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RINGKASAN 
 

Hasil belajar merupakan kemampuan yang diperoleh individu setelah proses 
belajar berlangsung, yang dapat memberikan perubahan tingkah laku baik pengetahuan, 
pemahaman, sikap dan keterampilan peserta didik sehingga menjadi lebih baik dari 
sebelumnya. Motivasi belajar sangat penting bagi siswa. Pentingnya motivasi bagi 
siswa adalah menyadarkan kedudukan pada awal belajar, proses, dan akhir belajar, 
menginformasikan tentang kekuatan usaha belajar bila dibandingkan dengan temannya, 
mengarahkan kegiatan belajar, membesarkan semangat belajar, dan menyadarkan 
tentang adanya perjalanan belajar dan kemudian bekerja. Pendekatan pengubahan 
perilaku (behavior modification) didasarkan pada prinsip-prinsip psikologi 
behaviorisme. Prinsip utama yang mendasari pendekatan ini adalah perilaku merupakan 
hasil proses belajar. Prinsip ini berlaku baik bagi perilaku yang sesuai maupun perilaku 
yang menyimpang. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar dan motivasi 
belajar siswa melalui pendekatan behavior modification di Kelas V SD Laboratorium 
Universitas Negeri Malang (UM) Kota Blitar. Penelitian ini dilaksanakan dengan 
menggunakan metode penelitian tindakan kelas (classroom action research). Penelitian 
ini dilaksanakan dengan dua siklus. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah obervasi dan dokumentasi. Data dianalisis dengan statistik 
deskriptif, yakni menghitung rerata dan deviasi standar. Selanjutnya dengan 
menggunakan rumus formula stanfive data disusun dengan tabel distribusi frekuensi. 
Analisis data yakni dengan membandingkan hasil skor yang diperoleh dari Siklus I dan 
Siklus II (data hasil belajar dan motivasi belajar siswa). Analisis data adalah analisis 
varians formula paired-samples t test dengan bantuan SPSS PASW Statistics 18. 

Hasil penelitian adalah: (1) tingkat hasil belajar siswa melalui pendekatan 
behavior modification termasuk dalam kategori cukup baik; (2) tingkat motivasi belajar 
siswa melalui pendekatan behavior modification termasuk dalam kategori cukup tinggi; 
dan (3) ada peningkatan hasil belajar dan motivasi belajar siswa melalui pendekatan 
behavior modification di Kelas V SD Laboratorium Universitas Negeri Malang (UM) 
Kota Blitar. 
 
Kata kunci: hasil belajar siswa, motivasi belajar siswa, pendekatan behavior 

modification 
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PRAKATA 
 

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat 
rahmad-Nya peneliti dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan judul: 
“Peningkatan Hasil Belajar dan Motivasi Belajar Siswa melalui Pendekatan Behavior 
Modification di Kelas V SD Laboratorium UM Kota Blitar”. Sasaran dari kegiatan 
belajar dan mengajar adalah hasil belajar siswa. Hasil belajar atau bentuk perubahan 
tingkah laku yang diharapkan itu merupakan suatu target atau tujuan pembelajaran. 
Pelaksanaan proses pembelajaran di kelas perlu memperhatikan adanya motivasi belajar 
siswa. Siswa yang bermotivasi kuat memiliki banyak energi untuk melakukan kegiatan 
belajar. Pendekatan behavior modification merupakan pendekatan yang didasarkan pada 
prinsip-prinsip psikologi behavior (tingkah laku) yang mengemukakan asumsi bahwa 
semua tingkah laku yang baik maupun yang kurang baik merupakan hasil proses belajar 
dan ada sejumlah kecil proses psikologi yang mendasar yang dapat digunakan untuk 
menjelaskan terjadinya proses belajar yang dimaksud. 

Penelitian ini terlaksana berkat bantuan berbagai pihak. Oleh sebab itu, peneliti 
mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Malang (UM), yang 

membiayai penelitian ini melalui skim penelitian PNBP Jurusan; 
2. Ketua Jurusan Kependidikan Sekolah dan Prasekolah (KSDP) FIP UM, yang telah 

memberikan dukungan terhadap pelaksanaan penelitian ini; 
3. Kepala SD Laboratorium Universitas Negeri Malang (UM) Kota Blitar, yang telah 

mengijinkan penelitian ini dilaksanakan di SD Laboratorium Universitas Negeri 
Malang (UM) Kota Blitar; 

4. Bapak dan Ibu Guru SD Laboratorium Universitas Negeri Malang (UM) Kota 
Blitar, yang telah meluangkan waktu dalam penelitian ini. 

 
Akhirnya laporan penelitian ini mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi pembaca 

dan berkontribusi konstruktif bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam 
bidang ilmu pendidikan. 
 

Malang, 8 November 2017 
 
 
Tim Peneliti 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Pengetahuan-pengetahuan baru yang diperoleh siswa diharapkan dapat 

dimanfaatkan siswa untuk lebih mendalami materi-materi pelajaran yang dipelajari di 

kuliah dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil belajar merupakan nilai yang 

diperoleh peserta didik dari unjuk kerjanya dalam proses pembelajaran. Hasil belajar 

adalah suatu penilaian akhir dari proses dan pengenalan yang telah dilakukan berulang-

ulang serta akan tersimpan dalam jangka waktu lama atau bahkan tidak akan hilang 

selama-lamanya, karena hasil belajar turut serta dalam membentuk pribadi individu 

yang selalu ingin mencapai hasil yang lebih baik lagi, sehingga akan merubah cara 

berpikir serta menghasilkan perilaku kerja yang lebih baik (Sjukur, 2012). Berbagai 

hasil belajar yang diperoleh peserta didik disebut hasil belajar. 

Sasaran dari kegiatan belajar dan mengajar adalah hasil belajar peserta didik. 

Hasil belajar atau bentuk perubahan tingkah laku yang diharapkan itu merupakan suatu 

target atau tujuan pembelajaran. Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki oleh 

peserta didik setelah ia menerima proses pembelajaran atau pengalaman belajarnya. 

Hasil belajar dapat dipandang dari dua sisi, yaitu: (1) dilihat dari sisi peserta didik, hasil 

belajar merupakan tingkat perkembangan mental yang lebih baik bila dibandingkan 

pada saat belum belajar; dan (2) dari sisi pendidik, hasil belajar adalah saat 

terselesaikannya bahan pelajaran (Dimyati dan Mudjiono, 2006). Hasil belajar adalah 

sesuatu yang diperoleh berupa kesan-kesan yang mengakibatkan perubahan dalam diri 

individu sebagai hasil dari aktivitas belajar (Djamarah, 2010). 

Hasil belajar adalah tingkat pengetahuan yang dicapai peserta didik terhadap 

materi yang diterima ketika mengikuti dan mengerjakan tugas dan kegiatan 

pembelajaran (Ifa, 2013). Hasil belajar merupakan kemampuan yang diperoleh individu 

setelah proses belajar berlangsung, yang dapat memberikan perubahan tingkah laku baik 

pengetahuan, pemahaman, sikap dan keterampilan peserta didik sehingga menjadi lebih 

baik dari sebelumnya (Sjukur, 2012). Hasil belajar peserta didik berupa aspek kognitif, 

psikomotor, dan aspek afektif (Setiawan, 2008). Aspek kognitif meliputi penguasaan 

konsep-konsep dan prinsip-prinsip serta kinerja pemecahan masalah. Aspek psikomotor 

berupa keterampilan fisik dalam melakukan eksperimen (pengamatan). Sedangkan 

aspek afektif adalah sikap peserta didik terhadap pelajaran dan pembelajaran. Jika 
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mengacu dari pendapat yang dikemukakan oleh para ahli, maka dapat disimpulkan 

bahwa hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki baik bersifat sikap (afektif), 

pengetahuan (kognitif), maupun keterampilan (psikomotorik) yang semuanya ini 

diperoleh melalui proses belajar mengajar. 

Mengelola kelas merupakan suatu kegiatan yang kompleks. Guru yang sudah 

berpengalaman maupun guru pemula sering kali menemukan berbagai masalah terkait 

dengan pengelolaan kelas. Hal seperti itu sangatlah wajar, karena yang dihadapi oleh 

guru dalam mengelola kelas bukan hanya sarana fisik, melainkan pula peserta didik 

yang multikarakteristik. Sarana fisik bisa dikelola, dipindahkan, digerakkan, dan 

digunakan dengan mudah oleh guru, karena merupakan benda-benda mati. Sementara 

peserta didik yang multikarakteristik bukanlah benda mati, melainkan makhluk hidup 

yang memiliki pikiran, keinginan, atau kemauan yang tentu saja masing-masing pikiran 

dan keinginan atau kemauan diantara mereka berbeda-beda pula. Perbedaan pemikiran 

dan keinginan atau kemauan pada masing-masing peserta didik tersebut terkadang 

menjadi masalah tersendiri bagi seorang guru dalam mengelola kelas. 

Makna pendekatan pada dasarnya merupakan cara pandang seseorang terhadap 

suatu subjek. Sehingga pendekatan dalam manajemen kelas dapat diartikan sebagai cara 

pandang seorang guru dalam kegiatan pengelolaan kelas. Cara pandang tersebut 

kemudian menjadi semacam garis pedoman bagi seorang guru dalam mengelola kelas. 

Guru sebagai pekerja profesional sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen diwajibkan memiliki seperangkat kompetensi, yaitu 

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional, dan kompetensi 

paedagogik. 

Tujuan kegiatan belajar mengajar yang telah ditetapkan, dapat tercapai dengan 

lebih meningkatkan motivasi belajar siswa. Winkel menyatakan motivasi adalah semua 

yang berhubungan dengan timbul dan berkembangnya daya penggerak di dalam pribadi 

orang untuk melakukan aktivitas tertentu guna mencapai suatu tujuan (Zubaidah, 2001). 

Motivasi belajar merupakan suatu dorongan yang dimiliki oleh seseorang untuk 

meningkatkan dan mempertahankan kondisi belajarnya yang diwujudkan dalam 

aktivitas bersekolah. Kemampuan belajar dalam rangka memperoleh hasil belajar yang 

baik adalah sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Jika seseorang 

mempunyai mempunyai motivasi besar, maka ia akan lebih giat untuk melakukan 

sesuatu tersebut dan demikian juga jika motivasinya rendah, maka untuk melakukan 

sesuatu juga rendah pula. 
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Motivasi belajar sangat penting bagi siswa. Pentingnya motivasi bagi siswa 

adalah menyadarkan kedudukan pada awal belajar, proses, dan akhir belajar, 

menginformasikan tentang kekuatan usaha belajar bila dibandingkan dengan temannya, 

mengarahkan kegiatan belajar, membesarkan semangat belajar, dan menyadarkan 

tentang adanya perjalanan belajar dan kemudian bekerja (Dimyati dan Mudjiono, 2006). 

Dalam hubungannya dengan kegiatan belajar mengajar, yang penting adalah bagaimana 

menciptakan kondisi atau suatu proses yang mengarahkan siswa melakukan aktivitas 

belajar. 

Memberikan motivasi kepada siswa berarti menggerakkan siswa untuk 

melakukan sesuatu atau ingin melakukan sesuatu kegiatan belajar sehingga akan 

menjadi kebiasaan dan kebutuhan untuk mencapai tujuan. Motivasi dalam kegiatan 

belajar mengajar merupakan keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang 

menimbulkan, menjamin kelangsungan, dan memberikan arah kegiatan belajar sehingga 

diharapkan tujuan belajar siswa akan tercapai (Sardiman, 2001). 

Pendekatan pengubahan perilaku didasarkan pada prinsip-prinsip psikologi 

behaviorisme. Prinsip utama yang mendasari pendekatan ini adalah perilaku merupakan 

hasil proses belajar. Prinsip ini berlaku baik bagi perilaku yang sesuai maupun perilaku 

yang menyimpang. Pendekatan pengubahan tingkah laku dibangun atas dua anggapan 

dasar, yaitu: (1) ada empat proses yang perlu diperhitungkan dalam belajar bagi semua 

orang pada segala tingkatan umur dan dalam segala keadaan; dan (2) proses belajar itu 

sebagian atau seluruhnya dipengaruhi (dikontrol) oleh kejadian-kejadian yang 

berlangsung di lingkungan. Tugas pokok guru dengan demikian adalah menguasai dan 

menerapkan keempat proses yang telah terbukti (bagi kaum behavioris) merupakan 

pengontrol tingkah laku manusia, yaitu: (1) penguatan positif; (2) penghukuman; (3) 

penghilangan; dan (4) penguatan negatif. 

Pendekatan behavior modification didasarkan pada prinsip-prinsip psikologi 

behaviorisme (Gunawan, 2016a). Hasil belajar merupakan capaian siswa dalam 

pembelajaran (Gunawan, 2017). Motivasi belajar siswa merupakan dorongan yang 

membuat siswa semangat dalam belajar (Gunawan, 2007). Kajian tentang pendekatan 

behavior modification, hasil belajar siswa, dan motivasi belajar siswa menjadi hal yang 

krusial untuk dilakukan dengan melakukan sebuah penelitian. Berdasarkan kajian 

tersebut peneliti meneliti tentang peningkatan hasil belajar dan motivasi belajar siswa 

melalui pendekatan behavior modification di Kelas V SD Laboratorium Universitas 

Negeri Malang (UM) Kota Blitar. 
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B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah penelitian ini adalah: 

1. Seberapa tinggi tingkat hasil belajar siswa melalui pendekatan behavior 

modification di Kelas V SD Laboratorium Universitas Negeri Malang (UM) Kota 

Blitar? 

2. Seberapa tinggi tingkat motivasi belajar siswa melalui pendekatan behavior 

modification di Kelas V SD Laboratorium Universitas Negeri Malang (UM) Kota 

Blitar? 

3. Apakah ada peningkatan hasil belajar dan motivasi belajar siswa melalui 

pendekatan behavior modification di Kelas V SD Laboratorium Universitas Negeri 

Malang (UM) Kota Blitar? 

 

C. TUJUAN MASALAH 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui tingkat hasil belajar siswa melalui pendekatan behavior 

modification di Kelas V SD Laboratorium Universitas Negeri Malang (UM) Kota 

Blitar; 

2. Untuk mengetahui tingkat motivasi belajar siswa melalui pendekatan behavior 

modification di Kelas V SD Laboratorium Universitas Negeri Malang (UM) Kota 

Blitar; 

3. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar dan motivasi belajar siswa melalui 

pendekatan behavior modification di Kelas V SD Laboratorium Universitas Negeri 

Malang (UM) Kota Blitar. 

 

D. KEGUNAAN 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah: 

1. Bagi Ketua Yayasan BPLP Universitas Negeri Malang, dapat dijadikan bahan 

referensi untuk membuat rencana strategis pengembangan sekolah laboratorium, 

khususnya SD Laboratorium Universitas Negeri Malang (UM) Kota Blitar; 

2. Bagi Pengawas SD Laboratorium Universitas Negeri Malang (UM) Kota Blitar, 

dapat dijadikan referensi dalam menyusun program supervisi klinis; 

3. Kepala SD Laboratorium Universitas Negeri Malang (UM) Kota Blitar, dapat 

dijadikan referensi dalam memberikan supervisi pengajaran kepada guru; 
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4. Bagi guru SD Laboratorium Universitas Negeri Malang (UM) Kota Blitar, sebagai 

bahan refleksi untuk meningkatkan kualitas mengajarnya; 

5. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan referensi untuk melaksanakan penelitian 

lanjutan dengan metode penelitian lain. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. HASIL BELAJAR SISWA 

Pengetahuan-pengetahuan baru yang diperoleh siswa diharapkan dapat 

dimanfaatkan siswa untuk lebih mendalami materi-materi pelajaran sains yang 

dipelajari di sekolah dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Salim dan Salim 

(2002) menyebutkan pengertian prestasi adalah hasil yang diperoleh dari sesuatu yang 

dilakukan, sedangkan hasil belajar adalah penguasaan pengetahuan keterampilan 

terhadap mata pelajaran yang dibuktikan melalui hasil tes. Hasil belajar 

menggambarkan hasil penguasaan siswa terhadap materi-materi yang telah dipelajari 

yang dapat dilihat dari aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif. 

Mulyasa (2005) menyatakan hasil belajar merupakan hasil interaksi berbagai 

faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar dapat digolongkan 

menjadi empat yaitu bahan atau materi yang dipelajari, lingkungan, faktor instrumental, 

dan kondisi siswa. Faktor-faktor tersebut akan memberikan kontribusi tertentu terhadap 

hasil belajar. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas disimpulkan bahwa hasil belajar 

adalah hasil yang didapatkan dari pembelajaran yang mengarah pada proses kognitif 

dan merupakan hasil interaksi dari beberapa faktor antara lain bahan atau materi yang 

dipelajari, lingkungan, faktor instrumental, dan kondisi siswa. 

Krathwohl dan Anderson (2001) menjelaskan bahwa hasil belajar siswa dapat 

tercermin dalam dimensi proses kognitif siswa. Dimensi proses kognitif ini meliputi 

enam tingkatan Taksonomi Bloom yang telah direvisi, yakni: mengingat (remember), 

memahami (understand), menerapkan (apply), menganalisis (analyze), mengevaluasi 

(evaluate), dan menciptakan (create). Lebih lanjut Krathwohl dan Anderson (2001) 

memberikan penjelasan dari dimensi proses kognitif, yakni: 

1. Mengingat 

Mengingat merupakan usaha mendapatkan kembali pengetahuan dari memori 

atau ingatan yang telah lampau, baik yang baru saja didapatkan maupun yang sudah 

lama didapatkan. Mengingat merupakan dimensi yang berperan penting dalam proses 

pembelajaran yang bermakna (meaningful learning) dan pemecahan masalah (problem 

solving). Kemampuan ini dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan 

yang jauh lebih kompleks. 
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Mengingat meliputi mengenali (recognition) dan memanggil kembali 

(recalling). Mengenali berkaitan dengan mengetahui pengetahuan masa lampau yang 

berkaitan dengan hal-hal yang konkret, misalnya tanggal lahir, alamat rumah, dan usia, 

sedangkan memanggil kembali (recalling) adalah proses kognitif yang membutuhkan 

pengetahuan masa lampau secara cepat dan tepat. 

 

2. Memahami 

Memahami berkaitan dengan membangun sebuah pengertian dari berbagai 

sumber seperti pesan, bacaan dan komunikasi. Memahami berkaitan dengan aktivitas 

mengklasifikasikan (classification) dan membandingkan (comparing). 

Mengklasifikasikan akan muncul ketika seorang siswa berusaha mengenali pengetahuan 

yang merupakan anggota dari kategori pengetahuan tertentu. Mengklasifikasikan 

berawal dari suatu contoh atau informasi yang spesifik kemudian ditemukan konsep dan 

prinsip umumnya. Membandingkan merujuk pada identifikasi persamaan dan perbedaan 

dari dua atau lebih obyek, kejadian, ide, permasalahan, atau situasi. Membandingkan 

berkaitan dengan proses kognitif menemukan satu persatu ciri-ciri dari obyek yang 

diperbandingkan. 

 

3. Menerapkan 

Menerapkan menunjuk pada proses kognitif memanfaatkan atau 

mempergunakan suatu prosedur untuk melaksanakan percobaan atau menyelesaikan 

permasalahan. Menerapkan berkaitan dengan dimensi pengetahuan prosedural 

(procedural knowledge). 

Menerapkan meliputi kegiatan menjalankan prosedur (executing) dan 

mengimplementasikan (implementing). Menjalankan prosedur merupakan proses 

kognitif siswa dalam menyelesaikan masalah dan melaksanakan percobaan di mana 

siswa sudah mengetahui informasi tersebut dan mampu menetapkan dengan pasti 

prosedur apa saja yang harus dilakukan. Jika siswa tidak mengetahui prosedur yang 

harus dilaksanakan dalam menyelesaikan permasalahan maka siswa diperbolehkan 

melakukan modifikasi dari prosedur baku yang sudah ditetapkan. 

Mengimplementasikan muncul apabila siswa memilih dan menggunakan 

prosedur untuk hal-hal yang belum diketahui atau masih asing. Karena siswa masih 

merasa asing dengan hal ini maka siswa perlu mengenali dan memahami permasalahan 

terlebih dahulu kemudian baru menetapkan prosedur yang tepat untuk menyelesaikan 
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masalah. Mengimplementasikan berkaitan erat dengan dimensi proses kognitif yang lain 

yaitu mengerti dan menciptakan. 

Menerapkan merupakan proses yang kontinu, dimulai dari siswa menyelesaikan 

suatu permasalahan menggunakan prosedur baku/standar yang sudah diketahui. 

Kegiatan ini berjalan teratur sehingga siswa benar-benar mampu melaksanakan 

prosedur ini dengan mudah, kemudian berlanjut pada munculnya permasalahan-

permasalahan baru yang asing bagi siswa, sehingga siswa dituntut untuk mengenal 

dengan baik permasalahan tersebut dan memilih prosedur yang tepat untuk 

menyelesaikan permasalahan. 

 

4. Menganalisis 

Menganalisis merupakan memecahkan suatu permasalahan dengan memisahkan 

tiap-tiap bagian dari permasalahan dan mencari keterkaitan dari tiap-tiap bagian tersebut 

dan mencari tahu bagaimana keterkaitan tersebut dapat menimbulkan permasalahan. 

Kemampuan menganalisis merupakan jenis kemampuan yang banyak dituntut dari 

kegiatan pembelajaran di sekolah-sekolah. Berbagai mata pelajaran menuntut siswa 

memiliki kemampuan menganalisis dengan baik. Tuntutan terhadap siswa untuk 

memiliki kemampuan menganalisis sering kali cenderung lebih penting daripada 

dimensi proses kognitif yang lain seperti mengevaluasi dan menciptakan. Kegiatan 

pembelajaran sebagian besar mengarahkan siswa untuk mampu membedakan fakta dan 

pendapat, menghasilkan kesimpulan dari suatu informasi pendukung. 

Menganalisis berkaitan dengan proses kognitif memberi atribut (attributeing) 

dan mengorganisasikan (organizing). Memberi atribut akan muncul apabila siswa 

menemukan permasalahan dan kemudian memerlukan kegiatan membangun ulang hal 

yang menjadi permasalahan. Kegiatan mengarahkan siswa pada informasi-informasi 

asal mula dan alasan suatu hal ditemukan dan diciptakan. Mengorganisasikan 

menunjukkan identifikasi unsur-unsur hasil komunikasi atau situasi dan mencoba 

mengenali bagaimana unsur-unsur ini dapat menghasilkan hubungan yang baik. 

Mengorganisasikan memungkinkan siswa membangun hubungan yang sistematis dan 

koheren dari potongan-potongan informasi yang diberikan. Hal pertama yang harus 

dilakukan oleh siswa adalah mengidentifikasi unsur yang paling penting dan relevan 

dengan permasalahan, kemudian melanjutkan dengan membangun hubungan yang 

sesuai dari informasi yang telah diberikan. 
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5. Mengevaluasi 

Evaluasi berkaitan dengan proses kognitif memberikan penilaian berdasarkan 

kriteria dan standar yang sudah ada. Kriteria yang biasanya digunakan adalah kualitas, 

efektivitas, efisiensi, dan konsistensi. Kriteria atau standar ini dapat pula ditentukan 

sendiri oleh siswa. Standar ini dapat berupa kuantitatif maupun kualitatif serta dapat 

ditentukan sendiri oleh siswa. 

Perlu diketahui bahwa tidak semua kegiatan penilaian merupakan dimensi 

mengevaluasi, namun hampir semua dimensi proses kognitif memerlukan penilaian. 

Perbedaan antara penilaian yang dilakukan siswa dengan penilaian yang merupakan 

evaluasi adalah pada standar dan kriteria yang dibuat oleh siswa. Jika standar atau 

kriteria yang dibuat mengarah pada keefektivitasan hasil yang didapatkan dibandingkan 

dengan perencanaan dan keefektifan prosedur yang digunakan maka apa yang dilakukan 

siswa merupakan kegiatan evaluasi. 

Evaluasi meliputi mengecek (checking) dan mengkritisi (critiquing). Mengecek 

mengarah pada kegiatan pengujian hal-hal yang tidak konsisten atau kegagalan dari 

suatu operasi atau produk. Jika dikaitkan dengan proses berpikir merencanakan dan 

mengimplementasikan maka mengecek akan mengarah pada penetapan sejauh mana 

suatu rencana berjalan dengan baik. Mengkritisi mengarah pada penilaian suatu produk 

atau operasi berdasarkan pada kriteria dan standar eksternal. Mengkritisi berkaitan erat 

dengan berpikir kritis. Siswa melakukan penilaian dengan melihat sisi negatif dan 

positif dari suatu hal, kemudian melakukan penilaian menggunakan standar ini. 

 

6. Menciptakan 

Menciptakan mengarah pada proses kognitif meletakkan unsur-unsur secara 

bersama-sama untuk membentuk kesatuan yang koheren dan mengarahkan siswa untuk 

menghasilkan suatu produk baru dengan mengorganisasikan beberapa unsur menjadi 

bentuk atau pola yang berbeda dari sebelumnya. Menciptakan sangat berkaitan erat 

dengan pengalaman belajar siswa pada pertemuan sebelumnya. Meskipun menciptakan 

mengarah pada proses berpikir kreatif, namun tidak secara total berpengaruh pada 

kemampuan siswa untuk menciptakan. Menciptakan di sini mengarahkan siswa untuk 

dapat melaksanakan dan menghasilkan karya yang dapat dibuat oleh semua siswa. 

Perbedaan menciptakan ini dengan dimensi berpikir kognitif lainnya adalah pada 

dimensi yang lain seperti mengerti, menerapkan, dan menganalisis siswa bekerja 

dengan informasi yang sudah dikenal sebelumnya. 
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Sedangkan pada menciptakan siswa bekerja dan menghasilkan sesuatu yang 

baru. Menciptakan meliputi menggeneralisasikan (generating) dan memproduksi 

(producing). Menggeneralisasikan merupakan kegiatan merepresentasikan 

permasalahan dan penemuan alternatif hipotesis yang diperlukan. Menggeneralisasikan 

ini berkaitan dengan berpikir divergen yang merupakan inti dari berpikir kreatif. 

Memproduksi mengarah pada perencanaan untuk menyelesaikan permasalahan yang 

diberikan. Memproduksi berkaitan erat dengan dimensi pengetahuan yang lain yaitu 

pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, dan 

pengetahuan metakognisi. 

 

Hasil belajar masing-masing siswa tidak sama, meskipun siswa-siswa tersebut 

berada dalam kelas dengan guru pengajar yang sama, dan mendengarkan materi yang 

sama pula. Perbedaan hasil belajar siswa ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu 

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang dimiliki oleh 

siswa atau faktor yang tumbuh dalam diri siswa. Efiana (2006) mengungkapkan faktor-

faktor yang mempengaruhi prestasi siswa adalah kondisi fisiologis, yang meliputi 

kesehatan tubuh dan gizi yang diterima oleh siswa dan kondisi psikologis yang meliputi 

kematangan perkembangan hasil pertumbuhan jasmani, kecerdasan, motivasi belajar, 

kesiapan atau kesediaan individu untuk berbuat sesuatu, bakat dan minat, sikap yaitu 

kecenderungan melakukan respons dengan proses belajar dan perkembangan kehidupan, 

dan kemampuan kognitif yaitu kemampuan penalaran terhadap sesuatu. 

Berkaitan dengan kecerdasan (intelegensi), Mulyasa (2005) menyatakan bahwa 

intelegensi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tinggi rendahnya 

hasil belajar. Intelegensi berperan sebagai dasar potensial pencapaian hasil belajar, 

artinya hasil belajar yang diperoleh siswa tidak akan melebihi intelegensinya. Semakin 

tinggi tingkat intelegensi siswa maka semakin besar pula kemungkinan tingkat hasil 

belajar yang dicapai. Meskipun demikian tidak dapat dikatakan bahwa prestasi siswa 

kurang karena tingkat intelegensinya juga kurang, karena masih banyak faktor lain yang 

mempengaruhi. Minat juga mempengaruhi hasil belajar siswa. Jika seorang siswa 

berminat terhadap materi yang diberikan oleh guru, maka siswa akan termotivasi dan 

belajar lebih keras sehingga terdapat kemungkinan hasil belajarnya juga akan bagus. 

Hasil belajar siswa dipengaruhi oleh waktu (time) dan kesempatan 

(engagement). Waktu dan kesempatan yang dimiliki oleh masing-masing siswa berbeda 

sehingga berpengaruh terhadap perbedaan hasil belajar siswa. Siswa yang memberikan 
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lebih banyak waktu dan kesempatan untuk belajar cenderung memiliki hasil belajar 

yang baik. Tingkat kepandaian seseorang sangat ditentukan dengan waktu dan 

kesempatan. Siswa akan mampu mengerjakan tugas dengan lebih baik jika diberikan 

waktu dan kesempatan yang cukup. Siswa yang lebih pandai memiliki kemungkinan 

mengerjakan tugas lebih singkat daripada siswa yang kurang pandai, sehingga guru 

harus memiliki kemampuan mengajar siswa secara individual dan mengenali 

karakteristik masing-masing siswa, sehingga kegiatan pembelajaran dapat berjalan 

secara optimal. 

Berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal adalah faktor yang timbul di 

luar diri siswa. Faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi hasil belajar yang 

diungkapkan oleh Efiana (2006) adalah bahan pelajaran yang diterima oleh siswa, 

metode belajar yang dilakukan guru dalam kegiatan pembelajaran, guru pengajar, 

fasilitas belajar, lingkungan belajar, keadaan sosial ekonomi keluarga, kurikulum 

sekolah, dan program pendidikan dan pengajaran dari sekolah. Hasil belajar dapat 

diukur dengan menggunakan tes prestasi yang mengukur dimensi proses kognitif. Tes 

prestasi dapat berbentuk essay maupun objektif. Hendaknya guru dapat menentukan 

jenis tes yang digunakan menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Dimensi proses 

kognitif yang dijadikan standar mengukur tes hasil belajar siswa ialah Taksonomi 

Bloom yang telah direvisi, yaitu mengingat (remember), memahami (understand), 

menerapkan (apply), menganalisis (analyze), mengevaluasi (evaluate), dan menciptakan 

(create). 

 
B. MOTIVASI BELAJAR SISWA 

Motivasi belajar siswa merupakan bagian dari motivasi secara umum. Motivasi 

merupakan suatu penggerak atau dorongan yang terdapat dalam diri manusia yang dapat 

menimbulkan, mengarahkan, dan mengorganisasikan tingkah lakunya. Hal ini terkait 

dengan upaya untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan, baik kebutuhan fisik maupun 

kebutuhan rohani. Dalam kaitannya dengan kegiatan belajar, maka motivasi belajar 

berarti keseluruhan daya penggerak di dalam diri peserta didik yang dapat 

menimbulkan, menjamin, dan memberikan arah pada kegiatan belajar, guna mencapai 

tujuan belajar yang diharapkan. Dengan motivasi belajar, maka peserta didik 

mempunyai intensitas dan kesinambungan dalam proses pembelajaran yang diikuti. 

Pelaksanaan proses pembelajaran di kelas perlu memperhatikan adanya motivasi 

belajar, yaitu motivasi yang ada dalam dunia pendidikan. Siswa yang bermotivasi kuat 
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memiliki banyak energi untuk melakukan kegiatan belajar. Motivasi berhubungan 

dengan bagaimana seseorang melakukan kegiatan atau pekerjaan, makin banyak dan 

tepat motivasi yang didapat seseorang, maka akan semakin berhasil aktivitas belajar 

yang dilakukan oleh siswa tersebut. Motivasi belajar tidak hanya merupakan suatu 

energi untuk menggerakkan siswa untuk belajar, tetapi juga sebagai suatu yang 

mengarahkan aktifitas siswa kepada tujuan belajar. Tim Dosen Administrasi Pendidikan 

(1996) mengemukakan tiga fungsi motivasi, yaitu: 

1. Mendorong manusia untuk berbuat, motivasi sebagai penggerak atau motor yang 

melepaskan energi, dengan demikian motivasi merupakan motor penggerak dari 

setiap kegiatan yang harus dilakukan oleh guru; 

2. Menentukan arah perbuatan, yakni kearah tujuan yang hendak dicapai, dengan 

demikian motivasi memberikan arah dan kegiatan belajar mengajar harus dilakukan 

sesuai dengan rumusan tujuan pembelajaran; 

3. Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus 

dijalankan yang serasi guna mencapai tujuan itu, dengan menyampingkan 

perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan itu. Siswa yang akan 

menghadapi ujian dengan harapan lulus dan mendapat nilai baik akan melakukan 

kegiatan belajar dengan baik dan sungguh-sungguh dari pada menggunakan 

waktunya untuk bermain, karena hal ini tidak serasi dengan tujuan. 

 

Motivasi merupakan dorongan dari dalam diri atau dari luar diri seseorang untuk 

melakukan suatu hal. Motivasi menjadi hal penting bagi seseorang untuk melakukan 

pekerjaan atau kegiatan. Motivasi belajar siswa merupakan faktor penting dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa. Secara umum motivasi dapat dibedakan menjadi dua 

jenis yaitu: 

1. Motivasi Intrinsik 

Motivasi intrinsik adalah keinginan bertindak yang yang disebabkan faktor 

pendorong dari dalam diri (internal) individu (Prayitno, 1998). Dengan kata lain 

individu terdorong untuk bertingkah laku ke arah tujuan tertentu tanpa adanya faktor 

pendorong dari luar. Siswa yang termotivasi secara intrinsik mengikuti kegiatan 

pembelajaran dapat dilihat dari kegiatannya yang tekun dalam mengerjakan tugas-tugas 

belajar karena merasa butuh dan ingin mencapai tujuan sebenarnya. Selalu ingin lebih 

tahu tentang sesuatu, ingin dikenal oleh guru, dan menunjukkan kemampuannya 

merupakan contoh bentuk dari motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri. 
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Gage dan Berliner mengemukakan siswa yang termotivasi secara intrinsik 

aktivitasnya lebih baik dalam belajar dari pada siswa yang termotivasi secara ekstrinsik 

(Prayitno, 1998). Siswa yang memiliki motivasi intrinsik menunjukkan keterlibatan dan 

aktivitas yang tinggi dalam belajar. Untuk membangun motivasi intrinsik dalam belajar, 

kematangan intelektual, emosional, dan sosial perlu diperhatikan, karena akan sukar 

bagi guru untuk membangun motivasi intrinsik dalam kegiatan belajar kalau siswa tidak 

matang secara intelektual, emosional, dan sosial. 

Motivasi dalam diri merupakan keinginan dasar yang mendorong individu 

mencapai berbagai pemenuhan segala kebutuhan diri sendiri. Untuk memenuhi 

keinginan atau kebutuhan dasar siswa, guru tinggal memanfaatkan dorongan ingin tahu 

siswa yang bersifat alamiah dengan cara menyajikan materi yang cocok dan berarti bagi 

siswa. Hamacheek mengemukakan hal yang paling penting untuk meningkatkan 

motivasi siswa adalah dengan memberikan kesempatan pada siswa untuk melakukan 

eksplorasi secara pribadi dan memungkinkan mereka menemukan sesuatu yang berarti 

melalui bekerja (Prayitno, 1998). 

Siswa yang belajar didorong oleh keinginan sendiri, maka secara mandiri dapat 

menemukan tujuan yang dapat dicapainya dan aktivitas-aktivitasnya yang harus 

dilakukannya untuk mencapai tujuan belajar. Tim Dosen Administrasi Pendidikan 

(1996) mengemukakan seseorang dikatakan mempunyai motivasi intrinsik karena 

didorong rasa ingin tahu, ia mencapai tujuan yang terkandung di dalam perbuatan 

belajar itu, dalam belajar telah terkandung tujuan menambah pengetahuan. Dan anak-

anak didorong motivasi intrinsik apabila mereka belajar lebih sanggup mengatasi 

kesulitan-kesulitan hidup, agar memperoleh pengertian, pengetahuan, sikap baik, 

penguasaan kecakapan, hasil-hasil itu sendiri telah merupakan hadiah. 

Namun juga harus diperhatikan agar guru menegakkan disiplin di dalam kelas. 

Disiplin kelas dalam bentuk pengontrolan yang diberikan kapada hendaknya 

menimbulkan kesan pada diri siswa bahwa mereka merasa diperhatikan dan dipelihara, 

bukan diabaikan. Guru hendaknya membina hubungan baik yang akrab dan hangat 

dengan siswa, sehingga mudah mengetahui kesulitan yang dihadapi siswa dalam 

merealisasikan potensi secara optimal. Louther mengemukakan guru dapat 

menggunakan beberapa strategi dalam pembelajaran agar siswa termotivasi secara 

intrinsik (Prayitno, 1998), yaitu: 

a. Mengaitkan tujuan belajar dengan tujuan siswa sehingga tujuan belajar menjadi 

tujuan siswa atau sama dengan tujuan siswa; 
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b. Memberi kebebasan kepada siswa untuk memperluas kegiatan dan materi belajar 

selama masih dalam batas-batas daerah belajar yang pokok; 

c. Memberikan waktu ekstra yang cukup banyak bagi siswa untuk mengembangkan 

tugas-tugas mereka dan memanfaatkan sumber-sumber belajar yang ada di sekolah; 

d. Kadang kala memberikan penghargaan atas pekerjaan siswa; 

e. Meminta siswa-siswanya untuk menjelaskan dan membacakan tugas-tugas yang 

mereka buat, kalau mereka ingin melakukannya. Hal ini perlu dilakukan terutama 

sekali terhadap tugas yang bukan merupakan tugas pokok yang harus dikerjakan 

oleh siswa, kalau tugas itu dikerjakan dengan baik. 

 

2. Motivasi Ekstrinsik 

Sardiman (2001) menyatakan motivasi ekstrinsik diartikan sebagai motif-motif 

yang aktif dan berfungsinya karena adanya perangsang dari luar. Sedangkan 

Thormburgh berpendapat bahwa motivasi ekstrinsik bukan merupakan perasaan atau 

keinginan yang sebenarnya yang ada di dalam diri siswa untuk belajar (Prayitno, 1998). 

Motivasi ekstrinsik dikatakan demikian karena tujuan utama individu melakukan 

kegiatan adalah untuk mencapai tujuan yang terletak di luar aktifitas belajar. Motivasi 

ekstrinsik merupakan dorongan terhadap perilaku seseorang yang ada di luar perbuatan 

yang dilakukannya. Siswa yang didorong oleh motivasi ekstrinsik dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran selalu mengharapkan persetujuan guru untuk meyakinkan 

dirinya bahwa apa yang sedang atau yang telah dikerjakannya itu benar. 

Behavioristik berpandangan bahwa manusia bertingkah laku kalau ada 

rangsangan dari luar, dan tingkah laku itu yang dapat menggugah emosi orang yang 

bertingkah laku (Prayitno,1998). Apabila konsekuensi tingkah laku ini menimbulkan 

rasa suka, maka tingkah laku ini menjadi kuat tetapi jika menimbulkan perasaan tidak 

suka, maka akan ditinggalkan. Tim Dosen Administrasi Pendidikan (1996) 

mengemukakan motivasi ekstrinsik digunakan oleh guru, sebab pelajaran tidak dengan 

sendirinya menarik dan guru kurang mampu membangkitkan minat siswa. Seseorang 

didorong oleh motivasi ekstrinsik, apabila seseorang belajar dengan tujuan mendapat 

angka yang baik, naik kelas, mendapat ijasah, untuk mencari penghargaan berupa 

angka, dan hadiah. 

Salah satu prinsip utama dalam kegiatan pembelajaran adalah siswa mengambil 

bagian atau peranan dalam dalam proses kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan 

untuk itu siswa harus mempunyai motivasi belajar sehingga dengan mempunyai 
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motivasi belajar yang kuat, siswa akan menunjukkan minat, aktivitas, dan partisipasinya 

dalam proses pembelajaran yang diikutinya. Manfaat motivasi dalam kegiatan belajar 

mengajar adalah: 

a. Motivasi dapat memberi semangat terhadap siswa dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran yang dilaksanakan; 

b. Motivasi perbuatan merupakan pemilih dari tipe kegiatan di mana seseorang 

berkeinginan untuk melakukan kegiatan tersebut; 

c. Motivasi dapat memberi petunjuk pada tingkah laku belajar; 

d. Motivasi dapat menentukan tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan 

pembelajaran warga belajar; 

e. Motivasi dapat berfungsi sebagai pendorong dalam usaha pencapaian. 

 

C. PENDEKATAN BEHAVIOR MODIFICATION 

Pengelolaan kelas merupakan suatu usaha untuk menciptakan, mempertahankan, 

dan mengembalikan kondisi proses belajar mengajar secara optimal. Pada dasarnya 

proses belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan secara menyeluruh. Di 

mana guru merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam menentukan berhasil 

tidaknya proses belajar mengajar di dalam kelas. Guru yang efektif dapat 

mengembangkan manajemen kelas dengan baik. Sebab kemampuan memberikan 

pelajaran saja tanpa dibarengi dengan kemampuan mengelola kelas, tidak akan 

memberikan motivasi belajar seperti yang diharapkan. Lebih-lebih dalam pendidikan 

modern yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar sendiri. Dengan 

demikian pengelolaan kelas memegang peranan penting dalam proses belajar mengajar 

terutama dalam memberikan stimulus yang positif dan motivasi belajar kepada siswa. 

Pengelolaan kelas menunjukkan pengaturan siswa dan tingkah lakunya maupun 

pengaturan fasilitas (ventilasi, penerangan, tempat duduk, dan perencanaan 

pembelajaran). Tindakan pengelolaan kelas akan efektif apabila guru dapat 

mengidentifikasi dengan tepat hakikat masalah yang sedang dihadapi sehingga pada 

gilirannya guru dapat memilih strategi penanggulangan yang tepat pula (Hadi, 2005). 

Pendekatan yang digunakan oleh guru dalam mengelola kelas harus sesuai dengan 

kondisi kelas yang ditangani (Arikunto, 1988). Hal ini berarti guru terlebih dahulu harus 

menetapkan kemanfaatan suatu pendekatan yang dipilih memang cocok dengan hakikat 

masalah yang ingin diselesaikan. 
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Pendekatan yang dapat digunakan oleh guru dalam mengelola kelas adalah 

pendekatan behavior modification. Pendekatan behavior modification merupakan 

pendekatan yang didasarkan pada prinsip-prinsip psikologi behavior (tingkah laku) 

yang mengemukakan asumsi bahwa semua tingkah laku yang baik maupun yang kurang 

baik merupakan hasil proses belajar dan ada sejumlah kecil proses psikologi yang 

mendasar yang dapat digunakan untuk menjelaskan terjadinya proses belajar yang 

dimaksud. Masalah pengelolaan kelas dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu 

masalah individu dan masalah kelompok. 

1. Masalah Individual 

Dreikurs dan Cassel menggolongkan masalah individual berdasarkan atas 

anggapan dasar bahwa tingkah laku manusia mengarah pada pencapaian satu tujuan, 

yaitu keinginan diterima oleh kelompok dan keinginan mencapai harga diri. Jika 

seseorang individual gagal mencapai keinginan tersebut, maka ia akan bertingkah laku 

menyimpang. Lebih lanjut Dreikurs dan Cassel mengemukakan adanya empat jenis 

penyimpangan tingkah laku individu (Joni, 1980), yaitu: 

a. Attention getting behavior (tingkah laku mencari perhatian), yakni tingkah laku 

mencari perhatian yang aktif dapat dijumpai pada anak-anak yang suka pamer, 

membadut, nakal, tukang mencari gara-gara, tukang rewel, dan sebagainya. 

Tingkah laku yang mencari perhatian yang pasif tampak pada anak-anak yang 

malang atau berbuat lemah supaya ditolong orang lain; 

b. Power seeking behavior (tingkah laku menunjukkan kekuasaan), yakni tingkah laku 

menunjukkan kekuasaan yang aktif dapat dijumpai pada anak-anak yang mendebat, 

berbohong, menampilkan adanya pertentangan pendapat dan menunjukkan sikap 

tidak patuh secara terbuka. Tingkah laku menunjukkan kekuasaan yang pasif 

tampak pada anak-anak yang amat menonjolkan kemalasannya seperti pelupa, keras 

kepala, dan secara pasif memperlihatkan ketidakpatuhannya; 

c. Revenge seeking behavior (tingkah laku membalas dendam), yakni siswa yang 

bertingkah laku membalas dendam tidak menyadari bahwa dia sebenarnya mencari 

sukses dengan jalan menyakiti orang lain. Contohnya adalah keganasan, 

penyerangan secara fisik sering dilakukan anak-anak pembalas dendam. Anak-anak 

yang suka membalas dendam biasanya lebih suka bertindak secara aktif; 

d. Behavior that are display of inadequacy (tingkah laku menunjukkan kemampuan), 

yakni tingkah laku ini diwujudkan dalam bentuk sama sekali menolak untuk 

melakukan apapun karena yakin bahwa hanya kegagalanlah yang menjadi 
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bagiannya. Tingkah laku memperlihatkan ketidakmampuan ini selalu berbentuk 

pasif. 

 

2. Masalah Kelompok 

Johnson dan Bany mengemukakan tujuh kategori masalah yang dihadapi guru 

dalam mengelola kelas (Ametembun, 1981). Masalah guru yang berhubungan dengan 

pengelolaan kelas harus diselesaikan dengan baik agar tujuan pembelajaran dapat 

tercapai dan siswa mendapatkan pengalaman belajar yang dapat digunakannya bekal 

hidup bermasyarakat. Masalah-masalah yang dimaksud adalah: 

a. Lack of unity atau kekurangkompakan kelompok, ditandai dengan adanya konflik 

diantara anggota kelompok disebabkan perbedaan jenis kelamin atau status sosial. 

Kelas yang para siswanya tidak kompak akan beriklim tidak sehat, diwarnai oleh 

adanya konflik, ketegangan, dan kekerasan; 

b. Non-adherence to behavioral standards dan work procedurs atau 

kekurangmampuan mengikuti peraturan kelompok tampak pada kelas yang 

siswanya tidak mematuhi aturan kelas yang ditetapkan; 

c. Negative reactions to individual members atau kelas mereaksi negatif terhadap 

salah satu anggotanya, terjadi apabila ekspresi yang bersifat kasar dilontarkan 

terhadap anggota kelompok yang menyimpang dari aturan kelompok; 

d. Class apptroal of missbehavior atau kelas mendukung tingkah laku yang 

menyimpang; 

e. Being prone to distraction, work stoppage, and imitative behavior atau kelompok 

cenderung mudah terganggu dan mudah dialihkan perhatiannya dari tugas yang 

sedang dikerjakan; 

f. Low morale and hostile, resistand, or aggresive reaction atau kelas mempunyai 

semangat kerja rendah; 

g. Inability to adjust to environmental change atau kelompok kurang mampu 

menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya. 
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Refleksi Awal 

Rencana Tindakan Tindakan (Observasi) Refleksi 

Revisi Rencana Tindakan (Observasi) Hasil 

Siklus I 

Siklus II 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. JENIS DAN RANCANGAN PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian tindakan 

kelas (classroom action research). Penelitian tindakan kelas (PTK) merupakan bagian 

dari penelitian tindakan (action research) dan penelitian tindakan ini bagian dari 

penelitian pada umumnya (Kunandar, 2011). PTK adalah penelitian tindakan yang 

dilakukan dengan tujuan memperbaiki mutu praktik pembelajaran di kelasnya 

(Arikunto, 2012). PTK ini fokus pada upaya mengubah kondisi sekarang ke arah 

kondisi yang diharapkan. Penelitian ini dilaksanakan dengan dua siklus. 

Rancangan PTK dalam penelitian ini adalah rangkaian kegiatan yang berurutan 

dan berkesinambungan yang dicirikan dengan adanya model kerja yang dilakukan 

peneliti dengan menggunakan siklus-siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahapan 

yaitu: perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan reflleksi/evaluasi. 

Rancangan penelitian sebagaimana diilustrasikan Gambar 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Rancangan Penelitian (Adaptasi Ulfatin, 2015) 

 
Siklus I dan Siklus II pada rancangan penelitian ini memiliki persamaan pada 

pendekatan pengelolaan kelasnya. Persamaan yang dimaksud yaitu Siklus I dan Siklus 

II pembelajaran dilaksanakan dengan pendekatan behavior modification. Setiap siklus 

diukur keterlaksanaan pembelajaran guru dengan menerapkan pendekatan behavior 

modification. 

 

B. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Setiap penelitian membutuhkan teknik pengumpulan data. Guna mempermudah 

dalam mendapatkan data yang diharapkan, peneliti dapat menggunakan beberapa 
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metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang 

dapat dignakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data (Riduwan, 2007; Gunawan, 

2015). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Observasi 

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian 

untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan (Riduwan, 2007; Gunawan, 2015). 

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diartikan bahwa peneliti menggunakan metode 

observasi untuk mengetahui segala aktivitas dari pendidik dan peserta didik pada saat 

pembelajaran berlangsung. Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dilakukan tanpa 

mengganggu kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa di kelas. 

 

2. Dokumen 

Dokumen diartikan sebagai setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh 

seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau penyajian 

akunting. Dokumen atau record digunakan dalam keperluan penelitian karean bebrapa 

alasan, sebagaimana yang dikemukan oleh Guba dan Lincoln (2010) yaitu: (1) dokumen 

dan record digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong; (2) 

berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian; (3) keduanya berguna dan sesuai dengan 

penelitian kualitatif karena manfaatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan 

berada dalam konteks; (4) record relatif lebih murah dan tidak sukar diperoleh, tetapi 

dokumen harus dicari dan ditemukan; (5) keduanya tidak reaktif sehingga sukar 

ditemukan dengan teknik kajian isi; dan (6) hasil pengkajian isi akan membuka 

kesempatan untuk memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki. 

 
C. INSTRUMEN PENELITIAN 

Mengacu pada teknik pengumpulan data, instrumen untuk mengumpulkan data 

yang digunakan pada penelitian ini yaitu: (1) lembar observasi; dan (2) dokumentasi. 

Observasi digunakan untuk mengamati suasana kelas saat proses pembelajaran di kelas 

yaitu meliputi aktivitas pendidik dan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar 

(KBM). Observasi ini dilaksanakan dengan mengisi lembar observasi dengan cara 

memberikan checklist (√). Observasi dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan 

pendekatan behavior modification oleh guru dan motivasi belajar siswa. Lembar 

observasi seperti pada Lampiran 1. 
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Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data hasil belajar siswa, yakni dari 

hasil tes yang dilakukan oleh guru. Data hasil belajar siswa didapatkan dari daftar nilai 

ujian siswa dari tes yang dilaksanakan oleh guru. Data hasil belajar yang dimaksud 

adalah nilai tugas dan ujian harian siswa. 

 
D. ANALISIS DATA 

Data diperoleh dari hasil pengumpulan data pada setiap kegiatan observasi dari 

pelaksanaan pembelajaran (Siklus I dan Siklus II). Data dianalisis secara deskriptif 

dengan menggunakan teknik persentase untuk melihat kecenderungan yang terjadi 

dalam kegiatan pembelajaran. Data dianalisis dengan statistik deskriptif, yakni 

menghitung rerata ( X ) dan deviasi standar (DS) (Gunawan, 2016b; Gunawan, 2013). 

Selanjutnya dengan menggunakan rumus formula stanfive (Tabel 3.1), data disusun 

dengan tabel distribusi frekuensi, untuk variabel hasil belajar dan motivasi belajar 

siswa. Sedangkan sebagai acuan menentukan tingkat keterlaksanaan pendekatan 

behavior modification yang dilakukan oleh guru pada saat mengajar (Siklus I dan Siklus 

II), dianalisis dengan teknik persentase (Tabel 3.2). 

 
Tabel 3.1 Rumus Stanfive 

No Formula Rumus Kategori 
1 ( X  + 1,5 DS) < X Sangat baik 
2 ( X  + 0,5 DS) < X < ( X  + 1,5 DS) Baik 
3 ( X  - 0,5 DS) < X < ( X  + 0,5 DS) Cukup baik 
4 ( X  - 1,5 DS) < X < ( X  - 0,5 DS) Kurang baik 
5 X < ( X  - 1,5 DS) Tidak baik 

Sumber: Wiyono dan Sunarni (2009) 
 
Tabel 3.2 Pedoman Kategori Pendekatan Behavior Modification 

No Persentase Kategori 
1 0 s.d. 20% Tidak baik 
2 20% s.d. 40% Kurang baik 
3 40% s.d. 60% Cukup baik 
4 60% s.d. 80% Baik 
5 80% s.d. 100% Sangat baik 

 
Nilai hasil belajar siswa diperoleh dari akumulasi skor tugas dan ulangan harian 

siswa setiap siklus. Adapun rumus menghitung nilai siswa beserta bobot skor setiap 

komponen dengan menggunakan formula: 

N = 
100

30)xX(30)xX(20)xX(20)xX( S2P2UHS2P1UHS1P2TGSS1P1TGS   

Keterangan: 

N = Nilai 
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S1P1TGSX  = Rerata tugas siswa pada Siklus I pertemuan 1 

S1P2TGSX  = Rerata tugas siswa pada Siklus I pertemuan 2 

S2P1UHX  = Rerata ulangan harian siswa pada Siklus II pertemuan 1 

S2P2UHX  = Rerata ulangan harian siswa pada Siklus II pertemuan 2 

 

Analisis data yakni dengan membandingkan hasil skor yang diperoleh dari 

Siklus I dan Siklus II (data hasil belajar dan motivasi belajar siswa). Analisis data 

adalah analisis varians formula paired-samples t test dengan bantuan SPSS PASW 

Statistics 18. Paired-samples t test is compare the differences in the means of the paired 

samples (Sarstedt dan Mooi, 2014). Paired-samples t test dilakukan terhadap dua 

sampel berpasangan (paired), sampel yang berpasangan diartikan sebagai sebuah 

sampel dengan subjek yang sama namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran 

yang berbeda, seperti subjek A akan mendapat perlakuan I dan kemudian akan 

mendapatkan perlakuan II (Santoso, 2000). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. PENDEKATAN BEHAVIOR MODIFICATION 

Berdasarkan data hasil observasi keterlaksanaan pendekatan behavior 

modification yang dilakukan oleh guru pada saat mengajar Siklus I, diketahui skor 

pelaksanaannya sebesar 52, dan persentase keterlaksanaannya sebesar 65% (Lampiran 

2). Berdasarkan pedoman persentase pada Tabel 3.2 disimpulkan tingkat keterlaksanaan 

pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dengan pendekatan behavior modification 

Siklus I termasuk dalam kategori baik. 

Berdasarkan data hasil observasi keterlaksanaan pendekatan behavior 

modification yang dilakukan oleh guru pada saat mengajar Siklus II, diketahui skor 

pelaksanaannya sebesar 68, dan persentase keterlaksanaannya sebesar 85% (Lampiran 

2). Berdasarkan pedoman persentase pada Tabel 3.2 disimpulkan tingkat keterlaksanaan 

pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dengan pendekatan behavior modification 

Siklus II termasuk dalam kategori sangat baik. 

Mengacu pada data tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan 

kemampuan guru dalam menerapkan pendekatan behavior modification dalam 

pembelajaran, yakni sebesar 20%. 

 
B. HASIL BELAJAR SISWA 

Komponen hasil belajar siswa dilihat dari hasil skor tugas dan ulangan harian 

siswa pada setiap siklus. Berdasarkan skor tugas dan ulangan harian siswa, selanjutnya 

dihitung rerata dan deviasi standarnya. Berikut ini akan diuraikan hasil belajar siswa 

pada Siklus I dan Siklus II serta uji beda antarsiklus. 

1. Siklus I 

Siklus I dilaksanakan dengan 2 pertemuan, yakni: (1) pertemuan pertama dengan 

5 tugas dan 4 ulangan harian; dan (2) pertemuan kedua dengan 5 tugas dan 5 ulangan 

harian. Tabel 4.1 merupakan distribusi frekuensi skor hasil tugas siswa Siklus I 

pertemuan 1. Berdasarkan Tabel 4.1 diketahui bahwa dari 27 siswa yang berada dalam 

interval skor: > 92,37 sebanyak 3 orang siswa (11,11%) dengan kategori sangat baik; 

87,52 s.d. 92,37 sebanyak 8 orang siswa (29,63%) dengan kategori baik; 82,68 s.d. 

87,52 sebanyak 3 orang (11,11%) dengan kategori cukup baik; dan 77,84 s.d. 82,68 

sebanyak 13 orang siswa (48,15%) dengan kategori kurang baik. Skor hasil tugas siswa 
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Siklus I pertemuan 1 diperoleh rerata 85,10 dan deviasi standar 4,84 (Lampiran 2). 

Berdasarkan pada Tabel 4.1 dapat disimpulkan bahwa tingkat hasil tugas belajar siswa 

pada Siklus I pertemuan 1 dengan rerata 85,10 termasuk dalam kategori cukup baik. 

 
Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Skor Hasil Tugas Siswa Siklus I Pertemuan 1 

No Interval F % Kategori 
1 > 92,37 3 11,11 Sangat baik 
2 87,52 s.d. 92,37 8 29,63 Baik 
3 82,68 s.d. 87,52 3 11,11 Cukup baik 
4 77,84 s.d. 82,68 13 48,15 Kurang baik 
5 < 77,84 0 0 Tidak baik 

Jumlah 27 100  
 

Tabel 4.2 merupakan distribusi frekuensi skor hasil tugas siswa Siklus I 

pertemuan 2. Berdasarkan Tabel 4.2 diketahui bahwa dari 27 siswa yang berada dalam 

interval skor: > 94,17 sebanyak 2 orang siswa (7,41%) dengan kategori sangat baik; 

87,14 s.d. 94,17 sebanyak 9 orang siswa (33,33%) dengan kategori baik; 80,10 s.d. 

87,14 sebanyak 4 orang siswa (14,81%) dengan kategori cukup baik; 73,03 s.d. 80,10 

sebanyak 10 orang siswa (37,04%) dengan kategori kurang baik; dan < 73,03 sebanyak 

2 orang siswa (7,41%) dengan kategori tidak baik. Skor hasil tugas siswa Siklus I 

pertemuan 2 diperoleh rerata 83,62 dan deviasi standar 7,03 (Lampiran 2). Berdasarkan 

pada Tabel 4.2 dapat disimpulkan bahwa tingkat hasil tugas belajar siswa pada Siklus I 

pertemuan 2 dengan rerata 83,62 termasuk dalam kategori cukup baik. 

 
Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Skor Hasil Tugas Siswa Siklus I Pertemuan 2 

No Interval F % Kategori 
1 > 94,17 2 7,41 Sangat baik 
2 87,14 s.d. 94,17 9 33,33 Baik 
3 80,10 s.d. 87,14 4 14,81 Cukup baik 
4 73,03 s.d. 80,10 10 37,04 Kurang baik 
5 < 73,03 2 7,41 Tidak baik 

Jumlah 27 100  
 

Tabel 4.3 merupakan distribusi frekuensi skor ulangan harian siswa Siklus I 

pertemuan 1. Berdasarkan Tabel 4.3 diketahui bahwa dari 27 siswa yang berada dalam 

interval skor: > 92,05 sebanyak 3 orang siswa (11,11%) dengan kategori sangat baik; 

86,95 s.d. 92,05 sebanyak 7 orang siswa (25,93%) dengan kategori baik; 81,85 s.d. 

86,95 sebanyak 4 orang siswa (14,81%) dengan kategori cukup baik; 76,75 s.d. 81,85 

sebanyak 12 orang siswa (44,44%) dengan kategori kurang baik; dan < 76,75 sebanyak 

1 orang siswa (3,70%) dengan kategori tidak baik. Skor hasil ulangan harian siswa 
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Siklus I pertemuan 1 diperoleh rerata 84,40 dan deviasi standar 5,10 (Lampiran 2). 

Berdasarkan pada Tabel 4.3 dapat disimpulkan bahwa tingkat hasil ulangan harian 

siswa pada Siklus I pertemuan 1 dengan rerata 84,40 termasuk dalam kategori cukup 

baik. 

 
Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Skor Ulangan Harian Siswa Siklus I Pertemuan 1 

No Interval F % Kategori 
1 > 92,05 3 11,11 Sangat baik 
2 86,95 s.d. 92,05 7 25,93 Baik 
3 81,85 s.d. 86,95 4 14,81 Cukup baik 
4 76,75 s.d. 81,85 12 44,44 Kurang baik 
5 < 76,75 1 3,70 Tidak baik 

Jumlah 27 100  
 

Tabel 4.4 merupakan distribusi frekuensi skor ulangan harian siswa Siklus I 

pertemuan 2. Berdasarkan Tabel 4.4 diketahui bahwa dari 27 siswa yang berada dalam 

interval skor: > 93,27 sebanyak 3 orang siswa (11,11%) dengan kategori sangat baik; 

86,83 s.d. 93,27 sebanyak 8 orang siswa (29,63%) dengan kategori baik; 80,40 s.d. 

86,83 sebanyak 5 orang siswa (18,52%) dengan kategori cukup baik; 73,96 s.d. 80,40 

sebanyak 10 orang siswa (37,04%) dengan kategori kurang baik; dan < 73,96 sebanyak 

1 orang siswa (3,70%) dengan kategori tidak baik. Skor hasil ulangan harian siswa 

Siklus I pertemuan 2 diperoleh rerata 83,61 dan deviasi standar 6,44 (Lampiran 2). 

Berdasarkan pada Tabel 4.4 dapat disimpulkan bahwa tingkat hasil ulangan harian 

siswa pada Siklus I pertemuan 2 dengan rerata 83,61 termasuk dalam kategori cukup 

baik. 

 
Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Skor Ulangan Harian Siswa Siklus I Pertemuan 2 

No Interval F % Kategori 
1 > 93,27 3 11,11 Sangat baik 
2 86,83 s.d. 93,27 8 29,63 Baik 
3 80,40 s.d. 86,83 5 18,52 Cukup baik 
4 73,96 s.d. 80,40 10 37,04 Kurang baik 
5 < 73,96 1 3,70 Tidak baik 

Jumlah 27 100  
 

2. Siklus II 

Siklus II dilaksanakan dengan 2 pertemuan, yakni: (1) pertemuan pertama 

dengan 5 tugas dan 4 ulangan harian; dan (2) pertemuan kedua dengan 5 tugas dan 5 

ulangan harian. Tabel 4.5 merupakan distribusi frekuensi skor hasil tugas siswa Siklus 

II pertemuan 1. Berdasarkan Tabel 4.5 diketahui bahwa dari 27 siswa yang berada 
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dalam interval skor: > 93,03 sebanyak 2 orang siswa (7,41%) dengan kategori sangat 

baik; 87,62 s.d. 93,03 sebanyak 8 orang siswa (29,63%) dengan kategori baik; 82,21 s.d. 

87,62 sebanyak 6 orang siswa (22,22%) dengan kategori cukup baik; 76,80 s.d. 82,21 

sebanyak 8 orang siswa (33,33%) dengan kategori kurang baik; dan < 76,80 sebanyak 2 

orang siswa (7,41%) dengan kategori tidak baik. Skor hasil tugas siswa Siklus II 

pertemuan 1 diperoleh rerata 84,92 dan deviasi standar 5,41 (Lampiran 2). Berdasarkan 

pada Tabel 4.5 dapat disimpulkan bahwa tingkat hasil tugas siswa pada Siklus II 

pertemuan 1 dengan rerata 84,92 termasuk dalam kategori cukup baik. 

 
Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Skor Hasil Tugas Siswa Siklus II Pertemuan 1 

No Interval F % Kategori 
1 > 93,03 2 7,41 Sangat baik 
2 87,62 s.d. 93,03 8 29,63 Baik 
3 82,21 s.d. 87,62 6 22,22 Cukup baik 
4 76,80 s.d. 82,21 8 33,33 Kurang baik 
5 < 76,80 2 7,41 Tidak baik 

Jumlah 27 100  
 

Tabel 4.6 merupakan distribusi frekuensi skor hasil tugas siswa Siklus II 

pertemuan 2. Berdasarkan Tabel 4.6 diketahui bahwa dari 27 siswa yang berada dalam 

interval skor: > 93,03 sebanyak 1 orang siswa (3,70%) dengan kategori sangat baik; 

87,62 s.d. 93,03 sebanyak 9 orang siswa (33,33%) dengan kategori baik; 82,21 s.d. 

87,62 sebanyak 6 orang siswa (22,22%) dengan kategori cukup baik; 76,80 s.d. 82,21 

sebanyak 9 orang siswa (33,33%) dengan kategori kurang baik; dan < 76,80 sebanyak 2 

orang siswa (7,41%) dengan kategori tidak baik. Skor hasil tugas siswa Siklus II 

pertemuan 2 diperoleh rerata 84,92 dan deviasi standar 5,41 (Lampiran 2). Berdasarkan 

pada Tabel 4.6 dapat disimpulkan bahwa tingkat hasil tugas siswa pada Siklus II 

pertemuan 2 dengan rerata 84,92 termasuk dalam kategori cukup baik. 

 
Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Skor Hasil Tugas Siswa Siklus II Pertemuan 2 

No Interval F % Kategori 
1 > 93,03 1 3,70% Sangat baik 
2 87,62 s.d. 93,03 9 33,33 Baik 
3 82,21 s.d. 87,62 6 22,22 Cukup baik 
4 76,80 s.d. 82,21 9 33,33 Kurang baik 
5 < 76,80 2 7,41 Tidak baik 

Jumlah 27 100  
 

Tabel 4.7 merupakan distribusi frekuensi skor ulangan harian siswa Siklus II 

pertemuan 1. Berdasarkan Tabel 4.7 diketahui bahwa dari 27 siswa yang berada dalam 

interval skor: > 93,26 sebanyak 3 orang siswa (11,11%) dengan kategori sangat baik; 
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87,50 s.d. 93,26 sebanyak 6 orang siswa (22,22%) dengan kategori baik; 81,73 s.d. 

87,50 sebanyak 7 orang siswa (25,93%) dengan kategori cukup baik; 75,96 s.d. 81,73 

sebanyak 10 orang siswa (37,04%) dengan kategori kurang baik; dan < 75,96 sebanyak 

1 orang siswa (3,70%) dengan kategori tidak baik. Skor ulangan harian siswa Siklus II 

pertemuan 1 diperoleh rerata 84,61 dan deviasi standar 5,77 (Lampiran 2). Berdasarkan 

pada Tabel 4.7 dapat disimpulkan bahwa tingkat hasil ulangan harian siswa pada Siklus 

II pertemuan 1 dengan rerata 84,61 termasuk dalam kategori cukup baik. 

 
Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Skor Ulangan Harian Siswa Siklus II Pertemuan 1 

No Interval F % Kategori 
1 > 93,26 3 11,11 Sangat baik 
2 87,50 s.d. 93,26 6 22,22 Baik 
3 81,73 s.d. 87,50 7 25,93 Cukup baik 
4 75,96 s.d. 81,73 10 37,04 Kurang baik 
5 < 75,96 1 3,70 Tidak baik 

Jumlah 27 100  
 

Tabel 4.8 merupakan distribusi frekuensi skor ulangan harian siswa Siklus II 

pertemuan 2. Berdasarkan Tabel 4.8 diketahui bahwa dari 27 siswa yang berada dalam 

interval skor: > 93,05 sebanyak 3 orang siswa (11,11%) dengan kategori sangat baik; 

87,34 s.d. 93,05 sebanyak 7 orang siswa (25,93%) dengan kategori baik; 81,64 s.d. 

87,34 sebanyak 4 orang siswa (14,81%) dengan kategori cukup baik; 75,93 s.d. 81,64 

sebanyak 12 orang siswa (44,44%) dengan kategori kurang baik; dan < 75,93 sebanyak 

1 orang siswa (3,70%) dengan kategori tidak baik. Skor ulangan harian siswa Siklus II 

pertemuan 2 diperoleh rerata 84,49 dan deviasi standar 5,71 (Lampiran 2). Berdasarkan 

pada Tabel 4.8 dapat disimpulkan bahwa tingkat hasil ulangan harian siswa pada Siklus 

II pertemuan 2 dengan rerata 84,49 termasuk dalam kategori cukup baik. 

 
Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi Skor Ulangan Harian Siswa Siklus II Pertemuan 2 

No Interval F % Kategori 
1 > 93,05 3 11,11 Sangat baik 
2 87,34 s.d. 93,05 7 25,93 Baik 
3 81,64 s.d. 87,34 4 14,81 Cukup baik 
4 75,93 s.d. 81,64 12 44,44 Kurang baik 
5 < 75,93 1 3,70 Tidak baik 

Jumlah 27 100  
 
3. Uji Beda Nilai Hasil Belajar Siklus I dan Siklus II 

Nilai hasil belajar siswa yang diperoleh dari akumulasi skor tugas dan ulangan 

harian siswa (Lampiran 2). Tabel 4.9 merupakan distribusi frekuensi nilai hasil belajar 

siswa pada Siklus I. Berdasarkan Tabel 4.9 diketahui bahwa dari 27 siswa yang berada 
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dalam interval skor: > 92,87 sebanayk 3 orang siswa (11,11%) dengan kategori sangat 

baik; 87,05 s.d. 92,87 sebanyak 8% (29,63%) dengan kategori baik; 81,24 s.d. 87,05 

sebanyak 5 orang siswa (18,52%) dengan kategori cukup baik; 75,43 s.d. 81,24 

sebanyak 10 orang siswa (37,04%) dengan kategori kurang baik; dan < 75,43 sebanyak 

1 orang siswa (3,70%) dengan kategori tidak baik. Nilai hasil belajar siswa Siklus I 

diperoleh rerata 84,15 dan deviasi standar 5,81 (Lampiran 2). Berdasarkan pada Tabel 

4.9 dapat disimpulkan bahwa tingkat nilai hasil belajar siswa pada Siklus I dengan 

rerata 84,15 termasuk dalam kategori cukup baik. 

 
Tabel 4.9 Distribusi Frekuensi Nilai Hasil Belajar Siswa Sklus I 

No Interval F % Kategori 
1 > 92,87 3 11,11 Sangat baik 
2 87,05 s.d. 92,87 8 29,63 Baik 
3 81,24 s.d. 87,05 5 18,52 Cukup baik 
4 75,43 s.d. 81,24 10 37,04 Kurang baik 
5 < 75,43 1 3,70 Tidak baik 

Jumlah 27 100  
 

Tabel 4.10 merupakan distribusi frekuensi nilai hasil belajar siswa pada Siklus 

II. Berdasarkan Tabel 4.10 diketahui bahwa dari 27 siswa yang berada dalam interval 

skor: > 93,08 sebanyak 3 orang siswa (11,11%) dengan kategori sangat baik; 87,49 s.d. 

93,08 sebanyak 7 orang siswa (25,93%) dengan kategori baik; 81,90 s.d. 87,49 

sebanyak 5 orang siswa (18,52%) dengan kategori cukup baik; 76,31 s.d. 81,90 

sebanyak 11 orang siswa (40,74%) dengan kategori kurang baik; dan < 76,31 sebanyak 

1 orang siswa (3,70%) dengan kategori tidak baik. Nilai hasil belajar siswa Siklus II 

diperoleh rerata 84,70 dan deviasi standar 5,59 (Lampiran 2). Berdasarkan pada Tabel 

4.10 dapat disimpulkan bahwa tingkat nilai hasil belajar siswa pada Siklus I dengan 

rerata 84,70 termasuk dalam kategori cukup baik. 

 
Tabel 4.10 Distribusi Frekuensi Nilai Hasil Belajar Siswa Sklus II 

No Interval F % Kategori 
1 > 93,08 3 11,11 Sangat baik 
2 87,49 s.d. 93,08 7 25,93 Baik 
3 81,90 s.d. 87,49 5 18,52 Cukup baik 
4 76,31 s.d. 81,90 11 40,74 Kurang baik 
5 < 76,31 1 3,70 Tidak baik 

Jumlah 27 100  
 

Selanjutnya data nilai hasil belajar siswa pada Siklus I dan Siklus II diuji dengan 

analisis varians formula paired-samples t test dengan bantuan SPSS PASW Statistics 18. 

Hasil analisis varians formula paired-samples t test dengan bantuan SPSS PASW 
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Statistics 18 diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 (Lampiran 3). Berdasarkan 

hasil analisis paired-samples t test dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05 dapat 

diketahui bahwa nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,000 < 0,05. Sehingga Ho 

ditolak dan Ha tak ditolak (Santoso, 2000). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

terdapat peningkatan hasil belajar siswa dari Siklus I ke Siklus II dengan menggunakan 

pendekatan behavior modification. Hal ini didukung dengan naiknya rerata nilai hasil 

belajar siswa 84,15 pada Siklus I sebesar menjadi 84,70 pada Siklus II (terdapat 

kenaikan 0,55). 

 

C. MOTIVASI BELAJAR SISWA 

Tabel 4.11 merupakan distribusi frekuensi skor motivasi belajar siswa pada 

Siklus I. Berdasarkan Tabel 4.11 diketahui bahwa dari 27 siswa yang berada dalam 

interval skor: > 76,04 sebanyak 1 orang siswa (3,70%) dengan kategori sangat tinggi; 

67,10 s.d. 76,04 sebanyak 7 orang siswa (25,93%) dengan kategori tinggi; 58,16 s.d. 

76,04 sebanyak 9 orang siswa (33,33%) dengan kategori cukup tinggi; 49,22 s.d. 58,16 

sebanyak 8 orang siswa (29,63%) dengan kategori rendah; dan < 49,22 sebanyak 2 

orang siswa (7,41%) dengan kategori sangat rendah. Skor motivasi belajar siswa Siklus 

I diperoleh rerata 62,63 dan deviasi standar 8,94 (Lampiran 2). Berdasarkan pada Tabel 

4.11 dapat disimpulkan bahwa tingkat motivasi belajar siswa pada Siklus I dengan 

rerata 62,63 termasuk dalam kategori cukup tinggi. 

 
Tabel 4.11 Distribusi Frekuensi Skor Motivasi Belajar Siswa Sklus I 

No Interval F % Kategori 
1 > 76,04 1 3,70 Sangat tinggi 
2 67,10 s.d. 76,04 7 25,93 Tinggi 
3 58,16 s.d. 76,04 9 33,33 Cukup tinggi 
4 49,22 s.d. 58,16 8 29,63 Rendah 
5 < 49,22 2 7,41 Sangat rendah 

Jumlah 27 100  
 

Tabel 4.12 merupakan distribusi frekuensi skor motivasi belajar siswa pada 

Siklus II. Berdasarkan Tabel 4.12 diketahui bahwa dari 27 siswa yang berada dalam 

interval skor: 89,28 s.d. 98,96 sebanyak 13 orang siswa (48,15) dengan kategori tinggi; 

79,61 s.d. 89,28 sebanyak 6 orang siswa (22,22%) dengan kategori cukup tinggi; 69,83 

s.d. 79,62 sebanyak 5 orang siswa (18,52%) dengan kategori rendah; dan < 69,83 

sebanyak 3 orang siswa (11,11%) dengan kategori sangat rendah. Skor motivasi belajar 

siswa Siklus II diperoleh rerata 84,44 dan deviasi standar 9,68 (Lampiran 2). 
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Berdasarkan pada Tabel 4.11 dapat disimpulkan bahwa tingkat motivasi belajar siswa 

pada Siklus I dengan rerata 84,44 termasuk dalam kategori cukup tinggi. 

 
Tabel 4.12 Distribusi Frekuensi Skor Motivasi Belajar Siswa Sklus II 

No Interval F % Kategori 
1 > 98,96 0 0 Sangat tinggi 
2 89,28 s.d. 98,96 13 48,15 Tinggi 
3 79,61 s.d. 89,28 6 22,22 Cukup tinggi 
4 69,83 s.d. 79,62 5 18,52 Rendah 
5 < 69,83 3 11,11 Sangat rendah 

Jumlah 27 100  
 

Selanjutnya data skor motivasi belajar siswa pada Siklus I dan Siklus II diuji 

dengan analisis varians formula paired-samples t test dengan bantuan SPSS PASW 

Statistics 18. Hasil analisis varians formula paired-samples t test dengan bantuan SPSS 

PASW Statistics 18 diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 (Lampiran 3). 

Berdasarkan hasil analisis paired-samples t test dengan menggunakan taraf signifikansi 

0,05 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,000 < 0,05. 

Sehingga Ho ditolak dan Ha tak ditolak (Santoso, 2000). Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa terdapat peningkatan motivasi belajar siswa dari Siklus I ke Siklus 

II dengan menggunakan pendekatan behavior modification. Hal ini didukung dengan 

naiknya rerata skor motivasi belajar siswa 62,63 pada Siklus I sebesar menjadi 84,44 

pada Siklus II (terdapat kenaikan 21,81). 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA MELALUI PENDEKATAN 

BEHAVIOR MODIFICATION 

Hasil penelitian menunjukkan tingkat hasil belajar siswa melalui pendekatan 

behavior modification termasuk dalam kategori cukup baik. Ada peningkatan hasil 

belajar siswa melalui pendekatan behavior modification di Kelas V SD Laboratorium 

Universitas Negeri Malang (UM) Kota Blitar. Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Tarigan (2015) yang menyimpulkan hasil belajar siswa 

dengan menggunakan metode behavior modification menjadi lebih baik. Metode 

behavior modification merupakan salah satu upaya konkret yang dapat dilaksanakan 

guru untuk mengatasi kesulitan siswa dalam memahami dan menguasai konsep secara 

menyeluruh (Nasution dan Panggabean, 2017). 

Arends (2012) menyatakan upaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa dapat 

dengan menerapkan pembelajaran behavior modification. Hasil penelitian Tarsih, dkk., 

(2017) menyimpulkan tindakan perubahan perilaku dilakukan dengan menumbuhkan 

keterampilan siswa menyelesaikan masalah, baik secara mandiri maupun kelompok, 

yang memungkinkan para siswa saling berdiskusi, sehingga setiap siswa bertanggung 

jawab terhadap tugasnya dan meningkatkan hasil belajar siswa. Implementasi dari 

model modifikasi tingkah laku ini adalah meningkatkan ketelitian pengucapan pada 

anak; guru selalu perhatian terhadap tingkah laku belajar peserta didik; modifikasi 

tingkah laku peserta didik yang kemampuan belajarnya rendah dengan reward sebagai 

reinforcement pendukung; penerapan prinsip pembelajaran individual dalam 

pembelajaran klasikal (Fitroini, 2016). 

Karakteristi behavior modification adalah: (1) menekankan definisi masalah dari 

segi perilaku, perubahan pada perilaku menjadi indikator penyelesaian masalah; (2) 

prosedur dan tekniknya meliputi cara-cara pengaturan lingkungan; (3) metode dan 

alasannya dapat digambarkan secara jelas; (4) tekniknya berasal dari penelitian 

laboratorium, sekarang menjadi psikologi eksperimental; (5) dalam modifikasi perilaku, 

psikologi belajar dan prinsip conditioning adalah prinsip-prinsip yang paling berguna / 

banyak digunakan; (6) menekankan adanya penggunaan metode ilmiah untuk 

memperjelas bahwa intervensi tertentu memang bertanggung jawab untuk perubahan 
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perilaku; dan (7) menganggap penting semua pihak yang terlibat dalam modifikasi 

perilaku klien (Lunanta, 2017). 

Teknik behavior modification adalah teknik self instruction dan self monitoring 

(Mardiyah dan Setiawati, 2014). Self instruction dilakukan agar konseli bisa 

mengajarkan pada diri sendiri bagaimana menangani secara efektif terhadap situasi 

yang sulit bagi diri mereka sendiri (Mardiyah dan Setiawati, 2014). Self monitoring 

untuk mencatat perilaku-perilakunya sehinggah bisa memantau perilakunya setiap saat 

untuk mendapatkan perilaku yang dia harapkan (Mardiyah dan Setiawati, 2014). 

Pendekatan behavior modification merupakan pendekatan yang didasari pada dugaan 

bahwa manusia dapat meningkatkan kapasitas diri dalam mengelola stres belajar dengan 

cara mengubah keyakinan, emosi, dan perilaku tentang keberhasilan menghadapi stres 

secara mandiri (Aryani, 2008). 

Syarifuddin (2011) menyimpulkan bahwa pendekatan behavior modification 

dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Faktor eksternal yang mempengaruhi hasil 

belajar dalam kaitannya dengan pelaksanaan pendekatan behavior modification adalah 

guru dan cara mengajarnya, kesempatan yang tersedia, dan motivasi sosial (Syarifuddin, 

2011). Prinsip utama yang mendasari pendekatan behavior modification ini adalah 

perilaku merupakan hasil proses belajar. Prinsip ini berlakubaik bagi perilaku yang 

sesuai maupun perilaku yang menyimpang (Silitonga, 2013). 

Perubahan tingkah laku dengan metode eksternal untuk memengaruhi perilaku 

dan hasil belajar siswa dilakukan dengan teknik: (1) penguatan positif (positive 

reinforcement), menunjukkan pada anak sesuatu yang diinginkan anak sehubungan 

dengan tindakan yang baik, misalnya hadiah, diberi waktu bebas; (2) penghapusan 

waktu (time out); menghilangkan suasana lingkungan yang menyenangkan yang sedang 

dinikmati siswa karena perilakunya yang kurang tepat, misalnya menghapuskan waktu 

istirahat karena terjadi pertengkaran; (3) jawaban merugikan (response cost); 

mengurangi hadiah yang sebenarnya diterima anak karena tindakannya yang kurang 

tepat, misalnya: menghilangkan waktu bebas 10 menit karena siswa mengucapkan kata 

yang tidak senonoh; (4) pemberian bantuan (promting), membuat situasi sehingga 

tindakan yang tepat dapat ditampilkan oleh anak, misalnya dengan memberikan perintah 

yang jelas untuk melakukan suatu tugas; (5) penghapusan bantuan (fading), sedikit demi 

sedikit menghapuskan “promt” setelah anak memperbaiki perilakunya, misalnya anak 

yang semula menulis dengan bantuan ketika keterampilannya semakin bertambah, maka 

bantuan semakin dikurangi; dan (6) pemberian contoh (modeling), memusatkan 
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perhatian anak pada contoh tindakan yang tepat, misalnya ada siswa yang berperilaku 

baik, maka guru menunjukkannya di depan kelas (Suryana, 2017). 

 

B. PENINGKATAN MOTIVASI BELAJAR SISWA MELALUI PENDEKATAN 

BEHAVIOR MODIFICATION 

Hasil penelitian menunjukkan tingkat motivasi belajar siswa melalui pendekatan 

behavior modification termasuk dalam kategori cukup tinggi. Ada peningkatan motivasi 

belajar siswa melalui pendekatan behavior modification di Kelas V SD Laboratorium 

Universitas Negeri Malang (UM) Kota Blitar. Motivasi mempunyai peranan dan 

manfaat yang sangat penting dalam kelangsungan dan keberhasilan belajar oleh setiap 

siswa. Hal ini berarti semakin tinggi motivasi belajar yang dimiliki individu, diharapkan 

siswa akan semakin tinggi pula prestasi dan hasil belajar yang dicapai. Motivasi sebagai 

penggerak atau dorongan yang terdapat dalam diri manusia yang dapat menimbulkan, 

mengarahkan, dan mengorganisasikan tingkah lakunya (Gunawan, 2007). 

Hal ini terkait dengan upaya untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan, baik 

kebutuhan fisik maupun kebutuhan rohani. Peranan guru untuk membangkitkan 

motivasi dalam diri peserta didiknya agar semakin aktif belajar maka seorang guru 

dituntut untuk mengembangkan kualitas agar dapat berperan aktif sebagai motivator 

(Gunawan dan Benty, 2007). Dengan motivasi belajar, maka peserta didik mempunyai 

intensitas dan kesinambungan dalam proses pembelajaran yang diikuti. Pelaksanaan 

proses pembelajaran di kelas perlu memperhatikan adanya motivasi belajar. Motivasi 

belajar tidak hanya merupakan suatu energi untuk menggerakkan siswa untuk belajar, 

tetapi juga sebagai suatu yang mengarahkan aktifitas siswa kepada tujuan belajar. 

Motivasi belajar siswa dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu: motivasi 

intrinsic dan motivasi ekstrinsik. Prayitno (1998) mengemukakan guru dapat 

menggunakan beberapa strategi dalam pembelajaran agar siswa termotivasi secara 

intrinsik, yaitu: (1) mengaitkan tujuan belajar dengan tujuan siswa sehingga tujuan 

belajar menjadi tujuan siswa atau sama dengan tujuan siswa; (2) memberi kebebasan 

kepada siswa untuk memperluas kegiatan dan materi belajar selama masih dalam batas-

batas daerah belajar yang pokok; (3) memberikan waktu ekstra yang cukup banyak bagi 

siswa untuk mengembangkan tugas-tugas mereka dan memanfaatkan sumber-sumber 

belajar yang ada di sekolah; (4) kadang kala memberikan penghargaan atas pekerjaan 

siswa; dan (5) meminta siswa-siswanya untuk menjelaskan dan membacakan tugas-

tugas yang mereka buat, kalau mereka ingin melakukannya. 
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Hal ini perlu dilakukan terutama sekali terhadap tugas yang bukan merupakan 

tugas pokok yang harus dikerjakan oleh siswa, kalau tugas itu dikerjakan dengan baik. 

Sardiman (1990) menyatakan motivasi ekstrinsik diartikan sebagai motif-motif yang 

aktif dan berfungsinya karena adanya perangsang dari luar. Sedangkan Thormburgh 

berpendapat bahwa motivasi ekstrinsik bukan merupakan perasaan atau keinginan yang 

sebenarnya yang ada di dalam diri siswa untuk belajar (Prayitno, 1998). Motivasi 

ekstrinsik dikatakan demikian karena tujuan utama individu melakukan kegiatan adalah 

untuk mencapai tujuan yang terletak di luar aktifitas belajar. Dengan kata lain motivasi 

ekstrinsik merupakan dorongan terhadap perilaku seseorang yang ada di luar perbuatan 

yang dilakukannya. 

Siswa yang didorong oleh motivasi ekstrinsik dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran selalu mengharapkan persetujuan guru untuk meyakinkan dirinya bahwa 

apa yang sedang atau yang telah dikerjakannya itu benar. Kaum Behavioristik 

berpandangan bahwa manusia bertingkah laku kalau ada rangsangan dari luar, dan 

tingkah laku itu yang dapat menggugah emosi orang yang bertingkah laku 

(Prayitno,1998). Apabila konsekuensi tingkah laku ini menimbulkan rasa suka, maka 

tingkah laku ini menjadi kuat tetapi jika menimbulkan perasaan tidak suka maka akan 

ditinggalkan. Tim Dosen AP FIP (1998) mengemukakan bahwa, motivasi ekstrinsik 

digunakan oleh guru sebab pelajaran-pelajaran tidak dengan sendirinya menarik dan 

guru kurang mampu membangkitkan minat anak. Seseorang didorong oleh motivasi 

ekstrinsik, apabila seseorang belajar dengan tujuan mendapat angka yang baik, naik 

kelas, mendapat ijasah, untuk mencari penghargaan berupa angka, dan hadiah. 

Prestasi belajar siswa akan tercapai jika disertai motivasi belajar yang diterima 

oleh siswa. Hasrat untuk belajar berarti ada unsur kesengajaan untuk belajar. Hal ini 

akan lebih baik bila dibandingkan dengan sesuatu aktivitas kegiatan yang tanpa maksud. 

Hasrat untuk belajar berarti siswa memiliki motivasi untuk belajar yang dapat 

meningkatkan proses dan hasil belajarnya lebih baik (Sardiman, 2001). Guru dalam 

memberikan dan menumbuhkan motivasi belajar siswa perlu memvariasi metode 

mengajarnya dengan baik. Variasi metode mengajar dimaksudkan untuk 

membangkitkan motivasi belajar siswa dan membuat situasi belajar mengajar yang 

menyenangkan. 

Sidjabat (1998) menyatakan beberapa hal yang dapat dilakukan oleh guru untuk 

mendorong anak agar termotivasi belajar, adalah: 
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1. Menghargai pendapat siswa dan memberikan penghargaan atas keberaniannya 

untuk berpendapat. Memberikan pujian yang tulus (reinforcement) pada tiap-tiap 

siswa agar mereka semakin bersemangat dan termotivasi untuk belajar; 

2. Menghargai siswa sebagai suatu pribadi yang memiliki keunikan sendiri. Selain itu 

berikan perhatian khusus pada masing-masing siswa secara pribadi; 

3. Membina persahabatan dengan siswa dan memelihara suasana kelas yang akrab dan 

dinamis. Menanamkan pada mereka perasaan bahwa mereka diterima oleh teman 

sekelas dan gurunya (social acceptance), sehingga mereka tidak merasa kesepian di 

dalam kelas; 

4. Memberikan pengertian bahwa mereka sangat berarti (personal meaning), baik bagi 

dirinya sendiri, keluarga, teman, dan gurunya; 

5. Menanamkan rasa percaya diri (self confidence) dalam dirinya agar proses belajar 

semakin meningkat; 

6. Menjauhkan siswa dari perasaan takut gagal atau takut salah dalam melakukan 

sesuatu. Untuk itu siswa diberi kesempatan untuk mencoba sesuatu secara pelan-

pelan supaya tidak merasa takut melakukan kesalahan; 

7. Memberi kesempatan pada mereka untuk menjawab pertanyaan guru (cari 

pertanyaan yang kira-kira bisa dijawab dengan benar), dan berikan pujian bila 

mereka dapat menjawabnya. Perasaan sukses dalam mengerjakan sesuatu pada diri 

siswa dapat mendorong semangat mereka dalam belajar; 

8. Memberikan motivasi untuk mau mencapai nilai tertinggi. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data, simpulan penelitian ini adalah: 

1. Tingkat hasil belajar siswa melalui pendekatan behavior modification di Kelas V 

SD Laboratorium Universitas Negeri Malang (UM) Kota Blitar termasuk dalam 

kategori cukup baik; 

2. Tingkat motivasi belajar siswa melalui pendekatan behavior modification di Kelas 

V SD Laboratorium Universitas Negeri Malang (UM) Kota Blitar termasuk dalam 

kategori cukup tinggi; 

3. Ada peningkatan hasil belajar dan motivasi belajar siswa melalui pendekatan 

behavior modification di Kelas V SD Laboratorium Universitas Negeri Malang 

(UM) Kota Blitar. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil dan simpulan penelitian, saran yang diajukan adalah: 

1. Bagi Ketua Yayasan BPLP Universitas Negeri Malang, agar menyelenggarakan 

atau membentuk lesson study club di setiap sekolah laboratorium sebagai upaya 

mengembangkan kemampuan mengajar guru; 

2. Bagi Pengawas SD Laboratorium Universitas Negeri Malang (UM) Kota Blitar, 

agar memberikan layanan supervisi klinis kepada guru dengan memadukan konsep 

lesson study bagi para guru; 

3. Kepala SD Laboratorium Universitas Negeri Malang (UM) Kota Blitar, agar 

merancang program pembinaan guru dengan berorientasi pada kemampuan dasar 

mengajar guru; 

4. Bagi guru SD Laboratorium Universitas Negeri Malang (UM) Kota Blitar, agar 

menerapkan model pembelajaran kooperatif dengan memvariasi berbagai tipenya 

guna meningkatkan hasil dan motivasi belajar siswa; 

5. Bagi peneliti selanjutnya, agar melakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan 

menggunakan metode lain serta menambahkan variabel lain, seperti keaktifan 

belajar siswa. 
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