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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kajian-kajian mengenai belajar dewasa ini menyatakan bahwa belajar

memerlukan keterlibatan mental dan kerja siswa secara aktif, hasil belajar

yang langgeng akan didapati melalui keaktifan siswa dalam belajar1.

Keaktifan murid merupakan faktor penting dari kegiatan belajar. Guru dalam

pembelajaran berperan sebagai fasilitator sedangkan yang mendominasi dan

aktif dalam proses belajar mengajar adalah siswa. Keaktifan siswa tersebut

tidak lain ialah untuk mengkontruksi pengetahuan mereka sendiri. Aktif

membangun pemahaman atas persoalan atau segala sesuatu yang mereka

hadapi. Dalam kegiatan belajar mengajar siswa bukan hanya sebatas

mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru dan menerima secara pasif

atas segala pengetahuan yang diberikan, namun ikut serta aktif dalam

kegiatan belajar mengajar.

Keaktifan yang dapat dilakukan siswa dalam pembelajaran seperti:

siswa mendengarkan penjelasan guru, melihat apa yang dilakukan guru,

mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mendiskusikan pelajaran dengan guru

atau orang lain, mengerjakan tugas, mengamati hal-hal yang dicontohkan

guru, mengajukan pendapat-pendapatnya, mencatat keterangan guru, dan

menanggapi pertanyaan guru.

1Melvin L. Siberman, Active Learning 101 Cara Belajar Siswa Aktif, (Bandung:
Nusamedia, 2006), Hlm. 9
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Dave Maier dalam Martinis Yamin mengatakan bahwa keaktifan adalah

akar dari  pemahaman dan pengetahuan yang didapat, tidak ada pengetahuan

dan pemahaman yang didapat tanpa keaktifan dalam belajar.2 Dengan kata

lain tidak ada belajar tanpa keaktifan siswa. Keaktifan siswa dalam

pembelajaran adalah hal yang sangat penting.

Menyadari pentingnya keaktifan siswa dalam pembelajaran, guru yang

merupakan nakhoda yang memegang kendali kegiatan pembelajaran memiliki

pengaruh yang besar terhadap partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran.

Untuk itu, seorang guru harus menyadari berbagai perannya sebagai seorang

guru yang bertanggung jawab atas keseluruhan perkembangan kepribadian

siswa. Segala tindakan dan apa-apa saja yang dilakukan guru dalam proses

pembelajaran berpengaruh terhadap tindakan siswa dalam proses

pembelajaran.

Salah satu hal yang berpengaruh terhadap partisipasi aktif siswa adalah

pemberian penguatan atau reinforcement.3 Penguatan (reinforcement) adalah

segala bentuk respon yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku

guru terhadap tingkah laku murid yang bertujuan untuk memberikan

informasi atau umpan balik bagi murid atas perbuatan atau responnya yang

diberikan sebagai suatu dorongan atau koreksi. Penguatan (reinforcement)

yang diberikan terhadap perilaku atau perbuatan yang dianggap baik akan

membuat terulangnya atau meningkatnya perbuatan yang dianggap baik

2Martinis Yamin, Kiat Membelajarkan Siswa, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007),
Hlm. 75

3Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan,
(Jakarta: Kencana, 2011), Hlm. 37
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tersebut.4 Melalui penguatan (reinforcement) yang diberikan guru dan

dilakukan secara tepat akan mendorong siswa untuk memberikan respon

setiap kali muncul stimulus dari guru atau murid akan berusaha menghindari

respon yang dianggap tidak bermanfaat. Fungsi penguatan (reinforcement)

adalah untuk memberikan ganjaran positif kepada siswa sehingga siswa akan

berbesar hati dan meningkatkan partisipasinya dalam setiap proses

pembelajaran dan hal itu akan menjadikan siswa aktif dalam proses belajar

mengajar.5 Dari paparan tersebut, dapat diketahui bahwa penguatan

(reinforcement) memiliki hubungan terhadap partispasi aktif siswa dalam

pembelajaran. Jika penguatan diberikan dengan tepat dan benar akan

menjadikan siswa berbesar hati dan terdorong untuk mengulangi perbuatan

yang diberi penguatan tersebut.

Berdasarkan studi pendahuluan yang peneliti lakukan berupa survei dan

wawancara kepada guru kelas V di Sekolah Dasar Negeri 004 Enok

Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir, guru telah terampil memberikan

berbagai bentuk penguatan dan ketepatan teknik dalam memberikan

penguatan, seperti: memuji anak yang benar menjawab pertanyaan,

memberikan hadiah, menepuk-nepuk pundak siswa, memberikan simbol-

simbol penghargaan seperti ucapan “selamat” di buku latihan, simbol-simbol

angka seratus, dan tanda ceklist (√), menggunakan acungan jempol jari,

memberikan penguatan dengan tidak berlebihan dan tidak pura-pura, tepat

waktu dalam memberikan penguatan, dan bervariasi dalam memberikan

4J.J. Hasibuan, Ibrahim, dan A.J.E. Toenlioe, Proses Belajar Mengajar Keterampilan
Dasar Mengajar Mikro, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1994), Hlm. 56

5Wina Sanjaya, Loc. Cit.
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penguatan. Berdasarkan teori penguatan, seyogyanya dengan terampilnya

guru memberikan penguatan tersebut akan mampu menjadikan siswa

terdorong aktif dalam proses pembelajaran. Namun yang penulis temukan di

Sekolah Dasar Negeri 004 Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir

sebagian besar siswa-siswi  kurang aktif  dalam  pembelajaran. Hal ini

ditunjukkan dengan   gejala-gejala sebagai berikut:

1. Saat proses belajar mengajar berlangsung, siswa malu berkomunikasi

kepada guru,

2. Ketika diberi kesempatan bertanya, siswa banyak diam, enggan bertanya,

3. Siswa malas mencatat,

4. Siswa kurang memberikan pendapat, dan

5. Siswa malu menjawab pertanyaan guru.

Mengingat keaktifan siswa sangat penting dalam proses pombelajaran,

maka studi ini penting untuk dilakukan. Berdasarkan kondisi tersebut, penulis

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Keterampilan

Guru Memberikan Penguatan Terhadap Partisipasi Aktif  dalam Proses

Pembelajaran Siswa Kelas V Sekolah Dasar Negeri 004 Enok Kecamatan

Enok Kabupaten Indragiri Hilir.

B. Penegasan Istilah

Untuk menyamakan persepsi dan menghindari kesalahan dalam

memahami judul penelitian ini, kiranya perlu penulis definisikan istilah-

istilah yang dianggap penting, yaitu:

1. Pengaruh. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang

atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan
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seseorang.6 Jadi, yang dimaksud dengan pengaruh dalam penelitian ini

adalah suatu daya yang timbul (efek) dari pemberian penguatan terhadap

partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran.

2. Keterampilan Guru. Keterampilan adalah kemampuan atau kecakapan

dalam menyelesaikan tugas.7 Sedangkan guru adalah orang yang

pekerjaannya mengajar.8 Jadi, yang dimaksud dengan keterampilan guru

dalam penelitian ini adalah kecakapan atau kemampuan seorang pengajar

(guru) dalam bidang memberikan penguatan.

3. Penguatan. Penguatan (reinforcement) adalah tingkah laku guru dalam

merespon secara positif suatu tingkah laku tertentu siswa yang

memungkinkan tingkah laku tersebut timbul kembali, penguatan yang

diberikan dalam bentuk penghargaan-penghargaan.9 Dalam penelitian ini,

penguatan yang diteliti adalah penguatan positif, artinya penguatan-

penguatan atau penghargaan-penghargaan yang diberikan berupa hal-hal

yang menyenangkan hati murid.

4. Partisipasi Aktif. Partispasi adalah keikutsertaan.10 Sedangkan Aktif

artinya  giat (bekerja;berusaha); mampu beraksi dan bereaksi.11 Jadi yang

dimaksud dengan partisipasi aktif dalam penelitian ini adalah keikutsertaan

siswa untuk giat memperhatikan guru, bertanya jawab kepada guru atau

6Sulchan Yasyin, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: Amanah, 1997),
Hlm. 375

7Desy Anwar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: Amelia, 2004), Hlm.
515

8W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,
2007), Hlm. 393

9JJ. Hasibuan dan Moedjiono, Proses Belajar Mengajar, (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 1999), Hlm. 58

10www.KamusBahasaIndonesia.org . Diakses tanggal 17 Februari 2013
11W.J.S. Poerwadarminta, Op. Cit. Hlm. 20
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sesama murid, mendengarkan penjelasan guru, mencatat penjelasan guru,

menyimak apa yang dibaca guru atau teman, menaruh minat pada

pelajaran, dan berani atau sering mengungkapkan pendapat/gagasan.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Seperti yang telah dipaparkan dalam uraian latar belakang penelitian

pada halaman sebelumnya, bahwa masalah pokok dalam penelitian ini

adalah sebagian besar siswa-siswi kurang aktif dalam proses pembelajaran

di Sekolah Dasar Negeri 004 Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri

Hilir. Adapun masalah-masalah yang mengitari penelitian ini dapat

diidentifikasi sebagai berikut:

a. Bagaimana keterampilan guru dalam memberikan penguatan.

b. Bagaimana tingkat partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran.

c. Bagaimana pengaruh keterampilan guru dalam memberikan penguatan

terhadap partisipasi aktif.

d. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi keterampilan guru dalam

memberikan penguatan.

e. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi partisipasi aktif siswa dalam

proses pembelajaran.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, terlihat ada beberapa

masalah yang mengitari kajian penelitian ini. Maka untuk mempermudah

dalam melakukan penelitian, penulis membatasi masalah yang akan

diteliti. Masalah penelitian ini difokuskan pada pengaruh keterampilan
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guru memberikan penguatan terhadap partisipasi aktif dalam proses

pembelajaran siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 004 Enok Kecamatan

Enok Kabupaten Indragiri Hilir.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah tersebut, maka rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh positif yang signifikan

antara keterampilan guru memberikan penguatan terhadap partisipasi aktif

dalam proses pembelajaran siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 004 Enok

Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini

adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh positif yang signifikan

antara keterampilan guru memberikan penguatan terhadap partisipasi aktif

dalam proses pembelajaran siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 004 Enok

Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran

dan bahan informasi bagi tenaga pendidik dan peneliti lain tentang

pengaruh keterampilan guru memberikan penguatan terhadap partisipasi

aktif siswa dalam proses pembelajaran.
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b. Manfaat praktis

1) Bagi Guru: dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat

menjadi alternatif solusi atas masalah yang terjadi, atau sebagai

tambahan pengetahuan, dan informasi-informasi lainnya guna

memperbaiki kualitas pengajaran.

2) Bagi Sekolah: sebagai bahan pertimbangan dalam rangka perbaikan

pembelajaran demi meningkatkan mutu pendidikan.

3) Bagi peneliti: memperoleh pengetahuan yang didapat dari praktek

penelitian secara langsung dan menerapkan teori-teori yang di

peroleh dari bangku perkuliahan.


