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ABSTRAK 

          Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya antusiasme serta keaktifan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran Matematika kelas V di SDN 20 Cakranegara yang berdampak pada 

prestasi belajar Matematikanya. Salah satu upaya untuk membangkitkan antusiasme serta 

keaktifan siswa dapat dilakukan dengan menerapkan reward and punishmnet. Oleh karena itu 

penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh reward and 

punishment terhadap prestasi belajar Matematika kelas V SDN 20 Cakranegara tahun ajaran 

2017/2018. Data dikumpulkan dengan metode tes dan non tes untuk mengukur keaktifan guru 

dalam menerapkan reward and punishment dan prestasi belajar Matematika siswa. Penelitian 

ini merupakan penelitian eksperimen menggunakan Time Series Design dengan pemberian 

pretest sebanyak 3 kali, dilanjutkan dengan pemberian perlakuan, dan pemberian postest 

sebanyak 3 kali. Dari hasil analisis data keaktifan guru dalam menerapkan reward and 

punsihment diperoleh persentase keaktifan sebesar 83, 3 % dengan kategori aktifitas 

tergolong baik. Kemudian hasil analisis data postest diperoleh nilai t-hitung 10,702 > t-tabel 

0,67998, maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti  ada 

pengaruh yang signifikan dalam penerapan reward and punishment terhadap prestasi belajar 

Matematika siswa di kelas V SDN 20 Cakranegara secara optimal. 

 

Kata Kunci : Reward, punishment dan Pembelajaran Matematika 
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Effect of Reward and Punishment on Mathematics Learning Achievement  

in V Grade of SDN 20 Cakranegara  

Academic Year 2017/2018  

  

By:  

Ni Wayan Desni Ayu Ardianthi, Harry Soeprianto, Nurul Kemala Dewi  

  

ABSTRACT  

          This research is motivated by the low enthusiasm and the activeness of the students in 

following the learning of V grade Mathematics at SDN 20 Cakranegara which has an impact 

on Mathematics learning achievement. One effort to generate enthusiasm and student 

activeness can be done by applying reward and punishmnet. Therefore this research was 

conducted with the aim to determine whether or not the influence of reward and punishment 

on learning achievement of V grade at SDN 20 Cakranegara academic year 2017/2018. Data 

were collected by test and non test methods to measure teacher activeness in applying reward 

and punishment and mathematics learning achievement. This research is an experimental 

research using Time Series Design with pretest giving 3 times, followed by treatment, and 

postest giving 3 times. From the result of data analysis of teacher activeness in applying 

reward and punsihment obtained the percentage of activeness equal to 83, 3% with activity 

category pertained good. Then the result of posttest data analysis obtained t-count value of 

10.702> t-table 0.67998, it can be concluded that Ho is rejected and Ha is accepted which 

means there is a significant influence in the application of reward and punishment to 

students' mathematics learning achievement in V grade of SDN 20 Cakranegara optimally.  

  

Keywords: Reward, punishment and Mathematics Learning  
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A. Pendahuluan 

Proses pembelajaran aktivitasnya dalam bentuk interaksi belajar mengajar 

dalam suasana interaksi edukatif, yaitu interaksi yang sadar akan tujuan, artinya 

interaksi yang telah dicanangkan untuk suatu tujuan tertentu setidaknya adalah 

pencapaian tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan pada 

suatu pelajaran. Guru sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan 

merupakan pihak yang sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran. Kepiawaian 

dan kewibawaan guru sangat menentukan kelangsungan proses belajar dikelas 

maupun efeknya di luar kelas. Guru harus pandai membawa siswa kepada tujuan yang 

hendak dicapai. Ada beberapa hal yang membentuk kewibawaan guru, antara lain 

penguasaan materi yang diajarkan, metode mengajar yang sesuai dengan situasi dan 

kondisi siswa, hubungan antar-individu baik dengan siswa maupun antar sesama guru 

dan unsur lain yang terkait dalam proses pendidikan seperti administrasi, kepala 

sekolah dan tata usaha serta masyarakat sekitarnya, pengalaman dan keterampilan 

guru itu sendiri. 

Namun sayangnya, dalam pembelajaran di sekolah dasar saat ini, guru masih 

menganggap siswa sebagai objek, bukan sebagai subjek dalam pembelajaran, 

sehingga proses pembelajaran hanya berpusat pada guru (teacher centered) yang 

mendominasi aktivitas belajar dan siswa hanya sebagai penerima informasi dari guru 

secara pasif. Berkaca pada situasi dan kondisi di lapangan, nyatanya masih dijumpai 

kurangnya reinforcement (penguatan) kepada siswa, sehingga keaktifan siswa 

didalam kelas terbilang sangat kurang, dan antusiasme siswa terbilang rendah dalam 

pembelajaran khususnya matematika dikarenakan para siswa cenderung memandang 

matematika sebagai bidang studi yang sulit. Berdasarkan hasil wawancara pada 14 

September 2017 dengan guru kelas dapat dikatakan bahwa pembelajaran matematika 

cenderung berorientasi teacher centered, dikarenakan masih kurangnya variasi guru 

dalam menggunakan metode pembelajaran yang sesuai terutama kurangnya 

pemberian penguatan selama pembelajaran berlangsung untuk melibatkan keaktifan 

serta antusias para siswa di kelas V SDN 20 Cakranegara dalam menunjang prestasi 

belajar matematikanya. 

Sehingga salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan ini ialah guru dapat 

memberikan reward (ganjaran) untuk mengapresiasi siswa atau punishment 

(hukuman) kepada siswa agar dapat memaknai pembelajaran dengan optimal.  

Reward (ganjaran) adalah bentuk apresiasi kepada suatu prestasi tertentu yang 

diberikan, baik oleh dan dari perorangan atau suatu lembaga yang biasanya diberikan 

dalam bentuk material atau ucapan sedangkan punishment (hukuman) adalah sebuah 

cara untuk mengarahkan tingkah laku agar sesuai dengan tata tertib yang berlaku 

secara umum.  

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti berkeinginan untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Reward and Punishment Terhadap Prestasi Belajar 

Matematika Kelas V SDN 20 Cakranegara Tahun Ajaran 2017/2018”. Berdasarkan 

identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang diajukan 

dalam penelitian ini adalah “ apakah ada pengaruh reward and punishment terhadap 

prestasi belajar matematika kelas V SDN 20 Cakranegara tahun ajaran 2017/2018? “. 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah untuk 

mengetahui ada tidaknya pengaruh reward and punishment terhadap prestasi belajar 

matematika kelas V SDN 20 Cakranegara tahun ajaran 2017/2018 
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B. Metode Penelitian  

1. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian eksperimen. Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuasi eksperimen. Desain yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah time series design. Desain dalam penelitian ini 

dapat terlihat pada gambar dibawah ini: 

 

P 

Keterangan: 

O1 O2 O3  = pretest 

X  = perlakuan 

O4 O5 O6  = postest 

 

2. Setting Penelitian 

Peneliti mengambil lokasi di SDN 20 Cakranegara yang beralamat di jalan 

Chairil Anwar, Cakranegara Selatan. Penelitian ini akan dimulai pada semester genap, 

pada minggu ke 3 di bulan Maret.  

3. Subjek Penelitian 

Populasi penelitian ini adalah siswa kelas V di SDN 20 Cakranegara Tahun 

Ajaran 2017/2018 dengan jumlah populasi sebanyak 46 siswa yang terdiri dari 24 

siswa laki-laki dan 22 siswa perempuan. Teknik sampel yang digunakan yaitu sampel 

jenuh yang merupakan populasi yang seluruhnya dijadikan sampel. Sehingga sampel 

yang akan digunakan ialah siswa kelas V SDN 20 Cakranegara.  

4. Teknik Pengolahan Data 

Instrumen dalam penelitian ini adalah lembar observasi kegiatan guru dan lembar 

tes siswa berupa uraian yang diujikan terlebih dahulu sebelum digunakan untuk 

mengumpulkan data. Pengujian kesahihan tes meliputi uji validitas butir soal dan 

uji reliabilitas. 

a. Uji Validitas Instrumen 

Untuk mengetahui valid tidaknya lembar observasi dan lembar tes tersebut, 

peneliti melakukan uji validitas konstruk dengan menggunakan uji ahli atau 

expert judgement, para ahli yang dimaksudkan adalah dosen-dosen jurusan Ilmu 

Pendidikan, yaitu Dr. Harry Soeprianto, M.Si dan Dr. Intan Dwi Hastuti, M.Pd 

yang selanjutnya diuji realibilitasnya. 

b. Uji Realibilitas Instrumen 

Uji Reliabilitas yang dilakukan dengan metode belah dua dari Spearman Brown 

di analisis dengan rumus sebagai berikut: 

          ri = 2rb   

     1 + rb 

O1 O2 O3 X O4 O5 O6 
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5. Metode Analisis Data 

1. Uji Hipotesis 

Sebelum melakukan uji-t, terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat, yaitu uji 

normalitas dan uji homogenitas data.  

a. Uji Normalitas Data 

Pengujian ditujukan untuk mengetahui apakah data tes awal maupun akhir 

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dicari dengan menggunakan 

rumus Saphiro-Wilk untuk data tes awal dan menggunakan rumus 

Kolmogorov-Smirnov untuk tes akhir sebagai berikut. 

Rumus Saphiro-Wilk 

 

Keterangan: 

   D = berdasarkan rumus dibawah 

   ɑ = koefisien tes Saphiro-Wilk 

   Xn-i+1 = angka ke n-i + 1 pada data 

   Xi = angka ke i pada data 

 

 

   Xi = angka ke i pada data 

   X = rata-rata data 

  Rumus Kolmogorov-Smirnov 

  

 Keterangan: 

 Xi = Angka pada data 

Z = Transformasi dari angka ke notasi pada distribusi normal 

FT = Probabilitas kumulatif normal 

FS = Probabilitas kumulatif empiris. 

https://i1.wp.com/www.statistikian.com/wp-content/uploads/blogger/-0CQ7jpEiUlU/UQB3EG7KpKI/AAAAAAAABdg/xS9lTSESrl8/s1600/zx5.jpg
https://i1.wp.com/www.statistikian.com/wp-content/uploads/blogger/-9SKGueNtKgI/UQB2u8bg7nI/AAAAAAAABdY/rhA2MEiXgAA/s1600/zx4.jpg
https://i1.wp.com/www.statistikian.com/wp-content/uploads/blogger/-2ElPGawhVm0/UQByvkxnBiI/AAAAAAAABcY/5bRrmMsZQj4/s1600/zx1.jpg
https://i1.wp.com/www.statistikian.com/wp-content/uploads/blogger/-0CQ7jpEiUlU/UQB3EG7KpKI/AAAAAAAABdg/xS9lTSESrl8/s1600/zx5.jpg
https://i1.wp.com/www.statistikian.com/wp-content/uploads/blogger/-9SKGueNtKgI/UQB2u8bg7nI/AAAAAAAABdY/rhA2MEiXgAA/s1600/zx4.jpg
https://i1.wp.com/www.statistikian.com/wp-content/uploads/blogger/-2ElPGawhVm0/UQByvkxnBiI/AAAAAAAABcY/5bRrmMsZQj4/s1600/zx1.jpg
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b. Uji Homogenitas 

Untuk uji homogenitas penelitian ini adalah dengan uji varians (uji-F) yang 

membandingkan Ftabel dan Fhitung. Dalam hal ini berlaku ketentuan, bila harga F 

hitung lebih kecil atau sama dengan F tabel (Fh ≤ Ft ), maka kelompok data homogen. 

c. Uji-t (t-test)  

Rumus yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif 1 sampel yang datanya 

interval adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

Keterangan:  

t hitung = nilai t yang dihitung, selanjutnya disebut t hitung 

x  = rata-rata dari hasil pengumpulan sampel 

 = nilai yang dihipotesiskan 

S = standar deviasi yang dihitung 

n = jumlah data sampel 

C. Hasil Penelitian 

Data hasil observasi aktifitas guru diperoleh selama kegiatan belajar mengajar 

berlangsung, yang bertindak sebagai observer adalah peneliti dan yang menjadi objek 

observasi adalah guru wali kelas V selaku pelaksana pembelajaran. Berikut adalah 

data aktifitas guru yang diperoleh sebagaimana yang ditampilkan dalam tabel dibawah 

ini. 
No. Indikator Jumlah Skor Total 

1. Pemberian reward (pujian verbal dan non verbal, 

penghormatan dan tanda penghargaan) 
26 

2. Pemberian punishment (menatap tajam siswa, 

menegur, memberikan tugas tambahan, dan 

penahanan di dalam kelas) 

24 

Total Skor 50 

Skor Maksimum Perolehan 60 

Persentase Keaktifan Guru 83,3 % 

Kategori Aktifitas Baik 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat total skor perolehan aktifitas guru dalam 

menerapkan reward and punishment saat mengajar adalah 50 dari 60 skor maksimum 

perolehan yang ada dengan persentase keaktifan guru tersebut sebesar 83,3% dalam 

kategori aktifitas yang tergolong baik. 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =  
−  𝜇

𝑆/√𝑛
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Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa rata-rata prestasi belajar (pretest) 

siswa pada pembelajaran Matematika sebelum diberikan perlakuan berturut dari 

pretest 1, 2, dan 3 yakni sebesar 51,52; 47,61; dan 60,41. Selanjutnya diketahui bahwa 

rata-rata prestasi belajar (posttest) siswa pada pembelajaran Matematika setelah 

diberikan perlakuan berupa pemberian reward and punishment berturut dari postest 1, 

2, dan 3 yakni sebesar 75,86; 87,29; dan 94,28.   

1. Uji Normalitas Pretest 

Hasil uji normalitas pretest dalam pembelajaran Matematika dapat dilihat pada tabel 

hasil perhitungan SPSS dibawah ini. 

Saphiro-Wilk 

Df Sig 

46 .071 

 

Berdasarkan tabel di atas, Nilai signifikansi hitung yang dihasilkan adalah sebesar 

0,071. Data dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikansi hitung > nilai 

signifikansi tabel dengan taraf 5% (0,05). Jadi dapat disimpulkan bahwa data pretest 

berdistribusi normal. 

2. Uji Normalitas Postest 

Hasil uji normalitas postest dalam pembelajaran Matematika dapat dilihat pada tabel 

hasil perhitungan SPSS dibawah ini. 

Kolmogorov-Smirnov
a 

Df Sig 

46 .060 

a. Lilliefors Significance Corrections 

Tabel 4.3 Uji Normalitas Postest 
Berdasarkan tabel di atas, peneliti menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov 

dengan Lilliefors Significance Corrections sehingga nilai signifikansi hitung yang 

diperoleh sebesar 0,060 > nilai signifikansi tabel dengan taraf 5% (0,05) sehingga 

dapat disimpulkan bahwa data postest berdistribusi normal. 

3. Uji Homogenitas Data Pretest dan Posttest 

Test of Homogeneity of Variances 

Nilai  Pretest-Postest 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2.055 1 90 .155 

Tabel 4.4 Uji Homogenitas Data Pretest dan Postest 

90 

10 10 

100 

51,52 

75,86 
87,5 

25 

62,5 

100 

47,61 

87,29 87,5 

25 

62,5 

100 

60,41 

94,28 

NILAI

PRETEST
TERTINGGI

NILAI

PRETEST
TERENDAH

NILAI

POSTEST
TERENDAH

NILAI

POSTEST
TERTINGGI

RATA-RATA

PRETEST

RATA-RATA

POSTEST

HISTOGRAM NILAI PRETEST DAN POSTEST 

MATEMATIKA SISWA KELAS V SDN 20 CAKRANEGARA 

Series1 Series2 Series3
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Uji homogenitas yang digunakan ialah Levene Statistic dengan bantuan perangkat 

lunak pengolah data SPSS. Kriteria dasar pengambilan keputusan uji homogen ialah 

sebagai berikut. Dalam hal ini berlaku ketentuan, bila harga F hitung lebih kecil atau 

sama dengan F tabel (Fh ≤ Ft ), maka kelompok data homogen. Berdasarkan 

pengolahan data uji homogen yang ditunjukkan pada tabel, dapat dilihat bahwa nilai F 

hitung yang dihasilkan melalui perhitungan Levene Statistic sebesar 2,055 ≤ 3,95 

dengan probabilitas 5% atau 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa distribusi data 

adalah homogen.  

 

4. Hasil Uji Hipotesis 

Berdasarkan hasil uji-t pada pretest yang dilakukan, diperoleh hasil perhitungan 

melalui SPSS sebagai berikut. 

One-Sample Test 

 Test Value = 46                                       

 

T Df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

pretest 1 1.905 45 .063 5.52174 -.3166 11.3601 

Berdasarkan tabel di atas, nilai signifikansi hitung yang diperoleh sebesar 0.063 > 

0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa Ho ditolak, dan Ha diterima, dengan kata lain 

terdapat perbedaan kemampuan awal siswa setelah diberikan pretest sebelum 

diberikannya perlakuan. 

Selanjutnya dilakukan uji-t pada data hasil belajar posttest siswa, hal ini dilakukan 

dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dari pemberian perlakuan 

berupa reward and punishment dalam pembelajaran Matematika. Adapun hasil 

perhitungan yang diperoleh sebagai berikut. 

One-Sample Test 

 Test Value = 51.52                                    

 

T Df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

 Lower Upper 

postest 1 10.702 45 .000 24.34957 19.7671 28.9320 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai t-hitung dengan derajat bebas 45 

dengan taraf signifikansi sebesar 5 % (0,05%) adalah 10,702. Dan setelah 

dikonsultasikan ke t-tabel dengan derajat bebas 45 dalam taraf signifikansi 5% 

(0,05%) diperoleh nilai 0,67998. Sehingga nilai t-hitung 10,702 > t-tabel 0,67998, 

maka Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti bahwa ada pengaruh yang signifikan 

dalam penerapan reward and punishment terhadap prestasi belajar Matematika siswa 

di kelas V SDN 20 Cakranegara secara optimal. 

D. Pembahasan  

1. Penerapan Reward and Punishment Dalam Pembelajaran Matematika 

Dengan singkat, dapat dikatakan bahwa tujuan pedagogis dari punishment 

(hukuman) ialah untuk memperbaiki tabiat dan tingkah laku siswa, serta untuk 

mendidik siswa ke arah kebaikan dan tidak mengulangi kesalahannya kembali. 

Dalam proses belajar mengajar yang berlangsung, guru mengawali dengan salam, 

menanyakan kabar, dan mengecek kehadiran siswa. Kemudian dilanjutkan dengan 
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berdoa, dan guru meminta kepada siswa yang datang paling awal untuk 

memimpin doa. Setelah itu guru menyampaikan kompetensi dasar, indikator, dan 

tujuan pembelajaran. Tak lupa guru melakukan apersepsi dengan mengaitkan 

materi sebelumnya dengan materi yang akan diajarkan saat itu tentang bangun 

ruang. Guru melaksanakan kegiatan inti pembelajaran dengan bantuan metode 

example non example dan metode reward and punishment. Adapun langkah-

langkah penerapan metode tersebut antara lain: guru mengkondisikan siswa secara 

klasikal dengan mengingatkan kembali tentang materi apa saja yang berhubungan 

dengan kompetensi-kompetensi yang dipelajari. Kemudian guru meminta siswa 

untuk menyebutkan bangun ruang yang dapat mereka temukan dalam kehidupan 

sehari-hari dimulai dari contoh sederhana yang terdapat di kelas. Saat siswa 

menyebutkan contoh bangun ruang dengan tepat, guru memberikan reward secara 

verbal kepada siswa.  

Langkah selanjutnya guru memberi petunjuk dan kesempatan kepada siswa 

untuk memperhatikan dan menganalisa gambar yang telah dibuat di papan tulis 

oleh guru. Kemudian guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

berdiskusi mengamati dan menganalisa gambar tersebut dengan teman sebangku. 

Siswa yang tidak berdiskusi dan membuat kegaduhan diberikan punishment yaitu 

guru menatap tajam siswa yang bersangkutan dan memberikan teguran. Setelah 

diskusi dirasa cukup, guru kemudian meminta siswa untuk menyebutkan bagian-

bagian bangun ruang dengan cara mengangkat tangan. Siswa yang menjawab 

benar mendapatkan reward verbal dan non verbal berupa pujian dan tepuk tangan. 

Setelah itu, guru menjelaskan rumus untuk menghitung volume bamgun ruang 

kubus dan balok. Kemudian setelah guru menjelaskan rumus, guru memberikan 

latihan soal di papan tulis dan meminta siswa untuk menjawabnya dengan 

mengangkat tangan terlebih dahulu, kemudian guru memberikan soal dengan 

variasi tingkatan kesukaran soal yang berbeda dan soal tersebut diberikan guru 

pada siswa yang lamban dalam menghitung agar dapat menyelesaikan soal dengan 

tepat sehingga seluruh siswa memiliki kesempatan yang sama dalam menjawab 

soal yang diberikan oleh guru. Hal-hal tersebut tentu mendapat reward yakni 

berupa tanda penghargaan pemberian stiker bintang emas, reward verbal dan non 

verbal seperti pujian dan tepuk tangan kepada siswa yang berhasil mengerjakan 

soal dengan tepat. Penerapan reward tersebut berhasil memunculkan antusias 

siswa dalam mengikuti pembelajaran matematika, pembelajaran menjadi lebih 

menyenangkan dan siswa mulai termotivasi untuk berani menjawab serta terdapat 

timbal balik antara guru dan siswa selama proses belajar mengajar berlangsung.  

Pemberian punishment pun diberikan guru kepada siswa yang tidak menaati 

peraturan di dalam kelas selama proses belajar mengajar berlangsung, punishment 

yang diberikan yakni dengan meminta siswa yang bersangkutan untuk 

mengerjakan soal di depan kelas. Punishment ini merupakan jenis represif yang 

diberikan setelah suatu pelanggaran terjadi. Hal tersebut dilakukan agar siswa 

tidak mengulangi kesalahannya kembali. Setelah kegiatan inti selesai 

dilaksanakan, guru melanjutkan kegiatan akhir pembelajaran yaitu guru 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan kesimpulan hasil 

belajar pada proses belajar mengajar tersebut. Kemudian guru memberikan 

penguatan terhadap kesimpulan yang diberikan oleh siswa. Siswa juga diberikan 

kesempatan untuk bertanya mengenai materi pembelajaran yang dilaksanakan. 

Untuk menutup pembelajaran, siswa bersama guru bersama-sama menyanyikan 

lagu daerah yaitu Kadal Nongaq. Setelah selesai bernyanyi, guru meminta siswa 

untuk berdoa dan pembelajaran pun selesai.  
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2. Simpulan dan Saran 

1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data, dan pembahasan yang telah 

dijabarkan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh 

penerapan reward and punishment terhadap prestasi belajar Matematika siswa kelas V 

SDN 20 Cakranegara tahun ajaran 2017/2018, hal ini dibuktikan dengan 

menggunakan rumus one sample t-test dengan perolehan thitung > ttabel dalam taraf 

kepercayaan 95% dengan taraf signifikansi 5% (0,05) yakni 33,347 > 0,67998, maka 

dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima .  

Berdasarkan hasil perbandingan rata-rata nilai posttest siswa, terdapat 

perbedaan peningkatan nilai rata-rata sebelum dan sesudah diperikannya perlakuan 

pada kelas V tersebut, diantaranya sebelum diberikan perlakuan nilai rata-rata pada 

keseluruhan pretest sebesar 53,18, kemudian setelah diberikan perlakuan nilai rata-

rata keseluruhan postest sebesar 85,81. 

2. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian, adapun saran yang dapat peneliti berikan sebagai 

berikut. 

1. Bagi guru, dapat menerapkan metode reward and punishment sebagai alternatif 

untuk menangani permasalahan dalam pelaksanaan pembelajaran serta sesuai 

dengan kaidah penerapannya agar tidak terjadi ketimpangan dikemudian hari. 

Dengan adanya kemauan untuk menerapkan metode tersebut pada kegiatan 

pembelajaran maka paling tidak akan memberikan pengaruh pada prestasi belajar 

yang dicapai oleh siswa. Selain itu, hendaknya guru dapat menyiapkan dan 

merencanakan waktu penerapan dengan matang agar dapat diterapkan secara 

berkelanjutan.  

2. Bagi peneliti selanjutnya, dapat menerapkan metode reward and punishment 

sebagai upaya untuk menangani permasalahan dalam kegiatan pembelajaran 

secara berkelanjutan serta dapat mengeklsporasi karakteristik siswa sehingga 

penerapan reward and punisment dapat dilakukan dengan optimal dikemudian 

hari. 
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