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ABSTRAK 

Fathoni Ari. 2018. Pengaruh Pemberian Reward dan Punishment Terhadap Minat 

Belajar Matematika Siswa Kelas V MIN 1 Madiun Tahun Pelajaran 2017/2018. 

Skripsi, Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan 

Ilmu Keguruan (FATIK), Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Pembimbing Drs. H. Moch. Saichu, M.Si. 

 

Kata Kunci : Pemberian Reward dan Punishment , Minat belajar Matematika  

 Minat belajar merupakan rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal 

atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan 

suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu diluar diri. Pemberian reward dan 

punishment digunakan oleh guru sebagai penguatan, stimulus dalam mendidik siswa.  

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya minat belajar matematika  yang kurang pada 

saat pembelajaran berlangsung. Siswa lebih sering berbicara dengan teman dibanding 

memperhatikan guru  saat pembelajaran berlangsung. Dengan masalah tersebut peneliti 

melakukan penelitian Pengaruh Pemberian Reward dan Punishment Terhadap Minat 

Belajar Matematika Siswa Kelas V MIN 1 Madiun. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Untuk mengetahui proses 

pemberian reward dan punishment  dalam pembelajaran matematika di kelas V  MIN 

1 Madiun. (2) Untuk mengetahui bagaimana minat belajar siswa pada pelajaran 

matematika kelas V di MIN 1 Madiun. (3) Untuk mengetahui apakah ada pengaruh 

yang signifikan dalam pemberian reward dan punishment terhadap minat belajar 

matematika siswa kelas V di MIN 1 Madiun tahun pelajaran 2017/2018. 

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif yang 

berjenis korelasioanl. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 61. Teknik analisa 

datanya menggunakan rumus statistika yaitu regresi linier sederhana. Teknik 

pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik non probolity sampling 

yang berjenis sampel jenuh. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan angket. 

 Dari analisa data ditemukan bahwa : (1) pemberian reward dan punishment di 

MIN 1 Madiun dapat dikatakan dalam kategori baik dengan frekuensi sebanyak 28 

responden (45,6%); (2) minat belajar matematika siswa kelas V di MIN 1 Madiun dapat 

dikatakan dalam kategori baik dengan frekuensi sebanyak 22 responden (36,07%); (3) 

F hitung  = 3,71 dan F tabel = 3,15. Jadi Fhitung > Ftabel maka Ho ditolak dan Ha diterima, 

artinya ada pengaruh yang signifikan antara pemberian reward dan punishment 

terhadap minat belajar matematika kelas V MIN 1 Madiun Tahun Pelajaran 2017/2018 

dengan pengaruh sebesar 6,00 %. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu aspek yang memegang peranan penting dalam kehidupan adalah 

pendidikan. Berdasarkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU 

Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.1 

Menurut SISDIKNAS & Wajib Belajar “Pembelajaran adalah proses 

interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar”.2 Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan 

pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan 

kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta 

didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta 

didik agar dapat belajar dengan baik. Dengan kata lain belajar adalah suatu 

aktivitas seseorang yang berkaitan dengan proses untuk memperoleh suatu 

                                                           
1 Akhmad Muhaimin Azzet, Pendidikan yang Membebaskan (Jogjakarta: Ruzz Media, 2014), 

15. 
2 SISDIKNAS & Wajib Belajar, (Bandung: Rhusty Publiser, 2009), 4. 

1 
1 
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perubahan.Proses pembelajaran yang efektif bukan hanya guru yang aktif 

menyampaikan materi pelajaran, namun juga siswa aktif dalam proses 

pembelajaran, aktif bertanya dan aktif mengeluarkan pendapat serta 

argumenya. Tanpa kedua hal tersebut proses pembelajaran akan berjalan tidak 

semestinya. Pembelajaran akan terasa menegangkan, dan membosankan. 

Pembelajaran yang membosankan akan membuat minat belajar siswa turun. Hal 

tersebut mengakibatkan materi pelajaran tidak tersampaikan secara optimal, 

membuat siswa jenuh serta membuat prestasi belajar siswa menurun.  

Prestasi belajar siswa salah satunya dapat dipicu dengan minat belajar 

siswa. Minat belajar adalah kecenderungan yang menetap untuk 

memperhatikan dan mengenang aktifitas. Seseorang yang berminat terhadap 

suatu aktifitas akan memperhatikan  aktifitas secara konsisten dengan rasa 

senang. Dengan kata lain, minat adalah suatu rasa lebih suka dan lebih 

ketertarikan pada suatu hal atau aktifitas, tanpa ada yang menyuruh.3 

Minat belajar seorang siswa dapat tumbuh dikarenakan beberapa hal. Baik 

itu rangsangan dari dalam diri maupun dari lingkungan sekitar siswa, baik dari 

lingkungan belajar yang menyenangkan,  metode yang digunakan guru dalam 

mengajar, pemberian hadiah (reward) dan hukuman (punishment).  

Ahmad Susanto bependapat “Sebagaimana pengertian belajar dapat 

didefinisikan sebagai suatu proses dimana suatu organisme berubah 

                                                           
3 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar (jakarta: Rineka Cipta, 2008), 105. 
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perilakunya sebagai akibat pengalaman”.4 Dalam istilah lain tingkah laku 

belajar dikendalikan oleh reward ( ganjaran), sehingga dalan prakteknya 

pemberian reward maupun pemberian punishment (hukuman), digunakan oleh 

guru sebagai penguatan, stimulus dalam mendidik siswa. 

Reward ( hadiah) adalah memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai 

penghargaan atau kenang-kenangan atau cendramata. Hadiah yang diberikan 

kepada orang lain bisa berupa apa saja, tergantung dari keinginan pemberi, atau 

bisa juga disesuaikan dengan prestasi yang dicapai oleh seseorang. Hadiah 

dapat diberikan kepada siswa yang prestasi tinggi, ranking satu, dua, tiga atau 

siswa yang paling memperhatikan di dalam kelas.  

Reward/ganjaran adalah salah satu alat pendidikan. Jadi, dengan sendirinya 

maksud reward/ganjaran itu adalah sebagai alat untuk mendidik anak-anak 

supaya anak dapat merasa senang karena perbuatan atau pekerjaannya 

mendapat penghargaan.5 Umumnya, anak mengetahui bahwa pekerjaan atau 

perbuatannya yang menyebabkan ia mendapat ganjaran itu baik.  

Selain ganjaran, hukuman merupakan alat pendidikan yang tidak 

menyenangkan. Dalam dunia pendidikan hukuman (punishment) sering 

dimaknai sebagai usaha edukatif yang digunakan untuk memperbaiki dan 

mengarahkan anak ke arah yang benar, bukan praktik hukuman dan siksaan 

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

Group, 2013), 1. 
5 M. Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2009), 182. 
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yang memasung kreativitas.6 Hukuman menurut Langeveld adalah suatu 

perbuatan dengan sadar, sengaja menyebabkan penderitaan bagi seseoarang 

biasanya yang lebih lemah, dan dipercayakan kepada pendidik untuk dibimbing 

dan dilindungi, dan hukuman tersebut diberikan maksud anak benar-benar 

merasakan penderitaan.7 hukuman adalah suatu sanksi yang diterima oleh siswa 

sebagai akibat dari pelanggaran pada aturan-aturan yang telah ditentukan. 

Penelitian ini mengambil tempat di MIN 1 Madiun. Madrasah Ibtidaiyah 

Negeri  (MIN) 1 Madiun merupakan MIN dengan akreditas A yaitu madrasah 

yang telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan oleh dinas pendidikan 

dan  sudah di akui dari segi kualitas dan kuantitasnya. MIN 1 Madiun menjadi 

madrasah percontohan bagi madrasah di wilayah madiun. MIN 1 memiliki 

Keunggulan dalam bidang kurikulum yang sudah menerapkan K13 yang  di 

dukung  dengan fasilitas yang memadai  dan memiliki ekstrakurikuler yang 

mengembangkan bakat siswa. MIN 1 Madiun memiliki mutu dan kualitas 

pendidikan yang tinggi yang didukung oleh tenaga pendidik yang berkualitas 

dan berkompeten serta siswa yang memiliki motivasi tinggi untuk meraih cita-

cita. 

Namun dari hasil observasi yang telah dilakukan di MIN 1 

Madiun,ditemukan bahwa minat belajar siswa terhadap matematika masih 

                                                           
6Yanuar A, Jenis-Jenis Hukuman Edukatif Untuk Anak SD (Jogjakarta: DIVA Press, 

2012),15.  
7Uyoh Sadulloh, Pedagogik (Ilmu Mendidik) ,( Bandung: Alfabeta, 2010), 124. 
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kurang dikarenakan siswa terlebih dahulu menghindar dan menganggap bahwa 

matematika itu sulit, kurangnya penguasaan rumus dan cara menghitung dan 

juga suasana kelas yang kurang kondusif seperti banyak siswa yang ramai, 

mengobrol dengan temannya,siswa cenderung tidak memperhatikan guru, 

siswa malas belajar saat proses pembelajaran berlangsung. Untuk mengatasi hal 

tersebut, maka pemberian reward dan punishment yang dilakukan guru cukup 

berpengaruh meskipun tidak begitu berperan. Contoh kongkrit pemberian 

punishment yang guru lakukan kepada siswa yang ramai, tidak memperhatikan 

pelajaran, mengobrol yaitu dengan teguran dan peringatan agar tidak 

mengulanginya, tetapi hal ini hanya berlaku sementara, maka kemudian guru 

memberikan point negatif kepada siswa yang masih tidak bisa diatur, dan 

pengaruhnya cukup baik jika siswa ditakuti dengan pemberian point negatif  

berbeda jika hanya ditegur dan diperingati saja. Sedangkan pemberian reward 

juga diberikan kepada siswa yang aktif bertanya, aktif dalam mengerjakan tugas 

yang diberikan guru seperti mengerjakan tugas di papan tulis, menyuruh 

membaca, mengerjakan tugas kelompok serta siswa yang disiplin menaati 

peraturan di kelas. Contoh kongkrit pemberian reward yaitu berupa nilai 

tambahan atau point positif, berupa kata-kata pujian, senyuman dan perhatian. 

Seperti dalam pembelajaran guru memberikan materi FPB dan KPK dan     

memberikan latihan soal kepada siswa, kemudian bagi siswa yang berani 
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mengerjakan dipapan tulis akan  mendapatkan point.8 Penerapan reward  dan 

punishment secara tepat mungkin dapat menjadi motivasi tersendiri pada diri 

anak didik dalam menumbuhkan minat siswa dalam melakukan aktivitas 

belajar.9 

Dari uraian latar belakang diatas, maka peneliti mengambil judul penelitian 

kuantitatif dengan judul “PENGARUH PEMBERIAN REWARD DAN 

PUNISHMENT TERHADAP MINAT BELAJAR MATEMATIKA 

SISWA KELAS V MIN 1 MADIUN TAHUN PELAJARAN 2017/2018”. 

B. Batasan Masalah 

Banyak variabel yang dapat ditindak lanjuti dalam penelitian ini, namun 

karena keterbatasan waktu, dana dan tenaga maka peneliti melakukan batasan 

masalah yaitu pemberian reward, punishment  dan  minat belajar matematika 

siswa kelas V MIN 1 Madiun tahun pelajaran 2017/2018. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana proses pemberian reward dan punishment  dalam pembelajaran 

matematika MIN 1 Madiun ? 

2. Bagaimana minat belajar siswa pada pelajaran matematika kelas V MIN 1 

Madiun ? 

                                                           
8Observasi Pembelajaran Matematika di Kelas V, Tanggal 18 Desember 2017.  
9Observasi dengan bu Ida Kusumawati   
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3. Apakah ada pengaruh yang signifikan dalam pemberian reward dan 

punishment terhadap minat belajar matematika siswa kelas MIN 1 Madiun? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian  ini mempunyai tujuan 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui proses pemberian reward dan punishment  dalam 

pembelajaran matematika kelas V MIN 1 Madiun. 

2. Untuk mengetahui bagaimana minat belajar siswa pada pelajaran 

matematika kelas V MIN 1 Madiun.  

3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan dalam pemberian 

reward dan punishment terhadap minat belajar matematika siswa kelas V 

MIN 1 Madiun. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut: 

1. Tujuan teoritis. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menguatkan teori 

tentang pengaruh pemberian reward  dan puniahment terhadap minat belajar 

matematika siswa kelas V . 
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2. Tujuan praktis 

a. Bagi peneliti. Untuk menambah pengetahuan, wawasan dan 

pengalaman dalam melakukan penelitian ilmiah terkait dengan 

pemberian  reward  dan punishment terhadap minat belajar. 

b. Bagi guru. Akan memberikan masukan bagi guru agar lebih bisa bekerja 

sama dengan kepala sekolah dan saling membantu untuk kesejahteraan 

sekolah dalam mendidik, mengajar serta membimbing anak yang lebih 

baik dan benar. 

c. Bagi sekolah. Diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

pemberian reward dan punishment yang baik dan  tepat sehingga minat 

belajar siswa akan meningkat. 

d. Bagi mahasiswa. Sebagai latihan penelitian dalam menerapkan teori-

teori yang didapatkan dibangku kuliah untuk diaplikasikan dalam 

menjawab permasalahan yang aktual, sekaligus memecahkan 

permasalahan yang dihadapi dalam dunia pendidikan. 

 

F. Sistematika Penelitian 

Sistematika penyusunan laporan hasil penelitian kuantitatif ini nantinya 

akan dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu awal, inti, dan akhir. Untuk 

memudahkan dalam penulisan, maka pembahasan dalam laporan penelitian 

penulis kelompokkan menjadi lima bab yang masing-masing bab terdiri sub bab 
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yang berkaitan. Adapaun bentuk sistematika pembahasan dalam laporan 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Bab pertama, tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, 

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika pembahasan. Bab pertama ini dimaksudkan untuk memudahkan 

dalam memaparkan data. 

Bab kedua, berisi landasan teori, telaah hasil penelitian terdahulu, kerangka 

berpikir dan pengajuan hipotesis. Bab ini dimaksudkan sebagai acuan teori 

yang digunakan untuk melakukan penelitian. 

Bab ketiga, adalah metode penelitian yang meliputi rancangan penelitian, 

populasi dan sampel, instrument pengumpulan data, teknik pengumpulan data, 

dan teknik analisis data. 

Bab keempat, adalah hasil penilitian yang berisi gambaran umum lokasi 

penelitian, deskripsi data, analisis data (pengajuan hipotesis), interpretasi, dan 

pembahasan. 

Bab kelima, adalah penutup yang berisi simpulan dan saran. Bab ini 

dimaksudkan agar pembaca dan penulis mudah dalam melihat inti hasil 

penelitian.  
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN TEORI, 

KERANGKA BERFIKIR, DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penemuan telaah pustaka terdahulu, peneliti menemukan 

judul yang terkait dengan pengaruh pemberian reward dan punishment terhadap 

minat belajar matematika : 

1. Berdasarkan skripsi yang ditulis oleh Eli Sri Mulyanti yang berjudul 

“Komparasi Hasil Belajar IPS antara Kelas yang diberi Reward dan 

Punishment dan Kelas yang tidak diberi Pada Siswa Kelas IV MIN 

Klagenserut Jiwan Madiun Tahun Pelajaran 2013/2014. Dari hasil penelitian 

yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai rata-rata kelas 

Experimen (Kelas IV A) 83,80 memperoleh hasil yang lebih maksimal dari 

nilai rata-rata kelas kontrol (Kelas IV B) 74,60 walaupun keduanya 

menunjukkan nilai di atas KKM. Sehingga dapat dinyataan bahwa ada 

perbedaan hasil belajar IPS antara kelas yang diberi Reward dan Punishment 

dan kelas yang tidak diberi pada siswa kelas IV MIN Klagenserut Jiwan 

Madiun Tahun Pelajaran 2013/2014 maka Ha diterima dan Ho ditolak, 

karena thitung (2,100)>ttabel (α 0,05=1,686) ketentuan bila thitung lebih besar dari 

ttabel maka Ha diterima. 

10 
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2. Berdasarkan skripsi yang ditulis oleh Hanifah Humairoh yang berjudul “ 

PengaruhReward dan hukuman terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas IV 

MI Islamiyah Rejomulyo Tahun Pelajaran 2016/2017. Dari hasil penelitian 

yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa : 

a) Reward  berpengaruh signifikan secara parsial terhadap motivasi belajar 

siswa/siswi kelas IV di MI islamiyah Rejomulyo. Hal tersebut 

ditunjukan dari hasil analisis ttes yang menunjukkan bahwa nilai thitung= 

4,894 > ttabel = 2,06. Besarnya pengaruh secara simultan dari reward 

terhadap motivasi belajar siswa sebesar 0,1%. 

b) Hukuman berpengaruh signifikan secara parsial terhadap motivasi 

belajar siswa/siswi kelas IV di MI islamiyah Rejomulyo. Hal tersebut 

ditunjukan dari hasil analisis ttesyang menunjukkan bahwa nilai thitung = 

12,172 > ttabel = 2,06. Besarnya pengaruh secara simultan dari hukuman 

terhadap motivasi belajar siswa adalah 8%. 

c) Reward  dan hukuman berpengaruh signifikan secara parsial terhadap 

motivasi belajar siswa/siswi kelas IV di MI Islamiyah Rejomulyo. 

Berdasarkan hasil analisis pada table 4.13 menunjukkan bahwa fhitung = 

1,170 > Ftabel = 0,374. Hal ini berarti motivasi dapat berpengaruh. 

3. Dalam skripsi yang ditulis oleh Nursid Choirul Huda yang berjudul 

“Penerapan Metode Reward  Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa 

Pada Mata Pelajaran Sains Semester Genap Kelas IV Di Madrasah 

Ibtidaiyah Singosaren Jenangan Ponorogo Tahun Pelajaran 2012/2013”. 
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Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa 

proses pembelajaran sains di kelas IV semester genap tahun pelajaran 

2012/2013 MI Singosaren melalui metode reward berjalan dengan baik 

sesuai RPP meskipun ada kendala dalam hal biaya. Penerapan metode 

reward pada pembelajaran sains terbukti efektif meningkatkan motivasi 

belajar siswa. Hal ini ditandai dengan meningkatnya motivasi belajar siswa 

dari tiga kali pertemuan yang peneliti amati dalam proses pembelajaran dan 

hasil wawancara dengan guru bidang studi sains dan siswa kelas IV setelah 

mengikuti pembelajaran sains. 

 

B. Landasan Teori 

1. Pengertian Reward 

a. Pengertian Reward (penghargaan) 

Reward menurut kamu bahasa Inggris yang berarti ganjaran atau 

hadiah.10 Reward dapat diartikan pula sebagai penghargaan. Penghargaan 

menurut kamus bahasa besar Indonesia berarti perbuatan, menghargai dan 

penghormatan.11 Reward merupakan alat bantu ataupun sebuah dorongan 

yang di berikan kepada siswa agar siswa senang dan semangat untuk 

                                                           
10 John M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia (Jakarta: Gramedia, 1996), 

485. 
11 Tim Penyusun Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahsa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 

389. 
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belajar kapan pun dan dimana pun baik di rumah maupun di sekolah. 

Penghargaan adalah salah satu alat pendidikan yakni penghargaan itu 

ialah sebagai alat untuk mendidik anak-anak supaya anak dapat merasa 

senang karena perbuatan atau pekerjaannya mendapat penghargaan.12 

Siswa akan senang jika mendapat sebuah ganjaran baik seperti itu.  

Menurut Amir Daien Indrakusuma “Ganjaran adalah alat pendidikan 

represif yang menyenangkan. Atau dikatakan juga, bahwa ganjaran 

adalah penilaian yang bersifat positif terhadap belajar 

murid.13Penghargaan (reward) sangat penting untuk meningkatkan 

kegiatan yang produktif dan mengurangi kegiatan yang kurang produktif. 

Penggunaan penghargaan ini perlu dilakukan secara tepat, efektif, dan 

efesien agar tidak menimblkan dampak negative”.14 

Pemberian reward berupa material tidak dibenarkan bila terlalu 

sering diberikan, akan tetapi pemberian reward yang berupa ucapan yang 

diantaranya kalimat pujian dan pemberian reward yang berupa perlakuan 

yang positif yakni pemberian senyuman dan perhatian dibenarkan bila 

sering diberikan kepada siswa. Hanya saja, perlakuan tersebut harus 

                                                           
12 Purwanto, Ilmu Pendidikan…, 182. 
13Amir Daien Indrakusuma, Pengantar Ilmu Pendidikan,( Surabaya: Usaha Nasional, 1973), 

159. 
14 E Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 125-

126. 
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berdasarkan alasan yang tepat untuk pembinaan siswa kearah yang lebih 

baik. 

Dapat disimpulkan pemberian reward merupakan segala sesuatu 

bentuk penghargaan yang menyenangkan perasaan dan menggairahkan 

kemauan siswa karena dapat menumbuhkan minat belajar siswa yang 

lebih baik dalam proses pembelajaran ataupun pendidikan dengan tujuan 

agar tenang bisa melakukan hal yang lebih baik dan terpuji. 

Metode reward dan punishment merupakan suatu bentuk penguatan 

positif yang bersumber dari teori behavioristik. Menurut mereka 

berpendapat, bahwa tingkah laku manusia dikendalikan oleh ganjaran 

(reward) atau penguatan (reinforcement) dari lingkungan.15 

Reinforcement  dan punishment memiliki peran yang penting dalam 

teori pembelajaran behavioristik untuk membentuk kepribadian seoarang 

anak. Reinforcement merupakan bentuk penguat yang dapat dilakukan 

salah satunya dengan pemberian reward kepada anak didik. 

b. Pengertian Punishment  

Punishment menurut kamus bahasa inggris yang berarti hukuman.16 

Hukuman adalah tindakan yang dijatuhkan kepada anak secara sadar dan 

sengaja sehingga menimbulkan nestapa. Dan dengan adanya nestapa itu 

                                                           
15Wasty Soemanto, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: PT Rineka Cipta,2012), 123.  
16Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia ( Jakarta :PT Gramedia Pustaka 

Utama, 2016), 572. 
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anak akan menjadi sadar akan perbuataanya dan berjanji di dalam hatinya 

untuk tidak mengulanginya.17 Hukuman ialah penderitaan yang diberikan 

atau yang ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang (orang tua, guru, 

dan sebagainya) sesudah terjadinya suatu pelanggaran, kejahatan atau 

kesalahan. 

Sebagai alat pendidikan, hukuman hendaknya : 

1) Senantiasa merupakan jawaban atas suatu pelanggaran. 

2) Sedikit-banyaknya selalu bersifat tidak menyenangkan. 

3) Selalu bertujuan ke arah perbaikan: hukuman itu hendaklah diberikan 

untuk kepentingan anak itu sendiri.18 

Dalam dunia pendidikan hukuman (punishment) sering dimaknai 

sebagai usaha edukatif yang digunakan untuk memperbaiki dan 

mengarahkan anak ke arah yang benar, bukan praktik hukuman dan 

siksaan yang memasung kreativitas.19 

Menurut Sardiman “Hukuman sebagai reinforcement yang negatif 

tetapi kalau diberikan secara tepat dan bijak bisa manjadi alat motivasi. 

Oleh karena itu guru harus memahami prinsip-prinsip pemberian 

hukuman”.20 

                                                           
17Indrakusuma, Pengantar Ilmu…, 147. 
18M.Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis Dan Praktis (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2014), 186. 
19Yanuar A, Jenis-Jenis…,15.  
20Sardiman A.M, Interkasi & Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

2016), 94. 
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Adapaun teori-teori hukuman itu yang penting di antarnya ialah :21 

1) Teori hukuman alam 

Teori ini menjelaskan bahwa hukuman itu hendaknya merupakan 

akibat sewajarnya dari suatu perbuatan. Hukuman  

2) Teori Ganti Rugi 

Teori ini, anak diminta untuk bertanggung jawab atau menanggung 

resiko dari perbuatannya. Misalnya, anak yang mengotorkan atau 

merobek buku dari kawannya, harus menggantinya. 

3) Teori Menakut-nakuti 

Menurut teori ini, hukuman diberikan untuk menakut-nakuti anak, 

agar anak tidak melakukan pelanggaran atau perbuatan yang 

dilarang itu. 

4) Teori Balas Dendam 

Macam hukuman yang paling jelek, paling jahat, dan paling tidak 

dapat dipertanggungjawabkan dalam dunia pendidikan ialah 

hukuman yang didasarkan pada rasa sentimen. 

5) Teori Memperbaiki 

Satu-satunya hukuman yang dapat diterima oleh dunia pendidikan 

ialah hukuman yang bersifat memperbaiki.  

 

                                                           
21Indrakusuma, Pengantar Ilmu Pendidikan…, 147. 



17 
 

 
 

 

c. Teori reward  dan  punishment 

Teori belajar psikologi behavioristik dikemukakan oleh para 

psikolog behavioristik. Mereka ini sering disebut “contemporary 

behaviorist” atau juga disebut “S-R psychologist”. Mereka 

berpendapat, bahwa tingkah laku manusia itu dikendalikan oleh 

ganjaran (reward) atau penguatan (reinforcement) dari lingkungan. 

Dengan demikian dalam tingkah laku belajar terdapat jalinan yang 

erat antara reaksi-reaksi behavioral dengan stimulasinya. Teori 

belajar Thorndike disebut “connectionisme”, karena belajar 

merupakan proses pembentukan koneksi antara stimulus dan 

respons.22 Sedangkan menurut Ghuhtrie, “belajar memerlukan 

reward dan kedekatan antara stimulus dan respon”. Ghuthrie 

berpendapat, bahwa “hukuman itu tidak baik dan tidak buruk”.23 

Seperti halnya Skinner menganggap “reward atau reinforcement 

sebagai faktor terpenting dalam proses belajar”. Dalam pengajaran, 

operants conditioning menjamin respons-respons terhadap 

stimulus. Guru berperan penting di dalam kelas untuk mengontrol 

kegiatan belajar kearah tercapinya tujuan yang telah dirumuskan. 

 

 

                                                           
22M.Dalyono, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2015), 30.  
23Soemanto, Psikologi Pendidikan…,125. 
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Jenis-jenis stimuli yaitu : 

1) Positive reinforment: penyajian stimulus yang meningkatkan 

probabilitas suatu respons. 

2) Negative reinforcement: pembatasan stimulus yang tidak 

menyenangkan, yang jika dihentikan akan mengakibatkan 

probabilitas respons. 

3) Hukuman: pemberian stimulus yang tidak menyenangkan 

misalnya “contradiction or reprimand”. Bentuk hukuman lain 

berupa penangguhan stimulus yang menyenangkan (“removing 

reinforment or reinforcing stimulus”). 

4) Primary reinforcement: stimulus pemenuhan kebutuhan-

kebutuhan fisiologis. 

5) Secondary or learned reinforcement. 

6) Modifikasi tingkah laku guru: perlakuan guru terhadap murid-

murid berdasarkan minat kesenangan mereka.24 

d. Bentuk-bentuk Reward dan Punishment 

Reward merupakan penilaian yang bersifat positif terhadap 

belajar siswa. Reward  yang diberikan kepada siswa bentuknya 

bermacam-macam diantaranya verbal dan non verbal. Berikut ini 

adalah macam-macam bentuk reward : 

                                                           
24M.Dalyono, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), 33-34. 
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1) Bentuk gestural yaitu guru mengangguk-angguk tanda 

senang dan membenarkan suatu jawaban yang diberikan 

oleh siswa. 

2) Bentuk verbal yaitu guru memberikan kata-kata yang 

menggembirakan (pujian) seperti, “ rupanya sudah baik pula 

tulisanmu jar. Kalau kamu terus berlatih, tentu akan lebih 

baik lagi”. 

3) Bentuk pekerjaan yaitu pekerjaan dapat juga menjadi suatu 

penghargaan. Contoh,” akan segera saya berikan soal yang 

lebih sukar sedikit ya toni, karena yang nomor 3 ini rupanya 

agak terlalu mudah dikerjakan”. 

4) Bentuk kegiatan yaitu penghargaan yang ditujukan kepada 

seluruh kelas. Penghargaan untuk seluruh kelas dapat 

berupa bernyanyi atau pergi berdarmawisata. Misalnya,” 

karena bapak guru lihat kalian telah bekerja dengan baik, 

sekarang bapak akan mengisahkan sebuah cerita yang bagus 

sekali”. 

5) Bentuk material yaitu penghargaan berupa benda-benda 

yang menyenangkan dan berguna bagi siswa. Misalnya 

pensil, buku atau makanan yang lain. Tetapi dalam hal ini 

guru harus sangat berhati-hati dan bijaksana sebab dengan 
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benda-benda itu, mudah benar penghargaan berubah 

menjadi “upah” bagi murid-murid. 

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa seorang guru 

haruslah memahami karakter siswanya, yang masih lemah 

kemauanya dan belum mempunyai kata hati seperti orang dewasa. 

Perasaan seoarang pelajar yang wajib belajar belum lah mereka 

sadari sepenuhnya akan kewajiban belajar tersebut atau dikata 

belum sempurna. Dengan demikian, pemberian reward sangat 

diperlukan dan berguna bagi pembentukan kamauan kata hati 

siswa. 

Wiliam stern “membedakan tiga macam hukuman yang 

disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak-anak yang 

menerima hukuman itu”.25 

1) Hukuman asosiatif 

Umumnya, orang mengasosiakan antara hukuman dan 

kejahatan atau pelanggaran, antara penderitaan yang 

diakibatkan oleh hukuman dengan perbuatan pelanggaran yang 

dilakukan. Untuk menyingkirkan hukum itu, biasanya orang 

atau anak menjahui perbuatan yang tidak baik atau dilarang. 

 

                                                           
25Purwanto, Ilmu Pendidikan...,190 
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2) Hukuman logis 

Dengan hukuman ini, anak mengerti bahwa hukuman itu 

adalah akibat yang logis dari pekerjaan atau perbuatannya yang 

tidak baik. Anak mengerti bahwa ia mendapat hukuman karena 

kesalahan yang diperbuatnya. Misalnya seorang anak disuruh 

menghapus papan tulis karena ia telah mencoret-coret dan 

mengotorinya. 

3) Hukuman normatif 

Hukuman yang bermaksud memperbaiki moral anak-

anak.hukuman ini dilakukan terhadap pelanggaran-

pelanggaran mengenai norma-norma etika, seperti berdusta, 

menipu, dan mencuri. 

4) Hukuman preventif 

Hukuman yang bersifat mencegah, alasan utama diterapkannya 

hukuman ini adalah untuk mencegah anak agar tidak 

melakukan sesuatu kesalahan atau kebandelan, sehingga proses 

pendidikan dapat berjalan semestinya. 

5) Hukuman reprensif 

Hukuman yang dilakukan karena adanya pelanggaran atau 

kesalahan. Hukuman represif dilakukan untuk menyadarkan 

anak agar ia kembali melakukan hal-hal yang benar, yakni hal-
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hal yang tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang ada 

atau yang telah disepakati bersama.26 

e. Syarat-syarat reward dan punishment 

Kalau kita perhatikan apa yang telah diuraikan tentang 

maksud ganjaran, bilamana dan siapa yang perlu mendapat 

ganjaran, serta ganjaran-ganjaran macam apakah yang baik 

diberikan kepada seseorang, ternyata bahwa memberi ganjaran 

bukanlah soal yang mudah. Ada beberapa syarat yang perlu 

diperhatikan oleh pendidik : 

1) Untuk memberi ganjaran yang pedagogis perlu sekali guru 

mengenal betul murid-muridnya dan tahu menghargai dengan 

tepat. Ganjaran dan penghargaan yang salah dan tidak tepat 

dapat membawa akibat yang tidak diinginkan. 

2) Ganjaran yang diberikan kepada seorang anak janganlah 

hendaknya menimbulkan rasa cemburu atau iri hati bagi anak 

yang lain yang merasa pekerjaannya juga lebih baik, tetapi 

tidak mendapat ganjaran. 

3) Memberi ganjaran hendaklah hemat. Terlalu sering atau terus-

menerus memberi ganjaran dan penghargaan akan menjadi 

hilang arti ganjaran itu sebagai alat pendidikan. 

                                                           
26Yanuar A, Jenis-Jenis …, 32-34.  
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4) Janganlah memberikan ganjaran dengan menjanjikan lebih 

dahulu sebelum anak-anak menunjukkan prestasi kerjanya 

apalagi bagi ganjaran yang diberikan kepada seluruh kelas. 

Ganjaran yang telah dijanjikan lebih dahulu, hanyalah akan 

membuat anak-anak berburu-buru dalam bekerja dan akan 

membawa kesukaran-kesukaran bagi beberapa orang anak 

yang kurang pandai. 

5) Pendidik harus berhati-hati memberikan ganjaran, jangan 

sampai ganjaran yang diberikan kepada anak-anak diterimanya 

sebagai upah dari jerih payah yang telah dilakukannya. 

Beberapa persyaratan pemberian hukuman yang penting 

diantaranya ialah : 

a) Pemberian hukuman harus tetap dalam jalinan cinta kasih 

sayang. 

b) Pemeberian hukuman harus didasarkan kepada alasan 

“keharusan”. 

c) Pemberian hukuman harus menimbulkan kesan pada hati 

anak. 

d) Pemberian hukuman harus menimbulkan keinsyafan dan 

penyesalan pada anak. 
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e) Pada akhirnya, pemberian hukuman harus diikuti dengan 

pemberian ampunan dan disertai dengan harapan serta 

kepercayaan.27 

2. Minat Belajar  

a. Pengertian Minat 

Minat dalam bahasa inggrisnya interest.28Minat secara 

sederhana dapat dipahami sebagai kecenderungan dan kegairahan 

yang tinggi atau keinginan besar terhadap sesuatu hal. Istilah minat 

merupakan terminologi aspek kepribadian, yang menggambarkan 

adanya kemauan, dorongan  yang timbul dari dalam diri individu 

untuk memilih objek lain yang sejenis. Objek dari minat bisa 

berbagai macam, baik makhluk hidup, aktivitas, benda mati, 

pekerjaan, dan lain-lain. Slameto menyatakan bahwa minat adalah 

suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau 

aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. 

Djamarah menyatakan bahwa “minat merupakan suatu 

kecenderungan yang menetap untuk memperhatikan dan 

mengenang aktifitas. Seseorang yang berminat terhadap suatu 

aktifitas akan memperhatikan aktifitas secara konsisten dengan rasa 

                                                           
27Indrakusuma, Pengantar...,155-156 
28Jhon M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia (Jakarta: PT Gramedia, 2000) 

327. 
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senang.29 Dengan kata lain, minat adalah suatu rasa lebih suka dan 

lebih ketertarikan pada suatu hal atau aktifitas, tanpa ada yang 

menyuruh”.30 

Menurut Dalyono “minat yang besar merupakan modal yang 

besar artinya modal untuk mencapai atau memperoleh benda atau 

tujuan yang diminati itu”. Adapun faktor yang mempengaruhi  

antara lain karena keinginan yang kuat untuk menaikkan martabat 

atau memperoleh pekerjaan yang baik serta ingin hidup senang dan 

bahagia. Ketika peserta didik mempunyai minat belajar yang besar 

maka akan menghasilkan prestasi yang tinggi, sebaliknya minat 

belajar yang kurang akan menghasilkan prestasi yang rendah. 

Memahami kebutuhan anak didik dan melayani kebutuhan peserta 

didik adalah salah satu upaya untuk meningkatkan minat peserta 

didik.31 

Minat adalah suatu rasa ketertarikan yang timbul dari diri 

sendiri terhadap sesuatu setelah melihat sesuatu yang diluar dirinya. 

Suatu minat dapat timbul karena memiliki keinginan untuk 

mengetahui dan memberikan perhatian terhadap sesuatu yang 

                                                           
29 Djamarah, Psikologi Belajar., 166. 
30 Djaali, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 121. 
31 Djamarah, Psikologi Belajar.,191-192.  
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diminati.32 Menurut Berhard “minat timbul atau muncul tidak 

secara tiba-tiba, melainkan timbul akibat dari partisipasi, 

pengalaman, kebiasaan pada waktu belajar atau bekerja, dengan 

kata lain, minat dapat menjadi penyebab kegiatan dan penyebab 

partisipasi dalam kegiatan”.33 

Dari beberapa gambaran definisi minat di atas, kiranya dapat 

ditegaskan di sini bahwa minat merupakan dorongan dalam diri 

seseorang atau faktor yang menimbulkan ketertarikan atau 

perhatian secara efektif, yang menyebabkan dipilihnya suatu objek 

atau kegiatan yang menguntungkan, menyenangkan, dan lama-

kelamaan akan mendatangkan kepuasan dalam dirinya.34 

b. Pengertian Belajar 

Menurut UU Sisdiknas No. 20 2003, belajar dimaknai sebagai 

bagiam dari proses berkegiatan menciptakan sebuah pembangunan 

pencerahan. Belajar menjadi langkah kongkrit melahirkan langkah-

langkah progresif memahami berbagai banyak hal. Belajar 

selanjutnya bisa merupakan sebuh kegiatan mempertarungkan cara 

berfikir terhadap sebuah teks yang sedang di baca, untuk 

                                                           
32 H Cholil, Sugeng Kurniawan ,Psikologi Pendidikan ( Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press. 

2011), 48. 
33 Muhammad Fathurrohman & Sulistyorini, Belajar dan Pembelajaran (Yogyakarta: Teras, 

2012),  173. 
34 Susanto, Teori Belajar…, 58. 
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selanjutnya dapat melahirkan pemahaman-pemahaman baru atas 

sebuah bacaan yang sedang digelutinya.  

       Menurut R.Gagne, belajar dapat didefinisikan sebagai suatu 

proses dimana suatu organisme berubah perilakunya sebagai 

akibat pengalaman. Belajar dan mengajar merupakan dua 

konsep yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dua konsep 

ini menjadi terpadu dalam satu kegiatan dimana terjadi 

interaksi antara guru dengan siswa, serta siswa dengan siswa 

pada saat pembelajaraan berlangsung.35 

 

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Telah dikatakan bahwa belajar adalah suatu proses yang 

menimbulkan terjadinya suatu perubahan atau pembaharuan dalam 

tingkah laku dan atau kecakapan.36 Belajar sebagai proses atau 

aktivitas diisyaratkan oleh banyak sekali hal-hal atau faktor-faktor 

yang mempengaruhi belajar itu adalah banyak sekali macamnya. 

Adapun faktor-faktor itu, dapat kita bedakan menjadi dua golongan: 

1) Faktor internal 

  Faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari 

dalam diri peserta didik, yang memengaruhi kemampuan 

belajarnya. Faktor internal ini meliputi: kecerdasan, minat, dan 

perhatian, motivasi belajar, ketekunan, sikap, kebiasaan belajar, 

serta kondisi fisik dan kesehatan.37 

                                                           
35 Ibid.,1. 
36 Purwanto, Psikologi Pendidikan,102. 

  37 Susanto, Teori Belajar…,12-13 



28 
 

 
 

 

a) Kesehatan 

Kesehatan jasmani dan rohani sangat besar pengaruhnya 

terhadap kemampuan belajar. Jika kesehatan siswa menurun 

maka dapat mengakibatkan kurangnya semangat untuk 

belajar, demikian pula rohani kurang baik seperti adanya 

konflik yang melibatkan dirinya dengan orang lain.  

b) Intelegensi dan bakat 

Seseorang yang memiliki intelegensi yang tinggi dan 

bakatnya ada dalam bidang yang dipelajari, maka proses 

belajarnya akan lancer dan sukses bila dibandingkan dengan 

orang yang memiliki bakat saja tetapi intelegensinya rendah. 

Demikian pula, jika dibandingkan dengan orang yang 

intelegensinya tinggi tetapi bakatnya tidak ada dalam 

bidangnya, maka orang tersebut tidak akan berhasil. 

c) Minat dan motivasi 

Minat berbeda dengan motivasi. Minat dapat timbul karena 

daya tarik dari luar dan juga datang dari hati sanubari. 

Sedangkan  motivasi adalah daya penggerak/pendorong 

untuk melakukan suatu pekerjaan yang berasal dari diri, 

umumnya karena kesadaran karena pentingnya sesuatu. 

Sedangkan dari luar yaitu dorongan yang datang dari luar diri 



29 
 

 
 

 

(lingkungan) misalnya dari orangtua, guru teman-teman dan 

anggota masyarakat lainnya. 

d) Cara belajar 

Cara belajar seseorang juga mempengaruhi pencapaian hasil 

belajar siswa. Belajar harus memepunyai teknik-teknik 

tertentu, misalnya waktu belajar di siang atau malam hari 

atau bahkan di pagi hari. Begitu pula dengan tempat, 

fasilitas, dan media belajar yang sesuai dengan bahan 

pelajaran.38 

e) Memori 

Kemampuan untuk merekam, menyimpan dan 

mengungkapkan kembali apa yang telah dipelajari akan 

sangat membantu dalam proses belajar dan mencapai hasil 

belajar yang lebih baik. 

f) Emosi  

Penelitian tentang otak menunjukkan bahwa emosi yang 

positif akan membantu kerja syaraf otak untuk membantu 

”merekatkan” apa yang dipelajari dalam memori.39 

 

                                                           
38 Dalyono, Psikologi Pendidikan, 55-58. 
39Nyayu Khodijah, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 60.   
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2) Faktor ekternal 

 Faktor yang berasal dari luar diri peserta didik yang 

memengaruhi hasil belajar yaitu keluarga, sekolah, dan 

masyarakat. Keadaan keluarga berpengaruh terhadap hasil 

belajar siswa. Keluarga yang morat-marit keadaan ekonominya, 

pertengkaran suami istri, perhatian orangtua yang kurang 

terhadap anaknya. Serta kebiasaan sehari-hari berperilaku yang 

kurang baik dari orang tua dalam kehidupan sehari-hari 

berpengaruh dalam hasil belajar peserta didik.40 

a) Lingkungan 

 Lingkungan berpengaruh yang cukup signifikan 

terhadap hasil belajar siswa di sekolah. Lingkungan alam 

adalah lingkungan tempat tinggal peserta didik, hidup dan 

berusaha di dalamnya. Sebagai anggota masyarakat, siswa 

tidak bisa melepaskan diri dari ikatan sosial. Sistem sosial 

yang terbentuk mengikat perilaku peserta didik untuk 

tunduk pada norma-norma sosial, susila, dan hukum yang 

berlaku di masyarakat. Lingkungan sosial budaya dilluar 

sekolah ternyata merupakan salah satu sisi kehidupan yang 

                                                           
 40Susanto, Teori Belajar,12-13. 
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mendatangkan problem tersendiri bagi kehidupan siswa 

disekolah. Pembangunan gedung sekolah yang tidak jauh 

dari hiruk pikuk lalu lintas, pabrik-pabrik menimbulkan 

kebisingan di dalam kelas sehingga mengganggu 

konsentrasi belajar siswa. Untuk itu, akan sangat bijaksana 

apabila pembangunan sekolah di tempat yang jauh dari 

lingkungan pabrik, pasar, arus lalu lintas dan sebagainya. 

b) Keluarga 

Faktor keluarga khususnya orangtua sangat besar 

pengaruhnya terhadap keberhasilan anak dalam belajar. 

Tinggi rendahnya pendidikan orang tua, besar kecilnya 

penghasilan, perhatian dan bimbingan orang tua, kerukunan 

kedua orangtua, akrab tidaknya hubungan orangtua dan 

anak-anak, ketenangan situasi dalam rumah, serta fasilitas 

rumah. 

c) Sekolah 

Keadaan sekolah turut mempengaruhi tingkat keberhasilan 

belajar. Diantara faktornya meliputi kualitas guru, 

kesesuaian kurikulum dengan kempuan anak, metode 

mengajar, keadaan sarana prasarana, jumlah murid, 

pelaksanaan tata tertib sekolah, dan sebagainya. 

d) Masyarakat 
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Masyarakat juga andil dalam menentukan prestasi belajar 

siswa. Jika orang-orang di sekitar berpendidikan tinggi dan 

moralnya baik, maka siswa akan termotivasi untuk giat 

belajar.41 

d. Pengertian Minat Belajar  

Minat belajar terdiri dari dua kata yakni minat dan belajar. 

Menurut Sardiman, minat adalah suatu kondisi yang terjadi apabila 

seseorang melihat ciri-ciri atau arti sementara situasi yang 

dihubungkan dengan keinginan-keinginan atau kebutuhan-

kebutuhan sendiri. Oleh karena itu, apa saja yang dilihat seseorang 

barang tentu akan membangkitkan minatnya sejauh apa yang dilihat 

itu mempunyai hubungan dengan kepentingannya. Hal ini 

menunjukkan bahwa minat merupakan kecenderungan jiwa 

seseorang terhadap sesuatu objek, biasanya disertai dengan 

perasaan senang, karena itu merasa ada kepentingan dengan sesuatu 

itu.42 

Sedangkan pengertian belajar adalah suatu kegiatan yang 

menimbulkan suatu perubahan tingkah laku yang relatif tetap dan 

peruabahan itu dilakukan lewat kegiatan, atau usaha yang 

disengaja. Jadi, yang dimaksud dengan minat belajar adalah aspek 

                                                           
41 Dalyono, Psikologi Pendidikan., 59-60. 
42Susanto, Teori Belajar…, 58. 
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psikologi seseorang yang menampakkan diri dalam beberapa 

gejala, seperti gairah, keinginan, perasaan suka untuk melakukan 

proses perubahan tingkah laku melalui berbagai kegiatan yang 

meliputi mencari pengetahuan dan pengalaman. Dengan kata lain, 

minat belajar itu adalah perhatian, rasa suka, ketertarikan seseorang 

(siswa) terhadap belajar yang ditunjukkan melalui antusias, 

partisipasi dan keaktifan dalam belajar.43 Minat belajar adalah 

keterlibatan sepenuhnya seorang siswa dengan segenap kegiatan 

pikiran secara penuh perhatian untuk memperoleh pengetahuan dan 

mencapai pemahaman tentang pengetahuan ilmiah yang dipelajari 

di sekolah.44 Dalam kata lain Minat belajar adalah suatu keinginan 

atas kemauan yang disertai perhatian dan keaktifan yang disengaja 

yang akhirnya melahirkan rasa senang dalam perubahan tingkah 

laku, baik berupa pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam 

belajar.45 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

minat sangat berpengaruh pada keikutsertaan siswa dalam proses 

pembelajaran dan dalam penelitian ini adalah pembelajaran 

matematika. Karena jika siswa memiliki minat yang besar terhadap 

                                                           
43Sulistyorini, Belajar dan Pembelajaran, 173-174. 
44Sofan Amri dan Ahmad Jauhari, Implementasi Pendidikan Karakter dalam 

Pembelajaran(Jakarta: Indonesia, 2011), 13.  
45 Donni Juni Priansa, Kinerja dan Profesionalisme Guru (Bandung: Alfabeta, 2014), 283. 
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matematika, maka ia akan memfokuskan perhatian belajaranya 

secara intensif terhadap materi dan menghasilkan prestasi yang 

baik, sebaliknya, jika siswa sama sekali tidak memiliki minat untuk 

belajar matematika, maka ia akan susah untuk mempelajarinya, dan 

menganggap bahwa matematika adalah sulit dipelajari. 

e. Macam-macam Minat Belajar 

Setiap individu peserta didik memiliki berbagai macam minat 

dan potensi. Secara konseptual, Krapp mengkategorikan minat 

peserta didik menjadi tiga dimensi besar, yaitu:46 

1) Minat Personal 

Minat personal terkait erat dengan sikap dan motivasi 

atas mata pelajaran tertentu, apakah dia tertarik atau tidak, 

apakah dia senang atau tidak senang, dan apakah dia 

mempunyai dorongan keras dari dalam dirinya untuk 

menguasai mata pelajaran tersebut. Minat personal identik 

dengan minat intrinsik siswa yang mengarah pada minat 

khusus pada ilmu sosial, olahraga, sains, musik, kesustraan, 

komputer, dan lain sebagainya. Selain itu minat personal 

peserta didik juga dapat diartikan dengan minat siswa dalam 

pilihan mata pelajaran. 

                                                           
46Ibid., 283-284  
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2) Minat Situasional 

Minat situasional menjurus pada minat siswa yang tidak 

stabil dan relatif berganti-ganti tergantun dari faktor 

rangsangan dari luar dirinya. Misalnya, suasana kelas, cara 

mengajar guru, dorongan keluarga. Minat situasional ini 

merupakan kaitan dengan tema pelajaran yang diberikan. 

3) Minat Psikologikal 

Minat psikologikal erat kaitannya dengan adanya sebuah 

interaksi antara minat personal dengan minat situasional yang 

terus-menerus dan berkesinambungan. Jika siswa memiliki 

pengetahuan yang cukup tentang mata pelajaran, dan dia 

memiliki cukup punya peluang untuk mendalaminya dalam 

aktivitas yang terstruktur (kelas) atau pribadi (di luar kelas), 

serta punya penilaian yang tinggi atas mata pelajaran tersebut 

maka dapat dinyatakan bahwa siswa memiliki minat 

psikologikal terhadap mata pelajaran tersebut. 47 

 

 

 

 

                                                           
47Euis Karwati dan Donni Juni Priansa, Manajemen Kelas (Classrom Management) Guru 

Profesional yang Insiparif, Kreatif, Menyenangkan, dan Berprestasi (Bandung: ALFABETA, 2014), 150. 
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f. Ciri-ciri Minat Belajar 

Elizabeth Hurlock menyebut ada tujuh ciri minat. Ciri-ciri ini, 

sebagai berikut:48 

1) Minat tumbuh bersamaan dengan perkembangan fisik dan 

mental. Minat di semua bidang berubah selama terjadi 

perubahan fisik dan mental, misalnya perubahan minat dalam 

hubungannya dengan perubahan usia. 

2) Minat tergantung pada kegiatan belajar. Kesiapan belajar 

merupakan salah satu penyebab meningkatnya minat 

seseorang. 

3) Minat tergantung pada kesempatan belajar. Kesempatan 

belajar merupakan faktor yang sangat berharga, sebab tidak 

semua orang dapat menikmatinya. 

4) Perkembangan minat mungkin terbatas. Keterbatasan ini 

mungkin dikarenakan keadaan fisik yang tidak 

memungkinkan. 

5) Minat dipengaruhi budaya. Budaya sangat mempengaruhi, 

sebab jika budaya sudah luntur mungkin minat juga ikut luntur. 

6) Minat berbobot emosional. Minat berhubungan dengan 

perasaan, maksudnya bila suatu objek dihayati sebagai sesuatu 

                                                           
48Susanto, Teori Belajar…, 62-63. 
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yang sangat berharga, maka akan timbul perasaan senang yang 

akhirnya dapat diminatinya. 

7) Minat berbobot egosentris, artinya jika seseorang senang 

terhadap sesuatu, maka akan timbul hasrat untuk memilikinya. 

g. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Belajar 

 Minat secara psikologi banyak dipengaruhi oleh perasaan 

senang dan tidak senang yang terbentuk pada setiap fase 

perkembangan fisik dan psikologi anak. Pada tahap tertentu, 

regulasi rasa senang dan tidak senang ini akan membentuk pola 

minat.49 Slameto menyatakan beberapa faktor yang mempengaruhi 

minat belajar peserta didik, yaitu:50 

1) Faktor Intern 

a) Faktor jasmaniah, seperti faktor kesehatan dan cacat tubuh. 

b) Faktor psikologi, sepserti intelegensi, perhatian, bakat, 

kematangan dan kesiapan. 

2) Faktor Ekstern 

a) Faktor keluarga, seperti cara orang tua mendidik, relasi 

antaranggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi 

keluarga, pengertian orang tua dan latar belakang 

kebudayaan. 

                                                           
49Ibid., 63-64. 
50Priansa, Kinerja dan Profesionalisme , 284. 



38 
 

 
 

 

b) Faktor sekolah, seperti metode mengajar, kurikulum, relasi 

guru dengan peserta didik, relasi peserta didik dengan 

peserta didik, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu 

sekolah, standar penilaian di atas ukuran, keadaan gedung, 

metode mengajar dan tugas rumah. 

h. Pengaruh Reward  dan Punishmnet terhadap Minat Belajar 

Siswa 

 Dalam proses pembelajaran tentu ada kegagalan dan 

keberhasilan. Kegagalan belajar siswa tidak sepenuhnya berasal dari 

diri siswa tersebut, tetapi bisa juga dari guru yang tidak berhasil 

dalam memberikan motivasi yang mampu membangkitkan 

semangat siswa untuk belajar. Keberhasilan belajar siswa tidak 

lepas dari motivasi siswa yang bersangkutan, oleh karena itu, pada 

dasarnya motivasi berprestasi merupakan faktor yang sangat 

menentukan keberhasilan siswa. Arman Arief mengatakan bahwa, 

“pemberian reward memberikan pengaruh yang cukup besar 

terhadap jiwa anak didik untuk melakukan perbuatan positif dan 

bersikap progresif”. Di samping itu juga, memberikan pendorong 

ataupun semangat dan memotivasinya dalam berbuat yang lebih 
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baik. Berbeda dengan reward pemberian punishment haruslah 

ditempuh sebagai jalan terakhir dalam proses pendidikan.51 

Oleh karena itu pemberian reward dan  punishment akan 

sangat membantu siswa, terutama membantu dalam hal 

meningkatkan hasil belajar, sebab dengan menggunakan metode 

reward  dan  punishment anak akan menjadi semangat dan memiliki 

minat yang besar terhadap pembelajaran. Dengan demikian, minat 

anak akan berkembang dan memiliki dampak yang positif terhadap 

perkembangan siswa terutama mengembangkan minat belajar yang 

akhirnya adalah faktor pendorong motivasi untuk belajar. 

3. Matematika 

a. Pengertian Matematika 

Istilah matematika berasal dari bahasa Latin yaitu Mathematica 

yang awalnya mengambil istilah Yunani yaitu Mathematike yang 

berarti relating to learning yang berkaitan dengan hubungan 

pengetahuan. Kata Yunani tersebut memiliki akar kata Mathema 

yang berarti pengkajian, pembelajaran, ilmu atau pengetahuan 

(knowledge) yang ruang lingkupnya menyempit, dan arti teknisnya 

menjadi pengkajian matematika. Kata Mathematike yang 

berhubungan dengan kata lainnya yang serumpun, yaitu Mathenein 

                                                           
51Armai Arief, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam,(Jakarta: Ciputat Pers, 

2002), 128. 
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atau dalam bahasa Perancis les mathematiques yang berarti belajar 

(to learn). Jadi berdasarkan asal-usulnya maka kata matematika 

berarti pengetahuan yang diperoleh dari hasil proses belajar. 

Sehingga matematika adalah suatu pengetahuan.52 Dalam 

matematika biasanya dalam bentuk perhitungan angka. 

 

C. Kerangka Berfikir 

Berdasarkan landasan teori dan telaah pustaka di atas, maka kerangka berpikir 

dalam penelitian ini adalah: 

Variabel Indpenden (X) : Pemberian reward dan punishment. 

Variabel Dependen (Y) : Minat Belajar. 

1. Jika pemberian reward dan punishment terhadap siswa baik , maka minat 

belajar siswa akan tinggi. 

2. Jika pemberian reward dan punishment terhadap siswa tidak tepat, maka 

minat belajar siswa akan rendah. 

 

D. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena  jawaban yang diberikan baru 

                                                           
52 Didi Haryanto, Filsafat Matematika (Bandung: Alfabeta, 2015), 6. 
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didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris 

yang diperoleh melalui pengumpulan data.53 

Adapun hipotesis yang peneliti ajukan adalah: 

H0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara pengaruh pemberian reward 

dan punishment terhadap minat belajar matematika siswa kelas V MIN 1 

Madiun tahun pelajaran 2017/2018.  

Ha: Ada pengaruh yang signifikan antara pengaruh pemberian reward dan 

punishment terhadap minat belajar matematika siswa kelas V MIN 1 

Madiun tahun pelajaran 2017/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
53 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D (Bandung: 

Alfabrta, 2006) 96. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di MIN 1 Madiun dengan alamat jalan 

Bungkus No. 1 Desa Klagenserut, Jiwan, Madiun. 

2. Waktu Penelitian  

Waktu penelitian, dimulai dari penelitian awal sebagai 

pengamatan sementara dilakukan pada tanggal 18 Desember 2017, 

penyusunan proposal pada Januari, dan penelitian dilakukan sampai 16 

Mei 2018.  

3. Metode Penelitian 

Rancangan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian 

ini adalah dengan menggunakan penelitian non eksperimental. 

Penelitian non eksperimental merupakan penelitian yang dilakukan 

secara tidak langsung dan lebih mengarah kepada pengumpulan data. 

Jenis penelitian ini bersifat ex-post facto yaitu penelitian dimana 

variabel-variabel bebas telah terjadi ketika peneliti mulai dengan 

pengamatan variabel terikat dalam suatu penelitian. 

Penelitian ini menggunakan jenis kuantitatif yaitu penelitian 

yang berlandaskan pada filsafat positifisme, digunakan untuk meneliti 

42 
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pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada 

umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan 

instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik 

dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan.54 

Dalam rancangan penelitian ini penulis menggunakan dua 

variabel. Adapun variabel pada dasarnya adalah segala sesuatu yang 

berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya. Variabel yang digunakan adalah variabel bebas 

(independen) yaitu merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen 

(terikat), dan variabel terikat (dependen) yaitu variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. 55 

Dalam penelitian ini, variabel independen (bebas) adalah 

pemberian reward dan punishment. Untuk mempermudah peneliti 

dalam mengolah dan menganalisis data maka dalam variabel 

independen menggunakan simbol X yang mewakili pemberian reward 

dan punishment. Sedangkan variabel dependen (terikat) adalah minat 

belajar matematika siswa kelas V yang ditulis sebagai variabel Y. 

                                                           
54Dedi Hermawan, Metode Penelitian Kuantitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013) 

40-41. 
55  Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013), 

38-39. 
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B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi diartikan sebagai keseluruhan objek penelitian yang terdiri 

dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, 

nilai tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki 

karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian yang telah ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.56 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek 

yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.57 

Dalam penelitian ini populasinya mencakup seluruh siswa kelas V 

MIN 1 Madiun dengan jumlah populasi yang dijadikan obyek penelitian 

adalah 61 siswa, yang terdiri dari 34 siswa perempuan dan 27 siswa laki-

laki. 

2. Sampel 

Subyek penelitian merupakan objek yang dipelajari atau sebagai 

sumber data. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut. Apa yang dipelajari dari sampel maka 

kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Sehingga 

                                                           
56 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 118. 
57 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D .,117. 
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sampel yang diambil dari populasi harus representatif atau mewakili 

seluruh populasi.58  

Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah nonprobability sampling, yakni pengambilan 

sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan bagi setiap unsur 

atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.59 Menurut arikunto 

jika jumlah anngota subjek dalam populasi hanya meliputi 100 hingga 

150 orang, dan dalam pengumpulan data peneliti menggunakan angket, 

sebaiknya subjek sejumlah itu diambil seluruhnya60 

 

C. Instrumen Pengumpulan Data 

Data merupakan hasil pengamatan maupun pencatatan-pencatatan 

terhadap suatu objek penelitian tersebut berlangsung, baik yang berupa 

angka atau fakta. Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data tentang pemberian reward dan punishment pada siswa kelas V MIN 

1 Madiun yang diambil dari kuesioner, 2. Data tentang minat belajar 

matematika siswa kelas V MIN 1 Madiun dari angket kuesioner. 

 

 

 

                                                           
58 Ibid, 118. 
59 Ibid, 119. 
60Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2013), 95.  
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Tabel 3.1  

Instrumen Pengumpulan Data 

Judul Variabel Indikator Teknik No. Angket 

Pengaruh 

Pemberian 

Reward  dan 

Punishment 

terhadap 

Minat 

Belajar 

Matematika 

Siswa Kelas 

V MIN 1 

Madiun 

Tahun 

Pelajaran 

2017/2018 

 

 

 

Pemberian 

reward  dan 

punishment 

(variabel 

independen X) 

1.1 Memberi

kan siswa  

senyuman  

2.1 Memberi

kan pujian 

dan 

semangat 

bagi siswa 

3.1 Memberi

kan 

hadiah 

4.1 Memberi

kan 

penghorm

atan. 

5.1 Siswa 

menaati 

tata tertib 

yang telah 

di 

sepakati 

bersama. 

Angket 1, 8. 

 

 

2, 5. 

 

 

3, 6. 

 

4. 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

13. 
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6.1 Memberi

kan 

anjuran 

dan 

perintah 

untuk 

berbuat 

dan 

melakuka

n sesuatu 

yang 

berguna. 

7.1 Guru 

memberik

an 

larangan 

untuk 

tidak 

melakuka

n sesuatu 

yang 

merugika

n 

8.1 Guru 

melakuka

n paksaan  

untuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15, 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12, 14. 

 

 

 

 

18, 9. 
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melakuka

n sesuatu. 

9.1 Siswa 

bersedia 

untuk 

didisiplin 

mematuhi 

peraturan-

peraturan 

dan 

larangan-

larangan. 

10.1 Guru 

memberik

an 

pemberita

huan 

kepada 

siswa. 

11.1Guru 

menegur 

siswa. 

12.1 Guru 

memberik

an 

peringata

n kepada 

siswa. 

 

 

 

 

 

 

20. 

 

 

 

 

19, 11. 

 

 

16. 

 

 

 

17. 
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13.1 Guru 

memberik

an 

hukuman 

pada 

siswa. 

Minat belajar 

(variabel 

dependen/Y) 

1.1 Rasa 

Senang  

2.1 Rasa 

Perhatian 

3.1 Keaktifan 

4.1 Intensitas 

Belajar 

 1, 2, 7, 12, 

16. 

 

3, 4, 6, 10, 

18. 

13, 14, 15, 

17, 19. 

8, 5, 9,11, 

20. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Kuesioner (angket) 

Kuesioner merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk menjawabnya. Pada umumnya tujuan 

penggunaan angkat atau kuesioner dalam proses pembelajaran terutama 

adalah untuk memperoleh data mengenai latar belakang peserta didik 
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sebagai salah satu bahan dalam menganalisis tingkah laku dan proses 

belajar mereka.61 

Dalam hal ini angket berupa pernyataan yang digunakan untuk 

memperoleh data tentang pengaruh pemberian reward dan punishment 

terhadap minat belajar matematika siswa kelas V MIN 1 Madiun tahun 

pelajaran 2017/2018. Adapun pelaksanaannya, angket diberikan kepada 

peserta didik kelas V agar mereka mengisi sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya. Skala yang digunakan adalah skala likerd yaitu skala yang 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang 

atau sekelompok tentang fenomena sosial.62  

Dengan skala likert variabel yang akan diukur dijabarkan 

melalui indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan 

sebagai titik tolak untuk menyusun instrumen yang dapat berupa 

pertanyaan atau pernyataan.63 Jawaban dalam setiap instrumen 

mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Untuk 

keperluan analisis kuantitatif, jawaban dapat diberi skor sebagai 

berikut:64 

 

                                                           
61 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D., 199. 
62 Ibid, 134-135. 
63 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2009), 93. 
64 Riduwan, Skala Pengukuran Variabel Variabel Penelitian, ( Bandung: ALFABETA, 2011) 

13. 
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 Tabel 3.2 

 Penskoran untuk Pernyataan Angket 

Skor 

Pernyataan 

Selalu 

(SL) 

Sering 

(SR) 

Kadang-

kadang 

(KD) 

Tidak Pernah 

(TP) 

Positif (+) 4 3 2 1 

Negatif (-) 1 2 3 4 

 

2. Dokumentasi 

Pada teknik ini, peneliti dimungkinkan memperoleh informasi 

dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada 

responden atau tempat, dimana responden bertempat tinggal atau 

melakukan kegiatan sehari-harinya.65 Dokumentasi dapat berbentuk 

tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Metode 

dokumentasi ini juga digunakan untuk mengumpulkan data mengenai 

sejarah, sarana dan prasarana, keadaan guru, keadaan siswa, visi dan 

misi, tujuan, serta letak geografis MIN 1 Madiun. 

 

E. Teknik Analisa Data 

Analisis data diartikan sebagai upaya mengolah data menjadi informasi, 

sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat debgan mudah 

dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan 

                                                           
65 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya .,76. 
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dengan kegiatan penelitian. Dengan demikian teknik analisa data dapat 

diartikan sebagai cara melaksanakan analisis terhadap data, dengan tujuan 

mengelola data tersebut menjadi informasi, sehingga karakteristik atau 

sifat-sifat datanya dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk 

menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian, 

baik berkaitan dengan deskripsi data maupun untuk membuat induksi, atau 

menarik kesimpulan tentang karakteristik populasi (parameter) berdasarkan 

data yang diperoleh dari sampel (statistik).66 

1. Uji Validitas Data 

Validitas merupakan ukuran yang benar-benar mengukur apa yang 

akan diukur, dapat dikatakan semakin tinggi validitas suatu alat ukur tes, 

maka tes tersebut semakin mengenai pada sasarannya, atau semakin 

menunjukkan apa yang seharusnya diukur. Untuk menguji validitas 

instrumen dalam penelitian ini, perlu menggunakan jenis validitas 

konstruk sebab variabel dalam penelitian ini berkenaan dengan 

fenomena dan objek abstrak tetapi gejalanya dapat diamati dan diukur. 

Adapun cara untuk menghitungnya yaitu dengan menggunakan rumus 

korelasi product moment.  

                                                           
66Sambas Ali Muhidin dan Maman Abdurahman,  Analisis Korelasi, Regresi, dan  jalur Dalam 

Penelitian, (Bandung: Pustaka Setia, 2009),52. 
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Adapun cara menghitungnya yaitu dengan menggunakan korelasi 

product moment dengan rumus: 67 

𝑟𝑥𝑦 =  
𝑛 (Ʃ 𝑋 𝑌) −  (Ʃ 𝑋)(Ʃ 𝑌)

√(𝑛 Ʃ𝑋2 −  (Ʃ 𝑋) 2)(𝑛 Ʃ 𝑌2 − (Ʃ𝑌) 2)
 

rxy = angka indeks korelasi product moment 

∑X = jumlah seluruh nilai X 

∑Y = jumlah seluruh nilai Y 

∑XY = jumlah hasil perkalian antara X dan nilai Y 

N = jumlah data 

 Dengan cara yang sama didapatkan koefesien korelasi untuk 

item pertanyaan yang lain. Setelah itu untuk mendapatkan informasi 

kevalidannya, masing-masing rxy dibandingkan dengan nilai rtabel. 

Apabila nilai rxy > nilai rtabel , maka item pertanyaan dinyatakan valid.68 

 Untuk pengujian validitas instrument pada penelitia ini, peneliti 

mengambil responden sebanyak 23 siswa. Dari hasil perhitungan 

validitas serta dikonsultasikan pada “r” pada taraf signifikan 5% dengan 

menentukan nilai koefisien korelasi pada derajat bebas (db) = n-2 

terdapat 40 soal yang dinyatakan valid dengan rincian item soal 

pemberian reward dan punishment variabel (x) nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dan item soal minat 

                                                           
67 Retno Widyaningrum, Statistika (Yogyakarta: Pustaka Felicha,2016), 107. 
68 Andhita Dessy Wulandari, Penelitian Pendidikan Suatu Pendekatan Praktik dengan 

Menggunakan SPSS, (Ponorogo: STAIN Po Press,2012), 81-84. 
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belajar variabel (y) nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20. Adapun untuk mengetahui skor jawaban uji validitas 

variabel (x)  pemberian reward dan  punishment , variabel (y) minat 

belajar dapat dilihat pada lampiran 3 dan 4. 

Dari perhitungan uji validitas item instrumen di atas dapat 

disimpulkan dalam tabel rekapitulasi berikut : 

Tabel 3.3 

Variabel (x) 

No item “r” hitung “r” tabel keterangan 

1 0,554715806 

 

0,413 Valid 

2 0,431512951 

 

0,413 Valid 

3 0,512633038 

 

0,413 Valid 

4 0,434203385 

 

0,413 Valid 

5 0,582854894 

 

0,413 Valid 

6 0,463141349 

 

0,413 Valid 

7 0,519287309 

 

0,413 Valid 

8 0,603680203 

 

0,413 Valid 

9 0,443281777 

 
0,413 Valid 

10 0,462421098 

 

0,413 Valid 

11 0,91304117 

 

0,413 Valid 

12 0,471223377 

 

0,413 Valid 
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13 0,475875043 

 

0,413 Valid 

14 0,544584279 

 

0,413 Valid 

15 0,739543888 

 

0,413 Valid 

16 0,66627895 

 

0,413 Valid 

17 0,69424323 

 

0,413 Valid 

18 0,426951793 

 

0,413 Valid 

19 0,450129545 

 

0,413 Valid 

20 0,451557774 

 

0,413 Valid 

 

Tabel 3.4 

Variabel (y) 

No item “r” hitung “r” tabel keterangan 

1 0,623847961 0,413 Valid 

2 0,728498648 0,413 Valid 

3 0,848363177 0,413 Valid 

4 0,52961161 0,413 Valid 

5 0,448747 0,413 Valid 

6 0,63813625 0,413 Valid 

7 0,6706776 0,413 Valid 

8 0,8364 0,413 Valid 
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9 0,4259204 0,413 Valid 

10 0,45482626 0,413 Valid 

11 0,554386 0,413 Valid 

12 0,5058857 0,413 Valid 

13 0,76845565 0,413 Valid 

14 0,4190237 0,413 Valid 

15 0,7108112 0,413 Valid 

16 0,42209869 0,413 Valid 

17 0,473 0,413 Valid 

18 0,4745479 0,413 Valid 

19 0,4808107 0,413 Valid 

20 0,60446877 0,413 Valid 

 

 Selanjutnya nomor item soal yang valid tersebut kemudian 

dipakai untuk pengambilan data dalam penelitian. 

2. Uji Reliabilitas Data 

Reliabilitas artinya adalah tingkat kepercayaan hasil suatu 

pengukuran. Pengukuran yang mempunyai reliabilitas tinggi, yaitu 

pengukuran yang mampu memberikan hasil ukur yang tetap 

(reliable).69 

                                                           
69 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 100. 
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Adapun teknik yang digunakan untuk menganalisis reliabilitas 

instrumen ini adalah teknik belah dua (split halt) yang dianalisis dengan 

rumus Spearman Brown di bawah ini: 

𝑟𝑖 =  
2. 𝑟𝑏

1 +  𝑟𝑏
 

Keterangan: 

ri = reabilitas internal seluruh instrument 

rb = korelasi product moment antara belahan pertama dan  

    belahan kedua70 

  Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan adalah : 

Pertama : mengelompokkan item soal menjadi dua kelompok, 

yakni kelompok item soal genap dan kelompok soal 

ganjil. 

Kedua :   mencari koefesian korelasi antara belahan pertama dan 

kedua dengan rumus product moment. 

Ketiga:  masukkan nilai koefesien korelasi ke dalam rumus 

Spearman Brown di atas. 

                                                           
70 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D., 185-186. 
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  Dari hasil perhitungan reliabilitas tersebut diketahui nilai 

reliabilitas instrument variabel pemberian reward dan punishment 

sebesar 0,933 kemudian dikonsultasikan “r” tabel pada taraf signifikan 

5% sebesar 0,413. Karena “r” hitung > “r” table, yaitu 0,933 > 0,413 

maka instrument tersebut dikatakan  reliable. Lihat lampiran 9 dan 10. 

  Dan reliabilitas instrument variabel minat belajar sebesar 0,973 

dikonsultasikan “r” table pada taraf signifikan 5% sebesar 0,413. Karena 

“r” hitung > “r” table, yaitu 0,973 >0,413 maka instrument tersebut 

reliable. Lihat lampiran.  

3. Tahap Analisis Hasil Penelitian 

Langkah-langkah untuk menganalisis hasil penelitian adalah: 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah uji kenormalan distribusi (pola) data. Dengan 

demikian, uji normalitas ini mengasumsikan bahwa data di tiap 

variabel berasal dari populasi yang berdistribusi normal.71 Uji 

normalitas yang paling sederhana ialah membuat grafik distribusi 

frekuensi data. Mengingat kesederhanaan tersebut, maka pengujian 

normalσitas data sangat tergantung pada kemampuan data dalam 

                                                           
71 Andhita Dessy Wulandari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian (Yogyakarta: 

Pustaka Felica, 2016), 38.  
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mencermati ploting data. Rumus yang digunakan adalah 

Kolmogorov-smirnov : 

n

fx
M x


  dan 

n

fy
M y


  

22








 





n

fx

n

fx
SDx  






x
Z  

Keterangan : 

Mx atau My          = Mean 

∑fx  atau ∑fy          = Jumlah hasil perkalian antara titik tengah dengan 

frekuensi dari masing-masing variabel 

N                           = Jumlah data 

SDX atau SDy        = Standar deviasi 

∑fx2  atau ∑fy2    = Jumlah hasil perkalian antara frekuensi dengan 

deviasi yang sudah dikuadratkan     

Z                               = transformasi dari angka ke notasi pada distribusi   

normal 

µ                           = Hasil dari Mx 
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σ                           = Hasil dari SDX
72 

b. Uji Regresi Linier Sederhana 

Untuk teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab 

rumusan masalah no. 1 dan 2 adalah dengan menggunakan regresi 

linier sederhana. Sedangkan untuk mendapat model Regresi Linier 

Sederhana, yaitu: 

ixbby 10
ˆ   

1) Langkah pertama mencari 
0b  dan 

1b  

1b : 
[∑ 𝑥𝑦ᵢ𝑛

𝑖=𝑙 ]− 𝑛𝑥ӯ

[∑ 𝑋ᵢ
2𝑛

𝑖=𝑙 ]− 𝑛𝑥ӯᵢ
2 

0b : xby 1  

2) Langkah kedua menghitung nilai-nilai yang ada dalam tabel 

Anova (Analysis of Varience) untuk menguji signifikansi 

pengaruh Variabel x terhadap variabel y. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
72 Retno Widyaningrum, Statistika, 204.  
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Tabel 3.5 

Tabel Anova (Analysis of Varience) 

 

 

Daerah penolakan: 

MSE

MSR
Fhitung   

Tolak 
0H bila  1;  pnphitung FF 

 

3) Langkah ketiga menghitung koefisien determinasi (besarnya 

pengaruh variabel x terhadap variabel y) 

SST

SSR
R 2

 

Sumber 

Variasi 

Degree of 

Freedom 

(df) 

Sum of Square 

Mean Square 

(MS) 

Regresi 1 SS Regresi (SSR) 

 
 

n

y
xybyb

2

10




 

db

SSR
MSR   

Error n-2 SS Error (SSE) 

 xybyby  10

2

 

MS Error (MSE) 

db

SSE
MSE   

Total n-2 SS Total (SST) 

 
n

y
ySST

2

2 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN  

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Kondisi Geografis 

MIN Klagenserut terletak Di Dusun Bungkus Desa Klagenserut Kec 

Jiwan Kabupaten Madiun, berada di jalan desa Klagenserut. Sebelah utara jalan 

Raya Jiwan. Jiwan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Madiun, berbatasan 

dengan Kabupaten Magetan di sebelah Barat dan Selatan , Kota Madiun 

disebelah timur, Jiwan terbagi atas 8 kelurahan dan 6 desa, 8 kelurahan meliputi 

kelurahan jiwan, kelurahan bibrik, kelurahan sukolilo, kelurahan 

kincangwetan, kelurahan klagenserut, kelurahan grobogan, kelurahan 

sambirejo, dan kelurahan wayut. 

Struktur Ekonomi masyarakat sekitar MIN Klagenserut khususnya, dan 

masyarakat dikedua wilayah kab. Madiun sebelah barat pada umumnya, hampir 

75% menekuni bidang pertanian: mulai dari petani pemilik lahan digarap 

sendiri, petani penggarap lahan orang lain (sewa tanah), buruh tani terikat 

maupun lepas. Sedang sektor ekonomi  perdagangan  dan PNS termasuk TNI / 

Polri secara akumulasi berada pada hitungan 25%. MIN Klagenserut 

merupakan lembaga pendidikan dengan biaya rendah/murah, dengan 

kurikulum yang berbasis lokal, menjadi alternatif bagi komunitas strata 

ekonomi menengah bawah (komunitas mayoritas) tersebut. Disamping hal 

62 
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tersebut, MIN Klagenserut menjadi madrasah yang menjadi pilihan masyarakat 

wilayah Klagenserut dan sekitarnya, sampai kecamatan Sawahan sebagai 

kecamatan terdekat. 

Wilayah yang hampir menempati prosentase 95% penduduk 

Kecamatan Jiwan adalah beragama Islam yang terbagi dalam ormas keagamaan 

NU 85% Muhamadiyah 15%, Karena latar belakang sosial yang hampir sama 

dalam struktur  masyarakat membentuk komunitas dan interaksi antara kedua 

ormas itu berjalan saling berdampingan. 

2. Sejarah / Latar Belakang Madrasah 

Berdirinya MIN Klagenserut dilatar belakangi oleh adanya pemikiran 

membuka pendidikan yang bersifat atau bercirikan Islami untuk jenjang 

pendidikan tingkat dasar di desa Klagenserut dengan pertimbangan : 

a. Desa Klagenserut bermasyarakat agamis. 

b. Belum adanya lembaga pendidikan Islami di wilayah Desa 

Klagenserut. 

a. Di Desa Klagenserut ada Madrasah Diniyah yang keduanya sangat potensial 

dalam pengembangan Agama Islam.  

Madrasah Ibtidaiyah Negeri Klagenserut berdiri bertepatan dengan 

saat-saat timbulnya Pemberontakan PKI Madiun, yang tepatnya tanggal 1 

Januari 1948. Pada saat itu umat Islam Desa Klagenserut khususnya, tergugah 

hatinya untuk tetap memperjuangkan Agam Islam yang salah satunya dengan 

cara mendirikan suatu Lembaga Pendidikan Islam yang diberi nama 
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“MADRASAH IBTIDAIYAH TARBIYYATUL ISLAMIYYAH“  yang mana 

nama itu sesuai dengan nama Yayasan yaitu “TARBIYYATUL 

ISLAMIYAH” yang dipimpin oleh Bapak KH. DJAJADI pada tahun 1948. 

Pada saat awal perkembangannya, madrasah ini masuk sore bergantian dengan 

Sekolah Rakyat ( SR ) yang masuk pagi menempati rumah Bapak ACHMAD 

ANWAR. 

Selang dua tahun kemudian yaitu 1950, Yayasan sudah mampu 

memiliki bangku sendiri dan akhirnya memisahkan diri dengan Sekolah rakyat 

( SR ) dan bertempat di rumah Bapak ABDUL GHONI dan tetap masih masuk 

sore. Hal ini disebabkan karena sebagian siswa masih merangkap sebagai 

siswa SR masuk pagi. Disamping itu SR pada saat itu belum ada pelajaran 

Agama Islam, sedangkan masyarakat sendiri masih sangat membutuhkan 

sekali adanya pendidikan Agama Islam. 

Kemudian pada tahun 1953 perkembangan minat masyarakat semakin maju 

dan muridnya bertambah banyak dan tempatnya tidak mampu menampung dan 

MI Tarbiyyatul Islamiyyah dipindahkan lagi ke rumah Bapak MUHAMMAD. 

Atas prakarsa  dari  sesepuh  desa  dan tokoh masyarakat Desa 

Klagenserut, seperti :  Bapak KH. Djajadi, H. Imam Asy’ari, H. Imam Hidayat, 

Muhammad, Ahmat Istad dan H. Ali serta didukung oleh masyarakat Desa 

Klagenserut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. Pada tahun 1963 Yayasan 

Tarbiyyatul Islamiyyah dapat membangun gedung darurat didepan rumah 
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Bapak KH. DJAJADI dan setelah pindah di gedung baru masuk pagi sampai 

sekitar tahun 1970. 

Setelah mengalami perkembangan, pada tahun 1970 Yayasan dengan 

dukungan penuh dari masyarakat sekitar mampu membangun gedung 

permanen dan bahan kayu Jati lengkap dengan kantor dan ruang kelasnya. 

Sehingga secara langsung MI Tarbiyyatul Islamiyyah pindah lagi ke gedung 

baru dan tetap masuk pagi yang diasuh oleh para tenaga guru Honorarium 

Yayasan. 

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia 

Nomor : 202 / Kep. Menag. / 1970, tanggal 10 September 1970. Lembaga 

Pendidikan Islam Tarbiyyatul Islamiyyah berubah status menjadi Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri Klagenserut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. 

Dengan berubahnya status tersebut, bapak KH. DJAJADI yang 

merupakan pegawai Departemen Agama kemudian diangkat menjadi Kepala 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri Klagenserut yang pertama dengan Surat 

Keputusan DJAPENDA PROPINSI JAWA TIMUR Nomor : 840 / B2 / Grt.3 

/ K. 1 / Bp.3492 / 71 tanggal 16 Juli 1971. 

Keberadaan MIN Klagenserut semakin hari semakin pesat menandakan 

bahwa sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Maka Pemerintah 

Departemen Agama RI memberikan Proyek Bangunan Gedung lengkap 

dengan peralatannya pada tahun 1979 dengan Daftar Isian Proyek ( DIP ) 

Nomor : 88 / XXV / 4 / 1979, tanggal 11 April 1979. 
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Untuk lebih jelasnya tentang keberadaan Madrasah Ibtidaiyah Negeri 

Klagenserut Kabupaten Madiun, di bawah ini kami cantumkan tentang 

identitas Madrasah sebagai berikut: 

a) Nama Madrasah                      :  MIN Klagenserut Kabupaten Madiun 

b) Alamat Madrasah                    :  

1) Jalan                  :  Jl. Bungkus No. 1 

2) Desa                  :  Klagenserut 

3) Kecamatan        :  Jiwan 

4) Kabupaten        :  Madiun 

5) Provinsi             :  Jawa Timur   Kode Pos : 63161 

6) Nomor Telepon :  0351 – 492621 

7) Email                 : minklagenserut@gmail.com 

c) Status Sekolah                        :  Negeri 

d) Akreditasi                                : a.  Nomor             :  Dd.028087 

                                                        b.  Tanggal             :  30 Oktober 2010 

                                                               c.  Terakreditasi     :  A 

e) NSM                                       :  111135190002 

f) Tahun Berdiri                          :  1 Januari 1948 

g) Tahun Penegerian                    :  10 September 1970 

h) Nama Kepala Madrasah          :  Nurkajin, S.Ag. 

i) SK Kepala Madrasah    : 

(1) Nomor              :   452/Kw.13.1.2/Kp.07.6/02/017 



67 
 

 
 

 

(2) Tanggal         :  14 Pebruari 2017 

3. Visi, Misi, dan Tujuan MIN 1 Madiun 

a. Visi 

“Ber-Imtaq, Ber-Iptek, Berkompetitif di era global, berbudaya mengelola 

dan melindungi lingkungan sehat serta  lingkungan hidup.“ 

b. Misi 

1) Mewujudkan generasi Islami yang beriman dan bertaqwa  bersumber 

pada Qur’an dan Hadits. 

2) Meningkatkan keunggulan ilmu pengetahuan, seni budaya dan 

teknologi dengan pembelajaran berbasis Informasi dan Tekhnologi 

(IT). 

3) Menyelenggarakan proses pembelajaran bermutu, mampu berprestasi 

di bidang akademik dan non akademik dengan berwawasan global. 

4) Membudayakan pengelolaan  lingkungan madrasah yang  bersih,  dan 

sehat. 

5) Mengupayakan perlindungan, pelestarian dan pengelolaan serta 

mencegah pencemaran / kerusakan lingkungan hidup. 

c. Tujuan umum Madrasah Ibtidaiyah Negeri Klagenserut: 

1) Meningkatnya kuantitas dan kualitas sikap serta amaliah keagamaan 

Islam pada warga madrasah. 
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2) Terwujudnya pembelajaran dan bimbingan secara efektif, kemampuan 

peserta didik dalam berbahasa Arab dan Inggris serta fasilitas yang 

memadai dalam mengembangkan potensi secara optimal.  

3) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana yang mendukung 

peningkatan prestasi akademik dan non-akademik. 

4) Terwujudnya sikap atau karakter peduli dan berbudaya lingkungan sehat 

serta pelestarian fungsi lingkungan hidup yang asri bagi seluruh warga 

madrasah. 

5) Meningkatnya manajemen partisipatif warga madrasah dan diterapkannya 

manajemen pengendalian mutu madrasah sehingga terjadi peningkatan 

minat peserta didik baru. 

4. Daftar Nama Dan Masa Jabatan Kepala Madrasah Sejak Berdiri 

Sampai Sekarang 

Semenjak tahun 1948 sebagai tokoh pengelola pada Yayasan Tarbiyyatul 

Islamiyah Klagenserut adalah Bapak KH. Djajadi beserta Bapak Imam 

Asy’ari dan H. Imam Hidayat. Kepengurusan tersebut berlanjut sampai 

datangnya surat keputusan dari Menteri Agama RI Nomor : 202 Kep. Menag. 

Tahun 1970, tanggal 10 September 1970. Madrasah Ibtidaiyah Klagenserut 

sejak berubah status Menjadi Madrasah Ibtidaiyah Negeri Klagenserut pada 

tahun 1971 sudah mengalami pergantian Kepala Madrasah sebanyak : 

1) Bapak KH. Djajadi terhitung mulai Tanggal 16 Juli 1971 sampai dengan 

25 September 1973. 
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2) Bapak Muchsin terhitung mulai tanggal 1 Juni 1973 sampai dengan 25 

September 1983. 

3) Bapak Abdul Karim BA, terhitung mulai tanggal 26 September 1983 

sampai dengan 5 Juli 1987. 

4) Bapak Kasno, S. Ag terhitung mulai tanggal 6 Juli 1987 sampai dengan 

30 Juni 2000. 

5) Bapak Muchtar terhitung mulai tanggal 1 Juli 2000 sampai dengan 31 

Oktober 2001. 

6) Ibu Hj. Chomarijatin, A. Ma terhitung mulai tanggal 30 Nopember 2001 

sampai dengan 30 September 2009. 

7) Bapak Slamet, S.Ag, M.Pd. terhitung mulai tanggal 27 Oktober 2009 

sampai 2013. 

8) Ibu Ummu Nadifah, M.Pd.I terhitung mulai tanggal 16 Mei 2013 

sampai dengan 2017. 

9) Bapak Nurkajin S.Ag. terhitung mulai tanggal 09 Maret 2017 sampai 

sekarang. 

5. Sarana Prasarana 

1) Tanah dan Halaman 

Tanah MIN Klagenserut berasal dari tanah wakaf  dan berdiri di atas 

tanah seluas 9.929 m² yang ditempati sampai sekarang ini. 
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2) Gedung 

Bangunan Madrasah secara umum dalam kondisi  baik, adapun jumlah 

ruang untuk menunjang kegiatan belajar mengajar yang dimiliki adalah: 

Tabel 4.1 

Gedung sarana prasarana MIN 1 Madiun 

NO JENIS RUANG JUMLAH UKURAN M2 

1 Ruang Kepala 1 21 

2 Ruang TU 1 35 

3 Ruang Guru 1 72 

4 Ruang Kelas 15 648 

5 Ruang Lab. Komputer 1 13 

6 Ruang Perpustakaan 1 89,5 

7 Ruang Kopsis 1 17,5 

8 WC 8 32 

9 Ruang Komputer 1 56 

10 Gudang 1 16 

11 Ruang UKS 1 56 

12 Ruang Ketrampilan 1 56 

13 Ruang Kantin 1 125 

14 Musholla 1 56 

 Jumlah 35 1,552 

 

6. Data Tenaga Pendidik dan Kependidikan 2017/2018 

Tabel 4.2 

Data Tenaga Pendidik Dan Kependidikan 2017/2018 

NO JABATAN JUMLAH 

1 Pendidik PNS 16 
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2 Pendidik Non PNS 4 

3 Tenaga Kependidikan Non 

PNS 

6 

JUMLAH 26 

 

7. Jumlah Peserta Didik Mulai Tahun 2015 S/D Sekarang 

Tabel 4.3 

Jumlah peserta didik dari tahun ke tahun 2015/2016 s/d 

2017/2018 sebagai berikut: 

No. Jumlah 

Siswa 

Tahun Pelajaran 

2015 / 2016 2016 / 2017 2017 / 2018 

L P JML L P JML L P JML 

1 KELAS 1 24 40 64 29 51 80 34 41 75 

2 KELAS 2 35 40 75 38 24 62 29 51 80 

3 KELAS 3 31 27 58 39 36 75 38 24 62 

4 KELAS 4 23 16 39 26 33 59 39 36 75 

5 KELAS 5 22 24 46 18 23 41 26 33 59 

6 KELAS 6 20 24 44 21 24 45 18 23 41 

 JUMLAH 155 171 326 171 191 362 184 208 392 
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8. Kegiatan Unggulan 

MIN Klagenserut mempunyai beberapa kegiatan unggulan yang 

dilaksanakan sebagai kegiatan Intrakurikuler dan Ekstrakurikuler.  

Tabel 4.4 

Kegiatan unggulan MIN 1 Madiun 

NO NAMA KEGIATAN JENIS KEGIATAN KET 

1. Tahfidzul Qur’an Ekstrakurikuler  

2. Tilawati Intrakurikuler  

3. Pramuka Ekstrakurikuler  

4. Dokter Kecil (Tiwisada) Ekstrakurikuler  

5. Pidato 3 Bahasa 

(B.Indonesia, B.Inggris, dan 

B.Arab) 

Ekstrakurikuler  

6. Dongkrek Ekstrakurikuler  

7. Olimpiade Sains Intrakurikuler  

8. Olimpiade Mtk Intrakurikuler  

9. Kaligrafi Ekstrakurikuler  

10. Seni Banjari Ekstrakurikuler  

11. Drumband Ekstrakurikuler  

12. Catur Ekstrakurikuler  
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13. Tenis Meja Ekstrakurikuler  

14. Kegiatan 3r (Recycle, 

Reduce, Reuse) 

Intrakurikuler  

 

B. Deskripsi Data 

1. Deskripsi Data tentang pemberian reward dan punishment di MIN 1 

Madiun. 

Untuk mendapatkan data tentang pemberian reward dan punishment 

peneliti menggunakan angket langsung, yaitu angket dijawab langsung oleh 

responden yang telah ditentukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini penelitu 

mengambil sampel populasi yaitu sebanyak 61 siswa kelas V di MIN 1 Madiun. 

Dapat dilihat skor jawaban instrument angket pemberian reward dan 

punishment di MIN 1 Madiun. 

Tabel 4.5 

Skor, frekuensi, dan presentase responden reward dan punishment di 

MIN 1 Madiun 

No Nilai angket Frekuensi Presentase 

1 74 1 1,6% 

2 69 1 1,6% 

3 66 4 6,5% 
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4 65 3 4,9% 

5 64 1 1,6% 

6 63 2 3,2% 

7 62 4 6,5% 

8 61 3 4,9% 

9 60 2 3,2% 

10 59 7 11,4% 

11 58 4 6,5% 

12 57 2 3,2% 

13 56 2 3,2% 

14 55 3 4,9% 

15 54 4 6,5% 

16 53 2 3,2% 

17 52 4 6,5% 

18 51 2 3,2% 

19 49 1 1,6% 

20 48 3 4,9% 

21 47 1 1,6% 

22 46 1 1,6% 

23 45 1 1,6% 

24 44 1 1,6% 
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25 41 1 1,6% 

26 40 1 1,6% 

Jumlah 1439 61 100% 

Dari tabel diatas dapat diambil kesimpulan perolehan skor variabel 

penampilan guru dalam mengajar tertinggi bernilai 74 dengan frekuensi 1 orang 

dan terendah bernilai 40 dengan frekuensi 1 orang. Adapun secara terperinci 

hasil tes penampilan guru dalam mengajar dari responden dapat dilihat pada 

lampiran 11. 

2. Deskripsi Data tentang Hasil Penskoran Angket minat belajar matematika 

siswa kelas V di MIN 1 Madiun. 

Untuk memperoleh data tentang minat belajar matematika siswa kelas 

V di MIN 1 Madiun, peneliti menyebarkan angket kepada seluruh responden 

sesuai dengan butir-butir instrument yang telah ditetapkan. Setelah diteliti, 

peneliti memperoleh data tentang minat belajar matematika siswa kelas V di 

MIN 1 Madiun yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :  
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Tabel 4.6 

Skor dan Frekuensi Responden minat belajar matematika siswa kelas V 

MIN 1 Madiun 

No Nilai angket Frekuensi Presentase 

1 74 1 1,6% 

2 73 1 1,6% 

3 72 1 1,6% 

4 71 2 3,2% 

5 70 1 1,6% 

6 69 1 1,6% 

7 68 4 6,5% 

8 66 3 4,9% 

9 65 2 3,2% 

10 64 4 6,5% 

11 63 4 6,5% 

12 62 7 11,4% 

13 61 2 3,2% 

14 60 2 3,2% 

15 59 4 6,5% 

16 58 2 3,2% 
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17 57 2 3,2% 

18 56 4 6,5% 

19 55 4 6,5% 

20 54 3 4,9% 

21 53 3 4,9% 

22 52 1 1,6% 

23 51 2 3,2% 

24 47 1 1,6% 

Jumlah 1479 61 100% 

Dari tabel diatas dapat diambil kesimpulan perolehan skor variabel 

minat belajar matematika siswa kelas V tertinggi bernilai 74 dengan frekuensi 

1 orang dan terendah bernilai 47 dengan frekuensi 1 orang. Adapun secara 

terperinci penskoran jawaban angket dari responden dapat dilihat pada lampiran 

12. 

C. Analisis Data (Pengujian Hipotesis) 

1. Analisis  data tentang pemberian reward dan punishment 

Untuk memperoleh data tentang pemberian reward dan punishment di 

MIN 1 Madiun dapat diperoleh dari hasil angket yang telah diisi oleh responden 

yang ditentukan oleh peneliti. Dalam analisis ini untuk memperoleh jawaban 

tentang bagaimana tingkat pemberian reward dan punishment maka peneliti 
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menggunakan teknik perhitungan Mean dan Standar Deviasi untuk 

menentukan kategori intelegensi siswa tinggi, cukup dan rendah. 

Tabel 4.7 

Perhitungan Standar Deviasi Variabel pemberian reward dan punishment 

di MIN 1 MADIUN 

No X F f.x x2 f.x2 

1 74 1 74 5476 5476 

2 69 1 69 4761 4761 

3 66 4 264 4356 17424 

4 65 3 195 4225 12675 

5 64 1 64 4096 4096 

6 63 2 126 3969 7938 

7 62 4 248 3844 15376 

8 61 3 183 3721 11163 

9 60 2 120 3600 7200 

10 59 7 413 3481 24367 

11 58 3 174 3364 10092 

12 57 2 114 3249 6498 

13 56 2 112 3136 6272 

14 55 3 165 3025 9075 
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15 54 4 216 2916 11664 

16 53 2 106 2809 5618 

17 52 4 208 2704 10816 

18 51 2 102 2601 5202 

19 49 1 49 2401 2401 

20 48 3 144 2304 6912 

21 47 1 47 2209 2209 

22 46 1 46 2116 2116 

23 45 1 45 2025 2025 

24 44 1 44 1936 1936 

25 41 1 41 1681 1681 

26 40 1 40 1600 1600 

JML 1439 60 3409 81605 196593 

  

Dari hasil perhitungan data diatas, kemudian dicari standar deviasinya 

dengan langkah-langkah berikut:  

a. Mencari rata-rata (Mean) dari variabel X 

Mx   = 
∑𝑓x

𝑛
   

    = 
3409

61
 

    = 55,8852459016 
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b. Mencari standar deviasi dari variabel X 

SDx    = √
∑fx

N

2
− (

∑fx

N
)2 

     = √
196563

61
− (

3409

61
)2 

                  = √3222,34 − (55,8)2 

     = √3222,34 − 3113,64 

                     = √3113,64 

                    = 55,7 

 Dari hasil perhitungan diatas, dapat diketahui Mx =  55,8852459016 

SDx = 55,7. Untuk menentukan kategori pemberian reward dan punishment 

itu baik sekali, baik, cukup, dan kurang, dapat dilihat pada tabel distribusi 

frekuensi di bawah ini : 

Tabel 4.8 

Kategori pemberian reward dan punishment di MIN 1 Madiun 

Kategori Kriteria Interval Frekuensi Prosentase 

A Baik sekali 66 – 74 6 9.8% 

B Baik 57 – 65 28 45,9% 

C Cukup 48 – 56 21 34,4% 

D Kurang 40 – 47 6 9,9% 

 Jumlah  61 100% 
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Dari pengkategorian tersebut dapat diketahui bahwa yang menyatakan 

pemberian reward dan punishment di MIN 1 Madiun dalam kategori baik sekali 

dengan frekuensi sebanyak 6 responden (9,8%), dalam kategori baik dengan 

frekuensi sebanyak 28 responden (45,6%), dalam kategori cukup dengan 

frekuensi sebanyak 21 (34,4%) dan dalam kategori kurang dengan frekuensi 

sebanyak 6 responden (9,9%). Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan 

bahwa pemberian reward dan punishment di MIN 1 Madiun adalah baik. 

2. Analisis data tentang minat belajar matematika siswa kelas V MIN 1 

Madiun 

Kemudian untuk memperoleh data ini, peneliti menggunakan metode 

angket yang disebarkan kepada responden yang telah ditentukan oleh peneliti, 

untuk mengetahui minat belajar matematika siswa kelas V MIN 1 Madiun. 

Kemudian dicari My dan SDy untuk menentukan kategori siswa baik sekali, 

baik, cukup, dan kurang. 
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Tabel 4.9 

Perhitungan Standat Deviasi Variabel minat belajar matematika siswa 

kelas V MIN 1 Madiun 

No X F f.y y2 f.y2 

1 74 1 74 5476 5476 

2 73 1 73 5329 5329 

3 72 1 72 5184 5184 

4 71 2 142 5041 10082 

5 70 1 70 4900 4900 

6 69 1 69 4761 4761 

7 68 4 272 4624 18496 

8 66 3 198 4356 13068 

9 65 2 130 4225 8450 

10 64 4 256 4096 16384 

11 63 4 252 3969 15876 

12 62 7 434 3844 26908 

13 61 2 122 3721 7442 

14 60 2 120 3600 7200 

15 59 4 236 3481 13924 

16 58 2 116 3364 6728 
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17 57 2 114 3249 6498 

18 56 4 224 3136 12544 

19 55 4 220 3025 12100 

20 54 3 162 2916 8748 

21 53 3 159 2809 8427 

22 52 1 52 2704 2704 

23 51 2 102 2601 5202 

24 47 1 47 2209 2209 

JML 1479 61 3716 92620 228640 

 

Dari hasil perhitungan data diatas, kemudian dicari standar deviasinya 

dengan langkah-langkah berikut:  

a. Mencari rata-rata (Mean) dari variabel X 

Mx   = 
∑𝑓y

𝑛
   

    = 
𝟑𝟕𝟏𝟔

𝟔𝟏
 

    = 60,9180327869 

b. Mencari standar deviasi dari variabel X 

SDx    = √
∑fy

N

2
− (

∑fy

N
)2 

     = √
228640

61
− (

3716

61
)2 
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                  = √3748,19 − (60,91)2 

     = √3748,19 − 3710,02 

                     = √38,17 

                    = 6,17 

Dari hasil perhitungan diatas, dapat diketahui Mx = 60,9180327869 

SDx = 6,17. Untuk menentukan kategori pemberian minat belajar matematika 

siswa kelas V di MIN 1 Madiun itu baik sekali, baik, cukup, dan kurang, dapat 

dilihat pada tabel distribusi frekuensi di bawah ini : 

Tabel 4.10 

Kategorisasi minat belajar matematika siswa kelas V di MIN 1 Madiun 

Kategori Kriteria Interval Frekuensi Prosentase 

A Baik sekali 68 – 74 11 18,03% 

B Baik 61 – 67 22 36,07% 

C Cukup 54 – 60 21 34,42% 

D Kurang 47 – 53 7 11,48% 

 Jumlah  61 100% 

 

Dari pengkategorian tersebut dapat diketahui bahwa yang menyatakan 

minat belajar matematika siswa kelas V di MIN 1 Madiun dalam kategori baik 

sekali dengan frekuensi sebanyak 11 responden (18,03%), dalam kategori baik 
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dengan frekuensi sebanyak 22 responden (36,07%), dalam kategori cukup 

dengan frekuensi sebanyak 21 responden (34,42%) dan dalam kategori kurang 

dengan frekuensi sebanyak 11 responden (11,48%). Dengan demikian, secara 

umum dapat dikatakan minat belajar matematika siswa kelas V di MIN 1 

Madiun adalah baik. 

3. Uji Normalitas 

Sebelum menggunakan rumus statistika, perlu mengetahui asumsi yang 

digunakan dalam penggunaan rumus. Dengan mengetahui asumsi dasar dalam 

menggunakan rumus nantinya, maka peneliti bisa lebih bijak dalam 

penggunaannya dan perhitungannya. Diwajibkan melakukan uji 

asumsi/prasyarat tersebut agar dalam penggunaan rumus tersebut dan hasil 

yang didapatkan tidak  menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Uji prasyarat 

ini berlaku bagi penggunaan rumus parametrik yang datanya diasumsikan 

normal.73 Dalam penelitian ini, uji normalitas yang digunakan peneliti adalah 

rumus Kolmogrov Smirnov. 

Berdasarkan hasil pengujian SPSS dengan menggunakan analisis 

Kolmogrov Smirnov diperoleh hasil output pada Asymp.Sig (2-tailed) sebagai 

berikut: 

 

                                                           
73 Retno Widianingrum, Statistika Edisi Revisi (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2015), 203. 
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Tabel 4.11 

Hasil output Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  X Y 

N 61 61 

Normal Parametersa Mean 56.84 60.92 

Std. Deviation 5.529 5.690 

Most Extreme Differences Absolute .078 .058 

Positive .071 .058 

Negative -.078 -.042 

Kolmogorov-Smirnov Z .613 .455 

Asymp. Sig. (2-tailed) .847 .986 

a. Test distribution is Normal. 

  

Hasil output pada Asymp.Sig (2-tailed) diperoleh angka 0,847 untuk 

variabel pemberian reward dan punishment, dan 0,986 untuk variabel minat 

belajar matematika. Kesimpulannya nilai signifikansi semua variabel 

penelitian lebih besar dari 0,05 berarti data tersebut dinyatakan normal. 
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4. Analisis data tentang pengaruh reward dan punishment terhadap minat 

belajar matematika siswa kelas V di MIN 1 Madiun 

Tabel 4.12 

Perhitungan Regresi 

No. 

Responden X Y Xy x2 y2 

1 65 60 3900 4225 3600 

2 47 73 3431 2209 5329 

3 49 55 2695 2401 3025 

4 52 62 3224 2704 3844 

5 54 64 3456 2916 4096 

6 52 58 3016 2704 3364 

7 51 70 3570 2601 4900 

8 48 69 3312 2304 4761 

9 52 54 2808 2704 2916 

10 53 57 3021 2809 3249 

11 55 57 3135 3025 3249 

12 59 56 3304 3481 3136 

13 59 55 3245 3481 3025 

14 62 68 4216 3844 4624 

15 59 66 3894 3481 4356 

16 61 62 3782 3721 3844 

17 56 63 3528 3136 3969 

18 61 53 3233 3721 2809 

19 56 58 3248 3136 3364 
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20 65 62 4030 4225 3844 

21 66 55 3630 4356 3025 

22 58 59 3422 3364 3481 

23 61 65 3965 3721 4225 

24 63 59 3717 3969 3481 

25 62 72 4464 3844 5184 

26 65 71 4615 4225 5041 

27 66 68 4488 4356 4624 

28 69 63 4347 4761 3969 

29 66 47 3102 4356 2209 

30 59 63 3717 3481 3969 

31 62 54 3348 3844 2916 

32 52 54 2808 2704 2916 

33 46 51 2346 2116 2601 

34 48 53 2544 2304 2809 

35 59 65 3835 3481 4225 

36 66 56 3696 4356 3136 

37 57 59 3363 3249 3481 

38 60 66 3960 3600 4356 

39 54 55 2970 2916 3025 

40 53 62 3286 2809 3844 

41 55 56 3080 3025 3136 

42 40 52 2080 1600 2704 

43 41 61 2501 1681 3721 

44 45 56 2520 2025 3136 

45 59 53 3127 3481 2809 
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46 54 51 2754 2916 2601 

47 44 64 2816 1936 4096 

48 48 59 2832 2304 3481 

49 51 61 3111 2601 3721 

50 58 62 3596 3364 3844 

51 54 62 3348 2916 3844 

52 58 71 4118 3364 5041 

53 55 62 3410 3025 3844 

54 58 60 3480 3364 3600 

55 59 64 3776 3481 4096 

56 57 68 3876 3249 4624 

57 60 64 3840 3600 4096 

58 63 66 4158 3969 4356 

59 62 63 3906 3844 3969 

60 64 68 4352 4096 4624 

61 74 74 5476 5476 5476 

JML 3467 3716 211828 199957 228640 

 

a. Menghitung nilai �̅� 

�̅� = 
∑ 𝑥

𝑛
 = 

3467

61
 = 56,8360655738 

b. Menghitung nilai �̅� 

�̅� = 
∑ 𝑦

𝑛
 = 

3716

61
 = 60,9180327869 

c. Mengitung nilai b1 

b1 = 
(∑ 𝑥𝑦)−𝑛.𝑥𝑦̅̅ ̅̅

(∑ 2)−𝑛𝑥 �̅�2  = 
(211828)−61.(56,8360655738).( 60,9180327869)

(199957)−61.(56,8360655738)
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  = 
211828−211202,81

199957−197050,63
 

  = 
625,19

2906,37
 

       = 0,2151102578 

d. Menghitung nilai bo 

bo = �̅�–b1�̅�= 60,9180327869– 0,2151102578x 56,8360655738 

 = 60,9180327869– 12,2260207179 

 = 48,692012069 

e. Mendapatkan model atau persamaan regresi linier sederhana 

Y = b0 + 𝑏1x  = 48,692012069+0,2151102578x 

f. Setelah menemukan model persamaan regresi linier sederhana kemudian 

melakukan uji signifikansi model dengan langkah sebagai berikut: 

1) Menghitung nilai SSR 

SSR  = (bo∑ 𝑦 + b1∑ 𝑥𝑦) –  
(∑ 𝑦)2

𝑛
 

          =  (48,692012069 x3716+ 0,2151102578x 211828) – 
(3716)2

61
 

               = (180939,51+ 45566,37) – 226371,40 

          = 226505,88 – 226371,40 

          = 134.48 

2) Menghitung nilai SSE 

SSE  = ∑ 𝑦2 – (bo∑ 𝑦 + b1∑ 𝑥𝑦) 

          = 228640 – (48,692012069  x 3716 + 0,2151102578x 211828) 
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          = 228640 – (180939,51+ 45566.37) 

          = 228640 – 226505,88 

          = 2134,12 

3) Menghitung nilai SST 

 SST   = SSR + SSE 

           = 134.48 + 2134,12  

               = 134,48 

4) Menghitung nilai MSR 

MSR  = 
𝑆𝑆𝑅

𝑑𝑓
 

    = 
134,48

1
 

 = 134,48 

5) Menghitung nilai MSE 

MSE  = 
𝑆𝑆𝐸

𝑑𝑓
 

  = 
2134,12

𝑛−2
 

  = 
213412

59
 

          = 36,1715254237 

6) Membuat tabel anova 

Dengan hasil perhitungan yang telah dilakukan, maka 

didapatkan hasil perhitungan tabel Anova. 
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Tabel 4.13 

Tabel Anova (Analysis of Variance) 

 

Variation 

Source 

Degree 

Freedom (df) 

Sum of Squre 

(SS) 

Mean Square 

Regresion 1 SSR = 134,48 MSR = 134,48 

Error 59 SSE= 2134,12 

 

  MSE = 

36,1715254237 

Total 60 SST= 134,48 

 

 

 

7) Mencari Fhitung  

Uji Overall 

Hipotesis : 

H0  : β1 ≠ 0 pemberian reward dan punishment tidak berpengaruh 

terhadap minat belajar matematika siswa kelas V  

H1  : β1 = 0 pemberian reward dan punishment berpengaruh terhadap 

minat belajar matematika siswa kelas V  

Daerah penolakan : 

 F hitung =
𝑀𝑆𝑅

𝑀𝑆𝐸
 

           = 
134.48

36,1715254237
 

           = 3,7178415459 

8) Mencari Ftabel 

Ftabel = Fα(2;n-2) = F0,05 (2;59) =3,15 



93 
 

 
 

 

 Ftabel = dapat dilihat pada lampiran 15. 

9) Kesimpulan 

Dari persamaan regresi linier sederhana di atas, maka: 

Fhitung  (3,71) > Ftabel (3,15) maka Ho ditolak artinya pemberian reward 

dan punishment berpengaruh terhadap minat belajar matematika siswa 

kelas V. 

g. Menginterpretasikan parameter model. 

Berdasarkan perhitungan sebelumnya, didapatkan persamaan / model 

regresi linier sederhananya adalah: 

�̂� = bo + b1x 

 �̂� = = 48,692012069+0,2151102578x 

Dari model tersebut dapat diketahui bahwa kecerdasan emosional 

siswa akan semakin baik apabila hubungan teman sebaya baik dan 

sebaliknya. 

h. Menghitung determinasi (R2) 

R2 = 
𝑆𝑆𝑅

𝑆𝑆𝑇
 x 100% 

R2 = 
134,48

2268,8
 x 100% 

R2  = 0,0592736248 x 100% 

R2 = 5.9273624824% = 6.00 % (dibulatkan) 
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Sisa = 100% - 6.00% 

        = 94% 

Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi (R2) di atas, 

didapatkan nilai sebesar 6.00%, artinya reward dan punishment 

berpengaruh sebesar 6.00% terhadap minat belajar matematika siswa 

kelas V, dan 94% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

termasuk dalam penelitian ini. 

C. Interpretasi dan Pembahasan  

1. Pemberian reward dan punishment di MIN 1 Madiun 

Berdasarkan pengkategorian pada tabel 4.8 tersebut dapat diketahui 

bahwa yang menyatakan pemberian reward dan punishment di MIN 1 Madiun 

dalam kategori baik sekali dengan frekuensi sebanyak 6 responden (9,8%), 

dalam kategori baik dengan frekuensi sebanyak 28 responden (45,6%), dalam 

kategori cukup dengan frekuensi sebanyak 21 (34,4%) dan dalam kategori 

kurang dengan frekuensi sebanyak 6 responden (9,9%). Dengan demikian, 

secara umum dapat dikatakan bahwa pemberian reward dan punishment di 

MIN 1 Madiun adalah baik. 

2. Minat belajar matematika di MIN 1 Madiun 

Dari pengkategorian pada tabel 4.9 tersebut dapat diketahui bahwa yang 

menyatakan minat belajar matematika siswa kelas V di MIN 1 Madiun dalam 

kategori baik sekali dengan frekuensi sebanyak 11 responden (18,03%), dalam 
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kategori baik dengan frekuensi sebanyak 22 responden (36,07%), dalam 

kategori cukup dengan frekuensi sebanyak 21 responden (34,42%) dan dalam 

kategori kurang dengan frekuensi sebanyak 11 responden (11,48%). Dengan 

demikian, secara umum dapat dikatakan minat belajar matematika siswa kelas 

V di MIN 1 Madiun adalah baik.. 

 

3. Pengaruh pemberian reward dan punishment terhadap minat belajar 

matematika siswa kelas V MIN  1 Madiun Tahun ajaran 2017/2018. 

Berdasarkan hasil analisis data diatas dengan perhitungan statistik 

dikemukakan bahwa F hitung  = 3,71 dan F tabel = 3,15. Jadi Fhitung > Ftabel maka 

Ho ditolak dan Ha diterima, artinya variabel independen x berpengaruh 

terhadap variabel dependen y. Yang artinya bahwa Ha dan Ho berbunyi 

sebagai berikut: 

Ho : Tidak ada berpengaruh yang signifikan antara pemberian reward dan 

punishment terhadap minat belajar matematika siswa kelas V MIN 1 

Madiun 

Ha : Tidak ada berpengaruh yang signifikan antara pemberian reward dan 

punishment terhadap minat belajar matematika siswa kelas V MIN 1 

Madiun 

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemberian reward dan 

punishment terdapat pengaruh yang signifikan terhadap terhadap minat belajar 

matematika siswa kelas V MIN 1 Madiun. Ini sesuai dengan teori yang 
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mengatakan bahwa reward dan punishment dapat mempengaruhi minat 

belajar siswa. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai variabel 

pemberian reward dan punishment, dan minat belajar matematika siswa kelas 

V  MIN 1 Madiun dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pemberian reward dan punishment di MIN 1 Madiun  dalam kategori baik 

sekali dengan frekuensi sebanyak 6 responden (9,8%), dalam kategori baik 

dengan frekuensi sebanyak 28 responden (45,6%), dalam kategori cukup 

dengan frekuensi sebanyak 21 (34,4%) dan dalam kategori kurang dengan 

frekuensi sebanyak 6 responden (9,9%). Dengan demikian, secara umum 

dapat dikatakan bahwa pemberian reward dan punishment di MIN 1 

Madiun adalah baik. 

2. Minat belajar matematika siswa kelas V di MIN 1 Madiun dalam kategori 

baik sekali dengan frekuensi sebanyak 11 responden (18,03%), dalam 

kategori baik dengan frekuensi sebanyak 22 responden (36,07%), dalam 

kategori cukup dengan frekuensi sebanyak 21 responden (34,42%) dan 

dalam kategori kurang dengan frekuensi sebanyak 11 responden (11,48%). 

Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan minat belajar matematika 

siswa kelas V di MIN 1 Madiun adalah baik. 
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3. Berdasarkan hasil analisis data diatas dengan perhitungan statistik 

dikemukakan bahwa F hitung  = 3,71 dan F tabel = 3,15. Jadi Fhitung > Ftabel maka 

Ho ditolak dan Ha diterima. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemberian reward dan 

punishment terdapat pengaruh yang signifikan terhadap terhadap minat 

belajar matematika siswa kelas V MIN 1 Madiun. Ini sesuai dengan teori 

yang mengatakan bahwa reward dan punishment dapat mempengaruhi minat 

belajar siswa. 

B. Saran 

Dari hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh pemberian 

reward dan punishment terhadap minat belajar matematika siswa kelas V 

MIN 1 Madiun. 

1. Bagi Guru 

Bapak/Ibu guru untuk selalu menjaga penampilan, tingkah laku, dan tutur 

kata saat mengajar di dalam kelas serta memperhatikan variasi yang 

digunakan pada saat mengajar agar peserta didik tidak merasa bosan pada 

saat proses pembelajaran berlangsung dan lebih antusias lagi memberikan 

motivasi kepada siswa supaya minat belajar matematika. 

2. Bagi peserta didik 

Peserta didik diharapkan dapat lebih meningkatkan motivasi dalam belajar 

untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimal. 
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3. Penelitian ini memberikan informasi bahwa reward dan punishment 

berpengaruh terhadap minat belajar matematika, akan tetapi minat belajar 

matematika siswa tidak hanya dipengaruhi oleh satu variabel tersebut, 

melainkan juga dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti. 

Maka dari itu penelitian selanjutnya diharapkan mampu meneliti faktor lain 

yang dapat mempengaruhi minat belajar matematika selain faktor tersebut. 
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