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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Konsep Teoretis 

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan yang ditetapkan 

maka perlu penulis kemukakan kerangka teoritisnya sebagai pendukung dalam 

penelitian ini agar terarah. 

1. Reward (Ganjaran) 

a) Pengertian Reward (Ganjaran) 

Menurut bahasa, reward berasal dari nahasa Inggris yang berarti 

ganjaran atau upah.
10

 Sedangkan menurut istilah, Ngalim Purwanto 

berpendapat: 

Reward adalah ganjaran, ganjaran adalah salah satu alat 

pendidikan. Jadi, maksud ganjaran adalah sebagai alat untuk mendidik 

anak-anak supaya anak dapat merasa senang karena perbuatan atau 

pekerjaannya mendapat penghargaan.
11

 
 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli yang telah 

dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa reward (ganjaran) 

adalah segala sesuatu dalam bentuk penghargaan yang diberikan kepada 

siswa karena melakukan suatu perbuatan yang baik. 

Pemberian reward juga telah dilakukan oleh Nabi Muhammad 

SAW, karena pada zaman Rasulullah, reward tidak hanya berupa 

materi tetapi juga berupa penghargaan dengan ucapan, dan tingkah laku 

yang menyenangkan, karena penghargaan adalah suatu hadiah dalam 
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bentuk ucapan terima kasih yang dirasakan sebagai pujian oleh orang 

yang menerima. 

Pendidik memberikan ganjaran supaya anak didik menjadi lebih 

giat lagi usahanya untuk memperbaiki atau mempertinggi prestasi yang 

yang telah dicapainya. Dengan kata lain, anak menjadi lebih keras 

kemauannya untuk bekerja atau berbuat yang lebih baik. Anak yang 

diberi reward baik yang bersifat materi maupun non materi akan 

menjadi termotivasi mengulangi tingkah laku atau perbuatan yang 

dikehendaki pendidik, sehingga akan menghasilkan suatu kebiasaan 

terhadap anak tersebut. 

Para pakar pendidikan Islami sejak Rasulullah SAW hingga para 

ulama pewaris Nabi di masa pertengahan, telah menjalankan 

pendidikan dengan mengacu pada petunjuk-petunjuk Al-Qur`an dan 

Sunnah Rasul. Salah satunya adalah tentang pemberian reward yang 

terdapat dalam Al-Qur`an juga memberikan penjelasan dan contoh dari 

reward tersebut. 

                     

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, 

bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal”. (QS. Al-

Kahfi [18] : 107) 
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“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk 

yang sebaik-baiknya. kemudian Kami kembalikan Dia ke tempat yang 

serendah-rendahnya (neraka), kecuali orang-orang yang beriman dan 

mengerjakan amal saleh; Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-

putusnya.” (QS. At-Tin [95]: 4-6) 

 

Dari ayat-ayat di atas telah dijelaskan di dalam skripsi Heny Dwi 

Jayanti bahwa telah dahulu Al-Qur’an menjelaskan teori tentang reward. 

Allah Swt memberikan reward surga bagi orang-orang yang beriman dan 

beramal saleh. Allah SWT juga memberikan reward kepada orang-orang 

yang mengerjakan kebijakan yaitu pahala yang tiada putus-putusnya.
12

 

Bagi siapa yang tidak melaksanakan kebaikan di dunia melainkan 

berbuat dosa maka Allah Swt akan memberikan ganjaran berupa kediaman 

di neraka yang kekal di dalamnya. Sedangkan mereka yang amaliyah di 

dunia dengan kebaikan maka mereka akan mendapatkan reward berupa 

kenikmatan surga yang juga kekal di dalamnya. 

b) Fungsi dan Tujuan Reward 

Reward berfungsi sebagai alat pendidikan yaitu sebagai pendorong 

agar siswa termotivasi untuk meningkatkan prestasinya dalam 

pembelajaran. Dengan adanya pemberian reward atau penghargaan oleh 

guru tersebut mampu mendorong siswa untuk aktif di dalam kelas dan 

termotivasi dalam kegiatan belajar mengajar di dalam kelas, sehingga 
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pembelajaran menjadi aktif dan menyenangkan dan tidak lagi menjadi 

pembelajaran yang membosankan bagi siswa sehingga diharapkan dengan 

adanya reward tersebut siswa dapat mencapai tahapan perkembangan yang 

baru dan dapat mencapai target belajar sesuai dengan apa yang diharapkan. 

Pemberian hadiah untuk perbuatan yang sesuai dengan yang 

diinginkan akan berfungsi untuk memperkuat pendapat atau keyakinan 

individu bahwa perbuatan tersebut benar atau dibenarkan. Dalam psikologi 

dikenal dengan istilah “reinforcement” atau “penguatan”.  Namun, 

pemberian reward yang dilakukan secara terus menerus lama-lama tidak 

akan berfungsi efektif lagi karena penerima hadiah menjadi jenuh. 

Pemberian reward yang pertama kali akan terlihat efektivitasnya 

dibandingkan dengan pemberian yang dilakukan untuk kedua, ketiga dan 

seterusnya.
13

 

Jadi dapat diketahui bahwa fungsi reward disini adalah sebagai alat 

pendidikan. Jadi dengan sendirinya dengan adanya reward  berfungsi 

mendidik anak-anak bahwa perbuatan yang mereka lakukan benar dan 

dibenarkan sehingga pantas mendapat penghargaan atas segala usaha 

kerasnya. Akan tetapi perlu diingat bahwa dalam memberikan reward 

tidak boleh asal karena apabila seorang guru memberikan reward secara 

asal maka esensi dan makna dari reward itu akan berubah. 

Reward yang diberikan secara terus menerus tanpa tujuan dan 

usaha yang keras dari siswa maka akan menghilangkan makna dari reward 
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itu sendiri dan pada akhirnya reward akan dianggap menjadi hal yang 

biasa dan tidak istimewa bagi siswa. Oleh karena itu, dalam memberikan 

reward guru harus benar-benar memikirkan secara matang agar fungsi dari 

reward itu sendiri tidak hilang atau beralih fungsi. 

Menurut Buchari Alma tujuan dari reward yaitu: 

1. Meningkatkan perhatian siswa. 

2. Memperlancar dan 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 kepada cara berfikir yang baik/givergen dan inisiatif 

pribadi.
14

 

 

Sedangkan menurut Mulyasa tujuan penggunaan reward adalah: 

1. Meningkatkan perhatian siswa. 

2. Memperlancar dan memudahkan proses belajar. 

3. Meningkatkan kegiatan belajar dan membina pelaku yang produktif.
15

 

 

c) Macam-macam reward (Ganjaran) 

Reward yang diberikan kepada peserta didik bentuknya bermacam-

macam jenis dan bentuknya. Ada ganjaran yang berbentuk material, ada 

pula ganjaran dalam bentuk perbuatan. Sebagai contoh di sini akan 

diberikan beberapa macam sikap dan perilaku guru yang dapat merupakan 

ganjaran anak didik sebagai berikut: 

1. Dalam bentuk gestural. Guru yang mengangguk-anggukkan kepala 

sebagai tanda senang dan membenarkan suatu sikap, perilaku, atau 

perbuatan anak didik. 

                                                             
14 Buchari Alma. Guru Profesional Menguasai Metode dan Terampil Belajar, (Bandung: 

Alfabeta, 2008), h. 31 
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 Mulyasa, Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan 

Menyenangkan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 78 
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2. Dalam bentuk verbal. Konkretnya bisa dalam bentuk pujian, 

kisah/cerita, atau nyanyian. Guru memberikan kata-kata yang 

menyenangkan berupa pujian kepada anak didik. Misalnya, 

“Tulisanmu sudah lebih baik dari tulisanmu yang dulu, Ali. Jika kamu 

terus berlatih, tulisanmu akan lebih baik lagi. 

3. Dalam bentuk pekerjaan. Contohnya: “Engkau akan saya beri tugas 

hitungan yang sedikit lebih sukar Ali, karena tugas yang nomor tiga ini 

terlalu mudah engkau kerjakan.” 

4. Dalam bentuk material. Ganjaran dapat juga berupa benda-benda yang 

menyenangkan dan berguna bagi anak-anak. Misalnya pensil, buku 

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

harus sangat ekstra hati-hati dan bijaksana, sebab bila tidak tepat 

menggunakannya, maka akan membiaskan fungsinya yang semula 

untuk menggairahkan belajar anak didik berubah menjadi upah dalam 

pandangan anak didik. 

5. Dalam bentuk kegiatan. Misalnya guru memberikan ganjaran dalam 

bentuk Tour Kependidikan ke tempat-tempat tertentu kepada semua 

anak didik dalam satu kelas. Sambil berdarmawisata ke objek wisata 

tertentu anak didik dapat belajar dalam suasana santai dan 

menyenangkan. Sedangkan bentuk kegiatan lainnya diserahkan kepada 

kebijakan gur dalam memilihnya, yang penting ganjaran yang 

diberikan bernilai edukatif.
16

 

 

Berdasarkan penjelasan mengenai macam-macam reward di atas, 

maka dapat disimpulkan bahwa reward dapat berbentuk berbagai macam 

tidak hanya dalam bentuk benda namun reward juga dapat berbentuk 

isyarat, pujian, pekerjaan ataupun kegiatan. 

d) Syarat-syarat reward (Ganjaran) 

Ngalim Purwanto menyebutkan ada beberapa syarat yang perlu 

diperhatikan dalam reward (ganjaran) oleh para guru, antara lain: 

1. Untuk memberi ganjaran yang pedagogis perlu sekali guru mengenal 

betul-betul muridnya dan lalu menghargai dengan tepat. Ganjaran dan 

penghargaan yang salah dan tidak tepat dapat membawa akibat yang 

tidak diinginkan. 
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2. Ganjaran yang diberikan kepada seorang anak janganlah hendaknya 

menimbulkan rasa cemburu atau iri hati bagi anak yang lain yang 

merasa pekerjaannya juga lebih baik, tetapi tidak mendapat ganjaran. 

3. Memberi ganjaran hendaklah hemat. Kerap atau terus-menerus 

memberi ganjaran dan penghargaan akan menjadi hilang arti ganjaran 

itu sebagai alat pendidikan. 

4. Janganlah memberi ganjaran dengan menjanjikan lebih dahulu 

sebelum anak-anak menunjukkan prestasi kerjanya apalagi bagi 

ganjaran yang diberikan kepada seluruh kelas. Ganjaran yang telah 

dijanjikan lebih dahulu, hanyalah akan membuat anak-anak terburu-

buru dalam bekerja dan akan membawa kesukaran-kesukaran bagi 

beberapa orang anak yang kurang pandai. 

5. Pendidikan harus berhati-hati memberikan ganjaran, jangan sampai 

ganjaran yang diberikan kepada anak-anak diterimanya sebagai upah 

dari jerih payah yang telah dilakukannya. 
17

 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa reward 

mempunyai keriteria dalam pelaksanaannya. Hal ini ditujukan agar pemberian 

reward dalam proses belajar mengajar terlaksana dengan baik dan tidak 

menimbulkan akibat yang tidak diharapkan. 

2. Motivasi belajar 

a. Pengertian motivasi belajar  

Motivasi berasal dari kata “motif”. Motif adalah keadaan dalam 

pribadi orang yang mendorong individu untuk melakukan aktivitas-

aktivitas tertentu guna mencapai suatu tujuan.
18

 Motivasi adalah proses 

yang memberi semangat, arah, dan kegigihan perilaku.
19

 Sedangkan 

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 
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lingkungannya.
20

 Motivasi dan belajar merupakan dua hal yang saling 

mempengaruhi. 

Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri 

siswa yang menimbulkan kegiatan belajar dan yang memberikan arah pada 

kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai.
21

 

Dengan adanya motivasi dalam diri siswa maka proses pembelajaran akan 

berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena motivasi akan mendorong 

siswa untuk melakukan kegiatan belajar. 

Hakikat motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal 

pada siswa-siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan 

tingkah laku.
22

 Pendapat lain mengenai motivasi belajar dikemukakan oleh 

Saur Tampubolon bahwa motivasi belajar adalah dorongan penggerak 

aktif dalam diri siswa untuk melakukan aktivitas belajar.
23

 

Motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan, semakin besar 

kebutuhan seseorang akan sesuatu maka akan semakin kuat motivasi untuk 

mencapai sesuatu itu. Kemudian dalam hubungannya dengan kegiatan 

belajar, yang penting bagaimana menciptakan kondisi atau proses yang 

mengarahkan siswa melakukan aktifitas belajar. Dalam hal ini sudah 

barang tentu perang guru sangat penting. Bagaimana guru melakukan 
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 Aunurrahman, Belajar dan Pembelajaran, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 35 
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22
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(Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 23 
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dan Keilmuan, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 139 
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usaha-usaha untuk dapat menumbuhkan dan memberikan motivasi agar 

anak didiknya melakukan aktifitas dengan baik.
24

 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar adalah pemberian 

semangat yang dilakukan oleh guru sebagai  bentuk dorongan kepada 

siswa dalam proses belajar mengajar untuk merubah tingkah laku siswa ke 

arah yang lebih baik. 

b. Ciri-ciri Motivasi 

Motivasi belajar memegang peranan penting dalam proses belajar. 

Seseorang yang belajar dengan motivasi yang kuat, akan melaksanakan 

kegiatan belajarnya dengan sungguh- sungguh dan semagat. Sebaliknya, 

seseorang belajar dengan motivasi yaang lemah, akan malas bahkan tidak 

mau mengerjakan tugas-tugas yang berhubugan dengan pelajaran tersebut. 

Dalam belajar untuk mengetahui siswa mempunyai motivasi atau tidak 

bisa di lihat dalam proses belajar di kelas. Motivasi belajar yang ada pada 

diri setiap orang itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

a. Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus menerus dalam 

waktu yang lama, tidak berhenti sebelum selesai). 

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

memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi sebaik mungkin 

(tidak cepat puas dengan prestasi yang dicapainya). 

c. Menunjukkan minat terhadap berbagai macam masalah. 

d. Lebih sering kerja mandiri. 

e. Dapat mempertahankan pendapatnya (kalau sudah yakin akan 

sesuatu). 

f. Tidak mudah melepaskan hal yang diyakininya itu. 

g. Senang mencari dan memecahkan soal-soal.
25
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c. Fungsi Motivasi Dalam Belajar 

Oemar Hamalik mengemukakan bahwa fungsi motivasi adalah: 

a) Mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Tanpa 

motivasi maka tidak akan timbul suatu perbuatan seperti belajar 

atau bekerja. 

b) Motivasi berfungsi sebagai pengarah. Artinya mengarahkan 

perbuatan kepencapaian tujuan yang diinginkan. 

c) Motivasi  berfungsi sebagai penggerak. Ia berfungsi sebagai mobil. 

Besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya 

suatu pekerjaan.
26

 

 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi 

berfungsi sebagai penggerak, pengarah dan penyeleksi perbuatan atau 

tingkah laku  yang akan dikerjakan oleh seseorang untuk mencapai tujuan 

yang diinginkannya. 

d. Bentuk-bentuk Motivasi Belajar 

Menurut Syaiful Bahri Djamarah ada beberapa bentuk motivasi 

yang dapat dimanfaatkan dalam rangka mengarahkan belajar anak di kelas, 

sebagai berikut: 

a. Memberikan angka sebagai simbol dan nilai dari hasil aktivitas belajar 

anak didik. 

b. Hadiah adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dan hadiah yang 

diberikan bisa berupa apa saja. 

c. Kompetisi adalah persaingan, dapat digunakan sebagi alat motivasi 

untuk mendorong anak didik agar mereka bergairah belajar. 

d. Ego (involvement) adalah menumbuhkan kesadaran pada anak didik 

agar merasa pentingnya tugas dan dapat menyelesaikannya. 
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e. Memberi ulangan juga bisa dijadikan sebagai alat motivasi, anak didik 

bisa belajar jauh-jauh hari untuk menghadapi ulangan. 

f. Pujian yang diucapkan dalam waktu yang tepat dapat dijadikan sebagai 

alat motivasi. 

g. Hukuman, meskipun sebagai reinforcement yang negatif tetapi bila 

dilakukan dengan tepat dan bijak akan merupakan motivasi yang baik. 

h. Hasrat untuk belajar berarti ada unsur kesenjangan, ada maksud untuk 

belajar. 

i. Minat adalah kecendrungan yang menetap untuk memperhatikan dan 

mengenang beberapa aktivitas.
27

 

e. Faktor-faktor yang mempengaruhi Motivasi Belajar 

Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi motivasi individu 

dalam belajar, yaitu: 

1. Kematangan, 

2. Usaha yang bertujuan, 

3. Pengetahuan mengenai hasil motivasi 

4. Penghargaan dan hukuman 

5. Partisipasi 

6. Perhatian 
28

 
 

 

3. Pengaruh Pemberian Reward terhadap Motivasi Belajar Siswa 

Saur Tampubolon mengemukakan bahwa motivasi belajar adalah 

dorongan penggerak aktif dalam diri siswa untuk melakukan aktivitas 

belajar.
29
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Motivasi mempunyai peranan penting dalam pendidikan, dengan 

membangkitkan motivasi anak terangsang untuk menggunakan potensi-

potensi yang dimiliki secara konstruktif dan produktif untuk mencapai 

tujuan, guru harus mampu mengembangkan motivasi tepat pada setiap 

anak didik pada waktu belajar. Guru berusaha mencarikan cara bagaimana 

supaya potensi belajar yang ada di dalam diri anak itu muncul dengan 

sendirinya dengan rangsangan-rangsangan yang diberikan oleh guru.
30

 

Menurut John W. Santrock, mengemukakan bahwa perspektif 

behavioral menekankan imbalan dan hukuman eksternal sebagai kunci 

dalam menentukan motivasi belajar siswa.
31

 

Dari beberapa pemaparan para ahli di atas dapat disimpulkan 

bahwa pemberian reward berpengaruh pada peningkatan motivasi belajar 

siswa jika diberikan sesuai dengan situasi, kondisi dan teknik yang benar 

dalam pemberian reward tersebut. 

 

B. Penelitian yang Relevan 

1. Penelitian Suci Andriani Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Penerapan Reward Sebagai Upaya 

Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa dalam Pembelajaran IPS Kelas III 

A di MIN Tempel Ngaglik Sleman”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

                                                             
30

 Nashar, Peranan Motivasi dan kemampuan Awal, (Jakarta: Delia Pers, 2004), h. 38 
31
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 22 

penerapan Reward dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dalam 

pembelajaran IPS kelas III A di MIN Tempel Ngaglik Sleman. 

2. Eva Aini, mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau meneliti tentaang “Pengaruh Hukuman 

Denda terhadap Perilaku Siswa di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 

02 Pekanbaru”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh yang 

signifikan antara hukuman denda terhadap perilaku siswa di Madrasah 

Tsanawiyah Muhammadiyah 02 Pekanbaru. 

C. Konsep Operasional 

Adapun yang menjadi variabel X dalam penelitian ini adalah pengaruh 

pemberian reward (variabel bebas) dan variabel Y adalah motivasi belajar 

(variabel terikat). Beradasarkan teori di atas, untuk menjawab masalah dalam 

penelitian ini, penulis membuat beberapa konsep operasional, untuk 

mengetahui pengaruh reward terhadap motivasi belajar siswa pada mata 

pelajaran Fikih di Madrasah Tsanawiyah Hasanah Pekanbaru. Maka dapat 

diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut: 

1. Indikator Variabel X (Pemberian Reward) 

a. Guru memberikan perhatian penuh berupa motivasi kepada siswa 

dalam proses pembelajaran. 

b. Guru memberikan pujian kepada siswa (ucapan/ acungan jempol) 

c. Guru selalu menunjukkan kasih sayang seperti mengelus 

bahu/punggung siswa 
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d. Guru memberikan hadiah dalam bentuk pena, pensil, buku tulis, 

penggaris, dan lain-lain. 

e. Guru menciptakan persaingan antara siswa untuk meningkatkan 

semangat belajar. 

f. Guru memberikan kesempatan untuk bertanya dan merespon 

pertanyaan siswa. 

g. Guru memberikan angka/ nilai yang bagus kepada siswa dalam 

menyelesaikan tugas/ benar menjawab ulangan. 

2. Indikator Variabel Y (Motivasi Belajar) 

a. Siswa mengulang kembali pelajaran yang telah diajarkan di sekolah 

pada waktu luang. 

b. Siswa tekun ulet dalam menghadapi kesulitan belajar, seperti siswa 

tidak lekas putus asa dan segera mencari solusi jika mengahadapi 

kesulitan dalam belajar. 

c. Siswa berminat dalam mengikuti proses pembelajaran, seperti 

memiliki rasa antusias dalam mengikuti proses pembelajaran. 

d. Siswa lebih senang bekerja mandiri, seperti berusaha mengerjakan 

soal-soal dengan kemampuannya. 

e. Siswa cepat bosan terhadap tugas-tugas yang rutin, seperti cepat 

merasa jenuh jika guru hanya memberikan tugas yang sama secara 

terus-menerus. 
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f. Siswa dapat mempertahankan pendapatnya, seperti percaya diri dalam 

mempertahankan pendapatnya. 

g. Siswa tidak mudah melepaskan hal yang sudah diyakini, seperti tidak 

mudah terpengaruh dengan jawaban dari temannya. 

h. Siswa senang mencari dan memecahkan masalah mengenai materi 

yang terkait dengan pembelajaran, seperti senang membaca, mencari 

informasi dari internet dan sumber lainnya yang terkait dengan materi 

pelajaran. 

D. Asumsi Dasar dan Hipotesis 

1. Asumsi Dasar 

Berdasarkan pemahaman penulis terhadap keterangan di atas, maka 

penulis mempunyai asumsi dasar sebagai berikut: 

a) Reward dapat memberikan motivasi belajar yang baik bagi siswa 

b) Reward yang diberikan guru bervariasi. 

2. Hipotesis 

Hipotesis dipandang sebagai kesimpulan yang sifatnya sementara, 

setiap hipotesis bisa benar dan bisa salah, untuk itu perlu diadakan 

penelitian. 

a) Ha: Ada pengaruh yang signifikan antara pemberian reward terhadap 

motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Fikih di Madrasah 

Tsanawiyah Hasanah Pekanbaru. 
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b) Ho: Tidak ada pengaruh yang signifikan antara pemberian reward 

terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Fikih di Madrasah 

Tsanawiyah Hasanah Pekanbaru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


