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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran merupakan suatu proses yang dilakukan secara sadar 

pada setiap individu atau kelompok untuk merubah sikap dari tidak tahu 

menjadi tahu sepanjang hidupnya. Sedangkan proses belajar mengajar 

merupakan kegiatan pokok sekolah yang di dalamnya terjadi proses siswa 

belajar dan guru mengajar dalam konteks interaktif dan terjadi interaksi 

edukatif antara guru dan siswa, sehingga terdapat perubahan dalam diri 

siswa baik perubahan pada tingkat pengetahuan, pemahaman dan 

keterampilan ataupun sikap. Melalui proses mengajar tersebut akan 

dicapai tujuan pendidikan tidak hanya dalam hal membentuk perubahan 

tingkah laku dalam diri siswa, akan tetapi juga meningkatkan pengetahuan 

yang ada dalam diri siswa.  

Dalam pendidikan saat ini, terutama di TK Aisyiyah Bustanul 

Athfal 1 Purwokerto, guru seringkali mendapatkan kesulitan dalam 

pembelajaran. Misalnya: siswa merasa bosan ketika pembelajaran 

berlangsung karena tidak ada yang membuat semangat dalam 

pembelajaran tersebut. Hal ini menyebabkan  kurang aktifnya siswa dalam 

kegiatan pembelajaran, apalagi pada pelajaran yang dianggapnya sulit. 

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utamanya 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan 
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mengevaluasi peserta didik dalam jalur formal. Guru dalam menjalankan 

fungsinya diantaranya berkewajiban untuk menciptakan suasana 

pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dialogis, dan 

memberikan motivasi kepada siswa dalam membangun gagasan, prakarsa, 

dan tanggung jawab siswa untuk belajar. 

Untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di TK Aisyiyah 

Bustanul Athfal 1 Purwokerto, maka harus dicarikan solusi. Seorang guru 

perlu mengembangkan pendekatan dan metode yang lebih bervariatif 

untuk mengatasi berbagai kesulitan siswa seperti rasa jenuh, bosan, adanya 

kemungkinan peserta didik kurang mendapat motivasi dari orang tua siswa 

dalam mendukung anaknya atau faktor lingkungan yang kurang 

mendukung. Untuk itu, guru harus mencari strategi atau inisiatif agar 

siswa dapat tertarik atau lebih antusias dalam proses belajar mengajar. 

Teori motivasi yang dikemukakan oleh Salvin bahwa motivasi 

belajar adalah memberikan penghargaan kepada kelompok terhadap 

personal maupun kelompok yang mampu mengekspresikan ide, 

pernyataan serta pendapat. Pemberian perhatian yang cukup terhadap 

siswa dengan segala potensi yang dimilikinya merupakan bentuk motivasi 

yang sederhana, karena banyak yang tidak memiliki motivasi belajar 

diakibatkan tidak dirasakannya adanya perhatian. Sebagaimana yang 

dijelaskan Dimyati dan Mudjiono (2002:42) prinsip-prinsip yang berkaitan 

dengan perhatian dan motivasi pembelajaran yaitu perhatian merupakan 

peranan penting dalam kegiatan belajar. 
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Pemberian hadiah dan pujian merupakan reward atau penghargaan 

atas perilaku baik yang dilakukan anak. Hal ini sangat diperlukan dalam 

hubungannya dengan minat dan penerapan disiplin pada anak. Reward 

atau penghargaan memiliki tiga fungsi penting dalam mengajari anak 

berperilaku yang disetujui secara sosial. Fungsi yang pertama ialah 

memiliki nilai pendidikan. Yang kedua, pemberian reward harus menjadi 

motivasi bagi anak untuk mengulangi perilaku yang diterima oleh 

lingkungan atau masyarakat. Melalui reward, anak justru akan lebih 

termotivasi untuk mengulangi perilaku yang memang diharapkan oleh 

masyarakat. Fungsi yang terakhir ialah untuk memperkuat perilaku yang 

disetujui secara sosial dan tiadanya penghargaan melemahkan keinginan 

untuk mengulangi perilaku tersebut. Dengan kata lain, anak akan 

mengasosiasikan reward dengan perilaku yang disetujui masyarakat. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas dalam 

kaitannya dengan motivasi belajar, peneliti tertarik untuk menerapkan, 

melihat, dan mengetahui pengaruh pemberian reward melalui papan 

prestasi terhadap motivasi belajar pada peserta didik kelompok B di TK 

Aisyiyah Bustanul Athfal 1 Purwokerto. Oleh karena itu, peneliti mencoba 

membuat peserta didik lebih aktif didalam kegiatan pembelajaran, dan 

meningkatkan semangat belajar dalam diri peserta didik dengan pemberian 

reward melalui papan prestasi. Diharapkan dapat meningkatkan motivasi 

mereka untuk lebih giat belajar dalam proses pembelajaran di kelas. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini yaitu: “Adakah Pengaruh Signifikan Pemberian 

Reward Melalui Papan Prestasi Terhadap Motivasi Belajar ( Di Kelompok 

B TK Aisyiyah Bustanul Athfal 1 Purwokerto Semester Genap Tahun 

Ajaran 2015-2016 ) ?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Apakah Ada Pengaruh 

Pemberian Reward Melalui Papan Prestasi Terhadap Motivasi Belajar ( Di 

Kelompok B TK Aisyiyah Bustanul Athfal 1 Purwokerto Semester Genap 

Tahun Ajaran 2015-2016 ). 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

masukan dan informasi secara teoritik ilmu pengetahuan, khususnya 

tentang reward untuk proses pembelajaran dan pengaruhnya terhadap 

antusias belajar dalam kegiatan pembelajaran. 

 2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar penelitian awal 

untuk melakukan penelitian lanjut tentang model-model 
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pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar peserta 

didik. 

b. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan untuk 

guru dalam pemberian reward pada peserta didik sehingga dapat 

dipergunakan sebagai acuan untuk lebih meningkatkan kualitas 

pembelajaran. 

c. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan hal yang positif 

dalam pembelajaran guna meningkatkan kualitas mutu akademik 

peserta didik. 
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