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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Persoalan pendidikan merupakan permasalahan semua orang, karena 

setiap orang sejak dulu hingga sekarang selalu berusaha mendidik anak-

anaknya atau anak-anak yang diserahkan kepada guru untuk dididik. Pada era 

globalisasi sekarang ini menuntut adanya sumber daya manusia yang 

berkualitas tinggi. Untuk itu dalam menciptakan sumber daya manusia 

tersebut salah satunya adalah melalui pendidikan. 

Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang mempunyai tugas 

menghantarkan siswa dalam mengembangkan berbagai potensi yang 

dimilikinya. Sekolah juga dipercaya sebagai salah satu cara agar manusia pada 

zaman sekarang dapat hidup di masa yang akan datang. Keberhasilan 

pendidikan di sekolah sangat tergantung pada proses pembelajaran di kelas.  

Pendidikan formal (sekolah) merupakan suatu proses kegiatan 

terencana dan terorganisir, terdiri dari kegiatan belajar mengajar dan bertujuan 

untuk menghasilkan perubahan-perubahan positif dalam diri peserta didik 

yang sedang menuju kearah kedewasaan.
1
 Untuk menghasilkan perubahan 

yang positif dalam diri anak didik maka peran pendidik sangat diutamakan. 

Pendidik adalah sebagai pengelola proses belajar peserta didik, 

pendidik yang profesional tidak hanya sebatas menyampaikan ilmu 
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pengetahuan kepada peserta didik, akan tetapi lebih jauh dari itu, pendidik 

mempunyai tugas untuk mendorong, membimbing, dan memberi fasilitas 

belajar bagi siswa untuk mencapai tujuan, pendidik juga bertanggung jawab 

untuk melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kelas untuk membantu proses 

perkembangan peserta didik.
2
 

Pendidik bertanggung jawab atas segala perkembangan kepribadian 

siswa dan diharapkan mampu memberikan rangsangan kepada siswa. 

Rangsangan tersebut bertujuan untuk menumbuhkan motivasi siswa dalam 

belajar, karena motivasi adalah salah satu aspek yang menunjang keberhasilan 

dalam proses pembelajaran.  

Motivasi diartikan sebagai sebuah upaya dalam mendorong seseorang 

untuk melakukan sesuatu. Sedangkan motivasi belajar adalah dorongan 

internal dan eksternal pada siswa yang sedang belajar untuk mengadakan 

perubahan tingkah laku, pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur 

yang mendukung. Hal ini berperan dalam mencapai keberhasilan proses 

pembelajaran. 

Motivasi dapat diberikan dalam berbagai bentuk. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Mustaqim dan Abdul Wahib dalam bukunya Psikologi 

Pendidikan bahwa ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi motivasi dalam 
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kegiatan belajar di sekolah diantaranya adalah hadiah. Hadiah, imbalan, 

ganjaran disebut juga dengan reward.
3
 

Reward adalah hadiah atas apa yang telah dicapai oleh siswa. Reward 

dapat berupa penghargaan atas nilai yang baik, pujian, dan lain sebagainya. 

Dalam bahasa Arab reward dikenal dengan “tsawab”  yang berarti pahala, 

upah dan balasan. Istilah “tsawab” = ganjaran, didapatkan dalam Al-Qur’an 

dalam menunjukkan apa yang diperbuat oleh seseorang dalam kehidupan ini 

atau di akhirat kelak karena amal perbuatan yang baik.
4
 Kata “tsawab” 

terdapat di dalam Al-Qur’an Surah Ali-Imran ayat 148: 

                          

“Maka Allah berikan ganjaran kepada mereka di dunia dan akhirat 

dengan ganjaran yang baik. Dan Allah cinta kepada orang-orang 

yang berbuat baik.” 

Penjelasan mengenai reward telah diuraikan pada paragraf 

sebelumnya. Jadi, dapat dikatakan bahwa reward dapat berupa ganjaran, 

penghargaan atau hadiah yang diberikan oleh guru kepada siswa sebagai alat 

untuk mendidik dan memotivasi siswa sebagai bentuk apresiasi atas perbuatan 

yang telah dilakukannya. 

Proses belajar nampaknya perlu peranan reward sebagai usaha dalam 

meningkatkan semangat siswa dalam proses belajar mengajar agar tercipta 

suasana yang lebih menyenangkan di dalam kelas dan diharapkan mampu 
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meningkatkan motivasi siswa. Hal tersebut dikuatkan oleh teori yang 

dikemukakan oleh John W. Santrok bahwa perspektif behavioral menekankan 

imbalan dan hukuman eksternal sebagao kunci dalam menentukan motivasi 

murid.
5
 

Allah SWT Berfirman dalam Al-Qur`an: 

                              

                     

             

“(Bukan demikian), yang benar: Barangsiapa berbuat dosa dan ia 

telah diliputi oleh dosanya, mereka Itulah penghuni neraka, mereka 

kekal di dalamnya. Dan orang-orang yang beriman serta beramal 

saleh, mereka itu penghuni surga; mereka kekal di dalamnya.” (QS. 

Al-Baqarah(2): 81-82) 

Berdasarkan Firman Allah di atas, dalam kajian ilmiah, Al-Qur`an 

terlebih dahulu menjelaskan teori tentang reward, karena Al-Qur`an bukan 

hanya sebagai Kitab Suci bagi umat Islam, melainkan Kitab Ilmu 

Pengetahuan yang dapat dikaji dan diterapkan kebenarannya bagi 

kemaslahatan umat manusia secara keseluruhaan. 
6
 

Adapun dampak positif dari seorang pendidik memberikan perhatian, 

pujian, kasih sayang, hadiah, dan lain sebagainya adalah anak akan 

bersemangat, bergairah dan rajin dalam belajar, pada kondisi seperti ini anak 

akan memiliki motivasi. Reward yang bersifat materi maupun non materi 
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akan menunjukkan efek dari suatu perbuatan, akibat itu sebaiknya merupakan 

sesuatu yang menyenangkan bagi siswa, misalnya hadiah atau pujian. Efek itu 

disajikan oleh pendidik dengan tujuan supaya perbuatan yang tepat itu 

diulang kembali pada lain kesempatan.  

Dari paparan di atas dapat penulis jelaskan, bahwa reward yang 

bersifat materi maupun non materi dapat memberikan kesan positif terhadap 

anak didik, sehingga mereka termotivasi untuk melaksanakan kegiatan belajar 

lebih giat lagi dan lebih baik. 

Namun berdasarkan studi pendahuluan yang peneliti lakukan melalui 

pengamatan yang penulis lakukan di Madrasah Tsanawiyah Hasanah 

Pekanbaru, diketahui bahwa di sekolah tersebut telah melaksanakan 

pembelajaran dengan baik.
7
 Penulis menemukan bahwa pemberian reward 

sudah dilaksanakan dengan baik seperti pemberian hadiah kepada siswa yang 

berprestasi, guru memberikan pujian kepada siswa yang berprilaku baik, guru 

memberikan tepuk tangan jika siswa dapat menjawab pertanyaan dengan baik 

dan benar. Dengan adanya pendidik memberikan reward tersebut, seharusnya 

dapat meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran fikih. Namun 

dalam kenyataanya tidak demikian, hal ini dapat dilihat dari gejala-gejala 

dibawah ini:  

1. Masih ada sebagian siswa kurang memperhatikan guru ketika 

menjelaskan pelajaran pendidikan agama Islam. 
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2. Masih terdapat siswa yang bercerita dengan siswa yang lain saat proses 

pembelajaran berlangsung. 

3. Masih terdapat siswa yang malu bertanya kepada guru tentang materi 

yang disampaikan. 

4. Jika diberikan tugas dikelas maupun dirumah, hanya sebagian saja yang 

mengerjakan. 

5. Masih banyak siswa yang kurang aktif dan kurang semangat dalam proses 

pembelajaran pendidikan agama Islam. 

Berdasarkan gejala-gejala di atas, maka penulis tertarik untuk 

mengkaji dan mengetahui pengaruh pemberian reward oleh guru terhadap 

motivasi belajar siswa pada mata pelajaran fikih dengan judul: “Pengaruh 

Pemberian Reward Terhadap Motivasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran 

Fikih di Madrasah Tsanawiyah Hasanah Pekanbaru.” 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahan memahami judul penelitian ini, dan 

juga sebagai landasan bagi penulis untuk memecahkan masalah yang diteliti 

maka perlu penegasan terhadap istilah-istilah yang berkaitan dengan judul 

penelitian. 

a. Reward adalah ganjaran, maksud ganjaran adalah sebagai alat untuk 

mendidik anak-anak supaya anak merasa karena perbuatan atau 

pekerjaannya mendapat penghargaan.
8
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b. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa 

yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan kegiatan 

belajar dan memberikan arah kepada kegiatan belajar itu demi mencapai 

suatu tujuan tertentu.
9
 

Maksud judul penelitian di atas adalah, penulis ingin meneliti lebih 

jauh tentang Pengaruh Pemberian Reward Terhadap Motivasi Belajar Siswa 

Pada Mata Pelajaran Fikih di Madrasah Tsanawiyah Hasanah Pekanbaru. 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan gejala-gejala di atas, maka 

penulis  mengemukakan beberapa permasalahan, di antaranya sebagai 

berikut: 

a) Mengapa motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Fikih di 

Madrasah Tsanawiyah Hasanah Pekanbaru terdapat masih rendah? 

b) Bagaimana keterkaitan motivasi belajar dengan reward? 

c) Apa faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa pada 

mata pelajaran Fikih di Madrasah Tsanawiyah Hasanah Pekanbaru? 

d) Apakah reward yang diberikan oleh pendidik dapat mempengaruhi 

motivasi belajar siswa? 

2. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi 

masalah dalam penelitian ini hanya seputar pengaruh pemberian reward 
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terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Fikih di Madrasah 

Tsanawiyah Hasanah Pekanbaru. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah yang 

dikaji oleh penulis pada penelitian ini ialah “Apakah ada pengaruh yang 

signifikan dengan pemberian reward terhadap motivasi belajar siswa pada 

mata pelajaran Fikih di Madrasah Tsanawiyah Hasanah Pekanbaru?” 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh pemberian reward terhadap 

motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Fikih di Madrasah Tsanawiyah 

Hasanah Pekanbaru. 

2. Kegunaan Penelitian 

a) Bagi Guru, hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan ilmiah dalam 

proses pembelajaran dengan adanya pemberian reward dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa. 

b) Bagi Siswa, hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi siswa, karena 

dengan adanya pemberian reward diharapkan motivasi belajarnya 

meningkat. 

c) Bagi Peneliti, dapat menjadi bahan acuan dalam meningkatkan 

motivasi belajar siswa dan menambah pengetahuan, memperluas 
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wawasan dan cakrawala berfikir penulis dalam kajian ilmiah dengan 

adanya pemberian reward dalam proses pembelajaran. 

d) Bagi Lembaga Pendidikan, sebagai bahan pertimbangan dalam rangka 

perbaikan pembelajaran demi meningkatkan mutu pendidikan. 

 

 

  


