
                                                     

ABSTRAK   
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Indonesia   dalam Interaksi Belajar Mengajar Siswa Kelas VIII SMP Negeri 
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Proses belajar mengajar membutuhkan dorongan atau motivasi untuk 
semangat belajar siswa. Motivasi merupakan dorongan yang menunjukkan lemah 
kuatnya dorongan yang bersumber dari faktor pendorong yang dapat terbentuk 
melalui proses penggunaan insentif. Salah satu bentuk insentif dalam proses 
belajar mengajar adalah pemberian penguatan guru kepada siswa terhadap hasil 
belajar siswa.  

Penguatan atau pujian dalam kegiatan belajar mengajar sangat dianjurkan 
diberikan guru terhadap siswanya. Guru dianjurkan tidak pelit dalam memberikan 
pujian dan komentar terhadap siswa, baik melalui ucapan atau tulisan (rapor atau 
tulisan lainnya). Dengan pujian dan komentar dari guru siswa menjadi berbesar 
hati, sehingga memungkinkan ide atau pikiran yang lebih baik dalam proses 
pengajaran berikutnya.  

Tujuan penelitian ini untuk memperoleh deskripsi penggunaan penguatan 
guru bahasa Indonesia dalam interaksi belajar mengajar yang meliputi (1) bentuk-
bentuk penguatan yang digunakan guru bahasa Indonesia dalam interaksi belajar 
mengajar secara individu, klasikal, dan kelompok, (2) jenis kegiatan belajar siswa 
yang diberi penguatan guru bahasa Indonesia dalam interaksi belajar mengajar.  

Landasan penelitian ini Skinner yang menyatakan tindakan yang 
menyenangkan akan memperkuat perilaku yang dimunculkan oleh anak dan 
sebaliknya tindakan yang tidak menyenangkan akan memperlemah perilaku siswa. 
Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan penelitian kasus. 
Penelitian dilakukan di SMP Negeri 4 Malang dengan subjek kelas VIII E dan 
seorang guru bahasa Indonesia kelas VIII E mulai tanggal 31 Mei 9 Juni 2006. 
Hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan persentase (untuk angket siswa) 
kemudian dicocokkan dengan hasil angket guru dan hasil pengamatan  sebagai 
alat ukur utama dalam penelitian. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam IBM guru bahasa 
Indonesia menggunakan penguatan verbal,  penguatan gesture,  penguatan dengan 
cara mendekati, penguatan dengan sentuhan, penguatan dengan kegiatan 
menyenangkan, dan menggunakan penguatan berupa simbol atau benda. 
penguatan verbal, penguatan gestur, penguatan dengan cara mendekati menduduki 
urutan tertinggi sebagai penguatan yang paling sering digunakan guru dalam IBM. 
Penguatan dengan sentuhan, penguatan dengan kegiatan menyenangkan, dan 



                                                     

penguatan berupa simbol atau benda sangat jarang digunakan dalam IBM. Jenis 
kegiatan siswa yang diberi penguatan oleh guru BI adalah ketika siswa 
mengerjakan tugas di papan tulis, ketika siswa perhatian terhadap materi yang 
guru terangkan, kedisiplinan siswa mengumpulkan tugas kelas (PR), ketika 
kelompok siswa dapat menyelesaikan tugas paling cepat dibandingkan kelompok 
lain. Secara klasikal jenis kegiatan yang diberi penguatan adalah ketika siswa 
sekelas menunjukkan antusias tinggi terhadap pelajaran BI dan ketika siswa ujian 
mendapat nilai memuaskan.  

Berdasarkan hasil penelitian tersebut disarankan sebaiknya pihak sekolah 
menyediakan dana atau anggaran khusus untuk pemberian penguatan berupa 
simbol atau benda. Hal ini dikarenakan pemberian penguatan merupakan unsur 
sangat penting bagi kegiatan belajar mengajar untuk meningkatkan motivasi 
belajar siswa. Selain itu, dalam memberikan penguatan guru hendaknya lebih 
bervariatif dan lebih berani agar siswa tidak merasa bosan dengan pemberian 
penguatan yang selalu sama. Kedua, guru sebaiknya juga memberi penguatan 
terhadap kualitas pekerjaan siswa yang meliputi keindahan dan kerapian, 
perbaikan dan penyempurnaan tugas oleh siswa, dan penilaian erhadap tugas-
tugas yang dikerjaka sswa secara mandiri. Ketiga, kepada para peneliti yang 
berminat pada permasalahan atau topik yang sama hendaknya perlu untuk 
meneliti peran pemberian penguatan terhadap motivasi belajar siswa,  karena 
dalam penelitian ini hanya diteliti bentuk penguatan yang digunakan guru BI 
dalam IBM dan Jenis kegiatan belajar siswa yang diberi penguatan guru BI dalam 
IBM.   


