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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

Matematika merupakan sebuah ilmu yang memberikan kerangka berpikir 

logis universal pada manusia. Matematika merupakan satu alat bantu yang penting 

bagi perkembangan berbagai disiplin ilmu lainnya. Namun dalam praktek 

pembelajarannya, matematika dianggap sesuatu yang abstrak, menakutkan dan 

tidak mempunyai daya tarik dimata peserta didik. Sehingga hal ini mengakibatkan 

rendahnya output peserta didik dalam penguasaan matematika (Mutadi, 2007). 

Pembelajaran matematika sudah diberikan sejak dini, tetapi hasil dari 

pembelajaran tersebut belum bisa maksimal dengan hasil yang sangat 

memuaskan. Keanekaragaman kemampuan yang ada pada siswa adalah salah satu 

hal yang mengakibatkan mereka kesulitan belajar sehingga tingkat penguasaan 

belajar berbeda antara siswa satu dengan yang lainnya. Adanya tingkat 

penguasaan materi yang berbeda, maka akan berbeda pula dalam ketuntasan 

belajar mereka. Sehingga baik siswa yang cepat belajarnya maupun yang lambat 

dalam belajarnya akan mengalami kesulitan belajar. Selain hal tersebut diatas, 

terlalu banyaknya materi atau jam pelajaran yang diberikan juga bisa 

menyebabkan kejenuhan para siswa. 

Proses meningkatkan semangat mempelajari materi matematika harus segera 

dicarikan solusi. Seorang guru perlu mengembangkan pendekatan dan metode 

yang lebih variatif untuk mengatasi berbagai kesulitan siswa seperti kejenuhan  

mempelajari matematika, adanya kemungkinan siswa kurang mendapat motivasi 
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dari orang tua  dalam mendukung proses belajar siswa atau faktor lingkungan 

yang kurang mendukung. Guru harus mencari strategi atau inisiatif agar siswa 

dapat tertarik atau lebih antusias untuk mau mendalami pelajaran Matematika. 

Pemberian reward dan punisment merupakan salah satu alternatif yang dapat kita 

tempuh pada saat kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung sehingga dapat 

terwujud apa yang  diharapkan bersama yakni dengan pelajaran Matematika. 

Selain penggunaan metode pembelajaran, dalam membangkitkan semangat 

belajar siswa bisa digunakan dengan cara pemberian reward baik berupa pujian 

dengan kata-kata, pujian dengan menunjukan mimik muka atau dengan gerakan 

badan seperti mengacukan jempol dan tepuk tangan atau juga bisa dengan 

memberikan simbol berupa poin (Djamarah dan Zain 2010). Keampuhan hadiah 

(reward) sebagai alat bantu pendidikan untuk mendapatkan umpan balik dari 

siswa akan terasa jika penggunaannya tepat. Terlalu sering memberikan hadiah 

tidak dibenarkan, sebab hal itu akan menjadi kebiasaan yang kurang 

menguntungkan kegiatan belajar mengajar. Dikhawatirkan siswa giat belajar bila 

hasil kerjanya mendapatkan imbalan dari guru. Karena ada hadiah, baru perserta 

didik dapat belajar dengan giat. Tetapi bila tidak siswa malas belajar. Alangkah 

bijaksana jika guru tidak memberitahukan terlebih dulu kepada siswa sebelum dia 

menyelesaikan tugas yang diberikan dengan baik. Dengan kata lain memberikan 

hadiah secara tiba-tiba (spontanitas) kepada siswa yang menunjukkan prestasi 

kerjanya di akhir kegiatan belajar mengajar. Dengan begitu, siswa  merasa bangga 

karena hasil belajarnya dihargai dalam bentuk materi. Hal itu juga menjadi 

dorongan bagi siswa lainnya untuk selalu bersaing dalam belajar. 
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Sebaliknya  hukuman sebenarnya merupakan cara lain dalam mendidik siswa 

pendidikan tidak bisa lagi dilakukan dengan cara memberikan nasehat, arahan, 

kelembutan, ataupun suri tauladan. Kondisi semacam ini, cara mendidik siswa 

dengan memberikan hukuman dapat diterapkan, akan tetapi perlu diingat bahwa 

hukuman tersebut ada beberapa macam dan bukan hanya dengan memukul. 

Bahkan terkadang pemberian hukuman dengan cara memukul sangatlah tidak 

efektif dan menimbulkan dampak negatif. 

Guru harus pandai menggunakan pendekatan secara arif dan bijaksana, bukan 

sembarangan yang bisa merugikan peserta didik. Proses belajar mengajar yang 

berlangsung telah terjadi interaksi yang bertujuan. Guru dan siswalah yang 

menggerakkannya. Interaksi yang bertujuan itu disebabkan guru lah yang 

memaknainya dengan menciptakan lingkungan yang bernilai edukatif demi 

kepentingan siswa dalam belajar. Ketika guru dihadapkan kepada permasalahan 

siswa yang bermasalah, maka guru akan berhadapan dengan permasalahan siswa 

yang bervariasi. Pada proses belajar, siswa mempunyai motivasi dan pemahaman 

yang berbeda-beda. Pada satu sisi siswa memiliki motivasi dan pemahaman yang 

tinggi, tetapi pada saat lain siswa mempunyai motivasi dan pemahaman yang 

rendah 

Berdasarkan hasil observasi di SDN Mojosari IV Puger bahwa reward dan 

punishment  yang di berikan guru sudah terlaksana, namun pemberian reward dan 

punishment tersebut masih sulit diterima dan dipahami oleh siswa kelas IV 

sehingga pembelajaran matematika belum bisa membuat siswa memahami 

pembelajaran berlangsung. Pemberian reward dan punisment sebagai konsekuensi 

untuk siswa yang tidak melaksanakan tugas guru ataupun siswa yang ramai 
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dikelas. Misalnya, guru meminta siswa untuk berdiri didepan kelas ketika 

menggangu temannya saat pelajaran. Siswa yang sering keluar masuk saat 

pelajaran berlangsung diminta untuk memindahkan kursinya keluar kelas dan 

mengukuti pelajaran diluar kelas. Siswa yang tidak melakukan piket kelas diberi 

sanksi untuk melakukan piket selama satu minggu. 

Pemberian Reward and Punishment merupakan salah satu alternatif yang dapat 

digunakan dalam pembelajaran matematika, pemberian reward dan punisment ini 

akan memberikan pengaruh positif pada peningkatan hasil belajar siswa. Tidak hanya 

punisment yang diterima siswa sebagai konsekuensi negatif tetap juga reward sebagai 

konsekuensi positif, yaitu ketika siswa berhasil meraih sesuatu tertentu ataupun dapat 

mengikuti pembelajaran dikelas sesuai yang diharapkan. Menurut (Ramayulis, 

2006:197) Metode Reward dan Punishment merupakan cara pendidik memberikan 

ganjaran terhadap kebaikan dan hukuman terhadap keburukan kepada siswa. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin mengkaji lebih dalam penilitian dengan 

judul “Pelaksanaan Reward Dan Punishment Pada Mata Pelajaran Matematika Kelas 

IV Di SDN Mojosari IV Puger”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, dapat disimpulkan beberapa 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu  

1. Bagaimana pelaksanaan reward dan punishment yang dilakukan guru pada 

mata pelajaran matematika di SDN Mojosari IV Puger? 

2. Bagaimana respon siswa setelah pelaksanaan reward dan punishment yang 

dilakukan guru pada mata pelajaran matematika di SDN Mojosari IV puger? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalahnya, maka tujuan penelitian ini adalah  

1. Untuk mendiskripsikan pelaksanaan reward dan punisment yang dilakukan 

guru pada mata pelajaran matematika di SDN Mojosari IV Puger. 

2. Untuk mendiskripsikan respon siswa setelah pelaksaaan reward dan 

punishment yang dilakukan guru pada mata pelajaran matematika di SDN 

Mojosari IV Puger.  

 

1.4 Manfaat penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

beberapa pihak sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Memperkuat teori tentang reward dan punishment untuk meningkatkan 

belajar siswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Siswa dapat mengikuti pembelajaran matematika dengan menyenangkan 

dan mendapat pengalaman baru.  

b. Bagi Guru 

Sebagai bahan masukan bagi guru tentang penggunaan metode reward 

and punishment dalam pembelajaran matematika. 

c. Bagi Kepala Sekolah 

Sekolah dapat menjadi lebih maju karena siswa dan guru sama-sama 

mempunyai kompetensi yang baik dalam pembelajaran. 
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d. Bagi Peneliti 

Mempermudah dan menambah wawasan peneliti dalam menerapkan 

metode pembelajaran reward and punishment dalam dunia kerja 

nantinya. 

 

1.5 Pembatasan masalah 

Agar permasalahan yang ada dapat diatasi sebaik-baiknya dan pembahasan 

tidak menyimpang dari permasalahan yang ada maka peneliti membatasi 

permasalahan pada: 

1. Materi matematika tentang menentukan sifat-sifat bangun ruang sederhana. 

2. Siswa kelas 4 di SDN Mojosari IV puger. 

3. Jumlah yang ada sebanyak 30 siswa, dengan kategori laki-laki berjumlah 10 

dan perempuan 20. 

4. Waktu yang dibutuhkan untuk penelitian sebanyak 3 kali pertemuan. 

 

1.6 Penegasan istilah 

Penegasan istilah diperlukan untuk menghindari adanya penafsiran yang 

berbeda serta mewujudkan pandangan dan pengertian yang berhubungan dengan 

judul skripsi yang penulis ajukan. 

1. Reward 

Reward (penghargaan atau ganjaran) ialah alat untuk mendidik anak-anak 

supaya anak dapat merasa senang karena perbuatan atau pekerjaannya 

mendapat penghargaan (Purwanto,2009:182)  

 

 



7 
 

2. Punishment  

Punishment ialah hukuman sebagai penguatan yang negatif tetapi kalau di 

berikan secara tepat dan bijak bisa menjadi alat motivasi, oleh karena itu guru 

harus memahami prinsip-prinsip pemberian punishment (Sardiman, 2011:23). 

3. Pembelajaran matematika 

Pembelajaran matematika adalah proses interaksi antara guru dan siswa 

yang melibatkan pengembangan pola berfikir dan mengelolah logikan pada 

suatu lingkungan belajar yang sengaja diciptakan oleh guru dengan berbagai 

metode agar program belajar matematika tumbuh dan berkembang secara 

optimal dan siswa dapat melakukan kegiatan belajar secara efektif dan efisien 

(Abdul Haris, 2009:11). 

 

 

 

 


