi, bila ingin mengaplikasikan keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan perorangan (Djamarah, 2010: 164).  

2.1.3 Penguatan (Reinforcement)

Usman (2011:80-1) menyatakan bahwa penguatan (reinforcement) adalah 

segala bentuk respons, apakah bersifat verbal ataupun nonverbal, yang merupakan 

bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa, yang 

bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik (feedback) bagi si 

penerima (siswa) atas perbuatannya sebagai suatu tindak dorongan ataupun 

koreksi. Atau, penguatan adalah respons terhadap suatu tingkah laku yang dapat 

meningkatkan kemugkinan berulangnya kembali tingkah laku tersebut. Tindakan 

tersebut dimaksudkan untuk mengganjar atau membesarkan hati siswa agar 

mereka lebih giat berpartisipasi dalam interaksi belajar-mengajar. Anitah (2009: 

7.25) berpendapat bahwa penguatan adalah respon yang diberikan terhadap 

perilaku atau perbuatan yang dianggap baik, yang dapat membuat terulangnya 

atau meningkatnya perilaku/perbuatan yang dianggap baik tersebut. Dalam 

kegiatan pembelajaran, penguatan mempunyai peran penting dalam meningkatkan 
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keefektifan kegiatan pembelajaran. Pujian atau respon positif guru terhadap 

perilaku perbuatan siswa yang posiif akan membuat siswa merasa senang karena 

dianggap mempunyai kemampuan. 

Dari pendapat beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa penguatan 

(reinforcement) adalah respon guru baik yang bersifat verbal ataupun non verbal 

terhadap tingkah laku siswa yang tujuannya untuk meningkatkan kemungkinan 

terulang kembali tingkah laku tersebut dan juga bertujuan untuk mengganjar atau 

membersarkan hati siswa sehingga siswa akan selalu termotivasi di dalam proses 

pembelajaran. 

Pemberian penguatan kepada siswa pastilah mempunyai tujuan yang jelas, 

penguatan tidak mungkin diberikan tanpa adanya tingkah laku yang dilakukan 

oleh siswa, penguatan pasti diberikan sebagai umpan balik kepada siswa setelah 

siswa melakukan suatu perbuatan. Saud (2013: 65) mengemukakan tujuan 

pemberian penguatan, yaitu: (1) meningkatkan perhatian siswa pada pelajaran; (2) 

meningkatkan motivasi belajar siswa; (3) memudahkan siswa untuk belajar; dan 

(4) mengeliminir tingkah laku siswa yang negatif dan membina tingkah laku 

positif siswa. Selaras dengan pendapat Saud mengenai tujuan pemberian 

penguatan, Usman (2013:81) mengemukakan bahwa tujuan pemberian penguatan 

kepada murid di sekolah, yaitu: (1) meningkatkan perhatian siswa terhadap 

pelajaran; (2) merangsang dan meningkatkan motivasi belajar; dan (3) 

meningkatkan kegiatan belajar dan membina tingkah laku siswa yang produktif. 

Selain itu, Djamarah (2005: 118) juga menjelaskan bahwa tujuan penggunaan 

keterampilan penguatan di dalam kelas yaitu untuk meningkatkan perhatian siswa 
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dan membantu siswa belajar bila pemberian penguatan digunakan secara selektif; 

memberi motivasi kepada siswa; dipakai untuk mengontrol atau mengubah 

tingkah laku siswa yang mengganggu, dan meningkatkan cara belajar yang 

produktif; mengembangkan kepercayaan diri siswa untuk mengatur diri sendiri 

dalam pengalaman belajar; dan mengarahkan terhadap pengembangan berpikir 

yang divergent (berbeda) dan pengambilan inisiatif yang bebas. 

2.1.3.1 Komponen-komponen dalam keterampilan penguatan 

Penggunaan komponen keterampilan penguatan dalam kelas harus bersifat 

selektif dan hati-hati, disesuaikan dengan usia siswa, tingkat kemampuan, 

kebutuhan, serta latar belakang, tujuan, dan sifat tugas. Pemberian penguatan 

harus bermakna bagi siswa. Anitah (2009: 7.25-7.28) menjelaskan beberapa 

komponen pemberian penguatan ialah sebagai berikut: 

2.1.3.1.1 Penguatan Verbal

Penguatan verbal sangat mudah digunakan dalam kegiatan pembelajaran, 

yang diberikan dalam bentuk komentar, pujian, dukungan, pengakuan, atau 

dorongan yang diharapkan dapat meningkatkan tingkah laku dan penampilan 

siswa. Penguatan verbal dapat berupa kata-kata atau kalimat yang diucapkan guru. 

Contoh: “baik”, “bagus”, “tepat”, “saya sangat menghargai pendapatmu”, 

“pikiranmu sangat cerdas”, dan lain-lain.

2.1.3.2 Penguatan nonverbal 

Penguatan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagai berikut: (1)

mimik dan gerakan wajah atau anggota badan yang dapat memberikan kesan 

kepada siswa. Misalnya mengangkat alis, tersenyum, kerlingan mata, tepuk 
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tangan, anggukan tanda setuju, menaikkan ibu jari tanda “jempolan”, dan lain-

lain; (2) gerak mendekati. Penguatan ini diberikan dengan cara mendekati siswa 

untuk menyatakan perhatian guru terhadap pekerjaan, tingkah laku, atau 

penampilan siswa. Misalnya, guru duduk dalam kelompok diskusi, berdiri di 

samping siswa. Sering gerakan guru mendekati siswa diberikan untuk 

memperkuat penguatan yang bersifat verbal; (3) Sentuhan. Guru dapat 

menyatakan penghargaan kepada siswa dengan menepuk pundak siswa, menjabat 

tangan siswa, atau mengangkat tangan siswa. Seringkali untuk anak-anak yang 

masih kecil, guru mengusap rambut kepala siswa; (4) Penguatan dengan 

Memberikan Kegiatan yang Menyenangkan. Penguatan ini dapat berupa meminta 

siswa membantu temannya apabila dia selesai mengerjakan pekerjaan terlebih 

dahulu dengan tepat, siswa diminta memimpin kegiatan, dan lain-lain; (5)

Penguatan Berupa Tanda atau Benda. Penguatan bentuk ini merupakan usaha guru 

dalam menggunakan bermacam-macam simbol penguatan untuk menunjang 

tingkah laku siswa yang positif. Bentuk penguatan ini antara lain: komentar 

tertulis pada buku pekerjaan, pemberian perangko, mata uang koleksi, bintang, 

permen, dan lain  sebagainya. 

2.1.3.3 Penguatan tak penuh 

Selain kedua jenis penguatan tersebut, ada satu cara pemberian penguatan 

yang disebut penguatan tak penuh. Sesuai dengan namanya, penguatan tak penuh 

diberikan diberikan jawaban/respons siswa yang hanya sebagian benar, sedangkan 

bagian lainnya masih perlu diperbaiki. Untuk itu guru berkata, “bagian pertama 

dari alasan anda sudah benar, tetapi alasan yang anda berikan belum mantap”. 
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Kemudian guru meminta siswa lain untuk memberikan jawaban yang masih perlu 

diperbaiki tersebut. Dengan cara seperti itu, siswa akan memahami kualitas 

jawabannya sehingga penguatan yang diberikan guru benar-benar bermakna. 

Saud (2013: 65-6) mengemukakan komponen-komponen keterampilan 

penguatan, yaitu: (1) penguatan verbal, biasanya diutarakan dengan menggunakan 

kata-kata pujian, penghargaan, persetujuan, dan sebagainya. Misalnya: “pintar 

sekali”, “bagus”, “betul”, “seratus buat Indah”; dan (2) penguatan non verbal, 

meliputi beberapa hal, seperti: penguatan berupa gerakan mimik dan badan, 

penguatan dengan cara mendekati, penguatan dengan kegiatan menyenangkan, 

penguatan berupa simbol dan benda, dan penguatan tak penuh (penguatan yang 

diberikan pada sebagian tingkah laku siswa). 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan tentang komponen yang harus 

diberikan guru dalam penggunaan penguatan, yaitu komponen penguatan verbal 

dan komponen penguatan non verbal. Penguatan verbal biasanya disampaikan 

kepada siswa dengan menggunakan kata-kata pujian, persetujuan, penghargaan 

dan sebagainya. Misalnya: “baik”, “bagus”, “tepat”, “hebat”, “saya sangat 

menghargai pendapatmu”, “pikiranmu sangat cerdas”. Untuk penguatan yang non 

verbal, biasanya penguatan yang diberikan berupa gerak mimik dan badan, 

misalnya: acungan jempol, senyuman, kerut kening, dan wajah ceria. Selain itu, 

bentuk penguatan non verbal juga dapat diberikan dengan cara mendekati, 

misalnya: guru duduk dekat siswa, guru berdiri disamping siswa, berjalan dari sisi 

siswa. Guru juga bisa memberikan penguatan non verbal berupa kegiatan yang 

menyenangkan. Misalnya: apabila siswa dapat menyelesaikan pekerjaan dengan 
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baik, maka dia dapat diminta untuk membantu teman lainnya. Penguatan berupa 

simbol/benda merupakan bentuk penguatan non verbal lainnya yang dapat 

diberikan oleh guru, misalnya kartu bergambar, lencana, dan bintang. 

Menurut Skinner dalam Rifa’i dan Anni (2012: 91-2) menyebutkan bahwa 

jenis-jenis penguatan ada dua macam, yaitu penguatan positif dan penguatan 

negatif. Berikut ini penejelasannya. 

(1) Penguatan positif 

Penguatan positif adalah sesuatu yang bila diperoleh akan meningkatkan 

probabilitas respons atau perilaku. Menyampaikan kata “bagus” setelah siswa 

merespons pernyataan tertentu, merupakan reinforcement yang positif. Respons 

dengan memperoleh reinforcement positif, respons tersebut ada kecenderungan 

untuk diulangi. 

Reinforcement positif dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: 

reinforcement positif primer, yakni reinforcement positif yang alami, misalnya 

makanan; dan reinforcement positif sekunder, stimuli yang berhubungan dengan 

reinforcement positif primer, misalnya uang. Dalam hal ini uang dapat digunakan 

untuk memperoleh makanan. 

(2) Penguatan negatif 

Penguatan negatif adalah sesuatu yang apabila ditiadakan akan 

meningkatkan probabilitas respons. Dengan kata lain, reinforcement negatif itu 

sebenarnya adalah merupakan hukuman (punishment). Penguatan negatif dapat 

dibedakan menjadi dua macam, yaitu: reinforcement negatif primer, yakni 
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penguatan yang alami; dan reinforcement negatif sekunder, yakni stimuli yang 

berkaitan dengan reinforcement negatif primer. 

2.1.3.2 Prinsip-prinsip keterampilan penguatan 

Pada prinsipnya baik penguatan yang diberikan secara berkesinambungan 

ataupun sebagian, penguatan tersebut harus bermakna bagi siswa. Dengan 

demikian motivasi belajar siswa akan meningkat yang berimplikasi pada 

pencapaian hasil belajar siswa. Saud (2013: 66) menyebutkan prinsip-prinsip 

keterampilan penguatan, yaitu: (1) kehangatan dan antusias, (2) kebermaknaan, 

(3) menghindari respons yang negatif, (4) penguatan pada perseorangan, (5) 

penguatan pada kelompok siswa, (6) penguatan yang diberikan dengan segera, 

dan (7) penguatan yang diberikan secara variatif. 

Usman (2013: 82) mengungkapkan tentang prinsip-prinsip di dalam 

penggunaan penguatan, yaitu: pertama, kehangatan dan keantusiasan. Sikap dan 

gaya guru termasuk suara, mimik dan gerak badan menunjukkan adanya 

kehangatan dan keantusiasan didalam guru memberikan penguatan. Kedua,

kebermaknaan. Penguatan hendaknya diberikan sesuai dengan tingkah laku dan 

penampilan siswa sehingga ia  mengerti dan yakin bahwa ia patut diberi 

penguatan. Ketiga, menghindari respon negatif. Respon negatif berupa komentar, 

bercanda yang menghina, ejekan yang kasar akan mematahkan semangat siswa 

untuk mengembangkan dirinya. 

Djamarah (2005: 123) menjelaskan empat prinsip yang harus diperhatikan 

guru dalam memberi penguatan kepada siswa, yaitu: (1) hangat dan antusias. 



29
 

 
 

Kehangatan dan keantusiasan guru dalam pemberian penguatan kepada siswa 

memiliki aspek penting terhadap tingkah laku dan hasil belajar siswa; (2) hindari 

penggunaan penguatan negatif.  Walaupun pemberian kritik atau hukuman adalah 

efektif untuk dapat mengubah motivasi, penampilan, dan tingkah laku siswa, 

namun pemberian itu memiliki akibat yang sangat kompleks, dan secara 

psikologis cukup kontroversial karena itu sebaiknya dihindari; (3) penggunaan 

bervariasi. Pemberian penguatan seharusnya diberikan secara bervariasi baik

komponennya maupun caranya, dan diberikan secara hangat dan antusias. 

Penggunaan cara dan jenis komponen yang sama akan mengurangi efektivitas 

pemberian penguatan; (4) bermakna. Agar setiap pemberian penguatan menjadi 

efektif dan bermakna, maka harus dilaksanakan pada situasi dimana siswa 

mengetahui adanya hubungan antara pemberian penguatan terhadap tingkah 

lakunya dan melihat, bahwa itu sangat bermanfaat. 

2.1.3.4 Cara pemberian penguatan 

Pemberian penguatan harus dilakukan dengan bijaksana dan sistematis 

berdasarkan cara dan prinsip yang tepat. Usman (2013: 83) mengemukakan 

penggunaan penguatan dalam kelas dapat dilakukan dengan empat cara, yaitu: 

Pertama, penguatan kepada pribadi tertentu. Pemberian penguatan jelas kepada 

siapa yang ditujukan, sebab bila tidak akan kurang efektif. Oleh karena itu, 

sebelum memberikan penguatan, guru terlebih dahulu menyebut anak yang 

bersangkutan sambil menatap kepadanya. Kedua, penguatan kepada kelompok. 

Penguatan dapat pula diberikan kepada sekelompok siswa, misalnya apabila satu 
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tugas telah diselesaikan dengan baik oleh satu kelas, guru membolehkan kelas itu 

bermain bola voli yang menjadi kegemarannya. Ketiga, pemberian penguatan 

dengan segera. Pemberian penguatan seharusnya diberikan segera setelah muncul 

tingkah laku atau respons siswa yang diharapkan. Penguatan yang ditunda 

pemberiannya, dapat cenderung kurang efektif. Keempat, variasi dalam 

penggunaan. Jenis atau macam penguatan yang digunakan hendaknya bervariasi, 

tidak terbatas pada suatu jenis saja karena hal ini akan menimbulkan kebosanan 

dan lama-kelamaan akan kurang efektif. 

Hal serupa juga dijelaskan oleh Djamarah (2005: 122) bahwa pemberian 

penguatan pada siswa dapat dilakukan dengan empat cara, yaitu: (1) Penguatan 

seluruh kelompok. Pemberian penguatan kepada seluruh anggota kelompok dalam 

kelas dapat dilakukan secara terus-menerus seperti halnya pada pemberian 

penguatan untuk individu. Penguatan verbal, gestural, tanda, dan kegiatan adalah 

merupakan komponen penguatan yang dapat diperuntukkan pada seluruh anggota 

kelompok. (2) Penguatan yang ditunda. Pemberian penguatan dengan 

menggunakan komponen yang manapun, sebaiknya sesegera mungkin diberikan 

kepada siswa setelah melakukan suatu respon. Penundaan penguatan pada 

umumnya adalah kurang efektif bila dibandingkan dengan pemberian secara 

langsung. Tetapi penundaan tersebut dapat dilakukan dengan memberi penjelasan 

atau isyarat verbal, bahwa penghargaan itu ditunda dan akan diberikan kemudian. 

(3) Penguatan partial. Penguatan partial sama dengan penguatan sebagian-

sebagian atau tidak berkesinambungan, diberi kepada siswa untuk sebagian dari 

responnya. Sebenarnya penguatan tersebut digunakan untuk menghindari 



31
 

 
 

penggunaan penguatan negatif dan pemberian kritik. (4) Penguatan perorangan.

Penguatan perorangan merupakan pemberian penguatan secara khusus, misalnya 

menyebut kemampuan, penampilan, dan nama siswa yang bersangkutan adalah 

lebih efektif daripada tidak menyebut apa-apa. 

Hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian penguatan ialah guru harus 

yakin, bahwa siswa akan menghargainya dan menyadari akan respon yang 

diberikan guru. Menurut Djamarah (2005: 119), pemberian penguatan dapat 

dilakukan pada saat: (1) siswa memperhatikan guru, memperhatikan kawan 

lainnya dan benda yang menjadi tujuan diskusi; (2) siswa sedang belajar, 

mengerjakan tugas dari buku, membaca, dan bekerja di papan tulis; (3) 

menyelesaikan hasil kerja (selesai penuh, atau menyelesaikan format); (4) bekerja 

dengan kulaitas kerja yang baik (kerapian, ketelitian, keindahan, dan mutu 

materi); (5) perbaikan pekerjaan (dalam kulaitas, hasil, atau penampilan); (6) ada 

kategori tingkah laku (tepat, tidak tepat, verbal, fisik, dan tertulis); dan (7) tugas 

mandiri (perkembangan pada pengarahan diri sendiri, mengelola tingkah laku 

sendiri, dan bil inisiatif kegiatan sendiri). 

2.1.4 Karakteristik siswa sekolah dasar 

Desmita (2009: 35-6) menjelaskan bahwa usia rata-rata anak Indonesia saat 

masuk sekolah dasar adalah 6 tahun dan selesai pada usia 12 tahun. Kalau 

mengacu pada pembagian tahapan perkembangan anak, berarti anak usia sekolah 

berada dalam dua masa perkembangan, yaitu masa kanak-kanak tengah (6-9 

tahun), dan masa kanak-kanak akhir (10-12 tahun). Anak-anak usia sekolah ini 

memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak-anak yang usianya lebih muda. 
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Ia senang bermain, senang bergerak, senang bekerja dalam kelompok, dan senang 

merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. Oleh sebab itu guru 

hendaknya mengembangkan pembelajaran yang mengandung unsur permainan, 

mengusahakan siswa berpindah atau bergerak bekerja atau belajar dalam 

kelompok, serta memberikan kesempatan untuk terlibat langsung dalam 

pembelajaran. 

Menurut Havighurts dalam Desmita (2009: 35-6) tugas perkembangan anak 

usia sekolah dasar meliputi: (1) menguasai keterampilan fisik yang diperlukan 

dalam permainan dan aktivitas fisik; (2) Membina hidup sehat; (3) Belajar bergaul 

dan bekerja dalam kelompok; (4) Belajar menjalankan peranan sosial sesuai 

dengan jenis kelamin; (5) Belajar membaca, menulis, dan berhitung agar mampu 

berpartisipasi dalam masyarakat; (6) Memperoleh sejumlah konsep  yang 

diperlukan untuk berpikir efektif; (7) Mengembangkan kata hati, moral, dan nilai-

nilai; (8) Mencapai kemandirian pribadi. 

Menurut Suryobroto (1990) dalam Djamarah (2008: 124-5) menjelaskan 

bahwa masa usia sekolah dianggap sebagai masa intelektual atau masa keserasian 

bersekolah, tetapi dia tidak berani mengatakan pada umur berapa tepatnya anak 

matang untuk masuk sekolah dasar. Masa sekolah dasar dapat dibagi menjadi dua 

fase, yaitu masa kelas rendah sekolah dasar dan masa kelas tinggi sekolah dasar. 

(1) Masa-masa kelas rendah sekolah dasar. 

Beberapa sifat khas anak pada masa ini antara lain sebagai berikut: adanya 

korelasi positif yang tinggi antara keadaan kesehatan pertumbuhan jasmani 

dengan prestasi sekolah, adanya sikap cenderung untuk mematuhi peraturan 
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permainan-permainan tradisional, ada kecenderungan memuji sendiri, suka 

membanding-bandingkan dirinya dengan anak lain kalau hal yang dirasanya 

menguntungkan untuk meremehkan anak lain, kalau tidak dapat menyelesaikan 

suatu soal, maka soal itu dianggapnya tidak penting,  pada masa ini (terutama 

pada umur 6-8 tahun) anak menghendaki nilai yang baik, tanpa mengingat apakah 

prestasinya memang pantas diberi nilai baik atau tidak, solidaritas kanak-kanak 

yang kuat membuat dia tangguh untuk membela teman-temannya yang mendapat 

serangan dari temannya, rasa senang dan tidak senang mudah berganti; 

(2) Masa kelas-kelas tinggi sekolah dasar. 

Beberapa sifat khas pada masa ini adalah sebagai berikut: adanya minat 

anak terhadap kehidupan praktis sehari-hari yang konkret, hal ini menimbulkan 

adanya kecenderungan untuk membandingkan pekerjaan-pekerjaan yang praktis, 

amat realistik, ingin tahu, dan ingin belajar, menjelang akhir masa ini telah ada 

minat terhadap hal-hal dan mata pelajaran khusus (mulai menonjolnya faktor-

faktor), sampai kira-kira umur 11 tahun anak membutuhkan guru atau orang 

dewasa,  anak-anak pada masa ini gemar membentuk kelompok sebaya, biasanya 

untuk bermain bersama-sama dan mereka membuat peraturan sendiri, Anak-anak 

mulai menghargai prestasinya, akhir sekolah dasar anak-anak telah mampu 

berpikir abstrak dan sudah bisa menggunakan simbol-simbol yang tidak diketahui 

sebelumnya, anak-anak mulai sadar status kelaminnya, dan sudah sering memisah 

antara kelompok putra dan putri, anak-anak mulai gemar membaca buku-buku 

terutama yang bergambar. 
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2.2 Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Beberapa hasil penelitian yang mendukung dari penelitian ini antara lain 

penelitian yang dilakukan oleh saudara Hadi Kiroto pada tahun 2015 dengan judul 

“Pengaruh Pemberian Penguatan (Reinforcement) Terhadap Hasil Belajar 

Matematika Kelas VI Sekolah Dasar Negeri Se-Daerah Binaan I Kecamatan 

Wonokerto Kabupaten Pekalongan.” Hasil dari penelitian ini adalah bahwa ada 

terdapat pengaruh pemberian penguatan terhadap hasil belajar matematika. 

Ditunjukkan oleh hasil R sebesar 0,496 dan koefisien determinan (R
2
) 24,6% nilai 

probabilitas 0,000 ≤ 0,05 (Sig.). Indikator pemberian penguatan terkuat yang 

mempengaruhi hasil belajar matematika siswa yaitu pemberian nilai atau angka. 

Sedangkan indikator terendah pemberian penguatan yaitu sentuhan. Hal ini 

menunjukkan bahwa 24,6% hasil belajar matematika siswa kelas VI dipengaruhi 

oleh pemberian penguatan, sedangkan 75,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang 

tidak dibahas dalam penelitian. Disarankan kepada pihak-pihak yang terlibat 

dalam dunia pendidikan seperti pengelola pendidikan dan pemerintah hendaknya 

senantiasa meningkatkan kualitas guru agar memiliki keterampilan mengajar yang 

memadai termasuk dalam keterampilan memberikan penguatan kepada siswa. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Iin Kurniati, Maman Surahman, 

Tambat Usman pada tahun 2015 dengan judul “Pengaruh Positive Reinforcement

Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa.” kesimpulan dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa penelitian positive  reinforcement mempengaruhi  hasil  

belajar matematika siswa. 
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Reinforcement merupakan penguatan yang dapat dihubungkan dengan 

berbagai aspek di dalam proses pembelajaran. Seperti halnya penelitian yang 

dilakukan oleh Pratiwi Wahyu Nugraheni dengan judul “Pengaruh Pemberian 

Penguatan (Reinforcement) dan Fasilitas Belajar Terhadap Prestasi Belajar Pada 

Mata Pelajaran Ekonomi Siswa Kelas X Sma N 1 Klego Boyolali Tahun 

2010/2011.” Melalui  berbagai  langkah  perhitungan  akhirnya  diperoleh  hasil  

penelitian sebagai  berikut:  (1)  Ada  pengaruh  yang  signifikan  pemberian  

penguatan (reinforcement) terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi siswa 

kelas X SMA N 1 Klego Boyolali tahun 2010/2011. Terbukti dari hasil 

perhitungan diperoleh r hitung lebih besar dari r tabel atau 0,553 > 0,312. (2) Ada  

pengaruh yang signifikan fasilitas belajar  terhadap  prestasi  belajar  mata  

pelajaran  ekonomi  siswa  kelas  X  SMA  N  1 Klego  Boyolali  tahun  

2010/2011.  Terbukti  dari  hasil  perhitungan  diperoleh  r hitung lebih  besar  dari  r

tabel atau  0,462  >  0,312. (3) Ada  pengaruh  yang  signifikan  antara pemberian  

penguatan  (reinforcement) dan  fasilitas  belajar  secara  bersama-sama terhadap  

prestasi  belajar  mata  pelajaran  ekonomi  siswa  kelas  X  SMA  N  1 Klego 

Boyolali  tahun  2010/2011.  Terbukti  dari  hasil  perhitungan diperoleh  F hitung

lebih besar dari F tabel atau 13,54 > 3,26. Besarnya  Sumbangan  relatif  pemberian  

penguatan  (X1) dengan  prestasi belajar (Y) sebesar 61,49 %.  Sumbangan relatif 

fasilitas  belajar (X2) dengan prestasi belajar  (Y)  sebesar   38,51%. Sumbangan  

efektif  pemberian  penguatan  (X1)  dengan  prestasi  belajar (Y) sebesar 25,99%.  

Sumbangan efektif fasilitas  belajar (X2) dengan prestasi belajar (Y) sebesar 

16,27%. 
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Modifikasi penelitian reinforcement yang lain juga dilakukan oleh Sukma 

Wijayanto dengan judul “Keterampilan Penguatan (Reinforcement Skill) Sebagai 

Upaya Meningkatkan Motivasi  Belajar IPS Pada Siswa Sd Kelas V SD Negeri 1 

Gandon Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung”. Hasil kesimpulan ini 

adalah penggunaan penguatan (reinforcement) dapat meningkatkan motivasi 

siswa. Motivasi siswa terlihat dari antusias,  rasa  senang, tertarik dalam dalam 

pembelajaran dan  memiliki  rasa  ingin  tahu.  Peningkatan  motivasi  siswa  

dilihat  berdasarkan  hasil rata-rata  observasi  (pengamatan),  angket  dan  

wawancara  terhadap  siswa  setelah dilakukan tindakan pada siklus I dan siklus 

II. Rata-rata hasil observasi pada siklus I mencapai 58,47% dan pada siklus II 

mencapai 76,37%. Melalui instrument angket mulanya 56,59% siswa berada pada 

katagori baik dan 13,64 % berada pada kategori sangat  baik. Pada siklus  dua  

terjadi  peningkatan  pada  kriteria  sangat  baik  yang tadinya 13,64%  menjadi  

59,09 %  dan  pada  kategori  baik  yang  tadinya 56,59% menjadi 27,27%. Dari 

kegiatan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, juga terjadi peningkatan pada 

motivasi siswa.  

Penelitian yang hampir serupa juga dilakukan oleh Rahayu Muslikah 

dengan judul “Pengaruh Implementasi Positive Reinforcement Dalam Kelas 

Terhadap Tingkah Laku Siswa Kelas XI Di Man Tengaran Kabupaten Semarang 

Tahun 2011”. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  (1) tingkat  

implementasi  Positive Reinforcement dalam kelas yang diterima siswa kelas  XI 

MAN Tengaran Kabupaten Semarang  tahun  2011  yang  berada  dalam  kategori  

tinggi  mencapai  59,52  %  dan kategori  sedang  40,48  %,  (2)  tingkah  laku  
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siswa-siswi  kels  XI  MAN  Tengaran Kabupaten Semarang tahun 2011 yang 

berada dalam kategori tinggi mencapai 96,43 % dan  kategori  sedang  3,57  %,  

(3)  ada  pengaruh  implementasi  Positive Reinforcement dalam  kelas  terhadap  

tingkah  laku  siswa  kelas  XI  MAN  Tengaran Kabupaten  Semarang  tahun  

2011  dibuktikan  dengan  rhitung  (0,540)  lebih  besar  dari pada rtabel  pada 

taraf signifikansi 1 % (0,278) dan pada taraf signifikansi 5 % (0,213), sehingga 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dapat diterima. 

Selain penelitian tentang reinforcement dilakukan di Indonesia, ada 

beberapa penelitian yang dilakukan oleh orang-orang di luar negeri. Bererapa 

diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Andrew Luke Wafuka, 

Gaudencia Nakhungu Malimbe, and Prof. Patrick Kafu dengan judul “Classroom 

Management”. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah penggunaan kata-kata 

yang dilakukan oleh guru sangat berpengaruh signifikan terhadap siswa. Sehingga 

dalam menggunakan kata-kata, guru harus lebih memperhatikannya kepada siswa. 

Penelitian yang hampir sama juga dilakukan Marzieh Gordan and Isai 

Amutan Krishanan tahun 2014 dengn judul “Reinforcement Theory of 

Motivation”. Hasil dari penelitian ini adalah Teori Penguatan adalah salah satu 

teori tertua motivasi yang menggambarkan perilaku dan bagaimana kita bertindak. 

Teori ini dapat disebut sebagai "behaviorisme" atau "pengkondisian operan" yang 

diajarkan di hari ini di dunia psikologi. Pada artikel ini kita melihat Penguatan 
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Teori Motivasi dari B.F Skinner  dan kami pergi melalui semua rincian dalam 

teori ini. Ini adalah kertas ulasan berdasarkan teori Skinner. 

Sunarto (2010) dari universitas muhammadiyah surakarta juga melakukan 

penelitian tentang reinforcement yang berjudul “Peningkatan Hasil Belajar 

Matematika Melalui Pemberian Reinforcement Pada Siswa Kelas VII (PTK 

Pembelajaran Matematika Pada Smp ISS Jatipurno)”. Hasil penelitian ini 

menunjukkan adanya peningkatan keaktifan dan kemandirian siswa dalam 

pembelajaran matematika. Hal ini dapat dilihat dari aspek: 1) siswa yang 

menjawab pertanyaan/memberi tanggapan sebelum tindakan 11.1 % dan diakhir 

tindakan 42.2 %, 2) siswa yang bertanya tentang materi ajar sebelum tindakan 

13.3 %, dan diakhir tindakan 42.2 %, 3) siswa yang mengerjakan soal latihan 

sebelum tindakan 75.5 %, dan diakhir tindakan 100 %, 4) siswa yang menjawab 

soal didepan kelas sebelum tindakan 8.8 %, dan diakhir tindakan 33.3 %, 5) siswa 

yang mengerjakan PR sebelum tindakan 88.8%, dan diakhir tindakan 100%. Hasil 

tes tertulis yang dilakukan sebelum dan sesudah penelitian menunjukkan adanya 

peningkatan pada prestasi belajar siswa. Sebelum adanya tindakan kelas prestasi 

belajar siswa hanya mencapai daya serap 55.5%, pada putaran I mencapai daya 

serap 93.3%, pada putaran II mencapai daya serap 100% sedangkan di akhir 

tindakan prestasi belajar siswa mencapai daya serap 100%. Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa penggunaan metode pemberian reinforcement dalam 
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pembelajaran matematika dapat meningkatkan keaktifan dan kemandirian siswa 

sehingga berdampak pada peningkatan prestasi belajar. 

2.3 Kerangka Berfikir 

Reinforcement merupakan salah satu senjata yang harus dilakukan guru 

guna meningkatkan semangat, motivasi, serta hasil belajar siswa. Pemberian 

penguatan (reinforcement) merupakan salah satu keterampilan dasar dimana 

keterampilan dasar tersebut harus senantiasa dikuasai oleh guru. Guru sebagai 

pembangkit semangat belajar siswa di dalam pembelajaran sangat berperan dalam 

melakukan keterampilan penguatan ini. SD Negeri Grogol merupakan sekolah 

yang terletak di wilayah kecamatan Dukuhturi. Karena letaknya yang berbatasan 

langsung dengan Kota Tegal, maka ada sebagian orang tua yang menyekolahkan 

anaknya di daerah kota. Tentu saja para orang tua dengan golongan ekonomi 

menengah ke atas. Sehingga, peserta didik yang ada di sekolah ini rata-rata 

berasal dari golongan menengah ke bawah, serta kurangnya perhatian orang tua 

kepada para peserta didik. Secara akademik maupun non akademik SD Negeri 

Grogol termasuk SD yang berprestasi. Jadi, guru memang harus ekstra bekerja 

keras dalam mengoptimalkan siswa di sekolah agar tujuan dari pelaksanaan 

pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Berdasarkan latar belakang yamg ada, 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana penerapan 

reinforcement yang dilakukan oleh guru kepada peserta didiknya di dalam proses 

pembelajaran, sehingga peserta didik selalu termotivasi di dalam proses 

pembelajaran. Dalam penelitian ini, kerangka berfikir yang peneliti buat adalah 

sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 Kerangka berfikir

Latar belakang

Guru berperan dalam membangkitkan semangat belajar siswa. Salah satu 

nya dapat dilakukan dengan penguatan. Penguatan (reinforcement)
termasuk dalam keterampilan dasar yang harus dikuasai oleh guru. 

Permasalahan

Siswa di SD Negeri Grogol bisa dikatakan kurang mendapat perhatian 

dan penguatan dari orang tuanya, serta berasal dari kalangan ekonomi 

menengah kebawah. Namun, SD Negeri Grogol merupakan SD yang 

cukup berprestasi. 

Pertanyaan penelitian

Bagaimana guru mengoptimalkan kemampuan siswa di sekolah 

khususnya dalam memberikan penguatan (reinforcement) pada siswa ? 

Penerapan reinforcement yang dilakukan guru 

kepada siswa SD Negeri Grogol Kabupaten Tegal

Dilakukan analisis dan identifikasi tentang penerapan 

reinforcement yang dilakukan guru kepada siswa SD Negeri 

Grogol Kabupaten Tegal

Kesimpulan

Rekomendasi



100

 
 

BAB 5 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

5.1   Simpulan 

Berdasarkan data temuan dan pembahasan yang sudah dijelaskan pada bab 

sebelumnya, maka diambil simpulan. Simpulan ini diambil sesuai dengan 

rumusan masalah, yaitu: 

5.1.1 Penerapan Reinforcement dalam Kegiatan Pembelajaran  

Penguatan merupakan hal penting yang harus dilaksanakan pada saat 

pembelajaran, karna penguatan merupakan salah satu keterampilan dasar yang 

harus dimiliki oleh guru. Sebagai pengelola pembelajaran, guru hendaknya 

mampu menguasai ketrerampilan-keterampilan dasar mengajar yang nantinya 

akan memudahkan guru dalam melaksanakan tugas mengajarnya dikelas. Salah 

satu keterampilan dasar yang harus dikuasai guru adalah keterampilan 

memberikan penguatan kepada siswa pada saat pembelajaran. Berikut adalah 

kesimpulan berdasarkan data dan temuan mengenai penerapan reinforcement pada 

kegiatan pembelajaran siswa SD Negeri Grogol, yaitu: 

(1) Didalam proses pembembelajaran, sebagian besar guru kelas di SD Negeri 

Grogol sudah menerapkan keterampilan memberikan penguatan. Dalam 

pemberian penguatan, antara satu guru dengan yang lain pasti berbeda 

dalam cara memberikannya disesuaikan dengan karakteristik siswa yang 
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sedang dihadapi. Dalam keterampilan memberikan penguatan, komponen-

komponen yng ada dalam penguatan memang belum semuanya 

dilaksanakan karena tingkat pemahaman dan kreatifitas dari guru itu sendiri 

berbeda-beda. Guru yang kreatif dalam mengelola pembelajaran, maka 

dalam memberikan penguatanpun akan bersifat variatif dan tidak monoton. 

Berbeda dengan guru yang kurang kreatif, maka penguatan akan dilakukan 

hanya itu-itu saja. Sehingga terkesan monoton dan kurang bermakna bagi 

siswa. Hal ini dapat terlihat ketika observasi pembelajaran di kelas, ketika 

guru hanya memberikan penguatan dalam bentuk tepuk tangan saja, maka 

antusias siswa di dalam pembelajaran akan kurang. Selain itu, waktu 

diberikannya penguatan juga sangat berpengaruh terhadap tercapainya 

tujuan dari penguatan itu. Ada saatnya guru hanya memberikan pujian, 

hadiah, tepuk tangan maupun yang lainnya. Dengan memperhatikan hal ini, 

maka penguatan yang diberikan kepada siswa akan terasa lebih bermakna 

dan bermanfaat.  

(2) Faktor-faktor yang mendukung terlaksananya penguatan yang diberikan 

guru antara lain karena guru menganggap sebuah penguatan memang perlu 

dilaksanakan pada saat pembelajaran guna meningkatka semangat. 

Motivasi, serta hasil belajar siswa. Selain tugas mutlak guru sebagai 

pemberi penguatan di dalam pembelajaran, guru juga melihat kondisi siswa 

yang merekan hadapi memnag sangat membutuhkan dorongan atau 

penguatan yang lebih. Melihat kondisi siswa yang kurang perhatian dari 
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orang tua, kurang motivasi dalam dirinya, maka guru memang perlu 

memberikan penguatan yang ekstra lebih banyak kepada siswa.  

Faktor yang menghambat dilaksanaknnya penguatan adalah motivasi untuk 

belajar dari siswa sendiri memang kurang, sehingga ketika guru 

memberikan penguatan dengan maksud tingkah laku siswa berubah dan 

terarah, namun tidak adanya motivasi yang kuat dalam diri siswa, gru akan 

merasa kesulitan dalam membina tingkah laku tersebut. Selain itu, faktor 

penghambat yang paling berpengaruh adalah kurangnya perhatian dari 

orang tua di rumah. Saat pembeljaran di sekolah berlangsung dengan baik, 

penguatan yang diberika guru juga sudah maksimal, namun orang tua tidak 

mendukung dalam proses belajar anak-anaknya di rumah, maka penguatan 

terkesan tidak ada gunanya. Sehingga antara guru dan orang tua hendaknya 

saling mendukung.  

5.2 Implikasi  

Keterampilan memberi penguatan harus senantiasa dikuasai oleh guru, 

tentunya guru juga harus menguasai keterampilan-keterampilan yang lain yang 

termasuk keterampilan dasar mengajar guru. Penguatan erat kaitannya dengan 

memusatkan perhatian, membina tingkah laku, motivasi belajar siswa, hingga 

hasil belajar siswa. Guru yang selalu antusias dalam memberi penguatan, maka 

lama kelamaan hasil belajar siswa pun akan meningkat.  

Penguatan yang bagus harus dilakukan pada saat pembelajaran hendaknya 

dilakukan dengan cara yang tepat sesuai pada porsinya, tidak kurang, tidak 
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berlebih, dan tidak monoton. Ada saat-saat tertentu guru memberikan jenis 

penguatan verbal, non verbal, maupun tak penuh. Hal ini tentunya harus 

disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi siswa saat itu. Dalam setiap 

pembelajaran, guru memang harus dituntut untuk selalu aktif dan kreatif dalam 

mengelola pembelajaran, begitu juga dengan memberikan keterampilan 

penguatan.  

Sebagai pembangkit semangat siswa, penguatan seharusnya dilakukan pada 

saat pembelajaran oleh seorang guru. Sehingga pembelajaran akan terasa 

bermakna dan dan menyenangkan.  

5.3 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat dikemukakan saran 

sebagai berikut: 

(1) Bagi sekolah  

a. Sekolah hendaknya lebih menekankan pemberian penguatan kepada 

siswa dengan melakukan evaluasi kepada guru terkait pemberian 

penguatan yang dilaksanakan guru.  

b. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal diharapkan dapat 

mengembangkan karakter positif siswa melalui pemberian penguatan.  

(2) Bagi guru  

a. Guru harus lebih menguasai keterampilan dasar mengajar guru. 

b. Guru harus mengetahui apa saja hal-hal berkaitan dengan keterampilan   

penguatan. 
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c. Guru harus menerapkan penguatan pada setiap pembelajaran dikelas. 

d. Dalam memberikan keterampilan penguatan, guru harus memperhatikan 

karakteristik dan kondisi siswa saat itu.  

(3) Bagi siswa  

a. Siswa diharapkan dapat lebih termotivasi dalam belajar, perubahan 

tingkah laku, serta meningkatkan hasil beajar dengan adanya pemberian 

penguatan oleh guru.  

b. Karakter- karakter yang ditanamkan guru sejak awal dapat berkembang 

dan tumbuh dengan baik setelah diadakannya penguatan. 
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