
 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A.  Kerangka Teoretis 

1.   Minat Belajar Siswa 

a.  Pengertian Minat  

Minat (interest) secara sederhana dapat dipahami sebagai 

kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan besar 

terhadap sesuatu hal. Istilah minat merupakan terminologi aspek 

kepribadian yang menggambarkan adanya kemauan, dorongan yang 

timbul dari dalam diri individu untuk memilih objek lain yang 

sejenis. Objek dari minat bisa berbagai macam,baik makhluk hidup, 

aktivitas, benda mati, pekerjaan dan lain-lain.
14

  

Menurut Dalyono, minat dapat timbul karena daya tarik dari 

luar dan dari hati sanubari.
15

 Cara memperoleh hasil yang diinginkan 

dalam belajar harus ada minat, apabila minat belajar tinggi, kegiatan 

belajar pun cenderung meningkat dalam artinya peserta didik akan 

aktif dan sungguh-sungguh belajar untuk mencapai tujuan yang 

sudah merupakan kebutuhan baginya. 

Versi lain, menurut Yudrik Jahja, minat ialah suatu dorongan 

yang menyebabkan terikatnya perhatian individu pada objek tertentu 

seperti pekerjaan, pelajaran, benda dan orang. Minat berhubungan 

                                                             
14

Euis Karwati, Donni Juni Priansa, Manajemen Kelas, (Bandung: Alfabeta, 2014) hal. 

148 
15

Dalyono, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015) hal. 56 

10 
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dengan aspek kognitif, afektif, dan motorik dan merupakan sumber 

motivasi untuk melakukan apa yang diinginkan.
16

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa minat adalah kecenderungan seseorang terhadap 

objek atau sesuatu kegiatan yang digemari dan disertai dengan 

perasaan senang, adanya perhatian, dan keaktifan berbuat. 

b. Pengertian Belajar 

Hamalik menyatakan bahwa belajar ialah suatu proses 

perubahan tingkah laku individu melalui interaksi dengan 

lingkungan.
17

 Belajar dengan minat akan mendorong siswa belajar 

lebih baik daripada belajar tanpa minat. 

Menurut Syaiful Bahri, pengertian belajar merupakan 

serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi 

dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif dan 

psikomotor.
18

 

Belajar merupakan suatu perubahan yang terjadi melalui 

latihan atau pengalaman.
19

 Dalam proses pembelajaran, unsur 

kegiatan belajar memegang peranan yang vital. Oleh karena itu, 

penting sekali bagi setiap guru memahami sebaik - baiknya tentang 

proses belajar peserta didik agar  dapat memberikan bimbingan dan 

menyediakan lingkungan belajar yang tepat dan serasi bagi peserta 

didik. 
                                                             

16
Yudrik Jahja, Psikologi Perkembangan, (Jakarta: Kencana, 2011) hal. 63 

17
Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010) hal. 33 

18Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011) hal. 13 
19

Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007) hal. 85 
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Berdasarkan beberapa pengertian belajar yang telah 

dikemukakan oleh para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

belajar adalah suatu perubahan tingkah laku individu dari hasil 

pengalaman dan latihan. Perubahan tingkah laku tersebut, baik 

dalam aspek pengetahuannya (kognitif), keterampilannya 

(psikomotor), maupun sikapnya (afektif). 

c. Pengertian minat belajar 

Berdasarkan pengertian minat dan pengertian belajar seperti 

yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa minat 

belajar merupakan wujud kecendrungan jiwa berupa gairah atau 

keinginan yang dapat mendorong seseorang untuk tertarik dan 

mempelajari sesuatu atau kegiatan tertentu dalam perubahan tingkah 

laku, baik berupa pengetahuan, sikap dan keterampilan. Minat dapat 

tumbuh dan dikembangkan jika seseorang merasa senang terhadap 

suatu objek atau kegiatan dan ia telah memiliki pengetahuan dan 

keterampilan. 

d.  Macam-Macam Minat Belajar 

Menurut Euis Karwati & Donni Juni Priansa terdapat 

beberapa jenis minat yaitu : 

1) Minat Personal 

Minat personal terkait dengan sikap dan motivasi atas mata 

pelajaran tertentu, apakah dia tertarik atau tidak, apakah dia 

senang atau tidak senang, apakah dia mempunyai dorongan 

keras dalam dirinya untuk menguasai mata pelajaran tersebut. 
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2) Minat Situasional 

Minat situasional menjurus pada minat peserta didik yang 

tidak stabil dan relatif berganti-ganti tergantung dari faktor 

rangsangan dari luar dirinya. Misalnya, suasana kelas, cara 

mengajar guru dan dorongan keluarga. Minat situasional ini 

berkaitan dengan tema pelajaran yang diberikan. 

3) Minat Psikologikal 

Minat ini erat kaitannya dengan adanya sebuah interaksi 

antara minat personal dan minat situasional yang terus menerus 

dan berkesinambungan. Jika peserta didik memiliki pengetahuan 

yang cukup tentang mata pelajaran dan dia memiliki cukup 

peluang untuk mendalaminya dalam aktivitas yang terstruktur 

serta punya penilaian yang tinggi atas mata pelajaran tersebut 

maka dapat dinyatakan bahwa peserta didik memiliki minat 

psikologikal terhadap mata pelajaran tersebut.
20

 

Muhammad Surya menggolongkan minat menjadi tiga jenis 

berdasarkan sebab-musabab atau alasan timbulnya minat: 

1) Minat Volunter adalah minat yang timbul dari siswa tanpa 

adanya pengaruh dari luar. 

2) Minat Involunter adalah minat yang timbul dari dalam diri siswa 

dengan adanya pengaruhnya situasi yang diciptakan oleh guru. 

                                                             
20

Euis Karwati, Donni Juni Priansa. Op.Cit, hal. 149 
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3) Minat Nonvolunter adalah minat yang timbul dari dalam diri 

siswa secara paksa atau dihapuskan.
21

 

Versi lain, menurut Djaali dalam Psikologi Pendidikan, 

berdasarkan orang dan pilihan kerjanya, minat dibagi dalam enam 

jenis: 

1) Realistis 

Orang realistis umumnya jarang melakukan kegiatan kreatif 

dalam bidang seni dan ilmu pengetahuan, menyukai masalah 

konkret dibanding abstrak dan terampil. Akan tetapi, ia kurang 

mampu menggunakan komunikasi verbal dan kurang memiliki 

keterampilan berkomunikasi dengan orang lain. Orang realistis 

menyukai pekerjaan montir, insinyur, ahli listrik, operator alat 

berat. 

2) Investigatif 

Orang investigatif termasuk orang yang berorientasi 

keilmuan, mereka umumnya berorientsi pada tugas, introspektif, 

lebih menyukai memikirkan sesuatu daripada melaksanakannya, 

memiliki dorongan kuat untuk memahami alam, menyukai 

tugas-tugas yang tidak pasti, suka bekerja sendirian, kurang 

pemahaman dalam kepemimpinan akademik dan intelektualnya. 

Kecenderungan pekerjaan seperti perbintangan, biologi, 

binatang, kimia, penulis dan ahli jiwa. 

                                                             
21

Muhammad Surya, Psikologi Pembelajaran dan Pengajaran, (Bandung: Pustaka 

Quraisy, 2007) hal. 122 
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3) Artistik 

Orang artistik menyukai hal-hal yang tidak terstruktur, 

bebas, memiliki kesempatan bereaksi, sangat membutuhkan 

suasana yang dapat mengekspresikan sesuatu secara individual, 

sangat kreatif dalam bidang seni dan musik. Kecenderungan 

pekerjaan yang disenangi adalah pengarang, musisi, penata 

pentas, konduktor konser. 

4) Sosial  

Tipe ini dapat bergaul, bertanggung jawab, 

berkemanusiaan, suka bekerja dalam kelompok, senang menjadi 

pusat perhatian kelompok, memiliki kemampuan verbal, 

terampil bergaul, menyukai kegiatan menginformasikan, melatih 

dan mengajar. Pekerjaan yang disukai menjadi pekerja sosial, 

ulama, guru. 

5) Enterprising 

Tipe ini cenderung menguasai atau memimpin orang lain 

memiliki keterampilan verbal untuk berdagang, memiliki 

kemampuan untuk mencapai tujuan organisasi, agresif, percaya 

diri dan umumnya sangat aktif. Pekerjaan yang disukai termasuk 

pimpinan perusahaan. 

6) Konvensional 

Orang konvensional menyukai lingkungan yang sangat 

tertib, menyenangi komunikasi verbal, senang kegiatan yang 
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berhubungan dengan angka, sangat efektif menyelesaikan tugas 

yang berstruktur tetapi menghindari situasi yang tidak menentu, 

tenang dan tertib. Pekerjaan yang disukai antara lain sebagai 

akuntan dan ahli tata buku.
22

 

Berdasarkan penjelasan di atas, minat belajar 

memerlukan dukungan dari terpenuhinya unsur-unsur yang 

mampu memberikan minat yang baik bagi siswa untuk belajar. 

Unsur-unsur tersebut dapat berasal dari diri siswa itu sendiri dan 

juga bisa berasal dari lingkungan sekitar siswa. 

e. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Minat Belajar 

Menurut Muhibbin Syah, faktor-faktor yang mempengaruhi 

minat belajar siswa secara umum dibedakan menjadi tiga yaitu : 

1)  Faktor internal (Faktor dari dalam diri siswa) 

Faktor ini dibagi menjadi dua aspek yaitu: a) aspek 

fisiologis dan b) aspek psikologis 

2)  Faktor eksternal (faktor dari luar diri siswa) 

Faktor ini dibagi menjadi dua aspek yaitu: a) aspek 

lingkungan sosial dan b) aspek lingkungan non sosial. 

3) Faktor pendekatan belajar yaitu jenis upaya belajar siswa yang 

meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk 

mempelajari materi-materi pelajaran. 

                                                             
22

Djaali, Op.Cit, hal. 123 
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4) Pemusatan perhatian, keingintahuan, motivasi dan kebutuhan.
23

 

Menurut Slameto dalam Euis Karwati, menyatakan beberapa 

faktor yang mempengaruhi minat belajar peserta didik yaitu : 

1) Faktor Intern 

a) Faktor jasmaniah, seperti faktor kesehatan dan cacat tubuh. 

b) Faktor psikologi, seperti intelegensi, perhatian, bakat, 

kematangan dan kesiapan. 

2) Faktor Ekstern 

a) Faktor keluarga, seperti cara orang tua mendidik, relasi 

antar anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi 

keluarga, pengertian orang tua dan latar belakang 

kebudayaan. 

b) Faktor sekolah, seperti metode mengajar, kurikulum, relasi 

guru dan peserta didik, disiplin sekolah, alat pelajaran, 

waktu sekolah, standar penilaian di atas ukuran, keadaan 

gedung dan tugas rumah.
24

 

Versi lain, Abdul Hadis menyebutkan bahwa faktor-faktor 

yang mempengaruhi minat belajar siswa berkaitan dengan faktor 

objek belajar adalah sebagai berikut: 

1) Metode pembelajaran 

2) Strategi pembelajaran 

3) Pendekatan pembelajaran yang digunakan guru 

                                                             
23

Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2013) hal. 129 
24

Euis Karwati, Donni Juni Priansa, Op.Cit, hal. 150 
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4) Sikap dan perilaku guru 

5) Media pembelajaran 

6) Fasilitas pembelajaran 

7) Lingkungan belajar 

8) Suara guru.
25

 

 Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

ada banyak faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa. 

Salah satunya strategi mengajar guru yaitu dengan menggunakan 

keterampilan  memberikan penguatan dalam pembelajaran. Di mana 

penguatan (reinforcement) di sini adalah suatu keterampilan guru 

dalam pembelajaran yang digunakan guru untuk mengoptimalkan 

potensi dalam diri siswa serta meningkatkan minat siswa dalam 

pembelajaran.  

f.  Cara Guru untuk Menumbuhkan Minat Belajar Siswa 

Adapun cara-cara guru dalam meningkatkan minat belajar 

siswa adalah sebagai berikut: 

1)  Melayani kebutuhan anak didik dan berupaya melayani 

kebutuhan mereka. 

2)  Jangan memaksakan anak didik tunduk pada kemauan guru. 

 3) Memberikan informasi pada anak didik mengenai hubungan 

antara suatu bahan pengajaran yang akan diberikan dengan 

bahan pengajaran yang lalu. 

                                                             
25

Abdul Hadis, Nurhayati, Op.Cit, hal. 45 
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4) Menjelaskan kegunaan materi pelajaran untuk masa yang akan 

datang. 

5) Menghubungkan materi pelajaran dengan peristiwa yang 

kontekstual.
26

 

Tanner dalam Slameto mengemukakan cara untuk 

menimbulkan minat belajar siswa yaitu dengan cara memberikan 

informasi pada anak didik mengenai hubungan antara satu bahan 

pelajaran yang akan diberikan dengan bahan pelajaran yang lalu atau 

menguraikan kegunaannya dimasa depan bagi anak didik.
27

 

Menurut Wina Sanjaya, ada beberapa cara yang dapat 

dilakukan untuk menumbuhkan minat belajar siswa yaitu : 

1) Hubungkan bahan pelajaran yang akan diajarkan dengan 

kebutuhan siswa. Minat siswa akan tumbuh manakala ia dapat 

menangkap bahwa materi pelajaran itu berguna untuk 

kehidupannya. Dengan demikian guru perlu menjelaskan 

keterkaitan materi pelajaran dengan kebutuhan siswa. 

2) Sesuaikan materi pelajaran dengan tingkat pengalaman dan 

kemampuan siswa. Materi pelajaran yang terlalu sulit untuk 

dipelajari atau materi pelajaran yang jauh dari pengalaman 

siswa, akan tidak diminati oleh siswa. Materi pelajaran yang 

terlalu sulit tidak akan dapat diikuti dengan baik, yang dapat 

menimbulkan siswa akan gagal mencapai hasil yang optimal dan 

                                                             
26

 Zalyana, Op.Cit, hal. 145 
27

Slameto, Op.Cit, hal. 181 
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kegagalan itu dapat mengurangi minat siswa untuk belajar. 

Biasanya minat siswa akan tumbuh kalau ia mendapatkan 

kesuksesan dalam belajar. 

3) Gunakan berbagai model dan strategi pembelajaran secara 

bervariasi, misalnya diskusi, kerja kelompok, eksperimen, 

demonstrasi, dan lain –lain.
28

 

Berdasarkan pendapat di atas, penulis dapat mengambil 

kesimpulan bahwa banyak cara yang dapat dilakukan guru untuk 

menumbuhkan minat belajar siswa diantaranya dengan mengetahui 

kebutuhan siswa dan memberikan penjelasan sesuai dengan 

keinginannya. 

g. Indikator Minat Belajar 

Ciri-ciri siswa yang mempunyai minat belajar tinggi : 

1) Siswa menunjukkan gairah yang tinggi dalam belajar 

2) Siswa tekun dan ulet dalam belajar sekalipun dalam waktu yang 

lama 

3) Siswa antusias belajar 

4) Belajar merupakan hobi siswa 

5) Siswa tidak cepat bosan dalam belajar 

6) Siswa tidak mudah lelah belajar.
29

 

                                                             
28

Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, 

(Jakarta: Kencana, 2006) hal.30 
29

Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif, (Jakarta: 

Rineka Cipta 2010) hal 97 
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Siswa yang berminat dalam belajar mempunyai ciri-ciri 

sebagai berikut: 

1) Siswa menunjukkan gairah saat belajar 

2) Siswa senang dan berantusias belajar lebih aktif dan kreatif 

3) Siswa produktif dalam belajar dan menyelesaikan tugas-tugas 

belajar 

4) Siswa tidak mengenal lelah dalam belajar 

5) Siswa tidak cepat bosan dalam belajar 

6) Siswa menganggap belajar sebagai hobi dan bagian dari hidup.
30

 

Minat belajar siswa dapat dilihat dari bagaimana minatnya 

dalam melakukan aktivitas yang mereka senangi dan senang mencari 

tahu tentang sesuatu hal terutama dalam pembelajaran, ikut terlibat 

atau berpartisipasi dalam proses pembelajaran serta perhatian yang 

mereka berikan. 

Berdasarkan pendapat ahli ada beberapa ciri-ciri minat 

belajar yang telah diuraikan, penulis menyimpulkan ciri-ciri minat 

belajar sebagai indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

mengkombinasikan dua pendapat ahli di atas yaitu: a) Siswa 

menunjukkan gairah yang tinggi dalam belajar, b) Siswa tekun dan 

ulet dalam belajar sekalipun dalam waktu yang lama, c) Siswa 

senang dan berantusias belajar lebih aktif dan kreatif, d) Siswa 

produktif dalam belajar dan menyelesaikan tugas-tugas belajar, e) 

                                                             
30

Abdul Hadis, Nurhayati, Loc.Cit,  hal. 44 
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Siswa tidak mengenal lelah dalam belajar, f) Siswa tidak cepat bosan 

dalam belajar, g) Siswa menganggap belajar sebagai hobi dan bagian 

dari hidup 

2. Keterampilan Pemberian Penguatan 

a.  Pengertian Keterampilan Pemberian Penguatan (reinforcement) 

Keterampilan merupakan kompetensi profesional yang cukup 

kompleks, sebagai integrasi dari berbagai kompetensi guru secara 

utuh dan menyeluruh.
31

 Guru yang terampil sebaiknya melakukan 

keterampilan tersebut sebagai usaha untuk meningkatkan minat dan 

perhatian siswa. Dan seorang guru dituntut untuk memiliki 

keterampilan dalam mengajar supaya berhasil dalam pembelajaran. 

  Menurut Saidiman dalam Hamzah, memberikan penguatan 

diartikan dengan tingkah laku guru dalam merespons secara positif 

suatu tingkah laku tertentu siswa yang memungkinkan tingkah laku 

tersebut timbul kembali.
32

 Penguatan sangat diperlukan dalam 

mencapai suatu tujuan, karena seorang guru harus bisa memberikan 

penguatan kepada siswa supaya siswa bisa termotivasi dalam belajar.  

Penggunaan penguatan (reinforcement) adalah segala bentuk 

respon,apakah bersifat verbal atau non verbal yang merupakan 

bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa  

                                                             
31

Rohmalina Wahab, Loc.Cit, hal. 90 
32

Hamzah B.Uno, Loc.Cit, hal.168 
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yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik 

(feedback) bagi si penerima (siswa) atas perbuatannya sebagai suatu 

tindak dorongan atau koreksi.
33

 

Menurut Zainal Asril bahwa penguatan dapat berarti 

penghargaan. Pada umumnya penghargaan memberi pengaruh positif 

terhadap kehidupan manusia, karena dapat mendorong dan 

memperbaiki tingkah laku seseorang serta meningkatkan usahanya. 

Sudah menjadi fitrah manusia, bahwa ia ingin dihormati, dihargai 

dan disanjung-sanjung, tentu saja semuanya ini dalam batas-batas 

yang wajar.
34

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan 

bahwa keterampilan pemberian penguatan adalah kompetensi 

profesional guru dalam merespons tingkah laku positif siswa agar 

siswa mengulangi tingkah lakunya dengan tujuan agar siswa 

terdorong dan termotivasi dalam belajar. 

b.  Tujuan Pemberian Penguatan 

Pemberian penguatan mempunyai pengaruh yang positif 

terhadap proses pembelajaran siswa dan memiliki tujuan sebagai 

berikut : 

1) Meningkatkan perhatian siswa 

2) Melancarkan atau memudahkan proses belajar 

3) Membangkitkan dan mempertahankan motivasi 

                                                             
33

Wina Sanjaya, Op.Cit, hal. 37 
34

Zainal Asril, Loc.Cit, hal. 77 
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4) Mengontrol atau mengubah sikap yang mengganggu ke arah 

tingkah laku belajar yang produktif  

5) Mengembangkan dan mengatur diri sendiri dalam belajar 

6) Mengarahkan pada cara berpikir yang baik/divergen dan inisiatif 

pribadi.
35

 

Menurut Moh. Uzer Usman, tujuan pemberian penguatan 

mempunyai pengaruh yang berupa sikap positif terhadap proses 

belajar siswa dan bertujuan sebagai berikut : 

1) Meningkatkan perhatian siswa terhadap pelajaran 

2) Merangsang dan meningkatkan motivasi belajar 

3) Meningkatkan kegiatan belajar dan membina tingkah laku siswa 

yang produktif.
36

 

Proses pembelajaran bahwa siswa dituntut untuk dapat 

menggunakan seluruh kemampuan dasar yang dimiliki sebagai dasar 

untuk melakukan berbagai kegiatan belajar agar memperoleh hasil 

belajar sesuai denganapa yang diharapkan. Tentunya juga tidak 

terlepas dari salah satu fungsi guru dalam memberi penguatan yaitu: 

1) Memberi perangsang atau motivasi agar mau melakukan 

kegiatan belajar mengajar 

2) Mengarahkan seluruh kegiatan belajar kepada suatu tujuan 

tertentu 

                                                             
35

Hamzah B.Uno, Loc.Cit, hal. 168 
36

Moh Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,   

2013) hal.81 
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3) Memberi dorongan agar siswa mau melakukan seluruh kegiatan 

yang mampu dilakukan untuk mencapai tujuan.
37

 

Dorongan yang dapat diberikan guru kepada siswanya 

adalah dengan memberikan penguatan (reinforcement) kepada 

siswa dengan penguatan dapat meningkatkan minat siswa dalam 

pembelajaran. 

c. Komponen Pemberian Penguatan 

Menurut Helmiati, keterampilan memberikan penguatan 

terdiri dari beberapa komponen antara lain: 

1)  Penguatan Verbal 

2) Penguatan Non Verbal 

a)  Penguatan berupa mimik dan gerakan badan 

3) Penguatan dengan cara mendekati 

4) Penguatan dengan sentuhan (contact) 

5) Penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan 

6) Penguatan berupa simbol atau benda.
38

 

Menurut Buchari Alma dalam bukunya Guru Profesional 

menyatakan komponen keterampilan (reinforcement) yaitu:  

1) Verbal Reinforcement: penguatan dengan memberikan pujian 

berbentuk kata-kata. Seperti pekerjaanmu bagus, jawabanmu 

sudah baik. 

2) Gestural Reinforcement: penguatan oleh guru melalui raut 

wajah seperti senyuman, mengangkat alis, tertawa. 

                                                             
37

Muhammad Ali, Guru dalam Proses Belajar Mengajar, Cet. 12 (Bandung: Sinar 

BaruAlgensindo, 2014)  hal. 69 
38

Helmiati, Loc.Cit, hal.74 
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3) Proximity Reinforcement: penguatan melalui pendekatan dengan 

siswa, seperti berjalan mendekati, berdiri di dekat siswa, duduk 

dekat dengan kelompok. 

4) Contact Reinforcement: penguatan guru melalui kontak terhadap 

siswa, seperti menepuk bahu siswa, berjabat tangan dengan 

siswa..  

5) Activity Reinforcement: penguatan yang dapat membangkitkan 

sikap aktif siswa, seperti memimpin permainan dalam 

pembelajaran. 

6) Token Reinforcement: penguatan oleh guru dalam memberikan 

penghargaan kepada siswa atas hasil atau aktivitas belajar siswa 

yang sesuai dengan apa yang diharapkan.
39

 

 

Nurhasnawati & Afriza  juga menambahkan komponen-

komponen dari penguatan yaitu: 

1) Penguatan verbal 

2) Penguatan non verbal 

a)    Penguatan gerak isyarat 

b)  Penguatan pendekatan 

c) Penguatan dengan sentuhan  

d)  Penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan 

e)  Penguatan berupa simbol atau benda 

f)  Jika siswa memberikan jawaban yang benar hanya sebagian 

saja yang benar (partial).
40

 

Menurut JJ. Hasibuan komponen keterampilan penguatan 

(reinforcement) ada 6 yaitu: 

1) Penguatan verbal  

2) Penguatan gestural 
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3) Penguatan dengan cara mendekati 

4) Penguatan dengan sentuhan 

5) Penguatan dengan memberikan kegiatan yang menyenangkan 

6) Penguatan berupa tanda atau benda. 
41

 

Penulis dapat menyimpulkan bahwa penguatan hendaknya 

diberikan sesuai dengan tingkah laku, penampilan siswa, serta situasi 

dan kondisi ketika pembelajaran sehingga ia mengerti dan yakin 

bahwa siswa patut diberi penguatan. 

Berdasarkan pendapat ahli di atas, ada beberapa komponen 

pemberian penguatan yang telah diuraikan. Penulis menyimpulkan 

komponen pemberian penguatan (reinforcement) sebagai indikator 

yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

mengkombinasikan empat pendapat para ahli di atas yaitu: 1) 

Penguatan verbal 2) Penguatan non verbal, terbagi: a) penguatan 

gerak isyarat, b) penguatan pendekatan, c) penguatan dengan 

sentuhan (contact), d) penguatan dengan kegiatan yang 

menyenangkan, e) penguatan berupa simbol atau benda, f) penguatan 

jika siswa memberikan jawaban yang benar hanya sebagian saja 

(partial). 

 

 

 

                                                             
41

J.J. Hasibuan Moedjiono, Proses Belajar Mengajar, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2009) hal. 59 



 28 

d.  Prinsip-Prinsip Penggunaan Penguatan   

M.Uzer Usman dalam Zalyana menjelaskan ada beberapa  

prinsip yang harus diperhatikan dalam pemberian penguatan antara 

lain: 

1) Penguatan harus diberikan dengan kehangatan dan keantusiasan. 

Hal ini ditunjukkan dengan sikap dan gaya guru termasuk mimik 

dan gerak badan.  

2) Penguatan yang diberikan harus memiliki makna yang sesuai 

dengan kompetensi yang diberi penguatan. Penguatan yang 

diberikan harus sesuai dengan tingkah laku dan penampilan 

siswa, sehingga ia mengerti dan yakin bahwa ia patut diberi 

penguatan. Dengan demikian penguatan itu bermakna baginya. 

3) Hindari respon negatif terhadap jawaban peserta didik. Guru 

perlu menghindari ejekan, menghina karena dapat mematahkan 

semangat siswa untuk mengembangkan diri. 

4) Penguatan harus dilakukan dengan segera setelah suatu 

kompetensi ditampilkan. Penguatan yang ditunda pemberiannya 

tidak efektif dan kurang bermakna. 

5) Penguatan yang diberikan hendaklah bervariasi sehingga tidak 

membosankan siswa, hindari penguatan yang berulang-ulang.
42
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Menurut Buchari Alma, prinsip penggunaan penguatan yaitu: 

1).  Penuh kehangatan, antusias dan jujur 

2).  Hindari reinforcement negatif; kritikan, hukuman 

3).  Bervariasi 

4).  Penuh arti bagi siswa 

5).  Bersifat pribadi 

6).  Langsung atau segera.
43

 

Helmiati juga menambahkan prinsip-prinsip keterampilan 

memberi penguatan (reinforcement) yaitu: 

1) Hangat dan antusias 

Hal ini diperlihatkan dalam gerakan, ekspresi wajah, 

suara serta bahasa tubuh. 

2) Sungguh-sungguh dan bermakna 

Penguatan diberikan dengan serius dan tidak hanya 

berbasa-basi. 

3) Menghindari komentar dan respon negatif jika siswa tidak 

mampu menjawab pertanyaan sesuai harapan. 

4) Penguatan harus bervariasi, baik yang verbal maupun non verbal. 

5)  Sasaran penguatan harus jelas 

Penguatan harus jelas tujuannya kepada siswa tertentu 

dengan menyebutkan namanya dan menuju pandangan ke siswa 

tersebut.
44
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Penulis dapat menyimpulkan bahwa keterampilan pemberian 

penguatan (reinforcement) memiliki prinsip-prinsip yang harus 

diketahui seorang guru. Selain itu seorang guru juga harus 

menerapkannya agar dapat menumbuhkan dan meningkatkan minat 

belajar siswa secara efektif. 

e.  Cara Guru Memberikan Penguatan  

1)  Penguatan harus jelas ditujukan kepada siswa tertentu 

Penguatan harus jelas ditujukan kepada siswa tertentu 

dengan menyebutkan namanya sambil memandang kepada 

siswa yang berkepentingan langsung. 

2)  Dapat juga diberikan kepada kelompok siswa 

Penguatan juga dapat diberikan kepada sekelompok 

siswa, misalnya apabila satu kelas telah selesai mengerjakan 

tugas dengan baik, maka guru memperbolehkan siswa 

beristirahat atau bermain voli yang menjadi kegemarannya.  

3)  Pemberian penguatan dengan segera 

Penguatan harus segera diberikan ketika tingkah laku 

atau respon siswa yang diharapkan muncul. Pemberian 

penguatan yang ditunda kurang efektif dilakukan. 

4)  Memberikan penguatan kepada sebagian siswa jika siswa 

menjawab kurang lengkap 
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Apabila seorang siswa memberikan jawaban yang benar 

hanya sebagian, guru juga akan memberikan penguatan partial 

(tidak penuh). Misalnya ya, jawabanmu sudah baik namun 

masih perlu dikembangkan lagi.
45

 

Menurut Prayitno, Pemberian penguatan hanya akan efektif 

apabila dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa teknik dan 

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 

1) Penguatan Kepada Pribadi Tertentu 

Penguatan harus jelas ditujukan kepada siswa tertentu 

dengan menyebutkan namanya sambil memandang kepada 

siswa yang berkepentingan secara langsung. 

2) Penguatan Kepada Kelompok Siswa 

Penguatan dapat juga diberikan kepada kelompok siswa. 

Umpamanya apabila suatu kelompok dalam kelas telah 

menyelesaikan tugas dengan baik dan benar, maka guru bisa 

memberikan istirahat atau kebebasan untuk melakukan apa saja 

asal tidak mengganggu. 

3) Umur Peserta Didik 

Hal ini sangat penting karena jangan sampai penguatan 

itu salah diberikan, misalnya penguatan untuk anak Sekolah 

Dasar (SD) diberikan kepada siswa-siswi Sekolah Lanjutan 

Tahap Pertama (SLTP) atau sebaliknya. 
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4) Penguatan Tak Penuh (Partial) 

Penguatan (reinforcement) tak penuh maksudnya adalah 

memberikan suatu penguatan terhadap murid yang apabila 

kebenaran terhadap apa yang ia lakukan belum sempurna. 

Dalam penguatan partial ini, walaupun yang dilakukan atau 

jawaban yang diberikan murid salah tetap diberi penguatan. 

Misalnya: “iya, jawaban Andi sudah bagus, namun belum 

tepat”. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar murid tidak merasa 

putus asa atau merasa rendah diri jika jawaban yang 

diberikannya salah sehingga siswa masih memiliki motivasi 

untuk berusaha menemukan jawaban yang sempurna.
46

 

 Adapun cara penggunaan pemberian penguatan yang 

diungkapkan oleh Moh. Uzer Usman adalah sebagai berikut: 

1) Penguatan kepada pribadi tertentu 

Penguatan harus jelas kepada siapa ditujukan, sebab bila 

tidak maka akan kurang efektif. Oleh karena itu, sebelum 

memberikan penguatan, guru terlebih dahulu menyebut nama 

siswa yang bersangkutan sambil menatap kepadanya. 

2) Penguatan kepada kelompok siswa 

Penguatan dapat pula diberikan kepada sekelompok 

siswa. Misalnya: apabila satu tugas telah diselesaikan dengan 
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baik oleh satu kelas, guru membolehkan kelas itu bermain bola 

voli yang menjadi kegemarannya. 

3) Pemberian penguatan dengan cara segera 

Penguatan seharusnya diberikan segera setelah 

munculnya tingkah laku atau respon siswa yang diharapkan. 

Penguatan yang tertunda pemberiannya cenderung kurang 

efektif. 

4) Variasi dalam penggunaan 

Jenis atau macam penguatan yang digunakan hendaknya 

bervariasi, tidak terbatas pada satu jenis penguatan saja. Karena 

hal ini akan menimbulkan kebosanan dan lama-kelamaan akan 

kurang efektif.
47

 

Penulis menyimpulkan ada banyak cara yang dapat dilakukan 

atau digunakan dalam pemberian penguatan, dilihat dari bagaimana 

keadaan dan kondisi siswa. 

3.   Pengaruh Keterampilan Pemberian Penguatan (Reinforcement) Oleh 

Guru Terhadap Minat Belajar Siswa 

Penggunaan penguatan dalam kelas mempunyai pengaruh positif 

terhadap proses belajar siswa yaitu untuk menumbuhkan rasa percaya diri, 

meningkatkan motivasi, meningkatkan minat dan perhatian siswa terhadap 
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pembelajaran sehingga siswa dapat belajar secara optimal dan mendapatkan 

hasil yang memuaskan dalam proses belajar.
48

 

Menurut nurhasnawati, penggunaan penguatan dalam proses belajar 

mengajar memiliki pengaruh yang positif terhadap proses belajar peserta 

didik dan bertujuan untuk menumbuhkan rasa percaya diri, meningkatkan 

motivasi, minat dan perhatian siswa terhadap pembelajaran, 

membangkitkan dan memelihara perilaku dan iklim belajar yang kondusif 

sehingga siswa dapat belajar secara optimal.
49

 

Pemberian penguatan dalam penerapan proses pembelajaran 

merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan minat dan perhatian 

peserta didik dalam belajar.
50

 

Keterampilan memberi penguatan merupakan keterampilan 

memberi respon positif dengan tujuan mempertahankan dan meningkatkan 

perilaku tertentu. Penguatan merupakan salah satu bentuk penciptaaan 

suasana belajar yang menyenangkan. Reinforcement diberikan pada siswa 

dengan tujuan utama agar frekuensi tingkah laku positif siswa dapat 

meningkat. Hal ini sesuai dengan teori belajar Skinner dalam Suryabrata 

yang menyatakan bahwa tingkah laku peserta didik dapat dikondisikan 

dengan memberikan penguatan (reinforcement). Berdasarkan uraian di atas, 
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reinforcement dapat meningkatkan perilaku positif peserta didik. Salah satu 

perilaku positif tersebut adalah minat yang meningkat.
51

 

Menurut Buchari Alma, menyebutkan bahwa tujuan penguatan 

(reinforcement) salah satunya dapat meningkatkan perhatian.
52

 Di sisi lain, 

perhatian merupakan salah satu ciri-ciri siswa dikatakan berminat. Hal 

tersebut sesuai pendapat Slameto yang mengatakan, bahwa siswa yang 

memiliki minat terhadap subjek tertentu cenderung untuk memberikan 

perhatian yang lebih besar terhadap subjek tersebut.
53

 

Senada dengan pendapat Slameto, Syaiful Bahri Djamarah 

mengatakan bahwa anak didik yang berminat terhadap sesuatu cenderung 

untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap sesuatu yang 

diminati itu.
54

 

Minat siswa dalam pembelajaran penting keberadaannya. 

Ketertarikan atau minat siswa terhadap mata pelajaran menjadi modal besar 

guru dalam memberikan materi kepada siswa. Karena pada hakikatnya 

dengan ketertarikan atau minat tersebut siswa akan lebih mudah dalam 

menerima materi yang diajarkan oleh guru. 

Ketertarikan atau minat terhadap mata pelajaran merupakan salah 

satu hal yang penting dalam proses pembelajaran. Hal ini akan membuat 

siswa lebih mencurahkan perhatiannya terhadap pembelajaran mata 
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pelajaran yang ia minati. Dengan demikian guru akan lebih mudah dalam 

melakukan pembelajaran di kelas.  

Dalyono mengemukakan bahwa minat yang besar terhadap sesuatu 

merupakan modal yang besar artinya untuk mencapai atau memperoleh 

benda atau tujuan yang diminati itu.
55

 Siswa dapat diarahkan untuk tertarik 

atau berminat dan aktif dalam pembelajaran di kelas. Ketika siswa 

memiliki minat dalam belajar maka dapat dimungkinkan kualitas serta 

prestasinya akan meningkat. 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan adalah suatu penelitian yang digunakan sebagai 

perbandingan untuk membandingkan plagiat terhadap sebuah karya ilmiah dan 

menguatkan bahwa penelitian yang peneliti lakukan belum pernah diteliti oleh 

peneliti lain. Penelitian yang relevan tersebut di antaranya : 

1. Pengaruh Antara Pemberian Penguatan Guru terhadap Aktivitas Belajar 

Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi kelas X Sekolah Menengah Atas 

Negeri 12 Pekanbaru oleh Aristia Jefri tahun 2014. 

Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu pemberian penguatan 

guru (variabel bebas/independen atau variabel X) dan aktivitas belajar 

siswa (variabel dependent/terikat atau variable Y). Tujuan dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang 

signifikan antara Pemberian Penguatan Guru Terhadap Aktivitas Belajar 

Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi Kelas X Sekolah Menengah Atas 
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Negeri 12 Pekanbaru . Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X 

Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru, sedangkan objeknya 

adalah pengaruh pemberian penguatan guru terhadap aktivitas belajar 

siswa. Populasinya adalah seluruh siswa kelas X yang berjumlah 270 

siswa, sedangkan sampelnya berjumlah 73 orang yang diambil secara 

sampling kuota. Pengumpulan data diambil melalui, angket, dan 

dokumentasi. Pendekatan yang digunakan adalah expost fato. Data yang 

terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik regresi linier sederhana 

dengan metode kuadrat terkecil dan product moment, dan penulis 

menggunakan bantuan perangkat komputer melalui program SPSS 

(Statistcal Package For the Social Sciences) versi 16.0 for windows. 

Berdasarkan analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan antara pemberian penguatan guru terhadap 

aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas X sekolah 

menegah atas negeri 12 pekanbaru, dengan kontribusi pemberian 

penguatan guru terhadap aktivitas belajar siswa adalah 0.305 X 100% = 

30,5% dan selebihnya dipengaruhi oleh variabel lain. Di mana ro 

(observasi) = 0,552, lebih besar dari rt (tabel) pada taraf signifikan 5% 

maupun 1% yaitu 0,232 < 0,552> 0,302, ini berarti Ha diterima dan Ho 

ditolak.
56

 

  Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa peneliti sama-sama 

meneliti tentang pengaruh pemberian penguatan, perbedaannya yaitu 
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peneliti meneliti Pengaruh Keterampilan Pemberian Penguatan 

(Reinforcement) Oleh Guru terhadap Minat Belajar Siswa pada Mata 

Pelajaran Ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Pekanbaru. 

Sedangkan penelitian di atas tentang Pengaruh Pemberian Penguatan 

Guru terhadap Aktivitas Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi 

Kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru. 

2. Pengaruh Keterampilan Memberikan Reinforcement Terhadap Hasil 

Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi Kelas XI di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 1 Kampar Air Tiris oleh Lisnawai tahun 2014 

Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu Keterampilan 

memberikan reinforcement sebagai variabel independen/bebas (X) dan 

hasil belajar siswasebagai variabel dependen/terikat (Y). Tujuan dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh yang signifikan antara 

keterampilan memberikan reinforcement dan hasil belajar siswa di 

SMAN 1 Kampar Air Tiris. Subyek dalam penelitian ini adalah guru 

ekonomi dan siswa kelas XI di SMAN 1 Kampar Air Tiris, sedangkan 

obyeknya adalah pengaruh keterampilan memberikan penguatan terhadap 

hasil belajar siswa. Populasinya adalah satu orang guru ekonomi dan 

siswa kelas XI di SMAN 1 Kampar Air Tiris yang berjumlah 108 siswa, 

dan sampelnya berjumlah 52 siswa. Metode penelitian yang digunakan 

adalah expost fakto. Pengumpulan data diambil melalui angket dan 

dokumentasi.Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan 

teknik regresi linier sederhana dengan bantuan perangkat software 
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komputer SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versi 19.0 

for windows. Berdasarkan analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan antara keterampilan memberikan 

reinforcementdan hasil belajar siswa di SMAN 1 Kampar Air Tiris. Nilai 

kontribusi pengaruhnya menunjukkan angka 54,1 % (0,541 X 100% = 

54,1%), selebihnya dipengaruhi oleh variabel lain. Dimana ro (observasi) 

= 0,735, lebih besar dari rt (tabel) pada taraf signifikan 5% = 0,279 dan 

taraf signifikan 1% = 0,361, hal ini berarti Ha diterima dan H0 ditolak.
57

 

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa peneliti sama-

sama meneliti tentang pengaruh keterampilan, perbedaannya yaitu 

peneliti meneliti Pengaruh Keterampilan Pemberian Penguatan 

(Reinforcement) Oleh Guru terhadap Minat Belajar Siswa pada Mata 

Pelajaran Ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Pekanbaru. 

Sedangkan penelitian di atas tentang Pengaruh Keterampilan 

Memberikan Reinforcement Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata 

Pelajaran Ekonomi Kelas XI di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 

Kampar Air Tiris 

3. Pengaruh Pemberian Tugas terhadap Minat Belajar siswa pada Mata 

pelajaran Ekonomi kelas X di Madrasah Aliyah Kecamatan Kampar 

Timur oleh Marni tahun 2013. 

Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu pemberian tugas 

(variabel bebas/independen atau variabel X) dan minat belajar siswa pada 
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mata pelajaran ekonomi (variabel dependent atau terikat atau variabel Y). 

Tujuan dalam Penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada 

pengaruh yang signifikan antara pengaruh pemberian tugas terhadap 

minat belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas X di Madrasah 

Aliyah Kecamatan Kampar Timur, sedangkan rumusan masalahnya 

adalah adakah pengaruh yang signifikan pemberian tugas terhadap minat 

belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas X di Madrasah Aliyah 

Kecamatan Kampar Timur. Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh 

siswa kelas X di Madrasah Aliyah Kecamatan Kampar Timur, sedangkan 

objeknya adalah pengaruh pemberian tugas terhadap minat belajar siswa 

pada mata palajaran ekonomi kelas X di Madrasah Aliyah Kecamatan 

Kampar Timur. Populasinya adalah 118 siswa, karena jumlah siswa 

terlalu banyak maka penulis menggunakan teknik pengambilan sampel 

dengan menggunakan random sampling (sampel acak) yaitu 50%, jumlah 

sampelnya sebanyak 59 orang. Metode yang digunakan peneliti adalah 

metode expost fakto. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan 

pada penelitian ini adalah angket dan dokumentasi. Untuk menganalisis 

data, penulis menggunakan analisis regresi linear sederhana. Hasil 

pengujian hipotesis ditemukan bahwa antara pemberian tugas (X) dengan 

minat belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi (Y) dengan hasil 

analisis diketahui yaitu r observasi (0.675) lebih dari r tabel baik pada 

signifikan 5% (0.254) dan 1% (0.330), Ho ditolak dan Ha diterima, yang 

artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara pemberian tugas 
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terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas X di 

Madrasah Aliyah Kecamatan Kampar Timur.  

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa peneliti sama-sama 

meneliti tentang minat belajar siswa, perbedaan nya yaitu peneliti meneliti 

Pengaruh Keterampilan Pemberian Penguatan (Reinforcement) Oleh Guru 

terhadap Minat Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 5 Pekanbaru. Sedangkan penelitian di atas tentang 

Pengaruh Pemberian Tugas Terhadap Minat Belajar Siswa pada Mata 

Pelajaran Ekonomi kelas X di Madrasah Aliyah Kecamatan Kampar 

Timur.
58

 

 

C. Konsep Operasional 

Konsep operasional ini merupakan penjabaran konkrit dari konsep 

teoitis agar mudah dipahami dan digunakan sebagai acuan di lapangan 

penelitian. Adapun variabel yang dioperasikan adalah keterampilan pemberian 

penguatan(reinforcement) oleh guru (variabel x) dan minat belajar siswa 

(variabel y). 

Sesuai dengan teori yang ada bahwasanya seorang guru tidak hanya 

memiliki satu keterampilan saja melainkan seorang guru harus memiliki 

berbagai keterampilan dalam mengajar salah satu keterampilan tersebut adalah 

Keterampilan guru memberikan penguatan (reinforcement). Berdasarkan 

kesimpulan dari empat teori mengenai Keterampilan guru memberikan 
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penguatan pada mata pelajaran Ekonomi dapat dikatakan baik apabila 

memenuhi indikator-indikator sebagai berikut: 

1. Penguatan Verbal  

a. Guru memberi pujian kepada siswa yang menjawab pertanyaan            

benar dengan mengatakan ya, bagus dan tepat sekali supaya siswa 

berantusias belajar ekonomi 

b. Guru memberi pujian kepada siswa yang mengerjakan tugas dengan 

benar dengan mengatakan pekerjaanmu baik sekali, jawabannya sudah 

tepat supaya siswa berantusias belajar ekonomi 

c. Guru memberi pujian kepada siswa ketika siswa mengeluarkan 

pendapat saat diskusi dengan mengatakan ya, pendapat yang baik dan 

bagus, cara berpikir yang kritis sekali. 

2. Penguatan Non Verbal 

a. Penguatan gerak isyarat 

1) Guru memberikan senyuman dan menganggukkan kepala ketika 

siswa memberikan jawaban yang benar atas pertanyaan yang 

diajukan. 

2) Guru memberikan tepuk tangan ketika siswa melakukan 

pembelajaran sesuai dengan apa yang diharapkkan. 

b. Penguatan pendekatan 

1) Guru berjalan berkeliling sambil melihat siswa satu persatu ketika 

siswa sedang mengerjakan soal latihan. 
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2) Guru menghampiri siswa yang mengalami kesulitan dalam 

mengerjakan tugas. 

3) Guru berdiri di antara siswa ketika pembelajaran berlangsung. 

c. Penguatan dengan sentuhan 

1) Guru menepuk bahu atau pundak siswa supaya siswa lebih 

bersemangat mengeluarkan pendapat ketika diskusi. 

2) Guru menyalami siswa yang berhasil menjawab kuis yang 

diberikan. 

d. Penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan 

1) Guru meminta beberapa siswa yang rajin atau pun pintar untuk 

menjadi ketua dalam kelompok belajar. 

2) Guru memperbolehkan siswa beristirahat apabila menyelesaikan 

tugas dengan cepat. 

3) Guru meminta siswa membantu temannya bila dia selesai 

mengerjakan tugas terlebih dahulu. 

e. Penguatan berupa simbol atau benda 

1) Guru memberi nilai 100 ketika siswa menjawab pertanyaan dengan 

benar. 

2) Guru memberikan komentar positif di buku tulis siswa ketika 

mengerjakan tugas dengan baik dan benar. 

3) Guru memberi hadiah berupa pena, pensil, buku atau sebagainya 

ketika siswa menjawab kuis yang diberikan guru. 
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f. Penguatan jika siswa memberikan jawaban yang benar hanya sebagian 

saja (partial) 

1) Guru memperbaiki dan menyempurnakan jawaban siswa yang 

kurang tepat ketika menjawab  pertanyaan. 

2) Guru tidak langsung menyalahkan jawaban yang diberikan siswa. 

Variabel Y (Minat Belajar Siswa) dikatakan baik apabila 

memenuhi indikator-indikator sebagai berikut: 

1. Siswa menunjukkan gairah yang tinggi dalam belajar 

a. Siswa bertanya kepada guru mengenai materi pelajaran ekonomi 

yang kurang dipahami 

b. Siswa aktif menjawab pertanyaan dari guru ketika guru bertanya 

c. Siswa mencatat hal-hal penting yang disampaikan guru terkait 

pelajaran ekonomi 

  2. Siswa tekun dan ulet dalam belajar sekalipun dalam waktu yang lama 

a. Siswa rajin membaca buku cetak ekonomi yang dimilikinya 

b. Siswa tidak mudah putus asa saat menyelesaikan tugas ekonomi 

dari guru 

c. Siswa tekun dan senang mendiskusikan dengan temannya 

mengenai materi ekonomi yang belum dipahami  

   3.  Siswa senang dan berantusias belajar lebih aktif dan kreatif 

a. Siswa mampu menjelaskan kembali secara singkat terkait materi 

ekonomi dengan kata-kata sendiri 

b.  Siswa bersemangat dan aktif mengeluarkan pendapat saat diskusi 
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4. Siswa produktif dalam belajar dan menyelesaikan tugas-tugas belajar 

 a.  Siswa dapat menyelesaikan tugas ekonomi tepat waktu 

b. Siswa mampu memecahkan masalah terkait materi pelajaran 

ekonomi 

 c. Siswa mendapat nilai yang bagus ketika diberi tugas 

5.  Siswa tidak mengenal lelah dalam belajar 

a. Siswa mengulangi kembali mempelajari materi ekonomi yang 

sudah lewat 

b. Siswa semangat memperhatikan guru saat proses pembelajaran  

6. Siswa tidak cepat bosan dalam belajar 

 a. Siswa bersikap tenang saat pembelajaran berlangsung 

 b. Siswa mudah berkonsentrasi saat pembelajaran 

            7. Siswa menganggap belajar sebagai hobi dan bagian dari hidup. 

a. Siswa senang membuat kliping-kliping terkait materi yang 

diajarkan 

b. Siswa senang mencari sumber belajar baik dari buku, guru, teman 

maupun media belajar yang lain. 

 

 

 

 

 

 



 46 

D.  Asumsi dan Hipotesis 

1. Asumsi Dasar 

Sesuai dengan pengamatan penulis, maka penulis berasumsi : 

Keterampilan pemberian penguatan (reinforcement) oleh guru 

berpengaruh terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi Di 

Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Pekanbaru. 

2. Hipotesis 

Berdasarkan asumsi yang penulis kemukakan diatas, maka penulis 

berhipotesis sebagai berikut: 

a. Ha (Hipotesis Alternatif) 

Ada pengaruh yang signifikan antara pengaruh keterampilan 

pemberian penguatan (reinforcement) oleh guru terhadap minat belajar 

siswa pada mata pelajaran ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 

5 Pekanbaru. 

b. Ho (Hipotesis 0) 

Tidak ada pengaruh yang signifikan antara pengaruh 

keterampilan pemberian penguatan (reinforcement) oleh guru terhadap 

minat belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 5 Pekanbaru. 

 

 

 


