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ABSTRAK 

Astuti, Heryana Try. 2016. Pengaruh Pemberian Reinforcement terhadap 
Motivasi dan Hasil Belajar Siswa Kelas III Mata Pelajaran PKn se-Gugus 
Ngudi Kawruh Kecamatan Karanglewas Banyumas. Skripsi. Jurusan 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing: I. Drs. Utoyo, M. Pd., II. Eka Titi 

Andaryani, S. Pd.,M. Pd. 

Kata Kunci:  hasil belajar, motivasi, pemberian reinforcement 

Hasil belajar merupakan salah satu tolak ukur tercapainya tujuan 
pembelajaran. Hasil belajar yang diperoleh siswa tinggi maka dapat dikatakan 
tujuan pembelajaran sudah tercapai, termasuk di dalamnya mata pelajaran PKn. 
Selain itu, motivasi belajar siswa juga sangat diperlukan demi kelancaran proses 
pembelajaran khususnya mata pelajaran PKn. Berdasarkan wawancara, diperoleh 
keterangan bahwa hasil dan motivasi belajar PKn siswa kelas III di SDN se-
Gugus Ngudi Kawruh Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas masih 
tergolong rendah. Kriteria hasil belajar PKn yang menunjukan rendah adalah
terdapat siswa yang tidak tunas KKM. Kriteria motivasi belajar PKn rendah 
adalah terdapat siswa yang tidak semangat mengikuti pembelajaran, termasuk 
pembelajaran PKn. Terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil dan 
motivasi belajar siswa. Salah satu faktor yang berasal dari luar adalah pemberian 
reinforcement. Berdasarkan uraian yang peneliti paparkan, maka tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian reinforcement terhadap motivasi 
dan hasil belajar siswa kelas III mata pelajaran PKn. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas III di SDN se-
Gugus Ngudi Kawruh Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas yang 
berjumlah 245 orang. Adapun pengambilan sampel dalam penelitian ini 
menggunakan teknik simple random sampling. Penentuan jumlah sampel 
menggunakan rumus Taro Yamane dengan taraf kesalahan 5% sehingga diperoleh  
sampel sebanyak 155 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 
dengan menggunakan dokumentasi dan angket dengan menggunakan skala likert 
4. Perhitungan pengujian hipotesis menggunakan bantuan program SPSS versi 22. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Ada pengaruh yang signifikan 
antara pemberian reinforcement terhadap motivasi belajar Pkn dengan hasil 
penelitian diperoleh thitung > ttabel (11,070 > 1,97559). Korelasi sebesar 0,667. 
Besar sumbangan pemberian reinforcement terhadap motivasi belajar siswa 
sebesar 44,5%.; (2) Ada pengaruh yang signifikan antara pemberian 
reinforcement terhadap hasil belajar PKn dengan hasil penelitian diperoleh 
diperoleh thitung > ttabel (17,458 > 1,97559). Korelasi sebesar 0,816. Besar 
sumbangan pemberian reinforcement terhadap hasil belajar siswa sebesar 66,6%.
Saran yang diberikan dari hasil penelitian ini adalah guru hendaknya 
meningkatkan keterampilan memberi penguatan. Upaya yang dapat dilakukan 
adalah dengan mengikuti pelatihan-pelatihan baik di sekolah maupun luar 
sekolah.



ix 
 

DAFTAR ISI 

Halaman 

Judul .................................................................................................................  i 

Pernyataan Keaslian Tulisan ............................................................................  ii

Persetujuan Pembimbing ..................................................................................  iii

Pengesahan .......................................................................................................  iv

Motto dan Persembahan ...................................................................................  v 

Prakata ..............................................................................................................  vi 

Abstrak .............................................................................................................  viii 

Daftar Isi...........................................................................................................  ix

Daftar Tabel .....................................................................................................  xiv 

Daftar Gambar ..................................................................................................  xvi 

Daftar Lampiran ...............................................................................................  xvii 

Bab 

1. PENDAHULUAN .............................................................................  1 

1.1 Latar Belakang Masalah ....................................................................  1 

1.2 Identifikasi Masalah ...........................................................................  9 

1.3 Pembatasan Masalah ..........................................................................  10 

1.4 Rumusan Masalah ..............................................................................  10 

1.5 Tujuan Penelitian ...............................................................................  11 

1.5.1 Tujuan Umum ....................................................................................  11 

1.5.2 Tujuan Khusus ...................................................................................  11 



x 
 

1.6 Manfaat Penelitian .............................................................................  11 

1.6.1 Manfaat Teoritis .................................................................................  12 

1.6.2 Manfaat Praktis ..................................................................................  12 

1.6.2.1 Bagi Sekolah ......................................................................................  12

1.6.2.2 Bagi Peneliti.......................................................................................  12

2. KAJIAN PUSTAKA ..........................................................................  14 

2.1 Landasan Teori...................................................................................  14 

2.1.1 Hasil Belajar.......................................................................................  14 

2.1.2 Teori Motivasi ....................................................................................  16 

2.1.2.1 Hakikat Motivasi Belajar ...................................................................  16 

2.1.2.2 Indikator Motivasi ..............................................................................  18 

2.1.2.3 Fungsi Motivasi .................................................................................  19

2.1.2.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi.....................................  20

2.1.2.5 Strategi Motivasi ................................................................................  23

2.1.3 Keterampilan Dasar Mengajar ...........................................................  25 

2.1.4 Penguatan  ..........................................................................................  26 

2.1.4.1 Hakikat Penguatan ............................................................................  27 

2.1.4.2 Tujuan Penguatan ..............................................................................  28 

2.1.4.3 Komponen Penguatan  .......................................................................  29 

2.1.4.5 Prinsip-prinsip Penguatan .................................................................  31

2.1.4.6 Cara Melakukan Penguatan  .............................................................  32

2.1.5 Pembelajaran PKn di SD ...................................................................  34 

2.1.6 Hubungan antar Variabel ...................................................................  36 



xi 
 

2.1.6.1 Hubungan Pemberian Reinforcement terhadap Motivasi Belajar  ...  36 

2.1.6.2 Hubungan Pemberian Reinforcement terhadap Motivasi Belajar  ...  38 

2.2 Penelitian yang Relevan .....................................................................  39 

2.3 Kerangka Berpikir ..............................................................................  43 

2.4 Hipotesis ............................................................................................  46 

3. METODE PENELITIAN...................................................................  47 

3.1 Desain Penelitian ...............................................................................  47 

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional ....................................  49 

3.2.1 Variabel Penelitian .............................................................................  49 

3.2.1.1 Variabel Bebas (Independent) ...........................................................  49 

3.2.1.2 Variabel Terikat (Dependent) ............................................................  49 

3.2.2 Definisi Operasional ..........................................................................  50 

3.2.2.1 Hasil Belajar. .....................................................................................  50 

3.2.2.2 Motivasi Belajar.................................................................................  50 

3.2.2.3 Pemberian Reinforcement (Penguatan) .............................................  51 

3.3 Populasi ..............................................................................................  51 

3.4 Sampel................................................................................................  52 

3.5 Instrumen Penelitian ..........................................................................  55 

3.5.1 Hasil Belajar.......................................................................................  55 

3.5.2 Angket Motivasi.................................................................................  55 

3.5.3 Angket Pemberian Reinforcement .....................................................  57 

3.5.3.1 Validitas .............................................................................................  58

3.5.3.2 Reliabilitas  ........................................................................................  61



xii 
 

3.6 Teknik Pengumpulan Data .................................................................  62 

3.6.1     Wawancara Tidak Terstruktur.............................................................  62 

3.6.2 Dokumentasi ......................................................................................  62 

3.6.3 Angket atau Kuesioner .......................................................................  63 

3.7 Teknik Analisis Data..........................................................................  63 

3.7.1 Analisis Deskriptif .............................................................................  63 

3.7.1.1 Anlaisis Deskriptif Hasil Belajar .......................................................  64 

3.7.1.2 Anlaisis Deskriptif Motivasi Belajar dan Pemberian Reinforcement  65 

3.7.2 Uji Prasyarat Analisis ........................................................................  65 

3.7.2.1 Uji Normalitas ...................................................................................  66 

3.7.2.2 Uji Linieritas ......................................................................................  66 

3.1.5 Analisis Akhir ....................................................................................  67 

3.1.5.1 Persamaan Regresi Linier Sederhana ...............................................  68 

3.1.5.2 Korelasi Sederhana (R)......................................................................  68 

3.1.5.3 Koefisien Determinasi (R2) ................................................................  69 

3.1.5.4 Uji Koefisien Regresi Sederhana (Uji T) ...........................................  70 

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .................................  71 

4.1 Hasil Penelitian ..................................................................................  71 

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian ...................................................  71 

4.1.2 Deskripsi Responden .........................................................................  72 

4.1.3 Analisis Deskriptif .............................................................................  74 

4.1.3.1 Analisis Deskriptif Variabel Hasil Belajar PKn ................................  76 

4.1.3.2 Analisis Deskriptif Variabel Motivasi Belajar PKn...........................  79 



xiii 
 

4.1.3.3 Analisis Deskriptif Pemberian Reinforcement ...................................  84 

4.1.4 Uji Prasyarat Analisis ........................................................................  85 

4.1.4.1 Uji Normalitas ...................................................................................  85 

4.1.4.2 Uji Linieritas ......................................................................................  86 

4.1.5 Analisis Akhir ....................................................................................  87 

4.1.5.1 Persamaan Regresi Linier Sederhana ...............................................  88 

4.1.5.2 Korelasi Sederhana ( R )....................................................................  90 

4.1.5.3 Koefisien Determinasi ( R2) ...............................................................  91 

4.1.5.4 Uji Koefisien Regresi Sederhana (Uji T) ...........................................  92 

4.2 Pembahasan........................................................................................  94 

4.2.1 Pengaruh Variabel Pemberian Reinforcement terhadap Motivasi 

Belajar PKn ........................................................................................  94  

4.2.2 Pengaruh Variabel Pemberian Reinforcement terhadap Hasil 

Belajar PKn ........................................................................................   107 

5. PENUTUP..........................................................................................  115 

5.1 Simpulan ............................................................................................  115 

5.2 Saran ..................................................................................................  116 

5.2.1 Bagi Guru ...........................................................................................  116 

5.2.2 Bagi Sekolah ......................................................................................  117 

5.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya ...................................................................  118 

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................  119 

LAMPIRAN .....................................................................................................  122 



xiv 
 

DAFTAR TABEL

Tabel                   Halaman 

3.1 Populasi Penelitian..................................................................................  52 

3.2 Sampel Penelitian ...................................................................................  54 

3.3 Kisi-kisi Angket Motivasi (Uji Coba) ....................................................  57 

3.4 Kisi-kisi Angket Pemberian Reinforcement (Uji Coba) .........................  58 

3.5 Populasi Uji Coba ...................................................................................  59 

3.6 Sampel Uji Coba .....................................................................................  59 

3.7 Hasil Uji Validitas Angket Motivasi ......................................................  60 

3.8 Hasil Uji Validitas Angket Pemberian Reinforcement ...........................  60 

3.9 Pedoman Konversi Skala-5.....................................................................  64 

3.10 Interpretasi Koefisien Korelasi R ...........................................................  69 

4.1 Data Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .............................  73 

4.2 Data Jumlah Responden Berdasarkan Usia ............................................  73 

4.3 Hasil Analisis Deskriptif.........................................................................  75 

4.4 Pedoman Konversi Skala-5.....................................................................  76 

4.5 Frekuensi Hasil Belajar PKn  .................................................................  77 

4.6 Indeks Variabel Motivasi Belajar PKn ...................................................  83 

4.7 Indeks Variabel Pemberian Reinforcement ............................................  84 

4.8 Hasil Uji Normalitas ...............................................................................  86 

4.9 Hasil Uji Linieritas .................................................................................  87 

4.10 Hasil Analisis Regresi Linier Variabel X terhadap Y1 ...........................  88 



xv 
 

4.11 Hasil Analisis Regresi Linier Variabel X terhadap Y2 ...........................  89 

4.12 Hasil Korelasi Sederhana Variabel X terhadap Y1 .................................  90 

4.13 Hasil Korelasi Sederhana Variabel X terhadap Y2 .................................  90 

4.14 Hasil Koefisien Determinasi X terhadap Y1 ...........................................  91 

4.15 Hasil Koefisien Deteminasi X terhadap Y2 ............................................  91 

4.16 Hasil Analisis Uji T X terhadap Y1 ........................................................  93 

4.17 Hasil Analisis Uji T Variabel X terhadap Y2..........................................  93 



xvi 
 

DAFTAR GAMBAR

Gambar                 Halaman 

2.1 Kerangka Berpikir ..................................................................................  45 

3.1 Desain Penelitian ....................................................................................  48 



xvii 
 

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran                 Halaman 

1. Daftar Nama Siswa dan Hasil Belajar PKn Populasi ................................  122

2. Daftar Nama Siswa dan Hasil Belajar PKn Sampel .................................  126

3. Daftar Nama Siswa Uji Coba ....................................................................  130

4. Kisi-kisi Angket Uji Coba Motivasi Belajar PKn .....................................  131

5. Kisi-kisi Angket Uji Coba Pemberian Reinforcement ..............................  132

6. Angket Uji Coba Motivasi Belajar PKn ...................................................  133

7. Angket Uji Coba Pemberian Reinforcement .............................................  137

8. Kisi-kisi Angket Penelitian Motivasi Belajar PKn ...................................  142

9. Kisi-kisi Angket Penelitian Pemberian Reinforcement .............................  143

10. Angket Penelitian Motivasi Belajar PKn ..................................................  144

11. Angket Penelitian Pemberian Reinforcement ...........................................  147

12. Lembar Validitas Butir Pernyataan Angket oleh Para Ahli ......................  150

13. Tabel Pembantu Skor Uji Coba Angket Motivasi Belajar PKn ................  160

14. Tabel Pembantu Skor Uji Coba Angket Pemberian Reinforcement .........  166

15. Hasil Validitas Angket Motivasi Belajar PKn ..........................................  171

16. Hasil Validitas Angket Pemberian Reinforcement....................................  173 

17. Rekapitulasi Validitas Angket Motivasi Belajar PKn...............................  175 

18. Rekapitulasi Validitas Angket Pemberian Reinforcement ........................  177 

19. Hasil Reliabilitas Angket Motivasi Belajar PKn ......................................  179 

20. Hasil Reliabilitas Angket Pemberian Reinforcement ................................  180 



xviii 
 

21. Skor Angket Motivasi Belajar PKn ..........................................................  181 

22. Skor Angket Pemberian Reinforcement ....................................................  186 

23. Rekap Skor Angket Pemberian Reinforcement, Motivasi dan Hasil 

Belajar PKn ...............................................................................................  192 

24. Tabel Indeks Angket Motivasi Belajar PKn .............................................  196 

25. Tabel Indeks Angket Pemberian Reinforcement .......................................  197 

26. Hasil Uji Normalitas .................................................................................  198 

27. Hasil Uji Linieritas ....................................................................................  199 

28. Hasil Regresi Linier Sederhana Variabel Pemberian 

Reinforcementterhadap Motivasi Belajar PKn ..........................................  200 

29. Hasil Regresi Linier Sederhana Variabel Pemberian Reinforcement 
terhadap Hasil Belajar PKn .......................................................................  201 

30. Dokumentasi .............................................................................................  202 

31. Surat Penelitian .........................................................................................  204 



1

BAB 1 

PENDAHULUAN 

Pada bagian pendahuluan akan membahas mengenai hal-hal yang 

mendasari peneliti untuk melakukan penelitian. Pada bab ini penulis akan 

membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Uraian 

selengkapnya dijelaskan sebagai berikut: 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Setiap pendidikan mempunyai tujuan yang akan dicapai, tujuan pendidikan 

nasional Negara Republik Indonesia tercantum dalam jabaran UUD 1945 tentang 

pendidikan dituangkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3 

tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan:  

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Pemerintah berusaha untuk meningkatkan mutu pendidikan di indonesia 

agar tujuan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional dapat tercapai. Salah satu cara untuk meningkatkan mutu 

pendidikan melalui program wajib belajar yang tercantum dalam Undang-Undang 

No. 20 Tahun 2003 Bab VIII Pasal 34 ayat kedua tentang Sistem Pendidikan 

Nasional “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib 

belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya”. 
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Pendidikan dasar merupakan pendidikan yang sangat penting bagi manusia karena 

sebagai awal mendapatkan pengetahuan. Program wajib belajar diharapkan dapat 

menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas dan mutu pendidikan akan 

meningkat. 

Pembelajaran di Sekolah Dasar (SD) memuat beberapa mata pelajaran. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Bab X Pasal 37 ayat 1 

tentang Sistem Pendidikan Nasional “kurikulum pendidikan dasar wajib memuat 

pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan (PKn), bahasa, matematika, ilmu 

pengetahuan alam (IPA), ilmu pengetahuan sosial (IPS), seni dan budaya, 

pendidikan jasmani dan olah raga, keterampilan, dan muatan lokal”. Salah satu 

mata pelajaran yang diajarkan yaitu Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Susanto 

(2014:224) “pendidikan kewarganegaraan (PKn) adalah mata pelajaran yang 

digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai 

luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia”. Diharapkan siswa 

mampu menjalankan nilai-nilai luhur budaya Indonesia sehingga mampu 

mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dijaman yang 

semakin modern ini. Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan (PKn) di sekolah 

dasar dimaksudkan sebagai proses pembelajaran untuk membantu siswa agar 

dapat belajar dengan baik dan membentuk masyarakat Indonesia yang mempunyai 

karakter sesuai dengan bangsa Indonesia. 

Proses pembelajaran yang berlangsung secara efektif akan menghasilkan 

hasil belajar siswa yang memuaskan. Hasil belajar yang diperoleh siswa dapat 

berupa pengetahuan maupun perubahan tingkah laku yang diperoleh siswa selama 

proses belajar. Setiap siswa sudah pasti memiliki hasil belajar yang berbeda hal 
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tersebut disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang berasal dari dalam maupun 

luar siswa. 

Faktor yang berasal dari dalam diri siswa  antara lain minat, kondisi 

kesehatan dan motivasi siswa, sedangkan faktor yang berasal dari luar meliputi 

lingkungan, fasilitas belajar dan cara guru mengajar. Guru sebaiknya mengetahui 

faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran dan berusaha untuk menciptakan 

proses pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Setiap pembelajaran 

mempunyai tujuan yang akan dicapai, salah satu yang menjadi tolak ukur tujuan 

pembelajaran sudah tercapai atau belum adalah hasil belajar siswa yang sudah 

memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).  

Winkel (1996) dalam Purwanto (2014:45), hasil belajar adalah perubahan 

pada sikap dan tingkah lakunya yang terjadi pada siswa. Siswa sudah dikatakan 

belajar jika sudah terjadi perubahan dalam diri siswa itu sendiri misalnya, seorang 

siswa yang belum bisa menulis, dengan belajar siswa tersebut dapat menulis. 

Secara garis besar hasil belajar dapat di kelompokan menjadi tiga ranah, yakni 

ranah kognitif, afektif, dan psikomotoris. Ranah kognitif yang berkaitan dengan 

pengetahuan yang dipahami siswa, ranah afektif berkenaan dengan sikap, 

perasaan, dan minat siswa, dan ranah psikomotoris merupakan ranah yang 

berkenaan dengan keterampilan siswa yang didapat selama proses pembelajaran. 

Penelitian ini menggunakan ranah kognitif sebagai variabel terikat.  

Berdasarkan wawancara dengan beberapa guru di SDN se-Gugus Ngudi 

Kawruh Kecamatan Karanglewas Banyumas, diperoleh informasi bahwa terdapat 

beberapa siswa kelas III yang belum mencapai KKM tidak terkecuali pada mata 
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pelajaran PKn. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan siswa, salah 

satunya adalah keterampilan guru dalam mengelola kelas seperti pemberian 

penguatan kepada siswa selama proses pembelajaran dan faktor dari dalam siswa 

yaitu motivasi belajar. 

Motivasi dalam pembelajaran sangat berperan penting, karena motivasi 

pada hakekatnya adalah suatu dorongan yang terdapat dalam diri siswa untuk 

melakukan perubahan. Siswa akan belajar jika dalam diri siswa tersebut 

mempunyai motivasi yang tinggi. Beberapa penelitian yang meneliti tentang 

prestasi belajar menunjukan faktor motivasi banyak memberikan pengaruh 

terhadap proses dan hasil belajar (Siregar dan Nara 2011:51).  

Terdapat dua jenis motivasi, yaitu motivasi intrinsik dan ektrinsik. 

Motivasi instrinsik yang berasal dari dalam diri siswa, sedangkan motivasi yang 

tumbuh akibat rangsangan dan dorongan dari luar misalkan dengan hadiah, 

ganjaran, dan pemberian harapan yang dapat disebut dengan motivasi ekstrinsik. 

Guru dapat membangkitkan motivasi belajar siswa salah satunya dengan cara 

pernyataan penghargaan atau dapat disebut dengan penguatan (reinforcement). 

Pernyataan “hebat”, “bagus sekali” terhadap perilaku siswa yang baik merupakan 

salah satu cara yang paling baik dalam meningkatkan motivasi (Uno 2013:34).  

Berdasarkan wawancara dengan beberapa guru dan observasi, peneliti 

memperoleh informasi bahwa terdapat beberapa siswa yang melamun sendiri, 

bermain, tidak membuka buku pelajaran, mengantuk, dan tidak inisiatif maju ke 

depan kelas. Guru harus menunjuk siswa terlebih dahulu agar mau maju ke depan 

kelas. Berdasarkan fakta empiris dapat diketahui bahwa motivasi belajar siswa 
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terhadap proses pembelajaran masih rendah. Hal tersebut dapat mempengaruhi 

proses pembelajaran dan hasil yang akan diperoleh siswa. 

Terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif tidak terlepas dari 

peran pendidik. Pendidik merupakan komponen utama dalam proses pendidikan. 

Guru merupakan pendidik yang profesional. Pengertian guru secara sederhana 

adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada siswa. Seorang pendidik 

tidak hanya melakukan pendidikan di sekolah saja, melainkan di berbagai tempat 

juga dapat melaksanakan pendidikan. Undang-undang Guru dan Dosen No 14 

tahun 2005 dalam Nasrul (2014:19)  “pendidik profesional dengan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi siswa pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, 

pendidikan dasar dan pendidikan menengah”. Dapat disimpulkan bahwa guru 

adalah seseorang dengan kompetensi yang dimilikinya untuk melaksanakan 

pendidikan.  

Menjadi guru yang profesional menuntut kemampuan dan keahlian 

tersendiri. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan, dalam Anitah (2009:7) “seorang guru dituntut untuk menguasai 

kompetensi pedagogis, profesional, kepribadian, dan sosial”. Kompetensi 

pedagosis mengacu pada kemampuan seorang guru dalam mengelola kelas. Salah 

satu kemampuan guru yang dituntut dari kompetensi pedagogis yaitu kemampuan 

melaksanakan pelajaran yang mendidik. Agar guru dapat melaksanakan pelajaran 

yang mendidik, guru dipersyaratkan memiliki dasar mengajar yang merupakan 

aspek paling penting dalam kompetensi guru. 
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Terdapat 8 keterampilan dasar yang berperan penting dalam 

pembelajaran dalam menentukan keberhasilan. Salah satu keterampilan dasar itu 

adalah keterampilan pemberian penguatan. Keterampilan dasar mengajar ini 

menuntut latihan dari guru agar dapat menguasai dan terlaksana dengan baik. Dari 

sekian banyak keterampilan dasar, keterampilan memberi penguatan oleh guru 

kepada siswa masih sangat rendah bahkan sering terlupakan oleh guru. 

Keterampilan memberi penguatan yaitu respon yang diberikan oleh guru terhadap 

perilaku siswa yang dianggap baik, sehingga dapat membuat terulangnya perilaku 

yang dianggap baik tersebut (Anitah 2009:7.25). 

Penguatan berperan penting untuk meningkatkan efektifitas pembelajaran. 

Adapun tujuan memberi penguatan menurut Anitah (2009:7.25) untuk (1) 

meningkatkan perhatian siswa ketika pelajaran; (2) membangkitkan dan 

memelihara motivasi siswa; (3) memudahkan siswa belajar selama proses 

pembelajaran; (4) mengontrol dan memodifikasi tingkah laku siswa; (5) 

menumbuhkan rasa percaya diri pada siswa; dan 6) memelihara kelas sehingga 

menjadi kondusif. Terdapat dua macam penguatan yaitu penguatan positif dan 

penguatan negatif. Pujian oleh seorang guru kepada siswa yang telah melakukan 

perbuatan yang positif akan membuat siswa merasa senang dan berusaha 

melakukannya kembali bahkan akan berusaha untuk lebih baik daripada perilaku 

yang sebelumnya.  

Selama proses pembelajaran guru terkadang lupa memberikan penguatan 

kepada siswa yang telah melakukan perilaku positif baik itu penguatan verbal 

maupun penguatan nonverbal. Guru harus melatih diri sehingga terampil dan 
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terbiasa dalam  memberikan penguatan selama proses pembelajaran. Guru dituntut 

memberikan penguatan yang ekstra agar siswa mau belajar lebih keras dengan 

penuh perhatian melaksanakan tugas-tugas belajarnya (Hamalik 2010:87). Hal 

yang sering terjadi adalah guru kurang menyadari bahwa motivasi siswa selama 

proses pembelajaran kurang.  

 Siswa membutuhkan penguatan dalam belajar karena penguatan 

merupakan suatu penghargaan yang mendorong siswa untuk memperbaiki tingkah 

laku dan meningkatkan usahanya sehingga siswa semangat dalam belajar. 

Dorongan dan semangat dalam belajar tersebut berpengaruh terhadap motivasi 

dan hasil belajar yang diperoleh oleh siswa. Belajar harus menimbulkan 

reinforcement dan motivasi yang kuat kepada siswa untuk mencapai tujuan yang 

telah dirumuskan (Slameto 2010:27-8). Guru harus mengetahui teknik 

memberikan penguatan supaya berpengaruh secara efektif. Hasibuan (2012:60) 

menyatakan tiga cara menggunakan penguatan yaitu penguatan harus bervariasi, 

penguatan diberikan secara segera, dan dapat menggunakan penguatan tidak 

penuh untuk keperluan tertentu. Pada kenyataannya, dalam proses pembelajaran 

guru terkadang hanya memberikan penguatan secara verbal saja bahkan lupa 

memberikan penguatan kepada siswa yang telah melakukan perilaku positif tidak 

terkecuali pada mata pelajaran PKn. Informasi tersebut diperoleh pada saat 

wawancara dengan guru kelas III dibeberapa SDN se-Gugus Ngudi Kawruh 

Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas. 

Pembelajaran PKn sering sekali siswa menganggap bahwa mata pelajaran 

tersebut sulit untuk dipahami, sebagai mata pelajaran hafalan, dan membosankan 
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bagi siswa karena guru kurang mengelola pembelajaran dan menimbulkan 

motivasi siswa. Pemberian penguatan oleh guru dalam pembelajaran PKn 

diharapkan dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap motivasi dan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran yang dianggapnya membosankan.  

Penelitian yang berkaitan dengan reinforcement pernah dilakukan 

sebelumnya, di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Azriyusa dan Kusrini 

(2014)  dari Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan IPA Universitas Negeri 

Surabaya yang berjudul “Pengaruh Pemberian Penguatan terhadap Hasil Belajar 

Matematika Siswa Kelas VII SMP Negeri Kamal pada Materi Bilangan Bulat”. 

Hasil penelitian didapatkan dari uji analisis varians satu arah diperoleh bahwa 

terdapat pengaruh pemberian penguatan terhadap hasil belajar matematika dengan 

nilai Fhitung = 21,3 dan Ftabel = 6,98. 

Penelitian yang lainnya dilakukan oleh Lovita (2013) dari Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Padang yang berjudul “Pengaruh Penguatan Guru 

dan Perhatian Orang Tua  terhadap Motivasi Belajar Siswa di SMK Perbankan 

Riau”. Penelitian didapatkan hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara 

penguatan guru terhadap motivasi belajar siswa di SMK Perbankan Riau. Data 

yang diolah dengan uji F didapatkan nilai sig 0,000 < 0,05 yang berarti Ho ditolak 

dan Ha diterima. perhatian orang tua terhadap motivasi belajar siswa. Hal ini 

menunjukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara penguatan guru dan 

perhatian orang tua terhadap motivasi belajar siswa. 

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan, penelitian 

reinforcement dilakukan pada jenjang SMP dan SMK sedangkan pada penelitian 
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ini penulis berminat untuk melakukan penelitian pada jenjang Sekolah Dasar. 

Peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh pemberian reinforcement terhadap 

motivasi dan hasil belajar PKn siswa kelas III, oleh karena itu peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh pemberian Penguatan 

terhadap Motivasi Belajar dan Hasil Belajar Siswa Kelas III Mata Pelajaran PKn 

SDN se-Gugus Ngudi Kawruh Kecamatan Karanglewas Banyumas. 

1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan peneliti, maka dapat 

diidentifikasi masalah-masalah yang terdapat di kelas III SDN se-Gugus Ngudi 

Kawruh Kecamatan Karanglewas Banyumas dalam pembelajaran 

Kewarganegaraan (PKn) yang berkaitan dengan pemberian reinforcement.

Peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 

(1) Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan mata pelajaran 

yang membosankan. 

(2) Dalam melaksanakan pembelajaran, guru belum mengoptimalkan pemberian 

penguatan kepada siswa. 

(3) Kurangnya pemberian penguatan oleh guru menyebabkan motivasi belajar 

siswa dalam mengikuti pembelajaran rendah. 

(4) Siswa kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran, karena guru kurang 

memberi penguatan. 

(5) Kurangnya penguatan, menyebabkan siswa jadi tidak memperhatikan guru 

dalam mengajar sehingga hasil belajar siswa belum bisa mencapai KKM. 
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1.3  Pembatasan Masalah  

Setelah mengidentifikasi masalah yang terdapat se-Gugus Ngudi Kawruh 

Kecamatan Karanglewas Banyumas, maka perlu dilakukan pembatasan masalah 

supaya penelitian terfokus kepada suatu permasalahan yang sesuai dengan judul 

yaitu berkaitan dengan penguatan. Peneliti membatasi masalah sebagai berikut : 

(1) Peneliti akan meneliti tentang pengaruh pemberian penguatan. 

(2) Variabel yang diteliti adalah motivasi belajar dan hasil belajar siswa ranah 

kognitif.  

(3) Populasi yang dipilih adalah seluruh siswa kelas III SDN se-Gugus Ngudi 

Kawruh Kecamatan Karanglewas Banyumas. 

(4) Mata pelajaran yang dipilih adalah Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn). 

1.4  Rumusan Masalah  

Sesuai dengan pembatasan masalah yang telah dipaparkan peneliti, maka 

perlu adanya rumusan masalah penelitian. Peneliti merumuskan masalah seperti 

berikut: 

(1) Bagaimana pengaruh pemberian penguatan terhadap motivasi belajar siswa 

kelas III pada mata pelajaran PKn se-Gugus Ngudi Kawruh Kecamatan 

Karanglewas Banyumas? 

(2) Bagaimana pengaruh pemberian penguatan terhadap hasil belajar siswa kelas 

III pada mata pelajaran PKn se-Gugus Ngudi Kawruh Kecamatan 

Karanglewas Banyumas? 
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1.5  Tujuan Penelitian 

Ada dua jenis tujuan dalam penelitian ini. Kedua tujuan penelitian tersebut 

yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dan tujuan khusus dalam 

penelitian ini selengkapnya dijelaskan sebagai berikut: 

1.5.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum memiliki skala yang lebih besar dibandingkan dengan 

tujuan khusus.Tujuan umum dilaksanakannya penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui pengaruh pemberian penguatan terhadap motivasi belajar dan hasil 

belajar siswa kelas III mata pelajaran PKn se-Gugus Ngudi Kawruh Kecamatan 

Karanglewas Banyumas. 

1.5.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus adalah tujuan yang skalanya lebih sempit dibandingkan 

tujuan umum dan fokus tujuan yang ingin dicapai. Tujuan khusus penelitian ini 

yaitu:  

(1) Menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh pemberian penguatan dalam 

pembelajaran PKn terhadap motivasi belajar siswa kelas III se-Gugus Ngudi 

Kawruh Kecamatan Karanglewas Banyumas.  

(2) Menganalisis dan mendeskripsikan pemberian penguatan dalam pembelajaran 

PKn terhadap hasil belajar siswa kelas III se-Gugus Ngudi Kawruh 

Kecamatan Karanglewas Banyumas. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat. Manfaat 

hasil penelitian ini dibagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat 
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teoritis berarti bahwa hasil penelitian bermanfaat untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan yang berkaitan dengan objek penelitian. Sedangkan manfaat praktis 

ialah manfaat yang bersifat praktik. Lebih lanjut manfaat teoritis maupun praktis 

dari penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut: 

1.6.1  Manfaat Teoritis 

(1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat 

digunakan bagi perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan  dunia 

pendidikan. 

(2) Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dan bahan 

pertimbangan bagi penelitian selanjutnya. 

1.6.2  Manfaat Praktis 

Manfaat praktis adalah manfaat dalam bentuk praktik, yang secara 

langsung dapat dilaksanakan. Manfaat praktik dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1.6.2.1. Bagi Sekolah 

(1) Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai saran dan masukan kepada 

sekolah untuk lebih meningkatkan pemberian penguatan oleh guru kepada 

siswa.  

(2) Pedoman untuk guru dalam melakukan perbaikan selama proses 

pembelajaran. 

(3) Dapat meningkatkan mutu pendidikan. 

1.6.2.2 Bagi Peneliti 

(1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan. 
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(2) Sebagai bekal menjadi pendidik di masa yang akan datang. 

(3) Menjadikan calon pendidik muda yang terampil dalam mengajar. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

Bagian ini dijelaskan tentang kajian teori, hubungan antar variabel, 

penelitian terdahulu yang relevan, kerangka berfikir, dan hipotesis penelitian. 

Uraian selengkapnya mengenai landasan teori dan hipotesis yaitu sebagai berikut: 

2.1  Landasan Teori 

Landasan teori ini mencakup: (1) hasil belajar; (2) teori motivasi dengan 

sub bahasan hakikat motivasi belajar, indikator motivasi, fungsi motivasi, faktor-

faktor yang mempengaruhi motivasi, dan srategi motivasi; (3) keterampilan dasar 

mengajar; (4) penguatan dengan sub bahasan hakikat penguatan, tujuan 

penguatan, komponen penguatan, prinsip-prinsip penguatan, dan cara melakukan 

penguatan; (5) pembelajaran PKn di SD, (6) Hubungan antar variabel dengan sub 

bahasan hubungan reinforcement dengan motivasi belajar, dan hubungan 

reinforcement dengan hasil belajar. Lebih jelasnya akan diuraikan dibawah ini. 

2.1.1  Hasil Belajar 

Proses belajar sudah pasti akan terdapat hasil belajar yang dicapai oleh 

siswa. Hasil belajar tersebut dapat berupa pengetahuan maupun perubahan tingkah 

laku. Setiap individu pasti memiliki hasil belajar yang berbeda dari individu satu 

dan individu yang lainnya. Depdiknas (2004) dalam Susanto (2014:54)  

“pembelajaran dikatakan tuntas apabila telah mencapai angka ≥ 75%”. Pengertian
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hasil belajar menurut Suprijono (2011:5), “hasil belajar yaitu pola-pola perbuatan, 

nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap apresiasi, dan keterampilan”.

Rifa'i dan Anni (2012:690) mengemukakan hasil belajar merupakan 

perubahan perilaku yang diperoleh siswa setelah mengalami kegiatan belajar. 

Pemerolehan perubahan perilaku tergantung pada apa yang sudah dipelajari oleh 

siswa. Misalnya siswa yang belum bisa membaca, setelah melakukan proses 

belajar maka hasil yang didapatkan adalah siswa tersebut bisa membaca.  

Mendapatkan hasil belajar yang baik, memerlukan proses pembelajaran 

yang baik pula. Rohani (2010:16) siswa akan terus berupaya meningkatkan hasil 

belajar jika ia memperoleh motivasi dari luar yang berupa reinforcement positif. 

Guru dalam proses pembelajaran sebaiknya memberikan reinforcement kepada 

siswa yang mendapatkan nilai yang bagus agar siswa tersebut merasa senang 

mendapat pujian dari guru dan berusaha untuk mengulanginya lagi. 

Bloom dalam Sudjana (2009:22-3) secara garis besar membagi tiga ranah, 

yakni ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotoris. Ranah kognitif 

berkenaan dengan aspek-aspek intelektual atau pengetahuan atau pemahaman 

siswa setelah menerima pelajaran. Ranah kognitif ini terdapat enam aspek, yakni 

pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kedua aspek 

pertama disebut kognitif tingkat rendah dan keempat berikutnya termasuk kognitif 

tingkat tinggi. Ranah afektif berhubungan dengan sikap yang diperoleh siswa. 

Ranah afektif terdiri dari lima aspek, yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, 

penilaian, organisasi, dan internalisasi. Ranah psikomotoris berkenaan dengan 

hasil belajar ketrampilan dan kemampuan bertindak. Ada enam aspek ranah 
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psikomotoris, yakni gerakan refleks, keterampilan gerakan dasar, kemampuan 

perceptual, keharmonisan atau ketepatan, gerakan ketrampilan kompleks, dan 

gerakan ekspresif dan interpreatif. 

Berdasarkan pengertian dari para ahli tentang hasil belajar, maka dapat 

disimpulkan hasil belajar merupakan perubahan tingkah laku yang terdapat dalam 

individu setelah mengalami proses belajar. Terdapat tiga ranah hasil belajar yakni, 

ranah kognitif, ranah afektif dan ranah psikomotor. Hasil belajar yang diperoleh 

siswa dapat diukur dengan penilaian. Penilaian hasil belajar bertujuan untuk 

mengetahui sejauh mana proses pembelajaran telah mencapai tujuan atau belum, 

salah satu alat yang dapat mengukurnya adalah dengan tes. 

Penelitian ini meneliti hasil belajar pada ranah kognitif saja. Hasil belajar 

yang diambil adalah nilai Ulangan Akhir Semeseter (UAS) 1 tahun 2015/2016 

pada mata pelajaran PKn. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menjadi 

strategi guru menumbuhkan hasrat siswa untuk belajar lebih giat dengan cara 

pemberian penguatan sehingga berdampak kepada hasil belajar yang tinggi.  

2.1.2  Teori Motivasi 

Bagian ini akan membahas tentang teori motivasi dengan sub bagian; 

hakikat motivasi, indikator motivasi, fungsi motivasi, faktor-faktor yang 

mempengaruhi motivasi, dan strategi motivasi. Ulasan lebih jelasnya akan 

diuraikan berikut ini. 

2.1.2.1 Hakikat Motivasi Belajar 

Motivasi dan belajar merupakan dua hal yang saling berkaitan. Motivasi 

siswa berkaitan dengan keinginan siswa untuk aktif terlibat dalam proses 
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pembelajaran (Asrori 2009:183). Motivasi diperlukan selama proses pembelajaran 

agar tercipta kondisi kelas yang efektif. Prastya Irawan dkk dalam Suprijono 

(2011:162) mengutip hasil penelitian Fyan dan Maehr “tiga faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar yaitu latar belakang keluarga, kondisi atau konstek 

sekolah dan motivasi”.

Motivasi belajar merupakan hasrat untuk belajar dari seseorang individu 

(Hamdani 2011:290). Siswa akan mau belajar jika dalam dirinya terdapat motivasi 

yang tinggi. Slavin (1994) dalam Rifa’i dan Anni (2012:135) motivasi adalah 

proses internal yang mengaktifkan, dan memelihara perilaku seseorang secara 

terus-menerus. Mc Donald (1959) dalam Hamalik (2010:106) merumuskan, 

. . . . “Motivation is an energy change whitin the person 
characterized by affective arousal and anticipatory goal reaction”,

yang diartikan bahwa motivasi adalah suatu perubahan energy 

dalam diri (pribadi) seseorang yang ditandai dengan timbulnya 

perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. 

Uno (2013:9) motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada 

siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku yang lebih 

baik daripada sebelumnya. Guru dapat melakukan pemberian penguatan kepada 

siswa untuk meningkatkan motivasi ekstrinsiknya. Siswa yang mendapatkan 

penguatan akan merasa terdorong untuk melakukan kegiatan yang positif dan 

berusaha untuk lebih baik lagi.  

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai hakikat motivasi, maka dapat 

disimpulkan bahwa motivasi merupakan suatu dorongan dari individu yang dapat 

berasal dari dalam diri siswa maupun dari luar siswa untuk mencapai tujuan 

tertentu. Adanya motivasi yang tinggi, siswa akan merasa semangat untuk 
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mengikuti pelajaran dan suasana pembelajaran semakin efektif dan kondusif. 

Motivasi baik dari luar maupun dari dalam diri siswa sangat penting dalam 

pembelajaran, penelitian ini diharapkan guru mengetahui pengaruh dari pemberian 

reinforcement terhadap motivasi siswa sehingga guru dengan mudah 

membangkitkan motivasi siswa dalam kelas. 

2.1.2.2 Indikator Motivasi

Motivasi dapat mempengaruhi siswa dalam proses pembelajaran untuk 

melakukan sesuatu. Setiap siswa memiliki motivasi yang berbeda sesuai dengan 

dorongan dari dirinya, walaupun motivasi berasal dari dalam diri seseorang tetapi 

kita dapat mengidentifikasinya melalui indikator motivasi itu sendiri. Ada 

beberapa indikator motivasi yang dikemukakan oleh beberapa ahli.  

Indikator motivasi belajar menurut Uno (2013:23) dapat diklasifikasikan 

(1) adanya hasrat ingin berhasil; (2) adanya dorongan dan kebutuhan dalam 

belajar; (3) adanya harapan dan cita-cita masa depan; (4) adanya penghargaan 

dalam belajar; (5) adanya kegiatan yang menarik dalam belajar; dan (5) adanya 

lingkungan belajar yang kondusif sehingga memungkinkan siswa dapat belajar 

dengan baik. 

Siswa yang terdapat motivasi di dalam dirinya maka akan mempunyai 

hasrat untuk berhasil sehingga mereka akan serius mengikuti belajar. Dorongan 

dan kebutuhan dalam belajar siswa juga akan meningkatkan motivasi, dorongan 

dapat timbul jika siswa mempunyai cita-cita yang ingin dicapai. Penghargaan 

yang diberikan oleh guru seperti kata-kata “baik”, “bagus” sangat mempengaruhi 

motivasi siswa. Kondisi yang menarik selama proses pembelajaran juga 
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mempengaruhi motivasi siswa sehingga siswa tidak merasa bosan, guru harus 

kreatif mengelola pembelajaran. Indikator yang terakhir adalah adanya lingkungan 

yang kondusif, siswa dapat belajar dengan baik jika lingkungannya juga 

mendukung proses belajar selain itu lingkungan dengan kondisi yang tenang akan 

meningkatkan motivasi siswa selama mengikuti pelajaran.  

Asrori (2009:184) ada sejumlah indikator untuk mengetahui siswa yang 

memiliki motivasi di kelas sebagai berikut: (1) memiliki gairah yang tinggi; (2) 

penuh semangat; (3) memiliki rasa penasaran atau rasa ingin tahu yang tinggi; (4) 

mampu “jalan sendiri” ketika guru meminta siswa mengerjakan sesuatu; (5) 

memiliki rasa percaya diri; (6) memiliki konsentrasi yang tinggi; (7) kesulitan 

dianggap sebagai tantangan yang harus diatasi; dan (8) memiliki kesadaran dan 

memiliki rasa juang yang tinggi. 

Indikator motivasi muncul dalam pembelajaran maka guru akan merasa 

antusias selama proses pembelajaran berlangsung dan juga proses pembelajaran 

dapat berjalan dengan lancar. Siswa yang mempunyai motivasi yang tinggi adalah 

siswa yang semangat mengikuti pelajaran, tekun dan ulet saat mengerjakan tugas, 

tidak mudah putus asa, mandiri selama mengerjakan sesuatu dan memiliki rasa 

juang yang tinggi. Peneliti menggunakan indikator yang diuraikan oleh Asrori dan 

Uno untuk pembuatan angket motivasi meneliti pengaruh pemberian 

reinforcement terhadap motivasi belajar siswa.  

2.1.2.3. Fungsi Motivasi 

Motivasi yang terdapat dalam diri siswa memiliki fungsi yang baik. Fungsi 

motivasi dapat diaplikasikan kedalam pembelajaran. Beberapa fungsi motivasi 
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menurut Nasution (2010:76-7) mendorong siswa untuk berbuat, menentukan arah 

perbuatan, dan menyeleksi perbuatan siswa. 

Pendapat lain mengenai fungsi motivasi menurut Rohani (2010:13) adalah 

memberi semangat dan mengaktifkan siswa, memusakan perhatian siswa, dan 

membantu memenuhi kebutuhan siswa. Berdasarkan beberapa fungsi yang 

diutarakan maka dapat kita ketahui bahwa motivasi berperan penting dalam proses 

maupun hasil belajar siswa  

Motivasi dapat berfungsi sebagai pendorong usaha dan pencapaian tujuan. 

Individu melakukan suatu usaha karena adanya motivasi. Motivasi akan muncul 

jika dalam diri siswa jika guru memberikan penguatan yang positif terhadap 

perilaku siswa. Siswa akan merasa termotivasi untuk melakukannya lagi dan 

semangat dalam belajar. Lovita (2013:1) mengutarakan bahwa pemberian 

penghargaan sebagai salah satu bentuk penguatan guru dapat meningkatkan 

perhatian dan motivasi belajar. 

Berdasarkan fungsi motivasi, dalam pembelajaran guru sebaiknya 

meningkatkan motivasi siswa. Penelitian ini diharapkan, guru mendapatkan 

informasi bahwa untuk meningkatkan motivasi siswa dapat dengan cara 

pemberian penguatan, dengan demikian pembelajaran akan semakin efektif. 

2.1.2.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi 

Motivasi yang ada pada diri siswa tidak selalu konsisten, tinggi rendahnya 

motivasi dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Terdapat beberapa faktor yang 

dapat mempengaruhi motivasi dalam diri siswa. Rifa’i dan Anni (2012:137) ada 

enam faktor yang didukung oleh sejumlah teori psikologi dan penelitian terkait  
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yang memiliki dampak substansial terhadap motivasi belajar siswa. Keenam 

faktor yang dimaksud yaitu: sikap, kebutuhan, rangsangan, afeksi, kompetensi, 

dan penguatan.  

Sikap memiliki pengaruh kuat terhadap perilaku dan belajar siswa karena 

sikap membantu siswa dalam merasakan dunianya dan memberikan pedoman 

kepada perilaku yang dapat membantu dalam menjelaskan dunianya. Sikap juga 

akan membantu seseorang merasa aman di suatu lingkungan yang pada mulanya 

tampak asing. Sikap merupakan produk dari kegiatan belajar. Sikap diperoleh 

melalui proses seperti pengalaman, pembelajaran, identifikasi, perilaku peran 

(pendidik-murid, orang tua anak-anak, dan sebagainya). Pengalaman baru secara 

konstan mempengaruhi sikap, membuat sikap berubah, intensif, lemah ataupun 

sebaliknya. Seseorang pendidik dapat harus meyakini bahwa sikapnya akan 

memiliki pengaruh aktif terhadap motivasi belajar anak pada saat awal 

pembelajaran.  

Kebutuhan merupakan kondisi yang dialami oleh individu sebagai suatu 

kegiatan internal yang membantu siswa untuk mencapai tujuan. Perolehan tujuan 

merupakan kemampuan melepaskan atau mengakhiri perasaan kebutuhan dan 

tekanan. Kebutuhan itu berada dalam jaringan atau memori manusia, dan 

kebutuhan itu dapat bersifat fisiologis, seperti, lapar, atau kebutuhan itu 

merupakan hasil belajar, seperti kebutuhan untuk berprestasi. 

Rangsangan merupakan perubahan di dalam persepsi atau pengalaman 

dengan lingkungan yang membuat seseorang bersikap aktif. Perubahan kecil pada 

rangsangan akan memperkuat atau menyebabkan seseorang mengarah perhatian 



22
 

 

kearah berbagai bentuk rangsangan. Rangsangan secara langsung membantu 

memenuhi kebutuhan belajar siswa. Apabila siswa tidak memperhatikan 

pembelajaran, maka proses pembelajaran tidak akan berjalan secara efektif dan 

hasil belajar siswa tidak maksimal. 

Afeksi berkaitan dengan pengalaman emosional, kecemasan, kepedulian, 

dan pemilikan dari individu atau kelompok pada waktu belajar. Siswa merasakan 

sesuatu dalam belajar, dan emosi siswa tersebut dapat memotivasi perilakunya 

kepada tujuan. Setiap siswa memiliki emosi yang berbeda, demikian pula dengan 

motivasi belajar siswa. 

Manusia pada dasarnya memiliki keinginan untuk memperoleh kompetensi 

dari lingkungannya. Teori kompetensi mengasumsikan bahwa siswa secara 

alamiah berusaha keras untuk berinteraksi dengan lingkungannya secara efektif. 

Siswa secara intrinsik termotivasi untuk menguasai lingkungan dan mengerjakan 

tugas-tugas secara berhasil agar menjadi puas. Demikian pula setiap orang secara 

genetik diprogram untuk menggali, menerima, berpikir, manipulasi, dan 

mengubah lingkungan secara efektif. 

Salah satu hukum psikologis adalah penguatan (reinforcement). Penguatan 

merupakan peristiwa yang mempertahankan atau meningkatkan kemungkinan 

respon. Para pakar psikologi telah menemukan bahwa perilaku seseorang dapat 

dibentuk kurang lebih sama melalui penguatan positif atau negatif. Penggunaan 

peristiwa penguatan yang efektif seperti, penghargaan hasil karya siswa, pujian, 

penghargaan sosial, dan perhatian, dinyatakan sebagai variabel penting di dalam 

perancangan pembelajaran.  
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Ali imron (1996) dalam Siregar dan Nara (2011:53-4) mengemukakan 

enam unsur atau faktor yang mempengaruhi motivasi dalam proses pembelajaran. 

Keenam faktor yang mempengaruhi motivasi adalah sebagai berikut: cita-cita / 

aspirasi pembelajar, kemampuan pembelajar, kondisi pembelajar, kondisi 

lingkungan pembelajar, unsur-unsur dinamis belajar, upaya guru dalam 

membelajarkan pembelajaran.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi siswa berasal dari dalam diri dan dari 

luar siswa. Faktor yang berasal dari diri siswa contohnya cita-cita siswa, perasaan 

siswa, kebutuhan siswa, dan lain sebagainya. Faktor yang dari luar siswa 

contohnya kondisi kelas, cara guru mengajar, pemberian penguatan oleh guru, dan 

lingkungan kelas. Faktor penguatan berperan penting dalam motivasi belajar 

siswa, siswa akan berusaha lebih besar jika dalam belajarnya diperkuat oleh 

penguatan yang positif. Berdasarkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

motivasi siswa, pemberian penguatan diharapkan dapat menstabilkan motivasi 

siswa selama proses pembelajaran. 

2.1.2.5 Srategi Motivasi 

Guru hendaknya dapat meningkatkan motivasi belajar siswa selama proses 

pembelajaran. Pemotivasian ini membutuhkan pembentukan, pemeliharaaan, dan 

pemulihan hubungan personal yang hangat dan akrab. Terdapat beberapa strategi 

yang dapat digunakan guru untuk meningkatkan motivasi siswa.  

Rifa’i dan Anni (2012:154-5) beberapa cara yang dapat dilakukan oleh 

pendidik dalam meningkatkan motivasi belajar siswa yaitu: membangkitkan minat 

belajar siswa, mendorong rasa ingin tahu siswa, menggunakan variasi metode 



24
 

 

penyajian yang menarik bagi siswa, dan membantu siswa dalam merumuskan 

tujuan belajar. Motivasi diharapkan akan tumbuh dari dalam diri siswa dengan 

menerapkan strategi menumbuhkan motivasi. Guru dapat melakukannya dengan 

cara pemutaran video, permainan, dan menyanyi. Penguatan yang diberikan oleh 

guru selama proses pembelajaran juga dapat meningkatkan motivasi.  

Gage dan Berliner (1979) dalam Slameto (2010:176-9) menyarankan 

sejumlah cara meningkatkan motivasi siswa, tanpa harus melakukan reorganisasi 

kelas secara besar-besaran. Beberapa cara meningkatkan motivasi siswa yaitu: (1) 

pergunakan pujian verbal; (2) menggunakan tes dalam nilai secara bijaksana; (3) 

bangkitkan rasa ingin tahu siswa; (4) dapat mendapatkan perhatian, sekali-kali 

pengajar melakukan kegiatan yang luar biasa; (5) merangsang hasrat siswa dengan 

jalan memberikan pada siswa sedikit contoh hadiah yang akan siswa terima; (6) 

siswa lebih mudah memahami bahan pengajaran, pergunakan materi yang sudah 

dikenal sebagai contoh; (7) terapkan prinsip-prinsip dalam konteks yang unik; (8) 

minta pada siswa untuk mempergunakan hal-hal yang sudah diketahuinya; (9) 

pergunakan simulasi dan permainan; (10) perkecil daya tarik sistem motivasi yang 

bertentangan; (11) perkecil konsekuensi-konsekuensi yang tidak menyenangkan 

dari keterlibatan siswa; (12) pengajar perlu memahami dan mengawasi suasana 

sosial di lingkungan sekolah; dan (13) pengajar perlu memahami hubungan 

kekuasaan antara guru dan siswa. 

Salah satu strategi yang dikemukakan oleh Gage dan Berliner adalah 

pemberian pujian verbal yang dapat dikatakan dengan penguatan. Kata-kata 
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seperti “bagus”, “keren” yang diucapkan oleh guru setelah siswa melakukan

tingkah laku merupakan pembangkit motivasi. Siswa akan berusaha mengulangi 

bahkan memperbaiki perilakunya setelah mendapat penguatan dari guru. 

Setelah mengetahui strategi meningkatkan motivasi, guru dapat melakukan 

beberapa cara untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Pada penelitian ini 

diharapkan guru dapat mempertahankan motivasi yang terdapat pada siswa 

dengan cara pemberian penguatan. 

2.1.3  Keterampilan Dasar Mengajar 

Tugas guru yang paling utama adalah mengajar. Dalam mengajar, guru 

tidak hanya semata-mata mentransfer pelajaran dari guru ke siswa saja. Tetapi 

dalam proses pembelajaran guru diharuskan mempunyai keterampilan-

keterampilan dasar dalam mengajar agar dapat berjalan secara efektif. 

Keterampilan dasar mengajar merupakan suatu keterampilan yang menuntut 

latihan yang terprogram agar guru dapat menguasai keterampilan tersebut (Anitah 

2009:7).  

Keterampilan dasar merupakan salah satu aspek yang penting dalam 

kompetensi guru. Berdasarkan hasil penelitian Turney (1979) yang dikutip dalam 

Anitah (2009:7.2), terdapat 8 keterampilan dasar yang berperan penting dalam 

pembelajaran dalam menentukan keberhasilan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan. Kedelapan keterampilan dasar guru antara lain (1) ketrampilan 

bertanya; (2) keterampilan memberi penguatan; (3) keterampilan mengadakan 

variasi, (4) keterampilan menjelaskan; (5) keterampilan membuka dan menutup 

pelajaran; (6) membimbing diskusi kelompok kecil; (7) keterampilan mengelola 
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kelas; dan (8) keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. 

Pengelolaan pembelajaran akan lebih berkualitas dan mencapai tujuan yang sudah 

dirumuskan apabila guru dapat menguasai kedepalan keterampilan dasar 

mengajar.  

Proses pembelajaran membutuhkan guru profesional yang menuntut 

kemampuan yang kompleks, sehingga dalam pembelajaran dapat mencapai tujuan 

yang sudah dirumuskan dan membentuk perkembangan siswa secara optimal. 

Slameto (2010:97) guru mempunyai tugas untuk mendorong, membimbing, selain 

itu juga memberi fasilitas belajar bagi siswa untuk mencapai tujuan yang 

dirumuskan. Keterampilan dasar yang dikuasai oleh guru akan berpengaruh 

terhadap pembentukan potensi siswa selama proses belajar. Bruner dalam Slameto 

(2010:12) “dalam belajar guru harus memberi penguatan (reinforcement) dan 

umpan balik yang optimal pada saat siswa mendapat jawabannya”.

Pemberian penguatan akan meningkatkan motivasi siswa dan 

meningkatkan hasil belajar siswa. Guru sebaiknya berusaha memberikan 

penguatan kepada siswa yang telah melakukan kegiatan positif, sehingga guru 

akan terbiasa memberikan penguatan baik verbal maupun non verbal kepada 

siswa. Penelitian ini diharapkan guru mengetahui bahwa keterampilan 

memberikan penguatan sangat penting digunakan dalam pembelajaran. 

2.1.4 Penguatan

Bagian ini akan dijelaskan mengenai hakikat penguatan, tujuan penguatan,

komponen penguatan, prinsip–prinsip penguatan, dan cara melakukan penguatan. 
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Hal ini bertujuan untuk memudahkan pembaca memahami teori yang digunakan 

peneliti. Penjelasan lebih rinci akan diuraikan sebagai berikut. 

2.1.4.1 Hakikat Penguatan 

Salah satu keterampilan dasar yang harus dikuasai oleh seorang guru 

adalah keterampilan memberikan penguatan. Penguatan yang diberikan segera 

setelah perilaku itu muncul akan menimbulkan effect terhadap perilaku yang lebih 

baik, dibandingkan dengan pemberian penguatan yang diulur waktunya (Rifa’i 

dan Anni 2012:92). Seorang siswa akan lebih termotivasi jika mendapatkan 

penguatan dari perilaku yang dikerjakan dan berusaha lebih baik melakukannya 

lagi.  

Anitah (2009:7.25) penguatan berarti respon yang diberikan oleh guru 

kepada siswa terhadap perilaku yang dianggap baik, dan dapat membuat 

terulangnya atau meningkatnya perilaku baik tersebut. Pujian yang diberikan oleh 

guru terhadap perilaku positif siswa dapat membuat siswa senang dan termotivasi 

sehingga berusaha untuk melakukannya lagi dan membuat lebih baik dari perilaku 

yang sebelumnya. 

Sependapat dengan Anitah, Usman (2013:80) mengemukakan penguatan 

adalah segala bentuk respon, bersifat verbal maupun non verbal yang merupakan 

bagian tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa yang dianggap positif, dan 

mempunyai tujuan memberikan umpan balik bagi si penerima atas perbuatannya 

sebagai suatu dorongan. Respon yang diberikan guru dapat berupa respon verbal 

dan non verbal yang bertujuan untuk meningkatkan perilaku positif siswa. 

Hasibuan (2012:58) “penguatan adalah tingkah laku dalam merespon secara 
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positif suatu tingkah laku tertentu siswa yang memungkinkan tingkah laku 

tersebut timbul kembali”.

Berdasarkan pengertian penguatan, maka dapat disimpulkan bahwa 

penguatan adalah pemberian respon baik bersifat verbal atau non verbal yang 

dilakukan oleh guru terhadap tingkah laku siswa sehingga dapat mengulangi 

perbuatan positifnya. Penguatan yang diberikan oleh guru selama pembelajaran 

akan menghasilkan kondisi kelas yang lebih efektif. 

2.1.4.2 Tujuan Penguatan 

Setiap perlakuan pasti mempunyai suatu tujuan. Ada beberapa pendapat 

tentang tujuan penguatan. Anitah (2009:7.25-8) tujuan memberi penguatan 

adalah: (1) meningkatkan perhatian siswa; (2) membangkitkan dan memelihara 

motivasi siswa; (3) memudahkan siswa belajar; (4) mengontrol dan memodifikasi 

tingkah laku siswa sehingga melakukan perilaku yang positif; (5) menumbuhkan 

rasa percaya diri pada siswa; dan (6) memelihara kelas sehingga menjadi 

kondusif.  

Berdasarkan tujuan penguatan, maka dapat kita ketahui bahwa pemberian 

penguatan dapat membangkitkan motivasi siswa dan memudahkan belajar. Siswa 

yang termotivasi akan berusaha belajar lebih baik untuk mencapai tujuan sehingga 

meningkatkan hasil belajar siswa. Hasibuan (2012:58), mengungkapkan tujuan 

penguatan adalah (1) meningkatkan perhatian siswa; (2) melancarkan proses 

belajar; (3) membangkitkan dan mempertahankan motivasi; (4) mengontrol sikap 

yang mengganggu kearah tingkah laku belajar yang produktif; (5) 
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mengembangkan dan mengatur diri sendiri dalam belajar; dan (6) mengarahkan 

kepada cara berpikir yang baik dan inisiatif pribadi. 

Usman (2013:81) penguatan mempunyai pengaruh yang baik bagi siswa 

yang berupa sikap positif terhadap proses belajar siswa serta bertujuan sebagai 

berikut: meningkatkan perhatian siswa selama pelajaran berlangsung,

meningkatkan motivasi belajar, meningkatkan kegiatan belajar dan membina 

tingkah laku siswa yang produktif. Salah satu tujuan dari penguatan adalah 

meningkatkan kegiatan belajar dan membina tingkah laku yang produktif, 

sehingga tujuan pembelajaran diharapkan akan tercapai secara optimal. 

Tingkah laku siswa yang produktif akan menjadikan proses pembelajaran 

lebih bermakna. Tujuan pemberian penguatan juga untuk meningkatkan motivasi 

siswa yang diharapkan selama proses pembelajaran siswa akan semangat untuk 

mengikutinya. 

2.1.4.3 Komponen Penguatan 

Komponen-komponen penguatan harus dikuasai oleh guru. Ada tiga 

komponen penguatan menurut Anitah (2009:7.25)  yaitu penguatan verbal, non 

verbal dan penguatan tak penuh. Penguatan verbal adalah penguatan yang paling 

mudah digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Penguatan verbal diberikan 

dalam bentuk komentar, pujian, dukungan atau dorongan diharapkan dapat 

meningkatkan tingkah laku dan penampilan siswa. Sebagai contoh: kata “benar”, 

“bagus”, “pintar”, dan “betul sekali”.

Penguatan non verbal dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai 

berikut: mimik dan gerakan badan, gerakan guru mendekati siswanya, 
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memberikan sentuhan, melakukan hal yang menyenangkan, dan pemberian simbol 

kepada siswa misalkan memberikan bintang atau simbol  senyum kepada siswa 

yang telah melakukan perilaku positif. Siswa akan merasa senang jika 

pekerjaannya dihargai dengan memberikan simbol-simbol bagi yang dapat 

menjawab pertanyaan guru atau yang paling cepat mengerjakan tugas. 

Penguatan tak penuh diberikan untuk jawaban siswa yang hanya sebagian 

benar, sedangkan bagian yang lain masih perlu diperbaiki. Sebagai contoh: 

“pekerjaan kamu sudah benar, tetapi masih ada yang perlu diperbaiki”. Ketiga 

komponen penguatan yang dikemukakan oleh Anitah, jika ketiga penguatan 

dilakukan oleh guru maka pembelajaran akan berjalan dengan efektif. Penggunaan 

keterampilan dalam kelas dilaksanakan secara selektif, disesuaikan dengan tingkat 

kemampuan, usia siswa kebutuhan dan tujuan. Pemberian penguatan harus 

bermakna bagi siswa. Uno (2008:169-170) mengemukakan 6 macam komponen 

penguatan yaitu penguatan verbal, penguatan gestural, penguatan dengan cara 

mendekati, penguatan dengan sentuhan, penguatan dengan memberikan kegiatan 

yang menyenangkan. 

Berdasarkan beberapa pengertian komponen penguatan, dapat diketahui 

komponen-komponen dari penguatan ada penguatan verbal yaitu penguatan yang 

diberikan melalui kata-kata seperti “bagus”, “benar”, “betul”, dan lain sebagainya. 

Penguatan non verbal dapat dilakukan dengan mimik dan gerakan seperti 

mengacungkan jempol, sentuhan, seperti menepuk pundak siswa, kegiatan yang 

menyenangkan, dan pemberian simbol seperti pemberian emoticon smile kepada 
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siswa yang dapat menjawab. Komponen-komponen penguatan menjadi indikator 

penyusunan angket pemberian penguatan pada penelitian ini. 

2.1.4.4 Prinsip-prinsip Penguatan 

Penguatan yang diberikan oleh guru hendaknya dapat berfungsi secara 

efektif. Dalam memberikan penguatan, guru hendaknya memperhatikan prinsip-

prinsip pemberian penguatan. Penguatan yang baik ketika pembelajaran baru 

dimulai. Sehingga dapat bermakna bagi siswa yang mendapat penguatan. 

Hasibuan (2012:60) prinsip penguatan yaitu penuh kehangatan dan keantusiasan, 

menghindari penggunaan respon negatif, bermakna bagi siswa, dan dapat bersifat 

pribadi maupun kelompok. 

Pendapat dari Anitah (2009:7.28-9), prinsip-prinsip pemberian penguatan 

adalah kehangatan dan keantusiasan, kebermaknaan, dan menghindari respon 

negatif. Pemberian penguatan secara hangat dan antusias seperti dengan wajah 

yang gembira dan riang memberi kesan bahwa penguatan yang diberikan memang 

sungguh-sungguh. Siswa akan merasa senang jika guru memberikan penguatan 

dengan wajah yang ceria dibandingkan dengan ekspresi yang sedih atau galak. 

Kehangatan guru dapat dilihat dari gerakan, suara guru dan sikap guru terhadap 

siswanya.  

Penguatan haruslah bermakna sehingga siswa terdorong lebih giat untuk 

bekerja dan meningkatkan penampilannya. Contoh seorang siswa membuat 

gambar yang bagus, kemudian guru mengatakan “lukisan kamu sangat bagus”. 

Siswa akan merasa senang jika lukisan yang digambarnya melalui kerja keras 

mendapat pujian yang baik dari guru. 
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Kata-kata kasar, celaan, dan ejekan yang dilontarkan oleh guru dapat 

menghancurkan kelas yang kondusif. Guru harus menahan celaan yang ingin 

dilontarkan untuk menjaga kondisi kelas. Ketika siswa menjawab dengan salah, 

maka guru sebaiknya menahan diri untuk melontarkan respon negatif. Usman 

(2013:82) prinsip-prinsip pemberian penguatan ada tiga yaitu kehangatan dan 

keantusiasan, kebermaknaan, dan menghindari respon yang positif. 

Berdasarkan beberapa prinsip yang dikemukakan, maka dapat disimpulkan 

bahwa prinsip-prinsip penguatan antara lain kehangatan dan keantusiasan yang 

dapat memberi kesan yang sungguh-sungguh kepada siswa, prinsip kebermaknaan 

artinya setiap guru memberikan penguatan, siswa akan merasa dirinya terdorong 

dan akan meningkatkan perilakunya, prinsip menghindari respon yang negatif 

artinya guru harus bisa menahan celaan yang akan keluar dari mulut guru karena 

dapat merusak suasana kelas yang kondusif. 

Setelah memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran, maka diharapkan 

proses pembelajaran akan berlangsung secara efektif sehingga siswa termotivasi 

mengikuti pelajaran selain itu tujuan dari pembelajaran akan tercapai. Penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada guru agar pemberian 

penguatan mendapat hasil yang bagus, yaitu dengan memperhatikan prinsip-

prinsip penguatan sehingga siswa akan lebih termotivasi dalam pembelajaran dan 

berdampak pada hasil belajar yang bagus. 

2.1.4.5 Cara Melakukan Penguatan 

Pemberian penguatan dilakukan dengan beberapa cara agar 

penyampaiannya dapat berjalan secara efektif dan sesuai tujuan. Hasibuan 
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(2012:60) cara melakukan penguatan adalah komponen harus bervariasi, diberikan 

secara langsung, dan penggunaan penguatan tidak penuh untuk keperluan tertentu.  

Seorang guru ketika menggunakan komponen penguatan hendaknya 

bervariasi. Tidak hanya kata-kata “bagus”, “pintar”, saja tetapi penguatan non 

verbal juga diberikan agar siswa tidak merasa bosan. Guru dapat menggunakan 

jempol atau sentuhan untuk memberikan penguatan, selain itu menggunakan 

simbol seperti bentuk stiker senyum atau yang lainnya sehingga siswa akan 

merasa senang  untuk menerimanya. 

Pemberian penguatan sebaiknya diberikan secara langsung dan segera 

jangan diulur-ulur waktunya karena pemberian penguatan setelah muncul perilaku 

positif akan menimbulkan efek yang lebih baik pada siswa. Siswa dapat 

mengetahui secara langsung bahwa perilaku yang dikerjakan merupakan perilaku 

positif sehingga guru memberikan pujian, dengan demikian siswa akan berbuat 

positif lagi bahkan berusaha memperbaikinya lagi. 

Penggunaan penguatan tidak penuh dapat diberikan untuk keperluan 

tertentu, misalnya pekerjaan siswa A belum benar, maka guru dapat memberi 

penguatan tidak penuh seperti “pekerjaan kamu sudah baik tetapi masih ada yang 

salah, sebaiknya di cek kembali”. Guru jangan langsung bilang bahwa pekerjaan 

siswa A salah, maka akan menurunkan percaya diri siswa dan motivasi siswa juga 

akan menurun. 

Usman (2013:83) menjelaskan ada empat cara melakukan penguatan, 

yaitu; pertama, penguatan kepada pribadi tertentu, pemberian penguatan ditujukan 

kepada individu yang telah melakukan perilaku positif secara jelas sehingga dapat 
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berpengaruh secara efektif. Kedua, penguatan kepada kelompok, misalkan dalam 

beberapa kelompok salah satu kelompok selesai mengerjakan terlebih dahulu, 

guru memperbolehkan istirahat. Ketiga, pemberian penguatan dengan segera, 

pemberian penguatan sebaiknya diberikan dengan segera setelah tingkah laku 

siswa yang diharapkan karena siswa akan mengetahui bahwa yang dilakukan 

adalah perilaku positif dan mendapatkan sebuah ganjaran. Keempat adalah variasi 

dalam penggunaan penguatan, jenis penguatan yang digunakan oleh guru 

sebaiknya bervariasi tidak hanya satu macam saja karena akan menyebabkan 

kebosanan bagi siswa yang mendapatkannya.  

Berdasarkan pendapat ahli, maka dapat disimpulkan bahwa cara 

pemberian penguatan yaitu harus bervariasi, dapat dengan penguatan verbal 

maupun non verbal, penguatan diberikan dengan segera agar siswa  merasa 

perilakunya dihargai, penguatan dapat digunakan untuk individu maupun 

kelompok. Guru diharapkan mampu mengaktualisasikan kedalam proses 

pembelajaran setelah mengetahui cara memberikan penguatan kepada siswa 

sehingga proses dan hasil belajar siswa akan tercapai secara optimal.  

2.1.5  Pembelajaran PKn di SD

Salah satu mata pelajaran yang harus ada pada Sekolah Dasar (SD) adalah 

mata pelajaran PKn. Mata pelajaran ini untuk membina sikap warga negara dan 

mampu menjunjung tinggi nilai-nilai negara. Permendiknas No. 22 Tahun 2006  

dalam Winataputra (2014:1.15) dikemukakan bahwa: 

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata 

pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara 

yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan 

kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, 
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terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan 

UUD 1945. 

PKn difokuskan pada pembentukan warga negara agar menjadi warga 

negara yang baik yang dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Amin 

(2011:1.31) PKn diartikan sebagai usaha sadar untuk menyiapkan siswa agar pada 

masa datang menjadi patriot pembela bangsa dan negara. Sebagai warga negara 

yang baik sudah semestinya membela bangsa dan negara sendiri agar dapat 

mempertahankan bangsa Indonesia.  

Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan (PKn) di sekolah dasar 

dimaksudkan sebagai suatu proses belajar mengajar dalam rangka membantu 

siswa agar dapat belajar dengan baik dan membentuk manusia Indonesia yang 

seutuhnya dalam pembentukan karakter bangsa (Susanto 2014:227). Karakter 

bangsa sangat penting bagi kehidupan, semakin berkembangnya globalisasi, maka 

karakter bangsa akan terpengaruh oleh kehidupan masyarakat lain. Mata pelajaran 

PKn dapat membina karakter siswa dalam menghadapi perkembangan intelektual 

dunia.  

Setiap mata pelajaran pasti mempunyai tujuan tertentu, demikian juga 

dengan mata pelajaran PKn. Winataputra (2014:1.15) mengungkapkan tujuan PKn 

adalah agar peserta didik mempunyai kemampuan sebagai berikut: (1) berpikir 

secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan; (2) 

berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, bertindak secara cerdas dalam 

kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti korupsi; (3) 

berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan 
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karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa 

lainnya; dan (4) berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam pencaturan dunia 

secara langsung maupun tidak langsung dengan memanfatkan teknologi informasi 

dan komunikasi. 

Tujuan PKn diharapkan dapat membentuk watak warga negara yang baik, 

mampu menanamkan nilai-nilai luhur dan dapat mempertahankan negara 

Indonesia. Siswa sekolah dasar dibekali dengan PKn yang diharapkan mampu 

membina karakter bangsa Indonesia, tidak terpengaruh dengan budaya luar. 

Dilihat dari tujuannya, PKn merupakan mata pelajaran yang penting bagi siswa. 

Pada penelitian ini, akan meneliti tentang pengaruh pemberian reinforcement 

terhadap motivasi dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn. Hasil belajar 

PKn yang digunakan adalah nilai Ulangan Akhir Semester (UAS) 1 tahun 

2015/2016. 

2.1.6  Hubungan antar Variabel 

Bagian ini menjelaskan tentang hubungan antara variabel pemberian 

reinforcement  dengan variabel motivasi belajar dan hubungan variabel 

pemberian reinforcement dengan variabel hasil belajar. Lebih jelasnya akan 

diuraikan secara rinci berikut ini. 

2.1.6.1 Hubungan Pemberian Reinfoncement terhadap Motivasi Belajar 

Motivasi dan belajar merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. 

Motivasi belajar merupakan unsur yang penting dalam kegiatan pembelajaran. 

Sebaik-baiknya fasilitas yang terdapat di sekolah, jika dalam diri siswa tidak 

mempunyai motivasi belajar maka semua akan sia-sia. Motivasi belajar menurut 
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Uno (2013:23) dorongan internal maupun eksternal dalam diri siswa untuk 

mengadakan perubahan tingkah lakunya dengan beberapa unsur yang didukung.  

Terdapat dua jenis motivasi belajar, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi 

ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam individu itu 

sendiri sedangkan motivasi ekstrinsik merupakan motif yang berasal dari luar. 

Motivasi yang berasal dari luar dapat berupa ganjaran atau hukuman. Ganjaran 

yang berasal dari luar diri siswa disebut dengan proses reinforcement (Uno 

2013:34). Selama proses belajar mengajar berlangsung tingkat motivasi siswa 

tidak selalu stabil melainkan dapat berubah-ubah oleh karena itu, sebagai guru 

harus dapat menjaga kestabilan motivasi siswa. Ada salah satu cara meningkatkan 

motivasi yaitu dengan memberikan penguatan kepada siswa yang telah melakukan 

perilaku positif. 

Proses pemberian penguatan merupakan salah satu keterampilan dasar 

guru dalam mengelola pembelajaran. Tujuan dari pemberian reinforcement itu 

sendiri adalah memelihara motivasi belajar siswa. Penguatan yang diberikan 

kepada siswa dapat berupa penguatan verbal maupun non verbal. Penguatan 

verbal contohnya dengan kata-kata “bagus”, “pintar”, “hebat” dan lain 

sebagainya. Contoh penguatan non verbal adalah dengan cara memberikan 

sentuhan seperti menepuk pundak siswa jika siswa dapat menjawab pertanyaan. 

Berdasarkan uraian hubungan pemberian reinforcement terhadap motivasi 

belajar, maka dapat disimpulkan bahwa penguatan dan motivasi terdapat 

hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Motivasi berperan penting dalam 

pembelajaran, sedangkan penguatan merupakan penguatan motivasi yang berasal 
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dari luar. Memberikan penguatan kepada siswa selama pembelajaran dapat 

meningkatkan motivasi. Antara motivasi dan reinforcement terdapat hubungan 

yang saling mengisi satu sama lain artinya, antara motivasi dan penguatan terjadi 

proses saling memberi dan menerima. 

2.1.6.2 Hubungan Pemberian Reinfoncement terhadap Hasil Belajar 

Salah satu yang menjadi tolak ukur dalam pembelajaran adalah hasil 

belajar. Hasil belajar siswa yang dapat memenuhi KKM (kriteria ketuntasan 

minimal) dapat dikatakan tujuan pembelajaran tercapai. Dalam pembelajaran 

tingkat intelegensi masing-masing siswa berbeda, ada yang pintar dan yang bodoh 

oleh karena itu, guru dituntut untuk dapat membimbing siswa mencapai tujuan 

dan mendapatkan hasil yang memuaskan selama proses belajar. 

Belajar menurut Throndike dalam Siregar dan Nara (2011:28) proses 

interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus merupakan apa saja yang diberikan 

oleh guru, sedangkan respon merupakan reaksi siswa saat diberi rangsangan oleh 

guru. Hartley dan Davies (1978) dalam Sugandi (2006:10) tiap respon siswa 

diberi penguatan.  

Stimulus yang diberikan oleh guru dapat berupa penguatan baik verbal, 

nonverbal maupun penguatan tak penuh. Tujuan pemberian reinforcement adalah 

agar siswa tertarik dengan pelajaran dan siswa memperhatikan guru selama proses 

pembelajaran, sehingga akan mendapatkan hasil yang baik. Hal tersebut dapat 

diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Amarnah, Joharman dan 

Suryandari yang menyatakan ada pengaruh pemberian penguatan terhadap hasil 

belajar siswa.  
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Berdasarkan uraian hubungan pemberian reinforcement terhadap hasil 

belajar, maka dapat disimpulkan antara penguatan dengan hasil belajar terdapat 

hubungan yang saling mempengaruhi. Adanya reinforcement yang diberikan oleh 

guru dapat mempengaruhi hasil belajar siswa tidak terkecuali mata pelajaran PKn, 

karena pada hakekatnya ada stimulus yang diberikan oleh guru maka ada respon 

atau reaksi siswa. Sehingga guru selama proses pembelajaran perlu sesering 

mungkin menggunakan reinforcement kepada siswa.  

2.2  Penelitian yang Relevan 

Berbagai penelitian mengenai pengaruh pemberian reinforcement terhadap 

motivasi dan hasil belajar siswa telah dilakukan. Berikut ini penelitian terdahulu 

yang relevan dengan penelitian ini:

Penelitian pertama dilakukan oleh Amarnah, Joharman dan Suryandari 

(2012) dari FKIP PGSD Universitas Sebelas Maret dengan judul “Pengaruh 

Pemberian Penguatan Positif dan Minat Belajar terhadap Hasil Belajar 

Matematika Kelas IV SD se-Kecamatan Klirong”. Mendapatkan hasil bahwa Pada 

analisis hipotesis 1 yaitu pengaruh pemberian positif terhadap hasil belajar 

matematika kelas IV SD se-Kecamatan Klirong tahun 2012/2013., Hipotesis 

statistiknya adalah Ho : µA1 = µA2 dan H1 : µA1 ≠ μA2 dengan ketentuan tolak Ho

jika hasil Fhitung > Ftabel. Berdasarkan hasil perhitungan Fhitung (59,364) > Ftabel

(3,930). Hal ini berarti tolak Ho dan teruji bahwa ada pengaruh perbedaan 

pemberian penguatan positif terhadap hasil belajar Matematika siswa kelas IV SD 

se-Kecamatan Klirong tahun ajaran 2012/2013. 
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Penelitian kedua dilakukan oleh Vandriyanti, Suntoro dan Nurmalisa 

dengan judul “Pengaruh Pemberian Penguatan oleh Guru terhadap Hasil Belajar 

PKn Siswa Kelas VIII SMP 1 Jati Agung”. Hasil yang diperoleh adalah x2
 hitung 

= 14,85, dikonsultasikan dengan Chi Kuadrat pada taraf signifikan 5% (0,05) dan 

derajat kebebasan = 4 maka diperoleh x2
tabel = 9,49. Dengan demikian x2

 hitung 

lebih besar dari x2
tabel (x2

 hitung ≥ x2
tabel ), yaitu 14,85 ≥ 9,49 maka H0 ditolak 

dan Hi diterima. Berdasarkan uraian peneliti, maka dapat disimpulkan ada 

pengaruh yang signifikan antara pemberian penguatan oleh guru terhadap hasil 

belajar pendidikan kewarganegaraan siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Jati Agung. 

Penelitian ketiga, dilakukan oleh Arifin (2013) dari Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Malang dengan judul “Peningkatan Motivasi Belajar melalui 

Analisis Pengaruh Pemberian Penguatan dalam Kegiatan Pembelajaran Siswa 

SMA Negeri 3 Takalar”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa pemberian 

penguatan dalam kegiatan pembelajaran dapat memberi pengaruh positif terhadap 

peningkatan motivasi belajar siswa SMA Negeri 3 Takalar.  

Penelitian keempat, dilakukan oleh Azriyusa dan Kusrini (2014)  dari 

Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan IPA Universitas Negeri Surabaya 

dengan judul “Pengaruh Pemberian Penguatan terhadap Hasil Belajar Matematika 

Siswa Kelas VII SMP Negeri Kamal pada Materi Bilangan Bulat”. Berdasarkan 

perhitungan statistik uji analisis varians satu arah diperoleh bahwa terdapat 

pengaruh pemberian penguatan terhadap hasil belajar matematika dengan nilai 

Fhitung = 21,3 dan Ftabel = 6,98. 
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Penelitian kelima, dilakukan oleh Lovita (2013) dari Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Padang dengan judul “Pengaruh Penguatan Guru dan Perhatian 

Orang Tua  terhadap Motivasi Belajar Siswa di SMK Perbankan Riau”. Dari 

penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

antara penguatan guru terhadap motivasi belajar siswa di SMK Perbankan Riau.  

Dari data yang diolah dengan uji F didapatkan nilai sig 0,000 < 0,05 yang berarti 

Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan antara penguatan guru dan perhatian orang tua terhadap motivasi 

belajar siswa. 

Penelitian keenam, dilakukan oleh Kurniati (2015) dari Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Kependidikan Universitas Negeri Lampung dengan judul “Pengaruh 

Positive Reinforcement terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa”. Berdasarkan 

hasil penelitian dilihat dari hasil uji hipotesis, diperoleh kesimpulan bahwa 

positive reinforcement mempengaruhi hasil belajar matematika. Hal tersebut 

dilihat dari perolehan rerata nilai post-test siswa pada kelas eksperimen yang 

menerapkan positive reinforcement lebih tinggi daripada rata-rata nilai post-test 

kelas kontrol yang menerapkan pembelajaran konvensional. Selain itu, kelas 

eksperimen memiliki selisih rata-rata nilai pre-test dan post-test yang lebih tinggi 

yaitu dibanding kelas kontrol, hal ini menunjukkan bahwa penerapan positive 

reinforcement mempengaruhi hasil belajar siswa. 

Penelitian ketujuh, dilakukan oleh Yuliana (2013) dari Jurusan Pendidikan 

Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Kependidikan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Tanjungpura dengan judul “Pengaruh Keterampilan Mengajar Guru terhadap 
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Motivasi Belajar Kelas XI IPS SMA Katolik Talino”. Berdasarkan hasil 

pengolahan data SPSS 16.0 pengujian hipotesis maka diperoleh nilai thitumg

sebesar 4,289 dan t tabel sebesar 2,109816., karena nilai thitung > ttabel signifikasi < 

0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa, terdapat 

pengaruh yang positif dan signifikan keterampilan mengajar guru dengan motivasi 

belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas XI IPS SMA Katolik Talino 

Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. 

Penelitian kedelapan, dilakukan oleh Maslichah K dan Haryono (2012) 

Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Universitas Negeri Surabaya dengan judul “Pemberian Penguatan (Reinforcement)

dalam Pembelajaran Matematika Pada Materi Sistem Persamaan Linear Dua 

Variabel (SPLDV) di KElas VIII SMP Al-Azhar Menganti Gresik”. Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif, berdasarkan tabel hasil analisis angket respon 

siswa, dari 7 pernyataan tentang respon siswa terhadap pembelajaran dengan 

menerapkan pemberian penguatan, sebanyak 1 pernyataan mendapatkan respon 

positif dari siswa dan 6 pernyataan mendapatkan respon sangat positif dari siswa. 

Hal ini menunjukkan bahwa siswa senang terhadap pembelajaran dengan 

menerapkan pemberian penguatan, dan dapat disimpulkan bahwa respon siswa 

terhadap pembelajaran dengan menerapkan pemberian penguatan adalah sangat 

positif dengan persentase rata-rata sebesar 92,63%. 

Penelitian kesembilan, dilakukan oleh Wafula, Malimbe, dan Kafu (2011) 

dari Universitas Chepkoilel, Kenya dengan judul “Classroom Management: The 

State of Positif Reinforcement in Secondary Education in Kenya”. Memperoleh 
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hasil bahwa penguatan positif dianggap teknik yang berguna untuk meningkatkan 

siswa berperilaku dan bekerja keras dalam pekerjaan di kelas. 

Penelitian kesepuluh, dilakukan oleh Dilakukan oleh Hoque (2013) dari 

Universitas Kalyani, India dengan judul “Effect of Reinforcement on Teaching-

Learning Process”. Mendapatkan hasil bahwa pada kelompok eksperimen yaitu 

yang diberi perlakuan reinforcement memperoleh hasil tes yang lebih tinggi 

daripada kelas kontrol yang tidak diberi perlakuan. Dapat disimpulkan bahwa 

reinforcement mempengaruhi hasil belajar siswa.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengetahui pengaruh 

pemberian penguatan. Perbedaannya yaitu pada variabel, subyek, dan metode 

penelitian. Peneliti mendeskripsikan pengaruh pemberian reinforcement terhadap 

motivasi dan hasil belajar dengan subyek siswa kelas III se-Gugus Ngudi Kawruh 

Kecamatan Karanglewas Banyumas dan menggunakan metode ex post facto. 

2.3  Kerangka Berpikir 

Pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang mendapatkan hasil 

belajar yang baik. Pemerolehan hasil belajar yang baik, maka dapat dikatakan 

tujuan dari proses pembelajaran tercapai. Guru masih merasa tidak puas akan hasil 

belajar yang diperoleh siswa karena masih terdapat beberapa hasil belajar siswa 

yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM). Hasil belajar yang 

diperoleh siswa dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari dalam maupun dari 

luar siswa. Salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar yang berasal dari 

luar adalah pemberian penguatan. Pemberian penguatan dapat meningkatkan 
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kegiatan belajar siswa. Siswa akan berusaha meningkatkan hasil belajarnya jika 

memperoleh dorongan dari luar yaitu penguatan. 

Keberhasilan siswa dalam pembelajaran tidak terlepas dari motivasi yang 

terdapat pada siswa. Motivasi dalam proses belajar mengajar sangat dibutuhkan, 

karena dengan motivasi siswa akan terdorong untuk melakukan sesuatu seperti 

belajar. Pada hakekatnya motivasi belajar merupakan dorongan untuk belajar dari 

seseorang. Sudah kita ketahui bahwa motivasi ada dua yaitu instrinsik dan 

ekstrinsik. Slavin (1987) dalam Huda (2014:36) menyatakan motivasi ekstrinsik 

lebih baik daripada motivasi intrinsik, sehingga perlu adanya reinforcement dalam 

pembelajaran. Motivasi dapat tumbuh dan ditingkatkan oleh guru dengan 

melakukan penguatan kepada siswa misalnya dengan memberi hadiah yang dapat 

menjawab pertanyaan, hadiah tersebut dapat dalam bentuk kata-kata.  

Pemberian penguatan merupakan upaya memberikan dorongan, tanggapan 

maupun hadiah kepada siswa agar dalam mengikuti pelajaran merasa dihormati. 

Penguatan adalah pemberian respon yang diberikan oleh guru kepada tingkah laku 

siswa yang positif. Ada dua jenis penguatan yaitu penguatan positif dan penguatan 

negatif. Penguatan positif dapat berupa kata-kata “bagus”, “baik”, “pintar” yang 

dilontarkan kepada siswa jika melakukan hal yang positif, sedangkan penguatan 

negatif dapat dikatakan sebagai hukuman. Seorang guru alangkah baiknya 

menggunakan penguatan positif saja. Guru yang memberikan penguatan negatif 

kepada siswa maka dapat menghancurkan kondisi kelas.  

Pemberian penguatan yang terlaksana selama pembelajaran akan 

menjadikan suasana kelas yang menyenangkan dan pembelajaran dapat dikatakan 
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efektif yang dapat berimbas kepada motivasi siswa dan hasil belajar siswa yang 

meningkat. Dengan demikian terdapat pengaruh antara pemberian reinforcement 

terhadap motivasi dan hasil belajar siswa.  Kerangka berpikir dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 

Keterangan: 

: Pengaruh yang akan diteliti, tentang pengaruh penguatan terhadap 

motivasi belajar dan hasil belajar. 

Motivasi Belajar

1. penuh semangat

2. memiliki rasa percaya diri 

yang tinggi 

3. memiliki rasa penasaran 

atau ingin tahu yang tinggi

4. adanya cita-cita masa 

depan

5. adanya penghargaan dalam 

belajar

6. mampu “jalan sendiri” 

ketika guru meminta siswa 

mengerjakan sesuatu

7. adanya kegiatan yang 

menarik dalam belajar

Pemberian Reinforcement
1. penguatan verbal 

2. non verbal 

3. penguatan tidak penuh

Hasil Belajar

Hasil Ulangan Akhir 

Semester (UAS) 1 Kelas III 

Mata Pelajaran PKn
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2.4  Hipotesis 

Sugiyono (2014:99) “hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam 

bentuk kalimat pertanyaan”. Berdasarkan kerangka berpikir yang telah diuraikan 

peneliti, maka rumusan hipotesis adalah sebagai berikut: 

(1) H01 : Tidak ada pengaruh antara pemberian reinforcement terhadap 

motivasi belajar siswa kelas III pada mata pelajaran PKn se-Gugus 

Ngudi Kawruh Kecamatan Karanglewas Banyumas.

H01 : ρ = 0

Ha1 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara pemberian reinforcement

terhadap hasil belajar siswa kelas III pada mata pelajaran PKn se-

Gugus Ngudi Kawruh Kecamatan Karanglewas Banyumas.

Ha1 : ρ ≠ 0

(2) H02 : Tidak ada pengaruh antara pemberian reinforcement terhadap hasil 

belajar siswa kelas III pada mata pelajaran PKn se-Gugus Ngudi 

Kawruh Kecamatan Karanglewas Banyumas.

H02 : ρ = 0

Ha2 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara pemberian reinforcement

terhadap hasil belajar siswa kelas III pada mata pelajaran PKn se-

Gugus Ngudi Kawruh Kecamatan Karanglewas Banyumas.

H02 : ρ ≠ 0
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BAB 5 

PENUTUP 

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Pemberian Reinforcement terhadap 

Motivasi dan Hasil Belajar Siswa Kelas III Mata Pelajaran PKn se-Gugus Ngudi 

Kawruh Kecamatan Karanglewas Banyumas” telah selesai dilaksanakan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat dibuat simpulan dan 

saran sebagai berikut.

5.1 Simpulan 

Berdasarkan analisis data, hasil dan pembahasan yang telah dikemukakan 

oleh peneliti, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut: 

(1) Pengujian hipotesis pertama yaitu thitung > ttabel (11,070 > 1.97559) dan 

signifikansi < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa pemberian reinforcement 

berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi belajar siswa mata pelajaran 

PKn. Pengaruh pemberian reinforcement terhadap motivasi belajar PKn 

sebesar 0,667 yang berarti hubungan kedua variabel adalah kuat. Sumbangan 

pengaruh pemberian reinforcement terhadap motivasi belajar PKn siswa 

diperoleh nilai 44,5% selebihnya ditentukan oleh faktor lain. Hasil penelitian  

membuktikan bahwa motivasi belajar PKn siswa banyak bergantung pada 

pemberian reinforcement yang dilakukan oleh guru. Semakin sering guru 

memberikan reinforcement kepada siswa yang melakukan hal positif, maka 

semakin tinggi pula motivasi belajar siswa khususnya pada mata pelajaran 

PKn. 
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(2) Pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa thitung > ttabel (17,458 >

1.97559) dan signifikansi < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa pemberian 

reinforcement berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar PKn 

siswa. Hubungan variabel pemberian reinforcement terhadap variabel hasil 

belajar PKn siswa sebesar 0,816 yang dapat diartikan bahwa hubungan kedua 

variabel erat sekali karena nilai mendekati 1. Sumbangan pengaruh 

pemberian reinforcement terhadap hasil belajar PKn siswa kelas III SDN se-

Gugus Ngudi Kawruh Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas sebesar 

66,6%, selebihnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam 

penelitian. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pemberian reinforcement 

oleh guru kepada siswa dapat meningkatkan hasil belajar. Pemberian 

reinforcement merupakan dorongan dari luar siswa yang dapat meningkatkan 

usahanya untuk belajar lebih giat sehingga mendapatkan hasil belajar yang 

tinggi khususnya mata pelajaran PKn. Semakin tinggi pemberian 

reinforcement oleh guru, semakin tinggi pula hasil belajar PKn siswa. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, 

maka peneliti dapat memberi saran kepada guru dan kepala sekolah. Hal ini 

bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Berikut saran yang dapat peneliti 

uraikan. 

5.2.1 Bagi Guru 

(1) Guru sebaiknya dapat menguasai keterampilan-keterampilan dasar salah 

satunya adalah pemberian penguatan. Pemberian penguatan tidak hanya 
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diberikan dalam bentuk verbal saja, namun pemberian penguatan bentuk non 

verbal juga tidak kalah pentingnya untuk meningkatkan motivasi dan hasil 

belajar siswa. Pemberian penguatan non verbal dapat berupa mimik dan 

gerakan guru, sentuhan yang diberikan, cara mendekati, kegiatan yang 

menyenangkan di kelas, dan hadiah. Misalnya, guru memberikan sebuah 

hadiah berupa pin bintang yang terbuat dari kertas kepada siswa yang 

mendapatkan nilai tertinggi. Hal ini dapat membuat siswa merasa senang dan 

berusaha untuk mengulanginya lagi. 

(2) Guru hendaknya tidak mengesampingkan penguatan non verbal jenis 

sentuhan. Walaupun pemberian penguatan dengan sentuhan harus dilakukan 

secara hati-hati kepada siswa, namun ketika siswa mendapat sentuhan dari 

guru akan merasa dirinya diperhatikan oleh guru sehingga menumbuhkan 

motivasi belajar siswa yang berdampak kepada nilai hasil belajar yang tinggi. 

Siswa kelas III merupakan peralihan dari kelas rendah ke kelas tinggi yang 

umurnya diantara 8-13 tahun sehingga masih menjadi hal yang wajar jika 

guru menyentuh muridnya seperti menepuk pundak siswa walupun berbeda 

jenis. 

5.2.2 Bagi Kepala Sekolah 

(1) Sesuai dengan fungsi kepala sekolah sebagai pendidik (educator) yang 

memperhatikan tingkat kompetensi yang dimiliki guru agar kegiatan belajar 

mengajar dapat berjalan secara efektif. Sebaiknya kepala sekolah senantiasa 

memfasilitasi dan mendorong guru agar meningkatkan kompetensi yang 

dimiliknya seperti pelatihan-pelatihan keterampilan memberikan penguatan 

non verbal. 
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(2) Kepala sekolah sebagai supervisor yaitu untuk mengetahui sejauh mana guru 

dapat melaksanakan pembelajaran. Secara berkala kepala sekolah perlu 

melakukan kunjungan kelas untuk mengamati proses pembelajaran secara 

langsung terutama mengamati keterampilan memberikan penguatan  non 

verbal yang dilaksanakan oleh guru. Jika diketahui kelemahan guru dalam 

memberikan penguatan non verbal, maka diupayakan solusi dan tindak lanjut 

agar guru dapat memperbaiki kekurangannya. 

(3) Kepala sekolah sebagai administrator berkenaan dengan pengelolaan 

keuangan. Peningkatan kompetensi guru tidak terlepas dari biaya, oleh karena 

itu kepala sekolah sebaiknya dapat mengalokasikan anggaran untuk 

peningkatan kompetensi guru. Seperti mengalokasikan biaya untuk 

menambah bahan-bahan kerajinan agar guru terampil membuat kerajinan 

seperti smile sebagai bentuk penguatan non verbal yang diberikan kepada 

siswa.  

5.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya 

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dan hasil belajar PKn siswa 

tidak hanya pemberian reinforcement saja masih banyak faktor lain yang 

dapat mempengaruhinya, oleh karena itu diharapkan peneliti selanjutnya 

meneliti faktor-faktor psikologis lain yang dapat mempengaruhi motivasi 

dan hasil belajar siswa selain faktor pemberian reinforcement. 

2. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat meneliti pengaruh pemberian 

reinforcement pada mata pelajaran lain yang dapat mempengaruhi 

motivasi dan hasil belajar, sehingga dapat mengetahui seberapa besar 

kontribusi pemberian reinforcement pada mata pelajaran yang lainnya. 
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