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Abstract. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian positive reinforcement 

terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V Tahun Pelajaran 2017/2018. Penelitian ini 

dilatarbelakangi guru jarang memberikan penguatan positif sehingga siswa kurang termotivasi 

untuk aktif dalam proses pembelajaran. Desain dalam penelitian ini yaitu jenis True Eksperimental 

Design tipe Pretest-Posttest Control Group Design. Populasi penelitian ini seluruh siswa kelas V di 

SDN 8 Cakranegara yang berjumlah 42 siswa dan teknik yang digunakan dalam pengambilan 

sampel adalah tehnik sampel jenuh dimana kelas VA sebagai kelas (eksperimen) dan kelas VB 

sebagai kelas (kontrol) yang berjumlah 42 orang siswa. Metode pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode tes. Data hasil belajar dianalisis menggunakan uji-t (t-test) 

Separated Varians dengan taraf signifikan 5%. Berdasarkan hasil hitung analisis statistik t-test 

diperoleh hasil thitung > ttabel yaitu sebesar 3,981 > 1,684 yang berarti terdapat perbedaan antara hasil 

belajar kelas eksperimen dan kelas kontrol pada mata pelajaran IPA siswa kelas V SDN 8 

Cakranegara Tahun Pelajaran 2017/2018. Perbedaan sebesar 11,9 (78,33-67,14). Berdasarkan 

peningkatan hasil belajar IPA pada siswa kelas V SDN 8 Cakranegara tahun pelajaran 2017/2018 

yang ditandai dengan rata-rata  <g> kelas eksperimen sebesar 0,482 kategori sedang lebih tinggi 

dibandingkan dengan kelas kontrol yaitu 0,349 kategori sedang. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa adanya pengaruh pemberian positive reinforcement terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V 

SDN 8 Cakranegara tahun pelajaran 2017/2018. 

  

Kata kunci: Positive Reinforcement, Hasil Belajar IPA. 
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1. Pendahuluan 

Dalam proses pembelajaran, guru selain berperan sebagai pemimpin belajar juga sekaligus 

manajer kelas yang mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Salah satu faktor yang 

menentukan keberhasilan kegiatan belajar siswa di sekolah adalah faktor guru dan cara mengajarnya. Guru 

sangat berperan terhadap pembentukan perkembangan siswa. Sebagai seorang guru dalam proses belajar 

mengajar hendaknya dapat memahami siswanya, agar nantinya situasi kegiatan belajar mengajar dapat 

berlangsung dengan baik. Salah satunya adalah dengan memberikan suatu penguatan kepada siswa apabila 

siswa mengemukakan pendapatnya atau menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru.  

Menurut Barnawi dan Arifin (2016: 127), keterampilan dasar yang perlu dipelajari adalah: (1) 

keterampilan membuka dan menutup pelajaran; (2) keterampilan menjelaskan; (3) keterampilan 

mengadakan variasi; (4) keterampilan memberikan penguatan; (5) keterampilan bertanya; (6) keterampilan 

mengelola kelas; (7) keterampilan mengajar perorangan dan kelompok kecil; (8) keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil. Keterampilan dasar tersebut harus digunakan secara tepat dalam 

suasana yang menyenangkan dan bergairah. Hal itu penting agar penerapan jenis keterampilan dasar 

mengajar dapat mencapai sasaran. 

Penguatan menjadi salah satu dari delapan keterampilan dasar mengajar guru yang sangat 

berperan dalam proses belajar mengajar. Hal ini dikarenakan penguatan dapat mengubah perilaku siswa. 

Menurut Dahar (2011: 6) Perilaku akan diperkuat bila akibatnya berupa suatu yang tekuatkan. Perilaku 

yang mengalami penguatan mempunyai kecendrungan untuk meningkat dalam hal frekuensi, besarnya, 

atau probabilitas terjadinya. Karena peristiwa yang mengalami penguatan dapat menghasilkan efek yang 

begitu penting. Pemberian penguatan dalam kelas akan mendorong motivasi siswa meningkatkan 

usahanya dalam kegiatan belajar mengajar. Sehingga siswa akan bersemangat dalam mengikuti proses 

kegiatan belajar mengajar. 

Pemberian penguatan dapat dilakukan dengan cara verbal dan non verbal. Secara verbal penguatan 

diberikan menggunakan bahasa lisan berupa kata-kata pujian, dukungan, dan pengakuan. Sedangkan 

secara nonverbal penguatan diberikan dengan cara merespons dengan bahasa tubuh. Teknik pemberian 

penguatan kepada siswa hendaknya berdasarkan kebutuhan. Tujuannya agar penguatan yang diberikan 

tepat pada sasaran sehingga dapat menimbulkan dampak yang positif bagi siswa, terutama dalam hasil 

belajarnya. Namun kenyataannya, guru jarang memberikan penguatan positif dalam proses belajar 

mengajar. Sehingga siswa kurang termotivasi untuk aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Selain itu, 

siswa cenderung malas untuk memperhatikan pelajaran, terciptanya suasana kelas yang kurang kondusif 

dan interaksi antara siswa dengan guru selama proses belajar-mengajar sangat minim. Seharusnya guru 

memberikan penguatan positif agar dapat menimbulkan dampak yang positif juga bagi siswa, terutama 

dalam hasil belajarnya. 

Dalam pembelajaran IPA ini diharapkan dapat memotivasi dan membangkitkan semangat siswa 

dalam proses pembelajaran, dan menyajikan pembelajaran yang aktif, efektif, dan efisien dengan 

memberikan penguatan positif yang bervariasi agar dapat menghasilkan suasana dan hasil belajar yang 

baik. Oleh karena itu, pengaruh pemberian penguatan positif memiliki peranan penting dalam proses 

kegiatan belajar mengajar di kelas. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis mengadakan penelitian yang berjudul, 

Pengaruh Pemberian Positive Reinforcement Terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas V SDN 8 

Cakranegara Tahun Pelajaran 2017 /2018. 
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2. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap Tahun Pelajaran 2018 di kelas V SDN 8 

Cakranegara. Penelitian ini bersifat validation atau menguji, yaitu menguji pengaruh satu atau 

lebih variabel terhadap variabel lain. Penelitian dilakukan terhadap dua kelas yakni kelas 

eksperimen dan kelas kontrol (pembanding). Pada kelas eksperimen diberikan perlakuan berupa 

pembelajaran yang dengan memberikan penguatan positif, sedangkan pada kelas kontrol 

(pembanding) pembelajaran dilakukan dengan menggunakan pembelajaran sehari-hari. Peneliti 

memberikan tes sebagai data awal untuk pre test. Diakhir penelitian, untuk mendapatkan data 

akhir  dilakukan post test terhadap kedua kelas.  Sampel dalam penelitian ini adalah kelas V dan 

ditentukan kelas eksperimen yaitu kelas VB dengan jumlah siswa 21 orang dan kelas kontrol yaitu kelas 

VA dengan jumlah siswa 21 orang, sehingga  jumlah sampel secara keseluruhan yaitu 42 orang siswa.  

Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan berupa tes hasil belajar siswa. Adapun 

bentuk tes hasil belajar yang digunakan pada penelitian ini adalah tes objektif berupa pilihan 

ganda. Sebelum instrumen digunakan terlebih dahulu dilakukan uji coba tes butir soal 

menggunakan 1) uji validitas: untuk menentukan validitas butir soal dalam penelitian digunakan 

rumus persamaan korelasi product moment dengan angka kasar pada taraf signifikan 5%. Jika rxy 

≥ rtabel, maka soal tersebut dikatakan valid. Jika rxy < rtabel, maka soal tersbut dikatakan tidak 

valid. 2) uji reliabilitas: untuk mengetahui reliabilitas instrumen yang digunakan, maka dilakukan 

uji reliabilitas dengan tehnik split half  yang di analisis dengan rumus Sperman Brown. 3) tingkat 

kesukaran: untuk memperoleh kualitas soal yang baik, disamping memenuhi validitas dan 

reliabilitas, adalah adanya keseimbangan dari tingkat kesulitan soal tersebut. Keseimbangan yang 

dimaksudkan adalah adanya soal-soal yang termasuk mudah, sedang, dan sukar secara 

proporsional dan 4) daya beda: Untuk mengetahui kemampuan butir soal membedakan siswa 

yang mempunyai kemampuan tinggi dan rendah digunakan rumus daya beda. 

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah tehnik analisis kuantitatif. Teknik analisis 

kuantitatif yang digunakan adalah statistik inferensial. Teknik analisis data menggunakan uji-t (t-

test). Sebelum dilakukan uji-t, terlebih dahulu dilakukan uji prasyaratan yaitu uji normalitas data 

sebagai syarat agar bisa dilakukan peneltian. Uji prasyaratan dan uji-t dalam penelitian ini 

menggunakan analisis data 1) Uji Normalitas Data: untuk mengetahui apakah data yang 

terkumpul berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dicari dengan menggunakan rumus uji 

chi kuadrat. Pada taraf signifikan 5%. 2) Uji Homogenitas: Uji F digunakan untuk membuktikan 

kedua varian sampel homogen atau tidak. Uji homogen dicari dengan menggunakan rumus uji 

varians. Pada taraf signifikan 5%  3) Uji Hipotesis: untuk mengetahui apakah adanya 

perbedaan/pengaruh atau tidak, maka dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan uji t-test 

separated varian (sampel berpasangan dan homogen) pada taraf signifikas 5%, dan untuk melihat 

peningkatan hasil belajar siswa dilakukan dengan uji gain. 
3. Hasil dan Pembahasan 

Penguatan menjadi salah satu dari delapan keterampilan dasar mengajar guru yang sangat 

berperan dalam proses belajar mengajar. Hal ini dikarenakan penguatan dapat mengubah perilaku siswa.  
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Menurut Dahar (2011: 6) Perilaku akan diperkuat bila akibatnya berupa suatu yang terkuatkan. Karena 

peristiwa yang mengalami penguatan dapat menghasilkan efek yang begitu penting. Pemberian penguatan 

dalam kelas akan mendorong motivasi siswa meningkatkan usahanya dalam kegiatan belajar mengajar. 

Sehingga siswa akan bersemangat dalam mengikuti proses kegiatan belajar mengajar. 

Pembelajaran dengan memberikan perlakuan berupa penguatan positif dilaksanakan di kelas 

eksperimen sedangkan di kelas kontrol menggunakan pembelajaran sehari-hari di sekolah. Penelitian ini 

diawali dengan pemberian pretest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan tujuan melihat 

kemampuan awal siswa. Rata-rata hasil pretest kelas eksperimen sebesar 57,62 sedangkan untuk kelas 

kontrol sebesar 49,52. Hasil ini menunjukkan bahwa kedua kelas memiliki kemampuan awal yang relatif 

sama, sehingga dapat dilanjutkan untuk pemberian perlakuan. Selain itu, nilai tertinggi untuk kelas 

eksperimen adalah 75 dan terendah adalah 35. Sedangkan untuk kelas kontrol nilai tertinggi yang 

diperoleh adalah 65 dan terendah 25. 

 

 
 

Gambar 4.1 Diagram data hasil pretest-posttest siswa 

 

Dari data di atas, terlihat bahwa hasil belajar IPA siswa kelas eksperimen setelah diberikan 

perlakuan (posttest) lebih baik dibandingkan dengan hasil belajar kelas kontrol (posttest) yang tidak 

diberikan perlakuan. Demikian pula untuk nilai rata-rata siswa kelas eksperimen setelah diberikan 

perlakuan lebih baik dibandingkan dengan nilai rata-rata siswa kelas kontrol yang tidak diberikan 

perlakuan. 
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Berdasarkan data yang diperoleh hasil thitung = 3,981, yaitu lebih besar dari ttabel = 1,684 sehingga 

dapat disimpulkan Ha diterima. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara hasil kelas eksperimen dan 

kelas control pada mata pelajaran IPA siswa kelas V SDN 8 Cakranegara Tahun Pelajaran 2017/2018. 

Perbedaan sebesar 11,9 (78,33-67,14). 

Table. 4.7 Peningkatan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas Eksperimen dan Kontrol 

 Tes XIdeal Xmin Xmaks M Gain <g> Kriteria 

Eksperimen 
Pre-Test 100 35 75 58,09 

20,24 0,482 Sedang 
Post-Test 100 65 95 78,33 

Kontrol 
Pre-Test 100 25 50 49,52 

17,62 0,349 Sedang 
Post-Test 100 65 80 67,14 

Berdasarkan peningkatan hasil belajar IPA pada siswa kelas V SDN 8 Cakranegara tahun 

pelajaran 2017/2018 yang ditandai dengan rata-rata <g> kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan 

dengan kelas control. Rata-rata <g> untuk kelas eksperimen yaitu 0,482 kategori sedang sedangkan di 

kelas control rata-rata <g>  yaitu 0,349 kategori sedang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya 

pengaruh pemberian positive reinforcement terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V SDN 8 Cakranegara 

tahun pelajaran 2017/2018. 

4. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu 

terdapat pengaruh pemberian positive reinforcement dengan hasil belajar IPA pada siswa kelas V SDN 8 

Cakranegara tahun pelajaran 2017/2018. Hal ini dibuktikan dengan penghitungan statistik dengan 

menggunakan rumus t-tes separated varians dan gain ternormalisasi. 

Analisis statistik menggunakan rumus t-test separated varians diperoleh hasil thitung > ttabel sebesar 

3,981 > 1,684 pada taraf signifikan 95% yang berarti bahwa terdapat perbedaan antara hasil belajar kelas 

eksperimen dan kelas control pada mata pelajaran IPA siswa kelas V SDN 8 Cakranegara Tahun Pelajaran 

2017/2018. Perbedaan sebesar 11,9 (           ).  

Berdasarkan hasil peningkatan rata-rata nilai siswa pada kelas eksperimen dengan gain sebesar 

0,482 katagori sedang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata gain  kelas control yaitu 0,349 katagori 

sedang. Dengan demikian memperkuat kesimpulan bahwa ada pengaruh pemberian positive reinforcement 

terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V SDN 8 Cakranegara tahun pelajaran 2017/2018. 
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