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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah proses dengan metode-metode 

tertentu sehingga orang memperoleh pengetahuan, pemahaman dan cara 

bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan.1 Pencapaian dalam pendidikan 

belajar tidak dapat dicapai dengan mudah, melainkan sangat diharapkan 

kompeten guru dalam menentukan cara yang cocok untuk kondisi siswa. Hal-hal 

yang mempengaruhi gairah belajar pun harus diketahui oleh guru dalam 

melaksanakan proses belajar mengajar, karena salah satu tugas mengajar sendiri 

adalah untuk membantu siswa dalam belajar. 

Belajar adalah suatu proses yang dilakukan seeorang untuk memperoleh 

suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Perubahan-

perubaan yang terjadi sebagai akibat dan hasil perbuatan belajar seorang dapat 

berupa kebiasaan-kebiasaan, kecakapan atau dalam bentuk pengetahuan, sikap 

dan keterampilan.2 

Sebagai seorang guru dalam proses belajar mengajar hendaknya dapat 

memahami siswanya, agar nantinya situasi kegiatan belajar mengajar dapat 

                                                           
1 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2010), hlm. 10 
2 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor  yang Mempengaruhinya, ( Jakarta : PT Rineka Cipta, 

2003), hlm. 2 
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berlangsung dengan baik. Salah satunya adalah dengan memberikan suatu 

penguatan kepada siswa apabila siswa  mengemukakan pendapatnya atau 

menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. 

Suatu proses belajar mengajar dikatakan baik, bila proses tersebut dapat 

membangkitkan kegiatan belajar yang efektif. Bagi pengukuran suksesnya 

pengajaran, memang syarat utamanya adalah hasilnya, untuk mencapai hasil 

yang baik seorang guru yang dituntut sebagai pendidik harus mampu 

memberikan pengetahuan, bimbingan, arahan kepada anak didik dengan tujuan 

berguna bagi masa depan anak didiknya baik dalam majelis (Pendidikan formal) 

seperti sekolah ataupun dalam pendidikan non formal seperti belajar dirumah 

atau belajar tambahan di luar sekolah. 

Dalam proses belajar mengajar, tipe hasil belajar yang diharapkan untuk 

dicapai sangat penting diketahui oleh guru, agar guru dapat mendesain proses 

pembelajaran secara tepat. Setiap proses belajar mengajar keberhasilannya dapat 

diukur melalui prosesnya. Hasil belajar seseorang ditentukan oleh beberapa 

faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor dari dalam individu itu sendiri dan 

faktor dari luar individu (lingkungan). Salah satu faktor dari luar individu yang 

mempengaruhi hasil belajar adalah tersedianya media pembelajaran yang 

memberikan kemudahan bagi individu untuk mempelajari materi pembelajaran, 

sehingga hasil belajar yang dicapai akan lebih baik. 

IPA atau sains adalah salah satu pelajaran pokok dalam kurikulum 
pendidikan di Indonesia, termasuk pada jenjang madrasah ibtidaiyah dan 
sekolah dasar.mata pelajaran IPA merupakan mata pelajaran yang selama ini 



3 

 

dianggap sulit oleh sebagian besar peserta didik, mulai dari jenjang sekolah 
dasar sampai sekolah menengah.anggapan sebagian besar peserta didik ini 
adalah benar terbukti dari hasil perolehan Ujian Akhir Sekolah (UAS) yang 
diperoleh oleh Depdiknas masih sangat jauh dari standar yang diharapkan.3 

 
Berdasarkan permasalahan tersebut, pemberian penguatan (reinforcement) 

sangat mempengaruhi terhadap hasil belajar yang akan dicapai. Pada mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), pemberian penguatan (reinforcement) 

membuat siswa menjadi senang dalam pelaksanaan proses pembelajaran. 

Penguatan (Reinforcement) adalah respon terhadap suatu perilaku yang dapat 
meningkatkan kemungkinan terulangnya kembali perilaku tersebut. 
Penguatan dapat dilakukan secara verbal dan nonverbal, dengan prinsip 
kehangatan keantusiasan, kebermaknaan, dan menghindari penggunaan 
respon yang negatif. Penguatan secara verbal berupa kata-kata dan kalimat 
pujian seperti bagus, tepat , bapak puas dengan hasil kerja kalian. Sedangkan 
secara nonverbal dapat dilakukan dengan gerakan dengan mendekati peserta 
didik, sentuhan, acuang jempol dan kegiatan yang menyenangkan.4  

 
Pemberian Penguatan sangat mempengaruhi hasil belajar siswanya. Namun 

pekerjaanya tersebut harus benar sehingga guru dapat memberikan penguatan 

(reinforcement) kepada siswa tersebut. Hal ini juga menunjukkan bahwa dengan 

penggunaan pemberian penguatan (reinforcement) yang tepat dalam proses 

pembelajaran maka hasil belajar siswa akan tercapai terutama pada mata 

pelajaran IPA karena dengan menggunakan pemberian penguatan 

(reinforcement) peserta didik senang dalam mengikuti pembelajaran dan akan 

memperoleh hasil yang memuaskan, sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai. 

                                                           
3 Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar,( Jakarta: Prenadamedia 

Group, 2013), hlm. 165 
4 Mulyasa, Menjadi Guru Propesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan, 

(Bandung: PT: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm 77 
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Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti pada tanggal 12 Mei 2015 Di 

Madrasah Ibtidaiyah Muhajirin Palembang bahwa dalam proses belajar mengajar 

pada mata pelajaran IPA terdapat beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya 

hasil belajar siswa, yaitu: 

1. Siswa kurang memperhatikan penjelasan guru sehingga siswa disuruh 

mencatat dan kemudian diberikan tugas 

2. Guru menciptakan suasana proses pembelajaran kurang menyenangkan  

3. Siswa tidak konsentrasi  pada saat proses pembelajaran berlangsung 

4. Siswa tidak semangat dalam belajar sehingga hasil belajar rendah 

Keadaan seperti ini mengakibatkan siswa beranggapan pelajaran materi IPA 

merupakan pelajaran yang kurang menyenangkan dan mengakibatkan siswa 

mengalami kejenuhan dan membuat siswa kurang berminat dalam mengikuti 

proses pembelajaran IPA. 

Dari hasil wawancara dengan ibu Ulin Naturohman, guru mata pelajaran IPA 

di Madrasah Ibtidaiyah Muhajirin Palembang pada tanggal 18 Mei 2015 bahwa 

pembelajaran IPA  selama ini masih menggunakan metode ceramah saja 

Sehingga siswa jenuh dan siswa kurang aktif dalam belajar terlihat ketika siswa 

diberikan kesempatan untuk bertanya, siswa hanya diam saja ketika guru 

bertanya siswa tidak bisa menjawab. Oleh karena itu guru banyak memberikan 

pelajaran dengan cara mencatat.5 

                                                           
5 Wawancara Ibu Ulin Naturohman guru IPA MI Muhajirin Palembang, Kamis, 18 Mei 2015, 

10:30 WIB, di ruang guru MI Muhajirin Palembang 
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Kemudian peneliti mengadakan perbaikan dalam pembelajaran demi 

meningkatkan hasil belajar siswa. Untuk memudahkan ruang lingkup 

pembahasan dalam penelitian maka peneliti memberikan batasan permasalahan 

dari analisis masalah di atas. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran IPA yaitu dengan menerapkan pemberian 

penguatan (reinforcement). 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka peneliti dengan 

persetujuan kepada sekolah Madrasah Ibtidaiyah Muhajirin Palembang akan 

mengadakan penelitian dengan judul “ Pengaruh Pemberian Penguatan 

(Reinforcement) Dalam  Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas IV Pada 

Mata Pelajaran IPA di Madrasah Ibtidaiyah Muhajirin Palembang. ” 

B. Permasalahan  

1. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah ini bertujuan untuk menemukan berbagai masalah 

yang akan muncul dari pokok masalah yang akan dibahas oleh penulis: 

a. Pada proses belajar mengajar guru tidak memberikan penguatan 

(reinforcement) kepada siswa yang bisa menjawab pertanyaan yang 

diberikan 

b. Siswa tidak semangat dalam proses belajar sehingga hasil belajar rendah 

c. Siswa pada saat proses belajar mengajar tidak konsentrasi 
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2. Batasan Masalah  

Dalam penelitian ini permasalahan yang akan diteliti dibatasi pada 

masalah Pengaruh Pemberian Penguatan (Reinforcement) dalam  

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas IV pada Mata Pelajaran IPA di 

Madrasah Ibtidaiyah Muhajirin Palembang. 

3. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukan di atas dapat 

dirumuskan masalahnya sebagai berikut:  

a. Bagaimana hasil belajar siswa kelas eksperimen mata pelajaran IPA 

diberikan penguatan (reinforcement) di MI Muhajirin Palembang? 

b. Bagaimana hasil belajar siswa kelas kontrol mata pelajaran IPA yang 

tidak diberikan penguatan (reinforcement) di MI Muhajirin Palembang? 

c. Apakah ada perbedaan hasil belajar siswa kelas eksperimen diberikan 

penguatan (reinforcement) dengan hasil belajar siswa kelas kontrol yang 

tidak diberikan penguatan (reinforcement) pada mata pelajaran IPA di MI 

Muhajirin Palembang? 

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan sebagaimana 

telah dipaparkan pada rumusan masalah di atas. Tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui hasil belajar siswa kelas eksperimen mata pelajaran 

IPA diberikan penguatan (reinforcement) di MI Muhajirin Palembang 
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b. Untuk mengetahui hasil belajar siswa kelas kontrol mata pelajaran IPA 

yang tidak diberikan penguatan (reinforcement) di MI Muhajirin 

Palembang 

c. Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa kelas eksperimen 

diberikan penguatan (reinforcement) dengan hasil belajar siswa kelas 

kontrol yang tidak penguatan (reinforcement) pada mata pelajaran IPA di 

MI Muhajirin Palembang 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah: 

a. Secara teoritis, penelitian ini berguna bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan tentang Pemberian Penguatan (Reinforcement) dan hasil 

belajar siswa. 

b. Secara praktis, Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi kontribusi 

berharga untuk Kepala Madrasah Ibtida’iyah dalam usaha meningkatkan 

mutu pendidikan madrasah ibtida’iyah. Kemudian diharapkan dapat 

berguna bagi guru untuk senantiasa meningkatkan kualitas output siswa 

khususnya di bidang Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan berguna bagi 

siswa dalam menambah wawasan serta memperluas cakrawala berpikir 

dalam memahami materi- materi yang di ajarkan oleh guru. 

D. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan  pustaka ini bertujuan untuk memastikan kedudukan dan arti 

penting penelitian yang luas, dan menunjukan bahwa penelitian yang akan 
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dilakukan belum ada yang membahas penelitian ini berjudul “Pengaruh 

Pemberian Penguatan (Reinforcement) dalam  Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 

Kelas IV Pada Mata Pelajaran IPA di Madrasah Ibtidaiyah Muhajirin 

Palembang”. Setelah penulis mengadakan penelitian secara teratur, ada beberapa 

karya ilmiah baik berupa skripsi maupun jurnal yang membahas tentang  

Pemberian Penguatan (Reinforcement), pelajaran IPA dan kaitannya Hasil  

belajar siswa antara lain sebagai berikut: 

Pertama, Dianawaty (2014) dalam skripsinya yang berjudul ”Upaya Guru 

Dalam Meningkatkan Kemampuan Bertanya Dengan Memberi Penguatan 

(Reinforcement) Pada Mata Pelajaran Piqih Kelas VI di MIN I Palembang” 

berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan sebanyak 3 siklus 

dapat disimpulkan: 

1. Meningkatan kemampuan bertanya kepada peserta didik pada siklus II 

jumlah beserta didik yang mau pertanya pada siklus I adalah 8 orang 

(26,67%) meningkat menjadi 15 orang (50\%) pada siklus II. Peserta didik 

yang mengacungkan tangan sebelum bertanya 4 orang (13,33%) pada siklus 

I meningkat menjadi 9 orang (30%) pada siklus II. Jumlah peserta didi yang 

tidak mengacungkan tangan sebelum bertanya sebanyak 4 orang (13,33%) 

pada siklus I meningkat menjadi 6 orang (20%) pada siklus II peserta dididk 

yang bertanya sesuai materi sebanyak 8 orang (26,67%) meningkat menjadi 

15 orang (50\%) pada siklus II.  

2. Pada siklus III terlihat bahwa kemampuan peserta didik untuk bertanya 

semakin meningkat, persentase peserta didik yang mau bertanya meningkat 

sebesar 50%. Guru telah berusaha memberi penguatan verbal dan nonverbal 

terhadap peserta didik yang mau bertanya. Peningkat yang cukup segnifikat 
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terjadi pada persentase peserta didik yang mengacungkan tangan sebelum 

bertanya, yaitu sebesar 30%, artinya terdapat pengaruh yang positif jika 

penguatan (reinforcement) diberikan oleh guru terus menerus tanpa ada yang 

terlupa. Seiring dengan itu persentase peserta didik yang bertanya tanpa 

mengacungkan tanya terlebih dahulu sebesar 20%.  

3. Berdasarkan persentase peserta didik yang mau bertanya pada penelitian ini 

mencapai target yang ditetapkan, yaitu minimal 30% dari jumlah peserta 

didik, semua peserta didik yang mau bertanya juga menanyakan tentang 

materi yang dipelajari 100%. Dan jumlah persentase jumlah peserta didik 

yang mengacungkan tangan sebelum bertanya telah mencapai target yang 

ditetapkan yaitu 100%.6 

Karya tulis di atas dapat disimpulkan ada perbedaan judul yang mendasar 

dari judul di atas dengan yang penulis bahas yaitu persamaannya sama-sama 

membahas pemberian penguatan (Reinforcement) Perbedaanya adalah lebih 

terfokus Dengan Upaya Guru Dalam Meningkatkan Kemampuan Bertanya Pada 

Mata Pelajaran Piqih Kelas VI di MIN I Palembang 

Kedua, Hayatuddin (2011) dalam skripsi yang berjudul “Peranan Metode 

Demontrasi Dalam  Meningkatkan Hasil Belajar Pelajaran Piqih pada Siswa 

Kelas SDN 01 Rambang Kuang dalam Ogan Ilir”.berdasarkan uraian dan 

analisis bab sebulumnya maka dapat ditarik kesimpilan sebagai berikut : 

                                                           
6 Dianawaty”Upaya Guru Dalam Meningkatkan Kemampuan Bertanya Dengan Memberi 

Penguatan (Reinforcement) Pada Mata Pelajaran Piqih Kelas VI di MIN I Palembang” Skripsi 
Sarjana Pendidikan Agama Islam (Palembang: Perpustakaan Tarbiyah  IAIN Raden Fatah, 2014 ), 
hlm. 77,t.d 
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1. Hasil belajar pelajaran fiqih siswa SDN 01 Rambang Kuang sebelum 

penerapan metode demontrasi adalah dalam kategori kurang baik, hal ini 

tercermin pada jumlah  skor rata- rata seluruhnya sebesar 52,93%. 

2. Hasil belajar pelajaran piqih SDN 01 Rambang Kuang sesudah penerapan 

metode demontrasi setelah diterapkan metode demontrasi adalah mengalami 

peningkatan. Hal ini tercermin pada peningkatan kemampuan siswa sebelum 

tindakan hanya 52,93% menjadi 63,64% pada siklus I dan menjadi 70,42% 

pada siklus II  

3. penerapan metode demontrasi dapat meningkatkan hasil belajar pelajaran 

piqih pada siswa SDN 01 Rawang Kuang. Hal ini dapat dilihat pada 

peningkatan skor rata- rata masing masing aspek dan siklus.7 

Karya tulis di atas dapat disimpulkan ada perbedaan judul yang mendasar 

dari judul di atas dengan yang penulis bahas yaitu persamaannya sama-sama 

membahas hasil belajar Perbedaanya adalah lebih terfokus Dengan menggunakan 

Peranan Metode Demontrasi dan Pelajaran Piqih pada Siswa Kelas SDN 01 

Rambang Kuang dalam Ogan Ilir. 

Ketiga, Pratiwi Wahyu Nugraheni (2011) dalam skripsinya yang berjudul 

”Pengaruh Pemberian Penguatan (Reinforcement) Dan Fasilitas Belajar 

Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi Kelas X SMAN 

1 Klego Boyolali” Sesuai dengan permasalahan yang ada dan data yang telah 

                                                           
7 Hayatuddin, “Peranan Metode Demontrasi Dalam  Meningkatkan Hasil Belajar Pelajaran 

Piqih pada Siswa Kelas SDN 01 Rambang Kuang dalam Ogan Ilir”. Skripsi Sarjana Pendidikan 
Agama Islam (Palembang: Perpustakaan Tarbiyah  IAIN Raden Fatah, 2011 ), hlm. 36,t.d. 
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dikumpulkan, serta hasil analisis data yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh yang signifikan pemberian penguatan (reinforcement) 

terhadap prestasi belajar pada mata pelajaran ekonomi siswa kelas X SMA N 

1 Klego Boyolali tahun 2010/2011. Terbukti dari hasil perhitungan diperoleh 

r hitung lebih besar dari r tabel atau 0,553 > 0,312. 

2. Ada pengaruh yang signifikan fasilitas belajar terhadap prestasi belajar pada 

tabel mata pelajaran ekonomi siswa kelas X SMA N 1  Klego Boyolali tahun 

2010/2011. Terbukti dari hasil perhitungan diperoleh r hitung lebih besar dari r 

tabel atau 0,462 > 0,312. 

3. Ada pengaruh yang signifikan antara pemberian penguatan (reinforcement) 

dan fasilitas belajar secara bersama-sama terhadap prestasi belajar pada mata 

pelajaran ekonomi siswa kelas X SMA N 1 Klego Boyolali tahun 

2010/2011.Terbukti dari hasil perhitungan diperoleh F hitung lebih besar dari F 

tabel atau13,54 > 3,26.  

Dari data yang telah terkumpul dan hasil analisis data yang telah dilakukan 

dapat berhubungan dengan ketiga variabel penelitian: 

1.  Tingkat persentase pemberian penguatan sebesar 75%, tingkat fasilitas 

belajar 77% dan prestasi belajar siswa 74%. 

2. Dari hasil perhitungan diperoleh persamaan garis regresi.  

Y = 20,994 + 0, 583 X1+ 0, 447 X2  
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3. Besarnya sumbangan yang diberikan oleh masing-masing variabel adalah:  

a. Sumbangan relatif pemberian penguatan (X1) dengan prestasi belajar 

(Y)sebesar  61,49 %. 

b. Sumbangan relatif fasilitas belajar (X2) dengan prestasi belajar (Y) 

sebesar 38,51%.  

c. Sumbangan efektif pemberian penguatan (X1) dengan prestasi belajar (Y) 

sebesar 25,99%.  

d. Sumbangan efektif fasilitas belajar (X2) dengan prestasi belajar (Y) 

sebesar 16,27%.8 

Karya tulis diatas dapat disimpulkan ada perbedaan judul yang penulis bahas 

yaitu persamannya adalah sama-sama membahas tentang Pengaruh Pemberian 

Penguatan (Reinforcement). Perbedaanya adalah lebih terfokus Dan Fasilitas 

Belajar Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi Kelas X 

SMAN 1 Klego Boyolali. 

Keempat, Tsuaibatul Aslamiyah (2014) dalam skripsinya yang berjudul 

“Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa IPA Pada Materi Pesawat Sederhana 

Dengan Menggunakan Model Make A Match dikelas VC SD Negeri 221 

Palembang” Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data dapat simpulkan 

bahwa dalam skripsinya dijelaskan: 

                                                           
8 Pratiwi Wahyu Nugraheni”Pengaruh Pemberian Penguatan (Reinforcement) Dan Fasilitas 

Belajar Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi Kelas X SMAN 1 Klego 
Boyolali,”(Surakarta:Universitas Sebelas Maret, 2011).(Online),http://core.ac.uk/download/pdf/ 
16508977.pdf , 24 Agustus 2015. Hlm 67 

http://core.ac.uk/download/pdf/%2016508977.pdf
http://core.ac.uk/download/pdf/%2016508977.pdf
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1. Sebelum menerapkan Model pembelajaran Make A Match guru menjelaskan 

materi pelajaran agar siswa memahami materi pesawat sederhana dan dapat 

dengan mudah menjawab pertanyaan yang disampaikan melalui kartu. 

Kemudian guru membagikan kartu lalu siswa mencari pasangan untuk 

mencocokan kartu pertanyaan dan kartu jawaban. 

2. Dengan menggunakan model pembelajaran Make A Match dapat 

meningkatkan hasil belajar, hal ini dapat dilihat pada siklus I ketuntasan 

belajar siswa 68,96% dan ketuntasan belajar siswa lebih meningkatkan lagi 

pada siklus II dengan mencapai 93,10%.9 

Karya tulis diatas dapat disimpulkan ada perbedaan judul yang penulis bahas 

yaitu persamannya adalah sama-sama membahas tentang hasil belajar mata 

pelajaran IPA. Perbedaanya  adalah lebih terfokus dan model pembelajaran Make 

A Match pada materi pesawat sederhana kelas VC SD negeri 221 Palembang. 

Kelima, Hendrik Nofrianto dalam Skripsinya tahun 2103 yang berjudul 

“Pengaruh Penggunaan Media Compact Disc (VCD) Terhadap Hasil Belajar 

Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Yayasan Bakti 

Prabumulih”. Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data Hendrik Nofrianto 

dapat simpulkan bahwa: 

                                                           
9 Tsuaibatul Aslamiyah, “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa IPA Pada Materi Pesawat 

Sederhana Dengan Menggunakan Model Make A Match Dikelas VC SD Negeri 221 Palembang”, 
Skripsi Sarjana Pendidikan Islam (Palembang: Perpustakaan IAIN Raden Fatah Palembang, 2014), 
hlm. 72, t.d 
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Proses belajar mengajar dengan menggunakan Media VCD mempunyai 

pengaruh yang sangat signifikan terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam materi pelaksanaan Ibadah haji di SMA Yayasan Bakti 

Prabumulih.  

Hasil belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam materi 

pelaksanaan Ibadah Haji dengan menggunakan media VCD lebih baik dari pada 

hasil belajar siswa yang tidak menggunakan media VCD pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam materi pelaksanaan ibadah Haji. Hal ini bisa dilihat dari 

hasil nilai rata-rata (mean) yang diperoleh oleh siswa di SMA Yayasan Bakti 

Prabumulih.10 

Karya tulis di atas dapat disimpulkan ada perbedaan judul yang mendasar 

dari judul diatas dengan yang penulis bahas yaitu persamaannya sama-sama 

membahas hasil belajar. Perbedaannya adalah lebih terfokus pada pengaruh 

Penggunaan Media Compact Disc (VCD) Pada Mata Pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di SMA Yayasan Bakti Prabumulih. 

E. Kerangka Teori  

Kerangka teori merupakan landasan pemikiran untuk memperkuat 

penjelasan dalam pembahasan judul penelitian. 

 

 

                                                           
10 Hendrik Nofrianto, “Pengaruh Penggunaan Media Compact Disc (VCD) Terhadap Hasil 

Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Yayasan Bakti Prabumulih”. 
Skripsi Sarjana Pendidikan Agama Islam,  (Palembang: Perpustakaan IAIN Raden Fatah, 2013), t.d.  
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1. Pemberian Penguatan (Reinforcement) 

Penguatan (Reinforcement) adalah respon terhadap suatu perilaku yang 

dapat meningkatkan kemungkinan terulangnya kembali perilaku tersebut. 

Penguatan dapat dilakukan secara verbal dan nonverbal, dengan prinsip 

kehangatan keantusiasan, kebermaknaan, dan menghindari penggunaan 

respon yang negatif. Penguatan secara verbal berupa kata-kata dan kalimat 

pujian seperti bagus, tepat , bapak puas dengan hasil kerja kalian. Sedangkan 

secara nonverbal dapat dilakukan dengan gerakan dengan mendekati peserta 

didik, sentuhan, acuang jempol dan kegiatan yang menyenangkan.11  

Pemberian penguatan sangat mempengaruhi hasil belajar siswanya. 

Apabila seorang siswa menerima penguatan dari gurunya maka dia akan 

merasa senang karena hasil belajarnya dihargai oleh gurunya, sehingga dari 

rasa senangnya itu akan timbul motivasi atau dorongan untuk belajar lebih 

giat. 

Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa pemberian penguatan 

(reinforcement) adalah salah satu upaya  yang dilakukan oleh guru untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajar IPA  kelas IV di Madrasah 

Ibtidaiyah Muhajirin Palembang dengan baik dan benar. 

 

 

 
                                                           

11 Mulyasa.Op Cit. hlm 77 
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2. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah tingkat keberhasilan yang dicapai oleh siswa setelah 

mengikuti suatu kegiatan pembelajaran, dimana tingkat keberhasilan tersebut 

kemudian ditandai dengan skala nilai berupa huruf atau angka atau simbol.12 

Hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku seperti 

telah dijelakan di muka. Tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian 

yang luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

a. Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar siswa intelektual yang 

terdiri dari 6 aspek, yakni pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, 

sintesis, dan evaluasi. 

b. Ranah afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari 5 aspek, yakni 

penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian organisasi dan internalisasi. 

c. Ranah psikomotorik berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan 

kemampuan bertindak. Ada 6 aspek yakni, gerakan reflex, keterampilan 

gerakan dasar, kemampuan perseptual, keharmonisan atau ketepatan 

gerakan keterampilan komploks dan gerakan ekspresif serta gerakan 

interpretatif.13 

 

 

                                                           
12Fajri Ismail, Evaluasi Pendidikan, (Palembang: Tunas Gemilang Press, 2014), hlm. 38 

13 Nana Sudjsana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: PT. Remaja Rosda 
Karya, 2009), hlm 3 
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3. Ilmu Pengetahuan Alam 

Ilmu pengetahuan alam, yang sering disebut juga dengan istilah 

pendidikan sains, disingkat menjadi IPA. IPA merupakan salah satu mata 

pelajaran pokok dalamkurikulum pendidikan di indonesia, termasuk pada 

jenjang sekolah dasar. Mata pelajaran merupakan mata pelajaran yang 

selama ini dianggap sulit oleh sebagian besar peserta didik, mulai dari 

jenjang sekolah dasar sampai disekolah menengah.14  

Tabel 1 
Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) 

Mata Pelajaran IPA kelas IV Semester 1 di Madrasah Ibtidaiyah 
 

Standar Kompotensi (SK) Kompotensi Dasar (KD) 
3. menggolongkan 

hewan berdasarkan 
jenis makanannya 

3.2 menggolongkan hewan berdasarkan 
jenis makanannya 

 
Materi-materi yang dibahas antara lain: 

Pelajaran 1 

Jenis hewan dan makananya 

a. hewan pemakan tumbuhan (herbivora) 

b. hewan pemakan daging (karnivora) 

c. hewan pemakan segalanya (omnivora) 

 

 

 

                                                           
14 Ahmad Susanto.Op Cit hlm. 165 
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F. Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional  

1. Variabel  

Agar tergambar dengan jelas apa yang peneliti maksud maka peneliti 

akan menuliskan variabel dalam penelitian ini yaitu 

Variabel X                                                        Variabel Y 

 

                                                                          

                                                      

2. Definisi Operasioal   

Definisi Operasional adalah devinisi yang didasarkan atas sifat- sifat hal 

yang didefinisikan serta dapat diamati. Devinisi operasional merupakan 

gambaran atau menjelasan apa maksud dari penulis tentang pembahasan 

variabel penelitian. Penerapan dalam penelitian ini dimaksud sebagai upaya 

untuk menggunakan pemberian penguatan (reinforcement). Supaya 

pembelajaran pada mata pelajaran IPA menjadi lebih menyenangkan dan 

inovatif. 

a. Pemberian Penguatan (Reinforcement) adalah alat bantu yang digunakan 

guru agar siswa lebih semangat lagi dalam belajar terutama  pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam.  

b. Hasil belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

adalah pengetahuan dan kemampuan yang diperoleh siswa setelah melalui 

kegiatan proses belajar. 

Pemberian Penguatan 
(Reinforcement) 

Hasil Belajar 
Siswa  
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c. Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang dimaksud oleh peneliti 

adalah sebagian dari pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) materi 

jenis hewan dan makanannya.                              

G. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka teori diatas, hipotesis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Ha : ada perbedaan hasil belajar siswa kelas eksperimen yang diberikan 

penguatan (reinforcement) dengan hasil belajar siswa kelas kontrol yang 

tidak diberikan penguatan (reinforcement) di Madrasah Ibtidaiyah 

Muhajirin Palembang. 

Ho : tidak ada perbedaan hasil belajar siswa kelas eksperimen yang diberikan 

penguatan (reinforcement) dengan hasil belajar siswa kelas kontrol yang 

tidak diberikan penguatan (reinforcement) di Madrasah Ibtidaiyah 

Muhajirin Palembang. 

H. Metodelogi Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian true eksperimental  yang 

merupakan suatu eksperimen yang betul-betul dilakukan. Ciri-ciri utama 

penelitian ini adalah sampel yang digunakan untuk kelompok eksperimen 

maupun kelompok kontrol diambil secara random dari populasi tertentu. 

Dalam penelitian ini, desain yang digunakan berbentuk Posttest-Only 

Control Design. Dalam desain ini terdapat dua kelompok dipilih secara 
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random (R). yaitu kelompok yang diberi perlakuan (kelompok eksperimen) 

dan kelompok yang tidak diberi perlakuan (kelompok kontrol). Pengaruh 

adanya perlakuan adalah (O1 : O2). Kalau terdapat perbedaan hasil belajar 

antara kedua kelompok tersebut, maka pemberian penguatan (reinforcement) 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa kelas IV pada mata pelajaran IPA 

di MI Muhajirin Palembang. 

Posttest-Only Control Design 
 

 

 

Penelitian eksperimen dilakukan di tempat penelitian atau responden 

dengan menjadikan siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah Muhajirin Palembang 

menjadi subjek penelitian. Dengan arti peneliti melakukan pengamatan 

langsung untuk mengamati secara langsung kondisi yang ada di lapangan 

dan dengan partisipasi dengan responden akan mendapatkan tambahan 

informasi. Tujuan penelitian lapangan adalah mempelajari secar intensif latar 

belakang, status terakhir, dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu 

satuan social seperti individu, kelompok, lembaga, atau komunitas. 

2. Pendekatan Penelitian 

Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan pendekatan kuantitatif. 

 

 

R      X     O2 
 

R              O4 
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3. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis Data  

Jenis data yag diperlukan dalam penelitian ini dari dua jenis data, yaitu 

data kuatitatif dan kuantitatif. 

1) Data kualitatif terdiri atas keadaan personil sekolah, nama siswa. 

Dengan kata lain, data kualitatif adalah data hasil penelitiannya lebih 

berkenaan dengan interprestasi terhadap data yang ditemukan di 

lapangan. 

2) Data kuantitatif terdiri atas jumlah siswa, kelas, dan hasil tes dari 

pemberian penguatan (reinforcement) terhadap hasil belajar siswa 

kelas IV pada mata pelajaran IPA di Madrasah Muhajirin Palembang. 

b. Sumber data 

Sumber data dalam peneliti ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer 

dan sekunder. 

1) Data primer dalam peneliti ini adalah siswa yang ada di Madrasah 

Ibtidaiyah Muhajirin Palembang. Siswa dalam penelitian ini 

dibutuhkan untuk mengetahui hasil belajar siswa kelas IV pada mata 

pelajaran IPA melalui tes yang dilakukan oleh peneliti. Guru dalam 

penelitian ini dibutuhkan untuk mengetahui keadaan siswa dan hasil 

belajar siswa. 

2) Data sekunder dalam peneliti ini adalah Kepala Madrasah dan 

dekumen sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Muhajirin Palembang. 
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Kepala Madrasah diperlukan untuk mengetahui keadaan guru, sarana 

prasarana di Madrasah Ibtidaiyah Muhajirin Palembang sedangkan 

dekumen diperlukan untuk melihat Hasil belajar siswa kelas IV di 

Madrasah Ibtidaiyah Muhajirin Palembang. 

4. Populasi dan Sampel  

a. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek peneliti.15 Adapun populasi yang 

akan diselidiki dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV dengan 

jumlah siswa 28  yang ada di Madrasah Ibtidaiyah Muhajirin Palembang. 

Tabel 2 
Jumlah Populasi16 

 

No Kelas 
Jenis Kelamin 

Jumlah 
Laki-Laki Perempuan 

1 IV.A 9 5 14 
2 IV.B 8 6 14 

Jumlah 17 11 28 
                                                        Sumber: Tata Usaha MI Muhajirin Palembang 

b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi objek peneliti. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan  adalah sampling jenuh yaitu 

teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai 

                                                           
15 Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Naute Pendekatan Praktek.( Jakarta: Rineka Cipta, 

2010),hlm 174 
16 Dekumentasi Madrasah Ibtidaiyah Palembang Tahun Pelajaran 2015 
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sampel.17 Sampel dari penelitian ini adalah siswa kelas IV  saja yang 

berjumlah  28 siswa. 

Tabel 3 
Jumlah Sampel18 

 

No Kelas 
Jenis Kelamin 

Jumlah 
Laki-Laki Perempuan 

1 IV.A 9 5 14 
2 IV.B 8 6 14 

Jumlah  17 11 28 
   Sumber: Tata Usaha MI Muhajirin Palembang 

5. Teknik Pengumpulan Data  

Pengumpulan data sangat diperhatikan dalam suatu penelitian karena baik 

buruknya suatu penelitian tergantung pada teknik-teknik pengumpulan data 

untuk memperoleh data. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan 

beberapa alat dan teknik pengumpul data yaitu tes yang didukung dengan 

observasi, wawancara, dan dekumentasi. 

a. Observasi  

Metode ini untuk mengetahui keadaan objek secara langsung serta 

keadaan wilayah,letak geografis, keadaan sarana prasarana serta kondisi 

proses  belajar mengajar siswa pada saat proses pelaksanaan pembelajaran 

di Madrasah Ibtida’iyah Muhajirin Palembang. 

 

 

                                                           
17 Sugiyono,Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta). hlm. 85 
18 Dekumentasi Madrasah Ibtidaiyah Palembang Tahun Pelajaran 2014-2015 
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b. Wawancara 

Wawacaran ini digunakan untuk memperoleh data secara langsung 

dengan mengadakan dialog dengan kepala sekolah dan guru bidang studi 

IPA. Wawacara dilaksanakan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan 

yang berkaitan dengan proses pembelajaran IPA, mulai dari persiapan, 

pelaksanaan dan sampai kepada penetapan nilai atau patokan nilai. 

c. Dokumentasi  

Metode ini digunakan untuk memperoleh latar belakang berdirinya 

madrasah, jumlah guru/Karyawan, keadaan siswa, sarana dan prasarana, 

daftar nilai mata pelajaran IPA, serta hal-hal yang berhubungan dengan 

masalah penelitian di Madrasah Ibtidaiyah Muhajirin Palembang. 

d. Tes 

Tes pada penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang digunakan 

peneliti untuk mengukur dan menilai hasil belajar siswa pada ranah 

kognitifnya (pengetahuan) dalam pencapaian kompetensi pada mata 

pelajaran IPA. Dalam penelitian ini tes yang diberikan berupa tes soal 

tertulis, yaitu tes objektif berbentuk pilihan ganda sebanyak 20 soal. 

Karena penelitian ini berbentuk Posttest-Only Control Design, maka tes 

akan diberikan baik kepada kelompok eksperimen maupun kelompok 

kontrol pada saat belajar mengajar telah selesai dilakukan yang artinya tes 

diberikan sebagai evaluasi akhir. 
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6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik test “t”. 

Teknik test “t” digunakan untuk mengetahui kebenaran dari hipotesis 

penelitian. 

Rumus test “t”19                 

Adapun pemilihan jenis rumus to di atas yang dipilih, karena rumus ini 

digunakan untuk dua sampel kecil (kurang dari 30). Yang antara sampel 

tersebut tidak ada hubungan satu sama lain (berbeda kelas). Dimana sampel 

pertama (kelas eksperimen) diterapkan pemberian penguatan (reinforcement) 

dan sampel kedua (kelas kontrol) tidak diterapkan pemberian penguatan 

(reinforcement). Yang antara keduanya sama-sama diberikan tes hanya pada 

akhir pembelajaran. 

Langkah perhitungannya: 

a. Mencari Mean Variabel I (Variabel X), dengan rumus: 

        

b. Mencari Mean Variabel II (Variabel Y), dengan rumus: 

        

c. Mencari Deviasi Standar Skor Variabel X dengan rumus: 

                                                           
19Anas Sudijono, Statistik Pendidikan, cet. Ke-23, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011), 

hlm. 314-316 
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    √      

d. Mencari DeviasiStandar Skor Variabel Y dengan rumus: 

    √      

e. Mencari Standard Error Mean Variabel X, dengan rumus: 

        √     

f. Mencari Standard Error Mean Variabel X, dengan rumus: 

        √     

g. Mencari Standard Error Perbedaan antara Mean Variabel X dan Mean 

Variabel Y, dengan rumus: 

        √            

h. Mencari to dengan rumus yang telah disebutkan di atas, yaitu: 

                

i. Memberikan interpretasi terhadap to. 

j. Menguji kebenaran/kepalsuan kedua hipotesis dengan membandingkan  

besarnya t hasil perhitungan (to) dan t yang tercantum pada Tabel Nilai 

“t”, dengan terlebih dahulu menetapkan degrees of freedomnya atau 

derajat kebebasannya, dengan rumus: 
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I. Sistematika Pembahasan 

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini penulis bagi menjadi 5 

bab, dimana masing-masing bab mempunyai keterkaitan dengan bab-bab lainya 

dan menguraikan dengan beberapa sub bab. Sistematika pembahasan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I. Berisikan tentang pendahuluan yang mencakup Latar Belakang 

Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan 

Dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Hipotesis 

Penelitian, Variabel Penelitian, Devinisi Operasional, Metodelogi Penelitian 

Dan Sistematika Pembahasan. 

BAB II. Berisikan tentang landasan teori yang terdiri dari pengertian 

model pembelajaran  Pembelajaran IPS meliputi Definisi belajar, Ciri-ciri 

belajar, Jenis-jenis belajar; Pemberian Penguatan (Reinforcement) meliputi 

Pengertian Pemberian Penguatan (Reinforcement), Pemberian Penguatan 

(Reinfocement), kelebihan  dan  kelemahan Pemberian Penguatan 

(Reinforcement). 

BAB III. Dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran umum lokasi 

penelitian terdiri dari sejarah madrasah, letak geografis, keadaan guru dan 

tenaga adminitrasi, keadaan siswa serta sarana prasarana di Madrasah 

Ibtidaiyah Muhajirin Palembang. 
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BAB IV. Merupakan bab khusus menganalisis data serta akan menjawab 

dari permasalahan-permasalahan yang timbul dalam penelitian. 

BAB V. Penutup yang memuat kesimpulan, saran-saran dari penulis, dan 

daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang diperlukan. 


