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ABSTRAK 

 

RAHMAWATI, CICIK. 2018. Pengaruh Pemberian Penguatan dan Motivasi 

Belajar terhadap Tingkah Laku Afektif Siswa dalam Pembelajaran IPS Kelas V 

di Mi Ma’arif Patihan Wetan, Babadan, Ponorogo Tahun Pelajaran 

2017/2018. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo. Pembimbing, Yuenti Sova Puspidalia M.Pd. 

Kata Kunci : Penguatan, Motivasi belajar dan Tingkah Laku Afektif 

 Belajar merupakan serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku sebagai hasil pengalaman individu dalam berinteraksi dengan 

lingkungannya yang menyangkut ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan tingkah laku afektif siswa di 

antaranya pemberian penguatan dan motivasi belajar kepada siswa di MI Ma’arif 

Patihan Wetan, Babadan, Ponorogo. 

Berangkat dari fenomena tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui ada tidaknya pengaruh antara pemberian terhadap tingkah laku afektif 

dalam pembelajaran IPS kelas V MI Ma’arif Patihan Wetan, Babadan, Ponorogo dan 

mengetahui ada tidaknya pengaruh antara motivasi belajar terhadap tingkah laku 

afektif siswa dalam pembelajaran IPS kelas V MI Ma’arif Patihan Wetan, Babadan, 

Ponorogo, serta mengetahui ada tidaknya pengaruh antara pemberian penguatan dan 

motivasi belajar terhadap tingkah laku afektif siswa dalam pembelajaran IPS kelas V 

MI Ma’arif Patihan Wetan, Babadan Ponorogo. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang bersifat 

regresi. Pemilihan sampel nonprobability sampling, yaitu dengan sampel sampling 

jenuh, dan diperoleh sejumlah 49 responden yang tersebar di kelas VA dan VB MI 

Ma’arif Patihan Wetan, Babadan, Ponorogo. Adapun teknik pengumpulan data 

menggunakan angket. Dalam teknik analisis data, digunakan rumus regresi linier 

sederhana untuk rumusan masalah nomor 1 dan 2, rumus regresi berganda untuk 

rumusan masalah nomor 3. 

Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa (1) terdapat pengaruh 

antara pemberian penguatan terhadap tingkah laku afektif siswa besar pengaruhnya 

adalah 12,4 %. (2) terdapat pengaruh antara motivasi belajar terhadap tingkah laku 

afektif siswa kelas V MI Ma’arif Patihan Wetan, besar pengaruhnya adalah 42,8 %. 

(3) terdapat pengaruh antara pemberian penguatan dan motivasi belajar terhadap 

tingkah laku afektif siswa kelas V MI Ma’arif Patihan Wetan, Babadan, Ponorogo, 

besar pengaruhnya adalah 42,8 %. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan adalah bagian dari lingkungan yang sangat penting perannya 

dalam membantu anak mengembangkan kemampuan dan potensinya. Agar 

bermanfaat bagi kehidupan baik secara perseorangan maupun sebagai anggota 

masyarakat, serta kehidupannya sehari-hari pada saat sekarang ataupun untuk 

persiapan kehidupannya yang akan datang.
1
 

 Dalam Undang-Undang RI nomor 20 Tahun 2003 bab 1 pasal 1 ayat 1 

dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Tujuannya 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.
2
 

 Pendidikan juga merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang 

bertujuan untuk membentuk kedewasaan pada diri anak. Pendidikan dapat 

mencangkup seluruh proses hidup dan segenap bentuk interaksi individu dengan 

lingkungannya baik secara formal, nonformal, maupun informal, dalam rangka 

                                                             
1Suryosubroto, Beberapa Aspek Dasar-Dasar Kependidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 9. 
2Undang- Undang dan peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan, Direktorat Jendral 

Pendidikan Islam Departemen Agama RI, Tahun 2006 
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mewujudkan dirinya sesuai dengan tahapan tugas perkembangannya secara 

optimal. Dengan demikian seseorang  mencapai suatu taraf kedewasaan tertentu.
3
 

Pendidikan juga merupakan usaha sadar yang terencana yang dilakukan oleh 

pendidik untuk mengubah tingkah laku manusia, baik secara individual maupun 

kelompok untuk mendewasakan manusia tersebut melalui proses pengajaran dan 

pelatihan.
4
 

 Pendidikan tidak terlepas dari proses belajar mengajar, keberhasilan 

pendidikan disekolah dapat dilihat dari seberapa jauh tujuan pembelajaran itu 

dapat terealisasikan. Secara umum, hal ini dapat dilihat dari hasil belajar yang 

diperoleh peserta didik dari sekolah itu sendiri dalam setiap periodenya. Hasil 

belajar merupakan tolak ukur yang digunakan untuk menentukan tingkat 

keberhasilan siswa dalam mengetahui suatu pembelajaran. Dari proses belajar 

mengajar, diharapkan siswa memperoleh hasil belajar yang baik sesuai dengan 

tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Hasil belajar merupakan penguasaan 

yang diperoleh siswa setelah belajar mengajar, baik dalam segi pengetahuan, 

sikap, mauapun keterampilan.
5
 

 Belajar merupakan serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh 

suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam 

interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut ranah kognitif, afektif, dan 

                                                             
3Abin Syamsuddin Makmun, Psikologi Kependidikan, (Jakarta : PT. Remaja Rosdakarya, 

2007), 22 
4Muhammad Irhan & Novan Ardi Wijaya, Psikologi Pendidikan,  (Jogjakarta :Ar-Ruzz 

media, 2013),19. 
5Tohirin, Psikologi Pembelajaran Agama Islam , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 158-

160. 
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psikomotorik. Belajar bermakna sebagai upaya untuk mengembangkan seluruh 

kepribadiannya, baik fisik maupun psikis. Belajar juga dimaksudkan untuk 

mengembangkan seluruh aspek intelegensi sehingga anak didik akan menjadi 

manusia yang utuh, cerdas secara intelegensi, cerdas secara emosi, cerdas 

psikomotornya, dan memiliki keterampilan hidup yang bermakna bagi dirinya.
6
 

 Lebih lanjut, tingkah laku afektif adalah tingkah laku yang menyangkut 

keanekaragaman perasaan seperti takut, marah, sedih, gembira, kecewa, senang, 

was-was dan sebagainya. Tingkah laku ini tidak terlepas dari pengaruh 

pengalaman belajar siswa, sehingga hal ini dianggap sebagai perwujudan 

perilaku belajar.
7
 Tingkah laku afektif ini difokuskan untuk bagaimana materi 

yang diterima oleh peserta didik dapat diambil nilai-nilai luhurnya, menghayati 

hal-hal yang terkandung dalam materi tersebut sehingga peserta didik tidak 

hanya mengetahui dan mau mengeksplorasi pengetahuan tetapi juga mampu 

untuk menerapkannya dalam kehidupan berupa perilaku dan tindak tanduknya 

dalam kehidupan yang lebih luas. Tujuan tersebut dapat terlaksana salah satunya 

dengan memberikan wawasan  pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial 

(IPS) selain pada mata pelajaran pendukung bidang yang lain. 

 Ilmu pengetahuan sosial (IPS) tidak bisa dilepaskan diri dari kewajiban 

mengembangkan aspek afektif. Aspek afektif ini adalah tujuan yang berkenaan 

dengan aspek sikap, nilai, moral. Dengan memberikan ketiga aspek ini, 

                                                             
6Suyono & Hariyanto, Belajar dan Pembelajaran Teori dan Konsep Dasar, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2012),165. 
7Muhibbinsyah, Psikologi Belajar,  (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 125 



8 
 

 

diharapkan aspek tersebut dapat menimbulkan suatu pribadi yang utuh dari 

mereka-meraka yang dibekali ilmu-ilmu IPS. Keterampilan sosial melalui ranah 

kognitif menjadi dasar untuk mengembangkan penguasaan ranah afektif berupa 

keterampilan sosial dalam kerja sama dan berkomunikasi dengan kelompok yang 

majemuk, mencintai lingkungan fisik dan sosialnya, serta kemampuan dalam 

memecahkan masalah sosial.
8
 

 Interaksi pendidikan dipengaruhi oleh karakteristik pribadi dan corak 

pergaulan antar orang-orang yang terlibat dalam interaksi tersebut, baik pihak 

peserta didik (siswa) maupun para pendidik (guru) dan pihak lainnya. Dalam 

situasi pendidikan atau pengajaran terjalin interaksi antara dua kepribadian, yaitu 

kepribadian guru sebagai orang dewasa dan kepribadian siswa sebagai anak yang 

belum dewasa dan sedang berkembang mencari bentuk kedewasaan. Guru 

memegang peran penting dalam proses pembelajaran, kemampuan guru dalam 

melaksanakan proses pembelajaran sangat diperlukan dalam proses belajar 

mengajar. Guru harus memiliki ketrampilan dalam melaksanakan proses belajar 

mengajar agar tercapainya suatu tujuan yang ingin diwujudkan.
9
 

 Untuk mencapai tingkah laku siswa yang baik  diperlukan keterampilan 

yang harus dimiliki oleh pengajar. Suwarna sebagaimana dikutip JJ Hasibuan dan 

Moedjiono
10

berpendapat bahwabeberapa jenis keterampilan dasar mengajar 

                                                             
8Nana Supriatna dkk, Pendidikan  IPS di SD, (Bandung: UPI  Press, 2007), 20. 
9Muhammad Irhan & Novan Ardi Wijaya, Psikologi Pendidikan, 5. 
10JJ Hasibuan dan Moedjiono,Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2008), 57 



9 
 

 
 

antara lain keterampilan membuka dan menutup pelajaran,menjelaskan, bertanya, 

memberi penguatan, menggunakan media pembelajaran, membimbing diskusi 

kecil, mengelola kelas, mengadakan variasi, dan mengajar perorangan serta 

kelompok kecil. 

 Penguatan menjadi salah satu dari delapan keterampilan dasar yang harus 

dimiliki guru yang sangat berperan dalam proses belajar mengajar. Hal ini 

dikarenakan dapat mengubah perilaku siswa. Pemberian penguatan yang 

diberikan oleh guru dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa.Melalui 

penguatan yang diberikan oleh guru terhadap perilaku belajar siswa, siswa akan 

merasa diperhatikan oleh gurunya. Dengan demikian, perhatian siswa pun akan 

semakin meningkat seiring dengan perhatian guru melalui respon yang diberikan 

kepada siswanya. Jika perhatian siswa semakin baik, dengan sendirinya, motivasi 

belajarnya pun akan semakin baik. Diharapkan dengan ada motivasi belajar yang 

timbul pada diri siswa, siswa akan bersemangat dalam pembelajaran sehingga 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

 Selanjutnya, Hasibuan menyatakan bahwa siswa membutuhkan 

penguatan dalam belajar karena penguatan merupakan penghargaan yang dapat 

menimbulkan dorongan dan semangat dalam belajar. Jadi,fungsi penguatan untuk 

memberikan ganjaran kepada siswa sehingga siswa akan berbesar hati dan 

meningkatkan partisipasinya dalam setiap proses pembelajaran. Diharapkan 

siswa dapat meningkatkan perhatian, menumbuhkan dan mempertahankan 

motivasi belajar. Hal initerjadikarenasifat dasar manusia akan merasa senang bila 
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mendapatkan hadiah dan pujian.Jika hatinya senang, ia akan lebih bersemangat 

dalam belajar.
11

 

 Motivasi belajar juga merupakan suatu proses mengantarkan siswa 

kepada pengalaman - pengalaman yang memungkinkan mereka dapat belajar. 

Suatu perbuatan dimulai dengan adanya suatu ketidakseimbangan dalam diri 

individu, keadaan tidak seimbang inilah yang tidak menyenangkan bagi individu 

yang bersangkutan. Dengan demikian, timbul kebutuhan untuk tidak meniadakan 

ketidakseimbangan itu. Kebutuhan inilah yang akan menimbulkan dorongan atau 

motivasi untuk berbuat sesuatu. Motivasi merupakan suatu penggerak dari dalam 

hati seseorang untuk melakukan atau mencapai suatu tujuan. Motivasi juga bisa 

dikatakan sebagai rencana atau keinginan untuk menuju kesuksesan dan 

menghindari kegagalan hidup. Dengan kata lain, motivasi adalah sebuah proses 

untuk tercapainya tujuan.
12

 

 Berdasarkan uraian  di atas, jelas bahwa pemberian penguatan dan 

motivasi belajar sangatlah penting bagi perkembangan siswa, khususnya dari segi 

tingkah laku siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar  dikelas. Hal ini 

juga tampak pada siswa ketika peneliti melakukan penelitian awal (observasi) 

pada siswa kelas V di MI Ma’arif Patihan Wetan, Ponorogo pada mata pelajaran 

IPS. Hasil observasi menemui bahwa masih banyak siswa yang mendapatkan 

nilai dibawah kriteria ketuntasan mata pelajaran(KKM). Karena itu, hal tersebut 

                                                             
11Ibid, 58. 
12Abdul Majid, Strategi Pembelajaran,  (Bandung : PT Remaja Rosdakarya,2014), 308. 



11 
 

 
 

perlu diteliti apakah pemberian penguatan dan motivasi belajar berpengaruh pada 

tingkah laku afektif siswa. 

 Berangkat dari hal tersebut, peneliti akan membahas mengenai 

penguatan,motivasi belajar dan tingkah laku afektif siswa kelas V pada mata 

pelajaran IPS. Selanjutnya judul penelitian, yaitu Pengaruh Pemberian 

Penguatan dan Motivasi Belajar Terhadap Tingkah Laku  Afektif Siswa dalam 

Pembelajaran IPS Siswa Kelas V Di MI Ma’arif Patihan Wetan, Babadan, 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018. 

 

B. Batasan Masalah 

Banyak faktor atau variabel yang dapat dikaji untuk ditindaklanjuti dalam 

pembahasan ini. Faktor atau variabel itu antara lain minat, perhatian, 

penghargaan dan prestasi belajar. Agar permasalahan dalam penelitian ini tidak 

melebar, penelitian ini dibatasi oleh permasalahan yang berkaitan dengan 

pemberian penguatan dan motivasi belajar serta tingkah laku afektif siswa dalam 

pembelajaran IPS kelas V MI Ma’arif Patihan Wetan, Babadan, Ponorogo tahun 

pelajaran 2017/2018. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian,  dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut. 

1. Adakah pengaruh pemberian penguatan terhadap tingkah laku afektif siswa 

dalam pelajaran IPS kelas V  MI Ma’arif Patihan Wetan, Babadan, Ponorogo 

tahun pelajaran 2017/2018 ? 

2. Adakah pengaruh motivasi belajar terhadap tingkah laku afektif siswa dalam  

pelajaran  IPS kelas V MI Ma’arif Patihan Wetan, Babadan, Ponorogo tahun 

pelajaran 2017/2018 ? 

3. Adakah pengaruh pemberian penguatan dan motivasi belajar terhadap 

tingkah laku afektif siswa dalam pelajaran IPS kelas V MI Ma’arif Patihan 

Wetan, Babadan, Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018 ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mendiskripsikan pengaruh pemberian penguatan terhadap tingkah laku 

afektif siswa dalam pelajaran IPS kelas V  MI Ma’arif Patihan Wetan, 

Babadan, Ponorogo tahun ajaran 2017/2018. 

2. Mendiskripsikan pengaruh motivasi belajar terhadap tingkah laku afektif 

siswa dalam  pelajaran  IPS kelas V MI Ma’arif Patihan Wetan, Babadan, 

Ponorogo tahun ajaran 2017/2018. 
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3. Mendiskripsikan pengaruh pemberian penguatan dan motivasi belajar 

terhadap tingkah laku afektif siswa dalam pelajaran IPS kelas V MI Ma’arif 

Patihan Wetan, Babadan, Ponorogo tahun ajaran 2017/2018. 

 

E. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat, baik dari segi 

teoretik maupun manfaat praktis.  

1. Manfaat Teoretik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan kajian dan penunjang 

dalam membangun pengetahuan penelitian yang berkaitan dengan  pemberian 

penguatan dan motivasi belajar terhadap tingkah laku afektif. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan dapat memberikan manfaat, 

antara lain manfaat kepada sekolah, guru, dan murid. 

a. Manfaat bagi sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pijakan bagi sekolah untuk 

mengoptimalkan ranah afektif siswa dalam pembelajaran. Oleh karena itu, 

seharusnya siswa menanggapi dan memperhatikan proses pembelajaran, 

khususnya pada pembelajaran IPS mengingat pelajaran tersebut sangat 

bermanfaat bagi siswa. 
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b. Manfaat bagi guru 

  Dapat menjadi masukan bagi guru terutama dalam proses 

pembelajaran agar lebih memperhatikan dan mengoptimalkan terkait potensi 

siswa dengan cara memberikan penguatan kepada siswa. 

c. Manfaat bagi murid 

Memberikan informasi tentang cara untuk bisa mendatangkan hal-hal 

yang mampu memberikan penguatan dan motivasi belajar diri mereka yang 

bisa mereka terapkan untuk dapat meningkatkan prestasi dan hasil belajar 

mereka. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika ini untuk mempermudah dan memberikan gambaran terhadap 

maksud yang terkandung dalam skripsi ini. Adapun sistematika dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut. 

Bab pertama, merupakan gambaran umum untuk memberikan pola 

pemikiran bagi keseluruhan laporan penelitian yang meliputi latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

pembahasan.Bab kedua, landasan teori tentang penguatan, motivasi belajar, 

tingkah laku afektif, mata pelajaran IPS serta kerangka berfikir dan pengajuan 

hipotesis. Bab ini dimaksudkan sebagai kerangka acuan teori yang dipergunakan 

untuk melakukan penelitian. Bab ketiga, berisi metode penelitian yang meliputi 

rencana penelitian, populasi, sampel, instrumen pengumpulan data, teknik 
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pengumpulan data dan teknik analisis data serta uji validitas dan reabilitas 

instrumen. Bab keempat, adalah temuan dan hasil penelitian yang meliputi 

gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi data, analisis data (pengujian 

hipotesis) serta interpretasi. Bab kelima, merupakan penutup dari laporan 

penelitian yang berisi simpulan dan saran. 
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BAB II 

TELAAH PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN TEORI, KERANGKA 

BERPIKIR DAN  PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu  

 Dari hasil penelusuran penelitian skripsi terdahulu ditemukan beberapa 

judul sebagai berikut. 

Studi Korelasi Faktor Internal dan Eksternal Perhatian (Atensi) dengan 

Perilaku Afektif Siswa Dalam Pembelajaran PAI Siswa Kelas X Jurusan Teknik 

Sepeda Motor Di SMK PGRI 2 Ponorogo Tahun Pelajaran 2016/2017 (2016). 

Dalam penelitian ini, Salisul menggunakan kuantitatif korelasi dengan teknik 

analisis data berganda dan teknik pengambilan sempel menggunakan 

nonprobability sampling, teknik pengumpulan data dengan angket.  Hasilnya 

terdapat hubungan yang signifikan antara faktor internal dan eksternal perhatian 

dengan perilaku afektif siswa, koefisien korelasi 0,766 dengan taraf signifikan 

39,147 dan masing – masing value sebesar 0,000.
13

 

Penelitian yang dilakukan oleh Salisul memiliki persamaan dengan 

penelitian yang akan dilakukan peneliti. Diantaranya pada variabel perilaku 

afektif sama-sama merupakan variabel dependen dan menggunakan metode 

kuantitatif. Perbedaannya penelitian Salisul adalah di SMK PGRI 2 Ponorogo 

                                                             
13

 Salisul, Studi Korelasi Faktor Internal dan Eksternal Perhatian (Atensi) dengan Perilaku 

Afektif Siswa dalam Pembelajaran PAI Siswa Kelas X Jurusan Teknik Sepeda Motor SMK PGRI 2 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2016/2017 (Skripsi: IAIN Ponorogo, Fakultas Tarbiyah, 2016). 
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sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan ini di MI Ma’arif Patihan Wetan, 

Ponorogo.  

Penelitian serupa lainnya yaitu, Pengaruh Pemberian Penguatan 

(Reinforcement) terhadap Hasil Belajar IPA Pada Siswa Kelas V SD Daerah 

Binaan V, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. Penelitian yang 

dilakukan oleh Oktavika Trihesty menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan antara pemberian penguatan terhadap hasil belajar dengan skor 74,41 

dan berada pada kategori baik.  Besarnya pemberian penguatan terhadap hasil 

belajar IPA tergolong cukup kuat dengan koefisien korelasi sebesar 0,405.
14

 

Penelitian Oktavika Trihesty memiliki persamaan dengan penelitian yang 

akan dilaksanakan oleh peneliti. Di antaranya, variabel penguatan 

(reinforcement) keduanya merupakan variabel independen dan menggunakan 

metode kuantitatif. Perbedaannya dalam penelitian yang dilakukan Oktavika 

hanya menggunakan dua variabel, yaitu penguatan (reinforcement) dan hasil 

belajar sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan menggunakan tiga 

variabel, yaitu pemberian penguatan, motivasi belajar dan perilaku afektif. 

Selanjutnya, Muslikah (2011) meneliti Pengaruh Implementasi Positive 

Reinforcement dalam Kelas terhadap Tingkah Laku Siswa Kelas XI Di MAN 

Tenggaran Kabupaten Semarang Tahun 2011. Hasil Penelitiannya menunjukkan 

bahwa tingkat implementasi positive reinforcement dalam kelas yang diterima 

                                                             
14

Oktavika, Pengaruh Pemberian Penguatan (Reinforcement) terhadap Hasil Belajar IPA 

Pada Siswa Kelas V SD Daerah Binaan V Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang (Skripsi: 

Universitas Negeri Semarang, Fakultas Ilmu Pendidikan, 2015) 
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siswa kelas XI MAN Tengarang berada pada kategori tinggi mencapai 59,52 %. 

Tingkah laku siswa-siswi kelas XI MAN Tengarang berada pada kategori tinggi 

mencapai 96,43%. Ada pengaruh implementasi positive reinforcement dalam 

kelas terhadap tingkah laku siswa kelas XI MAN Tengarang.
15

 

Penelitian Rahayu Muslikah  memiliki persamaan dengan penelitian yang 

akan dilakukan oleh peneliti. Di antaranya, pada variabel pemberian penguatan 

sama – sama merupakan variabel independen dan tingkah laku sebagai variabel 

dependen. Perbedaannya, penelitian Rahayu Muslikah menggunakan dua 

variabel yaitu pemberian penguatan dan tingkah laku dengan menggunakan 

teknik analisis korelasi Product Momen, sedangkan penelitian yang akan 

dilakukan peneliti menggunakan tiga variabel, yaitu pemberian penguatan, 

motivasi belajar dan tingkah laku afektif dengan menggunakan teknik regresi 

linier sederhana. Dengan demikian penelitian ini masih dianggap layak untuk 

diteliti. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
15

 Rahayu Muslikah, Pengaruh Implementasi Positive Reinforcement dalam Kelas terhadap 

Tingkah Laku Siswa Kelas XI Di MAN Tenggaran Kabupaten Semarang Tahun 2011.(Skripsi: STAIN 

Salatiga, Jurusan Tarbiyah, 2011) 
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B. Landasan Teori 

1. Penguatan  

a. Pengertian Penguatan 

Sanjaya sebagaimana dikutip J.J. Hasibuan dan Moedjiono
16

 

berpendapat bahwa penguatan adalah segala bentuk respon, baik verbal 

maupun nonverbal, yang diberikan guru terhadap tingkah laku siswa untuk 

memberikan umpan balik atas perbuatannya sebagai suatu dorongan atau 

koreksi dan memotivasi siswa yang lain untuk berbuat hal yang sama 

seperti siswa yang diberikan penguatan tadi. Selanjutnya, Hasibuan juga  

menyatakan bahwa memberikan penguatan diartikan dengan tingkah laku 

guru dalam merespon secara positif suatu tingkah laku tertentu siswa yang 

memungkinkan tingkah laku tersebut timbul kembali. 

Penguatan sendiri pada dasarnya adalah stimulus yang meningkatkan 

kemungkinan timbulnya sejumlah respon tertentu, tetapi tidak secara 

sengaja diadakan sebagai pasangan stimulus dalam classical conditioning. 

Bila penguatan ditambahkan (positive reinforcement), respon akan semakin 

kuat. Sebaliknya, jika penguatan dikurangi (negative reinforcement), 

misalnya karena adanya hukuman (punisment) respon akan semakin 

lemah.
17

 

                                                             
16 JJ Hasibuan dan Moedjiono, Proses Belajar Mengajar,  (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2008), 23. 
17Suyono & Hariyanto, Belajar dan Pembelajaran, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 59. 
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Walberg sebagaimana dikutip Futiatiromlah berpendapat bahwa 

memberikan reinforcement yang berbentuk penghargaan (reward) terhadap 

perilaku atau untuk belajar siswa yang baik merupakan faktor atau 

pengaruh yang mempunyai dampak sangat besar terhadap prestasi 

belajar.
18

 

b. Tujuan pemberian Penguatan 

Menurut Winataputra
19

 penguatan bertujuan sebagai berikut :  

1) Meningkatkan perhatian siswa dan membangkitkan motivasi siswa  

Melalui penguatan yang diberikan oleh guru terhadap perilaku 

belajar siswa, siswa akan merasa diperhatikan oleh gurunya. Dengan 

demikian, perhatian siswa pun akan semakin meningkat seiring dengan 

perhatian guru melalui respon yang diberikan kepada siswanya. Apabila 

perhatian siswa semakin baik,  dengan sendirinya, motivasi belajarnya 

pun akan semakin baik pula.  

2) Memudahkan siswa belajar  

Tugas guru sebagai fasilitator pembelajaran bertujuan untuk 

memudahkan siswa belajar. Untuk memudahkan belajar harus ditunjang 

oleh kebiasaan-kebiasaan positif dalam pembelajaran, yaitu dengan 

memberikan respon-respon (penguatan) yang akan semakin mendorong 

                                                             
18Futiatiromlah, Psikologi Belajar, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2006), 208 
19 Winatraputra, Udin S. Dkk. Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Universitas Terbuka, 

2004), 30-31 
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keberanian siswa untuk mencoba, bereksplorasi, dan terhindar dari 

perasaan takut salah dalam belajar. 

3) Mengontrol dan memodifikasi tingkah laku siswa dan mendorong 

munculnya perilaku yang positif  

Penguatan positif yang diberikan oleh guru akan mempengaruhi 

tingkah laku siswa ke arah yang positif sesuai dengan apa yang 

dicontohkan oleh guru. Selain itu, siswa akan merasa terdorong untuk 

melakukan hal-hal baik dalam kehidupan sehari – hari. 

4) Menumbuhkan rasa percaya diri pada diri siswa  

Perasaan khawatir, ragu-ragu, takut salah dan perasaan-perasaan 

negatif yang akan mempengaruhi terhadap kualitas proses pembelajaran 

harus dihindari. Salah satu upaya untuk memperkecil perasaan-perasaan 

negatif dalam belajar, yaitu melalui pemberian penguatan atau respon 

yang diberikan oleh guru terhadap sekecil apapun perbuatan belajar 

siswa.  

5) Memelihara iklim kelas yang kondusif  

Suasana kelas yang menyenangkan, aman dan dinamis akan 

mendorong aktivitas belajar siswa lebih maksimal. Melalui penguatan 

yang dilakukan oleh guru, suasana kelas akan lebih demokratis, 

sehingga siswa akan lebih bebas untuk mengemukakan pendapat, 

berbuat, mencoba dan melakukan perbuatan-perbuatan belajar lainnya. 
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c. Klasifikasi Penguatan  

Penguatan diklasifikasikan ke dalam dua macam, sebagai berikut. 

1) Penguatan Positif 

Penguatan positif merupakan suatu rangsangan atau stimulus yang 

memperkuat atau mendorong suatu respon (tingkah laku) tertentu. 

Peneguhan positif ini berbentuk ganjaran, hadiah, atau imbalan 

(reward), baik secara verbal (kata atau ucapan) dan secara non verbal 

(isyarat, senyuman, hadiah berupa benda-benda dan makanan). 

Pemberian penghargaan pada siswa dapat dilakukan melalui dua teknik, 

sebagai berikut. 

a) Teknik Verbal 

Teknik verbal, yaitu pemberian penghargaan yang berupa 

pujian, dukungan, dorongan, atau pengakuan. Bentuk-bentuk adalah 

sebagai berikut. 

Kata-kata seperti benar, bagus, betul, tepat, ya, baik, dan sebagainya. 

Kalimat: “prestasimu baik sekali!” “Penjelasanmu sangat baik!” dan 

sebagainya. 

b) Teknik Nonverbal 

(1) Teknik nonverbal, yaitu pemberian penghargaan melalui gesture 

tubuh (mimik dan gerakan tubuh, seperti : senyuman, anggukan, 

acungan ibu jari, dan tepukan tangan. 
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(2) Cara mendekati (proximity), yaitu guru mendekati siswa untuk 

menunjukkan perhatian atau kesenangannya terhadap pekerjaan 

atau keterampilan siswa. 

(3) Sentuhan (contact), menepuk-nepuk bahu, menjabat tangan, dan 

mengelus kepala. 

(4) Kegiatan yang menyenangkan, yaitu memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk melakukan suatu kegiatan yang disenanginya 

sebagai penghargaan atas prestasi untuk unjuk belajarnya yang 

baik. 

(5) Simbol atau benda, seperti komentar tertulis secara positif pada 

buku siswa, piagam penghargaan, dan hadiah. 

(6) Penghargaan tak penuh (partial), yaitu diberikan kepada siswa 

yang memberikan jawaban yang kurang benar atau hanya 

sebagian yang benar. 

2) Penguatan Negatif 

Penguatan negatif, yaitu suatu rangsangan (stimulus) yang 

mendorong seseorang untuk menghindari respon tertentu yang 

konsekuensi atau dampaknya tidak memuaskan (menyakitkan atau 

tidak menyenangkan). Peneguhan negatif ini bentuknya hukuman 

(punisment). 
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3) Penguatan Intrinsik 

Tindakan yang mempertahankan perilaku ialah kenikmatan 

yang melekat pada keterlibatan dalam perilaku tersebut. Misalnya, 

sebagian besar orang mempunyai hobi yang mereka kerjakan dalam 

waktu yang lama tanpa sedikit pun imbalan. Orang senang 

menggambar, membaca, bernyanyi bermain, mendaki atau yang lain 

tanpa alasan selain melakukaknnya karena kesenangannya. Orang 

dapat termotivasi secara intrinsik untuk terlibat dalam kegiatan 

tertentu. 

4) Penguatan ekstrinsik 

Penguatan ekstrinsik, yaitu pujian atau imbalan yang diberikan 

untuk memotivasi orang terlibat dalam perilaku yang mungkin 

mereka tidak terlibat di dalamnya tanpa hal itu.
20

 

d. Prinsip – prinsip pemberian penguatan  

Menurut Winata Putra
21

, prinsip-prinsip pemberian penguatan 

adalah sebagai berikut. 

1)  Kehangatan dan keantusiasan  

Kehangatan dan keantusiasan dapat ditunjukkan dengan 

berbagai cara. Misalnya, dengan muka/wajah berseri disertai 

senyuman, suara yang riang penuh perhatian, atau sikap yang 

                                                             
20Robert E. Slavin, Psikologi Pendidikan Teori Dan Praktik, (PT Indesk, 2008), 187-188 
21 Winataputra, udin s. Dkk. Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2004), 

33-34. 
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memberi kesan bahwa penguatan yang diberikan memang 

sungguh-sungguh.  

2) Kebermaknaan 

Penguatan yang diberikan guru haruslah bermakna bagi 

siswa,  yaitu membuat siswa memang merasa bahwa penampilan 

atau tindakannya patut diberi penguatan sehingga siswa terdorong 

untuk meningkatkan penampilannya. Misalnya, jika guru 

mengatakan “model yang kamu rancang sangat menarik”. Sebab, 

model yang dibuat siswa tersebut memang benar-benar menarik 

hingga siswa benar-benar merasa bahwa ia memang patut 

mendapat pujian.  

3) Menghindari penggunaan respon negatif  

Respon negatif seperti kata-kata kasar, cercaan, hukuman, 

atau ejekan dari guru merupakan senjata ampuh untuk 

menghancurkan iklim kelas yang kondusif dan kepribadian siswa 

sendiri. Oleh karena itu, guru hendaknya menghindari segala jenis 

respon negatif tersebut. Jika siswa memberikan jawaban atau 

menunjukkan penampilan yang tidak memuaskan, guru 

hendaknya menahan diri dari keinginan mencela atau mengejek 

jawaban atau penampilan siswa. 
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e. Indikator Pemberian Penguatan  

Berdasarkan uraian di atas, indikator yang digunakan dalam 

membahas pemberian penguatan adalah sebagai berikut.  

1)  Penguatan positif  berupa angka, hadiah, pujian kepada pribadi dan 

seluruh kelas, guru mengangguk dan tersenyum tanda senang, 

mendekati siswa, tepuk tangan. 

2) Penguatan negatif, yaitu  membebaskan dari tugas atau situasi 

yang kurang disukai dan hukuman efektif.  

2. Motivasi Belajar 

a. Pengertian Motivasi Belajar 

Motivasi belajar adalah daya penggerak dalam diri individu untuk 

melakukan kegiatan belajar untuk menambah pengetahuan dan 

keterampilan serta pengalaman. Motivasi ini tumbuh karena ada keinginan 

untuk bisa mengetahui dan memahami sesuatu dan mendorong serta 

mengarahkan minat belajar siswa sehingga sungguh-sungguh untuk belajar 

dan termotivasi untuk mencapai prestasi.
22

 

Abraham Maslow mendefinisikan motivasi adalah sesuatu yang 

bersifat konstan (tetap), tidak pernah berakhir, berfluktuasi dan bersifat 

kompleks. Hal itu sebagian besar merupakan karakteristik universal pada 

setiap kegiatan organisme. A.W. Bernard memberikan pengertian motivasi 

sebagai fenomena yang dilibatkan dalam perangsangan tindakan kearah 

                                                             
22Noer Rohmah, Psikologi Pendidikan, (Yogyakarta: Teras, 2012), 241. 
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tujuan-tujuan tertentu yang sebelumnya kecil atau tidak ada gerakan sama 

sekali kearah tujuan–tujuan tertentu. Motivasi merupakan usaha 

memperbesar atau mengadakan gerakan untuk mencapai tujuan tertentu.
23

 

Motivasi belajar dapat timbul karena faktor intrinsik, berupa 

hasrat dan keinginan berhasil dan dorongan kebutuhan belajar, harapan 

akan cita-cita. Faktor ekstrinsiknya adalah adanya penghargaan, 

lingkungan belajar yang kondusif, dan kegiatan belajar yang menarik. Pada 

umumnya, dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung 

mempunyai peran besar dalam keberhasilan seseorang dalam belajar. 

Indikator motivasi belajar dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 

1) Adanya hasrat dan keinginan berhasil; 

2) Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar; 

3) Adanya harapan dan cita – cita masa depan; 

4) Adanya penghargaan dalam belajar; 

5) Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar; 

6) Adanya lingkungan belajar yang kondusif;
24

 

b. Macam –macam dan fungsi motivasi 

Rusyan sebagaimana dikutip Syaiful Bahri Djamarah
25

 menyebutkan 

bahwa secara umum motivasi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai 

berikut. 

                                                             
23Purwa Atmaja Prawira, Psikologi Pendidikan dalam Perspektif baru, (Jogjakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2013), 319-320. 
24

 Hamzah B. Uno, Teori Motivasi Dan Pengukurannya, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 23. 
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1) Motivasi Intrinsik 

Motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu 

dirangsang dari luar. Sebab, dalam setiap diri individu sudah ada 

dorongan untuk melakukan sesuatu. Dorongan untuk belajar bersumber 

pada kebutuhan yang berisikan keharusan untuk menjadi orang yang 

terdidik dan berpengetahuan. Jadi, motivasi intrinsik muncul 

berdasarkan kesadaran dengan tujuan esensial, bukan sekadar atribut 

dan seremonial. Faktor yang berasal dari dalam diri individu terdiri atas 

beberapa hal sebagai mana disebutkan oleh Abdul Madjid
26

 berikut ini. 

a) Adanya kebutuhan  

Menurut Ngalim Purwanto, tindakan yang dilakukan oleh 

manusia pada hakikatnya adalah untuk memenuhi kebutuhannya, 

baik kebutuhan fisik maupun psikis. 

b) Persepsi individu mengenal diri sendiri 

Seseorang termotivasi atau tidak untuk melakukan sesuatu, 

banyak bergantung pada proses kognitif berupa persepsi. Persepsi 

seseorang tentang dirinya sendiri akan mendorong dan mengarahkan 

perilaku seseorang untuk bertindak. 

 

 

                                                                                                                                                                              
25 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar,  (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 149. 

 
26

Abdul Majid, Strategi pembelajaran,  (Bandung :Remaja Rosdakarya, 2014), 311-312.  
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c) Harga diri dan prestasi 

Faktor ini mendorong atau mengarah individu (termotivasi) 

untuk berusaha agar menjadi pribadi yang mandiri, kuat, dan 

memperoleh kebebasan serta dapat mendorong individu untuk 

berprestasi. 

d) Adanya cita-cita dan harapan masa depan 

Cita-cita dan harapan merupakan informasi objektif dari 

lingkungan yang mempengaruhi sikap dan perasaan subjektif 

seseorang. 

e) Keinginan tentang kemajuan dirinya 

Sadirman mengatakan bahwa “ melalui aktualisasi dari 

pengembangan kompetensi akan meningkatkan kemajuan diri 

seseorang. Untuk mencapai suatu hal yang di inginkan seseorang 

akan mengerahkan segala usaha yang ada pada dirinya, dengan 

demikian orang tersebut akan merasa termotivasi untuk mencapai 

tujuan yang di inginkan. 

f) Minat 

Motivasi muncul karna adanya kebutuhan. Minat merupakan 

sesuatu yang menimbulkan rasa suka kepada hal tertentu, yang 

disebabkan karena adanya ketertarikan atau hal yang lain. sehingga 

tepatlah kalau minat merupakan alat motivasi yang pokok. 
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g) Kepuasan kinerja 

Kepuasan kinerja lebih merupakan suatu dorongan afektif yang 

muncul dalam diri individu untuk mencapai tujuan yang diinginkan 

dari suatu perilaku. 

2) Motivasi Ektrinsik  

Motif –motif yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang 

dari luar. Motivasi belajar dikatakan ekstrinsik bila anak didik 

menempatkan tujuan belajarnya di luar faktor–faktor situasi belajar. 

Misalnya, untuk mencapai angka tinggi, diploma, gelar, kehormatan, 

dan sebagainya.
27

 

Menurut Darajhat sebagaimana dikutip Herigunawan, sebagai  

suatu proses, motivasi mempunyai fungsi antara lain : 

a)  memberikan semangat dan mengaktifkan mereka agar tetap berminat 

dan siaga; 

b) memutuskan perhatian siswa pada tugas-tugas tertentu yang 

berhubungan dengan pencapaian tujuan belajar; 

c). membantu memenuhi kebutuhan akan hasil jangka pendek dan 

jangka panjang; 

Selain itu, motivasi berfungsi sebagai perantara pada manusia 

untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Suatu perbuatan 

dimulai dengan adanya suatu ketidakseimbangan dalam diri individu. 

                                                             
27

Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar,151 
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Keadaan tidak seimbang ini tidak menyenangkan bagi individu yang 

bersangkutan, kebutuhan inilah yang akan menimbulkan dorongan atau 

motivasi untuk berbuat sesuatu.
28

 

c. Hal – hal yang dapat mempengaruhi motivasi dalam belajar 

Mustaqim
29

menyebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi 

motivasi belajar, faktor tersebut adalah sebagai berikut. 

1) Kemasakan  

Untuk dapat mempengaruhi motivasi anak, harus diperhatikan 

kemasakan anak. Karena apabila tidak memperhatikan kemasakan ini, 

akan berakibat frustasi. Frustasi emosi dapat mengurangi kapasitas 

belajar. 

2) Usaha yang bertujuan, goal dan ideal  

Motif mempunyai tujuan. Makin jelas tujuan, makin kuat pula 

perbuatan itu didorong. Tiap usaha untuk membuat tujuan itu lebih kuat 

adalah suatu langkah menuju ke motivasi yang efektif. 

3) Pengetahuan mengenai hasil dalam motivasi 

Kemajuan dalam belajar perlu diberitahukan, karena dengan 

mendapatkan kemajuan ini, anak akan merasa puas. Sesuai dengan “Law 

Of Effect” dari Thordike, kepuasan ini akan membawa kepada usaha 

yang lebih besar. Sebalinya,  apabila murid mengalami kegagalan, untuk 

                                                             
28 Herigunawan, Kurikulum Dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam,  (Bandung: 

ALFABETA, 2013),146. 
29 Mustaqim & Abdul Wahib, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 75-77. 
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kepentingan belajar selanjutnya, hendaknya jangan selalu diingatkan 

sehubung dengan hal–hal yang menyenangkan akan selalu diulang–

ulang. 

4) Penghargaan dan hukuman 

Penghargaan adalah motif yang positif. Penghargaan dapat 

menimbulkan inisiatif, energi, kompetisi, dan sebagainya.  

Hukuman adalah motivasi yang negatif. Hukuman didasarkan atas 

rasa takut. Pada dasarnya, hukuman dapat menghilangkan semangat 

anak, menyebabkan anak tertekan karena anak merasa di hina dan pada 

akhirnya mempengaruhi sikap percaya diri siswa. Oleh karena itu, 

hendaknya guru menghindari segala jenis respon negatif tersebut. 

5) Partisipasi 

Partisipasi ini dapat menimbulkan kreativitas, inisiatif dan 

memberikan kesempatan terwujudnya ide–ide. Sebab itu, perlulah anak–

anak diberikan kesempatan untuk berpartisipasi pada segala kegiatan. 

6) Perhatian 

Integrasi terletak di tengah - tengah antara motif dan sikap, karena 

adanya perhatian, siswa merasa terdorong memunculkan motivasi diri 

untuk semangat belajar sehingga dapat mempengaruhi tingkah laku 

siswa.  Rangsangan yang diberikan bisa berupa perhatian baik secara 

lisan maupun gestur tubuh sebelum berupa hadiah tertentu. Hal ini akan 
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menjadi sebuah motif. Motivasi yang terbaik adalah apabila seluruh 

kepribadian orang yang belajar dapat ditimbulkan. 

3. Tingkah Laku Afektif 

Pandangan tentang belajar menurut aliran tingkah laku, tidak lain 

adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara 

stimulus dan repsons. Atau dengan kata lain, belajar adalah perubahan yang 

dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara 

yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respons.
30

 

B.F. Skinner sebagaimana dikutip Abdul Aziz Wahab
31

 berasumsi 

bahwa perilaku adalah sesuatu yang alami dan sah yang dipengaruhi 

variabel-variabel eksternal, serta perubahan perilaku pada organisme dapat 

diukur dan diamati. Tugas seorang guru adalah menetapkan perilaku kelas 

yang kompleks dan menempatkan perilaku kelas tersebut di bawah 

pengendalian khusus lingkungan. 

Tingkah laku afektif adalah tingkah laku yang menyangkut 

keanekaragaman perasaan, seperti takut, marah, sedih, gembira, kecewa, 

senang, benci,was-was dan sebagainya. Tingkah laku ini tidak terlepas dari 

pengaruh pengalaman belajar siswa, sehingga hal ini dianggap sebagai 

perwujudan perilaku belajar. Seorang siswa, misalnya dapat dianggap sukses 

                                                             
30

 Hamzah B. Uno, Orientasi Baru Dalam Psikologi Pembelajaran, (Jakarta: Bumi aksara, 

2008), 51. 
31 Abdul Aziz Wahab, Metode Dan Model-Model Mengajar Ilmu Pengetahuan Sosial, 

(Bandung: Alfabet, 2012), 76-77 
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secara afektif dalam belajar agama yang ia pelajari lalu menjadikannya 

sebagai “sistem nilai diri”. Kemudian, pada gilirannya ia menjadikan sistem 

ini sebagai penuntun hidup, baik di kala sedih maupun duka.
32

 

Sebagaimana di ketahui bahwa tingkah laku atau aktifitas yang ada 

pada individu atau organisme itu tidak timbul dari diri sendirinya,tetapi 

sebagai akibat dari adanya stimulus atau rangsang yang mengenai individu 

atau organisme itu.Tingkah laku atau aktifitas itu merupakan jawaban atau 

respon terhadap stimulus yang mengenainya. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa belajar terjadi bila ada 

perubahan tingkah laku pada siswa, baik dalam makna kognitif, afektif, 

maupun psikomotor. Perubahan perilaku itu sangat mungkin, bahkan pasti 

demikian, tidak secara langsung diamati. Perubahan perilaku sebagai hasil 

dari kegiatan pembelajaran itu merupakan hasil dari interaksi seseorang 

dengan lingkungannya. Ada atau tidak aktivitas pembelajaran individu dapat 

dilihat dari perubahan dalam salah satu dari lima bidang yaitu, a) cara 

mempersepsi lingkungan; b) kemampuan berpikir atau penalaran; c) perilaku 

fisikal atau keterampilan motorik; d) reaksi emosional atau sikap dan e) visi 

ke depan. 

Aktivitas belajar yang bermakna mengacu pada kelima jenis 

perubahan itu. Ini terjadi sebagai akibat dari pengalaman yang didapat. 

Dengan demikian, belajar tidak dapat dijelaskan secara harfiah, meski 

                                                             
32 Muhibinsyah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 125. 
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kondisi yang terjadi dapat diidentifikasi. Terjadi atau kondisi itu, tecermin 

dari perolehan pengalaman dengan perubahan perilaku sebagai indikatornya. 

Guru dan instruktur harus memahami kondisi ini dan menerapkannya ketika 

belajar.
33

 

Tipe prestasi belajar afektif tampak pada siswa dalam berbagai 

tingkah laku, seperti atensi atau perhatian terhadap pelajaran, disiplin, 

motivasi belajar, menghargai guru dan teman, kebiasaan belajar dan lain-

lain. Meskipun bahan pelajaran berisikan bidang kognitif, tetapi bidang-

bidang afektif harus menjadi bagian integral dari bahan tersebut dan harus 

tampak dalam proses belajar dan prestasi belajar yang dicapai.  

Sebagai hasil belajar terdapat tingkatan bidang afektif sebagai tujuan 

dan tipe prestasi belajar, yakni terdapat jenis hasil belajar sebagai berikut
34

. 

Tabel 2.1 

Indikator dan cara pengukuran Ranah afektif 

Jenis Hasil Belajar Indikator-indikator 

1. Penerimaan  a. Menunjukkan sikap menerima 

b. Menunjukkan sikap menolak 

2. Sambutan a. Kesediaan berpartisipasi atau 

terlibat 

                                                             
33Sudarwan Danim & Khairil, Psikologi Pendidikan Dalam Perspektif Baru, (Bandung : 

ALFABETA, 2012), 120-121. 
34Abinsyamsuddin Makmun, Psikologi Kependidikan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2007), 164-168. 
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b. Kesediaan memanfaatkan 

3. Apersepsi  

(Sikap menghargai) 

a. Menganggap penting dan 

bermanfaat 

b. Menganggap indah dan harmonis 

c. Mengagumi  

4. Internalisasi (pendalaman) a. Mengakui dan meyakini 

b. Mengingkari  

5. Karakteristik 

(penghayatan)  

a. Melembagakan atau meniadakan  

b. Menjelmakan dalam pribadi sehari-

hari  

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:
35

 

Sikap menerima (receiving), yaitu kepekaan akan adanya suatu 

rangsangan dan kesediaan untuk memperhatikan suatu rangsangan dan 

kesediaan untuk memperhatikan sesuatu, baik dalam bentuk masalah situasi 

maupun gejala. Memberikan respon/jawaban (responding), yaitu kerelaan 

untuk memperhatikan secara aktif dan turut berpartisipasi dalam suatu 

kegiatan sebagai reaksi yang diberikan seseorang terhadap stimulus yang 

datang dari luar. Nilai (valuing), yaitu kemampuan untuk memberikan 

penilaian terhadap suatu dan memposisikan diri sesuai dengan penilaian itu. 

                                                             
35

 Muhammad Thobrani & Arif Mustafa, Belajar dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Ar- Ruzz 

Media, 2013), 23-24. 
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Organisasi (organization), yaitu pengembangan nilai kedalam suatu sistem 

organisasi, termasuk menentukan hubungan suatu nilai dengan nilai lain dan 

kemantapan, prioritas nilai yang telah dimiliki. Karakterisasi 

(characterization), yaitu kemampuan untuk menghayati nilai-nilai kehidupan 

dan dapat menginternalisasikannya dalam diri yang mana hal tersebut akan 

mempengaruhi pola kepribadian dan perilakunya. 

Ranah afektif lain yang penting adalah: 1) Kejujuran: peserta didik 

harus belajar menghargai kejujuran dalam berinteraksi dengan orang lain. 2) 

Integritas: peserta didik harus mengikatkan diri pada kode nilai, misalnya 

moral dan artistik. 3) Adil: peserta didik harus berpendapat bahwa semua 

orang mendapat perlakuan yang sama dalam memperoleh pendidikan. 4) 

Kebebasan: peserta didik harus yakin bahwa negara yang demokratis 

memberi kebebasan yang bertanggung jawab secara maksimal kepada semua 

orang.
36

 

4. Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial  

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran 

yang diberikan di MI/SD. Ilmu Pengetahuan Sosial sendiri kajiannya berupa 

seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan 

                                                             
36  Mimin Haryati, Model dan Teknik Penilaian pada Tingkat Satuan Pendidikan, (Jakarta: 

Gaung Persada Press, 2009), 38-39.  
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isu sosial. Pada jenjang MI/SD, pelajaran IPS memuat materi Geografi, 

Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi. Melalui pelajaran IPS, peserta didik 

diarahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis dan 

bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta damai.  

Mata pelajaran IPS disusun secara sistematis, komprehensif, dan 

terpadu dalam proses pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan 

dalam kehidupan dimasyarakat. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan 

peserta didik akan memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam 

pada ilmu yang berkaiatan. 

 Kosasih sebagaimana dikutip Etin Solihatin dan Raharja berpendapat 

bahwa pada dasarnya pendidikan IPS adalah untuk mendidik dan 

memberikan  bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan 

diri sesuai dengan bakat, minat, kemampuan dan lingkungannya. Disamping 

itu, pendidikan IPS untuk membentuk berbagai bekal bagi siswa untuk 

melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.
37

 

Tujuan mata pelajaran IPS agar peserta didik memiliki kemampuan 

sebagai berikut; 

a. mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat 

dan lingkungannya; 

                                                             
37 Etin Solihatin & Raharja, Cooperative Learning: Analisis Model Pembelajaran IPS, 

(Jakarta: PT. Bumi Aksara,2008),15. 
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b. memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin 

tahu, inkuiri, memecahkan, masalah, dan keterampilan dalam kehidupan 

sosial; 

c. memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial 

kemanusiaan; 

d. memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi 

dalam masyarakat yang majemuk, ditingkat lokal, nasional dan global; 

Ruang lingkup mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial meliputi 

aspek – aspek sebagai berikut : 

a. Manusia, tempat dan lingkungan 

b. Waktu, keberlanjutan dan perubahan 

c. Sistem sosial dan budaya 

d. Perilaku ekonomi dan kesejahteraan.
38

 

 

5. Keterkaitan Teori Pengaruh Pemberian Penguatan, Motivasi Belajar 

terhadap Tingkah Laku Afektif  

Tipe prestasi belajar afektif pada siswa tampak dalam berbagai 

tingkah laku, atensi atau perhatian, disiplin, motivasi belajar, mengahargai 

guru dan teman, kebiasaan belajar, kemauan, minat dan lain-lain.
39

 Dapat 

dikatakan bahwa tingkah laku afektif mempunyai pengaruh dengan 

                                                             
38Nana Supriatna dkk, Pendidikan IPS di MI, 21-22. 
39 Abin Syamsuddin Makmun, Psikologi Kependidikan, 164. 
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pemberian penguatan dan motivasi belajar seperti yang disebutkan di atas 

(motivasi belajar, disiplin yang merupakan karakter kepribadian, kebiasaan 

belajar, kemauan, minat). 

Tingkah laku (sikap afektif) adalah sesuatu yang alami dan sah yang 

dipengaruhi variabel-variabel yang berasal dari luar (eksternal), baik itu 

berupa stimulus atau rangsangan yang kuat, keadaan sekitar, penghargaan, 

maupun segala sesuatu yang dialami berkali-kali juga akan menimbulkan 

penerapan perilaku. Tugas seorang guru adalah menetapkan perilaku kelas 

tersebut dibawah pengendalian gambaran khusus lingkungan. Dengan 

demikian, segala hal yang berasal dari luar (eksternal) individu sangat 

memungkinkan mempengaruhi dan berhubungan dengan tingkah laku (sikap 

afektif). 

Menurut Jalaluddin Rakhmat, terdapat dua faktor yang 

mempengaruhi sikap atau tingkah laku afektif seseorang, yakni faktor 

internal dan faktor eksternal. Di antara faktor internalnya adalah faktor 

biologis (pembawaan), kepribadian, sikap, emosi, kepercayaan, kebiasaan 

dan kemauan. Sedangkan faktor eksternalnya adalah keadaan lingkungan, 

stimulus yang mendorong dan memperteguh perilaku, faktor temporal 

(besar- kecilnya atau sering-jarangnya) aktivitas yang dilakukan.
 40

  

HJ. Gino, dkk. mengemukakan pengertian penguatan, yakni respon 

terhadap tingkah laku yang dapat meningkatnya kemungkinan berulang 

                                                             
40 Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, 33-43 
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kembali tingkah laku tersebut. Pemberian penguatan sangat mempengaruhi 

motivasi belajar siswanya. Apabila seorang siswa menerima penguatan 

positif berupa pujian dari gurunya, dia akan merasa senang karena hasil 

belajarnya dihargai oleh gurunya. Dari rasa senangnya itu, akan timbul 

motivasi atau dorongan untuk belajar lebih giat lagi agar mendapat pujian 

lagi dari gurunya.
41

 Berdasarkan teori yang telah dijelaskan dapat ditarik 

kesimpulan  bahwasan terdapat hubungan antara pemberian penguatan dan 

motivasi belajar terhadap tingkah laku. 

 

C. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan landasan teori dan telaah hasil penelitian terdahulu, kerangka 

berpikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Jika pemberian penguatan tinggi, tingkah laku afektif siswa akan baik. 

2. Jika pemberian penguatan rendah, tingkah laku afektif siswa akan rendah. 

3. Jika motivasi belajar tinggi, tingkah laku afektif siswa akan baik. 

4. Jika motivasi belajar rendah, tingkah laku afektif siswa akan rendah. 

5. Jika pemberian penguatan  dan motivasi belajar tinggi, tingkah laku afektif 

siswa akan baik. 

                                                             
41 Gino, dkk. Belajar dan Pembelajaran 1, (Surakarta: UNS Press,2000), 55. 
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6. Jika pemberian penguatan  dan motivasi belajar rendah, tingkah laku afektif 

siswa akan rendah. 

 

D. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan dalam penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul. 

Hipotesis merupakan dugaan yang dianggap benar untuk sementara dan perlu 

dilakukan sebuah penelitian yang dilakukan melalui suatu analisis yang akhirnya 

dapat disimpulkan. Berdasarkan landasan teori dan kerangka berpikir yang telah 

dijabarkan di atas, peneliti mengajukan hipotesis antara lain sebagai berikut: 

Hipotesis alternatif (Hα):  

1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara Pemberian penguatan terhadap 

tingkah laku afektif siswa kelas V mata pelajaran IPS MI Ma’arif Patihan 

Wetan, Babadan, Ponorogo tahun pelajaran 2017-2018. 

2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara Pemberian motivasi belajar 

terhadap tingkah laku afektif siswa kelas V mata pelajaran IPS MI 

Ma’arif Patihan Wetan, Babadan, Ponorogo tahun pelajaran 2017-2018. 

3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara Pemberian penguatan dan 

motivasi belajar terhadap tingkah laku afektif siswa kelas V mata 

pelajaran IPS MI Ma’arif Patihan Wetan, Babadan, Ponorogo tahun 

pelajaran 2017-2018. 
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Hipotesis Nihil (Ho):  

1. Tidak ada pengaruh yang signifikan antara Pemberian penguatan terhadap 

tingkah laku afektif siswa kelas V mata pelajaran IPS MI Ma’arif Patihan 

Wetan, Babadan, Ponorogo tahun pelajaran 2017-2018. 

2. Tidak ada pengaruh yang signifikan antara pemberian motivasi belajar 

terhadap tingkah laku afektif siswa kelas V mata pelajaran IPS MI 

Ma’arif Patihan Wetan, Babadan, Ponorogo tahun pelajaran 2017-2018. 

3. Tidak ada pengaruh yang signifikan antara Pemberian penguatan dan 

motivasi belajar terhadap tingkah laku afektif siswa kelas V mata 

pelajaran IPS MI Ma’arif Patihan Wetan, Babadan, Ponorogo tahun 

pelajaran 2017-2018. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

 Berdasarkan jenis datanya penelitian dapat dibagi menjadi dua, 

yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini, 

penulis menggunakan penelitian kuantitatif, yaitu metode penelitian yang 

berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti 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 telah ditetapkan.
42

 Variabel dalam 

penelitian ini sebagai berikut. 

1. Variabel independen (variabel bebas) variabel yang mempengaruhi 

atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

dependen (terikat). Dalam penelitian ini, variabel independen adalah 

penguatan (x1) dan motivasi belajar (x2). 

                                                             
42

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D. (Bandung: Alfa 

Beta,2007), 7. 
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2. Variabel dependen (variabel terikat) adalah variabel yang dipengaruhi 

atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.
43

 Variabel 

dependennya adalah tingkah laku afektif siswa MI Ma’arif Patihan 

Wetan, Babadan, Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018. 

 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek 

atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulan. Dalam penelitian ini, populasinya adalah siswa kelas V MI 

Ma’arif  Patihan Wetan, Babadan, Ponorogo yang berjumlah 49 siswa. 

Tabel 3.1 

Data populasi Penelitian 

Kelas V Jumlah Siswa 

VA 24 siswa 

VB 25 siswa 

Jumlah Populasi 49 siswa 

 

 

 

                                                             
43Ibid.,60 
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2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, peneliti dapat menggunakan 

sampel yang diambil dari populasi itu. 

Suharsimi Arikunto berpendapat bahwa apabila subjeknya 

kurang dari 100, lebih baik diambil semuanya. Selanjutnya jika subjeknya 

besar, dapat diambil 0-15% atau 20-25% atau lebih.
44

 Karena jumlah 

populasi hanya 49, sampel dalam penelitian adalah keseluruhan populasi. 

 Terdapat beberapa teknik sampling yang dapat digunakan dalam 

penelitian. Namun, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik 

sampling nonprobability sampling, yaitu dengan sampel sampling jenuh, 

yaitu penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai 

sampel.
45

 Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa dalam penelitian ini 

seluruh anggota populasi digunakan sebagai responden. Penelitian ini 

juga dinamakan sebagai penelitian populasi yakni berjumlah 49 siswa. 

 

C. Instrumen Pengumpulan Data 

Untuk pengumpulan  data tentang ketiga variabel, yakni pemberian 

penguatan (𝑋1), motivasi belajar (𝑋2) dan tingkah laku afektif (Y) siswa 

                                                             
44Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1998),120. 
45Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan, 124. 
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dalam pembelajaran IPS kelas V MI Ma’arif Patihan Wetan, Babadan, 

Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018, instrumen yang digunakan adalah 

kuesioner (angket). Angket terdiri atas 60 butir pernyataan yang harus 

diisi siswa. Dengan rincian angket variabel X1 berjumlah 20 butir, variabel 

𝑋2 berjumlah 20 butir, dan variabel Y berjumlah 20 butir.  Angket 

disebarkan kepada siswa kelas V.  

Pengumpulan data menggunakan angket dengan jawaban yang 

mengacu pada skala likert sebagai berikut:
46

 

Selalu (SL)    : 4 

Sering (SR)    : 3 

Kadang-kadang (KD)  : 2 

Tidak pernah (TP)  : 1 

 

Adapun kisi-kisi angket yang dimaksud dalam instrumen 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

                                                             
46 Ibid, 134. 
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Table 3.2 

Tabel Instrumen Pemberian Penguatan (𝑋1) 

 

Indikator 

Nomor Item 

Favorabel (+) Unfavorabel (-) 

a. Angka  1, 2  

b. Hadiah  3, 16, 20  

c. Pujian kepada pribadi 

dan seluruh kelas 

4, 5, 9  

d. Penguatan gerak 

isyarat berupa mimik 

dan gerakan badan 

6, 7, 8, 10,    

e. Penguatan dengan 

sentuhan 

 13, 14,19  

f. Membebaskan dari 

tugas atau situasi 

kurang baik 

15, 17  

g. Hukuman efektif 11, 12, 18  

Jumlah 20 soal 

 

 

 



49 
 

 
 

Tabel 3.3 

Table Instrumen Motivasi Belajar (X2) 

 

Indikator 

Nomor Item 

Favorabel (+) Unfavorabel (-) 

a. Adanya hasrat dan 

keinginan berhasil 

1, 4, 11, 15,   

b. Adanya dorongan dan 

kebutuhan dalam belajar 

2, 3, 8, 9, 10, 12,   

c. Adanya harapan dan cita-

cita masa depan 

7, 17  

d. Adanya penghargaan 

dalam belajar 

5, 14  

e. Adanya keinginan 

menarik dalam belajar 

16, 13, 19  

f. Adanya lingkungan 

belajar yang kondusif 

6, 20, 18  

Jumlah 20 soal 

 

 

 

 



50 
 

 

Tabel 3.4 

Table Instrumen Tingkah Laku Afektif  (Y) 

 

Indikator 

Nomor Item 

Favorabel (+) Unfavorabel (-) 

a. Menunjukkan sikap menerima 1, 5,   

b. Menunjukkan sikap menolak 15,19,10  

c. Kesediaan berpartisipasi atau 

terlibat 

3, 9   

d. Kesediaan memanfaatkan  4, 11  

e. Menganggap penting dan 

bermakna 

6, 18, 13  

f. Menganggap indah dan 

harmonis 

8, 16  

g. Mengakui dan meyakini 12, 14  

h. Melembagakan dan 

meniadakan. 

7, 17,   

i. Menjelmakan dalam pribadi 

sehari – hari. 

20, 2  

Jumlah 20 soal 
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Berdasarkan instrumen pengumpulan data tersebut, masing-masing 

indikator kemudian dikembangkan menjadi butir-butir pernyataan yang 

akan digunakan dalam uji validitas dan reliabilitas instrumen. Adapun 

angket pernyataan untuk masing-masing variabel dapat dilihat dalam 

lampiran 1. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan cara yang peneliti gunakan 

untuk mengumpulkan data. Untuk memperoleh data yang valid dan 

akurat, peneliti menggunakan beberapa metode yang  dianggap tepat 

sesuai dengan permasalahan. Metode-metode tersebut adalah: 

1. Angket  

  Angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya. Teknik ini digunakan untuk 

mengetahui seberapa berpengaruh pemberian penguatan,  motivasi belajar 

dan tingkah laku afektif siswa kelas V MI Ma’arif Patihan Wetan, 

Babadan, Ponorogo. 

Skala yang digunakan dalam menghitung penskoran angket 

pada penelitian ini adalah skala likert, yaitu skala yang digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok 
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tentang fenomena sosial.
47

 variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi 

indikator, lalu dijadikan sebagai tolak ukur untuk menyusun item – item 

instrumen berupa pertanyaan atau pernyataan yang perlu dijawab oleh 

responden. Skala Likert mempunyai gradasi dari positif sampai negatif, 

seperti yang telah disajikan dibawah ini:
48

 

Tabel 3.5 

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 

 

  Instrumen penelitian yang menggunakan skala likert dapat dibuat 

dalam bentuk cheklist ataupun pilihan ganda. Dalam hal ini, peneliti 

menggunakan angket. 

2. Dokumentasi  

 Metode ini digunakan untuk mencari data mengenai hal – hal 

atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, notulen rapat, dan 

                                                             
47 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, 93. 

48Ibid, 94. 
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sebagainya.
49

 Metode dokumentasi ini, peneliti gunakan untuk mencari 

informasi tentang MI Ma’arif Patihan Wetan, Babadan, Ponorogo, 

struktur organisasi sekolah dan segala sesuatu yang berkaitan dengan 

sekolah yang sudah dalam bentuk dokumen tentang MI Ma’arif Patihan 

Wetan Ponorogo. 

 

E. Teknik Analisis data 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan 

setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul yang 

digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan 

penghitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.
50

 Teknik 

analisis dalam penelitian ini menggunakan statistik inferensial parametris. 

Teknik statistik digunakan untuk menguji parameter populasi melalui data 

sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi.
51

 Dalam penelitian ini, 

peneliti melakukan dua langkah teknik analisis data, yakni analisis data 

pra penelitian dan analisis data penelitian.  

1. Pra Penelitian 

a. Uji Validitas Data 

Validitas suatu instrumen penelitian tidak lain adalah derajat 

menunjukkan bahwa suatu tes mengukur apa yang hendak diukur. 

                                                             
49

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. 231 
50 Sugiyono, Metode Penelitian, 147. 
51Ibid, 148-149. 
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Prinsip suatu tes adalah valid, tidak universal. Validitas berarti 

instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang 

seharusnya diukur.
52

 

Validitas merupakan derajat ketetapan antara data yang 

menjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh 

peneliti. Dengan demikian, data yang valid adalah data yang tidak 

berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang 

sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Bila peneliti membuat 

laporan yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada objek, data 

tersebut dapat dinyatakan tidak valid.
53

 

Adapun cara menghitungnya, yaitu dengan menggunakan 

korelasi product moment dan dengan bantuan microsoft excel dalam 

menghitungnya. Langkah-langkah menghitungnya adalah sebagai 

berikut: 

a. menyiapkan tabel analisis item seluruh soal 

b. menyiapkan tabel analisis item setiap soal 

c. memasukkan data ke dalam rumus korelasi product moment. 

𝑟
𝑥𝑦= 

𝑛∑𝑋𝑌−  ∑𝑋   ∑𝑌 

  𝑛∑𝑋2− (∑𝑋)2
   𝑛∑𝑌2− (∑𝑌)2

 

 

 

 

                                                             
52

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, 173. 
53 Ibid., 363. 
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Keterangan: 

𝑟𝑥𝑦  = Koefisien korelasi antara X dan Y 

∑XY= Jumlah perkalian antara X dan Y 

∑X = Jumlah seluruh nilai X 

∑Y = Jumlah seluruh nilai Y 

∑𝑋2
 = Jumlah seluruh nilai X

 
kuadrat 

∑𝑌2
 = Jumlah seluruh nilai Y

 
kuadrat.

54
 

Setelah nilai koefisien korelasi 𝑟𝑥𝑦 diketahui, selanjutnya 

untuk mengetahui valid atau tidaknya, peneliti menghitung nilai tabel 

koefisien korelasi pada derajat bebas (db) = n-2. Diketahui jumlah 

responden yang dilibatkan dalam uji validitas adalah 51 siswa, 

sehingga pada db = 51 - 2 = 49. Dengan db sebesar 49, pada tabel nilai 

product moment  diperoleh “r” tabel pada taraf signifikasi 5% sebesar 

0,273. Jadi, kalau korelasi antara butir skor total kurang dari 0,273, 

butir dalam instrumen tersebut dinyatakan tidak valid atau drop. 

Uji validitas ini dilaksanakan di MI Mayak, Ponorogo dengan 

jumlah siswa 51. Hasil penghitungan validitas butir soal instrumen 

penelitian variabel penguatan, motivasi belajar dan tingkah laku afektif  

siswa dapat disimpulkan dalam tabel rekapitulasi tabel 3.6 dan 3.7 

serta 3.8. 

                                                             
54 Retno Widyaningrum, Statistik Edisi Revisi (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2015), 107. 
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tabel 3.6 

Rekapitulasi Uji Validitas Soal Instrumen Penelitian Penguatan 

no item “r” hitung “r” tabel Hasil 

1 0.330164 0.273 Valid 

2 0.555534 0.273 Valid 

3 0.571087 0.273 Valid 

4 0.560587 0.273 Valid 

5 0.481299 0.273 Valid 

6 0.638605 0.273 Valid 

7 0.066357 0.273 Drop 

8 0.441198 0.273 Valid 

9 0.619471 0.273 Valid 

10 0.025394 0.273 Drop 

11 0.330655 0.273 Valid 

12 0.309009 0.273 Valid 

13 0.266443 0.273 Drop 

14 0.018753 0.273 Drop 

15 0.340728 0.273 Valid 

16 0.497118 0.273 Valid 

17 0.282108 0.273 Valid 
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18 0.299188 0.273 Valid 

19 0.252638 0.273 Drop 

20 0.134908 0.273 Drop 

 

tabel 3.7 

Rekapitulasi Uji Validitas Soal Instrumen Penelitian Motivasi Belajar 

No item “r” hitung “r” tabel Hasil 

1 2774 0.273 Valid 

2 2776 0.273 Valid 

3 2792 0.273 Valid 

4 2789 0.273 Valid 

5 2780 0.273 Valid 

6 2802 0.273 Valid 

7 0.087096 0.273 Drop 

8 0.365659 0.273 Valid 

9 0.124509 0.273 Drop 

10 0.345425 0.273 Valid 

11 0.388923 0.273 Valid 

12 0.279489 0.273 Valid 

13 0.451289 0.273 Valid 
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14 0.296538 0.273 Valid 

15 0.365882 0.273 Valid 

16 0.355601 0.273 Valid 

17 0.156272 0.273 Drop 

18 0.398013 0.273 Valid 

19 0.300939 0.273 Valid 

20 0.11458 0.273 Drop 

 

tabel 3.8 

Rekapitulasi Uji Validitas Soal Instrumen Penelitian Tingkah Laku 

Afektif 

No item “r” Hasil “r “Tabel Keterangan 

1 0.361273 0.273 Valid 

2 0.14584 0.273 Drop 

3 0.436078 0.273 Valid 

4 0.368269 0.273 Valid 

5 0.33577 0.273 Valid 

6 -0.01956 0.273 Drop 

7 0.509875 0.273 Valid 

8 0.438768 0.273 Valid 
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9 0.298425 0.273 Valid 

10 0.283679 0.273 Valid 

11 0.39886 0.273 Valid 

12 0.192282 0.273 Drop 

13 0.348684 0.273 Valid 

14 0.360018 0.273 Valid 

15 0.251233 0.273 Drop 

16 0.481944 0.273 Valid 

17 0.190669 0.273 Drop 

18 0.092619 0.273 Drop 

19 0.038367 0.273 Drop 

20 0.135607 0.273 Drop 

 

Rekapitulasi penghitungan uji validitas instrumen lebih 

terperinci terdapat pada lampiran  3, 4 dan 5. Uji validitas ini 

disebarkan kepada 51 responden kelas V dengan rincian soal 

instrumen sebanyak 60 soal yang terbagi pada tiga variabel.  

Hasil penghitungan uji validitas instrumen untuk variabel 

penguatan (X1) dari 20 item soal yang tersebar, 14 soal dinyatakan 

valid yakni item soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6,8, 9, 11, 12, 15, 16, 17,  

dan 18. Adapun yang tidak valid terdapat 6 butir soal, yakni item 
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soal nomor 7, 10, 13, 14, 19, dan 20. Untuk soal yang tidak valid, 

soal tersebut dibuang dan tidak digunakan dalam penelitian.  

Selanjutnya, hasil penghitungan uji validitas instrumen untuk 

variabel motivasi belajar  (X2) dari 20 item soal yang tersebar, 16 

dinyatakan valid, yakni item soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 18, dan 19.   Adapun yang tidak valid terdapat 4 

butir soal, yakni item soal nomor 7, 9, 17, dan 20. Untuk soal yang 

tidak valid, soal tersebut dibuang dan tidak digunakan dalam 

penelitian.  

Pada hasil perhitungan uji validitas instrumen untuk variabel 

tingkah laku afektif siswa (Y) dari 20 item soal yang tersebar, 12 

soal dinyatakan valid, yakni item soal nomor 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 

11, 13, 14,  dan 16. Adapun yang tidak valid terdapat 8 butir soal, 

yakni item soal nomor 2, 6, 12, 15, 17, 18, 19 dan 20. Untuk soal 

yang tidak valid, soal tersebut dibuang dan tidak digunakan dalam 

penelitian.  

b. Uji Reliabilitas Data 

 Reliabilitas adalah suatu instrumen cukup dapat dipercaya 

untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen 

tersebut sudah baik.
55

 Suatu instrumen dikatakan mempunyai nilai 

                                                             
55 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 238. 
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reliabilitas yang tinggi, apabila tes yang dibuat mempunyai hasil 

yang konsisten dalam mengukur yang hendak diukur.
56

 

 Untuk menguji reliabilitas instrumen, dalam penelitian ini 

digunakan teknik belah dua (split half) dan untuk rekapitulasi uji 

reliabilitas dapat dilihat pada lampiran 6 yang dianalisis dengan 

rumus Speaeman Brown di bawah ini: 

𝑟𝑖  = 
2.𝑟𝑏

1+ 𝑟𝑏
 

Keterangan: 

𝑟𝑖 = Reliabilitas internal seluruh rumus instrumen 

𝑟𝑏 = Korelasi product moment antara belahan pertama dan 

kedua
57

 

Untuk mengetahui tingkat reliabilitas instrumen ini dapat 

diketahui dengan langkah – langkah sebagai berikut. 

1. Peneliti mengelompokkan item soal menjadi 2 bagian, yaitu 

kelompok item ganjil dan genap.  

2. Peneliti mencari koefisien korelasi dengan rumus product 

moment antara belahan pertama (skor ganjil) dan belahan kedua 

(skor genap). 

3. Peneliti memasukkan nilai koefisien korelasi ke dalam rumus 

Sperman Brown. 

                                                             
56 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 127. 
57 Ibid., 185. 
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Dari hasil uji reliabilitas di atas, dapat diketahui bahwa nilai 

reliabilitas penguatan sebesar 0,70305722 atau 0,704 (dibulatkan), 

motivasi belajar sebesar 0,55876867 atau 0,559 (dibulatkan) dan 

tingkah laku afektif sebesar 0,5767749979 atau 0,577 (dibulatkan). 

Kemudian, nilai tersebut dikonsultasikan dengan “r” product 

moment dengan db = n – 2 = 51 – 2 = 49, taraf signifikan 5% 

diperoleh 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 0,273 karena “r” hitung penguatan  > dari “r” 

tabel, yaitu 0.704 > 0,273, “r” hitung tingkat motivasi belajar > dari 

“r” tabel, yaitu 0,559 > 0,273  dan “r” hitung tingkat tingkah laku 

afektif > dari “r” tabel, yaitu 0,577 > 0,273. Dengan demikian, 

dikatakan instrumen reliabel dan dapat digunakan untuk penelitian. 

Untuk mengetahui hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada lampiran 7 

dan 8. 

Setelah masing-masing instrumen diuji validitas dan 

reliabilitas, butir-butir soal pada masing-masing variabel kemudian 

dilakukan perbaikan hingga menjadi butir-butir soal instrumen yang 

valid dan reliabel yang kemudian digunakan dalam pengumpulan 

data dalam penelitian. Adapun angket butir pernyataan yang sudah 

valid dan reliabel dapat dilihat pada lampiran 9. 

2. Teknis Analisis Data Penelitian Variabel X1, X2 dan Y 

Teknik analisis dalam penelitian ini digunakan statistik 

inferensial parametris. Teknik statistik yang digunakan untuk menguji 
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parameter populasi melalui data sampel dan hasilnya diberlakukan 

untuk populasi.
58

 

Teknik analisis data dalam penelitian ini digunakan untuk 

menjawab rumusan masalah yang telah diutarakan oleh peneliti. Untuk 

mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel x1 dan x2 terhadap y, 

digunakan teknik analisis regresi linier berganda. Analisis regresi 

digunakan untuk memprediksi seberapa besar perubahan variabel 

terikat yang diakibatkan oleh perubahan variabel bebasnya.
59

 

Langkah-langkah untuk menganalisis hasil penelitian adalah sebagai 

berikut. 

a. Uji Normalitas Data 

Sebelum melakukan analisis data tentang pengaruh 

pemberian penguatan dan motivasi belajar terhadap tingkah laku 

afektif siswa di MI Ma’arif Patihan Wetan, Babadan, Ponorogo, 

penulis melakukan uji normalitas. Pengujian normalitas dilakukan 

untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu distribusi data. Hal ini 

penting diketahui berkaitan dengan ketetapan pemilihan uji statistik 

yang dipergunakan.
60

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

uji normalitas dengan kolmogorof-smirnov SPSS 16. 

                                                             
58Ibid, 148-149. 
59 Edi Irawan, Pengantar Statistika Penelitian Pendidikan (Yogyakarta: Aura Pustaka, 2014), 

248. 
60

Retno Widiyaningrum, Statistik (Edisi Revisi), 208. 
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b. Uji Linearitas Data 

Istilah “linearitas” menunjuk pada pengertian adanya 

hubungan yang linier antara dua sebaran data variabel (dependen 

dan independen), atau dikatakan bahwa sebaran kedua variabel itu 

mempunyai hubungan yang linier. Linearitas adalah hubungan yang 

linier antar variabel. Artinya, setiap ada perubahan yang terjadi 

pada satu variabel akan diikuti dengan besaran yang sejajar pada 

variabel lainnya. Untuk memastikan adanya hubungan linearitas 

tersebut, perlu dilakukan uji linearitas. 

Uji linearitas dilakukan dengan uji SPSS 16, dapat dilakukan 

menu Compare Means dengan submenu Means. Uji linearitas 

dengan cara ini menghasilkan angka-angka statistik. Aturannya H0 

harus diterima atau    P > 0,05.
61

 

c. Uji Regresi Linier Sederhana 

 Adapun teknik analisis data digunakan rumus analisis regresi 

linier sederhana berganda. Hubungan antara satu variabel terikat 

dan satu variabel bebas dapat dikatakan linier jika dapat dinyatakan 

dalam: 

𝑦 =  𝛽0  +𝛽
1
x+€ (model untuk populasi) 

 

                                                             
61 Burhan Nurgianto, dkk, Statistik Terapan: untuk Penelitian Ilmu Sosial (Jogjakarta: 

Gadjahmada University Press,2015), 404. 
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ŷ = 𝑏0+ 𝑏1x ( model untuk sampel ) 

1) Nilai 𝑏0,𝑏1 dapat dicari dengan rumus : 

𝑏1 = 
[∑𝑖=1  

𝑛 𝑋1 𝑌]−𝑛𝑥ȳ

 ∑𝑖=1
𝑛 𝑋1

2
 −𝑛𝑥2

 

𝑏0 = ȳ - 𝑏1x 

2) Uji signifikasi Model dalam Analisis Regresi Linier Sederhana 

 Uji overall pada regresi linier sederhana dilakukan untuk 

mengetahui apakah variabel bebas yang ada dalam model 

mempunyai pengaruh yang nyata terhadap variabel terikat.  

Berikut adalah uji overall pada analisis regresi linier sederhana : 

Hipotesis : 

𝐻0 : 𝛽𝑖
 = 0 

𝐻1  : 𝛽𝑖
 = 0 

Sumber 

Variasi 

Degree of 

Freedom 

(df) 

Sum of Square (SS) Mean Square 

(MS) 

Regresi 1 SSR = 𝑏0 ∑y +𝑏1 ∑𝑥1 y – 

(∑𝑦)²

𝑛
 

MSR = 
𝑆𝑆𝑅

𝑑𝑓
 

Error n-2 SSE = ∑𝑦
1
2- (𝑏0 ∑y+𝑏1 

∑𝑥1 y) 

MSE = 
𝑆𝑆𝐸

𝑑𝑓
 

Total n-2 SST = SSR + SSE, atau   
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SST = ∑𝑦
1
2- 

(∑𝑦)²

𝑛
 

 

Daerah Penolakan : 𝑓
𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

= 
𝑀𝑆𝑅

𝑀𝑆𝐸
 

Tolak Ho bila 𝑓
𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

>𝑓
𝛼  1:𝑛−2  

3) Menghitung Koefisien Determinasi (𝑅2) 

Dengan rumus : 𝑅2
 = 

𝑆𝑆�〰

𝑆𝑆𝑇
 

𝑅2
 = Koefisien determinasi / proporsi keragaman/variabilitas total 

di sekitar nilai tengah yang dapat dijelaskan oleh model 

regresi (biasanya dinyatakan dalam persen). 

d. Regresi linier Berganda 

Untuk menjawab rumusan nomor 3, yang digunakan adalah dengan 

uji regresi linier berganda dengan bantuan SPSS 16. Uji regresi linier 

berganda digunakan karena terdapat dua buah variabel yang secara 

besama-sama atau lebih dengan variabel lain. 

ŷ = 𝑏0+𝑏1𝑥1+ 𝑏2𝑥2 

𝑏1 = 
 ∑𝑖=1  

𝑛 𝑋
2

2
  ∑𝑖=1  

𝑛 𝑋1𝑌 − ∑𝑖=1  
𝑛 𝑋2𝑌 (∑𝑖=1  

𝑛 𝑋1𝑋2)

 ∑𝑖=1  
𝑛 𝑋

2

1
  ∑𝑖=1  

𝑛 𝑋
2

2
 −(∑𝑖=1  

𝑛 𝑋1𝑋2)
 

𝑏2 = 
 ∑𝑖=1  

𝑛 𝑋
2

1
  ∑𝑖=1  

𝑛 𝑋2𝑌 − ∑𝑖=1  
𝑛 𝑋1𝑌 (∑𝑖=1  

𝑛 𝑋1�尸2)

 ∑𝑖=1  
𝑛 𝑋

2

1
  ∑𝑖=1  

𝑛 𝑋
2

2
 −(∑𝑖=1  

𝑛 𝑋1𝑋2)
 

𝑏0 = 
∑𝑖=1  

𝑛 𝑌−𝑏1∑𝑖=1  
𝑛 𝑋1−𝑏2∑𝑖=1  

𝑛 𝑋2

𝑛
 

 



67 
 

 
 

Keterangan : 

y  : Variabel dependen 

ŷ   : Hasil prediksi nilai y 

x   : Variabel indenpenden 

𝑏0  : Intercept populasi ( nilai y jika x = 0) 

𝑏1        : Slope (angka/ arahan koefisien regresi) X1 

𝑏2  : Slope (angka/arahan koefisien regresi) X2 

𝑥  : Mean dari penjumlahan variabel x 

ȳ  : Mean dari penjumlahan variabel y 

𝑛 : Jumlah Observasi 

Untuk uji signifikan model dalam analisis regresi linier berganda 

dapat dilakukan dengan menggunakan tabel Anova (Analisi or 

Varians) 

Hipotesis : 

Ho : 𝛃i = 0 pemberian penguatan dan motivasi belajar tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap tingkah laku afektif siswa 

mata pelajaran IPS siswa kelas V di MI Ma’arif Patihan Wetan 

Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018. 

Ha : 𝛃i ≠ 0 pemberian penguatan dan motivasi belajar berpengaruh 

secara signifikan terhadap tingkah laku afektif siswa mata 
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pelajaran IPS siswa kelas V di MI Ma’arif Patihan Wetan, 

Babadan, Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018. 

Sumber 

Variasi 

Degree 

of 

Freedom 

(df) 

Sum of Square (SS) Mean 

Square 

(MS) 

Regresi P SSR = ( 𝑏0 ∑y +𝑏1 ∑𝑥1 y 

+𝑏2∑𝑥2𝑦) - 
(∑𝑦)²

𝑛
 

MSR = 

𝑆𝑆𝑅

𝑑�〰
 

Error n-P-1 SSE = ( ∑𝑦2- (𝑏0 ∑y+𝑏1 ∑𝑥1 y 

+𝑏2 ∑𝑥2 y) 

MSE = 

𝑆𝑆𝐸

𝑛−2
 

Total n-1 SST = SSR + SSE, atau  

SST = ∑𝑦2- 
(∑𝑦)²

𝑛
 

 

 

Dari perolehan hasil tabel Anova, kemudian distatistik ujikan dengan 

rumus : 

𝑓
𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

 = 
𝑀𝑆𝑅

𝑀𝑆𝐸
 

𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = Fα (P ; n-P-1) 

Tolak Ho jika F hitung ≥ F tabel 

Menghitung koefisien determinasi (coefficient of determination). 

Koefisien determinasi menggambarkan proporsi besarnya pengaruh 



69 
 

 
 

perubahan variabel bebas pada variabel terikatnya. Koefisien 

determinasi (r
2
) dapat ditentukan dengan rumus: 

𝑅² =
𝑆𝑆𝑅

𝑆𝑆𝑇
 𝑥 100%atau R

2
 = r

2
 x 100% 

Keterangan: 

R
2
 = nilai koefisien determinasi 

r = nilai koefisien product momen 

Besaran koefisien determinasi paling kecil adalah nol dan yang 

terbesar adalah satu. 
62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
62

Andhita Dessy, Penelitian Pendidikan: Suatu Pendekatan Praktik dengan Menggunakan 

SPSS,, 127-129. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1.  Profil MI Ma’arif Patihan Wetan Babadan Ponorogo 

Nama Madrasah : MI Ma’arif Patihan Wetan 

Nomor Statistik 

Madrasah 

: 111235020007 

Alamat : 
Jl. Parang Menang Gg IV  

Desa/Kelurahan : Patihan Wetan 

Kecamatan : Babadan 

Kabupaten : Ponorogo 

Provinsi : Jawa Timur 

Kode Pos : 63491 

Telepon : (0352) 487 803 

E-mail : mipatihan@yahoo.com 

Mulai Operasional 

Tahun 

: 1942 

Tahun Berdiri : 2 Mei 1942 

Luas Tanah : 7677   M2 

mailto:mipatihan@yahoo.com
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Luas Bangunan   : 2.475  M2 

Status Tanah  : Milik Sendiri 

Status Bangunan : Milik Sendiri 

Status Akreditasi  : Terakreditasi  “A” 

 

2. Sejarah singkat MI Ma’arif Patihan Wetan Babadan Ponorogo 

Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Patihan Wetan, Babadan, Ponorogo 

semula merupakan lembaga pendidikan nonformal, yakni Madrasah 

Diniyah. Seiring dengan perkembangan zaman dan antusias 

masyarakat, tahun 1960 status Madrasah diniyah diubah oleh 

Kementerian Agama RI menjadi Madrasah Campuran, yaitu 

perpaduan antara pendidikan agama dan pendidikan umum yang diberi 

nama Madrasah Wajib Belajar (MWB). 

Pada tahun 1962, status Madrasah Wajib Belajar (MWB) diubah 

menjadi Madrasah Ibtidaiyah (MI) Ma’arif Patihan Wetan. Madrasah 

Ibtidaiyah ini berada di bawah naungan Badan Otonom (BANOM) 

NU. Hal ini mendapatkan respon serta sambutan yang baik dari 

masyarakat lingkungan Kelurahan Patihan Wetan, Babadan, Ponorogo 

dan dari luar kelurahan Patihan Wetan. 

Tahun 1978, madrasah tersebut mendapat piagam dari 

Departemen Agama RI  dengan piagam  No. L.M/3/2. 11/A/1978 
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tertanggal 1 Desember 1978. Dengan piagam tersebut, madrasah 

diberikan hak mengikuti ujian persamaan madrasah negeri. 

Pada tahun 2008, Mi Ma’arif Patihan Wetan, Babadan, Ponorogo 

telah diakreditasi oleh BAN dengan  memperoleh   nilai B. Pada tahun 

2007, Mi Ma’arif Patihan Wetan, Babadan, Ponorogo mendapat 

bantuan peningkatan mutu melalui berbagai work shop, pelatihan, 

pembinaan dan pengawasan serta bantuan alat peraga yang cukup dari 

Learning Asisten Program for Islamic School (LAPIS) dari Negara 

Australia di wilayah Kabupaten Ponorogo atas kerjasama dengan 

ditangani oleh STAIN Ponorogo yang sekarang menjadi IAIN. 

Pada tahun 2007 pula, MI Ma’arif Patihan, Babadan, Ponorogo 

mendapat bantuan dari Kementerian Agama RI bekerjasama dengan 

Asian Development Bank (ADB) dan mendapatkan bantuan dana 

sebesar Rp. 467.664.500,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta enam 

ratus enam puluh empat lima ratus rupiah) dicairkan bertahab selama 3 

tahun. 

Adapun Kepala Madrasah yang pernah menjabat dan berperan 

penting dalam perkembangan dan kemajuan MI Ma’arif Patihan 

Wetan, Babadan, Ponorogo mulai dari awal sampai sekarang adalah 

sebagai berikut. 

a. Tahun 1954-1960 dikepalai oleh Bapak H. Sofwan 

b. Tahun 1960-1965 dikepalai oleh Bapak Hadi Sutrisno 
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c. Tahun 1965-1970 dikepalai oleh Bapak H. Romlan 

d. Tahun 1970-1975 dikepalai oleh Bapak Rukani 

e. Tahun 1975-1977 dikepalai oleh Bapak Rohmad, S.Ag. 

f. Tahun 1977-2003 dikepalai oleh Bapak H. Romlan 

g. Tahun 2003-2008 dikepalai oleh Ibu Hj. Surjati, A.Ma. 

h. Tahun 2008-sekarang dikepalai oleh Bapak Drs. Sadikin 

 

3. Letak Geografis MI Ma’arif Patihan Wetan, Babadan, Ponorogo 

MI Ma’arif Patihan Wetan, Babadan, Ponorogo merupakan 

salah satu madrasah ibtidaiyah yang ada di kota Ponorogo yang 

terletak di Jalan Parang Menang Gg IV, Kelurahan Patihan Wetan, 

Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa timur. 

Madrasah ibtidaiyah ini memiliki lokasi yang strategis, tidak jauh dari 

perkotaan sehingga mudah di jangkau. Luas tanah yang dimiliki 7677 

M2 dan luas bangunan 2.475 M2, letak garis lintang -7.849781, Garis 

Bujur 111.486762 dengan Status akreditasi “A”. 

 

4. Visi dan Misi MI Ma’arif Patihan Wetan, Babadan, Ponorogo 

a. Visi Madrasah 

Setiap sekolah memiliki visi, begitu halnya dengan MI 

Ma’arif Patihan Wetan, Babadan Ponorogo yang memiliki Visi 

sebagai berikut “ UNGGUL PRESTASI BERIMTAQ BERIPTEK “ 
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dengan berwawasan Ahlus Sunnah Wal Jama’ah. Adapun yang 

menjadi indikator  visi dan misi adalah sebagai berikut. 

1) Unggul dalam Pembinaan Agama 

2) Unggul dalam Proses Pembelajaran 

3) Unggul dalam prestasi 

4) Unggul dalam Sumber Daya Manusia 

5) Unggul dalam sarana dan prasarana 

6) Unggul dalam mendapatkan kepercayaan Masyarakat 

7) Unggul dalam Disiplin dan Percaya diri 

8) Unggul dalam penanaman konsep ahlussunah wal jamaah 

b. Misi 

Mi Ma’arif Patihan Wetan, Babadan, Ponorogo memiliki misi 

sebagai berikut : 

1) menciptakan suasana madrasah yang Islami; 

2) melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif 

sehingga setiap siswa dapat berkembang secara optimal dengan 

prestasi yang dimiliki; 

3) memaksimalkan hasil prestasi akademik siswa; 

4) meningkatkan  potensi yang dimiliki madrasah dalam berbagai 

bidang; 

5) meningkatkan kwalitas dan kwantitas sarana dan prasarana 

sesuai dengan kebutuhan yang ideal; 
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6) menjalin kerja sama antar stakeholder untuk pemberdayaan dan 

peran serta masyarakat; 

7) menanamkan sikap keteladanan siswa dalam bermasyarakat; 

8) menumbuhkan kecintaan terhadap ajaran Islam serta budaya 

bangsa sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak. 

c. Tujuan Mi Ma’arif Patihan Wetan Babadan Ponorogo 

 Madrasah memiliki tujuannya masing-masing, sama halnya 

dengan MI Ma’arif Patihan Wetan, Babadan, Ponorogo memiliki 

tujuan sebagai berikut: 

1) mengembangkan KTSP dengan dilengkapi Silabus tiap mata 

pelajaran, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, Lembar 

Kegiatan Siswa, dan Sistem Penilaian; 

2) mengembangkan Silabus muatan lokal dengan dilengkapi 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, Lembar Kegiatan Siswa 

dan Sistem Penilaian; 

3) mengembangkan program pengembangan diri beserta jadwal 

pelaksanaannya; 

4) mengoptimalkan proses pembelajaran PAKEM; 

5) mengikutsertakan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan 

dalam pelatihan peningkatan profesionalitas melalui kegiatan 

KKG, MGMP, PTBK,PTK, lomba-lomba, Seminar, Workshop, 
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Kursus Mandiri, Deman Driven dan kegiatan lain yang 

menunjang profesionalisme; 

6) meningkatkan skor UN minimal rata – rata 1,5 dari standart 

yang ada; 

7) memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kegiatan 

pembelajaran dengan IT serta mengedepankan skala prioritas; 

8) melaksanakan Manajemen Berbasis Madrasah dan Manajemen 

Peningkatan Mutu Berbasis Madrasah  secara demokratis, 

akuntabel dan terbuka; 

9) menggalang pembiayaan pendidikan secara adil dan demokratis 

dan memanfaatkan secara terencana serta 

dipertanggungjawabkan secara jujur, transparan dan memenuhi 

akuntabilitas publik; 

10) mengoptimalkan pelaksanaan penilaian otentik secara 

berkelanjutan; 

11) mengoptimalkan pelaksanaan program remedi dan pengayaan; 

12) membekali komunitas sekolah agar dapat 

mengimplementasikan ajaran agama melalui kegiatan shalat 

dhuha dan dhuhur berjamaah, baca tulis Al-Qur’an,  hafalan 

surat – surat pendek/ Al- Qur’an dan pengajian keagamaan; 

13) mengikutsertakan siswa dalam kegiatan Porseni tingkat 

kabupaten atau jenjang atasnya; 
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14) memiliki tim olah raga yang dapat bersaing pada tingkat 

kabupaten atau jenjang berikutnya; 

15) menanamkan sikap santun, berbudi pekerti luhur dan 

berbudaya, budaya hidup sehat, cinta kebersihan, cinta 

kelestarian lingkungan dengan dilandasi keimanan dan 

ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.    

 

5. Keadaan Guru, Tenaga pendukung, Siswa, Sarana, Prasarana, 

dan Struktur Organisasi 

a. Keadaan guru dan Tenaga pendukung MI Ma’arif Patihan 

Wetan, Babadan, Ponorogo 

Guru merupakan salah satu faktor terpenting dalam 

pendidikan. Kualitas guru mempengaruhi perkembangan peserta 

didik. MI Ma’arif Patihan Wetan memiliiki guru dan tenaga 

pendukung berjumlah 13 yang rata-rata memiliki jenjang 

pendidikan S1 (lampiran 5 ).
63

 

 

b. Keadaan Siswa MI Ma’arif Patihan Wetan, Babadan, 

Ponorogo 

Siswa adalah mereka yang secara resmi menjadi siswa MI 

Ma’arif Patihan Wetan, Babadan, Ponorogo dan yang terdaftar 

                                                             
63 Lihat lampiran tentang data Guru, Tenaga pendukung, dan Siswa kelas V 
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dalam buku induk sekolah. Keadaan siswa saat peneliti melakukan 

penelitian tahun ajaran 2017/2018 berjumlah 315 siswa (lampiran 

6). 

Tabel 4.1 

Kelas Ruang 

Kelas 

Rambel Jumlah 

L P Jumlah 

I 2 2 30 24 54 

II 2 2 22 31 53 

III 2 2 28 33 51 

IV 2 2 30 28 58 

V 2 2 32 16 48 

VI 2 2 22 29 51 

Jumlah 11 11 164 151 315 

 

c. Sarana dan Prasarana MI Ma’arif Patihan Wetan, Babadan, 

Ponorogo 

MI Ma’arif Patihan Wetan, Babadan, Ponorogo telah 

memiliki lahan milik sendiri dan memiliki status hak atas tanah atau 

memiliki izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. MI Ma’arif Patihan 

Wetan, Babadan, Ponorogo memiliki 17 ruang, dengan rincian 11 
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ruang belajar, 1 ruang kepala madrasah, 1 ruang guru, 1 ruang UKS, 

1 gudang,1 ruang lab komputer, 1 ruang perpustakaan. Di sebelah 

timur terdapat delapan ruang yang terdiri atas 1 ruang guru, 6 ruang 

kelas, yaitu kelas I, II, dan III, 1 lab komputer, di sebelah barat 

terdapat masjid, di sebelah selatan terdapat empat ruang yang terdiri 

atas 1 ruang kepala madrasah, 1 perpustakaan, 2 ruang belajar dan 

di sebelah utara terdapat 4 ruang belajar, yaitu kelas 2, 5, dan 6. 

Untuk lokasi kamar mandi (toilet) berada di beberapa tempat, yaitu 

1 di sebelah ruang perpustakaan, 1 di utara masjid, 1 di samping 

tangga lantai dua. 

Selain yang telah disebutkan, MI Ma’arif Patihan Wetan, 

Babadan, Ponorogo juga dilengkapi dengan tempat sampah di 

depan ruang kelas, rak sepatu siswa pada masing-masing kelas, 

tempat cuci tangan, tanaman bunga didepan ruang kelas, dan 

poster-poster yang tertempel di dinding (lampiran 7).
64

 

 

d. Struktur Organisasi MI Ma’arif Patihan Wetan, Babadan, 

Ponorogo 

Sekolah merupakan lembaga formal. Agar berjalan 

dengan baik, lembaga harus memiliki struktur organisasi yang 

                                                             
64

Transkip dokumentasi tentang keadaan gedung dan sarana prasarana MI Ma’arif Patihan 

Wetan, Babadan, Ponorogo. 
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jelas. Begitu juga dengan MI Ma’arif patihan Wetan, Babadan, 

Ponorogo yang memiliki struktur organisasi guna mempertegas 

tanggung jawab masing-masing personal sehingga program kerja 

yang disusun dapat tercapai dengan baik. Struktur organisasi terdiri 

atas komite sekolah, kepala sekolah, koordinator TU, wakil ketua 

kurikulum, wakil ketua kesiswaan, wakil ketua sarana dan 

prasarana (lampiran 8). 

 

B. Deskripsi Data tentang Pemberian Penguatan, Motivasi Belajar dan 

Tingkah Laku Afektif Siswa Kelas V MI Ma’arif Patihan Wetan, 

Babadan, Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018 

1. Deskripsi data tentang pemberian penguatan MI Ma’arif Patihan 

Wetan, Babadan, Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018. 

Untuk mendapatkan data mengenai penguatan, peneliti 

menggunakan metode angket langsung, yaitu angket dijawab oleh 

responden yang telah ditentukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini 

yang dijadikan responden adalah siswa MI Ma’arif Patihan Wetan, 

Babadan, Ponorogo yaitu kelas VA sejumlah 24 siswa dan VB 

sejumlah 25, semuanya berjumlah 49 siswa. Adapun hasil angket 

siswa kelas V Ma’arif Patihan Wetan, Babadan, Ponorogo sebagai 

berikut. 
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Tabel 4.2 

Skor Jawaban Angket  Penguatan 

No Skor Angket Penguatan Frekuensi 

1.  20 1 

2.  21 1 

3.  23 2 

4.  24 4 

5.  25 3 

6.  26 5 

7.  27 3 

8.  28 1 

9.  29 2 

10.  30 1 

11.  31 2 

12.  32 5 

13.  33 5 

14.  34 1 

15.  35 3 

16.  36 3 

17.  37 3 

18.  38 1 

19.  40 3 

                 Jumlah 49 

 

2. Deskripsi Data tentang Motivasi Belajar Kelas V MI Ma’arif Patihan 

Wetan, Babadan, Ponorogo. 

Deskripsi data dalam pembahasan ini bertujuan untuk 

memberikan gambaran data tentang motivasi belajar siswa kelas V MI 

Ma’arif Patihan Wetan, Babadan, Ponorogo. Data ini diperoleh dari 

angket yang disebarkan kepada siswa kelas V MI Ma’arif Patihan 

Wetan, Babadan, Ponorogo yang berjumlah 49 siswa. Adapun hasil 
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angket siswa kelas V Ma’arif Patihan Wetan, Babadan, Ponorogo 

sebagai berikut. 

 

Tabel 4.3 

Skor Jawaban Angket Motivasi Belajar 

No Skor Angket Motivasi Frekuensi 

1.  27 1 

2.  28 1 

3.  32 1 

4.  33 1 

5.  34 3 

6.  35 1 

7.  36 5 

8.  38 1 

9.  39 5 

10.  40 4 

11.  41 1 

12.  42 2 

13.  43 4 

14.  44 1 

15.  45 4 

16.  46 3 

17.  47 3 

18.  48 2 

19.  49 1 

20.  51 1 

21.  52 2 

22.  53 1 

23.  54 1 

                 Jumlah 49 
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3. Deskripsi Data tentang tingkah laku Afektif siswa Kelas V MI Ma’arif 

Patihan Wetan, Babadan, Ponorogo. 

 Deskripsi data dalam pembahasan ini bertujuan untuk memberikan 

gambaran data tentang tingkah laku afektif siswa kelas V MI Ma’arif 

Patihan Wetan, Babadan, Ponorogo. Data ini diperoleh dari angket yang 

disebarkan kepada siswa kelas V MI Ma’arif Patihan Wetan, Babadan, 

Ponorogo yang berjumlah 49 siswa. Adapun hasil angket siswa kelas V 

Ma’arif Patihan Wetan, Babadan, Ponorogo sebagai berikut (lampiran 9).
65

 

Tabel 4.4 

Skor Jawaban Angket Tingkah Laku Afektif 

No Skor Angket Tingkah Laku 

Afektif 

Frekuensi 

1.  22 1 

2.  23 3 

3.  24 2 

4.  26 1 

5.  28 6 

6.  29 3 

7.  30 8 

8.  31 4 

9.  32 5 

10.  33 3 

11.  34 3 

12.  35 6 

13.  36 2 

14.  37 1 

15.  40 1 

                 Jumlah 49 

                                                             
65 Transkip data skor jawaban angket siswa MI Ma’arif Patihan Wetan, Babadan, Ponorogo. 
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Setelah peneliti melakukan penelitian dan memperoleh data yang 

penulis butuhkan sesuai dengan pembahasan skripsi ini, data tersebut belum 

dapat dimengerti sebelum diadakan analisis data. 

C. Analisis Data (Pengujian Hipotesis) 

1. Uji Normalitas 

Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah data dari 

variabel yang diteliti normal atau tidak guna memenuhi asumsi klasik 

tentang kenormalan data. Uji normalitas ini dilakukan menggunakan rumus 

Kolmogorov Smimov dengan bantuan SPSS. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat tabel berikut ini. 

Tabel 4.5 

Uji Normalitas Variabel Penguatan 

 

 

 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Penguatan 

N 49 

Normal Parameters
a
 Mean 30.3673 

Std. Deviation 5.36460 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .123 

Positive .123 

Negative -.109 

Kolmogorov-Smirnov Z .859 

Asymp. Sig. (2-tailed) .452 

a. Test distribution is Normal.  
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Penghitungan uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov Z 

diperoleh jumlah 0,859 dengan Asymp.Sig.(2-tailed) diperoleh jumlah 

0,452. Apabila nilai probabilitas > 0,05, dinyatakan distribusi normal. 

Sebaliknya jika nilai probabilitas 0,05, dinyatakan berdistribusi tidak 

normal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel penguatan 

(X1) berdistribusi normal. 

Tabel 4.6 

Uji Normalitas Variabel Motivasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adapun penghitungan uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov 

Z diperoleh jumlah 0,530 dengan Asymp.Sig.(2-tailed) diperoleh jumlah 

0,941. Apabila nilai probabilitas > 0,05, dinyatakan distribusi normal. 

Sebaliknya jika nilai probabilitas 0,05, dinyatakan berdistribusi tidak 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Motivasi 

Belajar 

N 49 

Normal Parameters
a
 Mean 41.5714 

Std. Deviation 6.33443 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .076 

Positive .076 

Negative -.073 

Kolmogorov-Smirnov Z .530 

Asymp. Sig. (2-tailed) .941 

a. Test distribution is Normal.  
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normal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel motivasi 

belajar (X2) berdistribusi normal. 

Tabel 4.7 

Uji Normalitas Variabel Tingkah laku Afektif 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Perilaku 

Afektif 

N 49 

Normal Parameters
a
 Mean 30.6939 

Std. Deviation 4.01146 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .108 

Positive .075 

Negative -.108 

Kolmogorov-Smirnov Z .757 

Asymp. Sig. (2-tailed) .616 

a. Test distribution is Normal.  

 

Adapun penghitungan uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov 

Z diperoleh jumlah 0,757 dengan Asymp.Sig.(2-tailed) diperoleh jumlah 

0,616. Apabila nilai probabilitas > 0,05, dinyatakan distribusi normal. 

Sebaliknya, jika nilai probabilitas 0,05, dinyatakan distribusi tidak normal. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel tingkah laku afektif 

(Y) berdistribusi normal. 
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2. Uji Linearitas Data 

Istilah “linearitas” menunjuk pada pengertian adanya hubungan yang 

linier antara dua sebaran data variabel (dependen dan independen). Atau 

dengan kata lain bahwa sebaran kedua variabel itu mempunyai hubungan 

yang linier. Linearitas adalah hubungan yang linier antar variabel. Artinya, 

setiap ada perubahan yang terjadi pada satu variabel akan diikuti dengan 

besaran yang sejajar pada variabel lainnya. Untuk memastikan adanya 

hubungan linearitas tersebut, perlu dilakukan uji linearitas. 

Uji linearitas dilakukan dengan uji SPSS. Aturannya H0 harus 

diterima atau P > 0,05. Adapun penghitungan menggunakan aplikasi SPSS  

dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.8 

Uji Linieritas Data  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANOVA Table 

   Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F 

Sig. 

 

Perilaku 

Afektif * 

Penguatan 

Between 

Groups 

(Combined) 301.375 18 16.743 1.066 .426 

Linearity 95.657 1 95.657 6.092 .019 

Deviation 

from 

Linearity 

205.718 17 12.101 .771 .710 

Within Groups 471.033 30 15.701   

Total 772.408 48    
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Tabel 4.9 

 

ANOVA Table 

   Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

Perilaku 

Afektif * 

Motivasi 

Belajar 

Between 

Groups 

(Combined) 463.375 22 21.062 1.772 .081 

Linearity 330.280 1 330.280 27.788 .000 

Deviation from 

Linearity 
133.094 21 6.338 .533 .927 

Within Groups 309.033 26 11.886   

Total 772.408 48    

 

Koefisien linearitas dapat dilihat pada baris Deviation from Linearity. 

Ketentuannya adalah jika sig (P) > 0,05= linier, sedang Sig (P) < 0,05 =  

tidak linier. 

a. Pasangan variabel “Penguatan” dan “tingkah laku Afektif Siswa” 

memiliki F = 0,771 dan Sig. 0,710 

b. Pasangan variabel “Motivasi Belajar” dan “tingkah laku Afektif Siswa” 

memiliki F = 0,533 dan Sig. 0,927 

Jika tingkat signifikansi kedua pasang variabel di atas 0,05 (P > 0,05), 

hubungan data skor kedua pasang variabel tersebut dinyatakan linier. 

Dengan demikian, uji selanjutnya, yaitu analisis regresi dapat diteruskan 

karena kedua data memiliki hubungan yang linier. 
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3. Analisis Data tentang Pengaruh Pemberian Penguatan dan Motivasi 

Belajar terhadap Tingkah Laku Afektif Siswa Kelas V MI Ma’arif 

Patihan Wetan Babadan Ponorogo. 

 Setelah peneliti melakukan penelitian serta data yang diperoleh sudah 

normal dan linier, baik itu data penguatan, motivasi belajar maupun tingkah 

laku afektif siswa, data tersebut belum dapat dimengerti sebelum diadakan 

analisis data. Untuk menganalisis data, penulis menggunakan SPSS 16. Hasil 

analisis data tersebut dijelaskan di bawah ini. 

a. Analisis data tentang penguatan terhadap tingkah laku afektif siswa 

  Setelah data terkumpul dan data sudah normal baik itu data tentang, 

penguatan terhadap tingkah laku afektif siswa kelas V kemudian di 

tabulasikan. Adapun untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara 

penguatan dan tingkah laku afektif siswa kelas V MI Ma’arif Patihan 

Wetan, Babadan, Ponorogo, peneliti menggunakan rumus regresi 

sederhana. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
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Tabel 4.10 

Tabel Anova Penguatan dan Tingkah Laku Afektif siswa 

 

 

 

 

 

 

 

B

e 

 

 

Berdasarkan nilai F dari tabel Anova diperoleh F hitung sebesar  F 

hitung = 6.643 dengan tingkat signifikansi / probabilitas 0,013< 0,05, 

maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel tingkah 

laku afektif siswa. 

 

 

 

 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 95.657 1 95.657 6.643 .013
a
 

Residual 676.751 47 14.399   

Total 772.408 48    

a. Predictors: (Constant), Penguatan    

b. Dependent Variable: Tingkah Laku 

Afektif 
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Tabel. 4.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

T 

Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi/hubungan (R), 

yaitu sebesar 0,352 dan dijelaskan besar persentase pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien determinasi yang 

merupakan hasil dari penguadratan R. Dari output tersebut diperoleh 

koefisien (R²) sebesar 0,124 yang mengandung pengertian bahwa 

pengaruh penguatan terhadap tingkah laku afektif siswa kelas V MI 

Ma’arif Patihan Wetan, Babadan, Ponorogo sebesar 12,4%, sedangkan 

sisanya dipengaruhi variabel yang lain. Untuk mengetahui hasil 

penghitungan secara terperinci dapat dilihat pada lampiran 10. 

b. Analisis data tentang pengaruh motivasi belajar terhadap tingkah laku 

afektif siswa 

Adapun untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara motivasi 

belajar dan afektif siswa kelas V MI Ma’arif Patihan Wetan, Babadan, 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .352
a
 .124 .105 3.79460 

a. Predictors: (Constant), Penguatan 

b. Dependent Variable: Tingkah Laku  Afektif 

siswa  
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Ponorogo, peneliti menggunakan rumus regresi sederhana. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat  pada tabel berikut ini. 

                  Tabel 4.12 

Tabel Anova motivasi belajar dan tingkah laku afektif siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan nilai F dari tabel Anova diperoleh F hitung sebesar  F 

hitung = 35.110 dengan tingkat signifikansi / probabilitas 0,000< 0,05, 

maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel tingkah laku 

afektif siswa. 

 

 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 330.280 1 330.280 35.110 .000
a
 

Residual 442.128 47 9.407   

Total 772.408 48    

a. Predictors: (Constant), Motivasi 

Belajar 

   

b. Dependent Variable: Tingkah Laku  

Afektif 
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Tabel 4.13 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi/hubungan (R) yaitu 

sebesar 0,654 dan dijelaskan besar persentase pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat yang disebut koefisien determinasi yang 

merupakan hasil dari penguadratan R. Dari output tersebut diperoleh 

koefisien (R²) sebesar 0,428 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh 

motivasi belajar terhadap tingkah laku afektif siswa kelas V MI Ma’arif 

Patihan Wetan, Babadan, Ponorogo sebesar 42,8%, sedangkan sisanya 

dipengaruhi variabel yang lain. Untuk mengetahui hasil penghitungan 

secara terperinci dapat dilihat pada lampiran 11. 

c. Deskripsi data tentang pengaruh pemberian penguatan dan motivasi belajar 

terhadap tingkah laku afektif siswa kelas V MI Ma’arif Patihan Wetan, 

Babadan, Ponorogo. 

 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .654
a
 .428 .415 3.06708 

a. Predictors: (Constant), Motivasi Belajar  
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Tabel 4.14 

Tabel Anova Pengaruh Pemberian Penguatan dan 

Motivasi Belajar Terhadap Tingkah Laku Afektif Siswa 
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Berdasarkan dari tabel Anova diperoleh F hitung sebesar  = 17,212 

dengan tingkat signifikikansi/probalititas 0,000 < 0,05, maka pemberian 

penguatan dan motivasi belajar berpengaruh terhadap tingkah laku afektif 

siswa. 

 

 

 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 330.616 2 165.308 17.212 .000
a
 

Residual 441.792 46 9.604   

Total 772.408 48    

a. Predictors: (Constant), Motivasi Belajar, Penguatan   

b. Dependent Variable: Perilaku 

Afektif 
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Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .654
a
 .428 .403 3.09906 

a. Predictors: (Constant), Motivasi Belajar, Penguatan 

b. Dependent Variable: tingkah laku Afektif  

Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai/hubungan (R), yaitu 

sebesar 0,654 dan menjelaskan besarnya presentase pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien determinasi yang 

merupakan hasil dari pengkuadratan R. Dari output tersebut diperoleh 

koefisien (R²) sebesar 0,428 yang  mengandung pengertian bahwa 

pengaruh pemberian penguatan dan motivasi belajar terhadap tingkah 

laku afektif siswa kelas V MI Ma’arif Patihan Wetan, Babada, Ponorogo 

adalah sebesar 42,8% sedang sisanya dipengaruhi oleh variabel yang 

lainnya. 
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D. Pembahasan dan Interpetasi  

 Dalam penelitian ini, penulis mengamati tiga hal yang menjadi pokok 

bahasan, yaitu pemberian penguatan (x1), motivasi belajar (x2), dan tingkah 

laku afektif siswa (y) kelas V dalam mata pelajaran IPS di MI Ma’arif Patihan 

Wetan Babadan, Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018. 

 Pada pembahasan ketiga variabel tersebut di dapatkan hasil bahwa 

pemberian penguatan (x1) terhadap tingkah laku afektif siswa (y) berpengaruh 

dengan hasil F hitung sebesar = 6.643 dengan tingkat signifikan probalitas 

0.013<0,05, maka Ha diterima. Selanjutnya, nilai koefisien (R²) sebesar 

12,4%. Motivasi belajar (x2)  terhadap tingkah laku afektif (y) berpengaruh 

dengan hasil F hitung sebesar = 35.110 dengan tingkat signifikan probalitas 

0.000<0,05, maka Ha diterima. Kemudian, nilai koefisien (R²) sebesar 42,8%. 

Pemberian penguatan (x1) dan motivasi belajar (x2) berpengaruh terhadap 

tingkah laku afektif siswa (y) kelas V Mi Ma’arif Patihan Wetan, Babadan, 

Ponorogo dengan hasil F hitung sebesar = 17,212 dengan tingkat 

signifikikansi/ probalititas 0,000 < 0,05 maka Ha diterima. Nilai  koefisien 

(R²) sebesar 0,428 yang  mengandung pengertian bahwa pengaruh pemberian 

penguatan dan motivasi belajar terhadap tingkah laku afektif siswa kelas V MI 

Ma’arif Patihan Wetan, Babadan, Ponorogo adalah sebesar 428% sedang 

sisanya dipengaruhi oleh variabel yang lainnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan mengenai variabel pemberian 

penguatan dan motivasi belajar dengan tingkah laku afektif dalam 

pembelajaran IPS kelas V MI Ma’arif Patihan Wetan Babadan Ponorogo 

tahun 2017/2018 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh yang signifikan antara pemberian penguatan terhadap 

tingkah laku afektif siswa kelas V pada Mata Pelajaran IPS di MI Ma’arif 

Patihan Wetan, Babadan, Ponorogo. Besar pengaruhnya adalah 12,4 %. 

2. Ada pengaruh yang signifikan antara motivasi belajar terhadap tingkah 

laku afektif siswa kelas V pada Mata Pelajaran IPS di MI Ma’arif Patihan 

Wetan, Babadan, Ponorogo. Besar pengaruhnya adalah 42,8 %. 

3. Ada pengaruh yang signifikan antara pemberian penguatan dan motivasi 

belajar terhadap tingkah laku afektif siswa kelas V pada Mata Pelajaran 

IPS di MI Ma’arif Patihan Wetan, Babadan, Ponorogo. Besar 

pengaruhnya adalah 42,8 %. 
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B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti 

memiliki saran untuk beberapa pihak. Diantaranya saran untuk guru, siswa, 

peneliti berikutnya. 

1. Guru diharapkan lebih meningkatkan lagi memberikan bimbingan yang 

berkaitan dengan penguatan kepada siswa dan motivasi belajar agar siswa 

menjadi lebih baik sehingga dapat meningkatkan tingkah laku afektif 

siswa dan hasil belajar siswa menjadi lebih baik. 

2. Bagi siswa diharapkan dapat selalu menyadari dan memahami bahwa ada 

hal yang mampu memberikan dorongan kepada diri siswa yang berasal 

dari diri sendiri maupun dari segala hal yang ada di sekitarnya, dengan 

demikian akan menimbulkan motivasi belajar di diri siswa. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, apabila ingin meneliti dengan variabel yang 

sama, diharapkan untuk lebih meneliti bukan dari segi penguatan dari 

guru, motivasi, atau siswanya saja. Melainkan juga, sebaiknya dari segi 

lain keluarga, lingkungan, dan hal ini berkaitan dengan pembentukan 

tingkah laku  afektif siswa.  
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