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ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya hasil belajar siswa kelas V SDN 29
Cakranegara pada mata pelajaran IPS, oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan tujuan
meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas V di SDN 29 Cakranegara.Subyek peneliti ini
adalah siswa kelas V semester II Tahun Pelajaran 2016/2017.Data dikumpulkan dengan
menggunakan tes dan non tes untuk mengukur aktivitas dan hasil belajar siswa.Penelitian ini
dilakukan melalui 2 siklus, setiap siklusnya terdapat aktivitas siswa dan guru yang diperoleh
melalui lembar observasi, sedangkan untuk data hasil belajar siswa diperoleh dari hasil tes
evaluasi. Dari hasil analisis data aktivitas belajar siswa pada siklus I memperoleh skor 62
dengan kategori cukup baik dan mengalami peningkatan pada siklus II yakni memperoleh skor
76 dengan kategori sangat baik.untuk hasil belajar siswa pada siklus I, nilai rata – rata hasil
evaluasi mencapai 66 dengan persentase ketuntasan klasikalnya mencapai 46% dengan jumlah
siswa yang tuntas sebanyak 13 orang siswa dari 28 orang siswa. Pada siklus II, nilai rata – rata
hasil evaluasi mencapai 86 dengan persentase klasikalnya mencapai 93% dengan jumlah siswa
yang tuntas sebanyak 26 orang siswa dari 28 orang siswa yang mengikuti tes. Hasil ini
menunjukkan bahwa, dengan menerapkan metode reward and punishment pada pembelajaran
dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS kelas V SDN 29 Cakranegara
tahun Pelajaran 2016/2017.

Kata Kunci :reward, punishment dan pembelajaran IPS
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Application Of Reward and Punishment Methods As An Effort To Improve IPS Learning
Outcomes Grade V Students SDN 29 Cakranegara Academic Year 2016/2017.

By :

Ni Nyoman Febriana Pradnya Sari

NIM. E1E 213 136

ABSTRACT

This research is motivated by the low learning outcomes of students of grade V SDN 29
Cakranegara on IPS subjects, therefore this study was conducted with the aim of improving the
learning outcomes of IPS students of class V in SDN 29 Cakranegara. The subject of this
researcher is the second grader of the second semester of the academic year of 2016/2017. Data
were collected by using test and non to measure student's learning activity and result. This
research is done through 2 cycles, each cycle there are student and teacher activity obtained
through observation sheet, while for data of student learning result obtained from result of
evaluation test. From result of data analysis of student activity activity on cycle I get score 62
with good enough category and experience improvement in cycle II that get score 76 with
category very baik.untuk result of student learning in cycle I, mean value of result of evaluation
reach 66 with percentage Classical mastery reaches 46% with total number of complete students
as 13 students from 28 students. In cycle II, the average value of the evaluation result reached 86
with the classical percentage reaching 93% with the total number of completed students as many
as 26 students from 28 students who took the test. These results indicate that, by applying the
reward and punishment method on learning can improve student learning outcomes in the
subjects of social studies class V SDN 29 Cakranegara in Lesson 2016/2017.

Keywords : reward, punishment, and IPS Learning
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang memerlukan usaha dan dana

yang cukup besar, hal ini diakui oleh semua orang atau suatu bangsa demi

kelangsungan masa depannya.Menurut Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003

tentang system Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 (1) Pendidikan adalah usaha sadar

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta

keterampilanyang diperlukandirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah cabang ilmu pengethauan yang

mempelajarai tingkah laku manusia baik secara perorangan maupun tingkah laku

kelompok.Belajar merupakan suatu hal pokok yang melekat pada peserta didik

(Nursed Sumaatnadja, 2010 : 1-6) sehingga dalam pembelajarannya membutuhkan

strategi dan media yang tepat. Selain itu, juga diperlukan penanaman konsep yang

lebih mendalam pada diri siswa.

Bila menengok pembelajaran yang telah dilakukan, guru hanya menggunakan

metode pembelajaran yang monoton dan kurang bervariasi. Akibatnya banyak

peserta didik kurang paham dengan materi yang disampaikan dan banyak peserta

didik yang berperilaku tidak disipilin sehingga peserta didik  yang menunjukan data

hasil belajar IPS masih tergolong rendah, yang ditandai dengan banyaknya siswa

yang mendapat nilai rata – rata di bawah KKM yaitu 75. Dari 28 orang siswa jumlah

siswa yang tuntas sebanyak 11 siswa dengan persentase sebanyak 39,3% dan siswa

yang tidak tuntas sebanyak 17 siswa dengan persentase 60,7%.

Dari hasil pembelajaran IPS dalam upaya meningkatkan hasil belajar

diperlukan suatu usaha untuk berani melakukan penilaian terhadap semua komponen

pendidikan yang ada, selanjutnya mengadakan langkah – langkah perbaikan dan

penyempurnaan. Banyak faktor yang membuat peserta didik termotivasi dalam

belajar dan berprestasi salah satunya yaitu dengan memberikan penghargaan

(Reward) dan hukuman (Punishment).Pemberian reward (penghargaan) digunakan

untuk merangsang siswa agar lebih aktif belajar, sedangkan pemberian
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punishment(hukuman) digunakan untuk memberikan efek jera kepada siswa agar

tidak melakukan kesalahan dalam belajar.

Berdasarkan berbagai alasan tersebut maka penelitian ini dibuat dan diberi

judul: “Penerapan Metode Reward and Punishment Sebagai Upaya Peningkatkan

Hasil Belajar IPS Siswa Kelas V SDN 29 Cakranegara Tahun ajaran 2016/2017”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian ini adalah:

“ Bagaimana penerapan metode Reward and Punishment Sebagai Upaya

Peningkatkan Hasil Belajar IPS Siswa Kelas V SDN 29 Cakranegara Tahun Ajaran

2016/2017” ?

II. KAJIAN PUSTAKA

A. Metode Pembelajaran

Metode adalah cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah

ditetapkan. Dalam kegiatan belajar mengajar, metode diperlukan oleh guru, dan

peggunaannya pun bervariasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai (Eveline

Siregar, 2014 : 80).

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran

lebih bersifat prosedural, yaitu berisi tahapan – tahapan tertentu yang dipilih oleh

masing – masing guru.

B. Metode Reward and Punishment

Metode reward and punishment atau yang biasa disebut sebagai metode

pemberian hadiah dan hukuman. Metode reward and punishment adalah metode

pembelajaran interaktif antara guru dan siswa yang menerapkan system pemberian

hadiah bagi siswa yang aktif dan benar dalam menjawab soal latihan dan sebaliknya

memberikan hukuman bagi siswa yang tidak aktif atau tidak benar dalam menjawab

soal latihan (Jasa Ungguh, 2016 : 242)Macam – macam reward, yaitu verbal dan non

verbal, serta tanda pengghargaan atau hadiah. Macam – macam punishment yaitu

hukuman preventif dan hukuman reprensif. Langkah – langkap metode reward and

punishment secara garis besar yaitu (1) Ditengah – tengah penjelaskan materi, guru

menyelipkan pertanyaan – pertanyaan latihan soal sesuai dengan materi pelajaran
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yang diberikan. (2) Bagi siswa yang aktif menjawab dengan benar mendapat reward

(penghargaan) seperti ucapan yang membangkitkan minat belajar siswa, misalnya

baik, bagus, pintar. (3) Bagi siswa yang membuat keributan dikelas atau malas

belajara diberikan kesempatan menjawab soal. Jika menjawab dengan benar akan

diberi reward tetapi jika menjawab salah dan terbukti membuat keributan maka akan

mendapatkan punishmet (hukuman) yang sesuai dengan tingkat kesalahannya.

C. Hasil Belajar

Menurut Nana Sudjana (Kunandar, 2013 : 276) hasil belajar adalah suatu

akibat dari proses belajar dengan menggunakan alat pengukuran, yaitu berupa tes

yang disusun secara terencana. Sedangkan menurut S. Nasution (Kunandar, 2013 :

276) berpendapat bahwa hasil belajar adalah suatu perubahan pada individu yang

belajar, tidak hanya mengenai pengetahuan, tetapi juga membentuk kecakapan dan

penghayatan dalam diri individu yang belajar. Kesimpulannya, hasil

belajarmerupakan tingkat keberhasilan  yang  dicapai  siswa  baik  secara  individu

maupun kelompok

D. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

Nursed Sumaatnadja (Silvester Petrus, 2010 : 1-6) menyatakan bahwa ilmu

social adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia baik

secara perorangan maupun tingkah laku kelompok. Oleh karena itu, ilmu social

adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan mempelajari manusia

sebagai anggota masyarakat.

Dengan demikian jelas bahwa IPS berinduk kepada ilmu – ilmu social, dengan

pengertian bahwa teori, konsep, prinsip yang diterapkan pada IPS adalah teori, konsep

dan prinsip yang ada dan berlaku pada ilmu – ilmu social.

E. Kerangka Berfikir

Metode pembelajaran juga dikatakan sebagai kerangka konseptual yang

menggambarkan prosedur yang sistematik dalam mengorganisasikan pengalaman

belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi

guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Jika guru tepat memilih

metode, maka akan efektif pencapaian tujuan pembelajaran tersebut. Saat ini,
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pembelajaran di SD masih menggunakan metode pembelajaran konvensional yang

didominasi metode ceramah guru (teacher center).

Metode reward and punishment adalah metode pembelajaran interaktif antara

guru dan siswa yang menerapkan system pemberian hadiah bagi siswa yang yang

aktif dan benar dalam menjawab soal latihan dan sebaliknya memberikan hukuman

bagi siswa yang tidak aktif dan siswa yang tidak dapat menjawab pertanyaan dengan

benar dalam menjawab soal latihan.

F. Hipotesis Tindakan

Dari kajian teori dan kerangka berfikir diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis

tindakan adalah jika penerapan metode reward and punishment dilaksanakan secara

optimal, maka hasil belajar IPS sisa kelas V SDN 29 Cakranegara tahun ajaran

2016/2017 akan meningkat.

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Setting dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kelas V SDN 29 Cakranegara tahun ajaran

2016/2017. SDN 29 Cakranegara bertempat di Jln. Sriwijaya, No. 22, Kelurahan

Sapta Marga, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.Penelitian Tindakan Kelas (PTK)

dilaksanakan pada semeseter Genap selama 2 bulan mulai dari bulan Februari -

Maret Tahun Ajaran 2016/2017.

B. Subjek dan Observer Penelitian

Subyek penelitian adalah siswa – siswi kelas V SDN 29 Cakranegara, yang

berjumlah 28 orang dengan 14 orang siswa perempuan dan 14 Orang siswa laki –

laki. Obyek penelitian ini,adalah hasil belajar IPA siswa.Kegiatan observasi

dilakukan oleh Ibu Gusti Ayu Putriwati, S.Pd selaku wali kelas V.

C. Faktor yang Diteliti

Dalam penelitian ini ada beberapa faktor yang akanditeliti, yaitu sebagai

berikut, Faktor guru yang diteliti adalah kemampuan guru dalam melaksanakan

proses pembelajaran IPA dengan menggunakan strategi pembelajaran reward and

punishment.Faktor siswa yang diteliti adalah hasil belajar siswa dalam proses

pembelajaran menggunkan strategi pembelajaran reward and punishment.



ix

D. Variabel Penelitian

1. Variabel Tindakan

Penerapan metode reward and punishment pada pelajaran IPS di kelas V

SDN 29 Cakranegara.Metode reward and punishment dilakukan ditengah –

tengah penjelaskan materi, guru menyelipkan pertanyaan – pertanyaan latihan

soal sesuai dengan materi pelajaran yang diberikan. Bagi siswa yang aktif

menjawab dengan benar mendapat reward (penghargaan) seperti ucapan yang

membangkitkan minat belajar siswa, misalnya baik, bagus, pintar dan siswa

yang tidak aktif mendapat punishment (hukuman) seperti menghafal pelajaran

atau mengerjakan soal soal.

2. Variabel Harapan

Tingkat keberhasilan yang dicapai siswa dalam belajar IPS di kelas V

SDN 29 Cakranegara yang dicapai siswa baik secara individu maupun kelompok

pada materi pelajaran setelah mengikuti kegiatan atau pengalaman belajar dalam

waktu tertentu yang dinyatakan dalam nilai atau skor.

E. Rancangan dan Langkah-Langkah Penelitian

1. Rancangan Penelitian

Penelitian tindakan kelas ini direncanakan di kelas V SDN 29

Cakranegara.Rancangan penelitian yang diterapkan adalah rancangan penelitian

tindakan kelas.Penelitian ini dilakukan dalam bentuk siklus.Dimana pada tiap

siklus dilaksanakan perbaikan – perbaikan yang ingin dicapai melalui tahap

refleksi.

2. Langkah Penelitian

Prosedur penelitian tindakan kelas ini direncanakn terbagi menjadi dua

siklus dan dari setiap siklus dilaksanakan sesuai dengan perubahan yang ingin

dicapai. Dimana setiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu: perencanaan,

pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi.

F. Metode Pengumpulan Data
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Untuk memperoleh data yang diinginkan, maka alat atau instrument yang

digunakan dalam penelitian harus tepat dan akurat.Data dalam penelitian ini adalah

aktivitas kinerja guru, aktivitas belajar siswa, dan hasil belajar siswa yaitu tes dan

lembar observasi.

G. Instrument Penelitian

Adapun instrument yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Tes

Tes digunakan untuk mengukur hasil belajar kognitif siswa. Tes yang

digunakan dalam penelitian ini adalah tes tertulis dengan jenis tes essay. Tes

diberikan setiap akhir pertemuan.

2. Lembar Observasi

Lembar observasi ini berisi mengenai tingkah laku siswa dalam proses

pembelajaran dan bagaimana pemberian reward dan punishment yang

dilakukan oleh guru.

H. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul untuk dianalisis dalam penelitian ini meliputi data

aktivitas dan hasil belajar siswa.Data tentang hasil belajar siswa diambil dari hasil

tes dan data aktivitas belajar diperoleh dengan menggukan observasi.Data tersebut

dapat dianalisis dengan menggunkan analisis deskriptif.

1. Data Aktivitas Guru dan Siswa

a. Ketuntasan belajar siswa individu dikatakan tuntas apabila siswa memperoleh

nilai Menghitung skor maksimal(SM) sebagai berikut:

SM =jumlah descriptor x skor tertinggi

= 20 x 4

= 80

b. Persentase nilai aktivitas guru dan siswa

Rumus yang digunakan untuk menentukan persentase keaktifan siswa dan

guru berdasarkan skor perolehan aktivitas sebagai berikut :

P =
	 		 	 x 100%
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Keterangan : P = Persentase Aktivitas

(Sumadayo, 2013)

Tabel 3.1Kriteria penilaian aktivitas guru dan siswa

No. Persentase
keaktifan

Interval Kategori

1. 90% - 100% 75 – 80 Sangat Baik

2. 80% - 89% 69 – 74 Baik

3. 65% - 79% 62 – 68 Cukup Baik

4. 55% - 64% 55 – 61 Kurang Baik

5. 0% - 54% 0 – 54 Tidak Baik

(Sumber :Nurkencana dan Sunartana, 1990)

2.Hasil Tes

Peserta didik dinyatakan tuntas belajar secara individu bila memperoleh diatas

KKM ≥70.sebagai standar ketuntasan belajar minimal. Nilai akhir individual

persiswa ditentukan dengan rumus:Nilai 			 	x	100
Sedangkan ketuntasan klasikal dianalisis dengan rumus (Aqib, dkk., 2009):P 	 	 	 	x	100	%

Keterangan :

P : Kentuntasan klasikal

IV.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan hasil belajar IPS

dengan menerapkan metodeReward and punishment.Penelitian ini dilaksanakan dalam II

siklus dengan 2 kali pertemuan dengan alokasi waktu setiap pertemuan 3 x 35 menit.

Setelah peneliti menerapkan strategi pembelajaran Reward and Punishmentpada

mata pelajaran IPS kelas V SDN 29 Cakranegara. Adapun ringkasan dari hasil penelitian

pada siklus I, dan siklus II yang memuat rata-rata skor, ketuntasan  hasil belajar siswa,

aktvitas siswa, dan aktivitas guru disajikan pada tabel berikut:
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Table 4.8

Hasil Observasi Aktivitas Siswa, Aktivitas Guru, dan Hasil Belajar Sisiwa Siklus I

dan Siklus II

No Siklus
Rata-rata

nilai siswa

Jumlah

siswa

yang

tuntas

Ketuntasan

belajar

Skor

aktivitas

siswa

Skor

aktivitas

guru

1 I 66 13 46% 62 64

2 II 86 26 93% 76 75

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, pembelajaran pada siklus I dan siklus II mengalami

peningkatan dan terlaksana dengan baik dengan menerapkan metodeReward and

punishment.Hal ini terlihat adanya perolehan dan peningkatan aktivitas dan hasil belajar

pada siklus I dan siklus II.Tabel di atas menunjukkan rata-rata nilai siswa mengalami

peningkatan dari 66 menajdi 86. Ketuntasan klasikal pada siklus I mencapai 46% dengan

jumlah siswa yang tuntas sebanyak 13 orang dan siklus II mengalami peningkatan mencapai

93% dengan jumlah siswa yang tuntas sebanyak 26 orang.

Selain menunjukkan perkembangan hasil belajar, tabel di atas juga menunjukkan

adanya peningkatan aktivitas siswa dan guru pada siklus I dan II, siklus I diperoleh aktivitas

siswa sebesar 62 (kategori cukup baik) dan aktivitas guru sebesar 64 (kategori cukup baik),

sedangkan pada siklus II mengalami peningkatan pada aktivitas siswa sebesar 76 (kategori

sangat baik) dan aktivitas guru sebesar 75 (kategori sangat baik). Berarti, indikator

ketercapaian penelitian yang diharapkan peneliti sudah tercapai.

Padasiklus I terdapat kekurangan-kekurangan dalam proses pembelajaran seperti,

keaktifan siswa yang perlu ditingkatkan seperti siswa kurang berinteraksi dengan guru

karena masih ada siswa yang sibuk sendiri, keberanian dan kepercayaan diri masih kurang

sehingga hanya beberapa siswa yang berani mengemukakan pendapat dan bertanya kepada

guru..Untuk itu peneliti sebagai guru mengadakan perbaikan terhadap kekurangan-

kekurangan yang ada pada siklus I tersebut.

Adapun perbaikan-perbaikan yang dilakukan untuk memperbaiki kekurangan-

kekurangan pada siklus I, yaitu, Peneliti yang bertindak sebagai guru dalam penelitian ini
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akan lebih bertindak focus dalam menyampaikan materi ajar agar siswa dapat dengan jelas

memahami materi yang akan disampaikan, disamping itu peneliti akan memaksimalkan

teknik yang akan digunakan untuk meningkatkan interaksi dengan siswa dalam menggali

percaya diri siswa serta keberanian dalam menjawab atau mengemukakan pendapat dan

situasi kelas saat pembelajaran berlangsung akan lebih ditingkatkan agar proses

pembelajaran dapat berlangsung secara optimal. Serta peneliti menyiapkan reward dan

punishment yang akan diberikan kepada siswa yang aktif dan tidak aktif dalam proses

pembelajaran sehingga mengakibatkan siswa merasa senang dan mendapatkan efek jera.

Serta Lebih mengoptimalkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran dan

meningkatkan keberanian serta percaya diri siswa dalam proses pembelajaran.

Proses pembelajaran pada siklus II dilaksanakan seperti pada siklu I dengan

melakukan perbaikan berdasarkan kekurangan-kekurangan pada siklus I. Berdasarkan hasil

observasi belajar siswa pada siklus II terlihat rata-rata skor aktivitas siswa mengalami

peningkatan dari siklus I, yaitu dari 62 menjadi 76. Hasil observasi kegiatan guru juga

mengalami peningkatan pada siklus II, yaitu dari 64 menjadi 75, rata-rata nilai siswa dari

siklus I sebesar 66 dan mengalami peningkatan pada siklus II sebesar 86 dan ketuntasan

klasikal dari siklus I sebesar 46% menjadi 93% hal ini berarti sudah memnuhi ketuntasan

belajar klasikal yang yang telah ditentukan, yaitu minimal 85%.

Hal ini sejalan dengan pendapat M. Ngalim Purwanto (2009: 182) menjelaskan

penghargaan (Reward) adalah alat untuk mendidik anak –anak supaya anak dapat merasa

senang karena perbuatan atau pekerjaannya mendapat penghargaan dan menurut Amir

Daien Indrakusuma(Novan Ardy, 2013 : 175) mengartikan hukuman (Punishment) sebagai

tindakan yang dijatuhkan kepada peserta didik secara sadar dan sengaja sehingga

menimbulkan efek jera. Tujuannya agar peserta didik menjadi sadar dan berjanji tidak akan

mengulanginya.

Hasil dari refleksi yang dilakukan peneliti dapat diuraikan sebagai berikut, siswa

menjadi lebih aktif dalam mengikuti pelajaran, sehingga memudahakan guru dalam

menyampaikan materi ajar.Interaksi siswa dan guru terjalin dengan baik sehingga situasi

kelas dapat terkontrol dan dikendalikan karena siswa memperhatikan guru secara

seksama.Siswa sudah memiliki keberanian dalam mengajukan pertanyaan serta menjawab
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pertanyaan – pertanyaan yang dilontarkan oleh guru. Siswa berani maju ke depan kelas

untuk melakukan presentase.

Dengan demikian, penerapan metodereward and punishmentdapat meningkatkan

hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS pada siswa kelas V SDN 29 Cakranegara Tahun

Pelajaran 2016/2017.

V. KESIMPILAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar

siswa pada pembelajaran IPS kelas V di SDN 29 Cakranegara dapat ditingkatkan melalui

pemberian reward dan punishment.Reward diberikan untuk siswa yang berperilaku

disiplin dalam mengikuti pembelajaran. Reward yang diberikan berupa pujian (verbal

dannonverbal), penghormatan (pemberian penobatan), hadiah (pemberian alat tulis), dan

tanda penghargaan (pemberian stiker). Punishment diberikan untuk siswa yang

berperilaku tidak disiplin dalam mengikuti pembelajaran.Punishment yang diberikan

berupa punishment preventif (menakut-nakuti dengan kata-kata dan memberikan

larangan) serta punishment represif (pemberian tugas dan penahanan di kelas).

Hasil observasi pada siklus I menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar siswa

mencapai 46 %, termasuk dalam kategori rendah.Sedangkan hasil belajar pada siklus II

menunjukkan bahwa rata-rata kedisiplinan siswa mencapai 93%, termasuk dalam

kategori sangat tinggi.Rata-rata hasil belajar tersebut sudah sesuai dengan kriteria yang

ditentukan oleh peneliti.

B. Saran

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap upaya

peningkatan pembelajaran baik pada mata pelajaran IPS maupun pada mata pelajaran

lainnya.Adapun saran – saran yang dikemukankan oleh peneliti dari hasil penelitian ini

yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Guru

Guru hendaknya mengembangkan wawasan dalam mengelola kelas serta

mengoptimalkan penerapan metode reward and punishment sebagai alternative untuk
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mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran yang dibuat guru

sebelum mengajar pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial.

2. Bagi Siswa

Siswa hendaknya berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran sehingga tidak

hanya menunggu penjelasan dari guru saja tetapi siswa mampu mengembangkan

wawasan dengan membaca buku – buku pelaajaran. Serta mengikuti pelajaran dengan

serius.

3. Bagi Sekolah

Dengan adanya penelitian perbaikan pembelajaran pada penelitian ini tentunya

akan memberikan manfaat bagi sekolah yang bersangkutan, dimana akan dapat

menciptakan suasana sekolah yang lebih akademis dan kompetentif dalam rangka

peningkatan mutu sekolah yang berkaitan dengan peningkatan aktifitas dan hasil

belajar siswa maupun aktifitas mengajar guru.


