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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Pembahasan Teori 

1. Konsep Dasar Reward 

a. Definisi Reward 

Reward berasal dari bahasa Inggris yang artinya hadiah, 

ganjaran, penghargaan atau imbalan. Reward sebagai alat pendidikan 

diberikan ketika siswa melakukan sesuatu yang baik. Menurut 

Djamarah (2008: 182), reward (hadiah) adalah memberikan sesuatu 

kepada orang lain sebagai penghargaan atau kenang-kenangan 

(cenderamata). Hadiah yang diberikan kepada orang lain berupa apa 

saja, tergantung dari keinginan pemberi. Bentuk reward yang lain 

juga bisa disesuaikan dengan prestasi yang dicapai oleh seseorang. 

Semua orang berhak menerima hadiah dari seseorang dengan motif-

motif tertentu. 

Menurut Dagun (dalam Kamus Besar Ilmu Pengetahuan: 

2013), ganjaran/ reward adalah upah, hadiah, konsekuensi positif 

yang mengikuti suatu tindakan. Imbalan yang diterima dengan 

menjalankan perilaku tertentu. Biasanya berfungsi sebagai penguat 

respons. 

Menurut Martin dan Pear (dalam Purwanta, 2012), 

pengukuhan positif sering disinonimkan dengan kata “hadiah” atau 
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“reward”. Pengukuhan positif adalah suatu peristiwa yang 

dihadirkan dengan segera yang mengikuti perilaku, yang 

menyebabkan perilaku tersebut meningkat frekuensinya. Secara 

prinsip, pengukuh positif menyatakan bahwa jika dalam suatu 

situasi seseorang melakukan sesuatu kemudian yang diikuti dengan 

segera oleh pengukuh positif, maka orang itu akan cenderung 

mengulanginya untuk melakukan hal yang sama pada situasi yang 

cenderung sama. 

Menurut Purwanto (2007: 182), reward adalah alat untuk 

mendidik anak-anak supaya anak merasa senang karena perbuatan 

atau pekerjaannya mendapat penghargaan. 

 Ganjaran atau hadiah adalah berbagai bentuk apresiasi atau 

penghargaan terhadap suatu prestasi (Seri Ayahbunda, 2006). 

Sesuai definisi di atas, hadiah diberikan setelah anak mencapai 

prestasi tertentu. Bukan sebelumnya, seperti yang kita kenal 

dengan istilah “sogok”, atau hadiah yang diberikan agar anak mau 

melakukan sesuatu. Masih banyak orangtua dan guru yang 

menganggap hadiah tidak penting, karena sudah seharusnya anak 

bertingkah laku baik dan dapat diterima oleh kelompoknya tanpa 

harus mendapat “bayaran”. Sementara yang lain menganggap 

hadiah hanya akan melakukan sesuatu yang seharusnya memang 

mereka lakukan. Akibatnya, banyak orangtua dan orang dewasa 

yang sedikit sekali memberi ganjaran ketimbang hukuman. Padahal 
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seperti halnya hukuman, hadiah berperan penting dalam 

pembentukan tingkah laku anak. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan 

bahwa reward adalah segala sesuatu yang berupa penghargaan 

yang menyenangkan perasaan yang diberikan kepada siswa karena 

telah berperilaku baik, mendapat hasil atau telah berhasil 

melaksanakan tugas yang diberikan guru dengan baik sehingga 

siswa senantiasa termotivasi untuk mengulang perbuatannya 

kembali. Diharapkan dari pemberian reward tersebut muncul 

keinginan dari diri anak untuk lebih semangat belajar yang tumbuh 

dari dalam diri siswa sendiri. 

b. Fungsi Reward  

Menurut Dagun (dalam Kamus Besar Ilmu Pengetahuan: 

2013), ganjaran/ reward adalah upah, hadiah, konsekuensi positif 

yang mengikuti suatu tindakan. Imbalan yang diterima dengan 

menjalankan perilaku tertentu. Biasanya berfungsi sebagai penguat 

respons. 

Dalam buku Seri AyahBunda (2006) Ada tiga fungsi penting 

dari reward atau hadiah, yaitu: 

1) Memiliki nilai pendidikan. 

Hadiah adalah salah satu bentuk pengetahuan yang 

membuat anak segera tahu bahwa tingkah lakunya itu baik. Sama 
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halnya dengan hukuman yang menyadarkan anak bahwa tingkah 

lakunya tidak dapat diterima lingkungan. 

2) Memotivasi anak untuk mengulangi tingkah laku yang dapat 

diterima.  

Anak-anak umumnya akan bereaksi positif terhadap 

penerimaan lingkungan yang diekspresikan lewat hadiah. Hal ini 

mendorong mereka selanjutnya bertingkah laku baik agar 

mendapat hadiah lebih banyak. 

3) Memperkuat tingkah laku yang dapat diterima lingkungan. 

Apabila anak mendapat penghargaan atas tingkah lakunya, 

maka ia mendapatkan pemahaman bahwa apa yang dilakukannya 

itu berarti. Ini yang membuat anak termotivasi untuk terus 

mengulangi. Sementara anak yang “miskin” hadiah tidak tahu 

persis apakah yang dilakukannya itu berarti atau tidak. Akibatnya, 

tingkah laku yang sebenarnya baik tidak diulangi lagi.  

Menurut Purwanto (2007: 182), fungsi memberikan reward 

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

merasa senang karena perbuatan atau pekerjaannya mendapat 

penghargaan. Umumnya, anak mengetahui bahwa pekerjaan atau 

perbuataanya yang menyebabkan ia mendapat ganjaran itu baik. Jadi 

anak menjadi lebih giat lagi usahanya untuk memperbaiki atau 

mempertinggi prestasi yang telah dapat dicapainya. Dengan kata 
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lain, anak menjadi lebih keras kemauannya untuk bekerja atau 

berbuat yang lebih baik lagi. 

Menurut Elizabeth, fungsi hadiah dalam pendidikan ialah: 

1) Hendaknya hadiah mempunyai nilai mendidik. Dan anak merasa 

bahwa hal itu baik, hadiah mengisyaratkan bahwa perilaku 

mereka itu baik. 

2) Hadiah berfungsi sebagai motivasi untuk mengulangi perilaku 

yang disetujui secara sosial. Karena anak akan bereaksi secara 

positif terhadap persetujuan yang dinyatakan dengan 

penghargaan, di masa mendatang mereka berusaha untuk 

berperilaku dengan cara yang akan lebih banyak memberikan 

hadiah. 

3) Hadiah berfungsi untuk memperkuat perilaku yang disetujui 

secara sosial, dan tiadanya hadiah melemahkan keinginan untuk 

mengulangi perilaku itu. Hadiah harus digunakan untuk 

membentuk asosiasi yang menyenangkan dengan perilaku yang 

diinginkan. 

c. Macam-macam Reward 

Reward yang diberikan kepada siswa bentuknya bermacam-

macam, apapun bentuk hadiahnya , ia harus sesuai dengan kebutuhan 

anak. Menurut Djamarah  (2008) reward dapat dibedakan menjadi 

empat macam, yaitu: 
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1) Pujian 

 Pujian merupakan salah satu bentuk reward yang paling 

mudah dilakukan. Pujian dapat berupa kata-kata, seperti: bagus, 

baik, bagus sekali, dan sebagainya. Selain pujian berupa kata-

kata, pujian dapat juga berupa isyarat atau pertanda, misalnya 

dengan menunjukkan ibu jari (jempol), dengan menepuk bahu 

siswa, dengan tepuk tangan, dan sebagainya. 

2) Penghormatan  

Reward berupa penghormatan ada dua macam, yang 

pertama berbentuk semacam penobatan, yaitu anak yang 

mendapat penghormatan diumumkan dan ditampilkan dihadapan 

teman sekelas, teman satu sekolah atau mungkin dihadapan 

orangtua murid. Penghormatan kedua berbentuk pemberian 

kekuasaan untuk melakukan sesuatu, misalnya siswa yang 

mendapat nilai tertinggi saat mengerjakan soal latihan dipilih 

sebagai ketua kelompok diskusi. 

3) Hadiah 

Hadiah yang dimaksud disini adalah reward yang berbentuk 

barang. Hadiah yang diberikan dapat berupa alat-alat keperluan 

sekolah, seperti pensil, penggaris, buku, penghapus, dan 

sebagainya. Reward berupa hadiah disebut juga reward materiil. 
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 4) Tanda Penghargaan 

Reward yang berupa tanda penghargaan disebut juga 

dengan reward simbolis. Tanda penghargaan tidak dinilai dari 

segi harga dan kegunaan barang-barang tersebut, melainkan tanda 

penghargaan yang dinilai dari segi kesan atau nilai kegunaannya. 

Dari keempat macam reward yang sudah dijelaskan diatas, 

dalam penerapannya seorang guru dapat memilih bentuk macam-

macam reward yang cocok dengan siswa, dan disesuaikan dengan 

kondisi dan situasi, baik situasi dan kondisi dari siswa maupun 

situasi dan kondisi keuangan, jika hal itu menyangkut masalah 

keuangan. Dalam memberikan reward seorang guru hendaknya 

dapat mengetahui siapa yang berhak mendapatkan reward, seorang 

guru harus selalu ingat akan maksud reward dari pemberian reward 

itu. Seorang siswa yang pada suatu ketika menunjukkan hasil dari 

biasanya, mungkin sangat baik diberi reward. Dalam hal ini 

seorang guru hendaklah bijaksana jangan sampai reward 

menimbulkan iri hati pada siswa yang lain yang merasa dirinya 

lebih pandai, tetapi tidak mendapatkan reward.  

Menurut Suharsimi Arikunto ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan oleh pendidik (guru) dalam memberikan reward atau 

penghargaaan kepada siswa, yaitu: 

1) Penghargaan hendaknya disesuaikan dengan keadaan dan sifat 

dari aspek yang menunjukkan keistimewaan prestasi. 
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2) Penghargaan harus diberikan langsung sesudah perilaku yang 

dikehendaki dilaksanakan. 

3) Penghargaan harus diberikan sesuai dengan kondisi orang yang 

menerimanya. 

4) Penghargaan yang harus diterima anak hendaknya diberikan. 

5) Penghargaan harus benar-benar berhubungan dengan dengan 

prestasi yang dicapai oleh anak. 

6) Penghargaan harus diganti (bervariasi). 

7) Penghargaan hendaknya mudah dicapai. 

8) Penghargaan harus bersifat pribadi. 

9) Jangan memberikan penghargaan sebelum siswa berbuat. 

10) Pada waktu menyerahkan penghargaan hendaknya disertai 

penjelasan rinci tentang alasan dan sebab mengapa yang 

bersangkutan menerima penghargaan tersebut. 

Menurut Purwanto (2007) untuk menentukan ganjaran macam 

apakah yang baik diberikan kepada anak merupakan suatu hal yang 

sangat sulit. Ganjaran/ reward sebagai alat pendidikan banyak sekali 

macamnya. Sebagai contoh beberapa macam perbuatan atau sikap 

pendidik yang dapat merupakan ganjaran/ reward bagi anak 

didiknya: 

1) Guru mengangguk-angguk tanda senang dan membenarkan suatu 

jawaban yang diberikan oleh seorang anak. 
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2) Guru memberi kata-kata yang menggembirakan (pujian) seperti, 

“Rupanya sudah baik pula  tulisanmu, Min. Kalau kamu terus 

berlatih, tentu akan lebih baik lagi.” 

3) Pekerjaan dapat juga menjadi suatu ganjaran. Contoh, “Engkau 

akan segera saya beri soal yang lebih sukar sedikit, Ali, karena 

yang nomor 3 ini rupa-rupanya agak terlalu baik engkau 

kerjakan.” 

4) Ganjaran yang ditujukan kepada seluruh kelas sering sangat perlu. 

Misalnya, “Karena saya lihat kalian telah bekerja dengan baik dan 

lekas selesai, sekarang saya (bapak guru) akan mengisahkan 

sebuah cerita yang bagus sekali.” Ganjaran untuk seluruh kelas 

dapat juga berupa bernyanyi atau pergi berdarmawisata. 

5) Ganjaran dapat juga berupa benda-benda yang menyenangkan 

dan berguna bagi anak-anak. Misalnya pensil, buku tulis, gula-

gula atau makanan yang lain. Tetapi, dalam hal ini guru harus 

sangat berhati-hati dan bijaksana sebab dengan benda-benda itu, 

mudah benar ganjaran berubah menjadi “upah” bagi murid-murid. 

Menurut Martin dan Pear (dalam Purwanta, 2012), 

pengukuhan positif sering disinonimkan dengan kata “hadiah” atau 

“reward”. Ada banyak alternatif pilihan yang dapat dijadikan 

pengukuh, yaitu (1) makanan, (2) benda-benda konkret, (3) benda 

yang dapat ditukar sebagai pengukuh, (4) aktivitis, dan (5) tindakan 

bersifat sosial. 
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2. Konsep Dasar Motivasi Belajar 

a. Definisi Motivasi Belajar 

Motivasi dan belajar merupakan dua hal yang saling 

mempengaruhi. Istilah motivasi berasal dari kata motif yang dapat 

diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri individu, yang 

menyebabkan individu tersebut bertindak atau berbuat. Motif tidak 

dapat diamati secara langsung, tetapi dapat diinterpretasikan dalam 

tingkah lakunya, berupa rangsangan, dorongan atau pembangkit 

tenaga munculnya suatu tingkah laku tertentu.  

Menurut Uno (2009) belajar ialah proses perubahan tingkah 

laku seseorang setelah memperoleh informasi yang disengaja. Jadi, 

suatu kegiatan belajar ialah upaya mencapai berubahan tingkah laku, 

baik yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan, maupun 

sikap. Bahkan lebih luas lagi, perubahan tingkah laku ini tidak hanya 

mengenai perubahan pengetahuan, tetapi juga berbentuk kecakapan, 

kebiasaan, sikap, pengertian, penghargaan minat, dan penyesuaian 

diri. Pendeknya mengenai segala aspek organisasi atau pribadi 

seseorang. Belajar dalam arti yang luas, ialah proses perubahan 

tingkah laku yang dapat dinyatakan dalam bentuk penguasaan, 

penggunaan, dan penilaian atau mengenai sikap dan nilai-nilai 

pengetahuan serta kecakapan dasar yang terdapat dalam berbagai 

aspek kehidupan. 
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Menurut teori behavioristik (dalam buku Hamzah B. Uno, 

2009), belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari 

adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, 

belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal 

kemampuan untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai 

hasil interaksi antara stimulus dan respon. 

Haryu Islamuddin (2012: 259) menyatakan bahwa dalam 

proses belajar, motivasi sangat diperlukan, sebab seseorang yang 

tidak mempunyai motivasi dalam belajar, tak akan mungkin 

melakukan aktivitas belajar. 

Motivasi belajar merupakan unsur yang penting dalam proses 

pembelajaran. Ada atau tidaknya motivasi belajar dalam diri siswa 

akan menentukan apakah siswa akan terlibat serta aktif dalam proses 

pembelajaran atau bersifat pasif tidak peduli. Kedua kondisi ini tentu 

saja berakibat yang sangat berbeda dalam proses pembelajaran dan 

hasilnya. Dalam ruang kelas guru dihadapkan dengan berbagai 

macam siswa. Guru terkadang mengalami kesulitan untuk dapat 

memotivasi siswanya. Hal ini disebabkan oleh banyak hal: misalnya 

keterbatasan waktu, kebutuhan emosional setiap siswa yang perlu 

diperhatikan guru, tuntutan hasil yang belajar yang sesuai, dan lain-

lain. Berbagai kondisi tersebut menjadi sumber stres bagi para guru 

sehingga tidak bisa melaksanakan fungsinya sebagai motivator. 
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Komponen utama motivasi ada tiga yaitu kebutuhan, 

dorongan, dan tujuan. Kebutuhan muncul apabila terjadi ketidak 

seimbangan antara yang dimiliki dengan yang diharapan. Dorongan 

merupakan kekuatan mental yang berorientasi pada harapan atau 

pencapaian tujuan. Tujuan dalam hal ini adalah sebagai pemberi 

arahan pada perilaku manusia di dalamnya perilaku membaca 

pemahaman. 

Motivasi pada dasarnya dapat membantu dalam memahami 

dan menjelaskan perilaku individu, termasuk perilaku individu yang 

sedang belajar. Indikator motivasi belajar menurut Uno (2009: 23) 

dapat diklasifikasikan sebagai berikut: (1) adanya hasrat dan 

keinginan berhasil; (2) adanya dorongan dan kebutuhan dalam 

belajar; (3) adanya harapan dan cita-cita masa depan; (4) adanya 

penghargaan dalam belajar; (5) adanya kegiatan yang menarik dalam 

belajar; (6) adanya lingkungan belajar yang kondusif, sehingga 

memungkinkan seseorang siswa dapat belajar dengan baik. 

Menurut Islamuddin (dalam Mc. Donald: 2012, 259) 

mengatakan, motivation is a energy change within the person 

characterized by affective arousal and anticipatory goal reactions. 

Yang artinya motivasi adalah suatu perubahan energi di dalam 

pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya afektif (perasaan) 

dan reaksi untuk mencapai tujuan. Menurut Oemar Hamalik (dalam 

Dalyono, 2002) Perubahan energi dalam diri seseorang itu berbentuk 
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suatu aktivitas nyata berupa kegiatan fisik. Karena seseorang 

mempunyai tujuan tertentu dari aktivitasnya, maka seseorang 

mempunyai motivasi yang kuat mencapainya dengan segala upaya 

yang dapat dia lakukan untuk mencapainya. 

Menurut Uno (2009: 9), motivasi merupakan suatu dorongan 

yang timbul yang timbul oleh adanya rangsangan dari dalam maupun 

dari luar sehingga seseorang berkeinginan untuk mengadakan 

perubahan tingkah laku/ aktivitas tertentu lebih baik dari keadaan 

sebelumnya. 

 Santrock (2008: 510) mengungkapkan, motivasi adalah proses 

yang memberi semangat, arah dan kegigihan perilaku. Artinya, 

perilaku yang termotivasi adalah perilaku yang penuh energi, terarah 

dan bertahan lama. 

Menurut Atkinson (dalam Wahyuni, 2010) motivasi adalah 

sebuah istilah yang mengarah kepada adanya kecenderungan 

bertindak untuk menghasilkan satu atau lebih pengaruh-pengaruh. 

Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa motivasi adalah suatu usaha yang disadari untuk 

menggerakkan, mengarahkan dan menjaga tingkah laku seseorang 

agar ia terdorong untuk bertindak melakuan sesuatu sehingga dapat 

mencapai tujuan. 
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b. Fungsi Motivasi Belajar 

Motivasi belajar dianggap sangat penting dalam proses belajar 

dan pembelajaran dilihat dari fungsi, nilai dan manfaatnya. Hal 

tersebut menjadi acuan bahwa motivasi belajar mendorong 

timbulnya tingkah laku dan juga mempengaruhi serta dapat 

mengubah tingkah laku siswa. 

Menurut Dimyati dan Mudjiono (2009: 85) ada tiga fungsi 

motivasi: 

1) Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau 

motor yang melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan 

motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. 

2) Menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak 

dicapai. Dengan demikian motivasi dapat memberikan arah dan 

kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya. 

3) Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan 

apa yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, 

dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat 

bagi tujuan tersebut. 

Menurut Islamuddin (2012: 264) fungsi motivasi dalam proses 

belajar mengajar adalah: 1) Motivasi sebagai pendorong perbuatan, 

2) Motivasi sebagai penggerak perbuatan dan 3) Motivasi sebagai  

pengarah perbuatan. 
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Menurut Fudyartanto (dalam Wahyuni, 2010) motivasi 

memiliki beberapa fungsi, antara lain: 

1) Motivasi mengarahkan dan mengatur tingkah laku manusia. 

Motivasi sering diasosiasikan sebagai pembimbing, 

pengarah, dan berorientasi pada tujuan, sehingga tingkah laku 

yang termotivasi akan bergerak dalam suatu arah secara spesifik. 

Tingkah laku tersebut memiliki maksud, ketekunan, dan 

kegigihan. 

2) Motivasi sebagai penyeleksi tingkah laku. 

Dengan adanya motivasi, maka tingkah laku individu 

mempunyai arah kepada tujuan yang dipilih oleh individu itu 

sendiri. Misalnya, seorang siswa yang ingin lulus ujian, maka ia 

berkonsentrasi dengan menggunakan strategi-strategi yang 

terpilih untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini motivasi 

dideterminir oleh tujuan. 

3) Motivasi memberi energi dan menahan tingkah laku. 

Motivasi sebagai alasan atau predisposisi perbuatan, berarti 

menjadi tenaga pendorong dan peningkatan tenaga sehingga 

terjadilah perbuatan yang tampak pada organisme. Energi psikis 

yang tersedia pada diri individu tergantung pada besar kecilnya 

motivasi yang dia miliki. Jika motivasi kuat (besar), maka akan 

tersedia energi yang lebih besar. Sebaliknya, jika energi yang 

tersedia lemah (kecil), maka energi yang tersedia kecil. Semakin 
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besar sebuah motif, maka akan semakin bertambah efisien sebuah 

tingkah laku. Motivasi juga berfungsi untuk mempertahankan, 

agar perbuatan (minat) dapat berlangsung terus (lebih lama). 

c. Macam-macam Motivasi 

Ada 2 macam motivasi yang dikemukakan oleh Santrock 

(2008), yaitu: 

1) Motivasi Ekstrinsik 

Motivasi ekstrinsik yaitu melakukan sesuatu untuk 

mendapatkan sesuatu yang lain (cara untuk mencapai tujuan). 

Motivasi ekstrinsik sering dipengaruhi oleh insentif eksternal 

seperti imbalan dan hukuman. Misalnya, murid belajar keras 

dalam menghadapi ujian untuk mendapatkan nilai yang baik. 

Terdapat dua kegunaan dari hadiah, yaitu sebagai insentif agar 

mau mengerjakan tugas, dimana tujuannya adalah mengontrol 

perilaku siswa, dan mengandung informasi tentang penguasaan 

keahlian. 

2) Motivasi Intrinsik 

Motivasi intrinsik yaitu motivasi internal untuk melakukan 

sesuatu demi sesuatu itu sendiri (tujuan itu sendiri). Misalnya, 

murid belajar menghadapi ujian karena dia senang pada mata 

pelajaran yang diujikan itu. Murid termotivasi untuk belajar saat 

mereka diberi pilihan, senang menghadapi tantangan yang sesuai 

dengan kemampuan mereka, dan mendapat imbalan yang 
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mengandung nilai informasional tetapi bukan dipakai untuk 

kontrol, misalnya guru memberikan pujian kepada siswa. 

Terdapat dua jenis motivasi intrinsik, yaitu: 

a) Motivasi intrinsik berdasarkan determinasi diri dan pilihan 

personal. Dalam pandangan ini, murid ingin percaya bahwa 

mereka melakukan sesuatu karena kemauan sendiri, bukan 

karena kesuksesan atau imbalan eksternal. Minat intrinsik 

siswa akan meningkat jika mereka mempunyai pilihan dan 

peluang untuk mengambil tanggung jawab personal atas 

pembelajaran mereka. 

b) Motivasi intrinsik berdasarkan pengalaman optimal. 

Pengalaman optimal kebanyakan terjadi ketika orang merasa 

mampu dan berkonsentrasi penuh saat melakukan suatu 

aktivitas serta terlibat dalam tantangan yang mereka anggap 

tidak terlalu sulit tetapi juga tidak terlalu mudah. 

Menurut Islamuddin (2012: 260-263) ada dua macam motivasi, 

yakni motivasi yang berasal dari dalam diri pribadi seseorang yang 

disebut motivasi intrinsik dan motivasi yang berasal dari luar diri 

seseorang yang disebut motivasi ekstrinsik. 

1) Motivasi Intrinsik 

Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah motif-

motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang 
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dari luar, karena dalam setiap diri individu sudah ada dorongan 

untuk melakukan sesuatu. 

2) Motivasi Ekstrinsik 

Motivasi ekstrinsik adalah kebalikan dari motivasi intrinsik. 

Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi 

karena adanya perangsang dari luar. 

Dimyati dan Mudjiono (2009), membagi motivasi kedalam 

beberapa kelompok sebagai berikut: 

a. Motivasi dilihat dari dasar pembentukannya 

1) Motif-motif bawaan 

Motif bawaan adalah motif yang dibawa sejak lahir, 

jadi motivasi itu tanpa dipelajari. Sebagai contoh misalnya, 

dorongan untuk makan, dorongan untuk minum, dorongan 

untuk bekerja, dorongan untuk beristirahat, dorongan seksual, 

dan sebagainya. 

2) Motif-motif yang dipelajari 

Motif-motif yang dipelajari merupakan motivasi yang 

timbul karena dipelajari. Contohnya dorongan untuk belajar 

suatu cabang ilmu pengetahuan dan dorongan untuk mengajar 

sesuatu di dalam masyarakat. Motif-motif ini seringkali 

disebut dengan motif-motif yang diisyaratkan secara sosial. 
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b. Jenis motivasi menurut pembagian dari Woodworth dan Marquis 

(dalam Dimyati dan Mudjiono, 2009) 

1) Motif atau kebutuhan organis, misalnya kebutuhan untuk 

minum, makan, bernapas, seksual, berbuat, dan kebutuhan 

untuk beristirahat. 

2) Motif-motif darurat, misalnya dorongan untuk 

menyelamatkan diri, dorongan untuk membalas, untuk 

berusaha, untuk memburu. Jelasnya motivasi jenis ini timbul 

karena rangsangan dari luar. 

3) Motif-motif objektif. Dalam hal ini menyangkut kebutuhan 

untuk melakukan eksplorasi, melakukan manipulasi, untuk 

menaruh minat. Motif-motif ini muncul karena dorongan 

untuk dapat menghadapi dunia luar secara efektif. 

c. Motivasi jasmaniah dan rohaniah 

Ada beberapa ahli yang menggolongkan jenis motivasi 

menjadi dua jenis yakni motivasi jasmaniah dan motivasi 

rohaniah. Yang termasuk motivasi jasmaniah misalnya refleks, 

insting otomatis, nafsu. Sedangkan yang termasuk motivasi 

rohaniah adalah kemauan. Kemauan pada diri manusia terbentuk 

melalui empat momen, yaitu momen timbulnya alasan, momen 

pilih, momen putusan, dan momen terbentuknya kemauan. 
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d. Motivasi intrinsik dan ekstrinsik 

1) Motivasi intrinsik 

Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif 

atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena 

dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk 

melakukan sesuatu. Contohnya, seseorang yang senang 

membaca, tidak perlu ada yang menyuruh atau mendorongnya, 

ia sudah rajin mencari buku-buku untuk dibacanya. 

2) Motivasi ekstrinsik  

Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan 

berfungsinya karena adanya perangsang dari luar. Contohnya, 

seseorang itu belajar karena tahu besoknya akan ada ujian 

dengan harapan mendapatkan nilai baik sehingga akan dipuji 

oleh pacarnya atau temannya. 

d. Bentuk-bentuk Motivasi Belajar 

Menurut Djamarah (2008: 159), ada beberapa bentuk dan cara 

untuk menumbuhkan motivasi belajar anak didik, yaitu: 

1) Memberi angka 

Angka dimaksud adalah sebagai simbol atau nilai dari 

hasil aktivitas belajar peserta didik. Angka atau nilai yang baik 

mempunyai potensi yang besar untuk memberikan motivasi 

kepada peserta didik agar lebih giat belajar. Pemberian angka 

atau nilai yang baik juga penting diberikan kepada peserta didik 

Pengaruh Pemberian Reward..., Iga Hening Gayatri, FKIP UMP, 2016



26 

 

   

 

yang kurang bergairah belajar bila hal itu dianggap dapat 

memotivasi peserta didik untuk belajar dengan bersemangat. 

2) Hadiah 

Hadiah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain 

sebagai penghargaan atau kenang-kenangan/ cendera mata. 

Hadiah yang diberikan kepada orang lain biasanya berupa apa 

saja, tergantung dari keinginan pemberi. Hadiah bisa menjadi 

motivasi tersendiri bagi siswa. Misalnya, guru menjanjikan 

hadiah bagi anak didik yang berhasil mencapai angka standar, 

atau berhasil menjawab pertanyaan. Akan tetapi, pemberian 

hadiah harus dibatasi juga, jangan sampai anak didik hanya akan 

mau mendapatkan nilai yang tinggi atau menjawab pertanyaan 

guru hanya jika ia diberi hadiah. 

3) Kompetisi 

Kompetisi adalah persaingan, dapat digunakan sebagai 

alat motivasi untuk mendorong peserta didik agar mereka 

bergairah belajar. Persaingan baik dalam bentuk individu 

maupun kelompok diperlukan dalam pendidikan. Kondisi ini 

bisa dimanfaatkan untuk menjadikan proses interaksi belajar 

mengajar yang kondusif. Untuk menciptakan suasana yang 

demikian, metode mengajar memegang peranan. Guru bisa 

membentuk peserta didik kedalam beberapa kelompok belajar di 

kelas. 
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4) Ego-Involvement 

Menumbuhkan kesadaran kepada peserta didik agar 

merasakan pentingnya tugas dan menerimanya sebagai suatu 

tantangan sehingga bekerja keras dengan mempertaruhkan harga 

diri, adalah sebagai contoh salah satu bentuk motivasi yang 

cukup penting. Seseorang akan berusaha dengan segenap tenaga 

untuk mencapai prestasi yang baik dengan menjaga harga 

dirinya. Penyelesaian tugas dengan baik adalah simbol 

kebanggaan dan harga diri. Begitu juga dengan peserta didik 

sebagai subjek belajar. Peserta didik akan belajar dengan keras 

bisa jadi karena harga dirinya. 

5) Memberi Ulangan 

Ulangan bisa dijadikan sebagai motivasi. Peserta didik 

biasanya mempersiapkan diri dengan belajar jauh-jauh untuk 

menghadapi ulangan. Oleh karena itu, ulangan merupakan 

strategi yang cukup baik untuk memotivasi peserta didik agar 

lebih rajin belajar. Namun, ulangan tidak selamanya dapat 

digunakan sebagai alat motivasi. Ulangan yang guru lakukan 

setiap hari dengan tidak terprogram, hanya karena selera akan 

membosankan peserta didik. 

6) Mengetahui Hasil 

Mengetahui hasil belajar bisa dijadikan sebagai alat 

motivasi. Bagi peserta didik yang menyadari betapa besarnya 
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sebuah nilai prestasi belajar akan meningkatkan intensitas 

belajarnya untuk mendapatkan prestasi belajar yang melebihi 

prestasi belajar sebelumnya. Prestasi belajar yang rendah 

menjadikan peserta didik giat belajar untuk memperbaikinya. 

7) Pujian 

Pujian yang diucapkan pada waktu yang tepat dapat 

dijadikan sebagai alat motivasi. Pujian adalah bentuk apresiasi 

positif dan sekaligus merupakan motivasi yang baik. Guru bisa 

memanfaatkan pujian untuk memuji keberhasilan peserta didik 

dalam mengerjakan pekerjaan di sekolah. Pujian diberikan 

sesuai dengan hasil kerja, bukan dibuat-buat atau bertentangan 

sama sekali dengan hasil kerja peserta didik. 

8) Hukuman 

Meski hukuman sebagai apresiasi yang negatif, tetapi bila 

dilakukan dengan tepat dan bijak akan berfungsi sebagai alat 

motivasi yang baik dan efektif. Hukuman merupakan alat 

motivasi jika dilakukan dengan pendekatan edukatif, bukan 

karena dendam. Pendekatan edukatif dimaksud disini sebagai 

hukuman yang mendidik dan bertujuan memperbaiki sikap dan 

perbuatan peserta didik yang dianggap salah. Sehingga dengan 

hukuman yang diberikan itu peserta didik tidak akan 

mengulangi kesalahan atau pelanggaran. Minimal mengurangi 
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frekuensi pelanggaran dan akan lebih baik lagi jika peserta didik 

berhenti melakukannya di hari mendatang. 

Hukuman yang dapat diberikan guru dalam kontek 

mendidik, yaitu dengan memberikan hukuman berupa 

menghafal sebuah atau beberapa ayat Al-Quran, doa sehari-hari, 

surat-surat pendek, menghafal beberapa kosakata bahasa Arab 

atau bahasa Inggris, atau apa saja dengan tujuan mendidik. 

9) Hasrat untuk Belajar 

Hasrat untuk belajar berarti ada unsur kesengajaan, ada 

maksud untuk belajar. Hal ini akan lebih baik bila dibandingkan 

dengan segala kegiatan tanpa maksud. Hasrat untuk belajar 

berarti pada diri peserta didik itu memang ada motivasi untuk 

belajar, sehingga hasilnya akan lebih baik daripada peserta didik 

yang tidak berhasrat untuk belajar. 

10) Minat 

Minat adalah kecenderungan yang menetap untuk 

memperhatikan dan mengenang beberapa aktivitas. Minat 

adalah suatu rasa lebih suka dan tertarik pada suatu hal atau 

aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Peserta didik yang berminat 

terhadap sesuatu cenderung untuk memberikan perhatian yang 

lebih besar terhadap sesuatu yang diminati itu. Minat besar 

pengaruhnya terhadap aktivitas belajar. Peserta didik yang 

berminat terhadap suatu mata pelajaran akan mempelajarinya 
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dengan sungguh-sungguh karena ada daya tarik  baginya. Minat 

merupakan alat motivasi yang utama yang dapat 

membangkitkan gairah belajar peserta didik dalam rentang 

waktu tertentu.  

11) Tujuan yang Dicapai 

Tujuan yang diakui dan diterima dengan baik oleh peserta 

didik merupakan alat motivasi yang sangat penting, sebab 

dengan memahami tujuan yang harus dicapai, dirasakan anak 

sangat berguna dan menguntungkan, sehingga menimbulkan 

gairah untuk terus belajar. Tujuan pengajaran yang ingin dicapai 

guru sebaiknya guru beritahukan kepada peserta didik, sehingga 

peserta didik dapat memberikan alternative tentang pilihan 

tingkah laku yang mana yang harus diambil guna menunjang 

tercapainya rumusan tujuan pengajaran. Peserta didik berusaha 

mendengarkan penjelasan guru atau tugas yang akan 

diselesaikan oleh peserta didik untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. Perilaku peserta didik jelas dan terarah tanpa 

ada penyimpangan yang berarti. 
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B. Kerangka Berpikir 

Motivasi adalah perubahan pribadi seseorang yang ditandai dengan 

timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Hasil yang akan 

diperoleh antar masing-masing individu sangat berbeda-beda, seseorang 

yang memiliki motivasi tinggi maka akan lebih gigih dalam mencapai 

tujuan yang diharapkan, dengan demikian hasil yang diperoleh akan lebih 

baik dibanding dengan seseorang yang motivasinya sedang maupun 

rendah. 

Tujuan pemberian reward adalah untuk lebih mengembangkan dan 

mengoptimalkan motivasi yang bersifat intrinsik dari motivasi ekstrinsik, 

dalam artian siswa melakukan suatu perbuatan, maka perbuatan itu timbul 

dari kesadaran siswa itu sendiri.  

Seperti halnya telah disinggung di atas, bahwa Reward disamping 

merupakan alat pendidikan represif yang menyenangkan, Reward juga 

dapat menjadi pendorong atau motivasi bagi siswa belajar lebih baik lagi. 

Karenanya, dengan mengefektifkan pemberian reward melalui 

papan prestasi ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar pada 

peserta didik kelompok B di TK Aisyiyah Bustanul Athfal 1 Purwokerto, 

agar hasil belajar yang diperoleh juga semakin baik. 
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

 

C. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan pemaparan uraian tersebut, maka penulis akan 

mencoba membuat kesimpulan sementara yang masih harus dibuktikan 

kebenarannya, maka penulis membuat hipotesis yaitu: 

Ha :  Terdapat pengaruh pemberian reward melalui papan prestasi 

terhadap motivasi belajar di kelompok B TK Aisyiyah Bustanul 

Athfal 1 Purwokerto. 

Ho  :  Tidak terdapat pengaruh pemberian reward melalui papan    

prestasi terhadap motivasi belajar di kelompok B TK Aisyiyah 

Bustanul Athfal 1 Purwokerto. 

 

Kondisi awal 

peserta didik 

kelompok B 

TK ABA  1 

Purwokerto 

1.   Pelaksanaan pre test. 

2.  Melakukan kegiatan    

pembelajaran dengan 

memberikan reward 

melalui papan prestasi 

kepada kelas eksperimen. 

3.  Pemberian post test 

Adanya pengaruh 

terhadap 

motivasi belajar 

Kondisi 

akhir 
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