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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 

pemberian penguatan verbal terhadap tingkah laku berprestasi siswa kelas V SDN 
1 Peteluan Indah Tahun Pelajaran 2018/2019. Jenis penelitian yang digunakan 
adalah penelitian eksperimen dengan desain penelitian Quasi Eksperimental 
Design tipe Nonequivalent Control Group Design. Sampel penelitian ini adalah 
siswa kelas VA dengan jumlah 27 siswa, merupakan kelas eksperimen yang 
diberikan perlakuan berupa pembelajaran dengan menerapkan penguatan verbal, 
dan kelas VB dengan jumlah 28 siswa, merupakan kelas kontrol yang diberikan 
perlakuan berupa pembelajaran tanpa menerapkan penguatan verbal. Instrumen 
penelitian yang digunakan berupa angket dengan jumlah 32 butir dan lembar 
observasi keterlaksanaan pembelajaran dengan menerapkan penguatan verbal. 
Berdasarkan hasil penelitian dari uji normalitas dan homogenitas dari kedua 
kelompok, diperoleh bahwa kelompok tersebut normal dan homogen, sehingga 
untuk pengujian hipotesis dapat digunakan uji t. Hasil perhitungan diperoleh thitung 

= 0,072 dan ttabel = 2,007 pada taraf signifikansi 5% dan db = 27+28-2=53, karena 
thitung ≤ ttabel maka, Ho diterima dan Ha ditolak yang artinya tidak ada pengaruh 
pemberian penguatan verbal terhadap tingkah laku berprestasi siswa. Berdasarkan 
hasil penelitian dan pembahasan diperoleh rata-rata selisih posttest-pretest kelas 
eksperimen sebesar 5,33 sedangkan rata-rata selisih posttest-pretest kelas kontrol 
sebesar 5,28. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan 
antara tingkah laku berprestasi siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh pemberian penguatan 
verbal terhadap tingkah laku berprestasi siswa kelas V SDN 1 Peteluan Indah 
Tahun Pelajaran 2018/2019. 
 
Kata Kunci: Pemberian Penguatan Verbal, Tingkah Laku Berprestasi  
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ABSTRACT 
This study aimed to determine whether there is an effect of giving verbal 
reinforcement on students' achievement behavior of fifth grade students of SDN 1 
Peteluan Indah in Academic Year 2018/2019. This research used experimental 
research with Quasi Experimental Research Design type of Nonequivalent 
Control Group Design. The sample of this study was VA class students with a 
total of 27 students, an experimental class that was given treatment in the form of 
learning by applying verbal reinforcement, and VB class with a total of 28 
students, was a control class given treatment in the form of learning without 
applying verbal reinforcement. The research instrument used was in the form of a 
questionnaire with a number of 32 items and observation sheets for the 
implementation of learning by applying verbal reinforcement. Based on the results 
of the research from the normality and homogeneity test of the two groups, it was 
found that the group was normal and homogeneous, so that the hypothesis testing 
could be used t test. The calculation results obtained t = 0.072 and t table = 2.007 
at the significance level of 5% and db = 27 + 28-2 = 53, because tcount abel ttable 
then, Ho is accepted and Ha is rejected which means there is no effect of giving 
verbal reinforcement to students' achievement behavior. Based on the results of 
the research and discussion, the average difference in the experimental class 
posttest-pretest was 5.33 while the average difference in the control class posttest-
pretest was 5.28. This shows that there is no significant difference between the 
achievement behavior of the experimental class students and the control class, so 
it can be concluded that there is no effect of giving verbal reinforcement to the 
achievement behavior of fifth grade students of SDN 1 Peteluan Indah in 
Academic Year 2018/2019. 
 

Keywords: Provision of Verbal Reinforcement, Achievement Behavior. 

 
 



 
 

 
 

A. PENDAHULUAN 
Tingkah laku berprestasi merupakan wujud nyata dari motivasi 

berprestasi dalam pengertian ini, siswa yang memiliki motivasi berprestasi 
yang tinggi akan senantiasa mengaktualisasikan motivasi tersebut dalam 
bentuk tingkah laku-tingkah laku positif  di dalam proses pembelajaran guna 
mencapai prestasi akademik yang tinggi. 

Berdasarkan asumsi tersebut, nyatalah bahwa aktivitas belajar siswa 
pada proses pembelajaran di kelas merupakan cerminan dari motivasi 
berprestasi yang ia miliki sebagai tingkat tingkah laku berprestasinya. Siswa 
yang memiliki tingkah laku berprestasi yang tinggi, akan senantiasa 
menampilkan aktivitas yang positif sebagaimana yang diharapkan guru seperti 
selalu antusias saat belajar, aktif bertanya, aktif berdiskusi, berani tampil di 
depan kelas, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dan sebagainya. 

Namun demikian, berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan 
di kelas V SDN 1 Peteluan Indah pada hari Senin, 23 Juli 2018. Terlihat 
bahwa siswa belum menampakkan tingkah laku tersebut di atas secara 
keseluruhan. Beberapa siswa terlihat kurang antusias saat belajar, hal ini 
ditunjukkan ketika proses pembelajaran berlangsung, ada beberapa siswa yang 
terlihat lemas, tidak bersemangat, murung, bahkan ada siswa yang tidur di 
mejanya, beberapa siswa terlihat kurang mematuhi apa yang diperintahkan 
oleh gurunya, hal ini ditunjukkan ketika guru meminta siswa untuk 
mengerjakan tugas, ada beberapa siswa yang tidak mengerjakan tugas, ada 
beberapa siswa yang tidak mau menulis, dan ada siswa yang tidak mau 
membaca di depan kelas, beberapa siswa terlihat tidak memperhatikan 
penjelasan guru, hal ini ditunjukkan ketika guru menjelaskan materi pelajaran 
di depan kelas, ada beberapa siswa yang berbicara dengan temannya, ada 
siswa yang sibuk menggambar, ada siswa yang mengganggu temannya, ada 
siswa yang bernyanyi, bahkan ada beberapa siswa yang bercanda dengan 
teman sebangkunya pada saat guru menjelaskan materi di depan kelas. 

Rendahnya tingkah laku berprestasi yang ditunjukkan oleh siswa ini, 
salah satunya dipengaruhi oleh penguatan (reinforcement) yang diberikan oleh 
guru terhadap tingkah laku positif yang ditunjukkan oleh siswa selama proses 
pembelajaran berlangsung. Penguatan (reinforcement) adalah segala bentuk 
respon guru terhadap tingkah laku siswa, agar tingkah laku yang baik tersebut 
dapat terulang kembali bahkan menjadi lebih baik lagi. Menurut Usman 
(2016:81) penguatan yang diberikan oleh guru dalam proses pembelajaran 
terdiri dari dua jenis yaitu penguatan verbal dan penguatan non verbal.  

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan guru kelas V di SDN 1 
Peteluan Indah bahwa penguatan verbal merupakan alat yang lebih praktis 
dalam usaha memunculkan tingkah laku positif siswa dalam proses 
pembelajaran. Siswa relatif lebih antusias dalam memunculkan dan 
meningkatkan aktivitas belajar saat usaha dan hasil pekerjaannya diberikan 
pujian oleh gurunya. Penguatan verbal merupakan respon guru terhadap 
tingkah laku positif yang ditunjukkan oleh siswa, yang biasanya diungkapkan 
dengan menggunakan kata-kata atau kalimat pujian, penghargaan, dan 
persetujuan. Dengan diberikan penguatan verbal, siswa akan merasakan 



 
 

 
 

bahwa hasil perbuatannya atau pekerjaannya tersebut telah dihargai oleh 
gurunya. Hal tersebut akan menjadi pemacu dan dapat membangkitkan 
motivasi belajar siswa, sehingga siswa berusaha untuk meningkatkan 
prestasinya atau menunjukkan tingkah laku yang jauh lebih baik lagi, sehingga 
menjadi siswa yang berprestasi dan unggul.  

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul “Pengaruh Pemberian Penguatan Verbal terhadap 
Tingkah Laku Berprestasi Siswa Kelas V SDN 1 Peteluan Indah Tahun 
Pelajaran 2018/2019”. 

 
B. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Penguatan Verbal  
Penguatan verbal adalah respon guru terhadap tingkah laku positif 

yang ditunjukkan oleh siswa yang biasanya diungkapkan dengan 
menggunakan kata-kata atau kalimat pujian, penghargaan, dan 
persetujuan. Prinsip-prinsip dalam pemberian penguatan bersifat hangat 
dan antusias, serta memiliki makna.  Hendaknya hindari pemberian respon 
negatif kepada siswa.  Penguatan yang diberikan harus bervariasi dan 
sesegera mungkin diberikan setelah siswa menunjukkan tingkah laku. 

2. Tingkah Laku Berprestasi  
Tingkah laku berprestasi adalah aktivitas belajar yang dilakukan oleh 

siswa untuk meraih keberhasilan yang setinggi-tingginya sebagai akibat 
dari adanya dorongan baik dari luar dan dalam dirinya. Adapun indikator 
dari tingkah laku berprestasi adalah memiliki dan menetapkan tujuan yang 
moderat, gigih dan bertanggung jawab dalam mengerjakan sesuatu, senang 
bekerja secara mandiri dan selalu bersaing untuk unggul dari orang lain, 
selalu mengharapkan umpan balik dengan segera dan nyata sehingga dapat 
mengetahui hasil pekerjaannya, dan selalu membandingkan hasil kerjanya 
dengan orang lain atau dengan standar keunggulan tertentu. 

 
Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah “Ada Pengaruh 

Pemberian Penguatan Verbal terhadap Tingkah Laku Berprestasi Siswa 
Kelas V SDN 1 Peteluan Indah Tahun Pelajaran 2018/2019”. 

 
C. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan desain 
Quasi Experimental Design tipe Nonequivalent Control Group Design. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dari 
pemberian penguatan verbal terhadap tingkah laku berprestasi siswa kelas 
V SDN 1 Peteluan Indah Tahun Pelajaran 2018/2019. 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN 1 Peteluan Indah yang berlokasi 
di Jalan Gora II Menjeli-Peteluan Indah Kecamatan Lingsar, dari tanggal 1 
Oktober – 9 Oktober 2018. Penelitian ini melibatkan dua kelompok 
penelitian, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Siswa kelas 



 
 

 
 

eksperimen diberikan perlakuan berupa pembelajaran dengan menerapkan 
penguatan verbal, sedangkan pada kelas kontrol pembelajaran dilakukan 
dengan tidak menerapkan penguatan verbal.  

Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah seluruh  siswa  kelas V di 
SDN 1 Peteluan Indah pada  tahun  pelajaran 2018/2019. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
nonprobability sampling dengan jenis sampling jenuh, sehingga yang 
menjadi sampel dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V di SDN 
1 Peteluan Indah pada  tahun  pelajaran 2018/2019, yang terdiri dari kelas 
VA dengan jumlah 27 siswa dan kelas VB dengan jumlah 28 siswa. 
Penentuan kelas eksperimen dan kelas kontrol dalam penelitian ini yaitu 
berdasarkan hasil dari pretest. Hasil pretest kelas VA dan kelas VB 
diharapkan homogen karena kelas ini merupakan kelas paralel, sehingga 
apabila kedua kelas ini memiliki keadaan awal yang sama (homogen) 
maka, penentuan kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dipilih melalui 
undian atau secara bebas. 

Data yang diinput dalam penelitian ini adalah data tingkah laku 
berprestasi siswa dan data keterlaksanaan pembelajaran dengan 
menerapkan penguatan verbal, sehingga metode pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah: (a) Kuesioner (angket), yang 
digunakan sebagai pretest dan posttest untuk mengukur tingkah laku 
berprestasi siswa, (b) Observasi, digunakan untuk mengukur kualitas dari 
keterlaksanaan perlakuan yaitu pemberian penguatan verbal, dan (c) 
dokumentasi, digunakan untuk memperoleh data siswa, seperti daftar 
nama siswa kelas V SDN 1 Peteluan Indah dan foto-foto saat pelaksanaan 
penelitian. 

Adapun uji instrumen penelitian ini yang digunakan untuk menguji 
kelayakan instrumen untuk mengukur hasil belajar matematika siswa, 
yaitu: 
Uji instrumen dilakukan dengan:  
1. Uji Validitas :  

 

 
Nilai  akan dikonsultasikan dengan tabel r product moment 

dengan taraf signifikansi 5% dengan N=42, sehingga ada dua 
kemungkinan yang terjadi yaitu : Jika  ≥ , maka item dikatakan 

valid, Jika  ≤ , maka item dikatakan tidak valid. 

2. Uji Reliabilitas 
Dilakukan dengan Metode belah dua (Split Half Method). Dalam 

metode belah dua ini r untuk item angket ganjil (X) dan r untuk item 
angket genap (Y) yang kemudian dianalisis dengan rumus Spearman 



 
 

 
 

Brown. Untuk keperluan itu maka butir-butir instrumen dibelah menjadi 
dua kelompok, yaitu kelompok instrumen ganjil dan kelompok genap. 

 

 

Nilai  akan dikonsultasikan dengan rabel r Product Moment. Jadi 

kemungkinan yang terjadi yaitu : 
a. Jika  ≥ rtabel , maka item dikatakan reliabel 

b. Jika  <  rtabel , maka item dikatakan tidak reliabel 

Tabel 3.6 Kriteria Reliabilitas Instrumen 
Harga r Keterangan  

0,00 – 0,20 Sangat rendah 
0,41 – 0,60 Sedang 
0,61 – 0,80 Tinggi 
0,81 – 1,00 Sangat tinggi 

 
Teknik analisis data dilakukan dengan: 
1. Uji normalitas data 
 

x2=  

 
2. Uji homogenitas sampel 
 

F =  

 
3. Uji hipotesis 

 
D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Data yang diinput dalam penelitian ini adalah data tingkah laku 
berprestasi siswa dan data keterlaksanaan pembelajaran dengan 
menerapkan penguatan verbal. Adapun data hasil lembar observasi 
keterlaksanaan pembelajaran dengan menerapkan penguatan verbal 
sebagai berikut: 

 
 



 
 

 
 

Tabel 4.2 
Hasil Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran dengan Menerapkan 

Penguatan Verbal 
 

Pertemuan Skor Kategori 
I 25 Baik 
II 23 Baik 
III 25 Baik 

 
Data selisih tingkah laku berprestasi posttest-pretest siswa di kelas 

eksperimen dan kelas kontrol.  
Tabel 4.3 

Data Skor Selisih Posttest - Pretest Siswa 
 

Kelompok Jumlah 
siswa 

(n) 

Skor 
Selisih 

Terendah 

Skor 
Selisih 

Tertinggi 

Rata-
rata 

selisih 

Standar 
deviasi 

Eksperimen 27 0 11 5,33 2,63 

Kontrol 28 0 12 5,28 2,49 

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata selisih kelas 
eksperimen yang diberikan perlakuan berupa pembelajaran dengan 
menerapkan penguatan verbal tidak jauh berbeda, bahkan hampir 
sama dengan rata-rata selisih kelas kontrol yang diberikan 
pembelajaran tanpa menerapkan penguatan verbal.  

 
1. Hasil Uji Normalitas Data Skor Selisih Posttest – Pretest 

 
Tabel 4.4 

Hasil Uji Normalitas Data Skor Selisih Posttest - Pretest 
Kelas χ 2

hitung χ 2
tabel Kesimpulan 

Eksperimen 8,47 11,07 Terdistribusi Normal 
Kontrol 4,93 11,07 Terdistribusi Normal 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa data skor 
selisih posttest-pretest untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol 
terdistribusi normal karena χ 2

hitung ≤ χ 2
tabel pada taraf signifikansi 

5% dan derajat kebebasan db = 6 – 1 yaitu 5. 
 

2. Hasil Uji Homogenitas Data Skor Selisih Posttest – Pretest 
 

Tabel 4.5 
Hasil Uji Homogenitas Data Skor Selisih Posttest – Pretest 

Kelas Fhitung Ftabel Kesimpulan 
Eksperimen 

1,11 1,91 Homogen 
Kontrol 

Pada tabel 4.5 diperoleh Fhitung ≤ Ftabel, yaitu 1,11 ≤ 1,91. Hal 
ini menunjukkan bahwa kedua kelas homogen (memiliki keadaan 



 
 

 
 

atau tingkah laku berprestasi awal yang sama) dengan taraf 
signifikansi 5%. 

 
3. Uji Hipotesis 

 
Tabel 4.6 Hasil Analisis Uji Hipotesis 

Kelompok  Jumlah 
Siswa (n)  

Rata-rata 
skor 

selisih 

Varians 
(S2)  

Standar 
deviasi   

Eksperimen  27 5,33 6,92 2,63 
0,072 

Kontrol  28 5,28 6,21 2,49 

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, nilai   ≤ ,, yaitu 
0,072 ≤ 2,007 pada taraf signifikansi 5% dengan derajat kebebasan 
(dk) = n1 + n2 – 2 = 53. Sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis, 
yaitu jika  ≤ , maka H0 diterima dan  ditolak. Hal ini 
menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara 
tingkah laku berprestasi siswa pada kelas eksperimen dan kelas 
kontrol. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh 
pemberian penguatan verbal terhadap tingkah laku berprestasi 
siswa kelas V SDN 1 Peteluan Indah Tahun Pelajaran 2018/2019. 

E. KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya 
bahwa, hasil uji-t polled varians memperoleh hasil skor   ≤ , 
yaitu 0,072 ≤ 2,007 pada taraf signifikansi 5% dengan derajat kebebasan 
(dk) = n1 + n2 – 2 = 53. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan 

 ditolak, yang artinya tidak ada pengaruh pemberian penguatan verbal 
terhadap tingkah laku berprestasi siswa kelas V SDN 1 Peteluan Indah 
Tahun Pelajaran 2018/2019. Hal ini ditunjukkan dengan hasil pengujian 
hipotesis dimana skor  ≤ . 

Sesuai dengan hasil penelitian dan data yang telah dianalisis 
menggunakan statistik, maka dapat disimpulkan bahwa pemberian 
penguatan verbal tidak berpengaruh secara signifikan atau berarti terhadap 
tingkah laku berprestasi siswa. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor 
seperti kurangnya kesiapan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran, 
kondisi lingkungan belajar siswa yang kurang kondusif pada saat proses 
pembelajaran berlangsung karena memperoleh gangguan dari kelas lain, 
perlakuan yang diberikan hanya terbatas pada satu jenis penguatan saja 
yaitu penguatan verbal, serta berdasarkan hasil analisis lembar observasi, 
ada beberapa indikator (komponen penguatan verbal) dan deskriptor 
(prinsip-prinsip dalam pemberian penguatan) yang belum dilaksanakan 
oleh guru sehingga perlakuan yang diberikan belum optimal.  
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