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ABSTRAK 

Richa Septiana. NIM 14 109 071 (2018). Judul Skripsi: “Pengaruh 

Pemberian Bintang Sebagai Reward Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar   

Anak Di TK Al Hikmah Koto Baru Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten 

Tanah Datar”, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Jurusan Pendidikan Islam 

Anak Usia Dini, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. 

Pokok permasalahan dalam SKRIPSI  ini adalah pengaruh pemberian 

bintang sebagai reward dalam meningkatkan motivasi belajar anak di TK Al 

Hikmah Koto Baru Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar. Tujuan 

pembahasan ini untuk mengetahui pengaruh pemberian bintang sebagai reward 

dalam meningkatkan motivasi belajar anak, di TK Al-Hikmah, Kecamatan Sungai 

Tarab, Kabupaten Tanah Datar. 

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan 

desain subjek tunggal (single subject desain) dengan tipe desain A-B yang 

merupakan sebuah desain yang digunakan untuk mendapatkan data-data dari 

permasalahan yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh 

pemberian bintang sebagai reward dalam meningkatkan motivasi belajar anak. 

Populasi berjumlah 23 orang, teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu 

purposive sampling yang mana pengambilan sampel berdasarkan ciri-ciri yang 

mempunyai hubungan erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui 

sebelumnya, sehingga jumlah sampel yang di dapat sebanyak 3 orang. Teknik 

pengumpulan data yang penulis gunakan melalui lembaran observasi. Pengolahan 

data dilakukan secara deskriptif kuantitatif. 

Dari penelitian yang penulis lakukan di lapangan dapat disimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh pemberian bintang sebagai reward dalam  meningkatkan 

motivasi belajar anak. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan hasil  baseline dari 

subjek Cd yang pada awalnya berada pada skor 18 dan pada intervensi mencapai 

skor 33. Kemudian pada subjek Rz yang pada awalnya berada pada skor 15 dan 

pada intervensi mencapai skor 29 dan subjek Rd yang pada awalnya berada pada 

skor 18 dan pada intervensi mencapai skor 32. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan hal yang penting bagi kelangsungan hidup 

manusia. Pendidikan merupakan perbuatan yang dilaksanakan oleh setiap 

manusia. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikann 

Nasional Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 dalam Nasruddin (2015:1) menyatakan bahwa: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses belajar agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

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

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

negara. 

Berdasarkan paparan undang-undang di atas jelaslah bahwa 

pendidikan merupakan proses belajar yang dilakukan oleh peserta didik untuk 

mengembangkan  potensi diri sehingga dapat memiliki kecerdasan spiritual 

keagamaan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

diri, masyarakat, bangsa dan Negara. Maka dari itu orang dewasa harus 

menyiapkan lingkungan yang baik untuk anak. Salah satu lingkungan yang 

mempengaruhi motivasi belajar anak diantaranya lingkungan keluarga dan 

lingkungan sekolah. 

Menurut Purwanto dalam Thobroni (2015:28) ada beberapa faktor 

yang mempengaruhi belajar yaitu: 

1. Faktor kematangan atau pertumbuhan 

Faktor ini berhubungan erat dengan kematangan atau tingkat 

pertumbuhan organ-organ tumbuh manusia.  

2. Faktor kecerdasan atau inteligensi 

Misalnya, anak umur empat belas tahun ke atas umunya telah 

matang untuk belajar ilmu pasti, tetapi pada kenyataannya tidak semua 

anak-anak tersebut pandai dalam ilmu pasti.  
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3. Faktor latihan dan ulangan 

Dengan rajin berlatih, sering melakukan hal yang berulang-ulang, 

kecakapan dan pengetahuan yang dimiliki semakin dikuasai dan makin 

mendalam.  

4. Faktor motivasi  

Motif merupakan pendorong bagi suatu organisme untuk melakukan 

sesuatu. Seseorang tidak akan mau berusaha mempelajari sesuatu dengan 

sebaik-baiknya jika ia tidak mengetahui pentingnya dan faedahnya dari 

hasil yang akan dicapai dari belajar. 

5. Faktor pribadi 

Setiap manusia memiliki sifat keprbadian masing-masing yang 

berbeda dengan manusia lainnya. Ada orang yang mempunyai sifat keras 

hati, halus perasaannya, berkemauan keras, tekun dan sifat sebaliknya. 

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa proses belajar dapat 

dipengaruhi oleh motivasi karena motivasi merupakan pendorong seseorang 

untuk melakukan sesuatu. Menurut Sardiman (2011:86-91) beberapa cara 

yang dapat menumbuh motivasi belajar yaitu Memberi angka, hadiah, 

saingan/kompetisi, ego-involvement, memberi ulangan, mengetahui hasil, 

pujian, hukuman, hasrat ntuk belajar, minat, tujuan yang diakui. 

Mendukung hal tersebut, Sardiman (2007:73) menyatakan  bahwa 

motivasi belajar merupakan daya upaya yang mendorong seseorang untuk 

melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam 

dan didalam subjek untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertuntu demi 

mencapai suatu tujuan, bahkan motif dapat diartikan sebagai suatu kondisi 

intern (ke-siapsiangan). 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. 

Sejalan dengan pendapat di atas menurut Donald dalam Sardiman 

(2007:73) menyatakan bahwa motivasi belajar adalah perubahan 



3 
 

 
 

energy dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya 

“feeling” dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. 

 

Pendapat di atas menjelaskan bahwa motivasi belajar merupakan usaha 

dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu untuk 

mencapai suatu tujuan dan mencapai prestasi yang diinginkan. Anak yang 

memiliki motivasi belajar yang tinggi terlihat dari cara belajarnya dan prestasi 

yang diperoleh dari belajar. Indikator motivasi belajar menurut Ibid dalam 

Hasanah (2005:41) Indikator siswa yang termotivasi dalam belajarnya adalah 

Tekun menghadapi tugas, Ulet menghadapi kesulitan, Menunjukkan minat 

terhadap bermacam-macam masalah, lebih senang bekerja madiri, Cepat 

bosan pada tugas-tugas rutin, dapat mempertahankan pendapatnya, tidak 

mudah melepaskan hal yang diyakini, senang mencari dan memecahkan 

masalah soal-soal. Dapat disimpulkan bahwa apabila seseorang memiliki 

indikator diatas berarti seseorang itu memiliki motivasi yang tinggi. Indikator 

motivasi diatas sangat penting dalam proses pembelajaran jika seseorang tidak 

memiliki indikator atau ciri-ciri diatas maka seseorang tidak memiliki 

motivasi. 

Pada pendidikan anak usia dini pemberian motivasi belajar sangat 

diperlukan dalam pengembangan pengetahuan anak. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Tim Pengembangan Ilmu Pendidikan (2007:97-98) menyatakan 

bahwa pengembangan pengetahuan dan keterampilan dasar anak harus 

disesuaikan dengan taraf dan kebutuhan perkembangan anak sehingga tidak 

menjadi beban bagi anak dalam menjalaninya. Selain itu, para pendidik perlu 

memberikan motivasi terhadap anak dengan cara yang tepat sehingga anak 

terkondisikan untuk menyenangi berbagai aktivitas dan keterampilan yang 

perlu dikuasainya tanpa paksaan. Melalui upaya pemberian dukungan dan 

penciptaan lingkungan yang kondusif ini, akhirnya anak diharapkan dapat 

menghargai kemampuan dan karyanya sehingga bangga atas apa yang dimiliki 

dan dikuasainya. Pendidikan anak usia dini memiliki fungsi pengembangan 

sikap dan motivasi belajar anak yang positif. Pengembangan aspek ini sangat 

penting untuk menciptakan kader-kader manusia pembelajar sepanjang hayat. 
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Dalam memotivasi belajar anak terdapat beberapa macam cara agar 

tercapainya tujuan pembelajaran yang diinginkan. Salah satunya yaitu melalui 

pemberian reward, karena melalui reward anak akan semangat dan 

termotivasi untuk melakukan sesuatu dalam belajar. Mendukung hal tersebut, 

Menurut Haspari dalam Djamarah (2013:276) menyatakan bahwa belajar 

harus dapat menimbulkan reinforcement (penguatan) dan motivasi yang kuat 

pada anak didik untuk mencapai tujuan instruksional. Rangsangan untuk 

meningkatkan motivasi belajar ini salah satunya adalah dengan memberikan 

reinforcement berupa pemberian reward. 

Menurut Hamalik dalam Nasrudin (2015:18) menyatakan bahwa 

hadiah (reward) merupakan  suatu bentuk pemeliharaan dan peningkatan 

motivasi siswa guna mendorong siswa untuk melakukan usaha lebih lanjut 

guna mencapai tujuan-tujuan pengajaran. Sejalan dengan pendapat di atas 

menurut Shoimin dalam Nasruddin (2015:18) menyatakan bahwa reward 

sebagai alat pendidikan diberikan ketika seorang anak melakukan sesuatu 

yang baik, telah berhasil mencapai sebuah tahap perkembangan tertentu, atau 

tercapainya sebuah target. 

Sejalan dengan pendapat diatas Hasanah (2015:51-53) 

keterampilan dasar penerapan reward terdiri atas beberapa komponen, 

diantaranya: 

“a) Reward Verbal (pujian): (1) Kata-kata: bagus, ya benar, tepat, 

bagus sekali, dan lain-lain, (2) Kalimat: pekerjaan anda baik sekali, 

saya gembira dengan hasil pekerjaan anda. b) Reward Non Verbal: (1) 

Reward berupa gerakan mimik dan badan antara lain: senyuman, 

acungan jari, tepuk tangan dan lain-lain, (2) Reward dengan cara 

mendekati, guru mendekati siswa untuk menunjukkan perhatian, hal 

ini dapat dilaksanakan dengan cara guru berdiri disamping siswa, 

berjalan menuju kearah siswa, duduk dekat seorang siswa atau 

kelompok siswa, berjalan disisi siswa, (3) Reward dengan cara 

sentuhan, guru dapat menyatakan persetujuan dan penghargaan 

terhadap siswa dengan cara menepuk pundak atau menjabat tangan, 

(4) Reward berupa symbol atau benda, reward simbol ini dapat berupa 

surat-surat tanda jasa atau sertifikat-sertifikat. Sedangkan yang berupa 

benda dapat berupa kartu bergambar, bintang atau komentar tertulis di 

buku siswa peralatan sekolah atau pin, (5) Kegiatan yang 

menyenangkan. Guru dapat menggunakan kegiatan atau tugas yang 

disenangi oleh siswa, (6) Reward dengan memberikan penghormatan 
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(7) Reward dengan memberikan perhatian tak penuh. Diberikan 

kepada siswa yang memberikan jawaban kurang sempurna”. 

Pendapat diatas menjelaskan bahwa reward yang dapat digunakan 

guru di kelas adalah reward yang berupa verbal dan non verbal. Adapun 

reward verbal yang akan penulis gunakan pada penenlitian ini berupa ucapan 

yang bersifat pujian seperti ”bagus, pintar, hebat” yang diberikan kepada 

siswa atas perbuatan atau hasil belajarnya. Sedangkan reward non verbal yang 

digunakan adalah pemberian nilai, pemberian gerak isyarat, misalnya: 

anggukan kepala, senyuman, acungan jempol, dan pemberian stick bintang 

yang akan dikumpulkan pada papan juara masing-masing kotak yang diberi 

nama anak lalu di pajang di dinding kelas dan setelah pembelajarna selesai 

guru bersama anak menghitung masing-masing kotak yang berisi stick bintang 

tersebut. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa reward 

merupakan suatu bentuk, cara, atau strategi yang digunakan oleh guru untuk 

membangkitkan, menumbuhkan, memelihara, dan meningkatkan motivasi 

belajar siswa di sekolah agar seluruh siswa terdorong untuk melakukan usaha-

usaha berkelanjutan dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan pengajaran. 

Bentuk-bentuk dari hadiah ini bisa berupa pemberian, ganjaran, bentuk 

kenang-kenangan, penghargaan, atau imbalan. 

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan pada 09 Juli 2018, 

di TK Al-Hikmah Koto Baru Sungai Tarab, bahwa di sekolah tersebut guru 

sudah memberikan reward kepada anak, misalnya anak pintar, anak hebat, 

bagus dan sebagainya dan dalam percakapan pagi anak sudah diberi reward 

seperti anak yang sholat subuh namanya akan ditulis dengan kertas satu 

lembar dan diberi bintang lalu ditempel di dinding kelas dan setiap seminggu 

sekali guru bersama anak akan menghitung nama siapa yang paling banyak 

jumlahnya, akan tetapi hasil karya anak kadang tidak dinilai secara langsung 

dan hal tersebut dapat menurunkan semangat anak untuk menyelesaikan tugas 

tepat waktu dan bisa juga menurunkan semangat belajar anak esok harinya.  

Dalam proses pembelajaran anak masih kurang termotivasi untuk 

belajar, sebagai contoh dalam pengenalan abjad (a-i-u-e-o) dan pada hari itu 
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anak-anak belajar awalan A jadi anak akan menyebutkan kata-kata yang 

berawalan A dan guru menulis kata yang disebutkan anak dan saya melihat 

anak banyak yang tidak memperhatikan guru, sibuk dengan kesibukan 

masing-masing dan mereka sangat terlihat tidak bersemangat dalam mengikuti 

proses belajar.  

Besok harinya observasi saya yang kedua saya melihat antusias anak  

ketika namanya ditulis karena sholat subuh dan mereka bersorak-sorak dan 

sangat bangga namanya ditulis. Oleh karena itu dalam proses pembelajaran 

baik pengenalan huruf dan proses belajar lainnya saya ingin menulis nama 

anak bagi anak yang aktif. Misalnya anak menyebutkan kata berawalan A 

yaitu  Ayam = Cindy. Jadi dalam penelitian ini saya tidak menuliskan nama 

anak karena ada kala anak yang sekali-kali nama nya banyak ditulis mereka 

berat jika namanya di hapus, oleh sebab itu nama anak tadi di ganti dengan 

tangkai stick bintang lalu dimasukan ke kotak dan masing-masing kotak sudah 

diberi nama. 

Jadi dengan metode reward ini dapat meningkatkan motivasi anak 

dalam proses pembelajaran sehinggan proses belajar berjalan sesuai harapan. 

Dimana anak sangat senang dengan hadiah. Berdasarkan hasil observasi 

lapangan dan permasalahan yang  telah diuraikan maka penulis tertarik 

melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pemberian Bintang Sebagai 

Reward  Dalam Meningkatkan Memotivasi Belajar Anak Di Tk Al–

Hikmah Koto Baru Sungai Tarab Kec. Sungai Tarab Kab. Tanah Datar. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang peneliti uraikan di atas, 

maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Pengaruh pemberian kata pujian terhadap motivasi belajar anak  

2. Pengaruh interaksi guru dengan anak terhadap motivasi belajar anak 

3. Pengaruh hasil belajar terhadap motivasi belajar anak 

4. Pengaruh pemberian bintang sebagai reward dalam meningkatkan 

motivasi belajar anak 
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C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti tertarik untuk 

meneliti tentang pengaruh pemberian bintang sebagai reward dalam 

meningkatkan motivasi belajar anak, di TK Al-Hikmah, Kecamatan Sungai 

Tarab, Kabupaten Tanah Datar. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka penulis dapat  

merumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu, bagaimana pengaruh 

pemberian bintang sebagai reward dalam meningkatkan motivasi belajar 

anak, di TK Al-Hikmah, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapkan adalah untuk mengetahui pengaruh 

pemberian bintang sebagai reward dalam meningkatkan motivasi belajar 

anak, di TK Al-Hikmah, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar. 

 

F. Manfaat dan Luaran Penelitian 

1. Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai pembinaan dan 

pengembangan kemampuan belajar pendidik anak usia dini dalam proses 

pembelajaran . 

2. Luaran Penelitian  

 Penulis sangat berharap penelitian ini dapat diterbitkan dalam 

bentuk karya tulis ilmiah yang bisa di manfaatkan oleh semua orang. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Motivasi 

a. Pengertian Motivasi Anak Usia Dini 

Motivasi kata “motif”, diartikan sebagai upaya yang 

mendorong seeorang untuk melakukan sesuatu. Motif dapat 

dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam dan didalam subjek 

untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai suatu 

tujuan.Bahkan motif dapat diartikan sebagai suatu kondisi intern (ke-

siapsiangan). 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 (Sardiman, 2007:73). 

 Menurut Mc. Donald dalam Sardiman (2007:73) motivasi 

adalah perubahan energy dalam diri seseorang yang ditandai dengan 

munculnya “feeling” dan didahului dengan tanggapan terhadap 

adanyan tujuan. Memberi motivasi kepada seseorang siswa, berarti 

menggerakkan siswa untuk melakukan sesuatu. Pada tahap awalnya 

akan menyebabkan si subyek belajar merasa ada kebutuhan dan 

ingin melakukan sesuatu kegiatan belajar. Kutipan diatas memiliki 

makna bahwa motivasi adalah perubahan energi dalam diri 

seseorang yang didahului dengan tanggapan terhadap tujuan dengan 

maksud merangsang siswa agar lebih baik lagi. 

 Sejalan dengan pendapat diatas Sardiman (2011:75) 

menyatakan bahwa motivasi adalah serangkaian usaha untuk 

menyediakan kondisi-kondisi tertentu, sehingga seseorang mau dan 

ingin melakukan sesuatu, dan bila ia tidak suka, maka akan berusaha 

untuk meniadakan atau mengelakkan perasaan tidak suka itu.  

  Jadi motivasi itu dapat dirangsang oleh faktor dari luar 

tetapi motivasi itu adalah tumbuh kembang di dalam diri seseorang. 
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Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai 

keseluruhan daya penggerak di dalam 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 tercapai.  

  Menurut Tim Pengembangan Ilmu Pendidikan (2007:97-

98) menyatakan bahwa pengembangan pengetahuan dan 

keterampilan dasar anak harus disesuaikan dengan taraf dan 

kebutuhan perkembangan anak sehingga tidak menjadi beban bagi 

anak dalam menjalaninya. Selain itu, para pendidik perlu 

memberikan motivasi terhadap anak dengan cara yang tepat 

sehingga anak terkondisikan untuk menyenangi berbagai aktivitas 

dan keterampilan yang perlu dikuasainya tanpa paksaan. Melalui 

upaya pemberian dukungan dan penciptaan lingkungan yang 

kondusif ini, akhirnya anak diharapkan dapat menghargai 

kemampuan dan karyanya sehingga bangga atas apa yang dimiliki 

dan dikuasainya. Pendidikan anak usia dini memiliki fungsi 

pengembangan sikap dan motivasi belajar anak yang positif. 

Pengembangan aspek ini sangat penting untuk menciptakan kader-

kader manusia pembelajar sepanjang hayat. 

  Kutipan diatas memiliki makna bahwa motivasi atau 

motivasi anak usia dini adalah sesuatu yang bersifat merangsang 

anak untuk melakukan sesuatu kegiatan  dengan tujuan agar  bisa 

merubah tingkah lakunya. Guru harus bisa mempengaruhi atau 

mengubah motivasi anak. Motivasi anak usia dini berbeda-beda, di 

sini peran guru dan orang tua sangat besar untuk selalu berupaya 

memberikan motivasi untuk anak. Pemberian motivasi yang baik, 

maka anak akan selalu berupaya memperbaiki perilaku dan proses 

belajarnya kearah yang lebih baik. 
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b. Bentuk-Bentuk Motivasi di Sekolah  

  Menurut Sardiman (2011:92-95) terdapat beberapa cara 

menumbuhkan motivasi belajar, yaitu: 

1) Memberi Angka 

Angka-angka yang baik bagi para siswa merupakan 

motivasi yang sangat kuat. Tetapi ada juga, bahkan banyak 

siswa belajar hanya ingin mengejar pokonya naik kelas. 

2) Hadiah (Reward) 

Hadiah dapat dikatakan sebagai motivasi, tetapi tidaklah 

selalu demikian. Sebagai contoh hadiah yang diberikan untuk 

gambar yang terbaik mungkin tidak akan menarik bagi 

seseorang siswa yang tidak memiliki bakat menggambar. 

3) Saingan/kompetisi 

Saingan/kompetisi dapat digunakan sebagai alat motivasi 

untuk mendorong belajar siswa. Persaingan, baik persaingan 

individual maupun persaingan kelompok yang dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa. 

4) Ego-involvement 

Menumbuhkan kesadaran kepada siswa agar merasakan 

pentingnya tugas dan menerimanya sebagai tantangan sehingga 

bekerja keras dengan mempertaruhkan harga diri adalah sebagai 

salah satu bentuk motivasi yang cukup penting. 

5) Memberi Ulangan 

Para siswa akan menjadi giat belajar kalau mengetahui 

akan ada ulangan. Oleh karena itu, member ulangan ini juga 

merupakan sarana motivasi. Tetapi yang harus diingat guru, 

adalah jangan terlalu sering (misalnya setiap hari) karena bisa 

membosankan dan bersifat rutinitis. 

6) Mengetahui Hasil 

Mengetahui hasil pekerjaan, apalagi kalau ada kemajuan, 

akan mendorong siswa untuk lebih giat belajar. 
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7) Pujian 

Apabila ada siswa yang sukses yang berhasil 

menyelesaikan tugas dengan baik perlu diberikan pujian. Pujian 

ini adalah bentuk reinforcement yang positif dan sekaligus 

merupakan motivasi yang baik. 

8) Hukuman 

Hukum sebagai reinforcement yang negatif tetapi kalau 

diberikan secara tepat dan bijak bisa menjadi alat motivasi. Oleh 

karena itu guru harus memahami prinsip-rinsip pemberian 

hukuman. 

9) Hasrat untuk Belajar 

Hasrat untuk belajar, berarti ada unsur kesengajaan 

untuk belajar. Hasrat untuk belajar berarti pada  anak didik itu 

memang ada motivasi untuk belajar, sehingga sudah barang 

tentu hasilnya akan lebih baik. 

10) Minat 

Motivasi munculnya karena ada kebutuhan, begitu juga 

minat sehingga tepatlah kalau minat merupakan alat motivasi 

yang pokok.  Proses belajar akan berjalan lancar kalau disertai 

dengan minat. 

11) Tujuan yang diakui 

Rumusan tujuan yang diakui dan diterima baik oleh 

siswa, akan merupakan alat motivasi yang sangat penting. Sebab 

dengan memahami tujuan yang harus dicapai, karena dirasa 

sangat berguna dan menguntungkan, maka akan timbul gairah 

untuk terus belajar. 

Menurut Ostroff (2013:7-10) motivasi adalah kesiapan (atau 

tatanan) untuk belajar. Hal-hal yang dapat mendorong motivasi, 

yaitu: 

1) Pembiasaan dan kesukaan akan hal baru 



12 
 

 
 

Manusia termotivasi oleh hal-hal baru, perubahan, dan 

kehebohan. Pembiasaan, kecendrungan untuk kehilangan minat 

terhadap hal yang berulang dan ketertarikan pada hal baru, 

merupakan salah satu reflex dasar manusia. 

2) Pembiasaan dan pembelajaran (habituation and learning) 

3) Kebaruan dan pembelajaran (novelty and learning) 

Ketertarikan pada benda-benda dan kejadian yang baru 

merupakan petunjuk yang sangat penting mengenai cara kerja 

motivasi. 

 

c. Fungsi Motivasi Dalam Belajar 

Dalam belajar sangat di perlukan adanya motivasi. 

Motivation is an essential condition of learning. Hasil belajar akan 

menjadi optimal, kalau ada motivasi makin tepat motivasi yang 

diberikan, akan makin berhasil pula pelajaran itu. Jadi motivasi akan 

senantiasa menentukan intensitas usaha belajar bagi para siswa. 

Menurut Sardiman (2007:84-86) terdapat tiga fungsi 

motivasi, yaitu sebagai berikut: 

1) Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau 

motor yang melepaskan energy. Motivasi dalam hal ini 

merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan 

dikerjakan. 

2) Menentukan arah perbuatan, yakni kearah tujuan yang hendak 

dicapai. 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 

bermamfaat bagi tujuan tersebut. 

Selain fungsi diatas motivasi dapat berfungsi sebagai 

pendorong usaha dan pencapaian prestasi. Sesorang melakukan suatu 
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usaha karena adanya motivasi. Adanya motivasi yang baik dalam 

belajar akan menunjukkn hasil yang baik . 

Menurut Hamalik (2015:161) menyatakan bahwa ada 

beberapa fungsi motivasi, yaitu sebagai berikut: 

1) Mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Tanpa 

motivasi maka tidak akan timbul sesuatu perbuatan seperti 

belajar. 

2) Motivasi berfungsi sebagai pengarah. Artinya mengarahkan 

perbuatan kepencapaian tujuan yang diinginkan. 

3) Motivasi berfungsi sebagai penggerak. Ia berfungsi sebagai 

mesin bagi mobil. Besar kecilnya motivasi akan menentukan 

capat atau lambatnya suatu pekerjaan. 

 

d. Macam-Macam Motivasi  

Sardiman (2007:86-91) menyatakan bahwa jenis-jenis 

motivasi, dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, yaitu sebagai 

berikut: 

1) Motivasi dilihat dari Dasar Pembentukannya. 

a) Motif-motif Bawaan  

Yang dimaksud motif bawaan adalah motif yang 

dibawa sejak lahir, jadi motivasinya  itu ada tanpa dipelajari 

sebagai contoh misalnya: dorongan untuk makan, dorongan 

untuk minum, dorongan untuk bekerja, untuk beristirahat, 

dorongan seksual. Motif-motif ini disebut juga dengan 

motif-motif disyaratkan secara biologis. Arden N. Frandsen 

memberi istilah jenis motif phisiological drives. 

b) Motif-motif yang Dipelajari 

Maksudnya motif-motif yang timbul karena 

dipelajari sebagai contoh dorongan untuk belajar suatu 

cabang ilmu pengetahuan, dorongan untuk mengajar sesuatu 

di dalam masyarakat. Motif-motif ini disebut juga dengan 
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motif-motif disyaratkan secara sosial. Sebab manusia hidup 

dalam lingkungan sosial dengan sesama manusia yang lain 

sehingga motivasi ini terbentuk. Frandsen mengistilahkan 

dengan  affiliative needs. 

2) Jenis Motivasi Menurut Woodworth dan Marquis 

a) Motif atau Bebutuhan Organis 

Meliputi misalnya: kebutuhan untuk minum, makan 

bernafas, seksual, berbuat dan beristirahat. Ini sesuai 

dengan jenis phisiological drives dari Frandsen. 

b) Motif-motif Darurat 

Yang termasuk dalam motivasi ini antara lain: 

dorongan untuk menyelamatkan diri, dorongan untuk 

membalas, untuk berusaha, untuk memberi, motivasi jenis 

ini timbul karena rangsangan dari luar. 

c) Motif-motif Objektif 

Dalam hal ini menyangkut kebutuhan untuk 

melakukan eksplorasi, melakukan manipulasi, untuk 

menaruh minat. Motif-motif muncul karena dorongan untuk 

dapat menghadapi dunia luar secara efektif. 

3) Motivasi Jasmaniah dan Rohaniah 

Yang termasuk motivasi jasmaniah seperti: reflex, 

insting, nafsu. Sedangkan motivasi rohaniah adalah kemauan. 

4) Motivasi IntrinsiK dan Ekstrinsik 

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. Sebagai contoh seseorang yng senang membaca, tidak 

usah ada yang menyuruh atau mendorongnya, ia sudah rajin 

mencari buku-buku untuk dibacanya. Jika diliht dari segi tujuan 

kegiatan yang dilakukannya (misalnya kegiatan belajar), maka 

yang dimaksud dengan motivasi intriksik ini adalah ingin 
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mencapai tujuan yang terkandung didalam perbuatan belajar itu 

sendiri. Sebagai contoh konkret, seseorang sisa itu melakukan 

belajar, karena betul-betul ingin mendapatkan pengetahuan, nilai 

atau keterampilan agar dapat berubah tingkah lakunya secara 

kontruktif tidak karena tujuan yang lain-lain. 

Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan 

berfungsinya karena adanya perangsang dari luar. Sebagai 

contoh seseorang itu belajar, karena tahu besok paginya akan 

ujian dengan harapan mendapatkan nilai baik, sehingga akan 

dipuji oleh pacarnya, atau temannya. Jadi yang penting bukan 

karena belajar ingin megetahui sesuatu, tetapi ingin 

mendapatkan nilai yang baik, atau agar mendapat hadiah. 

 

e. Prinsip-prinsip Motivasi 

Prinsip-prinsip ini disusun atas dasar penelitian yang saksama 

dalam rangka mendorong motivasi belajar murid-murid di sekolah 

yang mengandung pandangan demokratis dan dalam rangka 

menciptakan self motivation dan self discipline di kalangan murid-

murid. Kenneth H. Hover, mengemukakan prinsip-prinsip motivasi 

sebagai berikut: 

1. Pujian lebih efektif daripada hukuman  

Hukuman bersifat menghentikan sesuatu perbuatan, 

sedangkan pujian bersifat menghargai apa yang telah dilakukan. 

Karena itu pujian lebih besar nilainya bagi motivasi belajar murid. 

2. Semua murid mempunyai kebutuhan-kebutuhan psikologis (yang 

bersifat dasar) tertentu yang harus mendapat kepuasan. 

Kebutuhan-kebutuhan itu menyatakan diri dalam berbagai 

bentuk yang berbeda. Murid-murid yang dapat memenuhi 

kebutuhannya secara efektif melalui kegiatan-kegiatan belajar 

hanya memerlukan sedikit bantuan didalam motivasi dan disiplin. 
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3. Motivasi yang berasal dari dalam individu lebih efektif daripada 

motivasi yang dipaksakan dari luar. 

Hal ini dikarena kepuasan yang diperoleh oleh individu itu 

sesuai dengan ukuran yang ada dalam diri murid sendiri. 

4. Terhadap jawaban (perbuatan) yang serasi (sesuai dengan 

keinginan) perlu dilakukan usaha pemantauan (reinforcement). 

Apabila sesuatu perbuatan belajar mencapai tujuan maka 

terhadap perbuatan itu perlu segera diulang kembali setelah 

beberapa menit kemudian, sehingga hasilnya lebih mantap. 

Pemantapan itu perlu dilakukan dalam setiap tingkatan 

pengalaman belajar. 

5. Motivasi itu mudah menjalar atau tersebar terhadap orang lain. 

Guru yang berminat tinggi dan antusias akan menghasilkan 

murid-murid yang juga berminat tinggi dan antusias pula. 

Demikian murid yang antusias akan mendorong motivasi murid-

murid lainnya. 

6. Pemahaman yang jelas terhadap tujuan-tujuan akan merangsang 

motivasi. 

Apabila seseorang telah menyadari tujuan yang hendak 

dicapainya maka perbuatannya kearah itu akan lebih besar daya 

dorongannya. 

7. Tugas-tugas yang dibebankan oleh diri sendiri akan menimbulkan 

minat yang lebih besar untuk mengerjakannya daripada apabila 

tugas-tugas itu dipaksakan oleh guru. 

Apabila murid diberi kesempatan menemukan masalah 

sendiri dan memecahkannya sendiri maka akan mengembangkan 

motivasi dan disiplin lebih baik. 

8. Pujian-pujian yang datangnya dari luar (external reward) kadang-

kadang diperlukan dan cukup efektif untuk merangsang minat 

yang sebenarnya. 
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Berkat dorongan orang lain, misalnya untuk memperoleh 

angka yang tinggi maka murid akan berusaha lebih giat karena 

minatnya menjadi lebih besar. 

9. Teknik dan proses mengajar yang bermacam-macam adalah 

efektif untuk memelihara minat murid. 

Cara mengajar yang bervariasi ini akan menimbulkan 

situasi belajar yang menantang, dan menyenangkan seperti halnya 

bermain dengan alat permainan yang berlainan. 

10. Manfaat minat yang telah dimiliki oleh murid, minatnya bermain 

bola basket, akan mudah ditransferkan kepada minat dalam 

bidang studi atau dihubungkan dengan masalah tertentu dalam 

bidang studi. 

11. Kegiatan-kegiatan yang akan dapat merangsang minat murid-

murid yang kurang mungkin tidak ada artinya (kurang berharga) 

bagi para siswa yang tergolong pandai. 

Hal ini disebabkan karena berbedanya tingkat abilitas di 

kalangan siswa. Karena itu, guru yang hendak membangkitkan 

minat murid-muridnya supaya menyesuaikan usahanya dengan 

kondisi-kondisi yang ada pada mereka. 

12. Kecemasan yang besar akan menimbulkan kesulitan belajar. 

Kecemasan ini akan mengganggu perbuatan belajar siswa, 

sebab akan mengakibatkan pindahnya perhatiannya kepada hal 

lain, sehingga kegiatan belajarnya menjadi tidak efektif. 

13. Kecemasan dan frustasi yang lemah dapat membantu belajar, 

dapat juga lebih baik. 

Keadaan emosi yang lemah dapat menimbulkan perbedaan 

yang lebih energik, kelakuan yang lebih hebat. 

14. Apabila tugas tidak terlalu sukar dan apabila tidak ada maka 

frustasi secara cepat menuju ke demoralisasi. 
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Karena terlalu sulitnya tugas itu maka akan menyebabkan 

murid-murid melakukan hal-hal yang tidak wajar sebagai 

manifestasi dari frustasi yang terkandung didalam dirinya. 

15. Setiap murid mempunyai tingkat-tingkat frustasi toleransi yang 

berlainan. 

Ada murid yang karena kegagalannya justru menimbulkan 

incentive tetapi ada siswa yang selalu berhasil malahan menjadi 

cemas terhadap kemngkinan timbulnya kegagalan, misalnya 

tergantung pada stabilitas emosinya masing-masing. 

16. Tekanan kelompok murid (per grup) kebanyakan lebih efektif 

dalam motivasi daripada tekanan/paksaan dari orang dewasa. 

Para siswa (terutama para adolescent) sedang mencari 

kebebasan dari orang dewasa, ia menempatkan hubungan peer 

lebih tinggi. Ia bersedia melakukan apa yang akan dilakukan oleh 

per grupnya dan demikian sebaliknya. Karena itu kalau guru 

hendak membimbing murid-murid belajar maka arahkanlah 

anggota-anggota kelompok itu kepada nilai-nilai belajar, baru 

murid tersebut akan belajar dengan baik. 

17. Motivasi yang besar erat hubungannya dengan kreativitas murid. 

Dengan teknik mengajar yang tertentu motivasi murid-

murid dapat ditujukan kepada kegiatan-kegiatan kreatif. Motivasi 

yang telah dimiliki oleh murid apabila diberi semacam 

penghalang seperti adanya ujian yang mendadak, peraturan-

peraturan sekolah, dan lain-lain maka kegiatan kreatifnya akan 

timbul sehingga ia lolos dari penghalang tadi (Hamalik:2016:163-

166). 

Demikian beberapa prinsip yang dapat digunakan sebagai 

petunjuk dalam rangka membangkitkan dan memelihara motivasi 

murid dalam belajar.  
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f. Kebutuhan dan Teori Tentang Motivasi 

Memberi motivasi kepada seorang siswa, berarti 

menggerakkan siswa untuk melakukan sesuatu atau ingin melakukan 

sesuatu. Pada tahap awalnya akan menyebabkan si subjek belajar 

merasa ada kebutuhan dan ingin melakukan sesuatu kegiatan belajar.  

Menurut Morgan dan ditulis kembali oleh S. Nasution, 

manusia hidup dengan memiliki berbagai kebutuhan, yaitu: 

1) Kebutuhan Untuk Berbuat Sesuatu Untuk Sesuatu Aktivitas 

Hal ini sangat penting bagi anak, karena perbuatan sendiri 

itu mengandung suatu kegembiraan baginya. Sesuai dengan 

konsep ini, bagi orang tua yang memaksa anak untuk diam di 

rumah saja adalah bertentangan dengan hakikat anak. Activities 

in it self is a pleasure. 

2) Kebutuhan Untuk Menyenangkan Orang Lain 

Banayak orang yang dalam kehidupannya memiliki 

motivasi untuk banyak berbuat sesuatu demi kesenangan orang 

lain. Harga diri seseorang dapat dinilai dari berhasil tidaknya 

usaha memberikan kesenangan pada orang lain. 

3) Kebutuhan untuk Mencapai Hasil 

Suatu pekerjaan atau kegiatan belajar itu akan berhasil baik, 

kalau disertai dengan “pujian”. Aspek “pujian” ini merupakan 

dorongan bagi seseorang untuk bekerja dan belajar dengan giat. 

4) Kebutuhan untuk Mengatasi Kesulitan 

Suatu kesulitan atau hambatan, mungkin cacat, mungkin 

menimbulkan rasa rendah diri, tetapi hal ini menjadi dorongan 

untuk mencari kompensasi dengan usaha yang tekun dan luar 

biasa, sehingga tercapai kelebihan/keunggulan dalam bidang 

tertentu.  

 Kebutuhan manusia seperti yang dijelaskan di atas 

senantiasa akan selalu berubah. Begitu juga motif, motivasi 

yang selalu berkait dengan kebutuhan tentu akan berubah-ubah 
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atau bersifat dinamis, sesuai dengan keinginan dan perhatian 

manusia. Relevan dengan kebutuhan itu maka timbullah teori 

tentang motivasi. 

 Teori tentang motivasi ini lahir dari awal perkembangannya 

ada di kalangan para psikolog. Menurut ahli ilmu jiwa, 

dijelaskan bahwa dalam motivasi itu ada suatu hierlaki, 

maksudnya motivasi itu ada tingkatan-tingkatannya, yakni dari 

bawah ke atas. Dalam hal ini ada beberapa teori-teori tentang 

motivasi yang selalu bergayut dengan soal kebutuhan, yaitu: 

a) Kebutuhan fisiologis, seperti lapar, haus, kebutuhan untuk 

istirahat, dan sebagainya. 

b) Kebutuhan akan keamanan (security), yakni rasa aman, 

bebas dari rasa takut dan kecemasan. 

c) Kebutuhan akan cinta dan kasih, kasih, rasa diterima dalam 

suatu masyarakat atau golongan (keluarga, sekolah, 

kelompok). 

d) Kebutuhan untuk mewujudkan diri sendiri, yakni 

mengembangkan bakat dengan usaha mencapai hasil dalam 

bidang pengetahuan, social, pembentukan pribadi. 

 

Selanjutnya ada beberapa ciri-ciri motivasi yang ada pada 

diri setiap orang, sebagai berikut: 

a. Tekut menghadapi tugas. 

b. Ulet mengahadapi kesulitan. 

c. Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah. 

d. Lebih senang bekerja mandiri. 

e. Cepat bosan pada tugas-tugas rutin 

f. Dapat mempertahankan pendapat (kalau sudah yakin 

akan sesuatu) 

g. Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini itu. 

h. Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. 
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g. Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar 

Menurut De Decce dan Grawford (dalam Djamarah 

2008:169-174) menyatakan bahwa ada empat fungsi guru sebagai 

pengajar yang berhubungan dengan cara pemeliharaan dan 

peningkatan motivasi belajar anak didik, yaitu: 

1) Menggairahkan Anak Didik 

Guru harus memelihara minat anak didik dalam belajar, 

yaitu dengan memberikan kebebasan tertentu untuk berpindah 

dari satu aspek ke lain aspek pelajaran dalam situasi belajar.   

2) Memberikan Harapan Realistis 

Guru harus memelihara harapan-harapan anak didik yang 

realistis. Dengan demikian guru dapat membedakan antara 

harapan-harapan yang realistis, pesimistis, atau terlalu optimis. 

Harapan yang tidak realistis adalah kebohongan dan itu yang tak 

disenangi oleh anak didik. Jadi, jangan coba-coba menjual 

harapan munafik bila tidak ingin dirugikan oleh anak didik. 

3) Memberikan Insentif 

Bila anak didik mengalami keberhasilan, guru 

diharapkan memberikan hadiah kepada anak didik (dapat berupa 

pujian, angka yang baik) atas keberhasilannya, sehingga anak 

didik terdorong untuk melakukan usaha lebih lanjut guna 

mencapai tujuan-tujuan pengajaran. 

4) Mengarahkan Prilaku Anak Didik 

Mengarahkan prilaku anak didik adalah tugas guru. Anak 

didik yang diam, yang membuat keributan, yang berbicara 

semaunya harus diberikan teguran secara arif dan bijaksana. 

 

Menurut Wiyani (2013:106) banyak yang menyebabkan anak 

malas, salah satu faktor yang sangat penting adalah hilangnya 

motivasi, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya secara 

perlahan akan terus diabaikan. Ada beberapa hal yang harus 
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dilakukan oleh orangtua dan guru PAUD untuk memotivasi anak 

usia dini, adalah sebagai berikut: 

1) Mengajak anak usia dini pada sesuatu yang baru, yang sangat 

berbeda dengan suasana rutinitas. 

2) Memberi pujian atas prestasinya meskipun tidak sesuai dengan 

harapan.  

Betapa pentingnya motivasi yang diberikan oleh orangtua 

atau guru PAUD kepada anak usia dini agar anak tidak malas dalam 

beraktifitas terutama dalam belajar. 

 

h. Indikator Motivasi Belajar 

Menurut Ibid (dalam Hasanah 2015:41) indikator siswa 

yang termotivasi dalam belajarnya adalah sebagai berikut: 

1) Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus-menerus dalam 

waktu yang lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai). 

2) Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa). 

3) Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah. 

4) Lebih senang bekerja madiri 

5) Cepat bosan pada tugas-tugas rutin (hal-hal yang bersifat 

mekanis, berulang-ilang begitu saja, sehingga kurang kreatif). 

6) Dapat mempertahankan pendapatnya (kalau sudah yakin akan 

sesuatu). 

7) Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini. 

8) Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa apabila seseorang memiliki 

indikator diatas berarti seseorang itu memiliki motivasi yang tinggi. 

Indikator motivasi diatas sangat penting dalam proses pembelajaran. 

 

2. Belajar 

a. Pengertian Belajar  

Menurut S. Soimatul Ula (2013:12-13) terkait pengertian dan 

makna belajar, beberapa ahli psikologi dan pendidikan telah 
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mengemukakan rumusan yang beragam, sesuai dengan bidang dan 

keahlian masing-masing. Berikut ini beberapa makna belajar yang 

telah dikemukakan oleh beberapa akhir. 

1) James O. whittaker merumuskan belajar sebagai proses yang 

mana, tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau 

pengalaman. 

2) Cronbach berpendapat bahwa belajar sebagai suatu aktivitas 

yang ditunjukkan oleh perubahan tingkat laku sebagai hasil dari 

pengalaman. 

3) Howard L. Kingskey mengatakan bahwa belajar adalah proses 

ketika tingkah laku ditumbulkan atau diubah melalui praktik 

atau latihan. 

4) Hilghard Bower memaparkan bahwa belajar berhubungan 

dengan perubahan tingkah laku seseorang terhadap suatu situasi 

yang disebabkan oleh pengalamannya yang berulang-ulang 

terhadap situasi itu. 

5) Morgan mendefinisikan belajar adalah setiap perubahan yang 

relative menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu 

hasil dari latihan atau pengalaman. 

6) Wetherington menjelaskan belajar, yaitu suatu perubahan 

didalam kepribadian yang mengatakan diri sebagai suatu pola 

baru dari reaksi yang berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, 

kepandaian, atau suatu pengertian. 

7) Drs. Slameto mendefinisikan belajar sebagai suatu proses usaha 

yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil 

pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. 

8) Drs. Syaiful Bahri Djamaroh mengemukakan bahwa belajar 

adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu 
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dalam interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut 

kognitif, efektif, dan psikomotor. 

Dari berbagai definisi belajar yang diungkapkan para pakar 

psikologi dan pendidikan tersebut, bahwa belajar merupakan sebuah 

aktivitas yang pada kenyataannya melibatkan dua unsur, yakni jiwa 

dan raga. Gerak raga yang ditunjukkan harus sejalan dengan proses 

jika untuk mendapatkan perubahan. 

Menurut Nichol  dalam Aunurrahman (2012:33) menyatakan 

bahwa belajar merupakan kegiatan penting setiap orang, termasuk 

didalamnya belajar bagaimana seharusnya belajar. Sebuah survey 

memperlihatkan bahwa 82% anak-anak yang masuk sekolah pada 

usia 5 atau 6 tahun memiliki citra diri yang positif tentang 

kemampuan belajar mereka sendiri. Tetapi angka tinggi tersebut 

menurun drastic menjadi hanya 18% waktu mereka berusia 16 tahun. 

Konsekuensinya, 4 dari 5 remaja dan orang dewasa memulai 

pengalaman belajarnya yang baru dengan perasaan 

ketidaknyamanan. 

Belajar adalah suatu proses yang dilakukan individu untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai  hasil pengalaman individu itu sendiri di dalam 

interaksi dengan lingkungannya. Dalam kesimpulan yang 

dikemukankan Abdillah (2002) dalam Aunurrahman (2012:35), 

belajar merupakan suatu usaha sadar yang dilakukan oleh individu 

dalam tingkah laku baik melalui latihan dan pengalaman yang 

menyangkut aspek kognitif, efektif dan psikomotorik untuk 

memperoleh tujuan tertentu . 

Menurut Hamalik (2015:27) menyatakan bahwa belajar 

adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman 

(learning is defined as the modification or strengthening of behavior 

throuht experiencing). Menurut pengertian ini, belajar merupakan 

suatu proses, suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan. 
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Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas dari itu, yakni 

mengalami. Hasil belajar bukan suatu penguasaan hasil latihan 

melainkan pengubahan kelakuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

belajar merupakan suatu proses untuk mencapai suatu tujuan. 

Menurut Sujiono (2009:6) anak usia dini adalah: 

“Sosok individu yang sedang menjalani suatu proses 

perkembangan yang sangat pesat dan sangat fundamental 

bagi kehidupan selanjutnya. Anak memiliki dunia dan 

karakteristik sendiri yang jauh berbeda dari dunia dan 

karakteristik orang dewasa, mereka selalu aktif, dinamis, 

antusias, selalu ingin tahu terhadap apa yang dilihat dan 

didengarnya, serta seolah-olah tidak pernah berhenti 

bereksplorasi dan belajar. Anak bersifat egosentris, memiliki 

rasa ingin tahu secara alamiah, merupakan makhluk sosial, 

unik, kaya dengan fantasi, memiliki daya perhatian yang 

pendek, dan merupakan masa yang paling potensial untuk 

belajar”. 

 Kutipan diatas memiliki makna bahwa anak usia dini 

adalah sosok individu yang sangat membutuhkan perhatian dari 

orang dewasa dalam perkembangannya. Anak usia dini merupakan 

anak yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang dewasa 

umumnya, dan pada usia ini merupakan masa yang potensial untuk 

belajar. 

 

b. Jenis-jenis Belajar 

Menurut Djamarah (2008:27-37) terdapat beberapa jenis 

belajar yaitu: 

1) Belajar Arti Kata-Kata 

Belajar arti kata-kata maksudnya adalah orang mulai 

menangkap arti yang terkandung dalam kata-kata yang 

digunakan. Pada mulanya suatu kata sudah dikenal, tetapi belum 

tahu artinya. Misalnya, pada anak kecil, dia sudah mengetahui 

kata “kucing” atau “anjing”, tetapi belum mengetahui bendanya, 

yaitu binatang yang disebutkan dengan kata itu. Namun lama 
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kelamaan dia mengetahui juga apa arti kata “kucing” atau 

“anjing”. 

2) Belajar Kognitif 

Belajar kognitif penting dalam belajar, seseorang tidak 

bias melepaskan diri dari kegiatan belajar kognitif. Mana bisa 

kegiatan mental tidak berproses ketika memberikan tanggapan 

terhadap objek-objek yang diamati. Sedangkan belajar itu 

sendiri adalah proses mental yang bergerak ke arah perubahan. 

3) Belajar Menghafal 

Mengahafal adalah suatu aktivitas menanamkan suatu 

materi verbal di dalam ingatan, sehingga nantinya dapat 

diproduksikan (diingat) kembali secara harfiah, sesuai dengan 

materi yang asli. Peristiwa menghafal merupakan proses mental 

untuk mencamkan dan menyimpan kesan-kesan, yang nantinya 

suatu waktu bila diperlukan dapat diingat kembali kea lam 

sadar. 

4) Belajar Teoritis 

Bentuk belajar ini bertujuan untuk menempatkan semua 

data dan fakta (pengetahuan) dalam suatu kerangkan organisasi 

mental, sehingga dapat dipahami dan digunakan untuk 

memecahkan problem, seperti terjadi dalam bidang-bidang studi 

ilmiah. Maka, diciptakan konsep-konsep, relasi-relasi di antara 

konsep-konsep dan struktur-struktur hubungan.  

5) Belajar Konsep 

Konsep atau pengertian adalah satuan arti yang melewati 

sejumlah objek  yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Orang 

yang memiliki konsep mampu mengadakan abstraksi terhadap 

objek-objek yang dihadapi, sehingga objek ditempatkan dalam 

golongan tertentu.  
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6) Belajar Kaidah 

Kaidah adalah suatu pegangan yang tidak dapat diubah-

ubah. Kaidah merupakan suatu representasi (gambaran) mental 

dari kenyataan hidup dan sangat berguna dalam mengatur 

kehidupan sehari-hari. Hal ini berarti kaidah merupakan suatu 

keteraturan yang berlaku sepanjang masa. Oleh karena itu 

belajar kaidah sangat penting bagi seseorang sebagai salah satu 

upaya penguasaan ilmu selama belajar di sekolah atau di 

perguruan tinggi (universitas). 

7) Belajar Berfikir  

Dalam konteks ini ada istilah berfikir konvergen dan 

befikir divergen. Berfikir konvergen adalah berfikir menuju satu 

arah yang benar atau satu jawaban yang paling tepat atau satu 

pemecahan dari suatu masalah. Berfikir divergen adalah befikir 

dalam arah yang berbeda-beda, akan diperoleh jawaban-jawaban 

unit yang berbeda-beda, tetapi benar. 

8) Belajar Keterampilan Motorik (Motor Skill) 

Dalam kehidupan manusia, keterampilan motorik 

memegang peranan sangat pokok. Seseorang anak kecil sudah 

harus menguasai berbagai keterampilan motorik, seperti 

mengenakan pakaiannya sendiri, mempergunakan alat-alat 

makan, mengucapkan bunyi-bunyi yang berarti, sehingga dapat 

berkomunikasi dengan saudara-saudara, dan sebagainya. 

9) Belajar Estetis 

Bentuk belajar ini bertujuan membentuk kemampuan 

menciptakan dan menghayati keindahan dalam berbagai bidang 

kesenian. Belajar ini mencakup fakta, seperti nama Mozart 

sebagai penggubah music klasik: konsep-konsep, seperti ritme, 

tema dan komposisi: relasi-relasi, seperti hubungan anatar 

bentuk antara bentuk dan isi: struktur-struktur, seperti 
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sistematiska warna dan aliran-aliran dalam seni lukis: metode-

metode, seperti menilai mutu dan originalitas suatu karya. 

 

c. Faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Belajar merupakan suatu proses yang menimbulkan 

terjadinya perubahan atau pembeharuan dalam tingkah laku dan 

kecakapan. Menurut Purwanto dalam Thobroni (2015:28), bahwa 

berhasil atau tidaknya perubahan tersebut dipengaruhi oleh berbagai 

macam faktor yang dibedakan menjadi dua golongan sebagai 

berikut: 

1) Faktor yang ada pada diri organisme tersebut yang disebut 

faktor individual. Faktor individual meliputi hal-hal berikut: 

a) Faktor kematangan atau pertumbuhan 

Faktor ini berhubungan erat dengan kematangan 

atau tingkat pertumbuhan organ-organ tumbuh manusia. 

Misalnya, anak usia anak enam bulan dipaksa untuk belajar 

berjalan meskipun dilatih dan dipaksa anak tersebut tidak 

akan mampu melakukannya. Hal tersebut dikarenakan 

untuk dapat berjalan anak memerlukan kematangan 

potensi-potensi jasmaniah maupun ruhaniahnya. Contoh 

lain, siswa sekolah dasar atau sekolah menengah pertama 

diajarkan ilmu filsafat. Pertumbuhan anak seusia mereka 

belum matang untuk menerima pelajaran tersebut. 

b) Faktor kecerdasan atau inteligensi 

Misalnya, anak umur empat belas tahun ke atas 

umunya telah matang untuk belajar ilmu pasti, tetapi pada 

kenyataannya tidak semua anak-anak tersebut pandai dalam 

ilmu pasti. Demikian pula dalam mempelajari mata 

pelajaran dan kecakapan-kecakapan lainnya. Misalnya, 

tidak semua anak pandai berbahasa asing, tidak semua anak 

pandai memaksa. 
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c) Faktor latihan dan ulangan 

Dengan rajin berlatih, sering melakukan hal yang 

berulang-ulang, kecakapan dan pengetahuan yang dimiliki 

semakin dikuasai dan makin mendalam. Selain itu, dengan 

seringnya berlatih, akan timbul minat terhadap sesuatu yang 

dipelajari itu. Semakin besar minat, semakin besar pula 

perhatiannya sehingga memperbesar hasratnya untuk 

mempelajarinya. Sebaliknya, tanpa latihan, pengalaman-

pengalaman yang telah dimilikinya dapat menjadi hilang 

atau berkurang. 

d) Faktor motivasi  

Motif merupakan pendorong bagi suatu organisme 

untuk melakukan sesuatu. Seeseorang tidak akan mau 

berusaha mempelajari sesuatu dengan sebaik-baiknya jika ia 

tidak mengetahui pentingnya dan faedahnya dari hasil yang 

akan dicapai dari belajar. 

e) Faktor pribadi 

Setiap manusia memiliki sifat keprbadian masing-

masing yang berbeda dengan manusia lainnya. Ada orang 

yang mempunyai sifat keras hati, halus perasaannya, 

berkemauan keras, tekun dan sifat sebaliknya. Sifat-sifat 

kepribadian tersebut turut berpengaruh dengan hasil belajar 

yang dicapai. Termasuk ke dalam sifat-sifat kepribadian ini 

adalah faktor fisik kesehatan dan kondisi badan. 

2) Faktor yang ada di luar individu yang disebut faktor sosial. 

Termasuk faktor sosial antara lain: 

a) Faktor keluarga atau keadaan rumah tangga 

b) Suasana dan keadaan keluarga 

Ada keluarga yang memiliki cita-cita tinggi bagi 

anak-anaknya, tetapi ada pula yang biasa-biasa saja. Ada 

keluarga yang diliputi suasan tentram dan damai, tetapi ada 
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pula yang sebaliknya. Termasuk, dalam faktor keluarga 

yang juga turut berperan adalah ada tidaknya atau 

ketersedian fasilitas-fasilitas yang diperlukan dalam belajar.  

c) Faktor guru dan cara mengajarnya 

Sikap dan kepribadian guru, tinggi rendahnya 

pengetahuan yang dimiliki guru dan bagaiman cara guru 

mengajarkan pengetahuan tersebut kepada peserta didiknya 

turut menentukan hasil belajar yang akan dicapai. 

d) Faktor alat-alat yang digunakan dalam belajar-mengajar 

Faktor guru dan cara mengajarnya berkaitan erat 

dengan ketersedian alat-alat pelajaran yang tersedia di 

sekolah. Sekolah yang memiliki peralatan dan perlengkapan 

yang diperlukan dalam belajar ditambah dengan guru yang 

berkualitas akan mempermudah dan mempercepat belajar 

anak-anak.  

e) Faktor lingkungan dan kesempatan yang tersedia 

Ada faktor yang mempengaruhi hasil belajarnya, 

seperti kelelahan karena jarak rumah dan sekolah yang 

cukup jauh, tidak ada kesempatan karena sibuk bekerja, 

serta pengaruh lingkungan yang buruk yang terjadi diluar 

kemampuannya. 

f) Faktor motivasi sosial  

Motivasi sosial dapat berasal dari oaring tua yang 

selalu mendorong anak untuk rajin belajar, motivasi dari 

orang lain, seperti dari tetangga, sanak-saudara, teman-

teman saudara, teman-teman sekolah, dan teman 

sepermainan.  
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Menurut S. Soimatul Ula (2013:20) faktor yang 

mempengaruhi proses dan hasil belajar seseorang individu adalah: 

1) Minat 

Minat dapat didefinisikan suatu rasa lebih suka dan 

ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang 

menyuruh. 

2) Bakat 

Bakat adalah kemampuan untuk belajar. Kemampuan itu 

akan terwujud dalam bentuk sebuah kecakapan yang nyata 

setelah melalui proses dan tahapan dalam belajar. 

3) Inteligensi 

Inteligensi atau kecerdasan diakui juga berpengaruh pada 

proses dan hasil belajar. Seseorang yang inteligensinya tinggi, 

akan mudah mempelajari sesuatu. Ia akan mendapatkan 

kemudahan dalam proses belajar dan konsekuensinya kemudian, 

hasil belajar yang diperolehnya pun akan optimal dibandingkan 

seseorang yang inteligensinya kurang. 

4) Motivasi 

Motivasi adalah kondisi psikologis yang mendorong 

seseorang untuk melakuakan sesuatu. Jadi, motivasi belajar 

adalah kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk 

belajar. 

5) Kemampuan kognitif 

Pendidikan sejatinya merupakan proses pendewasaan 

yang menyentuh tiga ranah, yakni kognitif, efektif dan 

psikomotor.  

6) Kesiapan dan kematangan 

Kesiapan adalah kesedian untuk memberikan respons atau 

bereaksi. Sementara kematangan adalah suatu tingkat atau fase 

dalam pertumbuhan seseorang, dimana alat-alat tumbuhnya 

sudah siap melaksanakan kecakapan baru. 
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7) perhatian 

Perhatian adalah keaktifan jiwa yang dipertinggi. Jiwa itu 

pun semata-mata tertuju pada suatu objek (benda/hal) atau 

sekumpul objek. Perhaian juga memengaruhi proses dan hasil 

belajar. 

 

d. Tujuan Belajar 

Menurut Suprijono dalam Thobroni (2019:20) menyatakan 

bahwa tujuan belajar yang eksplisit diusahakan untuk dicapai dengan 

tindakan instruksional yang dinamakan instructional effects, yang 

biasanya terbentuk pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan, 

tujuan belajar sebagai hasil yang menyertai tujuan belajar 

instruksional disebut  nurturan effects. Bentuknya berupa 

kemampuan berfikir kritis dan kreatif, sikap terbuka dan demokratis, 

menerima orang lain. Tujuan ini merupakan konsekuensi logis dari 

peserta didik “menghidupi” (live in) suatu sistem lingkungan belajar 

tertentu. 

 

e. Hasil Belajar 

Menurut Suprijono dalam Thobroni (2015:20-22) 

menyatakan bahwa hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-

nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi, dan 

keterampilan. Merujuk pemikiran Gagne, bahwa hasil belajar berupa 

hal-hal berikut: 

1) Informasi Verbal 

Yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam 

bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis, kemampuan 

merespons secara spesifik terhadap rangsangan spesifik. 

Kemampua tersebut tidak memerlukan manipulasi symbol, 

pemecahan masalah, maupun penerapan aturan. 
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2) Keterampilan Intelektual  

Yaitu kemampuan mempresentasikan konsep dan 

lambang. Kemampuan intelektual terdiri dari kemampuan 

mengategorisasi, kemampuan analitis-sintetis fakta-konsep, dan 

mengembangkan prinsip-prinsip keilmuan. Keterampilan 

intelektual merupakan kemampuan melakukan aktivitas kognitif 

bersifat khas. 

3) Strategi Kognitif 

Yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan 

aktivitas kognitif. Kemampuan ini meliputi penggunaan konsep 

dan kaidah dalam memecahkan masalah. 

4) Keterampilan Motorik 

Yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak jasmani 

dalam urusan dan koordinasi sehingga terwujud otomatisme 

gerak jasmani. 

5)  Sikap 

Adalah kemampuan menerima atau menolak objek 

berdasarkan penilaian terhadap objek tersebut. Sikap berupa 

kemampuan menginternalisasi dan eksternalisasi nilai-nilai. 

Sikap merupakan kemampuan menjadikan nilai-nilai sebagai 

standar prilaku. 

 

f. Motivasi belajar 

Sardiman (2011:75) menyatakan bahwa motivasi adalah 

serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu, 

sehingga seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu, dan bila ia tidak 

suka, maka akan berusaha untuk meniadakan atau mengelakkan 

perasaan tidak suka itu. 

Menurut Hamalik (2015:27) menyatakan bahwa belajar adalah 

modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman (learning 

is defined as the modification or strengthening of behavior throuht 
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experiencing). Menurut pengertian ini, belajar merupakan suatu proses, 

suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya 

mengingat, akan tetapi lebih luas dari itu, yakni mengalami. Hasil 

belajar bukan suatu penguasaan hasil latihan melainkan pengubahan 

kelakuan.  

Dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar adalah 

membangkitkan dan memberikan arah dorongan yang menyebabkan 

individu melakukan perbuatan belaja 

 

3. Reward 

a. Pengertian Reward 

Reward yang diberikan adalah pemberian pujian secara verbal 

(kata-kata motivasi, seperti: bagus dan betul) maupun non verbal 

(anggukan kepala, senyuman atau bertepuk bahu), hadiah dan 

memberikan tambahan nilai kepada siswa yang dapat menuntaskan 

tugas belajar, serta dapat menjadi contoh yang baik kepada siswa 

lainnya (Hamalik, 2009: 184-185). 

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

reward merupakan sebuah penghargaan, ganjaran, atau hadiah 

karena sudah melakukan suatu hal atau tingkah laku yang benar 

sehingga meningkatkan terjadinya pengulangan tingkah laku 

tersebut. Selain itu, dengan pemberian reward anak menjadi lebih 

bersemangat dalam melakukan tingkah laku yang benar tersebut. 

Reward adalah suatu hadiah yang dapat mendorong seseorang untuk 

mencapai suatu prestasi dan dapat merubah tingkah laku seseorang 

karena seseorang akan merasa dihargai dengan usaha yang 

dilakukannya. Reward digunakan untuk mengungkapkan hasil atau 

perbuatan yang baik.  

 

b. Jenis-jenis Reward 

Jenis pemberian reward sebagai penguatan positif agar dapat 

meningkatkan terjadinya pengulangan tingkah laku. Menurut 
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Mulyadi dalam Meila (2015:25-27) juga menyebutkan jenis-jenis 

reward sebagai berikut: 

1) Reward Verbal (Pujian) 

Reward verbal yaitu berupa kata-kata, pujian, pengakuan 

dan dorongan, yang dipergunakan untuk menguatkan tingkah 

laku dan penampilan siswa. 

Yang termasuk dengan reward verbal adalah sebagai 

berikut: 

1) Kata-kata : bagus, ya benar, tepat, bagus sekali dan hebat 

2) Kalimat: hasil pekerjaanmu bagus sekali, saya senang 

dengan hasil pekerjaanmu. 

2) Reward Non Verbal 

Reward non verbal yaitu penguatan berupa mimik dan 

gerakan badan, mendekati, kegiatan yang menyenangkan, dan 

symbol atau benda. Yang termasuk reward non verbal adalah 

sebagai berikut: 

a) Reward berupa mimik dan gerakan badan, antara lain 

senyuman, anggukan, acungan jempol, tepuk tangan, toss, 

pelukan dan ciuman. 

b) Reward dengan cara mendekati, guru mendekati siswa 

untuk menunjukkan perhatian. 

c) Reward dengan cara sentuhan, menyatakan persetujuan dan 

penghargaan dengan menepuk pundak, berjabat tangan. 

 

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa 

yang termasuk reward non verbal berupa acungan jempol, 

ciuman, pelukan, berjabat tangan, tepuk tangan gerakan badan, 

dan mendekati anak untuk menunjukkan perhatian. 
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c. Tujuan Reward 

Reward bertujuan meningkatkan perhatian anak terhadap 

pembelajaran, merangsang dan meningkatkan motivasi belajar, serta 

meningkatkan kegiatan belajar dan membina perilaku yang 

produktif. Sejalan dengan itu Mulyasa dalam Meila (2015:22) juga 

menyatakan bahwa tujuan reward adalah sebagai berikut: 

1) Meningkatkan perhatian siswa 

2) Memperlancar atau memudahkan proses belajar. 

3) Membangkitkan dan mempertahankan motivasi 

4) Mengontrol dan mengubah sikap suka mengganggu dan 

menimbulkan tingkah laku belajar yang produktif 

5) Mengembangkan dan mengatur diri sendiri dalam belajar 

6) Mengarahkan pada cara berfikir yang baik dan inisiatif pribadi. 

 

d. Kelebihan dan Kelemahan Reward 

Reward merupakan suatu cara yang digunakan guru untuk 

memotivasi siswa dalam belajar sehingga tercapainya tujuan 

pembelajaran yang diharapkan. Sejalan dengan itu menurut Arief 

dalam Meila (2015:30) juga menyatakan kelebihan reward terhadap 

motivasi belajar anak adalah sebagai berikut: 

1) Memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap jiwa siswa 

untuk melakukan perbuatan yang positif dan bersifat progresif. 

2) Dapat menjadi pendorong bagi siswa lainnya untuk mengikuti 

anak yang telah memperoleh pujian dari gurunya, baik dalam 

tingkah laku, sopan santun, semangat, dan motivasinya dalam 

berbuat yang lebih baik. 

Selain reward memberikan kelebihan terhadap motivasi 

belajar dan reward juga memiliki kelemahan kelemahan antara lain: 

1) Dapat menimbulkan dampak negatif apabila guru melakukannya 

secara berlebihan, sehingga bisa mengakibatkan siswa merasa 

bahwa dirinya lebih tinggi dari teman-temannya 
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2) Reward membutuhkan alat tertentu serta membutuhkan biaya. 

Berdasarkan paparan diatas dapat simpulkan bahwa jika 

reward diberikan secara berlebihan dan kurang tepat, maka akan 

timbul sikap sombong karena anak akan menganggap dirinya selalu 

hebat. Oleh karena itu, pendidik perlu bersikap bijak dalam 

memberikan reward. 

 

B. Kajian Penelitian yang Relevan  

Penelitian yang peneliti lakukan ini tidak terlepas dari penelitian-

penelitian terdahulu. Adapun penelitian yang relevan sebagai berikut: 

1. Riri Lesmana Ayu, IAIN Batusangkar dengan penelitiannya  yang berjudul 

Efektifitas metode bernyanyi untuk meningkatkan motivasi belajar anak di 

TK Islam Harapan Ibu Lima Kaum, pada tahun 2016, dalam penelitiannya 

peneliti menjelaskan bahwa anak belum banyak mengikuti bernyanyi dan 

nyanyian yang diajarkan kurang menarik untuk anak. Peneliti mengatakan 

bahwa terjadi peningkatan skor motivasi belajar anak yang mana sebelum 

dilakukan treatment skor rata-ratanya adalah 5,35 dan setelah diberikan 

treatment skor rata-rata meningkat menjadi 15. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa semua anak mengalami peningkatan motivasi belajar. 

3. Ika Wahyu Wiranti, Universitas Negeri Yogyakarta, dengan judul 

Pengaruh Media Film Animasi terhadap Motivasi Belajar Pada Anak Tk, 

metode penelitian Kuasi Eksperimen dengan desain penelitian 

Nonequivalent Control Group Design, teknik  pengumpulan  data  

digunakan  adalah  observasi. Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan dari penggunaan media film animasi terhadap motivasi belajar 

pada anak kelompok B TK Islam Tunas Melati Yogyakarta. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan selisih 4,15 pada skor postes kedua kelompok. Skor 

postes kelompok eksperimen sebesar 19,21, sedangkan skor postes 

kelompok kontrol sebesar 23,36. Hasil penghitungan uji-t menunjukkan 

nilai p 0,00 dengan nilai t sebesar 4,48. Karena nilai nilai p < 0,05, yang 
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artinya hipotesis diterima, maka kesimpulan yang diperoleh adalah 

terdapat pengaruh penggunaan film animasi terhadap motivasi belajar 

pada anak kelompok B TK Islam Tunas Melati Yogyakarta. 

4. Feri Nasrudin, Universitas Negeri Semarang, dengan judul penelitianya 

Pengaruh Pemberian Reward Dan Punishment Terhadap Motivasi Belajar 

Siswa Kelas VI SD Negeri Di Sekolah Binaan 02 Kecamatan Bumiayu 

Kabupaten Brebes. Berdasarkan hasil penelitiannya dapat disimpulkan 

bahwa Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pemberian 

reward dan punishment terhadap motivasi belajar siswa kelas VI SD 

Negeri di Sekolah Binaan 02 Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes. 

Berdasarkan hasil penelitian, rata-rata pemberian reward dan punishment 

memperoleh nilai sebesar 82% (kategori sangat kuat). Sedangkan, rata-

rata skor angket motivasi belajar siswa memperoleh nilai sebesar 87% 

(kategori sangat kuat). Pengaruh pemberian reward dan punishment 

terhadap motivasi belajar siswa memiliki koefisien r sebesar 0,633. Besar 

kecil maupun naik turunnya motivasi belajar siswa dapat diprediksi 

dengan menggunakan nilai dari skor pemberian reward dan punishment 

dengan persamaan regresi Y‟ = 111,381 + 0,794X. 

 

C. Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

Reward 

Y 

Motivasi belajar 

Sebuah hadiah 

atau penghargaan yang 

diberikan guru kepada 

anak selain bentuk kata-

kata pujian guru 

memberikan bintang 

sebagai reward dalam 

proses pembelajaran. 

 

Keinginan atau dorongan yang 

diperlihatkan oleh anak untuk 

mengerjakan tugas dalam proses 

belajarnya. Motivasi yang 

diperlihatkan oleh anak-anak di 

Taman Kanak-Kanak Sayang Al-

hikmah selama proses 

pembelajaran. 
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D. Hipotesis 

Menurut Bungin (2005:85) bahwa Secara etimologis, hipotesis 

dibentuk dari dua kata, yaitu kata hypo dan kata thesis. Hypo berarti kurang 

dan thesis  adalah pendapat. Kedua kata itu kemudian digunakan secara 

bersamaan menjadi hypothesis dan penyebutan dalam dialek Indonesia 

menjadi hipotesa kemudian berubah menjadi hipotesis yang maksudnya 

adalah suatu kesimpulan yang masih kurang atau kesimpulan yang masih 

belum sempurna.  

Sedangkan menurut Sugiyono dalam Nasrudin (2015:56) bahwa 

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam 

bentuk kalimat pertanyaan”. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut.  

1. Ho: Tidak terdapat pengaruh pemberian bintang sebagai reward dalam 

meningkatkan motivasi belajar anak, di TK Al-Hikmah, Kecamatan 

Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar. 

2. Ha: Terdapat pengaruh pemberian bintang sebagai reward dalam 

meningkatkan motivasi belajar anak, di TK Al-Hikmah, Kecamatan 

Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Menurut Wiersma dalam Emzir (2009:63) mendefinisikan eksperimen 

sebagai suatu situasi penelitian yang sekurang-kurangnya satu variabel bebas, 

yang disebut sebagai variabel eksperimental, sengaja dimanipulasi oleh peneliti.  

Menurut Sunanto (2015:56) menyatakan bahwa desain penelitian 

eksperimen secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu 

desain kelompok (group design) dan desain subyek tunggal (single subject 

desain). Desain kelompok memfokuskan pada data yang berasal dari kelompok 

individu, sedangkan desain subyek tunggal memfokuskan pada data individu 

sebagai sampel penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan desain 

subyek tunggal (single subject desain) yang mana peneliti memfokuskan pada 

data individu. 

Dalam penelitian modifikasi perilaku, penggunaan skor individu lebih 

utama dari pada skor rata-rata kelompok. Pada desain subyek tunggal 

pengukuran variabel terikat atau target behavior dilakukan berulang-ulang 

dengan periode waktu tertentu misalnya perminggu, perhari, atau perjam. 

Perbandingan tidak dilakukan antar individu maupun kelompok tetapi 

dibandingkan pada subyek yang sama dalam kondisi yang berbeda. Yang 

dimaksud kondisi disini adalah kondisi baseline dan kondisi eksperimen 

(intervensi). Baseline adalah kondisi dimana pengukuran target behavior 

dilakukan pada keadaan natural sebelum diberikan intervensi apapun. Kondisi 

eksperimen adalah kondisi dimana suatu intervensi telah diberikan dan target 

behavior diukur di bawah kondisi tersebut. Pada penelitian dengan desain subyek 

tunggal selalu dilakukan perbandingan antara fase beseline dengan sekurang-

kurangnya satu fase intervensi. 

Pada penelitian ini jenis penelitian yang penulis gunakan  adalah desain 

penelitian eksperimen dengan menggunakan metode single subject design 

dengan kategori disain A-B, yaitu pengukuran yang dilakukan pada dua kondisi 
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yaitu kondisi baseline (A) dan kondisi intervensi (B). Disain A-B merupakan 

disain dasar dari penelitian, eksperimen desain subyek tunggal. Prosedur utama 

yang ditempuh dalam disain A-B meliputi pengukuran target behavior pada fase 

beseline dan setelah trend dan level datanya stabil kemudian intervensi mulai 

diberikan. Selama fase intervensi target behavior secara kontinyu dilakukan 

pengukuran sampai mencapai data yang stabil, jika terjadi perubahan target 

behavior pada fase intervensi setelah dibandingkan dengan baseline, diasumsikan 

bahwa perubahan tersebut karena adanya pengaruh dari variabel independen atau 

intervensi. Prosedur desain A-B  ini dapat digambarkan secara visual seperti 

grafik dibawah ini. 

 

   Baseline (A)       Intervensi (B) 

 

Grafik 3.1 

Prosedur dasar disain A-B 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat penelitian  

Penulis melakukan penelitian di TK Al-Hikmah di Sungai tarab 

Kabupaten Tanah Datar. 

2. Waktu Penelitian  

Waktu penelitian yang dilakukan peneliti selama 3 minggu yaitu bulan 

juli sampai Agustus 2018 di TK Al-Hikmah di Sungai Tarab Kabupaten 

Tanah Datar. 
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C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Menurut Bungin (2005:109) bahwa populasi berasal dari kata bahasa 

Inggris population, yang berarti jumlah penduduk. Oleh karena itu, apabila 

disebut kata populasi, orang kebanyakan menghubungkannya dengan 

masalah-masalah kependudukan. Dalam metode penelitian kata populasi 

amat popular, digunakan untuk menyebutkan serumpun atau sekelompok 

objek yang menjadi sasaran penelitian. Oleh karenanya, populasi penelitian 

merupakan keseluruhan (universum) dari objek penelitian yang dapat berupa 

manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap 

hidup, sehinggan objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian.  

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa populasi adalah 

keseluruan individu yang berada dalam ruang lingkup penelitian. Populasi 

dari penelitian ini adalah seluruh anak  di Taman Kanak-Kanak Al-Hikmah 

di Sungai Tarab yang berjumlah 23 orang. Berikut adalah jumlah anak per 

kelas, yaitu: 

Tabel. 3. 2 

Jumlah Anak Didik Taman Kanak-Kanak Al-Hikmah di Sungai 

Tarab Sebagai populasi  

 

No  Kelas Jumlah Siswa 

1 Kelas A 11 orang 

2 Kelas B 12 orang 

Jumlah  23 orang 

 

2. Sampel  

Menurut Noor (2012:148) sampel adalah sejumlah anggota yang 

dipilih dari populasi. Sedangkan menurut Bungin (2015:111) menyatakan 

bahwa pengambilan sampel dimaksud adalah untuk mewakili seluruh 

populasi. 
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Pada penelitian ini penulis menggunakan pengambilan sampel dengan 

teknik single subject design. Yang disebut dengan teknik single subject design 

adalah memfokuskan pada data individu sebagai sampel penelitian. Jumlah 

sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 3 orang anak yang motivasi 

rendah dalam proses belajar. Data ini di ambil berdasarkan indikator motivasi 

belajar anak. Dimana menurut Ibid dalam Hasanah (2005:41) indikator siswa 

yang termotivasi dalam belajarnya adalah tekun menghadapi tugas, ulet 

menghadapi kesulitan, menunjukkan minat terhadap bermacam-macam 

masalah, lebih senang bekerja mandiri, Cepat bosan pada tugas-tugas rutin, 

dapat mempertahankan pendapatnya, tidak mudah melepaskan hal yang 

diyakini, senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal.  

Berdasarkan indikator motivasi tersebut dapat disimpulkan bahwa 

apabila seseorang memiliki indikator diatas berarti seseorang itu memiliki 

motivasi yang tinggi dan jika sebaliknya maka motivasi anak dapat dikatakan 

rendah. Rendah atau tingginya motivasi anak dapat dilihat berdasarkaan dari 

hasil pedoman observasi  motivasi belajar anak yang peneliti buat berdasarkan 

kisi-kisi instrument yang ada. 

 

D. Defenisi Operasional 

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang judul penelitian, maka 

perlu dijelaskan mengenai istilah-istilah yang berkenaan dengan penelitian yang 

dilaksanakan. 

Motivasi belajar berasal dari kata “motif”, diartikan sebagai daya upaya 

yang mendorong seeorang untuk melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan 

sebagai daya penggerak dari dalam dan didalam diri subjek untuk melakukan 

aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan. Bahkan motif dapat 

diartikan sebagai suatu kondisi intern (ke-siapsiangan). 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 
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kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat dirasakan/mendesak (Sardiman, 

2007:73).  

Motivasi belajar adalah hal yang disediakan oleh lingkungan atau oleh 

guru dengan maksud merangsang siswa agar bekerja lebih giat dan lebih baik. 

Motivasi adalah perubahan energy dalam diri seseorang yang didahului dengan 

tanggapan terhadap tujuan dengan maksud merangsang siswa agar lebih baik 

lagi. Sedangkan motivasi anak usia dini adalah sesuatu yang bersifat merangsang 

anak untuk melakukan sesuatu kegiatan  dengan tujuan agar  bisa merubah 

tingkah lakunya. Motivasi anak usia dini berbeda-beda, di sini peran guru dan 

orang tua sangat besar untuk selalu berupaya memberikan motivasi untuk anak. 

Dengan pemberian motivasi yang baik, maka anak akan selalu berupaya 

memperbaiki perilaku dan proses belajarnya kearah yang lebih baik. 

Berdasarkan penjelasan di atas motivasi yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah suatu upaya yang dilakukan guru dalam memotivasi anak dalam proses 

pembelajaran sehingga proses pembelajaran berjalan dengan baik. 

Reward yang diberikan adalah pemberian pujian secara verbal (kata-kata 

motivasi, seperti: bagus dan betul) maupun non verbal (anggukan kepala, 

senyuman atau bertepuk bahu), hadiah dan memberikan tambahan nilai kepada 

siswa yang dapat menuntaskan tugas belajar, serta dapat menjadi contoh yang 

baik kepada siswa lainnya (Hamalik, 2009:184-185). 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa reward merupakan 

suatu bentuk, cara, atau strategi yang digunakan oleh guru untuk 

membangkitkan, menumbuhkan, memelihara, dan meningkatkan motivasi belajar 

siswa di sekolah agar seluruh siswa terdorong untuk melakukan usaha-usaha 

berkelanjutan dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan pengajaran. 

 

E. Pengembangan Instrumen 

    Menurut Sugiyono (2007:103-104) instrument penelitian adalah suatu 

alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati 

secara spesifik semua fenomena ini disebut dengan variabel penelitian. Untuk 
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memudahkan penyusun instrumen maka perlu digunakan kisi-kisi instrumen 

untuk bisa menetapkan indikator-indikator dari setiap variabel yang diteliti maka 

diperlukan wawasan yang luas dan mendalam tentang variabel yang akan diteliti. 

    Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teknik pengumpulan 

data observasi yang akan menggunakan bentuk instrumen cheklist dengan 

kategori peningkatan motivasi belajar anak dalam penelitian ini memberikan 

rentang skor 1-4 dengan kategori penilaian belum meningkat, mulai meningkat, 

meningkat sesuai harapan, dan sudah meningkat, dengan keterangan sebagai 

berikut: 

Sudah meningkat (skor 4) 

Meningkat sesuai harapan (skor 3) 

Mulai meningkat (skor 2)  

Belum meningkat (skor 1) 

 

Menurut Sukardi (2011:121) “Validitas suatu instrument penelitian, tidak 

lain adalah derajat yang menunjukkan dimana suatu tes mengukur apa yang 

hendak diukur. Menurut Noor (2011:132-133) “Validitas terdiri dari 3 macam 

yaitu: 

a. Validitas isi. Validitas isi ditegakkan pada langkah telaah dan revisi butir 

pertanyaan-pertanyaan. Berdasarkan pendapat provisional para penelaah. 

b. Validitas kontruk. Penegakan validitas kontruk melalui analisis factor makin 

banyak digunakan oleh peneliti, terutama karena mudahnya penggunaan jasa 

computer. 

c. Validitas kriteria. Berkenaan dengan tingkat ketepatan instrumen mengukur 

segi yang akan diukur dibandingkan dengan hasil pengukuran dengan 

instrument lain yang menjadi kriteria. Instrument yang menjadi kriteria 

adalah instrument yang suda standar.  

 

Pada penelitian ini validitas yang digunakan adalah validitas isi yang 

mengacu pada kisi-kisi instrumen suatu teori, yaitu yang menjadi dasar 

penyusunan instrumen. Untuk itu perlu adanya pembahasan mengenai teori 
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tentang variabel yang diteliti. Berdasarkan teori tentang variabel tersebut 

kemudian dirumuskan defenisi konseptual dan defenisi operasional dan 

selanjutnya ditentukan indikator yang akan diukur. Indikator tersebut dijabarkan 

menjadi butir-butir instrument baik dalam bentuk pernyataan ataupun pertanyaan. 

Kisi-Kisi Instrumen di buat berdasarkan indikator-indikator motivasi, 

menurut Ibid dalam Hasanah (2015:41) Indikator siswa yang termotivasi dalam 

belajarnya adalah sebagai berikut: 

a. Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus-menerus dalam waktu yang 

lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai). 

b. Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa). 

c. Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah. 

d. Lebih senang bekerja madiri 

e. Cepat bosan pada tugas-tugas rutin (hal-hal yang bersifat mekanis, berulang-

ilang begitu saja, sehingga kurang kreatif). 

f. Dapat mempertahankan pendapatnya (kalau sudah yakin akan sesuatu). 

g. Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini. 

h. Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. 

 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 4 indikator yaitu, tekun, ulet, 

minat, dan bekerja mandiri  

 

Tabel. 3. 3 

Kisi-Kisi Instrumen 

Variabel Indikator Sub indikator Teknik 

pengumpu

lan Data 

     Alat 

pengump

ulan 

Data 

No 

Uru

t 

item 

Motivasi 

belajar 

anak 

1. Tekun  1.1 Kehadiran di 

sekolah 

1.2 Mengikuti 

pembelajaran  

Sesuai aturan 

Observasi Pedoman 

observasi 

1 

2 

2. Ulet 2.1 Keinginan Observasi Pedoman 

observasi 

3 

4 
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untuk 

berprestasi 

2.2 Menyelesaikan 

tugas yang 

diberikan guru 

 

3. Minat  3.1 Semangat 

mengikuti 

pelajaran 

3.2 Guru menjadi 

pusat perhatian  

3.3 Mau bertanya 

jika tugas tidak 

dimengerti 

Observasi Pedoman 

observasi 

5 

6 

7 

 

4. Bekerja 

mandiri 

4.1 Bertanggungjaw

ab mengerjakan 

tugas yang 

diberikan guru 

4.2 Menyelesaikan 

tugas sendiri 

Observasi Pedoman 

observasi 

8 

9 

 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Noor (2015:138) teknik pengumpulan data merupakan cara 

mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah 

penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mengunakan teknik sebagai berikut, 

yaitu: 

1. Observasi   

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara 

langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Instrument yang 

dapat digunakan yaitu lembar pengamatan, panduan, pengamatan. Beberapa 

informasi yang diperoleh dari hasil observasi antara lain: ruang (tempat), 

pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian, atau peristiwa, waktu dan 

perasaan. 

Jadi alasan peneliti melakukan observasi yaitu untuk menyajikan 

gambaran realistis prilaku atau kejadian, menjawab pertanyaan, dan evaluasi 
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yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan 

balik terhadap pengukuran tersebut. Menurut Bungin (2007:115), 

mengemukakan beberapa bentuk observasi yang dapat digunakan dalam 

penelitian kuantitatif, yaitu observasi partisipasi, observasi tidak terstruktur, 

dan observasi kelompok tidak terstruktur. 

a. Observasi Partisipasi (Participant Observation) 

Adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk 

menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan di 

mana observer atau peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian 

responden. 

b. Observasi Tidak Terstruktur 

Adalah observasi yang dilakukan tanpa menggunakan guide 

observasi. Pada observasi ini peneliti atau pengamat harus mampu 

mengembangkan daya pengamatannya dalam mengamati suatu objek. 

c. Observasi Kelompok Tidak Terstruktur. 

Adalah observasi yang dilakukan secara berkelompok terhadap 

suatu atau beberapa objek sekaligus.  

 

Jadi, dalam penelitian ini  peneliti menggunakan teknik observasi 

tidak terstruktur dimana peneliti mengamati beberapa anak yang termotivasi 

dalam belajar dengan adanya pemberian bintang sebagai reward  
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Tabel. 3. 4 

Pedoman Observasi Motivasi Belajar Anak 

 Berilah ceklis (  ) pada lembar penilaian peningkatan motivasi belajar anak, 

sesuai dengan kemampuan masing-masing anak. 

Nama     :  

Umur     :   

Jenis Kelamin : 

 

No  Sub Indikator 

1 

 

Anak hadir ke sekolah setiap hari  

a. Lebih awal 

b. Tepat waktu 

c. Kurang tepat waktu 

d. Tidak tepat waktu (terlambat) 

2.  Anak mengikuti proses belajar sesuai dengan tahapan  

a. Mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir 

b. Mengikuti kegiatan awal sampai inti 

c. Mengikuti kegiatan inti saja 

d. Mengikuti kegiatan awal saja 

3.  Anak antusias untuk  mendapatkan bintang 

a. Sangat antusias 

b. Antusias 

c. Kurang antusias 

d. Tidak antusias 

4. Menyelesaikan tugas yang diberikan guru 

a. Sesuai harapan 

b. Tidak selesai 

c. Sebagian kecil 
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d. Tidak dikerjakan 

5. Anak bersemangat dalam mengikuti pelajaran  

a. Sangat semangat 

b. Semangat  

c. Kurang semangat 

d. Tidak semangat 

6.  Materi ajar menjadi pusat perhatian anak 

a. Sangat fokus  

b. Fokus 

c. Kurang fokus 

d. Tidak fokus 

7.  Anak berani bertanya jika anak tidak mengerti dengan tugas yang akan 

dikerjakan 

a. Sangat berani 

b. Berani 

c. Kurang berani 

d. Tidak berani 

8.  Bertanggung jawab mengerjakan tugas yang diberikan guru 

a. Sangat antusias 

b. Antusias 

c. Kurang antusias 

d. Tidak antusias 

9.  Anak mau menyelesaikan tugas sendiri tanpa minta bantuan guru atau 

teman 

a. Sangat bisa 

b. Bisa 

c. Kurang bisa  
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d. Tidak bisa 

  

 Keterangan :  

a. Sudah meningkat (skor 4) 

b. Meningkat sesuai harapan (skor 3) 

c. Mulai meningkat (skor 2) 

d. Belum meningkat (skor 1) 

2. Dokumentasi  

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan. Oleh karena 

itu, penggunaan metode dokumentasi dalam penelitian ini untuk mencari 

data-data yang berhubungan dengan siswa seperti jumlah anak serta foto-

foto hasil kegiatan belajar anak. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Menurut Sunanto (2015:96) menyatakan bahwa analisis data merupakan 

tahap terakhir sebelum menarik kesimpulan. Pada penelitian eksperimen pada 

umumnya pada saat menganalisis data menggunakan teknik single subject. Oleh 

karena itu pada penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif 

(descriptive research). Menurut Hamdi (2014:5) menyatakan bahwa metode 

deskriptif (descriptive research) adalah suatu metode penelitian yang 

ditunjukkan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang 

berlansung pada saat ini atau saat yang lampau. 

Menurut Nana Sayaodih Sukmadinata dalam Hamdi (2014:6) menyatakan 

bahwa metode deskriptif mengkaji bentuk aktifitas, karakteristik, perubahan, 

hubungan, persamaan dan perbedaannya dengan fenomena yang lain. Menurut 

Nazir dalam Hamdi (2014:5) menyatakan bahwa tujuan penelitian deskriptif 

adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual 

dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat atau hubungan atar fenomena yang 

diselidiki. Berdasarkan penelitian ini peneliti mendeskripsikan tentang pengaruh 

bintang sebagai reward dalam meningkatkan motivasi belajar dengan 
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menggunakan lembaran observasi yang peneliti buat berdasarkan kisi-kisi 

instrument yang berasal dari indikator motivasi belajar. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Data 

Berdasarkan hasil rumusan masalah dan tujuan penelitian maka dilakukan 

pengumpulan data tentang pengaruh pemberian bintang sebagai reward dalam  

meningkatkan motivasi belajar anak di TK Al-Hikmah Koto Baru, Kecamatan 

Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar. Pengumpulan data ini dilakukan empat 

kali sebelum diberikan treatment pada kelompok eksperimen yang terdiri dari 3 

orang anak. Sebelum menentukan sampel penelitian terlebih dahulu peneliti 

mencari informasi melalui lembaran observasi yang peneliti buat berdasarkan 

kisi-kisi instrumen. Berdasarkan lembaran observasi tersebut kemudian peneliti 

juga melakukan observasi untuk melihat tingkat motivasi anak.  

Data penelitian yang diperoleh tersebut berasal dari Baseline dan 

intervensi. Baseline dan intervensi menggunakan 9 butir instrumen penelitian, 

dengan alternatif kriteria penilaian masing-masing instrumen yaitu: (A) diberikan 

skor 4 masuk kedalam kategori sudah meningkat, (B) diberikan skor 3 masuk 

kedalam kategori meningkat sesuai harapan, (C) diberikan skor 2 masuk kedalam 

kategori mulai meningkat, dan (D) diberikan skor 1 masuk kedalam kategori 

belum meningkat.  

 

Tabel 4.1 

Interval Skor Pengukuran Motivasi Belajar Anak 

 

No Interval Skor Kategori Tingkat Motivasi 

1 Skor 28-36 Sudah Meningkat 

2 Skor 19-27 Meningkat Sesuai Harapan 

3 Skor 10-18 Mulai Meningkat 

4 Skor 1-9 Belum Meningkat 
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Pada tabel tingkat motivasi dapat dilihat beberapa kategori tingkat 

motivasi mulai dari tingkat belum meningkat hingga tingkat kategori sudah 

meningkat. Kategori ini ditentukan berdasarkan jumlah skor yang diperoleh.  

B. Hasil Penelitian 

1. Pelaksanaan Penelitian Subyek 1 (Cd) 

a. Tahap Pertama (Baseline A) 

Pengukuran pada tahap pertama ini dilakukan sebanyak 4 sesi 

selama 4 hari, yaitu dari tanggal 16 sampai 20 Juli 2018. Setiap hari 

peneliti hanya melihat kegiatan yang dilakukan oleh sampel selama 

proses pembelajaran berlangsung mulai dari kegiatan awal, inti dan 

penutup. 

Tabel 4.2 

Hasil Pengukuran Baseline (Subyek Cd) 

 

Baseline 

            (Sesi) 

 

Jumlah 

Penilaian 

(Skor) 

Rata-rata  

skor 

Tingkat Motivasi 

1 18 2,0 Mulai meningkat 

2 16 1,7 Mulai meningkat 

3 16 1,7 Mulai meningkat 

4 18 2,0 Mulai meningkat 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diperoleh data baseline (subjek 

Cd) pada sesi 1 penelitian dengan skor rata-rata 2,0, pada sesi ke 2 

dengan skor 1,7, pada sesi ke 3 dengan skor 1,7, dan pada sesi k 4 dengan 

2,0. Dengan tingkat motivasi yang mulai meningkat karena berada pada 

rendang 10-18. Berikut hasil pengukuran baseline pada subjek Cd dalam 

bentuk grafik. 
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Grafik 4.1 

Baseline A1 (subyek Cd) 

 

Berdasarkan grafik di atas dapat kita lihat pada sesi pertama sampai 

sesi terakhir tingkat motivasi anak berada pada rentang 10-18, termasuk 

kedalam kategori mulai meningkat. Sesi pertama dengan skor 18 lalu sesi 

kedua dan ketiga berada pada skor yang sama yaitu 16 sedangkan sesi 

terakhir naik yang berada pada skor 18. Pada tahap baseline ini motivasi 

belajar anak turun naik  akan tetapi tetap berada pada kategori mulai 

meningkat karena berada pada rentang 10-18. 

b. Tahap Kedua (Intervensi) 

Pengukuran pada tahap pertama ini dilakukan sebanyak 6 sesi 

selama 6 hari, yaitu dari tanggal 23 sampai 28 Juli 2018. Setiap hari 

peneliti memberikan reward kepada anak dalam proses pembelajaran 

berlangsung sesuai RPPH pada hari itu, dan peneliti menerapkan reward 

mulai dari kegiatan awal, inti sampai kegiatan penutup.  

1) Tahap intervensi sesi 1 

Intervensi pada sesi 1 dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 

2018, di mulai dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir 

pembelajaran. Peneliti memberikan intervensi dengan tema diri 

sendiri dan sub tema tubuhku. Kegiatan yang peneliti lakukan yaitu 
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menyebutkan anggota tubuh, menghitung jumlah anggota tubuh dan 

menulis angka. selama kegiatan berlangsung peneliti melihat sejauh 

mana motivasi belajar anak untuk melakukan kegiatan yang telah 

dirancang oleh peneliti. Berikut hasil pengukuran intervensi 1 pada 

subjek Cd. 

 

   Grafik 4.2 

Intervensi 1 (Subyek Cd) 

 

Berdasarkan hasil pengukuran pada grafik diatas dapat 

dilihat terjadi penurunan skor tingkat motivasi belajar anak yaitu 

pada tahap akhir baseline mencapai skor rata-rata 2,0 sedangkan 

pada tahap intervensi mencapai skor rata-rata 1,8.  

2) Tahap intervensi sesi 2 

Intervensi pada sesi 2 dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 

2018, di mulai dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir 

pembelajaran. Peneliti memberikan intervensi dengan tema diri 

sendiri dan sub tema tubuhku. Kegiatan yang peneliti lakukan yaitu 

membedakan anggota tubuh, menarik garis dan mewarnai anggota 

tubuh. Selama kegiatan berlangsung peneliti melihat sejauh mana 

motivasi belajar anak untuk melakukan kegiatan yang telah 
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dirancang oleh peneliti. Berikut hasil pengukuran intervensi 2 pada 

subjek Cd. 

 

Grafik 4.3 

Intervensi 2 (Subyek Cd) 

 

Berdasarkan hasil pengukuran pada grafik diatas dapat 

dilihat terjadi kenaikan skor tingkat motivasi belajar anak yaitu pada 

tahap awal intervensi mencapai skor rata-rata 1,8 sedangkan pada 

tahap intervensi ke 2 mencapai skor rata-rata 2,0.  

3) Tahap intervensi sesi 3 

Intervensi pada sesi 3 dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 

2018, di mulai dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir 

pembelajaran. Peneliti memberikan intervensi dengan tema diri 

sendiri dan sub tema tubuhku. Kegiatan yang peneliti lakukan yaitu 

menyebutkan anggota tubuh, menarik garis dan mewarnai anggota 

tubuh. Selama kegiatan berlangsung peneliti melihat sejauh mana 

motivasi belajar anak untuk melakukan kegiatan yang telah 

dirancang oleh peneliti. Berikut hasil pengukuran intervensi 3 pada 

subjek Cd. 
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Grafik 4.4 

Intervensi 3 (Subyek Cd) 

 

Berdasarkan hasil pengukuran pada grafik diatas dapat 

dilihat terjadi kenaikan skor tingkat motivasi belajar anak yaitu pada 

tahap intervensi 1 mencapai skor rata-rata 1,8, pada tahap intervensi 

ke 2 mencapai skor rata-rata 2,0 dan  pada tahap intervensi ke 3 

mencapai skor rata-rata 2,5. 

4) Tahap intervensi sesi 4 

Intervensi pada sesi 4 dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 

2018, di mulai dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir 

pembelajaran. Peneliti memberikan intervensi dengan tema diri 

sendiri dan sub tema tubuhku. Kegiatan yang peneliti lakukan yaitu 

menyebutkan fungsi anggota tubuh, menarik garis dan mewarnai 

gambar anggota tubuh. Selama kegiatan berlangsung peneliti melihat 

sejauh mana motivasi belajar anak untuk melakukan kegiatan yang 

telah dirancang oleh peneliti. Berikut hasil pengukuran intervensi 4 

pada subjek Cd. 
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Grafik 4.5 

Intervensi 4 (Subyek Cd) 

 

Berdasarkan hasil pengukuran pada grafik diatas dapat 

dilihat terjadi kenaikan skor tingkat motivasi belajar anak yaitu pada 

tahap intervensi 1 mencapai skor rata-rata 1,8, pada tahap intervensi 

ke 2 mencapai skor rata-rata 2,0, pada tahap intervensi ke 3 

mencapai skor rata-rata 2,5 dan pada tahap intervensi ke 4 mencapai 

skor rata-rata 3,0. 

5) Tahap intervensi sesi 5 

Intervensi pada sesi 5 dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 

2018, di mulai dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir 

pembelajaran. Peneliti memberikan intervensi dengan tema diri 

sendiri dan sub tema tubuhku. Kegiatan yang peneliti lakukan yaitu 

menyebutkan cara berwudhu, dan memperagakan cara berwudhu. 

Selama kegiatan berlangsung peneliti melihat sejauh mana motivasi 

belajar anak untuk melakukan kegiatan yang telah dirancang oleh 

peneliti. Berikut hasil pengukuran intervensi 5 pada subjek Cd. 
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Grafik 4.6 

Intervensi 5 (Subyek Cd) 

 

Berdasarkan hasil pengukuran pada grafik diatas dapat 

dilihat terjadi kenaikan skor tingkat motivasi belajar anak yaitu pada 

tahap intervensi 1 mencapai skor rata-rata 1,8, pada tahap intervensi 

ke 2 mencapai skor rata-rata 2,0, pada tahap intervensi ke 3 

mencapai skor rata-rata 2,5, pada tahap intervensi ke 4 mencapai 

skor rata-rata 3,0 dan pada tahap intervensi ke 5 mencapai skor rata-

rata 3,5. 

6) Tahap intervensi sesi 6 

Intervensi pada sesi 6 dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 

2018, di mulai dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir 

pembelajaran. Peneliti memberikan intervensi dengan tema diri 

sendiri dan sub tema tubuhku. Kegiatan yang peneliti lakukan yaitu 

memilih permainan yang disukai dan menggambar gambar yang 

diinginkan. Selama kegiatan berlangsung peneliti melihat sejauh 

mana motivasi belajar anak untuk melakukan kegiatan yang telah 

dirancang oleh peneliti. Berikut hasil pengukuran intervensi 6 pada 

subjek Cd. 
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Grafik 4.7 

Intervensi 6 (Subyek Cd) 

 

Berdasarkan hasil pengukuran pada grafik diatas dapat 

dilihat terjadi kenaikan skor tingkat motivasi belajar anak yaitu pada 

tahap intervensi 1 mencapai skor rata-rata 1,8, pada tahap intervensi 

ke 2 mencapai skor rata-rata 2,0, pada tahap intervensi ke 3 

mencapai skor rata-rata 2,5, pada tahap intervensi ke 4 mencapai 

skor rata-rata 3,0, pada tahap intervensi ke 5 mencapai skor rata-rata 

3,5 dan pada tahap intervensi ke 6 mencapai skor rata-rata 3,6. 

Berikut adalah tabel hasil dari pengukuran tingkat motivasi 

belajar anak  menggunakan observasi pada tahap intervensi sesi 

pertama sampai sesi terakhir. 
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Tabel 4.3 

Hasil pengukuran Intervensi (Subyek Cd) 

 

Intervensi 

    (Sesi) 

Jumlah Penilaian 

(Skor) 

Skor  

rata-rata 

Tingkat Motivasi 

1 17 1,8 Mulai meningkat 

2 18 2,0 Mulai meningkat 

3 23      2,5 Meningkat sesuai 

harapan   

        4 27     3,0 Meningkat sesuai 

harapan   

5 32 3,5 Sudah meningkat 

6 33 3,6 Sudah meningkat 

 

2. Pelaksanaan Penelitian Subjek 2 (Rz) 

a. Tahap Pertama (Baseline A) 

Pengukuran pada tahap pertama ini dilakukan sebanyak 4 sesi 

selama 4 hari, yaitu dari tanggal 16 sampai 20 Juli 2018. Setiap hari 

peneliti hanya melihat kegiatan yang dilakukan oleh sampel selama 

proses pembelajaran berlangsung mulai dari kegiatan awal, inti dan 

penutup. 

Tabel 4.4 

Hasil Pengukuran Baseline (Subyek Rz) 

                                   

Baseline 

     (Sesi) 

 

Jumlah Penilaian 

(Skor) 

Jumlah rata-rata 

(skor) 

Tingkat Motivasi 

1 15 1,6 Mulai meningkat 

2 21 2,3 Meningkat sesuai 

harapan 

3 16 1,7 Mulai meningkat 

4 14 1,5 Mulai meningkat 



63 
 

 
 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diperoleh data baseline pada sesi 

pertama sampai sesi terakhir motivasi anak mengalami peningkatan 

sehingga berada pada rentang mulai meningkat ke tahap rentang 

meningkat sesuai harapan dan sesi ketiga dan keempat mengalami 

penurunan sehingga berada pada tahap rentang mulai meningkat. Berikut 

hasil pengukuran baseline pada subjek Rz dalam bentuk grafik.     

 

Grafik 4.8 

Baseline A1 (subyek Rz) 

 

Berdasarkan grafik di atas dapat kita lihat pada sesi pertama ke 

sesi kedua mengalami peningkatan sehingga awalnya berada pada 

kategori mulai meningkat ke tahap kategori meningkat sesuai harapan 

dan sesi ketiga dan keempat mengalami penurunan sehingga berada pada 

tahap kategori mulai meningkat. 

b. Tahap Kedua (Intervensi) 

Pengukuran pada tahap pertama ini dilakukan sebanyak 6 sesi 

selama 6 hari, yaitu dari tanggal 23 sampai 28 Juli 2018. Setiap hari 

peneliti memberikan reward kepada anak dalam proses pembelajaran 

berlangsung sesuai RPPH pada hari itu, dan peneliti menerapkan reward 

mulai dari kegiatan awal, inti sampai kegiatan penutup.  
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1) Tahap intervensi sesi 1 

Intervensi pada sesi 1 dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 

2018, di mulai dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir 

pembelajaran. Peneliti memberikan intervensi dengan tema diri 

sendiri dan sub tema tubuhku. Kegiatan yang peneliti lakukan yaitu 

menyebutkan anggota tubuh, menghitung jumlah anggota tubuh dan 

menulis angka. selama kegiatan berlangsung peneliti melihat sejauh 

mana motivasi belajar anak untuk melakukan kegiatan yang telah 

dirancang oleh peneliti. Berikut hasil pengukuran intervensi 1 pada 

subjek Rz. 

 

   Grafik 4.9 

Intervensi (Subyek Rz) 

 

Berdasarkan hasil pengukuran pada grafik diatas dapat 

dilihat terjadi kenaikan skor tingkat motivasi belajar anak yaitu pada 

tahap akhir baseline mencapai skor rata-rata 1,5 sedangkan pada 

tahap intervensi 1 mencapai skor rata-rata 1,7.  

 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

1 2 3 4 5

Sk
o

r 

Sesi 

Baseline

Intervensi

skor tertinggi



65 
 

 
 

2) Tahap intervensi sesi 2 

Intervensi pada sesi 2 dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 

2018, di mulai dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir 

pembelajaran. Peneliti memberikan intervensi dengan tema diri 

sendiri dan sub tema tubuhku. Kegiatan yang peneliti lakukan yaitu 

membedakan anggota tubuh, menarik garis dan mewarnai anggota 

tubuh. Selama kegiatan berlangsung peneliti melihat sejauh mana 

motivasi belajar anak untuk melakukan kegiatan yang telah 

dirancang oleh peneliti. Berikut hasil pengukuran intervensi 2 pada 

subjek Rz. 

 

Grafik 4.10 

Intervensi 2 (Subyek Rz) 

 

Berdasarkan hasil pengukuran pada grafik diatas dapat 

dilihat terjadi kenaikan skor tingkat motivasi belajar anak yaitu pada 

tahap awal intervensi mencapai skor rata-rata 1,7 sedangkan pada 

tahap intervensi ke 2 mencapai skor rata-rata 1,6.  

 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

1 2 3 4 5 6

Sk
o

r 

Sesi 

Baseline

Intervensi

skor tertinggi



66 
 

 
 

3) Tahap intervensi sesi 3 

Intervensi pada sesi 3 dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 

2018, di mulai dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir 

pembelajaran. Peneliti memberikan intervensi dengan tema diri 

sendiri dan sub tema tubuhku. Kegiatan yang peneliti lakukan yaitu 

menyebutkan anggota tubuh, menarik garis dan mewarnai anggota 

tubuh. Selama kegiatan berlangsung peneliti melihat sejauh mana 

motivasi belajar anak untuk melakukan kegiatan yang telah 

dirancang oleh peneliti. Berikut hasil pengukuran intervensi 3 pada 

subjek Rz. 

 

Grafik 4.11 

Intervensi 3 (Subyek Rz) 

 

Berdasarkan hasil pengukuran pada grafik diatas dapat 

dilihat terjadi kenaikan skor tingkat motivasi belajar anak yaitu pada 

tahap awal intervensi mencapai skor rata-rata 1,7, pada tahap 

intervensi ke 2 mencapai skor rata-rata 1,6 dan pada tahap intervensi 

ke 3 mencapai skor rata-rata 1,7.  
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4) Tahap intervensi sesi 4 

Intervensi pada sesi 4 dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 

2018, di mulai dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir 

pembelajaran. Peneliti memberikan intervensi dengan tema diri 

sendiri dan sub tema tubuhku. Kegiatan yang peneliti lakukan yaitu 

menyebutkan fungsi anggota tubuh, menarik garis dan mewarnai 

gambar anggota tubuh. Selama kegiatan berlangsung peneliti melihat 

sejauh mana motivasi belajar anak untuk melakukan kegiatan yang 

telah dirancang oleh peneliti. Berikut hasil pengukuran intervensi 4 

pada subjek Rz. 

 

Grafik 4.12 

Intervensi 4 (Subyek Rz) 

 

Berdasarkan hasil pengukuran pada grafik diatas dapat 

dilihat terjadi kenaikan skor tingkat motivasi belajar anak yaitu pada 

tahap awal intervensi mencapai skor rata-rata 1,7, pada tahap 

intervensi ke 2 mencapai skor rata-rata 1,6, pada tahap intervensi ke 

3 mencapai skor rata-rata 1,7 dan pada tahap intervensi ke 4 

mencapai skor rata-rata 2,5.  
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5) Tahap intervensi sesi 5 

Intervensi pada sesi 5 dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 

2018, di mulai dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir 

pembelajaran. Peneliti memberikan intervensi dengan tema diri 

sendiri dan sub tema tubuhku. Kegiatan yang peneliti lakukan yaitu 

menyebutkan cara berwudhu, dan memperagakan cara berwudhu. 

Selama kegiatan berlangsung peneliti melihat sejauh mana motivasi 

belajar anak untuk melakukan kegiatan yang telah dirancang oleh 

peneliti. Berikut hasil pengukuran intervensi 5 pada subjek Rz. 

 

Grafik 4.13 

Intervensi 5 (Subyek Rz) 

 

Berdasarkan hasil pengukuran pada grafik diatas dapat 

dilihat terjadi kenaikan skor tingkat motivasi belajar anak yaitu pada 

tahap awal intervensi mencapai skor rata-rata 1,7, pada tahap 

intervensi ke 2 mencapai skor rata-rata 1,6, pada tahap intervensi ke 

3 mencapai skor rata-rata 1,7, pada tahap intervensi ke 4 mencapai 

skor rata-rata 2,5 dan pada tahap intervensi ke 5 mencapai skor rata-

rata 3,1.  
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6) Tahap intervensi sesi 6 

Intervensi pada sesi 6 dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 

2018, di mulai dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir 

pembelajaran. Peneliti memberikan intervensi dengan tema diri 

sendiri dan sub tema tubuhku. Kegiatan yang peneliti lakukan yaitu 

memilih permainan yang disukai dan menggambar gambar yang 

diinginkan. Selama kegiatan berlangsung peneliti melihat sejauh 

mana motivasi belajar anak untuk melakukan kegiatan yang telah 

dirancang oleh peneliti. Berikut hasil pengukuran intervensi 6 pada 

subjek Rz. 

 

Grafik 4.14 

Intervensi 6 (Subyek Rz) 

 

Berdasarkan hasil pengukuran pada grafik diatas dapat 

dilihat terjadi kenaikan skor tingkat motivasi belajar anak yaitu pada 

tahap awal intervensi mencapai skor rata-rata 1,7, pada tahap 

intervensi ke 2 mencapai skor rata-rata 1,6, pada tahap intervensi ke 

3 mencapai skor rata-rata 1,7, pada tahap intervensi ke 4 mencapai 

skor rata-rata 2,5, pada tahap intervensi ke 5 mencapai skor rata-rata 

3,1 dan pada tahap intervensi ke 6 mencapai skor rata-rata 3,2.  
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Berikut adalah tabel hasil dari pengukuran tingkat motivasi 

belajar anak  menggunakan observasi pada tahap intervensi sesi 

pertama sampai sesi terakhir. 

Tabel 4.5 

Hasil Pengukuran Intervensi (Subyek Rz) 

 

Intervensi 

   ( Sesi) 

Jumlah Penilaian 

(Skor) 

Jumlah rata-rata 

(skor) 

Tingkat Motivasi 

1 16 1,7 Mulai meningkat 

2 15 1,6 Mulai meningkat 

3 16 1,7      Mulai 

meningkat 

        4 23 2,5 Meningkat sesuai 

harapan 

5 28 3,1 Meningkat sesuai 

harapan 

6 29 3,2 Sudah meningkat 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diperoleh data intervensi yang 

dapat diperoleh pada sesi 1 sampai sesi terakhir terus mengalami 

peningkatan di mulai dari tingkat mulai meningkat, meningkat sesuai 

harapan dan yang terakhir sampai pada rentang sudah meningkat. 

   

3. Pelaksanaan Penelitian Subyek 3 (Rd) 

a. Tahap Pertama (Baseline A) 

Pengukuran pada tahap pertama ini dilakukan sebanyak 4 sesi 

selama 4 hari, yaitu dari tanggal 16 sampai 20 Juli 2018. Setiap hari 

peneliti hanya melihat kegiatan yang dilakukan oleh sampel selama 

proses pembelajaran berlangsung mulai dari kegiatan awal, inti dan 

penutup. 
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Tabel 4.6 

Hasil Pengukuran Baseline (Subyek Rd) 

                                   

Baseline 

     (Sesi) 

 

Jumlah Penilaian 

(Skor) 

Rata-rata  

skor 

Tingkat Motivasi 

1 18 2,0 Mulai meningkat 

2 15 1,6 Mulai meningkat 

3 17 1,8 Mulai meningkat 

4 16 1,7 Mulai meningkat 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diperoleh data baseline pada sesi 

pertama sampai sesi terakhir motivasi anak mengalami naik turun akan 

tetapi tetap berada pada rentang mulai meningkat 

 

Grafik 4.15 

Baseline A1 (Subyek Rd) 

Berdasarkan grafik di atas dapat kita lihat pada sesi pertama ke 

sesi kedua mengalami peningkatan akan tetapi tetap berada pada rentang 

mulai meningkat. 
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b. Tahap Kedua (Intervensi) 

Pengukuran pada tahap pertama ini dilakukan sebanyak 6 sesi 

selama 6 hari, yaitu dari tanggal 20 sampai 26 Juli 2018. Setiap hari 

peneliti memberikan bintang sebagai reward kepada anak dalam proses 

pembelajaran berlangsung sesuai RPPH pada hari itu, dan peneliti 

menerapkan reward mulai dari kegiatan awal, inti sampai kegiatan 

penutup.  

1) Tahap intervensi sesi 1 

Intervensi pada sesi 1 dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 

2018, di mulai dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir 

pembelajaran. Peneliti memberikan intervensi dengan tema diri 

sendiri dan sub tema tubuhku. Kegiatan yang peneliti lakukan yaitu 

menyebutkan anggota tubuh, menghitung jumlah anggota tubuh dan 

menulis angka. selama kegiatan berlangsung peneliti melihat sejauh 

mana motivasi belajar anak untuk melakukan kegiatan yang telah 

dirancang oleh peneliti.  

Berikut hasil pengukuran intervensi 1 pada subjek Rd. 

 

   Grafik 4.16 

Intervensi 1 (Subyek Rd) 

 

Berdasarkan hasil pengukuran pada grafik diatas dapat 

dilihat terjadi kenaikan skor tingkat motivasi belajar anak yaitu pada 
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tahap akhir baseline mencapai skor rata-rata 1,7 sedangkan pada 

tahap intervensi 1 mencapai skor rata-rata 1,8.  

2) Tahap intervensi sesi 2 

Intervensi pada sesi 2 dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 

2018, di mulai dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir 

pembelajaran. Peneliti memberikan intervensi dengan tema diri 

sendiri dan sub tema tubuhku. Kegiatan yang peneliti lakukan yaitu 

membedakan anggota tubuh, menarik garis dan mewarnai anggota 

tubuh. Selama kegiatan berlangsung peneliti melihat sejauh mana 

motivasi belajar anak untuk melakukan kegiatan yang telah 

dirancang oleh peneliti. Berikut hasil pengukuran intervensi 2 pada 

subjek Rd. 

 

 

Grafik 4.17 

Intervensi 2 (Subyek Rd) 
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Berdasarkan hasil pengukuran pada grafik diatas dapat 

dilihat skor tingkat motivasi belajar anak yaitu pada tahap awal 

intervensi mencapai skor rata-rata 1,8, dan pada tahap intervensi 2 

mencapai skor rata-rata 1,8.  

3) Tahap intervensi sesi 3 

Intervensi pada sesi 3 dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 

2018, di mulai dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir 

pembelajaran. Peneliti memberikan intervensi dengan tema diri 

sendiri dan sub tema tubuhku. Kegiatan yang peneliti lakukan yaitu 

menyebutkan anggota tubuh, menarik garis dan mewarnai anggota 

tubuh. Selama kegiatan berlangsung peneliti melihat sejauh mana 

motivasi belajar anak untuk melakukan kegiatan yang telah 

dirancang oleh peneliti. Berikut hasil pengukuran intervensi 3 pada 

subjek Rd. 

 

 

Grafik 4.18 

Intervensi 3 (Subyek Rd) 
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Berdasarkan hasil pengukuran pada grafik diatas dapat 

dilihat skor tingkat motivasi belajar anak yaitu pada tahap awal 

intervensi mencapai skor rata-rata 1,8, pada tahap intervensi 2 

mencapai skor rata-rata 1,8 dan pada tahap intervensi 3 mencapai 

skor rata-rata 2,1.  

4) Tahap intervensi sesi 4 

Intervensi pada sesi 4 dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 

2018, di mulai dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir 

pembelajaran. Peneliti memberikan intervensi dengan tema diri 

sendiri dan sub tema tubuhku. Kegiatan yang peneliti lakukan yaitu 

menyebutkan fungsi anggota tubuh, menarik garis dan mewarnai 

gambar anggota tubuh. Selama kegiatan berlangsung peneliti melihat 

sejauh mana motivasi belajar anak untuk melakukan kegiatan yang 

telah dirancang oleh peneliti. Berikut hasil pengukuran intervensi 4 

pada subjek Rd. 

 

Grafik 4.19 

Intervensi 4 (Subyek Rd) 
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Berdasarkan hasil pengukuran pada grafik diatas dapat 

dilihat skor tingkat motivasi belajar anak yaitu pada tahap awal 

intervensi mencapai skor rata-rata 1,8, pada tahap intervensi 2 

mencapai skor rata-rata 1,8, pada tahap intervensi 3 mencapai skor 

rata-rata 2,1 dan pada tahap intervensi 4 mencapai skor rata-rata 2,6.  

5) Tahap intervensi sesi 5 

Intervensi pada sesi 5 dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 

2018, di mulai dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir 

pembelajaran. Peneliti memberikan intervensi dengan tema diri 

sendiri dan sub tema tubuhku. Kegiatan yang peneliti lakukan yaitu 

menyebutkan cara berwudhu, dan memperagakan cara berwudhu. 

Selama kegiatan berlangsung peneliti melihat sejauh mana motivasi 

belajar anak untuk melakukan kegiatan yang telah dirancang oleh 

peneliti. Berikut hasil pengukuran intervensi 5 pada subjek Rd. 

 

Grafik 4.20 

Intervensi 5 (Subyek Rd) 

 

Berdasarkan hasil pengukuran pada grafik diatas dapat 

dilihat skor tingkat motivasi belajar anak yaitu pada tahap awal 

intervensi mencapai skor rata-rata 1,8, pada tahap intervensi 2 
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mencapai skor rata-rata 1,8, pada tahap intervensi 3 mencapai skor 

rata-rata 2,1, pada tahap intervensi 4 mencapai skor rata-rata 2,6 dan 

pada tahap intervensi 5 mencapai skor rata-rata 3,2.   

6) Tahap intervensi sesi 6 

Intervensi pada sesi 6 dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 

2018, di mulai dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir 

pembelajaran. Peneliti memberikan intervensi dengan tema diri 

sendiri dan sub tema tubuhku. Kegiatan yang peneliti lakukan yaitu 

memilih permainan yang disukai dan menggambar gambar yang 

diinginkan. Selama kegiatan berlangsung peneliti melihat sejauh 

mana motivasi belajar anak untuk melakukan kegiatan yang telah 

dirancang oleh peneliti. Berikut hasil pengukuran intervensi 6 pada 

subjek Rd. 

 

Grafik 4.21 

Intervensi 6 (Subyek Rd) 

 

Berdasarkan hasil pengukuran pada grafik diatas dapat 

dilihat skor tingkat motivasi belajar anak yaitu pada tahap awal 

intervensi mencapai skor rata-rata 1,8, pada tahap intervensi 2 

mencapai skor rata-rata 1,8, pada tahap intervensi 3 mencapai skor 
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rata-rata 2,1, pada tahap intervensi 4 mencapai skor rata-rata 2,6 

pada tahap intervensi 5 mencapai skor rata-rata 3,2 dan pada tahap 

intervensi 6 mencapai skor rata-rata 3,5.   

Berikut adalah tabel hasil dari pengukuran tingkat motivasi 

belajar anak  menggunakan observasi pada tahap intervensi sesi 

pertama sampai sesi terakhir. 

Tabel 4.7 

Hasil Pengukuran Intervensi (Subyek Rd) 

 

Intervensi 

    ( Sesi) 

Jumlah Penilaian 

(Skor) 

Skor 

rata-rata 

Tingkat Motivasi 

1 17 1,8 Mulai meningkat 

2 17 1,8 Mulai meningkat 

3 19       2,1 Meningkat sesuai 

harapan 

         4 24      2,6 Meningkat sesuai 

harapan 

5 29    3,2 Sudah meningkat 

6 32    3,5 Sudah meningkat 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diperoleh data intervensi yang 

diperoleh pada sesi 1 sampai sesi terakhir terus mengalami peningkatan 

di mulai dari tingkat motivasi mulai meningkat, meningkat sesuai 

harapan dan yang terkhir sampai pada rentang sudah meningkat.  

C. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian dari dua tahap penelitian melalui 10 sesi 

yang telah peneliti lakukan, terjadi perubahan pada tingkat motivasi belajar 

anak, dari kondisi awal (baseline A1), dan intervensi, terjadi kenaikan. Berikut 

adalah hasil pengukuran tingkat motivasi belajar pada baseline A1, dan 

intervensi. 
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Tabel 4.8 

Hasil Pengukuran Baseline dan Intervensi (Subyek Cd) 

                                   

Baseline 

   (Sesi) 

 

Jumlah Penilaian 

(Skor) 

Skor  

rata-rata 

Tingkat Motivasi 

1 18 2,0 Mulai meningkat 

2 16 1,7     Mulai meningkat 

3 16 1,7    Mulai meningkat 

4 18 2,0    Mulai meningkat 

Intervensi 

   (Sesi) 

Jumlah Penilaian Skor  

rata-rata 

Tingkat Motivasi 

5 17 1,8 Mulai meningkat 

6 18 2,0 Mulai meningkat 

7 23      2,5 Meningkat sesuai 

harapan   

8 27     3,0 Meningkat sesuai 

harapan   

9 32 3,5 Sudah meningkat 

10 33 3,6 Sudah meningkat 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diperoleh data baseline dan intervensi 

(Subjek Cd) pada sesi pertama baseline penelitian dengan skor 18, pada sesi 

ke 2 dengan skor 16, pada sesi ke 3 dengan 16 dan sesi ke 4 dengar skor 18. 

Dari keempat sesi tersebut berada pada rentang 10-18 yang berarti tingkat 

motivasi anak mulai meningkat. Sedangkan data intervensi yang dapat 

diperoleh pada sesi 1 dengan skor 17, pada sesi ke 2 dengan skor 18, pada 

sesi ke 3 dengan skor 23, pada sesi 4 dengan skor 27, pada sesi ke 5 dengan 

skor 32 dan pada sesi ke 6 dengan skor 33. Dari keenam sesi tersebut pada 

sesi 1 dan 2 berada pada rentang 10-18 yang berarti tingkat motivasi anak 
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mulai meningkat, pada sesi 3 dan 4 berada pada rentang 19-27 yang berarti 

tingkat motivasi anak meningkat sesuai harapan dan pada sesi 5 dan 6 berada 

pada rentang 28-36 yang berarti tingkat motivasi anak sudah meningkat. 

Berikut adalah grafik hasil dari pengukuran Baseline dan Intervensi 

(Subyek Cd) tingkat motivasi belajar anak. 

 

   Grafik 4.7 

Baseline dan Intervensi (Subyek Cd) 

 

Berdasarkan grafik di atas dapat kita lihat sesi baseline dan intervensi. 

Pada tahap baseline grafik terlihat naik-turun tetapi berada pada rentang yang 

sama yaitu rentang 10-18 yang tingkat motivasi mulai meningkat. Sedangkan 

tahap intervensi grafik cendrung menaik, terlihat pada sesi ke 1 dan 2 berada 

pada rentang 10-18 yang mana sesi 1 pada skor 17 dan sesi ke 2 pada skor 18. 

Pada sesi ke 2 dan 3 berada pada rentang 19-27 yang mana sesi 3 pada skor 23 

dan sesi ke 4 pada skor 27 dan pada sesi ke 5 dan 6  berada pada rentang 28-36 

yang mana sesi 5 pada skor 32 dan sesi ke 6 pada skor 33. 
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Berikut adalah hasil pengukuran tingkat motivasi belajar pada baseline 

A1, dan intervensi. 

Tabel 4.9 

Hasil Pengukuran Baseline dan Intervensi (Subyek Rz) 

                                   

Baseline 

  (Sesi) 

 

Jumlah Penilaian 

        (Skor) 

Rata-rata 

(skor) 

Tingkat Motivasi 

1 15 1,6 Mulai meningkat 

2 21 2,3 Mulai meningkat 

3 16 1,7 Mulai meningkat 

4 14 1,5 Mulai meningkat 

Intervensi 

      ( Sesi) 

Jumlah Penilaian 

        (Skor) 

Rata-rata 

(skor) 

Tingkat Motivasi 

5 16 1,7 Mulai meningkat 

6 15 1,6 Mulai meningkat 

7 16 1,7 Mulai meningkat 

8 23 2,5 Meningkat sesuai 

harapan 

9 28 3,1 Sudah meningkat 

10 29 3,2 Sudah meningkat 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diperoleh data baseline dan intervensi 

(Subjek Rz) pada sesi pertama baseline penelitian dengan skor 15, pada sesi 

ke 2 dengan skor 21, pada sesi ke 3 dengan 16 dan sesi ke 4 dengar skor 14. 

Dari keempat sesi tersebut berada pada rentang 10-18 yang berarti tingkat 

motivasi anak mulai meningkat. Sedangkan data intervensi yang dapat 

diperoleh pada sesi 1 dengan skor 16, pada sesi ke 2 dengan skor 15, pada 

sesi ke 3 dengan skor 16, pada sesi 4 dengan skor 23, pada sesi ke 5 dengan 

skor 28 dan pada sesi ke 6 dengan skor 29. Dari keenam sesi tersebut pada 
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sesi 1, 2 dan 3 berada pada rentang 10-18 yang berarti tingkat motivasi anak 

mulai meningkat, pada sesi 4 berada pada rentang 19-27 yang berarti tingkat 

motivasi anak meningkat sesuai harapan dan pada sesi ke 5 dan terkahir 

berada pada rentang 28-36 yang berarti tingkat motivasi anak sudah 

meningkat. 

Berikut adalah grafik hasil dari pengukuran Baseline dan Intervensi 

(Subyek Rz) tingkat motivasi belajar anak. 

 

   Grafik 4.8 

Baseline dan Intervensi (Subyek Rz) 

 

Berdasarkan grafik di atas dapat kita lihat sesi baseline dan intervensi. 

Pada tahap baseline grafik terlihat naik-turun tetapi berada pada rentang yang 

sama yaitu rentang 10-18 yang tingkat motivasi mulai meningkat. Sedangkan 

tahap intervensi grafik cendrung menaik, terlihat pada sesi ke 1, 2 dan 3 

mengalami turun-naik akan tetapi berada pada rentang yang sama yaitu rentang 

10-18 yang mana sesi 1 pada skor 16 dan sesi ke 2 menurun dengan  skor 15 

dan sesi ke 3 naik berada pada skor 16. Pada sesi ke 4 berada pada rentang 19-

27 berada pada skor 23 sedangkan sesi ke 5 dan ke 6 berada pada rentang 28-

36 berada pada skor 32 dan 33. 
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Berikut adalah hasil pengukuran tingkat motivasi belajar pada baseline 

A1, dan intervensi. 

Tabel 4.10 

Hasil Pengukuran Baseline dan Intervensi (Subyek Rd) 

                                   

Baseline     

(Sesi) 

 

Jumlah Penilaian 

(Skor) 

Rata-rata  

skor 

Tingkat Motivasi 

1 18 2,0 Mulai meningkat 

2 15 1,6 Mulai meningkat 

3 17 1,8 Mulai meningkat 

4 16 1,7 Mulai meningkat 

Intervensi 

      ( Sesi) 

Jumlah Penilaian Skor 

rata-rata 

Tingkat Motivasi 

5 17 1,8 Mulai meningkat 

6 17 1,8 Mulai meningkat 

7 19       2,1 Meningkat sesuai 

harapan 

8 24      2,6 Meningkat sesuai 

harapan 

9 29    3,2 Sudah meningkat 

10 32    3,5 Sudah meningkat 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diperoleh data baseline dan intervensi 

(Subjek Rd) pada sesi pertama baseline penelitian dengan skor 18, pada sesi 

ke 2 dengan skor 15, pada sesi ke 3 dengan 17 dan sesi ke 4 dengar skor 16. 

Dari keempat sesi tersebut berada pada rentang 10-18 yang berarti tingkat 

motivasi anak mulai meningkat. Sedangkan data intervensi yang dapat 

diperoleh pada sesi 1 dan sesi ke 2 dengan skor yang sama yaitu 17, pada sesi 

ke 3 dengan skor 19, pada sesi 4 dengan skor 24, pada sesi ke 5 dengan skor 
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29 dan pada sesi ke 6 dengan skor 32. Dari keenam sesi tersebut pada sesi 1 

dan 2 berada pada rentang 10-18 yang berarti tingkat motivasi anak mulai 

meningkat, pada sesi 3 dan sesi ke 4 berada pada rentang 19-27 yang berarti 

tingkat motivasi anak meningkat sesuai harapan dan pada sesi ke 5 dan 

terkahir berada pada rentang 28-36 yang berarti tingkat motivasi anak sudah 

meningkat. 

Berikut adalah grafik hasil dari pengukuran Baseline dan Intervensi 

(Subjek Rd) tingkat motivasi belajar anak. 

 

   Grafik 4.9 

Baseline dan Intervensi (Subyek Rd) 

 

Berdasarkan grafik di atas dapat kita lihat sesi baseline dan intervensi. 

Pada tahap baseline grafik terlihat turun-naik tetapi berada pada rentang yang 

sama yaitu rentang 10-18 yang tingkat motivasi mulai meningkat. Sedangkan 

tahap intervensi grafik cendrung menaik, terlihat pada sesi ke 1 dan 2 berada 

pada rentang 10-18 yang mana sesi 1 dan 2 berada pada skor yang sama yaitu 

dengan jumlah skor 17. Pada sesi ke 3 dan 4 berada pada rentang 19-27 

dengan  jumlah skor 19 dan sesi ke 4 dengan jumlah skor 24. Pada sesi ke 5 

dan terakhir berada pada rentang 28-36 dengan jumlah skor 29 dan 32. 
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Berdasarkan pelaksanaan penelitian dari ketiga subyek terdapat 

peningkatan motivasi belajar anak setelah diberikan bintang sebagai reward. 

Hal ini dibuktikan dengan peningkatan hasil  baseline dari subjek Cd yang 

pada awalnya berada pada skor tertinggi 18 dan pada intervensi awalnya 

dengan skor 17 sampai pada skor terakhir mencapai 33. Kemudian hasil 

baseline pada subjek Rz yang skor tertinggi berada pada skor 21 dan pada 

hasil intervensi skor awalnya 16 sampai pada skor terakhir 29 dan subjek Rd 

yang hasil baseline skor tertinggi berada pada skor 18 dan pada hasil 

intervensi skor awal 17 sampai pada skor terakhir yaitu 32. Sehingga sangat 

terlihat bahwa motivasi belajar anak dapat meningkat hal ini terlihat dari hasil 

grafik intervensi yang cendrung menaik sehingga dapat diartikan bahwa 

motivasi anak dapat meningkat. Hal ini dikarenakan pemberian bintang 

sebagai reward yang digunakan untuk meningkatkan motivasi belajar anak. 

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukan Sardiman (2011:86-91) 

menyatakan bahwa ada beberapa cara yang dapat menumbuh motivasi belajar 

yaitu memberi angka, hadiah, saingan/kompetisi, ego-involvement, memberi 

ulangan, mengetahui hasil, pujian, hukuman, hasrat untuk belajar, minat, 

tujuan yang diakui. Dengan adanya hadiah (reward) motivasi belajar anak 

dapat meningkat, hal ini terlihat jelas berdasarkan lembaran observasi yang 

menyebabkan skor anak meningkat dibandingkan sebelum di berikan bintang 

sebagai reward (intervensi). 

Motivasi berfungsi untuk mendorong manusia untuk berbuat, jadi 

sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energy. Motivasi dalam hal 

ini merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. 

Selanjutnya menentukan arah perbuatan, yakni kearah tujuan yang hendak 

dicapai. Dengan demikian motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang 

harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya. Kemudian menyeleksi 

perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan 

yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan 

yang tidak bermamfaat bagi tujuan tersebut (Sardiman, 2007:84-86). 
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Dalam memotivasi belajar anak terdapat beberapa macam cara agar 

tercapainya tujuan pembelajaran yang diinginkan. Salah satunya yaitu melalui 

pemberian bintang sebagai reward, karena melalui reward anak akan 

semangat dan termotivasi untuk melakukan sesuatu dalam belajar. 

Mendukung hal tersebut, Menurut Haspari dalam Djamarah (2013:276) 

menyatakan bahwa belajar harus dapat menimbulkan reinforcement 

(penguatan) dan motivasi yang kuat pada anak didik untuk mencapai tujuan 

instruksional. Rangsangan untuk meningkatkan motivasi belajar ini salah 

satunya adalah dengan memberikan reinforcement berupa pemberian reward. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bintang sebagai reward yang 

diberikan kepada anak sebagai suatu penghargaan untuk anak sehingga 

dengan diberinya hadiah atau penghargaan motivasi anak dapat meningkat. 

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa reward 

merupakan sebuah penghargaan, ganjaran, atau hadiah yang diberikan karena 

sudah melakukan suatu hal atau tingkah laku yang benar sehingga 

meningkatkan terjadinya pengulangan tingkah laku tersebut. Selain itu, 

dengan pemberian reward anak menjadi lebih bersemangat dalam melakukan 

tingkah laku yang benar tersebut. 

Selain fungsi diatas motivasi dapat berfungsi sebagai pendorong usaha 

dan pencapaian prestasi. Sesorang melakukan suatu usaha karena adanya 

motivasi. Adanya motivasi yang baik dalam belajar akan menunjukkn hasil 

yang baik.  Menurut Purwanto dalam Thobroni (2015:28), menyatakan bahwa 

salah satu faktor yang mempengaruhi belajar adalah motivasi. Motif 

merupakan pendorong bagi suatu organisme untuk melakukan sesuatu. 

Seeseorang tidak akan mau berusaha mempelajari sesuatu dengan sebaik-

baiknya jika ia tidak mengetahui pentingnya dan faedahnya dari hasil yang 

akan dicapai dari belajar. 

Menurut Nichol  dalam Aunurrahman (2012:33) menyatakan bahwa 

belajar merupakan kegiatan penting setiap orang, termasuk didalamnya 

belajar bagaimana seharusnya belajar. Sebuah survey memperlihatkan bahwa 
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82% anak-anak yang masuk sekolah pada usia 5 atau 6 tahun memiliki citra 

diri yang positif tentang kemampuan belajar mereka sendiri. Oleh karena itu, 

mendorong atau memotivasi belajar anak sangatlah perlu dilakukan orang tua 

terutama guru. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah peneliti lakukan 

di TK Al-Hikmah Koto Baru, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar 

ternyata terdapat pengaruh pemberian reward dalam  meningkatkan motivasi 

belajar anak bukan hanya bintang saja tetapi kata-kata pujian juga mempengaruhi 

proses belajar. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan hasil  baseline dari subjek 

Cd yang pada awalnya berada pada skor 18 dan pada intervensi mencapai skor 33. 

Kemudian pada subjek Rz yang pada awalnya berada pada skor 15 dan pada 

intervensi mencapai skor 29 dan subjek Rd yang pada awalnya berada pada skor 

18 dan pada intervensi mencapai skor 32. 

 

B. Implikasi  

Penelitian berimplikasi pada perkembangan teori/ keilmuan pendidikan 

anak usia dini khususnya dalam peningkatan motivasi belajar anak usia dini. Hasil 

analisis data menunjukkan bahwa melalui penerapan  bintang sebagai reward 

berpengaruh terhadap peningkatan motivasi belajar anak, dengan demikian guru 

harus selalu menerapkan reward kepada anak agar motivasi belajar anak dapat 

meningkat dengan optimal. 

 

C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian di TK Al-Hikmah Koto Baru, Kecamatan 

Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, ada beberapa saran yang dapat bermanfaat 

bagi peningkatan motivasi belajar anak melalui penerapan bintang sebagai 

reward, sebagai berikut: 

1. Bagi Guru  

Diharapkan dapat menerapkan reward kepada anak untuk memberi 

semangat kepada anak sehingga motivasi belajar anak selalu meningkat. 

Salah satunya dengan penerapan bintang sebagai reward yang mana  

motivasi belajar anak dapat ditingkatkan. 
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2. Bagi Kepala Sekolah 

Diharapkan lebih peduli dalam memberikan motivasi dan arahan yang 

lebih menunjang pembelajaran di sekolah untuk meningkatkan semangat 

belajar anak.  

3. Bagi Peneliti Lanjutan 

Peneliti selanjutnya dapat meneliti macam-macam reward yang dapat 

meningkatkan motivasi belajar anak. 
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