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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pemberian reward dan
punishment guru terhadap motivasi belajar Pada Pembelajaran IPS siswa kelas IV SD Gugua
I Kecamatan Kediri Tahun Ajaran 2017/2018. Jenis Penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode asosiatif (korelasional). Sampel
penelitian ini berjumlah 105 siswa yang diambil dengan menggunakan teknik sampling
probability sampiling dengan cara proportional stratified random sampling ialah
pengambilan sampel dari anggota populasi secara acak dan berstrata secara proporsional.
Metode yang digunakan untuk pengambilan data yaitu angket dan wawancara. Data yang
diperoleh, diolah dengan teknik analisis korelasi ganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
nilai rata-rata pemberian reward guru adalah 34 (dengan kategori tinggi), dan nilai rata-rata
pemberian punishment guru adalah 20 (dengan kategori sedang). Sedangkan untuk nilai rata-
rata motivasi belajar adalah 57 (dengan kategori tinggi) Terdapat hubungan yang positif dan
signifikan antara pemberian reward dan punishment guru secara bersama-sam dengan
motivasi belajar siswa yang ditunjukkan dengan koefisien korelasi (r) antara variabel
Pemberian reward dan punishment dengan motivasi belajar siswa adalah 0,978 pada taraf
signifikansi 5% dengan rhitung sebesar 0,978  > rtabel 0,195. Maka H0 (hipotesis nihil) yang
diajukan ditolak dan sebaliknya Ha (hipotesis alternative) diterima dan menunjukkan
hubungan yang sangat kuat.

Kata-kata kunci : Pemberian Reward Dan Punishment, Motivasi Belajar.



THE CORRELATION BETWEEN GIVING TEACHERS’ REWARD AND
PUNISHMENT WITH  STUDENTS’ LEARNING MOTIVATION IN SOCIAL
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This research purposed to know the correlation between giving teachers’ reward and
punishment with students’ motivation in learning IPS at IV grade of elementary school of
Gugus I Kediri district in academic year 2018/2019. The research used in this investigation is
quantitative approach by asosiative method. The samples of this reaserch are 105 students
which taken by sampling probability tehnic with proportional stratified random sampling, this
is sampling taking from the member of population randomly and equal proporsionaly. The
method used in data collectiny is question and interview. The data is processing by double
analysis correlational. The result of the research show that the score of teacher’s reward
giving 34 (with high category) and the score teacher’s punishment giving is 20 (with medium
category) even the score of learning motivation is 57 (with high category). There were
significant and positive correlation among teacher’s reward and punishment giving together
with student’s learning motivation that showed the coefisien correlation (r) between the
variable of giving teachers’ reward and punishment with learning motivation is 0,978 in
significant level 5% by rcount about 0,978 > rtable 0,195. So H0 (nihil hipotesys) that offered
was refused and in the other hand Ha (alternative hypothesys) was accepted and show the
strongest correlation.

Keywords : reward and punishment giving, learning motivation



A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional
Pendidikan Pasal 19 Ayat 1, salah satu hal utama yang perlu dilakukan oleh guru dalam
proses pembelajaran adalah memotivasi siswa. Kusumah (2011:28) menyatakan bahwa
motivasi memang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya ditentukan oleh motivasi.
Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa motivasi memiliki peranan yang penting
dalam kehidupan manusia. Motivasi memiliki jenis yang beragam, salah satunya adalah
motivasi belajar. Motivasi belajar harus dimiliki oleh siswa sebagai dasar dalam
melakukan kegiatan mereka yaitu belajar. Peranan motivasi tidak diragukan dalam
belajar, banyak siswa dengan inteligensi yang rendah disebabkan tidak ada motivasi
dalam belajar.

Masalah yang ditemukan peneliti Dari hasil wawancara kepada beberapa orang
guru pada kelas IV SD Gugus I Kecamatan Kediri, dalam proses pembelajaran yang
berlangsung disekolah dapat dikatakan siswa masih tergolong jarang yang mampu
membangkitkan motivasi belajar yang berasal dari dalam. Hal ini dikarenakan kesadaran
yang dimiliki oleh siswa untuk berprestasi lebih tinggi masih terbatas. Contohnya saja
dari hasil observasi sering ditemukan siswa yang selama proses pembelajaran yang
dimana tidak memperhatikan guru ketika menjelaskan pelajaran IPS, masih ada siswa
yang bercerita dengan siswa yang lain saat proses pembelajaran berlangsung, jika
diberikan tugas di kelas maupun dirumah, hanya sebagian saja yang mengerjakan, tidak
adanya persaingan antara sesama siswa waktu pelajaran berlangsung, masih banyak
siswa yang kurang aktif dan kurang semangat dalam proses pembelajaran IPS.

Hal tersebut memerlukan perhatian khusus bagi pendidik atau guru. Guru dengan
kewajibannya sebagai motivator harus memiliki suatu alat pendidikan agar upaya yang
dilakukan dapat mampu menumbuhkan motivasi belajar secara maksimal, salah satunya
yaitu dengan cara memberikan Reward (penghargaan) dan Punishment (hukuman).
Pemberian reward (penghargaan) digunakan untuk merangsang siswa agar lebih aktif
dalam proses pembelajaran serta mengarahkan dan memelihara ketekunan dalam
melakukan kegiatan belajar, sedangkan pemberian punishment (hukuman) digunakan
untuk memberikan efek jera kepada siswa agar tidak melakukan kesalahan dalam belajar
dan dapat mendidik anak kearah yang lebih baik.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk
penelitian korelasional yang berjudul “Hubungan Pemberian Reward Dan Punishment
Guru Dengan Motivasi Belajar Pada Pembelajaran IPS Siswa Kelas IV SD Gugus 1
Kecamatan Kediri Tahun Ajaran 2018/2019”. Adapun cara penyelesaiannya adalah
penyusunan instrument, memberikan instrument berupa angket untuk memperoleh data
pemberian reward, punishment guru, serta motivasi belajar, wawancara digunakan
sebagai pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk
mnemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui
hal-hal dari reponden yang lebih mendalam menganalisis dan mengolah data yang
diperoleh dari responden. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk
mengetahui hubungan pemberian reward dan punishment guru dengan  motivasi belajar



Pada Pembelajaran IPS siswa kelas IV SD Gugua I Kecamatan Kediri Tahun Ajaran
2018/2019.

B. KAJIAN PUSTKA DAN HIPOTESIS

Kajian teori dalam penelitian ini adalah:

1. Teori Reward (Penghargaan)

“Penghargaan adalah alat untuk mendidik anak-anak supaya anak dapat
merasa senang karena perbuatan atau pekerjaannya mendapat penghargaan”
(Purwanto 2011:182). Reward (hadiah) merupakan suatu bentuk untuk
menumbuhkan motivasi dalam kegiatan belajar di sekolah” (Sardiman 2011:92).
(Slameto, 2010:176) berpendapat bahwa, “Hadiah (reward) merupakan suatu cara
untuk menggerakkan atau membangkitkan motivasi belajar siswa”.
Dengan demikian dapat dipahami bahwa reward (penghargaan/hadiah) merupakan
suatu bentuk, cara, atau strategi yang digunakan oleh guru untuk membangkitkan,
menumbuhkan, memelihara, dan meningkatkan motivasi belajar siswa di sekolah agar
seluruh siswa terdorong untuk melakukan usaha-usaha berkelanjutan dalam rangka
pencapaian tujuan-tujuan pengajaran.

2. Teori Punishment (Hukuman)
Daien Indrakusuma (dalam Wiyani, 2013:175) mengartikan, “Hukuman

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. Purwanto (2011:186) mendefinisikan bahwa,
“Hukuman sebagi penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh
seseorang guru sesudah terjadi suatu pelanggaran atau kesalahan”.
Dengan demikian dapat dipahami bahwa, hukuman dapat didefinisikan sebagai upaya
guru secara sadar dan disengaja untuk memberikan sesuatu yang tidak menyenangkan
kepada peserta didiknya yang melanggar tata tertib agar ia tidak mengulanginya lagi.

3. Teori Motivasi Belajar
Menurut Uno (2016:23), “Hakikat motivasi belajar adalah dorongan internal

dan eksternal pada siswa-siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan
tingkah laku”. Priansa (2017:111), menyatakan bahwa, “Motivasi belajar merupakan
keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar,
yang menjamin kelangsungan dari dalam diri siswa yang memberikan arah pada
kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh peserta didik dapat tercapai”.
Dengan demikian dapat dipahami bahwa bahwa pengertian motivasi belajar adalah
suatu dorongan yang berasal dari  dalam diri siswa maupun dari luar siswa, yang
menggerakkan atau mengarahkan siswa untuk melakukan kegiatan belajar sehingga
tujuan yang dikehendakioleh peserta didik  dapat tercapai.



4. Teori Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
Menurut Sapriya (2009:7), “Mata pelajaran IPS adalah sebuah nama mata

pelajaran integrasi dari mata pelajaran Sejarah, Geografi, dan Ekonomi, serta mata
pelajaran ilmu sosial lainnya”. Susanto (2013:137), “Ilmu Pengetahuan Sosial yang
sering disingkat dengan IPS, adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji berbagi disiplin
ilmu sosial dan humaniora serta kegiatan dasar manusia yang dikemas secara ilmiah
dalam rangka memberi wawasan dan pemahaman yang mendalam kepada peserta
didik, khususnya ditingkat dasar dan menengah”.
Dengan demikian dapat dipahami bahwa bahwa pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial
(IPS) merupakan integrasi dari beberapa mata pelajaran seperti Sejarah, Geografi, dan
Ekonomi serta mata pelajaran ilmu sosial lainnya yang mempelajari tingkah laku
manusia atau kegiatan dasar manusia yang dikemas secara ilmiah dalam rangka
memberi wawasan dan pemahaman yang mendalam kepada peserta didik dalam
rangka membentuk warga negara yang baik.

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Hipotesi Nol (H0): Tidak ada hubungan yang positif dan signifikan antara
pemberian reward dan punishment guru secara bersama-sama dengan motivasi
belajar pada pembelajaran IPS siswa kelas IV Gugus 1 Kecamatan Kediri Tahun
Ajaran 2018/2019.

2. Hipotesis Alternatif (Ha): Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara
pemberian reward dan punishment guru secara bersama-sama dengan motivasi
belajar pada pembelajaran IPS siswa kelas IV Gugus 1 Kecamatab Kediri Tahun
Ajaran 2018/2019.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif jenis korelasional. Penelitian ini
dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2018/2019. Adapun tempat
berlangsungnya penelitian ini yaitu di 6 (enam) SDN gugus I Kecamatan Kediri yaitu
SDN 1 Kediri terletak di Jl. TGH. Ibrahim Al Khalidy Kediri Lobar, SDN 2 Kediri
terletak di Jl. TGH. Ibrahim Al Khalidy Kediri Lobar, SDN 3 Kediri Selatan terletak di
Jl. TGH. Abdul Hafidz Bangket Dalem Kediri Lobar, SDN 2 Kediri Selatan terletak di Jl.
TGH. Ibrahim Al Khalidy Kediri Lobar, SDN 1 Kediri Selatan terletak di Jl. TGH.
Ibrahim Al Khalidy Kediri Lobar. Adapun populasi pada penelitian ini berjumlah 142
orang siswa. Jumlah sampel pada penelitian ini yaitu berjumlah 105 orang siswa. Pada
penelitian ini menggunakan teknik sampling probability sampling yaitu teknik
pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota)
populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Cara pengambilan sampel yang
digunakan adalah proportional stratified random sampling. Data yang dibutuhkan pada
penelitian ini yaitu data yang berkaitan dengan penberian reward punishment guru dan
motivasi belajar pada pembelajaran IPS. Sehingga metode pengumpulan data yang
digunakan adalah angket dan wawancara dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan



skala likert. Banyak pernyataan dalam angket yaitu masing-masing berjumlah 18 item
pernyataan.

Adapun uji instrumen penelitian ini yang digunakan untuk menguji kelayakan
isntrumen untuk mengukur motivasi belajar pada pembelajaran IPS siswa, yaitu:
Uji instrumen dilakukan dengan:

Uji Validitas dan reliablitas

Dilakukan dengan uji kontruks atau eskpert judgment di dosen ahli yaitu Drs. I
Ketut Widiada, M.Pd. Setelah itu peneliti melakukan uji lapangan dengan jumlah sampel
44 orang siswa. Sehingga didapatkan 18 item yang valid untuk instrument angket
pemberian reward dan punishment serta motivasi bealajar dan reliabel dari 22 item
instrument angket pemberian reward dan punishment dan reliabel dari 28 item
instrument motivasi belajar.
Teknik analisis data dilakukan dengan:
1. Uji normalitas data

= (Chi Kuadrat)

2. Uji homogenitas sampel

F = (uji Varians)

3. Uji hipotesis

Ryx1x2 = ( Korelasi Ganda)

4. Uji Signifikansi
F hitung =

5. Koefisien Determinasi
KP = x 100%

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari hasil analisis data maka didapatkan hasil pengisian angket tentang
pemberian reward seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1 Hasil Angket Pemberian Reward
Skor Angket (X1) Frekuensi

(banyak siswa)
Kategori Persentase

39 – 44 28 Sangat Tinggi 26,67
33 – 38 40 Tinggi 38,09
22 – 32 33 Sedang 31,42
17 – 21 1 Rendah 0,95
11 – 16 3 Sangat Rendah 2,85

∑X1= 3615 N = 105 100 %
Rata-rata 34,43 = 34 Tinggi



Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai dengan frekuensi terbanyak
terdapat pada interval kelas 33-38 dengan jumlah siswa sebanyak 40 siswa. Sehingga
dapat diketahui bahwa secara keseluruhan nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 34,43
dibulatkan menjadi 34 dengan kategori tinggi.

Dari hasil analisis data maka didapatkan hasil pengisian angket tentang
pemberian punishment seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.2 Hasil Angket Pemberian Punishment

Skor Angket
(X2)

Frekuensi
(banyak siswa)

Kategori Persentase

25 – 28 12 Sangat Tinggi 11,42
21 – 24 45 Tinggi 42,85
14 – 20 40 Sedang 38,09
10 – 13 6 Rendah 5,71
7 – 9 2 Sangat Rendah 1,90

∑X2 = 2101 N = 105 100 %
Rata-rata 20,01 = 20 Sedang

Berdasarkan grafik diatas, dapat diketahui bahwa nilai dengan frekuensi
terbanyak terdapat pada interval kelas 21-24 dengan jumlah siswa sebanyak 45 siswa.
Sehingga dapat diketahui bahwa secara keseluruhan nilai rata-rata yang diperoleh sebesar
20,01 dibulatkan menjadi 20 dengan kategori sedang.

Dari hasil analisis data maka didapatkan hasil pengisian angket tentang
pemberian punishment seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.3 Hasil Angket Motivasi Belajar
Skor Angket

(Y)
Frekuensi

(banyak siswa)
Kategori Persentase

63 – 72 28 Sangat Tinggi 26,67
54 – 62 35 Tinggi 33,33
36 – 53 40 Sedang 38,1
27 – 35 2 Rendah 1,9
18 – 26 - Sangat Rendah -

∑X2 = 5961 N = 105 100 %
Rata-rata 56,77 = 57 Tinggi

Berdasarkan grafik diatas, dapat diketahui bahwa nilai dengan frekuensi
terbanyak terdapat pada interval kelas 36-38 dengan jumlah siswa sebanyak 40 siswa.
Sehingga dapat diketahui bahwa secara keseluruhan nilai rata-rata yang diperoleh sebesar
56,77 dibulatkan menjadi 57 dengan kategori tinggi.



1. Hasil Uji Normalitas

Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas Data pemberian reward dan punishment guru
serta motivasi belajar siswa

Variabel hitung table Kesimpulan

X1 -3713,03 14,067 Terdistribusi normal
X2 -1472,5 14,067 Terdistribusi normal
Y -3300,52 14,067 Terdistribusi normal

Hasil tersebut menujukkan data pemberian reward dan punishment guru serta
motivasi belajar siswa terdistribusi normal.

2. Hasil Uji Homogenitas
Tabel 4.6 Hasil Uji Homogenitas

F hitung F Tabel Kesimpulan
1,98 3,09 Data Homogen

Dari perhitungan didapatkan F hitung < F tabel dengan dk pembilang = jumlah
variabel – 1 = 3-1 = 2 dan dk penyebut = n – dk pembilang = 105 – 2 = 103 pada taraf
signifikansi 5% sehingga diperoleh F tabel = 3,09. Dari keterangan tersebut dapat
disimpulkan bahwa data homogeny.

3. Hasil Uji Hipotesis

Tabel 4.7 Hasil Uji Hipotesis
N r hitung r table

105 0,978 0,195

Berdasarkan tabel di atas diperoleh hasil r hitung = 0,978 lebih besar dari r
tabel = 0,195 dengan N= 105 pada taraf signifikansi 5%, sehingga dapat disimpulkan
hipotesis alternative (Ha) yang berbunyi “Terdapat hubungan yang positif dan
signifikan antara pemberian reward dan punishment guru secara bersama-sama
dengan motivasi belajar pada pembelajaran IPS siswa kelas IV Gugus 1 Kecamatan
Kediri Tahun Ajaran 2017/2018” diterima.

4. Hasil Uji Signifikansi

Tabel 4.8 Hasil Uji  (Signifikansi)
N F hitung F table

105 1146 3,088

Berdasarkan tabel diatas diperoleh hasil F hitung = 1146 lebih besar dari F tabel
= 3,088 (interpolasi) dengan N = 105, dk = n -2 -1= 105-3 = 102 pada taraf signifikansi
5% sehingga  dapat dikatakan bahwa penelitian tentang “Hubungan Pemberian Reward



Dan Punishment Guru Dengan Motivasi Belajar  Pada Pembelajaran IPS Siswa Kelas
IV SD Gugus 1 Kecamatan Kediri Tahun Ajaran 2018/2019” signifikan.

5. Koefisien Determinasi
Dalam menghitung koefisien determinasi digunakan rumus KP = x 100%.

Jadi = (0,978)² x 100% = 0,956 x 100% = 95,6%. Sehingga diperoleh variabel X
mempunyai kontribusi secara bersama-sama sebesar 95,6% terhadap variabel Y.

E. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasi analisis data dalam penelitian ini, untuk melihat seberapa besar
hubungan pemberian reward dan punishment guru dengan motivasi belajar pada
pembelajaran IPS. Maka didapatkan sebesar 0,978 (kategori sangat tinggi). Setelah

didapatkan harga kemudian dilanjutkan dengan uji F (uji signifikansi) untuk

mengetahui makna hubungan pemberian reward dan punishment guru dengan motivasi
belajar pada pembelajaran IPS. Maka diperoleh harga sebesar 1146. Sehingga

hipotesis alternatf (Ha) diterima dan hipotesis nol (Ho) ditolak. Jadi, hipotesis alterative
(Ha) yang berbunyi “Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pemberian
reward dan punishment guru secara bersama-sama dengan motivasi belajar pada
pembelajaran IPS siswa kelas IV Gugus 1 Kediri Tahun Ajaran 2018/2019” diterima dan
dapat dikatakan bahwa penelitian tentang “Hubungan pemberian reward dan punishment
guru secara bersama-sama dengan motivasi belajar pada pembelajaran IPS siswa kelas IV
Gugus 1Kecamatan Kediri Tahun Ajaran 2018/2019 ” signifikan.

Sehingga pemberian reward dan punishment guru secara bersama-sama
berhubungan secara positif dan signifikan dengan motivasi belajar pada pembelajaran IPS
siswa kelas IV SD Gugus I Kecamtan Kediri sebesar 95,6%. Seperti yang dijelaskan pada
Bab II pada teori behaviorisme skinner Reward dan punishment merupakan suatu bentuk
teori penguatan positif yang bersumber dari teori behavioristic. Yusup et. al. (2013:103),
mengatakan bahwa penguatan positif (reinforcement positif)  terjadi ketika respon
diperkuat (muncul lebih sering) sedab diikuti oleh kehadiran stimulus yang
menyenangkan. Menurut Teori Skinner (dalam purwanto 2017:96), yakni “teori operant
conditioning menyatakan bahwa untuk mengubah sesuatu aspek tingkah laku yang tidak
dikehendaki menjadi sesuatu tingkah laku yang diinginkan dalam proses belajar,
digunakan rangsangan-rangsangan yang diatur secara tertentu”. Rangsangan-rangsangan
tersebut adalah penguatan (reinforcement) dan hukuman (punishment). Proses belajar
dalam teori operant conditioning tunduk pada dua hukum operant yang berbeda, yakni:
law of operant conditioning dan law of operant extinction. Menurut law of operant
conditioning, jika timbulnya tingkah laku operant diiringi dengan stimulus penguat, maka
kekuatan tingkah laku tersebut akan meningkat. Sebaliknya, menurut law of operant
extinction, jika timbulnya tingkah laku diiringi dengan sesuatu yang tidak menyenangkan,
maka kekuatan tingkah laku tersebut akan menurun atau bahkan musnah, karena
mengurangi perilaku yang negatif dan membuat motivasi belajar siswa meningkat
(Hintzman dalam jamridafarizal, 2015:18-19).



F. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis data pada hasil dan pembahasan penelitian tentang Pemberian
Reward Dan Punishment Guru Dengan Motivasi Belajar Pada Pembelajaran IPS Siswa
Kelas IV SD Gugus I Kecamatan Kediri Tahun Ajaran 2018/2019. maka peneliti dapat
memberikan kesimpulan bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan antara
Pemberian Reward Dan Punishment Guru Dengan Motivasi Belajar Pada Pembelajaran
IPS Siswa Kelas IV SD Gugus I Kecamatan Kediri Tahun Ajaran 2018/2019. Hal ini
ditunjukkan dengan hasil analisis data menggunakan korelasi ganda rhitung sebesar 0,978
> rtabel 0,195. Maka H0 (hipotesis nihil) yang diajukan ditolak dan sebaliknya Ha

(hipotesis alternative) diterima, pada taraf signifikansi 5% sehingga hasil penelitian ini
dapat dinyatakan “signifikan”.

Adapun saran yang diberikan peneliti dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagi guru,
dapat dijadikan sebagai bahan refleksi untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang
telah dilaksanakan. (2) Bagi sekolah, hendaknya secara keseluruhan  memberikan ragam
reward dan punishment kepada siswa sebagai salah satu alternatif upaya dalam
membantu pihak sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan sehubungan dengan
motivasi belajar. (3) Bagi peneliti selanjutnya, yang berminat untuk melaksanakan
penelitian yang serupa hendaknya untuk mengadakan penelitian yang lebih luas
berkaitan dengan pemberian reward dan punishment guru dengan motivasi belajar sisiwa
pada mata pelajaran yang lain, dan  lebih memperluas daerah sampel tidak hanya
subjeknya penelitiannya pada satu kelas saja untuk mengukur motivasi belajar namun
hendaknya menggunakan beberapa kelas tinggi dalam setiap sekolah.
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