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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Belajar merupakan aktivitas manusia yang penting dan tidak dapat dipisahkan 

dari kehidupan manusia, bahkan sejak mereka lahir sampai akhir hayat. 

Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi 

proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, 

serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada siswa.  

 

Belajar pada hakikatnya merupakan suatu interaksi antar individu dan 

lingkungan. Lingkungan menyediakan rangsangan (stimulus) terhadap 

individu dan individu memberikan respon terhadap lingkungan. Dalam proses 

interaksi ini dapat terjadi pada perubahan pada diri individu berupa perubahan 

tingkah laku. Dapat juga terjadi, individu menimbulkan terjadinya perubahan 

pada lingkungan, baik yang positif dan negatif. Hal ini menunjukkan, bahwa 

fungsi lingkungan belajar merupakan faktor penting dalam proses 

pembelajaran. Slameto (2003: 2) berpendapat bahwa belajar ialah “suatu 

proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya 

sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya”. 
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Hasil belajar siswa adalah kemampuan yang diperoleh siswa setelah                 

mengikuti proses pembelajaran dalam bentuk simbol atau nilai. Hasil belajar 

siswa sangat mempengaruhi pada pembelajaran karena hasil belajar 

merupakan akibat dari pembelajaran. Dengan demikian apabila seorang siswa 

dalam mengikuti pembelajarannya baik maka akan mendapatkan hasil yang 

baik. Dengan berakhirnya proses belajar, maka siswa memperoleh hasil 

belajar. 

 

Hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh dua faktor yakni faktor dari 

dalam diri siswa (faktor intern) dan faktor dari luar diri siswa (faktor ekstrn). 

faktor dari dalam diri siswa (faktor intern) meliputi: kesehatan, intelegensi, 

minat dan motivasi, dan cara belajar. Sedangkan faktor dari luar diri siswa 

(faktor ekstrn) meliputi: keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan. 

Hasil belajar pendidikan kewarganegaraan merupakan kemampuan siswa 

dalam menguasai materi pendidikan kewarganegaraan setelah mengikuti 

proses pembelajaran dalam bentuk simbol atau nilai. Dengan selesainya 

proses belajar mengajar diakhiri dengan evaluasi untuk mengetahui kemajuan 

belajar atau penguasaan siswa atau terhadap materi PKn yang diberikan oleh 

guru. Dari hasil evaluasi ini akan dapat diketahui hasil belajar siswa yang 

biasanya dinyatakan dalam bentuk nilai atau angka. 

 

Proses belajar merupakan hal yang dialami siswa yang merupakan suatu 

respon terhadap segala cara pembelajaran yang diprogramkan oleh guru dan 

pengelolaan pembelajaran bertujuan untuk mencapai tujuan belajar. 

Berkenaan dengan pembelajaran SMP Negeri 1 Jati Agung Kabupaten 
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Lampung Selatan TP 2011/2012 untuk siswa kelas VIII menggunakan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). 

 

Pada proses pembelajaran pemberian penguatan merupakan bagian dari 

keterampilan yang harus dimilki oleh seorang guru. Pemberian Penguatan 

untuk meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran pendidikan 

kewarganegaraan kurang mendapat perhatian serius dari guru. Karena 

seorang guru lebih dituntut untuk dapat membuat perencanaan mengajar yang 

menitikberatkan pada kurikulum dan materi (course content). Sehingga cara 

guru menyampaikan isi pembelajaran tersebut dirancangan begitu saja tanpa 

melihat aspek-aspek yang lainnya. Hingga dampaknya, siswapun merasa 

jenuh dan kurang semangat untuk belajar. Hal ini pula akan mempengaruhi 

hasil belajarnya. 

 

Penguatan merupakan umpan balik yang diberikan guru sebagai suatu bentuk 

penghargaan untuk memperkuat perilaku yang diinginkan dan memberi 

hukuman/ memadamkan perilaku yang tidak diinginkan. Pemberian 

penguatan untuk meningkatkan hasil belajar mata pelajaran pendidikan 

kewarganegaraan dapat dilakukan oleh guru ketika pelajaran berlangsung 

yaitu memberikan pujian ketika siswa menjawab dengan benar pertanyaan 

yang diajukan oleh guru. Dengan memberikan penguatan atau penghargaan 

dapat memberikan pengaruh positif terhadap siswa, karena mendorong para 

siswa untuk memperbaiki tingkah laku serta meningkatkan kegiatannya atau 

usahanya. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar istilah 

“hadiah” atau “hukuman”. Pemberian hadiah merupakan respon yang positif, 
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sedangkan pemberian hukuman adalah respon negatif. Baik hadiah atau pun 

hukuman, keduanya secara psikologis akan berpengaruh terhadap tingkah 

laku seseorang yang menerimanya. Respon positif bertujuan agar tingkah 

laku yang sudah baik terulang kembali atau bertambah. Sedangkan pemberian 

respon negatif bertujuan agar tingkah laku yang kurang baik tidak terulang 

kembali, atau bahkan hilang. Pemberian respon positif dan negatif dalam 

proses interaksi edukatif disebut “pemberian penguatan”, hal tersebut akan 

sangat membantu dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

 

Hasil belajar merupakan penguasaan pengetahuan atau ketrampilan yang 

dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya ditunjukan dengan nilai atau 

angka yang diberikan oleh guru. Hasil dalam penelitian yang dimaksudkan 

adalah nilai yang diperoleh oleh siswa pada mata pelajaran pendidikan 

kewarganegaraan dalam bentuk nilai berupa angka yang diberikan oleh guru 

kelasnya setelah melaksanakan tugas yang diberikan padanya.  

 

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk mewujudkan kegiatan pendidikan dan 

pengajaran maka sekolah biasanya menyelenggarakan tes sumatif seperti mid 

semester pada pertengahan semester yang bertujuan untuk mengukur hasil 

belajar siswa. Tingkat pencapaian hasil belajar pendidikan kewarganegaraaan 

(PKn) pada mid semester genap tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 1.1 Nilai Mid Semester Genap Pelajaran Pendidikan  

Kewarganegaraan siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Jati 

Agung Kabupaten Lampung Selatan TP 2012/2013. 

Kelas 

Nilai 
Jumlah 

siswa 
Keterangan 

<75 ≥75 

VIII A 23 16 39 Kriteria 

ketuntasan 

minimum yang 

ditetapkan 

sekolah adalah 

75 

VIII B 24 16 40 

VIII C 25 15 40 

VIII D 21 18 39 

Jumlah 93 65 158 

Presentase (%) 58,9 41,1 100 

      Sumber: Daftar nilai mid semester siswa mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan semester genap pada guru PKn kelas VIII SMP Negeri I 

Jatiagung. 

 

 

Berdasarkan tabel di atas bahwa hasil belajar Kabupaten siswa kelas VIII  

SMP Negeri 1 Jati Agung Lampung Selatan TP 2012/2013 dapat dikatakan 

sebagian besar masih rendah. Banyak faktor yang mempengaruhi rendahnya 

hasil belajar siswa, faktor pemicunya antara lain berasal dari dalam diri siswa 

atau faktor yang berasal dari luar diri siswa. Seperti: minat siswa pada 

pelajaran pendidikan kewarganegaraan, motivasi siswa dalam mengikuti mata 

pelajaran pendidikan kewarganegaraan, pemberian penguatan oleh guru 

sebagai bentuk perhatian kepada siswa yang dapat membangkitkan semangat 

untuk belajar, dengan pemberian penguatan dapat membentuk kondisi 

lingkungan belajar secara kondusif. Faktor yang sangat mempengaruhi adalah 

pemberian penguatan oleh guru, penguatan oleh guru sebagai bentuk 

perhatian kepada siswa yang dapat membangkitkan semangat untuk belajar. 
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Penguatan memberi pengaruh positif dalam kehidupan sehari-hari, begitu 

juga dengan siswa. Penguatan dapat memberikan dorongan atau motivasi 

untuk memperbaiki tingkah laku serta meningkatkan hasil belajar siswa. 

Seperti memberikan hadiah nilai A apabila murid mengerjakan tugas dengan 

benar. Guru harus lebih memberikan dorongan penuh agar murid lebih mau 

dan bersemangat dalam belajar. 

Berdasarkan wawancara kepada beberapa siswa kelas VIII  SMP Negeri 1 Jati 

Agung, sebelum mereka diberi penguatan oleh guru sebagai motivasi belajar, 

mereka tidak semangat belajar dan sangat jenuh dengan cara belajar di kelas. 

Kondisi seperti ini membuat hasil belajar mereka tidak mencapai standar nilai 

yang ditentukan. Sedangkan setelah mereka diberi penguatan sebagai 

motivasi belajar mereka jadi semangat belajar karena merasa diperhatikan 

oleh guru. Kondisi seperti ini membuat hasil belajar mereka mencapai standar 

nilai yang ditentukan. 

 

Berdasarkan wawancara kepada Guru mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan yang mengajar dikelas VIII, guru tersebut menyatakan 

bahwa “sebelum siswa diberi penguatan sebagai motivasi belajar, hasil 

belajar siswa rendah dan tidak mencapai standar nilai yang ditentukan. 

Sedangkan setelah siswa diberi penguatan sebagai motivasi belajar, hasil 

belajar siswa meningkat dan mencapai standar nilai yang ditentukan. Siswa 

membutuhkan penguatan dalam belajar karena penguatan merupakan 

penghargaan yang dapat menimbulkan dorongan dan semangat dalam 

belajar”. Pemberian penguatan untuk memberikan ganjaran kepada siswa 

sehingga siswa akan berbesar hati dan meningkatkan partisipasinya dalam 
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setiap proses pembelajaran. Diharapkan siswa dapat meningkatkan perhatian, 

menumbuhkan dan mempertahankan motivasi belajar serta menyenangi 

pelajaran itu sendiri, sehingga hasil  belajarnya juga diharapkan dapat 

meningkat. Maka jika hatinya senang, ia akan lebih bersemangat dalam 

belajar. Sehingga penting sekali untuk seorang guru memberikan penguatan 

baik itu penguatan yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif, untuk 

memberikan motivasi bagi siswa agar dapat semangat dalam belajarnya, 

sehingga tujuan belajarpun dapat tercapai. 

 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, serta ditinjau dari 

penguasaan pengetahuan tentang penguatan tentu saja merupakan sumbangan 

besar bagi guru. Betapa pentingnya pemberian penguatan oleh guru kepada 

siswa untuk lebih termotivasi dalam meningkatkan hasil belajar merupakan 

salah satu kekuatan pendorong penulis untuk melakukan penelitian yang 

berjudul Pengaruh pemberian penguatan oleh guru terhadap hasil belajar 

pendidikan kewarganegaraan siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Jati Agung 

Kabupaten  Lampung Selatan TP  2012/2013.  

 

B. Identifikasi masalah  

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, faktor-faktor yang mempengaruhi 

hasil belajar pendidikan kewarganegaraan dapat diidentifikasi sebagai 

berikut: 

1. Minat siswa terhadap mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. 

2. Motivasi siswa dalam mengikuti mata pelajaran pendidikan 

kewarganegaraan. 
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3. Pemberikan penguatan oleh guru sebagai bentuk perhatian kepada siswa 

yang dapat membangkitkan semangat untuk belajar. 

4. Pemberian penguatan dapat membentuk kondisi lingkungan belajar siswa 

kondusif. 

 

C. Pembatasan Masalah 

 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, ternyata cukup banyak variabel 

bebas atau yang mempengaruhi hasil belajar pendidikan kewrganegaraan, 

untuk penelitian ini dibatasi pada pemberian penguatan oleh guru. 

 

D. Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah di 

atas, maka masalah penelitian ini adalah: Apakah terdapat pengaruh 

pemberian penguatan oleh guru terhadap hasil belajar pendidikan 

kewrganegaraan siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Jati Agung Kabupaten 

Lampung Selatan TP 2012/2013? 

 

E. Tujuan Penelitian  

 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menguji pengaruh pemberian 

penguatan oleh guru terhadap hasil belajar pendidikan kewarganegaraan 

siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan TP  

2012/2013. 
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F. Kegunaan Penelitian 

 

1. Kegunaan Teoritis  

Secara teoritis kegunaan penelitian ini menerapkan konsep, teori, prinsip, 

dan prosedur ilmu pendidikan khususnya pendidikan kewarganegaraan 

pada kajian pendidikan kewarganegaraan karena membahas tentang hak 

dan kewajiban warga negara untuk mendapatkan pengajaran. 

 

2. Kegunaan Praktis 

Secara praktis penelitian ini berguna untuk:  

a. Memberikan manfaat bagi siapa saja yang berkepentingan, khususnya 

Guru-guru mata pelajaran di tingkat SMP tentang cara meningkatkan 

hasil belajar pendidikan kewarganegaraan. 

b. Menjadi masukan bagi lembaga tentang pentingnya pemberian penguatan 

oleh guru dalam meningkatkan hasil belajar siswa khususnya dalam 

pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. 

c. Pemberian penguatan oleh guru dapat meningkatkan hasil belajar dan 

juga prestasi siswa khususnya mata pelajaran pendidikan 

kewarganegaraan. 

 

G. Ruang lingkup Penelitian 

 

1. Ruang lingkup Ilmu 

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup ilmu pendidikan khususnya 

pendidikan kewarganegaraan pada kajian pendidikan kewarganegaraan 



10 

 

guna meningkatkan hasil belajar dalam rangka melaksanakan hak dan 

kewajiban mengikuti pengajaran. 

 

2. Ruang lingkup Objek 

Ruang lingkup objek dari penelitian ini adalah pengaruh pemberian 

penguatan oleh guru terhadap hasil belajar pendidikan kewarganegaraan 

siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan 

TP 2012/2013. 

 

3. Ruang lingkup Subjek 

Ruang lingkup subjek dalam Penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP 

Negeri 1 Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan TP 2012/2013. 

 

4. Ruang lingkup Tempat 

Ruang lingkup tempat pada penelitian ini adalah SMP Negeri 1 Jati Agung 

Kabupaten Lampung Selatan. 

 

5. Ruang lingkup Waktu 

Ruang lingkup waktu dalam Penelitian ini adalah sejak dikeluarkannya 

surat izin penelitian pendahuluan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Lampung. 


