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ABSTRAK

AHMAD BAEDOWI : “ Pengaruh Keterampilan Guru Memberikan
Penguatan Dalam Pembelajaran Terhadap
Peningkatan  Hasil Belajar Siswa Pada Konsep
Pencemaran Lingkungan di Kelas   X MAN
Buntet Pesantren Cirebon”

Salah satu dari delapan keterampilan guru yaitu keterampilan memberikan
penguatan terkadang terlupakan diterapkan guru dalam proses pembelajaran,
terkadang antara guru dan siswa terdapat jarak yang terlalu jauh sehingga
pencapaian tujuan yang ditunjukkan siswa tidak sesuai dengan harapan.

Keterampilan ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk
mengekspresikan   kreativitasnya dalam pembelajaran karena siswa tidak
merasakan ketegangan dalam belajar. Keterampilan memberikan penguatan ini
juga memberikan rasa percaya diri kepada siswa karena dalam proses
pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hasil belajar pencemaran
lingkungan dengan menerapkan keterampilan memberikan penguatan.

Penelitian ini mengambil lokasi di MAN Buntet Pesantren Cirebon. Data
peningkatan hasil belajar pencemaran lingkungan diambil dari tes dan angket,.
Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kuantitatif, karena
menggunakan uji statistik yaitu product moment, teknik pengumpulan data
dilakukan dengan menggunakan pre test, pos test serta angket. Sample penelitian
ini adalah siswa kelas X MAN Buntet Pesantren Cirebon yang berjumlah 30
orang, yaitu kelas X.4 sebagai kelas kontrol dan kelas X.5 sebagai kelas
eksperiment. Sedangkan teknik analisis data menggunakan uji normalitas, uji
homogenitas uji hipotesis berupa uji T (Independent). Penelitian ini dilakukan dari
tanggal 20 april sampai 20 juni 2012.

Dari hasil penelitian diperoleh hasil belajar pencemaran lingkungan siswa
yang menggunakan menerapkan keterampilan memberikan penguatan. Nilai rata-
rata hasil belajar pencemaran lingkungan, kelas eksperimen yang menerapkan
keterampilan memberikan penguatan adalah 48  pada pretest dan pada posttest
adalah 67, sedangkan pada kelas kontrol dengan rata-rata 51 pada pretest dan pada
posttest adalah 61..

Hasil tersebut menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar yang
berbeda antara siswa yang diberikan keterampilan pemberian penguatan dalam
pembelajaran dengan siswa yang tidak. Jika dilihat dari hasil rekapitulasi angket
sikap siswa sebagian besar dari pernyataan angket tergolong sangat baik, dan
beberapa yang tergolong baik. sehingga dapat diartikan bahwa siswa memberi
tanggapan positif terhadap keterampilan pemberian penguatan dalam
pembelajaran dalam belajar pencemaran lingkungan.

Kata Kunci  : Hasil Belajar, Keterampilan Pemberian Penguatan, Pencemaran
Lingkungan
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia

yang memikirkan bagaimana menjalani kehidupan ini untuk mempertahankan hidup

manusia yang mengemban tugas dari sang Khaliq untuk beribadah (Sofan Amri dkk,

2010:1)

Berdasarkan Undang-undang Sisdiknas No.20 Tahun 2003 Bab I,

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya,

masyarakata bangsa dan Negara (UU RI No. 20 Tahun 2003)

Upaya mewujudkan fungsi pendidikan sebagai wahana pengembangan

sumber daya manusia, perlu dikembangkan iklim belajar-mengajar yang kondusif bagi

berkembangnya potensi kreatif peserta didik sehingga lahir gagasan baru. Upaya

tersebut menuntut dipelihara dan dikembangkannya tradisi belajar yang dilandasi oleh

semangat dan nilai-nilai yang relevan, diantaranya adalah profesionalisme dan toleransi

terhadap  keragaman pendapat dan keterbukaan.

Belajar dipandang sebagai upaya sadar seorang individu untuk memperoleh

perubahan prilaku secara keseluruhan, baik aspek kognitif, afektif dan psikomotor.

Namun dalam prakteknya, proses pembelajaran di sekolah tampaknya lebih cenderung

menekankan pencapaian perubahan aspek kognitif (intelektual), yang dilaksanakan
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melalui berbagai bentuk pendekatan, strategi dan model pembelajaran tertentu (Sofan

Amri dkk ,2010:205).

Terkait dengan hal tersebut pembelajaran seharusnya menekankan pada

aspek keseluruhan, supaya tujuan dari pendidikan itu dapat tercapai, sehingga tidak

ada manusia-manusia Indonesia yang hanya cerdas dalam hal akademik, namun sangat

kurang sekali dalam hal kepribadian moral dan prilaku.

Guru adalah sosok yang memiliki peran strategis dalam pencapaian hasil

belajar anak didik. Melalui guru transformasi nilai ilmu pengetahuan dan lain-lainnya

berlangsung, sehingga kemampuan dan keterampilan guru akan mempengaruhi hasil

belajar siswa. Kepribadian dan kompetensi guru sangat diperlukan dalam menunjang

keberhasilan proses pendidikan. Dalam hal ini bukan hanya diperlukan guru-guru yang

mempunyai kapabilitas dan kemampuan intelegensi yang tinggi, tetapi yang lebih

penting adalah guru-guru yang memiliki kepribadian dan moral yang baik.

Semua usaha yang dilakukan guru dalam pembelajaran mengacu pada

bagaimana memfasilitasi anak mencapai kompetensi yang sudah ditetapkan.

Pencapaian kompetensi tidak mungkin terjadi tanpa melibatkan secara langsung dalam

pembelajran. Oleh sebab itu guru mestinya merencanakan pembelajaran yang

mendorong partisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran.

Partisipasi siswa di dalam  pembelajaran sebaiknya diberikan tanggapan

balik oleh guru, siswa termotivasi untuk mengulangi aktivitas tersebut dengan kualitas

yang lebih baik. Tanggapan yang diberikan guru sesaat setelah anak berpartisipasi

disebut penguatan atau reinforcement. Berbagai bentuk reinforcement dapat

dikombinasikan oleh guru, sehingga tidak terkesan mengada-ada atau tidak alami

(tidak spontan) (E.Mulyasa:2011)



3

Pemberian penguatan dalam hal ini adalah salah satu keterampilan guru dalam

pembelajaran yang menitikberatkan pada proses dan hasil belajar, karena pemberian

penguatan dalam pembelajaran adalah hal yang sangat penting yang dilakukan oleh

seorang guru agar supaya pembelajaran berjalan sesuai dengan tujuan yang

direncanakan. Tetapi terkadang guru biasanya lupa atau bahkan sama sekali tidak

menerapkan   keterampilan memberikan   penguatan   dalam proses pembelajaran

sehingga terkadang dirasa ada yang kurang dalam proses pembelajaran  dan  pada

akhirnya hasil dari pembelajaran tersebut kurang sesuai yang diharapkan. Berdasarkan

observasi awal kurangnya kepedulian siswa terhadap lingkungan sekitar sekolah, juga

gurunya terkadang tidak memberikan penguatan dalam pembelajaran

Berdasarkan pada permasalahan diatas, penulis tertarik untuk mengadakan

penelitian tentang sejauh mana pengaruh keterampilan pemberian penguatan dalam

pembelajaran yang diterapkan akan meningkatkan hasil belajar siswa.

B. Perumusahan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian pada penelitian ini adalah kompetensi guru

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian

lapangan di MAN Buntet Pesantren

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu seberapa besar peningkatan

hasil belajar Biologi siswa dengan pemberian keterampilan guru memberikan

penguatan pada konsep pencemaran lingkungan di kelas X MAN Buntet

Pesantren Cirebon.
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2. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas ternyata permasalahan yang ada masih luas

sehingga perlu diadakan pembatasan sebagai berikut:

a. Subjek penelitian, semua siswa kelas X MAN Buntet Pesantren Cirebon. tahun

pelajaran 2013/2014.

b. Keterampilan memberikan penguatan dalam hal ini adalah keterampilan yang

diberikan guru dalam pembelajaran. Pada bahasan pencemaran lingkungan

lingkungan.

c. Dalam penelitian ini dibatasi hasil belajar kognitif

3. Pertanyaan Penelitian

a. Seberapa besar pengaruh keterampilan  pemberian  penguatan  dalam

pembelajaran terhadap peningkaan hasil belajar siswa pada konsep pencemaran

lingkungan di kelas X MAN Buntet Pesantren?

b. Seberapa besar pengaruh pemberian penguatan dalam pembelajaran terhadap

perbedaan peningkatan hasil belajar siswa antara kelas kontrol dan eksperimen

melalui Keterampilan pada konsep pencemaran lingkungan di kelas X MAN

Buntet Pesantren?

c. Bagaimana pengaruh keterampilan pemberian penguatan dalam pembelajaran

terhadap respon siswa pada konsep pencemaran lingkungan di kelas X MAN

Buntet Pesantren?

C. Tujuan Penelitian

1.    Untuk mengkaji Seberapa besar pengaruh keterampilan pemberian penguatan

dalam pembelajaran terhadap peningkaan hasil belajar siswa pada konsep

pencemaran lingkungan di kelas X MAN Buntet Pesantren.
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2. Untuk mengetahui Seberapa besar pengaruh pemberian penguatan dalam

pembelajaran terhadap perbedaan peningkatan hasil belajar siswa antara kelas

kontrol dan eksperimen melalui Keterampilan pada konsep pencemaran

lingkungan di kelas X MAN Buntet Pesantren.

3. Untuk mengetahui pengaruh keterampilan pemberian penguatan dalam

pembelajaran terhadap respon siswa   pada konsep pencemaran lingkungan di

kelas X MAN Buntet Pesantren

D. Manfaat Penelitian

Setelah penelitiaan ini selesai diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai

berikut :

1. Bagi peneliti: penelitian ini dapat memberikan gambaran dan pengetahuan dalam

kemampuan pemberian penguatan dalam pembelajaran pada pembelajaran

biologi.

2. Bagi guru, semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam

pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi Pedagogik dan profesional.

3. Bagi kepala sekolah, penelitian ini dapat digunakan untuk menyarankan kepada

guru-guru di sekolahnya bahwa pemberian penguatan dalam pembelajaran dapat

diterapkan sebagai  upaya meningkatkan motivasi belajar siswa.

4. Pengembangan ilmu dan pengetahuan juga Penelitian ini diharapkan menjadi

bahan acuan peneliti selanjutnya.

E. Definisi Operasional

Berdasarkan judul yang telah ditentukan, dapat peneliti jabarkan beberapa

definisi operasional yang ada pada skripsi ini, yaitu:

1. Kemampuan memberikan Penguatan adalah respon terhadap suatu prilaku yang

dapat meningkatkan kemungkinan terulang kembalinya perilaku tersebut.
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2. Hasil Belajar adalah kemampuan keterampilan, sikap dan keterampilan yang

diperoleh siswa setelah ia menerima perlakuan yang diberikan oleh  guru

sehingga dapat mengkonstruksikan pengetahuan itu  dalam kehidupan sehari-

hari.

3. Penerapan Keterampilan pemberian penguatan dalam pembelajaran yang

didalamnya siswa dapat memperhatikan guru dalam memberikan  pembelajaran.

4. Pencemaran lingkungan merupakan sebuah materi yang dipilih oleh siswa dan

guru serta peneliti. Sehingga siswa banyak menemukan sebuah permasalahan

dari materi tersebut dengan melihat fakta yang ada di lingkungan sekitar dan dari

berita-berita tentang penecemaran lingkungan.

F. Kerangka Pemikiran

Penerapan keterampilan pemberian penguatan dalam pembelajaran bukan satu-

satunya keterampilan yang dapat dilakukan oleh guru dalam rangka meningkatkan

hasil belajar siswa. Namun, penerapan keterampilan pemberian penguatan dalam

pembelajaran paling tidak sedikit banyaknya dapat diterapkan dengan harapan dapat

meningkatkan hasil belajar siswa karena dengan memberiakan penguatan disetiap

pembelajaran siswa akan termotivasi dan tergugah untuk terus semangat belajar dan

mengikuti pembelajaran, sehinga diharapkan ada peningkatan hasil belajar Dalam

penelitian ini dengan penerapan keterampilan pemberian penguatan dalam

pembelajaran lebih menekankan kemampuan pedagogik guru dalam melakukan

aktifitasnya dalam pembelajaran.
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Secara sederhana kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat digambarkan

sebagai berikut :

GURU

K Pengaruh
B pemberian
M penguatan dalam

pembelajaran

Hasil Belajar
Siswa

Siswa

Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pemikiran

G. Hipotesis

Menurut Arikunto (2006:73) bahwa : “Hipotesis adalah asumsi atau dugaan

mengenai sesuatu yang dibuat untuk melakukan pengecekan“. Berdasarkan

pendapat tersebut maka penulis merumuskan hipotesisnya sebagai berikut :

Ho : Tidak terdapat pengaruh pemberian penguatan dalam pembelajaran terhadap

peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran pada konsep pencemaran

lingkungan di kelas X MAN Buntet Pesantren Cirebon .

Ha : Terdapat pengaruh pemberian penguatan dalam pembelajaran terhadap

peningkatan  hasil belajar siswa dalam pembelajaran pada konsep pencemaran

lingkungan di kelas X MAN Buntet Pesantren Cirebon.



DAFTAR PUSTAKA

Agung, I.2012.Menghasilkan Guru Kompeten dan Profesional.Jakarta : Bee Media
Indonesia

Amin, S dkk. 2010.Kontruksi Pengembangan Pembelajaran. Jakarta : Prestasi Pustaka

Arikunto, S. 2006. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta : Bumi Aksara

Hamalik O. 2007.Psikologi Belajar Mengajar. Bandung : Sinar Baru Algensindo

Majid, A. 2009. Perencanaan Pembelajaran. Bandung : Remaja Rosdakarya

Mulyasa E. 2011. Menjadi Guru Profesional. Bandung : Remaja Rosdakarya

Muqowim. 2011.Pengembangan Soft Skills Guru. Yogyakarta : Pedagogia

Nurfuadi. 2012.Profesionalisme Guru.Purwokerto : STAIN Press

Nurrohmat, I. (2010). Pengaruh Pemahaman Logika Matematika Terhadap Prestasi
Belajar Mahasiswa Pada Mata Kuliah Aljabar Abstrak. Cirebon:Jurusan Matematika
Fakultas Tarbiyah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Pribadi, B. 2011. Model ASSURE. Jakarta : Dian Rakyat

Purwanto, N. 2000. Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran. Bandung : PT.
Remaja Rosdakarya

Purwanto, N. 1996. Psikologi Pendidikan. Bandung : PT Remaja Rosdakarya

Riduan. 2012. Dasar-dasar Statistika. Bandung : Alfabeta

Ruseffendi, E. T. 2005. Dasar-dasar Matematika Modern dan Komputer untuk Guru Edisi
5. Bandung: Tarsito.



Rustaman. 2003. Strategi Belajar Mengajar Biologi. Bandung : Universitas Pendidikan
Indonesia Press

Sudjana, N. 2010. Penilaian Proses Hasil Belajar. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

Sudjiono, A. 2008. Pengantar Statistik Pendidikan. Jakarta : Bumi Aksara

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R dan
D). Bandung : Alfabeta

Suryosubroto. 2009. Proses Belajar Mengajar di Sekolah. Jakarta : Rineka Cipta

Trianto. 2009. Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif. Jakarta : Kencana

Uno BH. 2008.Profesi Kependidikan. Jakarta : Bumi Aksara

Usman U. 2011.Menjadi Guru Profesional. Bandung : Remaja Rosdakarya

UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang. Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Jakarta: Sinar
Grafika




