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ABSTRAK

Rumpoko, Habib. 2019. Pengaruh Pendekatan Emosional Guru dan Pemberian
Reward Terhadap Motivasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran SKI di
MA Muhammadiyah 1 Ponorogo Tahun Pelajaran 2019/2020. Skripsi,
Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
(FATIK) Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing, Lia
Amalia, M.Si.
Kata Kunci: Pendekatan Emosional, Pemberian Reward, Motivasi Belajar
Motivasi belajar merupakan keseluruhan daya penggerak di dalam diri
siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari
kegiatan belajar dan yang memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan
yang dikehendaki siswa tercapai. Siswa yang memiliki motivasi kuat akan
memiliki banyak energi untuk melakukan kegiatan belajar. Namun siswa memiliki
perbedaan dalam aspek motivasi diri ini. Hal inilah yang mendorong guru untuk
lebih bisa meningkatkan motivasi belajar siswa melalui pendekatan emosional dan
pemberian reward kepada siswa khususnya di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo.
Dengan adanya dorongan dari guru melalui pendekatan emosional dan pemberian
reward tersebut diharapkan siswa lebih termotivasi dalam proses belajar.
Penelitian ini bertujuan untuk mencari: (1) ada tidaknya pengaruh
pendekatan emosional guru terhadap motivasi belajar siswa MA Muhammadiyah
1 Ponorogo, (2) ada tidaknya pengaruh pemberian reward terhadap motivasi
belajar siswa MA Muhammadiyah 1 Ponorogo, dan (3) ada tidaknya pengaruh
pendekatan emosional guru dan pemberian reward terhadap terhadap motivasi
belajar siswa MA Muhammadiyah 1 Ponorogo.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Rancangan penelitian
yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini populasinya
adalah seluruh siswa MA Muhammadiyah 1 Ponorogo dengan jumlah 78 siswa.
Instrumen pengumpulan data menggunakan angket dan dokumentasi. Teknik
analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana dan
analisis regresi berganda.
Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa: (1) pendekatan emosional
berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa sebesar 10,5%, sedangkan sisanya
dipengaruhi variabel lainnya, diperoleh nilai thitung>ttabel yaitu 2,992>1,995, (2)
pemberian reward berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa sebesar 6,5%,
sedangkan sisanya dipengaruhi variabel lainnya, diperoleh nilai thitung>ttabel yaitu
2,265>1,995, (3) pendekatan emosional guru dan pemberian reward secara
bersama-sama berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa MA Muhammadiyah
1 Ponorogo sebesar 11,5%, sedangkan sisanya dipengaruhi variabel lainnya. Hal
ini ditunjukkan oleh hasil Fhitung>Ftabel yaitu 4,879>2,73.

2

3

4

5

6

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Motivasi belajar merupakan salah satu faktor yang turut menentukan
keefektifan dalam pembelajaran. Seorang peserta didik akan belajar dengan
baik apabila ada faktor pendorongnya yaitu motivasi beajar. Peserta didik
akan belajar dengan sungguh-sungguh jika memiliki motivasi belajar yang
tinggi. Motivasi belajar adalah seluruh daya penggerak didalam diri siswa
yang menimbulkan kegiatan belajar yang menjamin kelangsungan dari
kegiatan belajar yang memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan
yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat dicapai.1
Tanpa adanya sebuah motivasi, peserta didik dalam melakukan
pembelajaran akan mengalami sedikit kemalasan atau penurunan, sehingga
tidak tercapainya tujuan pembelajaran tersebut. Maka dari itu peran motivasi
disini sangat penting dalam proses belajar mengajar berlangsung, baik itu
motivasi instrinsik maupun motivasi ekstrinsik.
Motivasi juga dapat dikatakan sebagai perbedaan antara dapat
dilaksanakan dan mau melaksanakan. Motivasi lebih dekat pada mau
melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan. Motivasi adalah kekuatan, baik
dari dalam maupun dari luar yang mendorong seseorang untuk mencapai

1

2007), 75.

Sardiman A. M, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta: PT Raja Grafindo,
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tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Atau dengan kata lain,
motivasi dapat diartikan sebagai dorongan mental terhadap perorangan atau
orang-orang sebagai anggota masyarakat.2
Motivasi pada dasarnya adalah suatu usaha untuk meningkatkan
kegiatan dalam mencapai tujuan tertentu, termasuk didalamnya kegiatan
belajar. Secara lebih khusus jika seseorang menyebutkan motivasi belajar
yang dimaksudkan tentu segala sesuatu yang ditujukan untuk mendorong atau
memberikan semangat kepada seseorang yang melakukan kegiatan belajar
agar menjadi lebih giat lagi dalam belajarnya untuk memperoleh prestasi
yang lebih baik lagi.3 Motivasi tidak hanya diberikan pada proses
pembelajaran saja, melainkan bisa diberikan pada peserta didik saat
mengalami kesusahan atau permasalahan, yang membuat peserta didik malas
untuk hidup. Sehingga peserta didik lebih bersemangat lagi untuk hidup yang
lebih baik lagi.
Motivasi dapat timbul dari dalam maupun dari luar diri individu
sendiri. Motivasi yang berasal dari luar diri individu diberikan oleh motivator
seperti orangtuanya, guru, konselor, ustadz-ustadzah, orang dekat atau teman
dekat, dan lain-lain. Sedangkan motivasi yang berasal atau timbul dalam diri
seseorang, dapat disebabkan diri seseorang mempunyai keinginan untuk
dapat menggapai suatu cita-cita dan lain sebagainya.4

2

Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2008),

1.
3
Purwa Atmaja Prawira, Psikologi Pendidikan dalam Perspektif Baru (Jogjakarta: ArRuzz Media, 2013), 320.
4
Ibid.
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Dalam kegiatan belajar mengajar tentunya ditemukan anak didik yang
malas berpartisipasi dalam belajar. Sementara anak didik yang lain aktif
berpartisipasi dalam kegiatan, seorang atau dua orang anak didik duduk
dengan santainya dikursi mereka dengan alam pemikiran yang jauh entah
kemana. Sedikitpun tidak tergerak hatinya untuk mengikuti pelajaran dengan
cara mendengarkan penjelasan guru dan mengerjakan tugas-tugas yang
diberikan.5 Itu terjadi karena kurangnya motivasi belajar siswa, jika motivasi
rendah, strategi apapun yang akan digunakan dalam pembelajaran, tidak akan
mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Oleh karena itu, pengelolaan
motivasional menjadi bagian integral dan esensial dalam setiap proses
pembelajaran. Setiap strategi pembelajaran pada dasarnya secara implisit
telah mengandung komponen motivasional, walaupun dengan cara yang
berbeda-beda.6
Sehubungan dengan faktor-faktor tersebut, guru sangat berperan
dalam meningkatkan motivasi belajar. Karena pada hasil pengamatan pada
MA Muhammadiyah 1 Ponorogo khususnya mata pelajaran SKI, pada saat
kegiatan pembelajaran berlangsung ada beberapa siswa yang kurang
memperhatikan pelajaran dan asyik main sendiri dengan temannya.
Kemudian guru melakukan sebuah ide pembelajaran dengan memberikan
hadiah kepada siswa yang bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh
guru. Disisi lain ada siswa yang mempunyai keterbelakangan fisik juga

5

Syaiful Bahri Djaramah, Psikologi Belajar (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 156.
Made Wena, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer (Jakarta Timur: PT Bumi
Aksara: 2013), 13.
6
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diberikan perhatian yang khusus oleh guru SKI tersebut, sehingga
pembelajaran berlangsung efektif dan kondisional.
Maka dari itu, guru harus mampu menciptakan pembelajaran yang
menarik dan menyenangkan serta mengerti apa yang diinginkan oleh siswa
agar memiliki motivasi belajar yang tinggi. Agar siswa termotivasi dan
merasa senang dalam mengikuti pembelajaran, maka sangat diperlukan
pendekatan serta keterampilan-keterampilan guru dalam mengajar sesuai
dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi.7
Mengajar adalah penyerahan kebudayaan berupa pengalamanpengalaman dan kecakapan kepada peserta didik kita atau usaha mewariskan
kebudayaan masyarakat kepada generasi berikut sebagai generasi penerus.
Guru, sebuah potret ambigu tapi selalu menjadi bagian tak terpisahkan dari
upaya mencerdaskan bangsa. Guru harus memiliki kemampuan spiritual,
yang merupakan batu pijakan yang kokoh untuk menjadi seorang guru yang
mempuni. Tetapi kemampuan tersebut belum memadai sebelum dilengkapi
dengan kemampuan emosional (Emotional Quotient) dan intelektual
(Intelligence Quotient). Idealnya, seorang guru memang memiiki ketigatiganya. Kemampuan emosional merujuk pada kecakapan untuk mengelola
batinnya sendiri dan batin murid-muridnya dan kemampuapan untuk
memberikan motivasi baik kepada dirinya sendiri maupun murid-muridnya.
Fokus utamanya adalah bagaimana seorang guru mampu mengelola emosinya
sendiri. Kemampuan mengelola emosi ini sangat penting agar ia bisa tampil

7

Sardiman A. M, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, 163.
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didepan murid-muridnya sebagai guru yang bijaksana.8 Mampu memberikan
contoh yang baik kepada peserta didik, memberikan pengarahan dengan
santun,

tidak dengan menggunakan kekerasan, mengerti

sifat

dan

karakteristik peserta didik, dan bisa dikatakan dengan pendekatan emosional.
Dalam pembelajaran yang menggunakan pendekatan emosional,
perhatian akan perkembangan intelektual anak dianggap penting, hal ini
sejalan dengan pandangan Semiawan bahwa “stimulasi intelektual sangat
dipengaruhi oleh keterlibatan emosional, bahkan emosi juga amat
menentukan perkembangan intelektual anak secara bertahap”, atinya secara
timbal balik faktor kognitif juga terlibat dalam perkembangan emosional.9
Pendekatan

emosional

disini

yaitu

guru

mengajar

dengan

memperhatikan segala aspek siswa. Mulai dari ketika siswa mau mengikuti
pelajaran dengan baik sampai siswa yang tidak mau mengikuti pembelajaran
bahkan sampai bolos sekolah. Peran guru disini sangat penting, guru harus
bisa mengetahui masalah apa yang sedang dialami siswa sampai dia tidak
mau masuk sekolah lagi, dengan cara mencari informasi dari teman, wali
murid, atau siswa sendiri, tanpa menyinggung perasaan sisiswa. Guru tidak
hanya memarahi siswa, akan tetapi mampu mengayomi, menjadi teman
curhat siswa ketika ada masalah, dan menjadi pelindung siswa. Dengan
adanya pendekatan emosional yang dilakukan oleh seorang pendidik, bisa

8
Soejitno irmim dan Abdul Rochim, Menjadi Guru yang Bisa digugu dan ditiru
(Bandung: Seyma Media, 2006), 5.
9
Hamzah B. Uno, Orientasi Baru dalam Psikologi Pembelajaran (Jakarta: PT Bumi
Aksara, 2012), 116.
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meningkatkan semangat belajar siswa, karena siswa merasa kebutuhan
emosionalnya terpenuhi.
Selain guru yang berperan dalam meningkatkan motivasi belajar
siswa, ada juga yang meningkatkan motivasi belajar siswa yaitu dengan
menggunakan metode yang menarik, salah satunya pemberian hadiah atau
reward. Penggunaan metode pemberian reward merupakan cara yang
menarik peserta didik agar dapat menimbulkan sikap positif dan
meningkatkan motivasi belajar dalam siswa. Karena reward

sendiri

mempunyai arti yakni imbalan yang diberikan baik dalam bentuk material
maupun non material yang diberikan guru kepada siswa agar mereka lebih
giat dalam belajar. Reward merupakan bagian dari motivasi belajar ekstrinsik.
Motivasi ekstrinsik bukan berarti motivasi yang tidak diperlukan dan tidak
baik dalam pendidikan. Motivasi ekstrinsik diperlukan agar anak didik mau
belajar. Berbagai macam cara bisa dilakukan agar anak didik termotivasi
untuk belajar. Guru yang berhasil mengajar adalah guru yang pandai
membangkitkan minat anak didik dalam belajar, dengan memanfaatkan
motivasi ekstrinsik dalam berbagai bentuknya.10
Anak sekarang sangat suka bila mendapatkan imbalan dari hasil yang
mereka kerjakan, bisa lebih semangat dalam belajar, bahkan dirinya lebih
suka mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya. Kesalahan penggunaan
bentuk-bentuk motivasi ekstrinsik akan merugikan peserta didik. Akibatnya
motivasi ekstrinsik bukan berfungsi sebagai pendorong, tetapi menjadikan

10

Syaiful Bahri Djaramah, Psikologi Belajar (Jakarta: Rineka cipta, 2011), 151.
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anak didik malas belajar. Karena itu guru harus bisa dan pandai
mempergunakan motivasi ekstrinsik ini dengan akurat dan benar dalam
rangka menunjang proses interaksi edukatif dikelas.11
Berdasarkan observasi dan melihat kenyataan di MA Muhammadiyah
1 Ponorogo, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul
“Pengaruh Pendekatan Emosional Guru dan Pemberian Reward
terhadap Motivasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran SKI di MA
Muhammadiyah 1 Ponorogo Tahun Pelajaran 2019/2020”.

B. Batasan Masalah
Banyak faktor atau variabel yang dapat dikaji dalam penelitian ini.
Namun karena luasnya bidang cakupan serta adanya berbagai keterbatasan
yang ada baik teori, maupun jangkauan penulis, dalam penelitian ini tidak
semua dapat ditindak lanjuti. Penelitian ini dibatasi masalah pendekatan
emosional dan pemberian reward terhadap motivasi belajar siswa pada mata
pelajaran SKI di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo tahun pelajaran 2019/2020.

C. Rumusan Masalah
Berangkat dari batasan masalah di atas maka rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:

11

Ibid.,
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1.

Apakah pendekatan emosional berpengaruh signifikan terhadap motivasi
belajar siswa pada mata pelajaran SKI di MA Muhammadiyah 1
Ponorogo tahun pelajaran 2019/2020?

2.

Apakah pemberian reward berpengaruh signifikan terhadap motivasi
belajar siswa pada mata pelajaran SKI di MA Muhammadiyah 1
Ponorogo tahun pelajaran 2019/2020?

3.

Apakah pendekatan emosional dan pemberian reward secara simultan
berpengaruh signifikan terhadap motivasi belajar siswa pada mata
pelajaran SKI di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo tahun pelajaran
2019/2020?

D. Tujuan Penelitian
Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.

Menjelaskan pengaruh yang signifikan pendekatan emosional terhadap
motivasi belajar siswa pada mata pelajaran SKI di MA Muhammadiyah 1
Ponorogo tahun pelajaran 2019/2020.

2.

Menjelaskan pengaruh yang signifikan pemberian reward terhadap
motivasi belajar siswa pada mata pelajaran SKI di MA Muhammadiyah 1
Ponorogo tahun pelajaran 2019/2020.

3.

Menjelaskan pengaruh yang signifikan antara pendekatan emosional dan
pemberian reward secara simultan terhadap motivasi belajar siswa pada
mata pelajaran SKI di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo tahun pelajaran
2019/2020.
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E. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik dari manfaat
teoritis maupun praktis.
1.

Secara Teoritis
Peneliti

berusaha

memberikan

gambaran

mengenai

hasil

penelitian dari pendekatan emosional guru dan pemberian reward
terhadap motivasi belajar siswa. Hasil penelitian ini untuk menguji dan
membuktikan teori yang berkaitan “Pengaruh Pendekatan Emosional
Guru dan Pemberian Reward Terhadap Motivasi Belajar Siswa pada
Mata Pelajaran SKI di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo Tahun Pelajaran
2019/2020”.
2.

Secara Praktis
a.

Bagi Sekolah
Hasil penelitian ini sebagai masukan bagi sekolah dalam
meningkatkan pendekatan emosional guru kepada siswa dan cara
memotivasi siswa melalui pemberian reward supaya menumbuhkan
motivasi belajar siswa khususnya pada mata pelajaran SKI.

b.

Bagi Guru
Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu guru dalam
menganalisis masalah yang dihadapi siswa tentang kutrangnya
motivasi belajar siswa melalui pendekatan emosional dan pemberian
reward.
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c.

Bagi Siswa
Hasil penelitian ini menambah wawasan siswa tentang
pentingnya motivasi belajar, dan motivasi apa yang didapatkan oleh
siswa dari gurunya.

F. Sistematika Pembahasan
Laporan hasil penelitian ini disusun menjadi tiga bagian utama, yaitu
bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Pembahasan dalam penelitian ini
penulis bagi menjadi lima bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab.
Adapun bentuk sistematika pembahasan dalam laporan penelitian ini adalah
sebagai berikut:
Bab pertama, adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah,
batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan
sistematika pembahasan. Bab pertama ini dimaksudkan untuk memudahkan
dalam memaparkan masalah.
Bab kedua, berisi tentang telaah hasil penelitian terdahulu, landasan
teori tentang pendekatan emosional guru, pemberian reward dan motivasi
belajar siswa, kerangka berfikir dan pengajuan hipotesis. Bab ini
dimaksudkan sebagai acuan teori yang digunakan untuk melakukan
penelitian.
Bab ketiga, berisi tentang metode penelitian yang meliputi rancangan
penelitian, populasi dan sampel, instrumen pengumpulan data, teknik
pengumpulan data, teknik analisis data.
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Bab keempat, berisi hasil penelitian yang meliputi gambaran umum
lokasi penelitian di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo, deskripsi data, analisis
data (pengujian hipotesis), interpretasi dan pembahasan.
Bab kelima, penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh uraian bab
terdahulu dan saran yang bisa digunakan untuk menunjang peningkatan dari
permasalahan yang dilakukan. Bab ini dimaksudkan agar pembaca dan
penulis mudah dalam melihat inti hasil penelitian.
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BAB II
TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN
TEORI, KERANGKA BERPIKIR DAN PENGAJUAN
HIPOTESIS

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu
Hasil telaah yang dilakukan pada penelitian terdahulu yang ada
kaitannya dengan variabel yang akan diteliti pada penelitian ini antara lain:
1.

Skripsi Hanifah Humairoh pada tahun 2017 dengan judul “Pengaruh
Reward dan Hukuman Terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas IV
MI Islamiyah Rejomulyo Madiun Tahun Pelajaran 2016/2017.”
Dengan simpulan sebagai berikut: 1) Reward berpengaruh signifikan
secara parsial terhadap motivasi belajar terhadap siswa/siswi kelas IV di
MI Rejomulyo Tahun Pelajaran 2016/2017. Hal tersebut ditunjukkan dari
hasil analisis ttes yang menunjukkan bahwa nilai thitung

=

4,894 > ttabel =

2,06. Besarnya pengaruh secara simultan dari reward terhadap motivasi
belajar siswa adalah sebesar 0,1%. 2) hukuman berpengaruh signifikan
secara parsial terhadap motivasi belajar siswa/siswi kelas IV di MI
Islamiyah Rejomulyo Tahun Pelajaran 2016/2017. Hal tersebut
ditunjukkan dari hasil analisisi ttes yang menunjukkan bahwa nilai thitung =
12,172 > ttabel = 2,06. Besarnya pengaruh secara simultan dari hukuman
terhadap motivasi belajar siswa adalah sebesar 8%. 3) Reward dan
hukuman berpengaruh signifikan secara parsial terhadap motivasi belajar
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siswa/siswi kelas IV di MI Islamiyah Rejomulyo Tahun Pelajaran
2016/2017. Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.13 menunjukkkan
bahwa Fhitung = 1,170 > Ftabel = 0,374. Hal ini berarti motivasi belajar
siswa/siswi kelas IV di MI Islamiyah Rejomulyo Tahun Pelajaran
2016/2017 sebesar 8,3% ditentukan oleh faktor reward dan hukuman,
sedangkan sisanya sebesar 91,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak
termasuk dalam penelitian ini.12
2.

Skripsi Ari Fatoni pada tahun 2018 dengan judul “Pengaruh Pemberian
Reward dan Punishment Terhadap Minat Belajar Matematika Siswa
Kelas V MIN 1 Madiun Tahun Pelajaran 2017/2018.” Dengan
simpulan sebagai berikut: 1) Pemberian reward dan punishment di MIN I
Madiun dalam kategori baik sekali dengan frekuensi sebanyak 6
responden dalam kategori baik dengan frekuensi sebanyak 28 responden
dalam kategori cukup dengan frekuensi sebanyak 21 (34,4%) dan dalam
kategori kurang dengan frekuensi sebanyak 6 responden (9,996). Dengan
demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa pemberian reward dan
punishment di MIN I Madiun adalah baik. 2) Minat belajar matematika
siswa kelas V di MIN I Madiun dalam kategori baik sekali dengan
frekuensi sebanyak 11 responden (18,03%), dalam kategori baik dengan
frekuensi sebanyak 22 responden (36,07%), dalam kategori cukup
dengan frekuensi sebanyak 21 responden (34,42%) dan dalam kategori
kurang dengan frekuensi sebanyak 11 responden (11,48%). Dengan

12
Hanifah Humairoh, “Pengaruh Reward dan Hukuman Terhadap Motivasi Belaar Siswa
Kelas IV MI Islamiyah Rejomulyo Madiun Tahun Pelajaran 2016/2017” (Skripsi, IAIN Ponorogo
2017), 74.
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demikian, secara umum dapat dikatakan minat belajar matematika siswa
kelas V di MIN I Madiun adalah baik. 3) Berdasarkan hasil analisis data
diatas dengan perhitungan statistik dikemukakan bahwa Fhitung = 3,71 dan
Ftabel = 3, 15. Jadi Fhitung > Ftabel maka Ho ditolak dan Ha diterima.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemberian reward dan
punishment terdapat pengaruh yang signifikan terhadap terhadap minat
belajar matematika siswa kelas V MIN I Madiun. Ini sesuai dengan teori
yang mengatakan bahwa reward dan pumshment dapat mempengaruhi
minat belajar siswa.13
Dari beberapa telaah penelitian terdahulu di atas ada beberapa
persamaan dan perbedaan dengan penelitian sekarang. Telaah pertama,
skripsi oleh Hanifah Humairoh persamaan dengan penelitian sekarang yaitu
sama-sama meneliti menggunakan metode kuantitatif dengan variabel
independen X1 pemberian reward dan variabel dependen motivasi belajar
siswa. Yang membedakan telaah ini dengan penelitian sekarang adalah
variabel independen X1 dan X2, dimana penelitian sekarang mengambil
pendekatan emosional guru dan pemberian reward, sedangkan penelitian
yang dilakukan Hanifah Humairoh mengambil variable independen X1 dan
X2 reward dan hukuman. Telaah kedua, skripsi Ari Fathoni persamaan
dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama meneliti menggunakan
kuantitatif dengan variabel independen menggunakan reward dan variabel
dependen minat belajar siswa. Yang membedakan telaah ini dengan
13
Ari Fatoni, “Pengaruh Pemberian Reward dan Punishment Terhadap Minat Belajar
Matematika Siswa Kelas V MIN 1 Madiun Tahun Pelajaran 2017/2018” (Skripsi, IAIN Ponorogo
2018), 97-98.
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penelitian sekarang adalah variabel independen, dimana peneliti sekarang
mengambil pengaruh pendekatan emosional guru dan pemberian reward
sebagai variabel independennya, sedangkan penelitian yang dilakukan Ari
Fathoni mengambil variabel independent pemberian reward dan punishment.

B. Landasan Teori
1.

Kajian Pendekatan Emosional Guru
a.

Pengertian Pendekatan Emosional
Pendekatan merupakan terjemahan dari kata “approach”,
dalam

bahasa

Ingris

yang

diartikan

dengan

come

near

(menghampiri) go to (jalan ke) dan wypath dengan arti (jalan) dalam
pengertian ini dapat dikatakan bahwa approach adalah cara
menghampiri atau mendatangi sesuatu. HM. Chabib Thaha,
mendefinisikan pendekatan adalah cara memprosesan subyek atas
objek untuk mencapai tujuan. Pendekatan juga bisa berarti cara
pandang terhadap sebuah objek persoalan, dimana cara pandang itu
adalah cara pandang dalam konteks yang lebih luas.14
Lawson dalam konteks belajar mendefinisikan, pendekatan
adalah segala cara atau strategi yang yang digunakan peserta didik
untuk

menunjang

keefektifan

keefesienan

dalam

proses

pembelajaran materi tertentu. Dalam hal ini seperangkat langkah
operasional yang direkayasa sedemikian rupa, untuk memecahkan

14

Ramayulis, Pengantar Ilmu Pendidikan Islam. (Jakarta : Kalam Mulia, 1994), 183.
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masalah atau mencapai tujuan belajar tertentu. Dengan demikian
dapat dikatakan bahwa pendekatan memerlukan pandangan falsafi
terhadap subjek matter yang harus diajarkan, yang urutan
selanjutnya melahirkan metode mengajar, dan dalam pelaksanaannya
dijabarkan dalam teknik penyajian pembelajaran.15
Sedangkan emosi sendiri adalah gejala kejiwaan yang ada
pada seseorang. Emosi tersebut berhubungan dengan masalah
perasaan. Seseorang yang mempunyai perasaan pasti dapat
merasakan sesuatu, baik perasaan jasmaniah maupun rohaniah.
Dalam perasaan rohaniah tercakup perasaan intelektual, perasaan
estetis, perasaan sosial, dan perasaan harga diri.16
Dengan demikian pendekatan emosional adalah usaha untuk
menggugah perasaan dan emosi peserta didik dalam meyakinkan
ajaran Islam serta dapat merasakan mana yang baik dan mana yang
buruk.17 Pendekatan emosional merupakan pendekatan gaya
mengajar untuk menyentuh perasaan yang mengharukan dengan
tujuan menggugah perasaan dan emosi siswa agar mampu
mengetahui, memahami dan menerapkan materi pelajaran yang
diperolehnya.18
Sedangkan

yang

penulis

maksud

dengan

pendekatan

emosional ini adalah suatu cara yang dilakukan guru untuk
15
16

Ibid., 184.
Abdulloh Nashih Ulwan, Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam (Bandung: As-syifa,

1981), 72.
17
18

Ibid., 73.
Thoifuri, Menjadi Guru Inisiator (Semarang: RASAIL Media Group, 2007), 89.
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menggugah perasaan siswa terhadap materi pembelajaran agar siswa
menghayati dan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan.
b. Fungsi Pendekatan Emosional
Memperhatikan

emosi

siswa

dapat

membantu

anda

mempercepat pembelajaran mereka. Memahami emosi mereka dapat
membuat pelajaran lebih berarti dan permanen. Penelitian-penelitian
tentang otak semakin menunjukkan adanya hubungan antara
keterlibatan emosi serta memori jangka panjang dengan belajar.19
Pelibatan emosi mempengaruhi kegiatan saraf otak. Tanpa
keterlibatan emosi, saraf otak berkurang dari yang dibutuhkan untuk
merekatkan pelajaran dalam ingatan. Anda belajar semangat dan mata
pelajaran yang disampaikannya terus terpatri dalam ingatan anda
sampai sekarang.
Dalam situasi tertekan dan terancam, ketersediaan hubungan
dan kegiatan syaraf benar-benar berkurang atau sangat mengecil.
Menurut Paul MacLean, dalam keadaan demikian, otak tidak dapat
mengakses keterampilan berfikir orde tinggi (higher order thinking).
Anda paham maksud dari ketidakmampuan berpikir higher order
thinking? Ketidakmampuan mengakses higher order thinking lebih
dikenal dengan istilah downshifting.20 Ia Merupakan fenomena
tnggapan psikologis dan dapat menghentikan proses belajar saat itu

19
20

Mahmud, Psikologi Pendidikan (Bandung: Pustak Setia, 2010), 296.
Ibid., 297
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dan setelah itu. Dalam keadaan tertekan, keadaan belajar murid
benar-benar berkurang.
Tapi, anda pun harus tahu bahwa dengan tekanan positif atau
suportif, istilah populernya: eustress, otak dapat terlibat secara
emosional dan memungkinkan kegiatan syaraf maksimal. Oleh
karena itu, menuntut siswa dengan tuntutan yang tidak berlebihan
atau terlalu ringan, penting dilakukan. Tekanan positif atau suportif
ini lebih dikenal dengan keadaan flow.21
c. Penerapan Pendekatan Emosional Kepada Peserta didik
Bagaimana cara menerapkan pendekatan emosional? Caranya
adalah guru membangun ikatan emosional dengan siswa anda. Guru
ciptakan kesenangan dalam belajar, jalin hubungan dengan mereka,
dan singkirkan segala ancaman dari suasana belajar. “seperti sebuah
mobil,” kata Deporter, “anda menghendaki proses belajar melaju
dengan semua silinder. Anda mulai dengan gigi pertama, yaitu
menyingkirkan ancaman, kemudian berusaha mencapai gigi terakhir
dari sana”.
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa siswa lebih banyak
belajar jika pelajarannya memuaskan, menantang, ramah, dan mereka
berkesempatan untuk terlibat dalam membuat keputusan proses
belajar. Dengan kondisi seperti ini, para siswa lebih sering ikut serta
dalam kegiatan sukarela yang berhubungan dengan bahan pelajaran.

21

Ibid., 297-298.
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Demikian, dikatakan oleh oleh Walberg (1997), seperti dikutip oleh
Deporter dan kawan-kawan. Disamping memastikan agar siswa lebih
banyak

belajar

dan

terlibat,

ikatan

emosional

juga

sangat

mempengaruhi memori dan ingatan mereka akan bahan-bahan yang
dipelajari.22
Siswa adalah individu yang unik. Keunikan itu bisa dilihat
dari adanya setiap perbedaan. Artinya, tidak ada dua individu yang
sama. Walaupun secara fisik mungkin individu memiliki kemiripan,
tetapi pada hakikatnya mereka tidaklah sama, baik dalam bakat,
minat, kemampuan, dan sebagainya. Di samping itu, setiap individu
juga adalah makhluk yang sedang berkembang. Irama perkembangan
mereka tentu tidaklah sama juga. Perbedaan itulah yang menuntut
guru harus berperan sebagai pembimbing. Membimbing siswa agar
dapat menemukan berbagai potensi yang dimilikinya sebagai bekal
hidup mereka, membimbing siswa agar dapat mencapai dan
melaksanakan tugas-tugas perkembangan mereka, sehingga dengan
ketercapaian itu ia dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia
ideal yang menjadi harapan setiap orang tua dan masyarakat.
Seorang guru dan siswa seperti halnya seorang petani dengan
tanamannya. Seorang petani tidak bisa memaksa agar tanamannya
cepat berbuah dengan menarik batang atau daunnya. Tanaman itu
akan berbuah manakala ia memiliki potensi untuk berbuah serta telah

22

Ibid., 298-299.
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sampai pada waktunya untuk berbuah. Tugas seorang petani adalah
mcnjaga agar tanaman itu tumbuh dengan sempurna, tidak terkena
hama penyakit yang bisa menyebabkan tanaman tidak berkembang
dan tidak tumbuh dengan sehat, yaitu dengan cara menyemai,
menyiram, memberi pupuk, dan memberi Obat pembasmi hama.
Demikian juga halnya dengan seorang guru. Guru tidak dapat
memaksa agar siswanya jadi "ini" atau jadi "itu". Siswa akan tumbuh
dan berkembang menjadi seseorang sesuai dengan minat dan bakat
yang dimilikinya. Tugas guru adalah menjaga, mengarahkan, dan
membimbing agar siswa tumbuh dan berkembang sesuai dengan
potensi, minat, dan bakatnya. Inilah makna peran pembimbing.
Agar guru berperan sebagai pembimbing yang baik, maka
ada beberapa hal yang harus dimiliki, di antaranya: Pertama, guru
harus memiliki pemahaman tentang anak yang sedang dibimbingnya.
Misalnya, pemahaman tentang gaya dan kebiasaan belajar serta
pemahaman tentang potensi dan bakat yang dimiliki anak.
Pemahaman ini sangat penting artinya, sebab akan menentukan
teknik dan jenis bimbingan yang harus diberikan kepada mereka.
Kedua,

guru

harus

memahami

dan

terampil

dalam

merencanakan, baik merencanakan tujuan dan kompetensi yang akan
dicapai

maupun

merencanakan

proses

pembelajaran.

Proses

bimbingan akan dapat dilakukan dengan baik manakala sebelumnya
guru merencanakan hendak dibawa ke mana siswa, apa yang harus
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dilakukan, dan lain sebagainya. Untuk merumuskan tujuan yang
sesuai guru harus memahami segala sesuatu yang berhubungan baik
dengan sistem nilai masyarakat maupun dengan kondisi psikologis
dan fisiologis siswa, yang kesemuanya itu terkandung dalam
kurikulum sebagai pedoman dalam merumuskan tujuan dan
kompetensi yang harus dimiliki. Di samping itu, guru juga perlu
mampu

merencanakan

dan

mengimplementasikan

proses

pembelajaran yang melibatkan siswa secara penuh. Proses
membimbing adalah proses memberikan bantuan kepada siswa,
dengan demikian yang terpenting dalam proses pembelajaran adalah
siswa itu sendiri.23
d. Indikator Pendekatan Emosional
Nilai perasaan pada diri manusia pada dasarnya dapat
menyesuaikan diri terhadap sekitarnya. Misalnya dalam diri
seseorang dapat timbul rasa senasib dan sepenanggungan, rasa
simpati, sedih, dan sebagainya, setelah menyaksikan beragam
penderitaan, penyiksaan, pembunuhan yang dialami saudara seaqidah dan se-agama dalam tayangan TV. Perasaan se-iman dan seagama menjadi tali pengikat dalam kehidupan sosial keagamaan bagi
setiap orang beragama, karena ia menyadari suatu kewajiban yang
dibebankan oleh hukum agama yang dianutnya. Begitu juga

23

Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan
(Jakarta: Kencana, 2006), 27.
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kesadaran akan ajaran kitab sucinya yang menyuruh berbuat
kebajikan sertamenjauhi perbuatan keji dan munkar.
Emosi berperan dalam pembentukan kepribadian seseorang.
Justru itulah pendekatan emosional dijadikan salah satu pendekatan
dalam pendidikan Islam. Metode mengajar yang digunakan dalam
pendekatan perasaan adalah metode ceramah, sosio drama dan
bercerita (kisah).
Emosi mempunyai peranan yang penting dalam pembentukan
kepribadian seseorang sebab itulah pendekatan emosional yang
berdasarkan emosi atau perasaan yang dijadikan sebagai salah satu
pendekatan dalam pendidikan dan pengajaran, terutama untuk
pendidikan agama Islam. Pendekatan emosional yang dimaksudkan
disini adalah suatu usaha untuk menggugah perasaan dan emosi
siswa dalam meyakini, memahami, dan menghayati, ajaran
agamanya.

Dengan

pendekatan

ini

diusahakan

selalu

mengembangkan perasaan keagamaan siswa agar bertambah kuat
keyakinannya

akan

kesabaran

Allah

SWT

dan

kebenaran

agamanya.24
Karakteristik pendekatan Emosional menurut Carl A. Rogers
ialah :25
1) Guru dapat memahami perasaan anak.

24
Aeni, Berbagai Pendekatan Belajar mengajar, J:\bahan proposal\pendekatan-belajarmengajar.html, diunduh pada tanggal 19 Mei 2019 pukul 11.00.
25
Kathyra Geldard, Konseling anak-anak panduan praktis (Jogjakarta: Pustaka Pelajar,
2011), 203.
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2) Siswa dapat merasakan mana yang baik dan mana yang buruk
3) Sikap kesadaran akan diri sendiri
4) Sikap menerima, menghargai, mau membantu dan percaya
5) Sikap mau mengerti dan penuh empati.
2.

Kajian Tentang Reward
a.

Pengertian Reward
Reward menurut bahasa berasal dari bahasa Inggris yang
berarti ganjaran atau hadiah.26 Reward atau ganjaran berasal dari
Skinner seorang ahli Psikologi belajar dalam bukunya Fuati Romlah
yaitu suatu rangsangan (stimulus) yang memperkuat atau mendorong
suatu respon (tingkah laku) tertentu,27sedangkan menurut Ngalim
Purwanto ganjaran itu ialah sebagai alat untuk mendidik anak-anak
supaya anak senang perbuatannya atau pekerjaannya mendapat
penghargaan.28 Reward yang berupa hadiah maupun imbalan
merupakan suatu hal yang disukai oleh siswa. Siswa akan senang
jika mendapat sebuah ganajaran baik seperti itu. Ganjaran baik
berupa imbalan atau hadiah bisa juga disebut dengan penghargaan.
Penghargaan mengedepankan kegembiraan dan positive
thinking, yaitu memberikann hadiah kepada peserta didik, baik yang
berprestasi akademik maupun yang berperilaku baik. Penghargaan
hadiah dianggap sebagai media pengajaran yang prefentif dan

26

Jonh ME Chols dan Hassan Shaadily, Kamus Inggris Indonesia (Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama, 1996), 485.
27
Fuati Romlah, Psikologi Belajar (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press. 2006), 206.
28
Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2009), 182.
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representatif untuk membuat senang dan menjadi motivator belajar
anak didik. Maksudnya, pemberian hadiah harus didahulukan
daripada

hukuman,

karena

pemberian

hadiahh

lebih

baik

pengaruhnya dalam usaha perbaikan pengajaran.29 Jadi penghargaan
sangat penting untuk menambah motivasi siswa. Dengan ganjaran
penghargaan seperti itu siswa akan merasa lebih dihargai hasil
usahanya dan lebih didahulukan daripada memberikan hukuman.
b. Fungsi Reward
1) Fungsi pertama adalah penghargaan mempunyai nilai mendidik.
Bila suatu tindakan disetujui, anak merasa bahwa hal itu baik.
Bila penghargaan bervariasi intensitasnya agar sesuai dengan
usaha anak untuk berperilaku menurut standar yang disetujui
secara sosial, nilai edukatif penghargaan itu meningkat.
2) Kedua, penghargaan berfungsi sebagai peningkat motivasi untuk
mengulangi perilaku yang disetujui secara sosial. Karena anak
berinteraksi

dengan

positif

terhadap

persetujuan

yang

dinyatakan dengan penghargaan, dimasa mendatang mereka
berusaha untuk berperilaku dengan cara yang lebih banyak
memberinya penghargaan.
3) Ketiga, penghargaan berfungsi untuk memperkuat perilaku yang
disetujui secara sosial, dan tiadanya penghargaan melemahkan
keinginan untuk mengulang perilaku ini. Bila anak harus belajar

29
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berperilaku dengan cara yang disetujui secara sosial, ia harus
merasa bahwa berbuat demikian cukup menguntungkan baginya.
Karena penghargaan harus digunakan untuk membentuk asosiasi
yang menyenangkan dengan perilaku yang diinginkan.30
c.

Syarat-Syarat Reward
Adapun syarat-syarat pemberian reward sebagai berikut:31
1) Penghargaan hendaknya disesuaikan dengan keadaan dan sifat
dari aspek yang menunjukkan keistimewaan prestasi.
2) Penghargaan harus diberikan langsung sesudah perilaku yang
dikehendaki datang. Jangan memberikan penghargaan sebelum
siswa berbuat.
3) Penghargaan harus diberikan sesuai dengan kondisi orang yang
menerimanya. Bersifat pribadi dan mudah diraih.
4) Penghargaan harus benar-benar berhubungan dengan prestasi
yang dicapai oleh siswa.
5) Penghargaan harus bervariasi.
6) Penghargaan sosial hendaknya segera diberikan.
Pada saat memberikan penghargaan hendaknya disertai
dengan penjelasan rinci tentang alasan dan sebab mengapa yang
bersangkutan menerima penghargaan tersebut.

30

Ibid., 90.
Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya Analisis di Bidang Pendidikan
(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), 70.
31

31

d. Penerapan Reward
Penerapan Reward dapat diakukan dalam bentuk-bentuk
sebagai berikut:32
1) Ekspresi verbbal/pujian yang indah
Pujian ini diberikan agar anak lebih bersemangat belajar.
Misalnya dengan berkata bagus, baik, benar, pintar, dan
sebagainya.
2) Imbalan materi/hadiah
Anak memiliki tabiat menyukai hadiah. Biasanya mereka
begitu ingin mendapatkannya. Karena itu, layak kiranya jika kita
berikan apa yang mereka sukai ini pada kesempatan tertentu.
Tidak sedikit anak-anak yang termotivasi dengan pemberian
hadiah. Cara ini bukan hanya menunjukkan

perasaan cinta,

melainkan juga dapat menarik cinta dari si anak, terutama
apabila hal itu tidak diduga.
3) Memandang dan Tersenyum
Hal ini terkadang dianggap sepele, padahal ia
menunjukkan cinta dan kasih sayang. Sebagaimana juga dapat
menunjukkan hukuman apabila pandangan yang diberikan
adalah pandangan yang tajam disertai muka yang masam.
Karena itu pandangan yang lembut disertai dengan senyuman
dapat meningkatkan motivasi belajar anak didik.
32

Haryanto Alfandi, Desain Pembelajaran Yang Demokratis dan Humanis (Jogjakarta:
Ar-Ruzz Media, 2011), 271-273.
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4) Menuliskan namanya dipapan
Bentuk ganjaran atau Reward juga dapat dilakukan
pendidik dengan memasang semacam papan pengumuman
ditempat yang mudah dilihat. Dipapan tersebut ditulis namanama

anak

sesuai

kelebihannya,

baik

dalam

perilaku,

kesungguhan,kebersihan, dan lainnya. Pengumuman semacam
ini akan menjadi motivasi bagi yang lainnya untuk mencontoh
mereka sehingga nama mereka juga akan ditulis dipapan
tersebut.
5) Menunjukkan kebaikannya
Ketika anak mampu dengan baik menerangkan suatu
pelajaran didepan kelas, pendidik dapat menepuk bahunya atau
dengan memujinya. Hal ini akan memotivasi anak didik untuk
terus belajar dengan lebih giat.
6) Menganggap diri kita bagian dari mereka
Pemberian penghargaan kepada anak yang berprestasi,
bisa pula dengan menyatakan bahwa kita merupakan bagian dari
mereka. Ini akan menjadi penghargaan besar bagi mereka.
7) Wejangan
Penghargaan bagi seorang anak yang baik bisa pula
dengan berupa wejangan kepada anak-anak dan pendidik yang
lain untuk berbuat baik kepada si anak. Ini merupakan motivasi
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bagi anak itu sendiri maupun bagi anak-anak yang lain sehingga
merekapun akan mencontoh kesungguhan dan akhklaknya.
3.

Kajian Motivasi Belajar Siswa
a.

Pengertian Motivasi
Kata motiv, diartikan sebagai daya upaya yang mendorong
seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan sebagai
penggerak dari dalam dan didalam subyek untuk melakukan
aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan.33 Motivasi
berasal dari kata motiv yang dapat diartikan sebagai kekuatan yang
terdapat dalam diri individu, yang menyebabkan individu tersebut
bertindak atau berbuat.34 Bahkan motiv dapat diartikan sebagai suatu
kondisi intern (kesiapsiagaan). Berawal dari kata motif itu, maka
motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak yang telah menjadi
aktif. Motif menjadi aktif pada saat-saat tertentu, terutama bila
kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat dirasakan/mendesak.
Menurut MC. Donal, motivasi adalah perubahan energi
dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya “felling” dan
dahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan.35 Menurut Omear
Malik, motivasi adalah suatu perubahan energi didalam pribadi
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35
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seseorang yang ditandai dengan timbulnya efektif (perasaan) daan
reaksi untuk mencapai tujuan.36
Berdasarkan pendapat dari para ahli diatas dapat disimpulkan
bahwa motivasi adalah suatu rangkaian usaha berbentuk kekuatan
yang berfungsi mendorong seseorang melakukan sesuatu untuk
mencapai tujuan yang diinginan.37
b. Pengertian Belajar
Belajar merupakan tindakan dan perilaku siswa yang
kompleks. Sebagai tindakan, maka belajar hanya dialami oleh siswa
sendiri.menurut Skinner belajar adalah suatu perilaku. Pada saat
orang belajar, maka rensponnya menjadi lebih baik. Sebaiknya bila
ia tidak belajar maka rensponnya menurun. Menurut Gagne belajar
merupakan

kegiatan

kapabilitas.

Setelah

yang
belajar

kompleks.

Hasil

orang

memiliki

belajar

berupa

keterampilan,

pengetahuan sikap dan nilai.38
c.

Pengertian Motivasi Belajar
Motivasi dan belajar merupakan dua hal yang saling
mempengaruhi. Belajar adalah perubahan tingkah laku secara relatif
permanen dan secara potensial terjadi sebagai hasil dari praktek atau
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penguatan (reinforced practice) yang ditandai dengan tujuan
mencapai tujuan untuk mencapai tujuan tersebut.39
Menurut Hamzah Uno motivasi belajar adalah dorongan dan
kekuatan dalam diri seseorang untuk melakukan tujuan tertentu yang
ingin dicapainya.40 Menurut Sardiman motivasi belajar adalah faktor
psikis yang bersifat non intelektual dan berperan dalam hal
penumbuh gairah merasa senang dan semangat untuk belajar.41
Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan
bahwa motivasi belajar adalah daya penggerakan yang ada dalam
diri seseorang baik berintrinsik maupun ekstrinsik yang dapat
menimbulkan kegiatan belajar, memberi arah dan menjamin
kelangsungan belajar serta berperan dalam menumbuhkan beberapa
hal yang bersikap positif.42
d. Prinsip-prinsip motivasi belajar
Motivasi mempunyai peranan yang strategis dalam aktivitas
belajar seseorang. Tak ada seseorang pun yang belajar tanpa
motivasi. Tidak ada motivasi berarti tidak ada kegiatan belajar. Agar
peranan motivasi lebih optimal, maka prinsip-prinsip motivasi dalam
belajar tidak hanya sekedar diketahui, tetapi harus diterangkan dalam
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Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya Analisis..., 23.
Muhammad Syarif Sumantri, Strategi Pembelajaran: Teori dan Praktik di Tingkat
Pendidikan Dasar..., 378.
41
Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2006), 75.
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Muhammad Syarif Sumantri, Strategi Pembelajaran: Teori dan Praktik di Tingkat
Pendidikan Dasar..., 379.
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aktivitas belajar mengajar. Ada beberapa prinsip motivasi dalam
belajar seperti dalam uraian berikut: 43
1) Motivasi sebagai dasar penggerak yang mendorong aktivitas
belajar
2) Motivasi instrinsik lebih utama daripada Motivasi ekstrinsik
dalam belajar
3) Motivasi berupa pujian lebih baik daripada hukuman.
4) Motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan dalam belajar
5) Motivasi dapat memupuk optimisme dalam belajar
6) Motivasi menghasilkan prestasi dalam belajar.
e. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi Belajar
Perilaku individu tidak berdiri sendiri, selalu ada hal yang
mendorongnya dan tertuju pada suatu tujuan yang ingin dicapainya.
Motivasi terbentuk oleh tenaga-tenaga yang bersumber dari dalam
dan dari luar. Motivasi yang terbentuk dari luar lebih bersifat pada
perkembangan kebutuhan psikis dan rohaniah.
Begitu juga halnya dengan sumber motivasi siswa berbedabeda. Ada dua macam model motivasi, yaitu motivasi instrinsik dan
motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah model motivasi dimana
siswa termotivasi untuk mengerjakan tugas karena dorongan dari
dalam dirinya sendiri, memberikan kepuasan tersendiri dalam proses
pembelajaran atau memberikan kesan tertentu saat menyelesaikan

43

Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), 152-155
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tugas. Motivasi ekstrinsik adalah model motivasi dimana siswa yang
terpacu karena berharap ada imbalan atau untuk menghindari
hukuman, misalkan untuk mendapatkan nilai, hadian stiker atau
untuk menghindari hukuman fisik.
Alasan yang menjadikan siswa termotivasi bisa berbedabeda. Berikut ini merupakan alasan-alasan yang berpengaruh
terhadap motivasi belajar: 44
1) Lingkungan di rumah, yang membentuk perilaku dalam belajar
semenjak usia belia.
2) Cara siswa memandang diri mereka sendiri: kepercayaan diri,
harga diri maupun martabat.
3) Sifat dari diri siswa yang bersangkutan: tingkat kesabaran dan
komitmen.
Namun demikian, tingkat motivasi apapun yang dimiliki siswa saat
dikelas, ada motivasi atau tidak, tidak hanya eksis didiri siswa dan
diluar ruangan kelas. Motivasi untuk belajar dapat diubah menjadi
lebih baik atau buruk berdasarkan apa yang terjadi didalam kelas.
Misalkan, kepercayaan yang dimiliki oleh guru terhadap siswanya,
harapan seorang guru dan cara guru bersikap pada siswanya bisa
memilii pengaruh yang besar terhadap tingkat motivasi siswa.
Menurut Syamsu Yusuf, motifasi belajar dapat timbul karena
faktor internal dan eksternal:

44

Ibid., 310.
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1. Faktor Internal
a) Faktor Fisik
Faktor fisik merupakan faktor yang mempengaruhi dari tubuh
dan penampilan individu. Faktor fisik meliputi nutrisi (gizi),
kesehatan, dan fungsi-fungsi fisik terutama panca indera.
b) Faktor Psikologis
Faktor

psikologis

merupakan

faktor

instrinsik

yang

berhubungan dengan aspek-aspek yang mendorong atau
menghambat aktivitas belajar pada siswa. Faktor ini
menyangkut kondisi rohani siswa.45
2. Faktor Eksternal
a) Faktor Sosial
Merupakan faktor yang berasal dari manusia di sekitar
lingkungan siswa. Faktor sosial meliputi guru, konselor,
teman sebaya, orang tua, tetangga, dan lain-lain.
b) Faktor Non-sosial
Merupakan faktor yang berasal dari keadaan atau kondisi fisik
disekitar siswa. Faktor non-sosial meliputi keadaan udara
(cuaca panas atau dingin), waktu (pagi, siang, atau malam),
tempat (sepi, bising, atau kualitas sekolah tempat belajar), dan
fasilitas belajar (sarana dan prasarana).

45
Rima Rahmawati, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi Belajar Siswa Kelas X
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Yogyakarta, 2016), 17.
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Menurut Dimyati dan Mudjiono ada beberapa unsur yang
mempengaruhi motivasi belajar yaitu:46
1) Cita-cita atau aspirasi siswa
Cita-cita dapat berlangsung dalam waktu sangat lama, bahkan
sepanjang hayat. Cita-cita siswa untuk menjadi seseorang akan
memperkuat semangat belajar dan mengarahkan pelaku belajar.
2) Kemampuan Belajar
Kemampuan bellajar meliputi beberapa aspek psikis yang
terdapat dalam diri siswa. Misalnya pengamatan, perhatian,
ingatan, daya pikir, dan fantasi. Di dalam kemampuan belajar ini,
sehingga perkembangan berfikir siswa menjadi ukuran. Siswa
yang taraf perkembangan berpikirnya kongkrit (nyata) tidak sama
dengan siswa yang berpikir secara operasional (berdasarkan
pengamatan yang dikaitkan dengan kemampuan daya nalarnya).
Siswa yang mempunyai belajar tinggi biasanya lebih termotivasi
dalam belajar, karena siswa seperti itu lebih sering memperoleh
sukses dan karena kesuksesan akan memperkuat motivasinya.
3) Kondisi Jasmani dan Rohani Siswa
Kondisi siswa yang meliputi kondisi jasmani dan rohani dapat
mempengaruhi motivasi belajar. Seorang siswa yang sedang sakit,
lapar, mengantuk, atau kondisi emosional siswa seperti marah-

46

Ibid., 18-20.
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marah akan mengganggu konsentrasi atau konsentrasi belajar
siswa.
4) Kondisi Lingkungan Siswa
Kondisi lingkungan siswa dapat berupa keadaan alam, lingkungan
tempat tinggal atau keluarga, lingkungan pergaulan atau teman
sebaya, dan kehidupan masyarakat. Dengan lingkungan yang
aman, tentram tertib dan indah maka semangat dan motivasi
belajar mudah diperkuat. Menurut Dwi Prasetya dkk, lingkungan
sosial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan sosial
primer adalah lingkungan sosial dimana terdapat hubungan yang
erat dan saling mengenal antara anggota satu dengan anggota
yang lain contohnya lingkungan ini yaitu lingkungan keluarga,
teman sebaya dan guru. Lingkungan sosial sekunder yaitu
lingkungan sosial yang antar anggota satu dengan anggota yang
lainnya agak longgar yang seringnya tidak saling mengenal
dengan baik, contohnya lingkungan ini yaitu masyarakat tempat
tinggal maupun sekitarnya.
5) Unsur-unsur Dinamis Belajar
Unsur yang keberadaannya dalam proses belajar yang tidak stabil,
kadang lemah dan bahkan hilang sama sekali. Unsur dinamis
dalam siswa terkait kondisi siswa yang memiliki perhatian,
kemauan dan pikiran yang mengalami perubahan berkat
pengalaman hidup yang diberikan oleh lingkungan siswa.
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6) Upaya Guru Membelajarkan Siswa
Upaya

yang

dimaksud

disini

adalah

bagaimana

guru

mempersiapkan diri dalam membelajarkan siswa mulai dari
penguasaan materi, cara menyampaikannya, menarik perhatian
siswa, dan mengatur tata tertib di kelas atau sekolah.
f.

Macam-macam Motivasi Belajar
Motivasi belajar dibedakan menjadi dua macam yaitu
motivasi intrinsik dan ekstrinsik.47
1) Motivasi Ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan
berfungsinya karena adanya perangsang dari luar, karena dalam
diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan
sesuatu. Yang kegiatan belajarnya dimulai dan dilanjutkan
berdasarkan kebutuhan dan dorongan yang tidak secara mutlak
berhubungan dengan kegiatan belajar itu sendiri.
2) Motivasi intrinsik, adalah motif yang menjadi aktif atau
berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena didalam
diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan
sesuatu. Yang kegiatannya dimulai dan diteruskan berdasarkan
penghayatan suatu keinginan dan dorongan secara mutlak
berkaitan dengan kegiatan belajar.48
Untuk mengukur motivasi belajar, maka perlu diketahui
indikator-indikator yang membentuk motivasi belajar. Dalam buku

47
Haris mudjiman, Belajar Mandiri: Pembekalan dan Penerapan, (Surakarta: UNS Pers
dan LPP UNS, 2011), 32.
48
Muhammad Syarif Sumantri, Strategi Pembelajaran: Teori..., 382.
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Hasmiah Mustamin menurut Hamzah B. Uno indikator motivasi
belajar adalah: 49
a.) Adaya hasrat dan keinginan berhasil
b.) Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar
c.) Adanya harapan dan cita-cita masa depan
d.) Adanya penghargaan dalam belajar
e.) Adanya keinginan yang menarik
f.) Adanya lingkungan yang kondusif sehingga kemungkinan
seorang peserta didik belajar dengan baik.
4.

Kajian Pengaruh Pendekatan Emosional Guru dan Pemberian
Reward Terhadap Motivasi Belajar Siswa
Pengaruh pendekatan emosional terhadap motivasi belajar
sangatlah berpengaruh, karena memperhatikan emosi siswa dapat
membantu guru mempercepat pembelajaran mereka. Memahami emosi
mereka dapat membuat pembelajaran lebih berarti dan permanen.50
Pelibatan emosi mempengaruhi kegiatan saraf otak. Tanpa keterlibatan
emosi, saraf otak berkurang dari yang dibutuhkan untuk merekatkan
dalam ingatan.51
Dengan demikian siswa lebih suka pelajaran yang dia merasa
nyaman tidak tertekan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa siswa
lebih banyak belajar jika pelajarannya memuaskan, menantang, ramah,

Hasmiah Mustamiin, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prestasi belajar Mahasiswa
Jurusa Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Alaudin Makasar,”
Jurnal Matematika dan Pembelajaran, (2013).
50
Mahmud, Psikologi Pendidikan..., 296.
51
Ibid., 297.
49
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dan mereka berkesempatan untuk terlibat dalam membuat keputusan
proses belajar. Dengan kondisi seperti ini, para siswa lebih sering ikut
serta dalam kegiatan sukarela yang berhubungan dengan bahan pelajaran.
Disamping memastikan agar siswa lebih banyak belajar dan terlibat,
ikatan emosional juga sangat mempengaruhi memori dan ingatan mereka
akan bahan-bahan yang dipelajari.52
Dalam pembelajaran yang menggunakan pendekatan emosional,
perhatian akan perkembangan intelektual anak dianggap penting, hal ini
sejalan dengan pandangan Semiawan bahwa “stimulus intelektual sangat
dipengaruhi

oleh

keterlibatan

emosional,

bahkan

emosi

sangat

menentukan perkembangan intelektual anak secara bertahap”. Artinya
secara timbal balik faktor kognitif juga terlibat dalam perkembangan
emosional. Dalam kaitan ini peran emosi banyak terlihat dalam aktivitas
manusia. Hal ini dapat dilihat pada keadaan dalam diri/jeroan (viseral)
kita, yang tidak disadari selalu bereaksi dalam keadaan emosi. Reaksi
dalam dalam diri ini berpengaruh pada persepsi, pembelajaran,
pemikiran, dan secara umum segala apa yang dikerjakan.53
Disamping pendekatan emosional, reward juga berpengaruh
terhadap motivasi belajar siswa, karena reward sendiri termasuk bagian
dari bentuk-bentuk motivasi belajar. Reward merupakan sesuatu yang
menyenangkan bagi peserta didik. Reward adalah reinforcement positif
yang mampu mengubah perilaku peserta didik. Pengaruh yang
52
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menyenangkan akan diulang atau akan dipertahankan oleh peserta didik.
Reward dapat dikatakan sebagai bentuk pengakuan atau apresiasi kepada
peserta didik atas usaha belajar yang baik.
Penggunaan

reward

dalam

kegiatan

belajar

mengajar

berhubungan dengan motivasi belajar peserta didik. Mereka lebih
bersemangat dan antusias terlibat dalam pembelajaran karena perasaan
senang dan percaya diri akan timbul jika mereka bisa mendapatkan
reward, baik dari guru maupun teman-temannya. Jika peserta didik
mendapatkan reward maka motivasi belajar mereka akan meningkat.
Hal

ini

disebabkan

karena

reward

menimbulkan

efek

yang

menyenangkan bagi siswa, sehingga mereka ingin terus mengulang.54
Pendekatan emosional merupakan kemampuan yang dimiliki oleh
seseorang untuk merespon suatu masalah ataupun hal-hal yang ada di
lingkungan sekitarnya. Mengingat pendekatan emosional begitu penting
selama proses pembelajaran dalam meningkatkan motivasi belajar maka
guru maupun pihak-pihak yang berkaitan dengan pendidikan perlu
memberikan perhatiah kepada siswa. Pendekatan emosional sebagai
kemampuan untuk memantau dan mengendalikan perasaan diri sendiri
dan orang lain dan menggunakan perasaan-perasaan itu untuk memadu
pikiran dan tindakan untuk khususnya untuk memotivasi siswa. Selain
pendekatan emosional, reward

juga mempengaruhi motivasi belajar

siswa, dengan diberikannya hadiah siswa lebih semangat dalam proses
54
Pudyastowo Dwi Atmojo, ”Pengaruh Pemberian Reward dan Reinforcement Negatif
Terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas V SD Negeri Se-Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman
Tahun Ajaran 2015/2016,” (Skripsi: UIN Yogyakarta, 2016), 40.
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pembelajaran, contohnya ketika siswa akan mendapat hadiah jika bisa
menjawab pertanyaan dari guru, pasti para siswa akan berebut menjawab
pertanyaan dari guru tersebut. 55
Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa pendekatan
emosional dan pemberian reward kepada peserta didik berpengaruh
terhadap motivasi belajarnya.

C. Kerangka Berfikir
Berdasarkan landasan teori dan telaah pustaka di atas maka kerangka
berfikir dalam penelitian ini adalah:
Variabel (X1 ): Pendekatan emosional guru
Variabel (X 2 ): Pemberian reward
Variabel (Y): Motivasi belajar
1.

Jika pendekatan emosional guru dilakukan, maka motivasi belajar siswa
tinggi.

2.

Jika pemberian reward dilakukan, maka maka motivasi belajar siswa
tinggi.

3.

Jika pendekatan emosional guru tinggi dan dan pemberian reward
dilakukan, maka maka motivasi belajar siswa tinggi.

55
Eko Wahyu Nugrahadi, Pengaruh Kecerdasan Emosional dan Motivasi Belajar
Terhadap Prestasi Belajar Ekonomi Siswa Kelas X IPS SMA Negeri 1 Raya Tahun Pelajaran
2017-2018, (Jurnal : Universitas Negeri Medan, 2018), 5.
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D. Pengajuan Hipotesis
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah
penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk
kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan
baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta
empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat
dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian,
belum jawaban yang empirik dengan data.56 Berdasarkan landasan teori dan
kerangka berfikir yang telah dijabarkan di atas, maka dapat dirumuskan
hipotesis sebagai berikut:
1.

Ha

: Ada pengaruh yang signifikan dari pendekatan emosional guru

terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran SKI di MA
Muhammadiyah 1 Ponorogo tahun pelajaran 2019/2020.
2.

Ha

: Ada pengaruh yang signifikan dari pemberian reward terhadap

motivasi belajar siswa pada mata pelajaran SKI di MA Muhammadiyah 1
Ponorogo tahun pelajaran 2019/2020.
3.

Ha

: Ada pengaruh yang signifikan antara pendekatan emosional guru

dan pemberian reward secara simultan terhadap motivasi belajar siswa
pada mata pelajaran SKI di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo tahun
pelajaran 2019/2020.

56

2013), 96.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian
Dalam penelitian ini, peneliti

menggunakan jenis

penelitian

kuantitatif, yaitu suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan
data berupa angka sebagai alat menemukan keterangan mengenai apa yang
ingin diketahui.57 Penelitian ini termasuk dalam metode penelitian non
eksperimen yang berjenis penelitian ex-post facto. Penelitian ex-post facto
merupakan penyelidikan secara empiris yang sistematik. Dalam penelitian ini,
peneliti tidak mempunyai kontrol langsung terhadap variabel-variabel bebas
karena manifestasi fenomena sukar dimanipulasi.58
Penelitian ini terdiri dari tiga variabel yakni dua variabel bebas dan
satu variabel terikat. Variabel bebasnya yaitu pendekatan emosional guru dan
pemberian reward, sedangkan variabel terikatnya yaitu motivasi belajar
siswa.
Dalam penelitian ini yang akan diujikan adalah variabel pendekatan
emosional guru (X1 ), variabel pemberian reward (X2 ), dan variabel motivasi
belajar siswa (Y). Untuk mengetahui apakah ada pendekatan emosional guru
dan pemberian reward terhadap motivasi belajar siswa dilakukan analisis
regresi ganda.
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Desain Penelitian
Keterangan:
X1 : Pendekatan emosional guru
X2 : Pemberian reward
Y: Motivasi belajar siswa

B. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling
1. Populasi
Populasi

adalah

wilayah

generalisasi

yang

terdiri

atas

objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik
kesimpulannya. Jadi, populasi bukan hanya orang tetapi juga subjek dan
benda alam yang lain. Populasi juga bukan hanya sekedar jumlah
objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakter/sifat yang
dimiliki oleh subjek atau objek itu.59
Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh siswa/siswi di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo. Siswa/siswi MA

59

R&D,80.

Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan
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Muhammadiyah 1 Ponorogo yang terbagi menjadi 6 kelas yang secara
keseluruhan berjumlah 78 siswa.
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, misalnya karena keterbatasan
dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang
diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu,
kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel
yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili).
Suharsimi Arikunto berpendapat apabila subjeknya kurang dari
100, lebih baik diambil semuanya.60 Oleh karena itu, dalam penelitian ini
menggunakan

seluruh

populasi

yaitu

78

siswa-siswi

di

MA

Muhammadiyah 1 Ponorogo tahun ajaran 2019/2020 sebagai sampelnya.
3. Teknik Sampling
Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah non
probability sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak
memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota
populasi untuk dipilih menjadi sampel. Lebih khususnya teknik yang

60

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT
Rineka Cipta, 2006), 120.
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digunakan adalah sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampel bila
semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.61

C. Instrumen Pengumpulan Data
Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan
digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan
tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.62 Data merupakan hasil
pengamatan dan pencatatan-pencatatan terhadap suatu objek selama
penelitian tersebut berlangsung, baik yang berupa angka-angka maupun fakta.
Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:
1. Data tentang pendekatan emosional guru di MA Muhammadiyah 1
Ponorogo Tahuan Ajaran 2019/2020.
2. Data tentang pemberian reward di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo
Tahuan Ajaran 2019/2020.
3. Data tentang motivasi belajar siswa di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo
Tahuan Ajaran 2019/2020
Tabel 3.1 Kisi-kisi Angket Pendekatan Emosional guru
Dimensi
1. Guru dapat memahami
perasaan anak
2. Siswa dapat merasakan
mana yang baik dan mana
yang buruk

No. Item
Favorable
Unfavorable

Jumlah

1, 15, 23

6, 20, 22

6

2, 14, 21

7, 19, 24

6

61
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3. Sikap kesadaran akan diri
sendiri
4. Sikap menerima,
menghargai, mau
membantu dan percaya
5. Sikap mau mengerti dan
penuh empati
Jumlah

3, 13, 29

8, 18, 30

6

4, 12, 25

9, 17, 26

6

5, 11, 27

10, 16, 28

6

15

15

30

Tabel 3.2 Kisi – Kisi Angket Pemberian Reward
Dimensi
1. Ekspresi verbal/pujian yang
indah
2. Imbalan materi/hadiah
3. Memandang dan
Tersenyum
4. Menuliskan namanya
dipapan
5. Menunjukkan kebaikannya
6. Menganggap diri kita
bagian dari mereka
7. Wejangan
Jumlah

No. Item
Favorable
Unfavorable

Jumlah

8, 36, 26

1, 14, 13

6

27, 42, 12

10, 15, 37

6

2, 17, 35

7, 25, 16

6

20, 18, 28

3, 34, 11

6

6, 41, 39

31, 38, 33

6

29, 19, 32

21, 22, 24

6

9, 40, 4
21

5, 30, 23
21

6
42

Tabel 3.3 Kisi – Kisi Angket Motivasi Belajar Siswa
Dimensi
1. Adaya hasrat dan keinginan
berhasil
2. Adanya
dorongan
dan
kebutuhan dalam belajar
3. Adanya harapan dan citacita masa depan
4. Adanya penghargaan dalam
belajar
5. Adanya keinginan yang
menarik
6. Adanya lingkungan yang
kondusif
Jumlah

No. Item
Favorable
Unfavorable

Jumlah

10, 21, 5

30, 4, 26

6

14, 8, 29

36, 25, 1

6

15, 34, 7

13, 9, 24

6

20, 33, 18

2, 23, 32

6

6, 17, 22

12, 3, 31

6

16, 19, 28

27, 35, 11

6

18

18

36
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Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk mengumpulkan
data adalah:
1. Angket/kuesioner
Angket atau merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan
dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis
kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik
pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel
yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden.
Selain itu, kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup
besar dan tersebar di wilayah yang luas.63
Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan angket. Dari
angket tersebut, peneliti menggunakan angket yang jawabannya mengacu
pada skala likert. Jawaban setiap item instrumen mempunyai gradiasi dari
sangat positif sampai sangat negatif, yang dapat berupa kata-kata,
misalnya sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju dan sangat tidak
setuju. Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka setiap jawaban dapat
diberi skor.64 Skala likert pada penelitian ini dapat diberi skor sebagai
berikut

63
Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan
R&D, 142.
64
Ibid., 93.
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Tabel 3.4 Skor Alternatif Jawaban
Pernyataan Positif (+)
Selalu
Sering
Jarang
Tidak pernah

:4
:3
:2
:1

Pernyataan Negatif (-)
Selalu
Sering
Jarang
Tidak pernah

:1
:2
:3
:4

Pengumpulan data menggunakan angket dalam penelitian ini
adalah untuk mencari data mengenai pendekatan emosional guru,
pembberian reward, dan motivasi belajar siswa. Sebelum disebarkan,
angket akan diuji validitas dan reliabilitas pada 20 responden yang berasal
dari luar sampel.
2. Dokumentasi
Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barangbarang tertulis. Adapun dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti
menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen,
peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.65 Dapat
dikatakan juga dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan
menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis,
gambar maupun elektronik. Dokumen-dokumen yang dihimpun dipilih
yang sesuai dengan tujuan dan fokus masalah.66
Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:
a. Data tentang pendekatan emosional guru di MA Muhammadiyah 1
Ponorogo.

65

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendektan Praktek, 206.
Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian PendidikanPendidikan (Bandung:
Remaja Rosdakarya, 2009), 222.
66
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b. Data tentang pemberian reward di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo.
c. Data tentang motivasi belajar siswa di MA Muhammadiyah 1
Ponorogo.
Adapun instrument pengumpulan data dalam penelitian ini dapat
dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 3.5 Kisi-kisi Instrumen Pengumpulan Data

Variabel

Dimensi

Variabel
Independen
(X1) :
Pendekatan
Emosional
Guru

• Guru dapat memahami
perasaan anak.
• Siswa dapat merasakan
mana yang baik dan mana
yang buruk
• Sikap kesadaran akan diri
sendiri.
• Sikap menerima,
menghargai, mau membantu
dan percaya.
• Sikap mau mengerti dan
penuh empati.
• Ekspresi verbal/pujian yang
indah.

Variabel
Independen
(X2) :
Pemberian
Reward

• Imbalan materi/hadiah.
• Memandang dan
Tersenyum.
• Menuliskan namanya
dipapan.
• Menunjukkan kebaikannya.
• Menganggap diri kita
bagian dari mereka.
• Wejangan.

Variabel
Dependen

• Adaya hasrat dan keinginan
berhasil

No. Item
sebelum uji
coba
+
1, 15, 6, 20,
23
22
2, 14, 7, 19,
21
24

No. Item
sesudah uji
coba
+
5, 17
1, 12

16, 18

3, 13,
29
4, 12,
25

8, 18,
30
9, 17,
26

2, 11

6, 15

3, 10,
19

7, 14

5, 11,
27
8, 36,
26
27,
42,
12
2, 17,
35
20,
18, 28
6, 41,
39
29,
19, 32
9, 40,
4
10,
21, 5

10,
16, 28
1, 14,
13
11,
15, 37

4, 9,
20
3, 21

8, 13,
21
8, 7

18, 6

9, 22

7, 25,
16
3, 34,
11
31,
38, 33
21,
22, 24
5, 30,
23
30, 4,
26

11

10, 17

5
2, 24
12, 20
4, 23,
1
8, 19,
5

13,
14, 16
15, 19
27, 4,
23
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(Y)
Motivasi
Belajar
Siswa

• Adanya dorongan dan
kebutuhan dalam belajar
• Adanya harapan dan citacita masa depan
• Adanya penghargaan dalam
belajar
• Adanya keinginan yang
menarik
• Adanya lingkungan yang
kondusif

14, 8,
29
15,
34, 7
20,
33, 18
6, 17,
22
16,
19, 28

36,
25, 1
13, 9,
24
2, 23,
32
12, 3,
31
27,
35, 11

12, 7,
26
13,
31, 6
18,
30, 16
15, 20
14,
17, 25

33, 22
11, 21
2, 29
10, 3,
28
9, 32,
24

D. Teknik Analisis Data
Dalam penelitian kuantitatif, teknik analisis data yang digunakan
sudah jelas, yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah dan
melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan.67
Analisis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bantuan program
Excel dan Statistical Product And Services Solution (SPSS Statistics Version
16).
1. Tahap Prapenelitian
a. Uji Validitas
Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk
mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti istrumen tersebut
dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya di ukur. Uji
digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu angket.
Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu
untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh angket tersebut.
Perhitungan validitas instrumen pendekatan emosional guru (X1) dan

67

R&D,243.

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan
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pemberian reward (X2) secara bersama-sama terhadap variabel terikat
yaitu motivasi belajar siswa (Y) dibantu dengan menggunakan
program SPSS Statistics Version 16.
Untuk

mengetahui

validitasnya,

peneliti

menyebarkan

instrumen tersebut kepada responden yaitu 33 siswa kelas di MA
Ma’arif Klego, yang bukan responden sebenarnya. Penghitungan uji
validitas instrumen yang digunakan peneliti terdapat pada lampiran 3
dan 4.
Cara menentukan valid atau tidaknya instrumen terhadap
responden adalah dengan mengkonsultasikan hasil perhitungan
korelasi dengan tabel nilai koefisien korelasi product moment pada
taraf kesalahan/signifikansi 5% yaitu sebesar 0,344 (df = n-k). Apabila
rhitung > r tabel dengan taraf signifikansi 5% maka soal dinyatakan valid,
apabila r hitung < r tabel maka soal dinyatakan tidak valid.68 Adapun hasil
dari penghitungan tersebut dapat disimpulkan dalam tabel rekapitulasi
di bawah ini:
Tabel 3.6 Rekapitulasi Uji Validitas Item Instrumen Penelitian
Pendekatan Emosional Guru
Variabel
Pendekatan
Emosional
Guru

68

No.
1
2
3
4
5
6
7

“r” hitung
0,115
0,420
0,431
0’466
0,441
0,546
0,062

“r” tabel
0,344
0,344
0,344
0,344
0,344
0,344
0,344

Keterangan
Tidak Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Tidak Valid

Danang Sunyoto, Praktik SPSS untuk Kasus (Yogyakarta: Nuha Medika, 2011), 114.
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

0,495
0,432
0,451
0,643
0,634
0,659
0,547
0,099
0,439
0,520
0,168
0,432
0,430
0,296
0,237
0,182
0,563
0,391
0,300
0,494
0,400
0,418
0,204

0,344
0,344
0,344
0,344
0,344
0,344
0,344
0,344
0,344
0,344
0,344
0,344
0,344
0,344
0,344
0,344
0,344
0,344
0,344
0,344
0,344
0,344
0,344

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Tidak Valid
Valid
Valid
Tidak Valid
Valid
Valid
Tidak Valid
Tidak Valid
Tidak Valid
Valid
Valid
Tidak Valid
Valid
Valid
Valid
Tidak Valid

Dari tabel uji validitas instrumen pendekatan emosional guru
sebanyak 30 item soal, terdapat 21 soal dinyatakan valid, dan ada 9 soal
yang dinyatakan tidak valid. Dari 21 soal yang valid tersebut adalah
soal yang rhitung > 0,344. Soal yang valid tersebut selanjutnya dipakai
untuk mengambil data dalam penelitian ini. Adapun soal tidak valid
yang rhitung < 0,344 tidak diikutkan pada analisa selanjutnya.
Tabel 3.7 Rekapitulasi Uji Validitas Item Instrumen Penelitian
Pemberian Reward
Variabel
Pemberian
Reward

No.
1
2
3
4

“r” hitung
0,068
0,273
0,112
0,573

“r” tabel
0,344
0,344
0,344
0,344

Keterangan
Tidak Valid
Tidak Valid
Tidak Valid
Valid
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

0,121
0,510
0,091
0,424
0,466
0,527
0,390
0,005
0,386
0,363
0,502
0,386
0,494
0,245
0,422
0,295
0,435
0,467
0,439
0,590
0,482
0,259
0,369
0,254
0,313
0,398
0,270
0,497
0,276
0,224
0,318
0,365
0,405
0,319
0,210
0,367
0,452
0,279

0,344
0,344
0,344
0,344
0,344
0,344
0,344
0,344
0,344
0,344
0,344
0,344
0,344
0,344
0,344
0,344
0,344
0,344
0,344
0,344
0,344
0,344
0,344
0,344
0,344
0,344
0,344
0,344
0,344
0,344
0,344
0,344
0,344
0,344
0,344
0,344
0,344
0,344

Tidak Valid
Valid
Tidak Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Tidak Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Tidak Valid
Valid
Tidak Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Tidak Valid
Valid
Tidak Valid
Tidak Valid
Valid
Tidak Valid
Valid
Tidak Valid
Tidak Valid
Tidak Valid
Valid
Valid
Tidak Valid
Tidak Valid
Valid
Valid
Tidak Valid

Dari tabel uji validitas instrumen pemberian reward sebanyak
42 item soal, terdapat 24 soal dinyatakan valid, dan ada 18 soal yang
dinyatakan tidak valid. Dari 24 soal yang valid tersebut adalah soal
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yang rhitung > 0,344. Soal yang valid tersebut selanjutnya dipakai untuk
mengambil data dalam penelitian ini. Adapun soal tidak valid yang
rhitung < 0,344 tidak diikutkan pada analisa selanjutnya.
Tabel 3.8 Rekapitulasi Uji Validitas Item Instrumen Penelitian
Motivasi Belajar Siswa
Variabel
Motivasi
Belajar
Siswa

No.

“r” hitung

“r” tabel

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

0,523
0,519
0,607
0,478
0,447
0,206
0,472
0,539
0,226
0,578
0,445
0,439
0,493
0,421
0,677
0,672
0,710
0,604
0,668
0,614
0,715
0,589
0,143
0,648
0,730
0,663
0,708
0,530
0,379
0,621
0,418
0,619
0,525
0,414

0,344
0,344
0,344
0,344
0,344
0,344
0,344
0,344
0,344
0,344
0,344
0,344
0,344
0,344
0,344
0,344
0,344
0,344
0,344
0,344
0,344
0,344
0,344
0,344
0,344
0,344
0,344
0,344
0,344
0,344
0,344
0,344
0,344
0,344

Keterangan
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Tidak Valid
Valid
Valid
Tidak Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Tidak Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

60

35
36

0,527
0,680

0,344
0,344

Valid
Valid

Dari tabel uji validitas instrumen Motivasi Belajar sebanyak 36
item soal, terdapat 33 soal dinyatakan valid, dan ada 3 soal yang
dinyatakan tidak valid. Dari 33 soal yang valid tersebut adalah soal
yang rhitung > 0,344. Soal yang valid tersebut selanjutnya dipakai untuk
mengambil data dalam penelitian ini. Adapun soal tidak valid yang
rhitung < 0,344 tidak diikutkan pada analisa selanjutnya.
Dengan demikian, dapat disimpulkan berdasarkan seluruh
instrumen yang valid dan tidak valid. Bahwasanya, instrumen yang
akan digunakan dalam analisa selanjutnya sudah mewakili semua
instrumen, sehingga dapat dikatakan seluruh instrumen pada masingmasing variabel ini valid.
b. Uji Reliabilitas
Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang
merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Butir pertanyaan
dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban seseorang terhadap
pertanyaan adalah konsisten.69
Adapun cara menguji reliabilitas instrumen dalam penelitian
ini dengan menggunakan rumus koefisien alpha cronbach. Nilai alpha
dikonsultasikan dengan tabel r product moment, jika nilai alpha lebih
besar maka konstruk pernyataan yang merupakan dimensi variabel

69

Ibid., 110.
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adalah reliabel. Untuk menentukan tingkat reliabilitas instrumen
peneliti berpedoman pada pendapat Suharsimi. Sebagaimana terdapat
pada tabel berikut: 70
Tabel 3.9 Interpretasi Nilai r
Interval Koefisien
0,00 - 0,200
0,200 - 0,400
0,400 - 0,600
0,600 - 0,800
0,800 - 1,000

Tingkat Reliabilitas
Sangat Rendah
Rendah
Cukup
Tinggi
Sangat Tinggi

Setelah dilakukan uji reliabilitas pada masing-masing variabel
dengan menggunakan bantuan SPSS Statistics Version 16. Data yang
diperoleh terdapat pada tabel berikut:
Tabel 3.10 Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas Instrumen
Penelitian
Variabel

rtotal

rtabel

Keterangan

tes(alfacronbach)

Pendekatan Emosional Guru
(x1)
Pemberian Reward (x2)

0,832

0,344

Reliabel

0,801

0,344

Reliabel

Motivasi Belajar Siswa (Y)

0,932

0,344

Reliabel

Adapun perhitungan reliabilitas instrumen penelitian terdapat
pada lampiran 5. Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai
berikut:

70

Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: PT Bumi Aksara,

2000), 75.
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1) Instrumen pendekatan emosional memiliki koefisien reliabilitas
sebesar 0,835 > 0,344, sehingga instrumen dikatakan reliabel
dengan tingkat reliabilitas tinggi.
2) Instrumen pemberian reward memiliki koefisien reliabilitas sebesar
0,801 > 0,344, sehingga instrumen dikatakan reliabel dengan
tingkat reliabilitas tinggi.
3)

Instrumen motivasi belajar siswa memiliki koefisien reliabilitas
sebesar 0,932> 0,344, sehingga instrumen dikatakan reliabel
dengan tingkat reliabilitas tinggi.
Hasil konsultasi menunjukkan bahwa rhitung> r

tabel.

Untuk itu

dapat disimpulkan bahwa instrumen di atas adalah reliabel.
2. Uji Asumsi
Sebelum menggunakan rumus statistik kita perlu mengetahui
asumsi yang digunakan dalam penggunaan rumus. Dengan mengetahui
asumsi dasar dalam menggunakan rumus nantinya, maka peneliti bisa
lebih bijak dalam penggunaannya dan perhitungannya. Peneliti diwajibkan
melakukan uji asumsi/prasyarat tersebut agar dalam penggunaan rumus
tersebut dan hasil yang kita dapat tidak menyimpang dari ketentuan yang
berlaku.71
a. Uji Normalitas
Uji normalitas merupakan uji kenormalan distribusi (pola) data.
Dengan demikian, uji normalitas ini mengasumsikan bahwa, data tiap

71

Retno Widyanigrum, Statistika (Yogyakarta: Felicha, 2015), 203.
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variabel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Untuk
mempercepat perhitungan peneliti memanfaatkan program SPSS
Statistic Version 16. Selanjutnya untuk mengetahui apakah distribusi
frekuensi masing-masing variabel normal atau tidak, yaitu dengan
membandingkan probobilitas atau signifikansi dengan alpha 0,05. Jika
probobilitas hasil hitungan lebih besar dari 0,05 artinya distribusi data
normal. Namun jika probobilitas kurang dari 0,05 maka distribusi data
tidak normal.72
b. Uji Linieritas
Uji linieritas merupakan uji kelinieran garis regresi. Digunakan
pada analisis regresi linier sederhana dan analisi regresi linier ganda.
Uji linieritas dilakukan dengan cara mencari model garis regresi dari
variabel independen X terhadap variabel dependen Y. Berdasarkan
model regresi tersebut, dapat diuji linieritas garis regresinya.
Untuk mempercepat perhitungan uji linieritas, peneliti juga
memanfaatkan program SPSS Statistic Version 16. Selanjutnya apabila
P-value lebih besar dari alpha 0,05, maka garis regresi X1 terhadap Y
dan X2 Terhadap Y linier.73
c. Uji Multikolinieritas
Uji asumsi klasik jenis ini diterapkan untuk analisis regresi
berganda yang terdiri atas dua atau lebih variabel bebas/independent
variabel (x1,x2,x3,x4...., xn), di mana akan diukur tingkat asosiasi
72
Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian (Yogyakarta:
Felicha, 2016),38-54.
73
Ibid., 55-61.
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(keeratan) hubungan antara variabel bebas tersebut melalui besaran
koefisien korelasi (r). Adapun dikatakan terjadi multikolinieritas
apabila koefisien korelasi antara variabel bebas (x1, dan x2, x3 dan x4,
dan seterusnya) lebih besar dari 0,60 (pendapat lain: 0,50 dan 0,90).
Dikatakan tidak terjadi multikolinieritas jika koefisien korelasi
antarvariabel bebas lebih kecil atau sama dengan 0,60 (r ≤ 0,60). Untuk
pengujian uji multikolinieritas peneliti menggunakan program SPSS
Statistis Version 16. Dalam menentukan ada tidaknya multikolinieritas
dapat menggunakan cara sebagai berikut:74
1) Nilai tolerance adalah besarnya tingkat kesalahan yang dibenarkan
secara statistik (α)
2) Nilai variance inflation factor (VIF) adalah faktor inflasi
penyimpangan baku kuadrat. Nilai tolerance (α) dan variance
inflation factor (VIF) dapat dicari dengan menggabungkan kedua
nilai tersebut sebagai berikut:
-

Besar nilai tolerance (α): α = 1/VIF

-

Besar nilai variance inflation factor (VIF): VIF = 1/ α

Variabel bebas mengalami multikolinierias jika α hitung < α dan
VIF hitung > VIF.
Variabel bebas tidak mengalami multikolinieritas jika α hitung > α
dan VIF hitung < VIF.

74

Sunyoto, Praktik SPSS untuk Kasus, 121-122.
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d. Uji Heteroskodastisitas
Dalam persamaan regresi berganda perlu juga diuji mengenai
sama atau tidak varian dari residual dari observasi yang satu dengan
observasi yang lain. Jika residualnya mempunyai varian yang sama
maka disebut terjadi homoskedastisitas dan jika variannya tidak
sama/berbeda

maka

disebut

terjadi

heteroskedastisitas.

Untuk

perhitungan ini peneliti juga menggunakan SPSS Statistics Version 16.
Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji heteroskodastisitas
dengan uji glejser adalah sebagai berikut:
1) Jika nilai signifikansi (Sig.) lebih besar dari 0,05, maka
kesimpulannya adalah tidak terjadi gejala heteroskodastisitas dalam
model regresi.
2) Sebaliknya, Jika nilai signifikansi (Sig.) lebih kecil dari 0,05, maka
kesimpulannya adalah terjadi gejala heteroskodastisitas dalam
model regresi.
e. Uji Autokolerasi
Persamaan regresi yang baik adalah yang tidak memiliki
masalah autokolerasi, jika terjadi autokolerasi maka persamaan tersebut
menjadi tidak baik/tidak layak dipakai prediksi. Masalah autokorelasi
baru timbul jika ada korelasi secara linier antara kesalahan pengganggu
periode t (berada) dengan kesalahan pengganggu periode t-1
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(sebelumnya).75 Untuk mempercepat perhitungan ini peneliti juga
menggunakan SPSS Statistics Version 16.
Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi uji DurbinWatson (DW) dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Jika dw lebih kecil dari dL atau lebih besar dari (4-dL) maka
hipotesis nol ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi.
2) Jika dw terletak antara dU dan (4-dU), maka hipotesis nol diterima,
yang berarti tidak ada autokorelasi.
3) Jika dw terletak antara dL dan dU atau di antara (4-dU) dan (4-dL)
maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.
3. Uji Hipotesis
a. Analisis Regresi Linier Sederhana
Teknik analisis data untuk menjawab rumusan masalah no. 1
dan 2 yaitu dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana
untuk mengetahui apakah variabel independen yang ada dalam model
mempunyai pengaruh yang nyata secara serentak terhadap variabel
dependen, yaitu pengaruh variabel pendekatan emosional guru (X1)
terhadap motivasi belajar siswa (Y) dan pengaruh pemberian reward
(X2) terhadap motivasi belajar siswa (Y). Peneliti menggunakan
program SPSS Statistics Version 16 untuk mengolah data. Adapun
langkah-langkah pengambilan keputusan output SPSS adalah sebagai
berikut:
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Tony Wijaya, Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS: Untuk Skripsi, Tesis, dan
Disertai Contoh-Contoh Penelitian dan Interpretasi Output SPSS (Yogyakarta: Universitas Atma
Jaya Yogyakarta, 2013),122.
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1) Cara 1: jika Sig > 0,05 maka H0 diterima dan jika Sig < 0,05 maka
H0 ditolak.
2) Cara 2: jika t hitung< t tabel maka H0 diterima, sebaliknya jika t hitung >
t tabel maka H0 ditolak.76
Dilakukan uji t untuk pengujian signifikansi regresi sederhana,
yaitu untuk melihat pengaruh antara variabel bebas dengan variabel
terikat. Nilai t

hitung

dilihat pada konstanta regresi, sedangkan t

tabel

dengan alpha adalah 0,05.
Apabila hasil uji hipotesis menggunakan regresi sederhana
menunjukkan H0 ditolak maka artinya ada pengaruh antara variabel
bebas dengan variabel terikat sehingga perlu analisis lebih lanjut.
Untuk mengetahui besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel
terikat yaitu dengan melihat output SPSS tabel Anova B. Untuk
mengetahui berapa presentase variabel terikat dipengaruhi oleh
variabel bebas yaitu dengan cara mengalikan R Square dengan 100%.
b. Analisis Regresi Linier Ganda
Teknik analisis data untuk menjawab rumusan masalah no.3
yaitu dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, untuk
mengetahui pengaruh antara kedua variabel bebas yaitu pendekatan
emosional guru (X1) dan pemberian reward (X2) secara bersama-sama
terhadap variabel terikat yaitu motivasi belajar siswa (Y). Peneliti
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C. Trihendradi, Langkah Praktis Menguasai Statistik untuk Ilmu Sosial KesehatanKonsep & Penerapannya Menggunakan SPSS (Yogyakarta: Andi, 2013), 168.
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menggunakan SPSS Statistics Version 16 untuk mengolah data.
Adapun pengambilan keputusan output SPSS adalah sebagai berikut:
1) Cara 1: jika Sig > 0,05 maka H0 diterima dan jika Sig < 0,05 maka
H0 ditolak.
2) Cara 2: jika Fhitung<Ftabel maka H0 diterima, sebaliknya jika Fhitung
>Ftabel maka H0 ditolak.77
Dilakukan uji F untuk pengujian regresi ganda yaitu untuk
melihat pengaruh secara bersama-sama antara variabel bebas dengan
variabel terikat. Adapun rumus persamaan garis regresi linier berganda
yang digunakan yaitu Y= a+b1X1+b2X2.78 Untuk mengetahui besar
pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu dengan melihat
output SPSS tabel Anova B. Untuk mengetahui berapa presentase
variabel terikat dipengaruhi oleh variabel bebas secara bersama-sama
yaitu dengan cara mengalikan R Square dengan 100%.
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Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17 (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), 405.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Sejarah Singkat MA Muhammadiyah 1 Ponorogo
MA Muhammadiyah 1 Ponorogo adalah institusi pendidikan yang
cukup tua, yang berdiri sejak tahun 1940. Tahun 1940 dirintis dan di
pelopori oleh para pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah. Mendirikan
sebuah Madrasah dengan nama “Madrasah Wustha Muhammadiyah”
dengan visi dan misi Madrasah yang utama membentuk Kader
Persyarikatan (Mubaligh/Mubalighot). Setelah Madrasah berumur 3 tahun
berubah nama menjadi “Madrasah Wustha Mu’alimin Muhammadiyah”.
Tahun 1950 berubah nama menjadi “Perguruan Islam Menengah
(PIM). Tahun 1954, dengan adanya peraturan pemerintah , nama PIM
berubah menjadi “Pendidikan Guru Agama” (PGA). Masa belajar selama 6
tahun. Tahun 1973, dengan peraturan Pemerintah maka PGA berubah
menjadi “Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 Ponorogo”.
Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 sejak awal berdirinya sesuai
dengan izin Pendirian Madrasah dari Kantor wilayah Departemen Agama
RI,

No.

Ww.06.04/PP.00.6/3647/1992

dengan

Nomor

Statatistik

Madrasah ( NSM ) 31.2.35.02.16.267. Status DIAKUI berdasarkan
keputusan Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam dengan nomor E.IV/29/1994 tanggal 24 Maret
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1994. Sesuai dengan jenjang akreditasi dari Departeman Agama Republik
Indonesia nomor : E.IV/PP.03.2/KEP/13/2000 tanggal 09 Februari 2000
Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 memiliki Status DIAKUI. Sesuai
sertifikat Nomor Identitas Madrasah (NIS) Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Ponorogo nomor: 421 /1228/405.47/ 2003 Madrasah Aliyah
Muhammadiyah 1 tercatat dengan Nomor Identitas Madrasah (NIS) 31 00
20, dan terakhir sesuai dengan jenjang akreditasi yang dilakukan oleh
Dewan

Akreditasi

Madrasah

Provinsi

Jawa

Timur

Nomor

:

B/Kw.13.4/MA/342/2005 sebagai Madrasah TERAKREDITASI dengan
peringkat B ( Baik).79
2. Letak Geografis MA Muhammadiyah 1 Ponorogo
Madrasah Aliyah Muhammdiyah 1 berada di dalam Komplek
Perguruan Muhammadiyah Timur Bunderan Ponorogo, didalamnya terdiri
dari SD, SLTP, MTS, SMU dan MA Muhammadiyah. Menggunakan
lahan tanah wakaf bapak Djoko bin Hardjo Prawiro seluas 1190
m2 .Keberadaan MA Muhammadiyah 1 Ponorogo berada di satu komplek
dengan SD, SMP, SMA, MTS dan MA Muh. 1 Ponorogo, berhubung
SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo memasuki program RSBI memerlukan
tanah yang luas, dengan kebijakan PDM selaku yayasan yang
menaunginya maka ada Relokasi Bangunan yang awalnya MA
Muhammadiyah 1 Ponorogo Jl Batoro Katong No. 6 C

Kec. Ponorogo

Kab. Ponorogo di Komplek 1 relokasi ke Komplek 2 dilakukan pada

79
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tanggal 14 Robiul Awwal 1432 H dan bertepatan dengan tanggal 09 Maret
2011 M yakni di Jl. Stadion Timur No. 20 A Ponorogo Kelurahan
Kertosari Kec. Babadan Kab. Ponorogo.80
3. Visi, Misi, dan Tujuan MA Muhammadiyah 1 Ponorogo
a. Visi
Terbentuknya pelajar muslim yang berakhlak mulia,cakap,percaya
pada diri sendiri,berguna bagi bangsa dan negara,serta peduli dan
ramah terhadap lingkungan“.
b. Misi
1) Menanamkan peserta didik tentang syariat-syariat Islam dan
hukum-hukum Islam.
2) Membiasakan peserta didik dalam semangat disiplin,tanggung
jawab dan jujur.
3) Membekali peserta didik dengan ilmu yang amaliyah.
4) Membiasakan peserta didik beramal yang ilmiah.
5) Menanamkan

peserta

didik

nila-nilai

kebangsaan

dan

kemasyarakatan.
6) Melaksanakan budaya hidup bersih dan sehat sebagai wujud
pelestarian,pencegahan dan kerusakan lingkungan.
7) Menanamkan hidup hemat dalam upaya pelestarian lingkungan.
8) Membiaskan perilaku santun dalam upaya mencegah terjadinya
kerusakan linkungan.

80
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c. Tujuan Sekolah
Dalam rangka mengemban Misi, MA Muhammadiyah 1 Ponorogo
telah merumuskan beberapa tujuan antara lain:
1) Meningkatkan kualitas sikap dan amaliyah keagamaan islam warga
madrasah.
2) Meningkatkan prestasi belajar 0,25 dari tahun sebelumnya.
3) Meningkatkan dan mendayagunakan sarana prasarana yang
mendukung peningkatan prestasi akademik dan non akademik.
4) Menungkatkan

dalam

pengembangan

model

pembelajaran

lingkungan hidup terintegrasi pada semua mata pelajaran.
5) Meningkatkan dalam penggalian dan pengembangan materi dan
persoalan lingkungan hidup yang ada dimasyarakat sekitar.
6) Meningkatkan penanaman hidup hemat dalam upaya pelestarian
lingkungan.
7) Meningkatkan

pembiasaan

perilkau

santun

dalam

upaya

mencecgah terjadinya kerusakan lingkungan.81
4. Keadaan Guru, Tenaga Pendukung, Siswa, dan Sarana Prasarana
a. Keadaan Guru dan Tenaga Pendukung
Adapun untuk menyiapkan dan menciptakan lulusan yang
terbaik dan berkualitas tentu yang paling utama adalah perekrutan
tenaga pendidik yang handal dan juga mempunyai kemampuan sesuai
dengan bidang keilmuan yang diperlukan dalam lembaga. Untuk
81
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menunjang lulusan yang berkualitas ada banyak tenaga pengajar di
MA Muhammadiyah 1 Ponorogo yang berjumlah 22 tenaga pengajar.
Selain itu bukan hanya tenaga kerja yang handal dan
berkompeten dalam bidangnya. Di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo
ditunjang dengan para tenaga kependidikan atau karyawan yang sangat
membantu keberlangsungan proses belajar mengajar.82
b. Data Siswa MA Muhammadiyah 1 Ponorogo
Siswa adalah mereka yang resmi menjadi siswa di MA
Muhammadiyah 1 Ponorogo dan telah terdaftar dalam buku induk
siswa. Keadaan siswa dan siswi saat peneliti melakukan penelitian
tahun ajaran 2019/2020 yang berjumlah 78 siswa yang meliputi kelas
X, XI, dan XII. Siswa sekolah MA Muhammadiyah 1 Ponorogo
merupakan siswa yang berpartisipasi dan dapat membanggakan nama
sekolah baik di dalam kota maupun di luar kota Ponorogo.83
Tabel 4.1 Data Siswa MA Muhammadiyah 1 Ponorogo
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kelas

Laki-laki

Perempuan

Total

4
3
5
3
4
3

12
9
10
8
9
8

16
12
15
11
13
11
78

X IPA
X IPS
XI IPA
XI IPS
XII IPA
XII IPS
Jumlah Total

82
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c. Sarana Prasarana
Sarana dan prasarana sekolah sangat berpengaruh guna
terlaksananya belajar yang representatif, yang pada akhirnya dapat
membantu terbentuknya output yang baik. Sarana dan prasarana di MA
Muhammadiyah 1 Ponorogo termasuk dalam kategori baik. Terbukti
terdapat 6 ruang kelas untuk proses belajar mengajar dalam kondisi
baik, 1 ruang laboratorium IPA, 6 kamar mandi, 1 buah ruang TU, 1
buah ruang tamu, 1 buah ruang kepala sekolah, 1 buah ruang UKS, 1
mushla, dan 1 buah lab. Komputer.
Sarana dan prasarana merupakan hal pokok yang harus dimiliki
oleh sebuah lembaga pendidikan, dengan tunjangan sarana dan
prasarana yang memadai sebuah lembaga pendidikan dapat mencapai
tujuan pendidikan yang optimal sesuai dengan tujuan sekolah seperti
yang tercantum dalam visi dan misi MA Muhammadiyah 1 Ponorogo
untuk menjadikan siswa lebih kompeten.84

B. Deskripsi Data
1. Deskripsi

Data

tentang

Pendekatan

Emosional

Guru

di

MA

Muhammadiyah 1 Ponorogo
Deskripsi data dalam pembahasan ini bertujuan untuk memberikan
gambaran data tentang pendekatan emosional guru MA Muhammadiyah 1
Ponorogo. Data ini diperoleh dari angket yang disebarkan kepada siswa di

84
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MA Muhammadiyah 1 Ponorogo yang berjumlah 78 siswa. Skor angket
pendekatan emosional guru dapat dilihat pada lampiran 6. Adapun
rekapitulasi skor angket pendekatan emosional guru dapat dilihat dalam
tabel.
Tabel 4.2 Skor Jawaban Angket Pendekatan Emosional
Guru Siswa MA Muhammadiyah 1 Ponorogo
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17
18
18
20
21

Skor Angket
Pendekatan Emosional Guru
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
58
Jumlah

Frekuensi
3
2
4
3
5
2
4
3
4
8
3
5
3
4
5
5
6
7
1
1
78

2. Deskripsi Data tentang Pemberian Reward Siswa di MA Muhammadiyah
1 Ponorogo
Deskripsi data dalam pembahasan ini bertujuan untuk memberikan
gambaran data tentang pemberian reward siswa MA Muhammadiyah 1
Ponorogo. Data ini diperoleh dari angket yang disebarkan kepada siswa di
MA Muhammasiyah 1 Ponorogo yang berjumlah 78 siswa. Skor angket
pemberian reward siswa dapat dilihat pada lampiran 6. Adapun
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rekapitulasi skor angket pemberian reward siswa dapat dilihat dalam
tabel.
Tabel 4.3 Skor Jawaban Angket Pemberian Reward
Siswa MA Muhammadiyah 1 Ponorogo
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Skor Angket
Pemberian Reward Siswa
76
75
74
73
72
71
70
68
Jumlah

Frekuensi
7
7
6
20
12
10
14
2
78

3. Deskripsi Data tentang Motivasi Belajar Siswa di MA Muhammadiyah 1
Ponorogo
Deskripsi data dalam pembahasan ini bertujuan untuk memberikan
gambaran data tentang motivasi belajar siswa MA Muhammadiyah 1
Ponorogo. Data ini diperoleh dari angket yang disebarkan kepada siswa di
MA Muhammasiyah 1 Ponorogo yang berjumlah 78 siswa. Skor angket
motivasi belajar siswa dapat dilihat pada lampiran 6. Adapun rekapitulasi
skor angket motivasi belajar siswa dapat dilihat dalam tabel.
Tabel 4.4 Skor Jawaban Angket Motivasi Belajar Siswa
MA Muhammadiyah 1 Ponorogo
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Skor Angket
Pendekatan Emosional Guru
117
116
113
112
111
110
109
108

Frekuensi
1
1
4
2
5
1
2
9
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

107
106
105
104
103
102
101
100
99
98
94
Jumlah

10
2
8
8
2
4
5
7
5
1
1
78

Skor angket akhlak siswa dapat dilihat pada lampiran 6. Setelah
peneliti memperoleh data yang peneliti butuhkan sesuai dengan
pembahasan skripsi ini, data tersebut belum dapat dimengerti sebelum
diadakan analisis data.

C. Analisis Data (Pengujian Hipotesis)
1. Hasil Pengujian Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas
Tujuan uji normalitas untuk mengetahui apakah data dari
variabel yang diteliti normal atau tidak guna memenuhi asumsi klasik
tentang kenormalan data. Uji normalitas ini menggunakan rumus
Kolmogorov Smimov dengan bantuan SPSS. Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 4.5 Uji Normalitas Data Pendekatan Emosional Guru,
Pemberian Reward dan Motivasi Belajar Siswa

Berdasarkan perhitungan uji normalitas dengan Kolmogorov
Smiov tersebut diperoleh jumlah Asymp. Sig. (2 tailed) yaitu variabel
pendekatan emosional guru (X1) 0,416, variabel pemberian reward
(X2) 0,122, dan variabel motivasi belajar siswa (Y) 0,656. Jika
probilitas hasil hitungan lebih besar dari 0,05 artinya distribusi data
normal. Namun jika probobilitas kurang dari 0,05 maka distribusi data
tidak normal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel
pendekatan emosional guru (X1), variabel pemberian reward (X2),
dan variabel motivasi belajar siswa (Y) berdistribusi normal.
b. Uji Linieritas Data
Linieritas adalah hubungan linier antar variabel, yakni setiap
ada perubahan yang terjadi pada satu variabel akan diikuti dengan
besaran yang sejajar pada variabel lainnya. Untuk memastikan adanya
hubungan linieritas tersebut perlu dilakukan uji linieritas. Adapun
perhitungan menggunakan aplikasi SPSS dapat dilihat pada tabel
berikut:
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Tabel 4.6 Uji Linieritas Data Pendekatan Emosional Guru dan
Motivasi Belajar Siswa

Tabel 4.7 Uji Linieritas Data Pemberian Reward dan
Motivasi Belajar Siswa

Koefisien linieritas dapat dilihat di kolom F dan Sig. Pada
baris Deviation from Linearity. Ketentuannya adalah jika sig (P) >
0,05 = linier, sedangkan Sig. (P) < 0,05 = tidak linier.
1.

Pasangan variabel “Pendekatan Emosional Guru” dan “Motivasi
Belajar Siswa” memiliki F = 1,134 dan Sig = 0,345

2.

Pasangan variabel “Pemberian Reward” dan “Motivasi Belajar
Siswa” memiliki F = 2,133 dan Sig = 0,060
Tingkat Signifikansi kedua pasang variabel di atas 0,05 (P >

0,05). Dengan demikian, hubungan data skor kedua pasang variabel
tersebut dinyatakan linier.
c. Multikolinieritas
Uji multikolinieritas merupakan uji yang ditujukan untuk
menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar
variabel bebas (variabel independen). Adapun dapat dikatakan terjadi
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multikolinieritas apabila koefisien korelasi antara variabel bebas (x1,
dan x2, x3 dan x4, dan seterusnya) lebih besar dari 0,60 (pendapat
lain: 0,50 dan 0,90). Dikatakan tidak terjadi multikolinieritas jika
koefisien korelasi antar variabel bebas lebih kecil atau sama dengan
0,60 (r≤0,60).
Tabel 4.8 Uji Multikolinieritas Data Pendekatan Emosional,
Pemberian Reward dan Motivasi Belajar Siswa

Berdasarkan perhitungan uji multikolinieritas dapat diketahui
hasilnya sebagai berikut:
Menggunakan besaran tolerance (α) dan Variance Inflation Factor
(VIF). Jika menggunakan alpha/tolerance = 10% atau 0,10, maka VIF
= 10. Adapun diperoleh VIF hitung (VIF X1= 1,359 dan VIF X2=
1,359) < VIF 10 dan semua tolerance antarvariabel bebas
(0,736=73,6%) di atas 10%. Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa antarvariabel bebas tidak terjadi multikolinieritas.
d. Heteroskodastisitas
Adapun

dasar

pengambilan

keputusan

dalam

heteroskodastisitas dengan uji glejser adalah sebagai berikut:

uji
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1) Jika nilai signifikansi (Sig.) lebih besar dari 0,05, maka
kesimpulannya adalah tidak terjadi gejala heteroskodastisitas
dalam model regresi.
2) Sebaliknya, Jika nilai signifikansi (Sig.) lebih kecil dari 0,05, maka
kesimpulannya adalah terjadi gejala heteroskodastisitas dalam
model regresi.
Tabel 4.9 Uji Heteroskodastisitas Data Pendekatan Emosional,
Pemberian Reward dan Motivasi Belajar Siswa

Berdasarkan output di atas diketahui nilai signifikansi (Sig.)
untuk variabel pendekatan emosional guru (X1) adalah 0,217.
Sementara, nilai signifikansi (Sig.) untuk variabel pemberian reward
(X2) adalah 0,183. Dengan demikian dapat disimpulkan nilai
signifikansi (Sig.) kedua variabel di atas lebih besar dari 0,05 berarti
tidak terjadi gejala heteroskodastisitas dalam model regresi.
e. Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model
regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t
dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 sebelumnya. Jika
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terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Adapun
uji autokorelasi ini menggunakan uji Durbin Watson (DW test).
Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi uji DurbinWatson (DW) dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Jika dw lebih kecil dari dL atau lebih besar dari (4-dL) maka
hipotesis nol ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi.
2) Jika dw terletak antara dU dan (4-dU), maka hipotesis nol
diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi.
3) Jika dw terletak antara dL dan dU atau di antara (4-dU) dan (4dL), maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.
Tabel 4.10 Uji Autokorelasi Data Pendekatan Emosional,
Pemberian Reward dan Motivasi Belajar Siswa

Berdasarkan output di atas diketahui nilai dw 2,234.
Selanjutnya nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel signifikansi
5%, jumlah sampel n=78 dan jumlah variabel 2 (k=2)=2,78 (dilihat
pada tabel Durbin Watson) diperoleh nilai dU 1,685 dan dL 1,580.
Nilai dw 2,234 lebih besar dari batas atas (dU) yakni 1,6851 dan
kurang dari (4-dU) 4-1,685= 2,315, sehingga dapat disimpulkan
bahwa tidak ada autokorelasi.

83

2. Hasil Pengujian Hipotesis
a. Analisis Data Tentang Pengaruh Pendekatan Emosional Guru dan
Pemberian

Reward

Terhadap

Motivasi

Belajar

Siswa

MA

Muhammadiyah 1 Ponorogo.
Setelah peneliti melakukan perhitungan dan data yang
diperoleh sudah normal dan linier, baik itu data pendekatan emosional
guru, pemberian reward maupun motivasi belajar siswa, data tersebut
belum dapat dimengerti sebelum diadakan analisis data. Untuk
menganalisis data, peneliti menggunakan SPSS 16.
1) Analisis data tentang pendekatan emosional guru terhadap
motivasi belajar siswa
Setelah data terkumpul dan data sudah normal, kemudian
ditabulasikan. Adapun untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh
antara pendekatan emosional guru dan motivasi belajar siswa MA
Muhammadiyah 1 Ponorogo, peneliti menggunakan rumus regresi
sederhana. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 4.11 Coeficient Pendekatan Emosional Guru dan
Motivasi Belajar Siswa
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Berdasarkan nilai t dari tabel di atas diperoleh thitung 2,992.
Sedangkan, untuk mencari ttabel dapat dilihat pada tabel distribusi
t, dengan menggunakan rumus:
= α/2

ttabel

= 0,05/2 = 0,025
Derajat kebebasan (df)

= n-2
= 78-2 = 76

Diperoleh 0,025 ; 76 kemudian dilihat di distribusi nilai t
tabel, maka didapat nilai ttabel sebesar 1,995. Karena thitung 2,992 >
ttabel 1,995, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak yang
artinya terima Ha1 yaitu ada pengaruh pendekatan emosional guru
terhadap motivasi belajar siswa kelas MA Muhammadiyah 1
Ponorogo tahun ajaran 2019/2020.
Tabel 4.12 Model Summary Pendekatan Emosional Guru dan
Motivasi Belajar Siswa

Tabel

di

atas

menjelaskan

besarnya

nilai

korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 0,325 dan dijelaskan besar
presentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang
disebut koefisien determinasi yang merupakan hasil dari
penguatan R. Dari output tersebut diperoleh koefisien R Square
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sebesar 0,105 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh
pendekatan emosional guru terhadap motivasi belajar siswa MA
Muhammadiyah 1 Ponorogo sebesar 10,5%, sedangkan sisanya
dipengaruhi variabel lainnya. Untuk mengetahui hasil perhitungan
terperinci dapat dilihat di lampiran 8.
2) Analisis data tentang pemberian reward terhadap motivasi belajar
siswa
Adapun untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara
pemberian

reward

dan

motivasi

belajar

siswa

MA

Muhammadiyah 1 Ponorogo, peneliti menggunakan rumus regresi
sederhana. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 4.13 Coeficient Pemberian Reward dan
Motivasi Belajar Siswa

Berdasarkan nilai t dari tabel di atas diperoleh thitung 2,265.
Sedangkan, untuk mencari ttabel dapat dilihat pada tabel distribusi
t, dengan menggunakan rumus:
ttabel

= α/2
= 0,05/2 = 0,025

Derajat kebebasan (df)

= n-2
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= 78-2 = 76
Diperoleh 0,025 ; 76 kemudian dilihat di distribusi nilai t
tabel, maka didapat nilai ttabel sebesar 1,995. Karena thitung 2,265 >
ttabel 1,995, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak yang
artinya terima Ha2 yaitu ada pengaruh pemberian reward terhadap
motivasi belajar siswa kelas MA Muhammadiyah 1 Ponorogo
tahun ajaran 2019/2020.
Tabel 4.14 Model Summary Pemberian Reward dan
Motivasi Belajar Siswa

Tabel

di

atas

menjelaskan

besarnya

nilai

korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 0,251 dan dijelaskan besar
presentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang
disebut koefisien determinasi yang merupakan hasil dari
penguatan R. Dari output tersebut diperoleh koefisien R Square
sebesar 0,063 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh
pemberian reward

terhadap

motivasi

belajar

siswa MA

Muhammadiyah 1 Ponorogo sebesar 6,3%, sedangkan sisanya
dipengaruhi variabel lainnya. Untuk mengetahui hasil perhitungan
terperinci dapat dilihat di lampiran 8.
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3) Analisis data tentang pengaruh pendekatan emosional guru dan
pemberian reward

terhadap motivasi

belajar siswa MA

Muhammadiyah 1 Ponorogo
Adapun untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara
pendekatan emosional guru dan pemberian reward terhadap
motivasi belajar siswa MA Muhammadiyah 1 Ponorogo, peneliti
menggunakan rumus regresi linier ganda. Rumus persamaan garis
regresi linier berganda yang digunakan yaitu Y= a+b1X1+b2X2.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 4.15 Coeficient Pengaruh Pendekatan Emosional
Guru dan Pemberian Reward Terhadap Motivasi Belajar

Berdasarkan tabel coeficient (a) menunjukkan bahwa
model persamaan regresi berganda untuk memperkirakan
motivasi belajar yang dipengaruhi oleh pendekatan emosional
guru dan pemberian reward adalah Y = 70,397 + 0,227x1 +
0,267x2.
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Tabel 4.16 Tabel Anova Pengaruh Pendekatan Emosional
Guru dan Pemberian Reward Terhadap Motivasi Belajar
Siswa

Berdasarkan tabel anova diatas diketahui bahwa Fhitung
sebesar 4,879. Sedangkan, untuk mencari Ftabel dapat dilihat pada
tabel distribusi F, dengan menggunakan rumus:
Ftabel

= Fα (n-3)
= F0,05 (78-3=75)
= 2,73 (dilihat pada baris ke-2 tabel )
Dengan demikian diperoleh Fhitung 4,879 > Ftabel 2,73,

sedangkan tingkat signifikansi/probabilitas 0,010 < 0,05. Dengan
demikian, disimpulkan bahwa H0 ditolak yang berarti terima Ha3
yaitu ada pengaruh secara bersama-sama pendekatan emosional
guru dan pemberian reward terhadap motivasi belajar siswa MA
Muhammadiyah 1 Ponorogo tahun ajaran 2019/2020.
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Tabel 4.17 Tabel Model Summary Pengaruh Pendekatan
Emosional Guru dan Pemberian Reward Terhadap Motivasi
Belajar Siswa

Tabel

di

atas

menjelaskan

besarnya

nilai

korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 0,339 dan dijelaskan besar
presentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang
disebut koefisien determinasi yang merupakan hasil dari
penguatan R. Dari output tersebut diperoleh koefisien R Square
sebesar 0,115 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh
pendekatan emosional guru dan pemberian reward terhadap
motivasi belajar siswa MA Muhammadiyah 1 Ponorogo adalah
sebesar 11,5%, sedangkan sisanya dipengaruhi variabel lainnya.
Untuk mengetahui hasil perhitungan terperinci dapat dilihat di
lampiran 8.

D. Interpretasi dan Pembahasan
1. Pengaruh pendekatan emosional guru terhadap motivasi belajar siswa
Pendekatan emosional guru mempunyai pengaruh terhadap
motivasi belajar siswa yang diperoleh dari nilai regresi linier sederhana
yang menghasilkan thitung sebesar 2,992 dengan tingkat signifikan sebesar
0,004. Karena taraf signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga Ha
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diterima. Adapun hasil dari perhitungan SPSS 16, pendekatan emosional
guru mempunyai pengaruh terhadap motivasi belajar siswa sebesar
10,5%, sedangkan sisanya dipengaruhi variabel yang lain. Berdasarkan
hasil tersebut dapat diartikan jika pendekatan emosional guru yang
dilakukan kepada murid akan berpengaruh meningkatkan motivasi belajar
siswa MA Muhammadiyah 1 Ponorogo.
2. Pengaruh pemberian reward terhadap motivasi belajar siswa
Pemberian reward mempunyai pengaruh terhadap motivasi
belajar siswa yang diperoleh dari nilai regresi linier sederhana yang
menghasilkan thitung sebesar 2,265 dengan tingkat signifikan sebesar 0,026.
Karena taraf signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga Ha
diterima. Adapun hasil dari perhitungan SPSS 16, pemberian reward
mempunyai pengaruh terhadap motivasi belajar siswa sebesar 6,3%,
sedangkan sisanya dipengaruhi variabel yang lain. Berdasarkan hasil
tersebut dapat diartikan jika pemberian reward kepada siswa, maka akan
meningkatkan motivasi belajar siswa MA Muhammadiyah 1 Ponorogo.
3. Pengaruh pendekatan emosional guru dan pemberian reward terhadap
motivasi belajar siswa
Pendekatan emosional guru dan pemberian reward mempunyai
pengaruh terhadap motivasi belajar siswa dengan hasil Fhitung pada tabel
anova sebesar 4,879 dengan perolehan signifikansi 0,010. Karena taraf
signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga Ha diterima. Adapun
hasil dari perhitungan SPSS 16, pendekatan emosional guru dan

91

pemberian reward mempunyai pengaruh terhadap motivasi belajar siswa
sebesar 11,5%, sedangkan sisanya dipengaruhi variabel yang lain.
Berdasarkan hasil tersebut dapat diartikan jika pendekatan emosional guru
dan pemberian reward terhadap siswa bisa menimbulkan motivasi belajar
siswa MA Muhammadiyah 1 Ponorogo.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Penelitian ini berupaya menjelaskan pengaruh pendekatan emosional
guru dan pemberian reward terhadap motivasi belajar. Dari rumusan masalah
yang telah dijelaskan penulis pada bab I dan hasil pengujian data yang telah
dilakukan serta pembahasan yang telah dikemukakan pada Bab IV
sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dari penelitian ini
sebagai berikut:
1. Pendekatan emosional guru berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa
MA Muhammadiyah 1 Ponorogo sebesar 10,5%, sedangkan sisanya
dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti. Hal ini ditunjukkan oleh hasil
thitung>ttabel yaitu 2,992>1,995 yang berarti Ha diterima dan Ho ditolak.
2. Pemberian reward berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa MA
Muhammadiyah

1

Ponorogo

sebesar

6,3%,

sedangkan

sisanya

dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti. Hal ini ditunjukkan oleh hasil
thitung>ttabel yaitu 2,265>1,995 yang berarti Ha diterima dan Ho ditolak.
3. Pendekatan emosional guru dan pemberian reward secara bersama-sama
berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa MA Muhammadiyah 1
Ponorogo sebesar 11,5%, sedangkan sisanya dipengaruhi variabel lain
yang tidak diteliti. Hal ini ditunjukkan oleh hasil Fhitung>Ftabel yaitu
4,879>2,73 yang berarti Ha diterima dan Ho ditolak.
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B. Saran
1. Bagi sekolah, hasil penelitian ini sebagai bahan masukan bagi sekolah
dalam meningkatkan model pembelajaran terutama guru. harus dapat
menguasai emosional diri dan siswanya, juga memberikan sebuah hadiah
ataupun reward kepda siswa yang berprestasi agar motivasi belajar siswa
meningkat.
2. Bagi guru, hasil penelitian ini memberikan masukan dan motivasi untuk
meningkatkan motivasi belajar siswa. Dengan mengingat hasil penelitian
ini, bahwa pendekatan emosional lebih besar pengaruhnya daripada
pemberian reward dalam mempengaruhi motivasi belajar siswa, maka
diharapkan guru untuk terus melakukan pendekatan secara emosional
kepada siswa, khususnya yang memiliki keterbatasan.
3. Berdasarkan penelitian diatas, penelitian ini memberikan informasi bahwa
pendekatan emosional guru dan pemberian reward berpengaruh terhadap
motivasi belajar siswa MA Muhammadiyah 1 Ponorogo. Akan tetapi
motivasi belajar siswa tidak hanya dipengaruhi oleh dua variabel tersebut,
melainkan dapat dipengaruhi oleh faktor lain yang belum diteliti. Maka
dari itu peneliti berikutnya diharapkan mampu meneliti faktor lain yang
dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa.
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