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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dunia sekarang ini sangatlah pesat dan maju sehingga 

menuntut sumber daya manusia yang ada di dalamnya untuk mempunyai kualitas 

yang cukup bagus. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan untuk 

memenuhi kebutuhan kemajuan zaman saat ini. Salah satu cara untuk 

meningkatkan sumber daya manusia tersebut adalah melalui pendidikan. 

Pendidikan merupakan satu aspek yang sangat penting untuk membentuk 

generasi yang siap mengganti tongkat estafet generasi tua dalam rangka 

membangun masa depan. Karena itu pendidikan berperan mensosialisasikan 

kemampuan baru kepada mereka agar mampu mengantisipasi tuntutan 

masyarakat yang dinamik.1 Pendidikan merupakan bantuan yang diberikan 

kepada peserta didik dalam pertumbuhannya serta usaha sadar untuk 

menyiapkan peserta didik melalui kegiatan pengajaran, bimbingan atau pelatihan 

untuk manghadapi masa depan (UU Sistem Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 

1989). Sehingga dalam tugasnya guru dituntut untuk lebih dalam mendidik, 

mengajar dan melatih siswa agar konsep-konsep yang diberikan dapat dipahami 

dan dikuasai kemudian diaplikasikan atau digunakan siswa untuk bekal di masa 

yang akan datang. 

                                                           
1 Muhaimin, Konsep Pendidikan Islam, (Solo, Ramadhan, 1991), hlm. 9 
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Di dalam sebuah pembelajaran, tentu saja tidak terlepas dari proses 

belajar. Belajar sendiri merupakan kegiatan yang menjadi unsur fundamental 

dalam pendidikan. Proses belajar yang dilakukan oleh peserta didik di sekolah 

tidak lepas dari cara mengajar seorang guru. Salah satu yang dapat 

mempengaruhi keberhasilan belajar tersebut ialah metode yang diterapkan oleh 

guru tersebut dalam mendidik. Dengan adanya tuntutan kepada guru untuk dapat 

mengajar dengan baik, maka penting bagi seorang guru untuk menentukan 

metode pembelajaran yang akan digunakan untuk mengajar peserta didiknya.2 

Metode itu sendiri merupakan cara yang digunakan oleh seorang guru 

dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru tersebut, maka semakin 

baik metode yang di gunakan maka semakin baik pula pembelajaran. Metode 

merupakan perencanaan secara menyeluruh untuk menyajikan materi 

pembelajaran secara teratur, tidak ada bagian yang bertentangan dan berdasarkan 

pada suatu pendekatan tertentu yang mana pendekatan tersebut sudah jelas 

kebenarannya. Metode bersifat prosedural yaitu pendekatan dengan menerapkan 

langkah-langkah. Metode bersifat prosedural maksudnya penerapan dalam 

pembelajaran dikerjakan melalui langkah-langkah yang teratur dan secara 

bertahap yang dimulai dari penyusunan perencanaan pengajaran, penyajian 

pengajaran, proses belajar mengajar, dan penilaian hasil belajar.3 

Salah satu metode yang dapat diterapkan dalam pengajaran adalah 

metode reward dan punishment. Reward merupakan suatu alat pendidikan yang 

diberikan kepada peserta didik ketika seorang anak melakukan sesuatu yang 

                                                           
2 Muhibbin syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007),hlm.63  
3 Sudjana, Penilaian Hasil Proses belajar Mengajar, (Bandung: PT. Remaja Rosdikarya, 

2005), hlm. 76 
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baik, telah berhasil mencapai sebuah tahap perkembangan tertentu, atau 

tercapainya sebuah target.4 Punishment (hukuman) adalah sebuah bentuk 

reinforcement negative yang bisa menjadi alat motivasi kepada peserta didik jika 

diberikan secara tepat dan bijak sesuai dengan prinsip-prinsip pemberian 

hukuman itu sendiri. Hukuman juga bisa dijadikan alat untuk memperbaiki 

tingkah laku yang tak diinginkan dalam waktu singkat dan dilakukan dengan 

bijaksana.5 

 Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al Qur’an:6 

ٍة َخۡيٗرا يََرهُۥ  ا يََرهُۥ َوَمن يَۡعَمۡل ِمۡثقَالَ   ٧فََمن يَۡعَمۡل ِمۡثقَاَل َذرَّ ٖة َشر ٗ   ٨ َذرَّ

 Artinya: 

“Barang siapa yang mengerjakan sebuah kebaikan sebesar 

zarrahpun, nisacayadia akan melihat (balasan)-Nya. Barang siapa yang 

mengerjakan sebuah kejahatan sebesar zarrahpun, niscaya dia akan 

melihat (balasan)-Nya.” (QS. Al-Zalzalah: 7-8) 

 

Dari penggalan surat tersebut dapat disimpulkan bahwasannya di dalam 

islam sudah mengenal metode reward dan punishment yang di gunakan dalam 

proses belajar mengajar di dalam kelas untuk meningkatkan motivasi belajar 

siswa. 

Motivasi yang dimiliki oleh siswa itu sendiri bisa berasal dari dalam 

dirinya dan ada pula motivasi yang berasal dari luar dirinya. Motivasi sendiri 

berasal dari kata motif yang berarti dorongan yang terarah kepada pemenuhan 

psikis dan rokhaniah. Menurut Sardiman dalam kegiatan belajar, motivasi dapat 

dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang 

                                                           
4 Aris Shoimin, Model Pembelajaran inovatif Dalam Kurikulum, (Yogyakarta: Ar-Ruz 

Media, 2014), hlm. 157 
5 Sadirman, Interaksi Dan Motivasi Belajar-Mengajar, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 

94 
6 Al-Quran,99 : ٨-٧.  
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menimbulkan kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek 

belajar itu dapat tercapai.7 Seorang siswa yang memiliki motivasi yang tinggi, 

maka ia akan lebih mudah dalam mengikuti pembelajaran serta mendapatkan 

hasil belajar yang lebih baik dibandingkan dengan siswa yang memiliki motivasi 

rendah. Karena dengan adanya motivasi dalam diri seorang siswa akan bisa 

mengantarkan siswa tersebut untuk mencapai tujuannya.  

Motivasi itu sendiri terdiri dari dua macam, yaitu: Motivasi intrinsik 

adalah motif-motif yang menjadi aktif atau tidak perlu dirangsang dari luar, 

karena dalam setiap diri individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. 

Motivasi itu intrinsik bila tujuannya inheren dengan situasi belajar dan bertemu 

dengan kebutuhan dan tujuan anak didik untuk menguasai nilai-nilai yang 

terkandung didalam pelajaran itu. Anak didik termotivasi untuk belajar semata-

mata untuk menguasai nilai-nilai yang terkandung dalam bahan pelajaran, bukan 

karena keinginan lain seperti ingin mendapat pujian, nilai yang tinggi atau hadiah 

dan sebagainya. Sedangkan motivasi ekstrinsik sebaliknya, motivasi yang 

berasal dari luar individu tersebut. Motivasi belajar dikatakan ekstrinsik bila 

anak didik menempatkan tujuan belajarnya diluar faktor-faktor situasi belajar. 

Motivasi ekstrinsik sering digunakan karena bahan pelajaran kurang menarik 

perhatian anak didik atau karena sikap tertentu pada guru atau orang tua. Baik 

motivasi ekstrinsik yang positif maupun motivasi ekstrinsik yang negatif, sama-

sama mempengaruhi sikap dan perilaku anak didik.8 

                                                           
7 Sadirman, Interaksi Dan Motivasi Belajar-Mengajar, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 

75 
8 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar Edisi II, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 

152 
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Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi motivasi ekstrinsik dari 

seorang peserta didik adalah metode yang digunakan oleh pengajarnya. Metode 

guru yang kurang baik akan mempengaruhi belajar siswa yang tidak baik pula 

akibatnya peserta didik malas untuk belajar. Kondisi eksternal itu sendiri dapat 

mengacu pada berbagai unsur yang mungkin saja sangat banyak dan beragam. 

Dalam pembahasan ini diambil beberapa unsur yang dianggap penting, yaitu 

rancangan pengajaran, pemanfaaatan lingkungan belajar, serta bentuk 

pelaksanaan interaksi belajar mengajar itu sendiri. Dengan metode yang 

dilakukan oleh guru dapat meningkatkan motivasi peserta didik untuk belajar. 

Agar siswa dapat belajar dengan baik, maka metode mengajar harus diusahakan 

dengan tepat, efisien dan efektif.9 

Salah satu cara untuk meningkatkan motivasi belajar pada anak dalam 

kegiatan belajar di sekolah berupa pemberian reward dan punishment. 

Pemberian reward serta punisment haruslah sesuai aturan yang masih 

sewajarnya terlebih dalam pemberian hukuman.10 

Meningkatkan motivasi belajar anak penting untuk mendorong anak 

lebih menguasai pelajaran. Hal tersebut juga penting dalam pengimplementasian 

pada pelajaran Qur’an Hadist karena di dalamnya anak didik mempelajari dasar 

religius agama islam.11  

                                                           
9 Masnur. Dkk, Dasar-dasar interaksi belajar mengajar, (Bandung: CV. Jemmars, 1987), 

hlm. 30 
10 Ibid, hlm. 58  
11 Terjemahan Manna Khalil Al-Qattan, Studi Ilmu-Ilmu Qur’an, (Bogor: Pustaka Litera 

Antarnusa, 2004), hlm. 17.  
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Qur’an merupakan kitab agama Islam yang diturunkan kepada nabi 

Muhammad SAW dan menjadi pedoman agama Islam di seluruh dunia. 12 Hadist 

merupakan sumber informasi terkait dengan sejarah kelahiran serta kebiasaan-

kebiasaan mengenai Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh sahabat 

maupun tabi’in.13 

Sebelum melakukan penelitian ini peneliti sudah melakukan observasi 

awal dan wawancara kepada salah satu guru di MA. Bilingual Batu pada tanggal 

2 Maret 2018 jam 09.30 guna memperoleh data pendukung sebelum melakukan 

penelitian nantinya. Alasan peneliti melaksanakan penelitian di MA. Bilingual 

Batu karena peneliti melihat kurangnya motivasi belajar peserta didik dalam 

mengikuti pelajaran yang diajarkan oleh pengajar, dilihat dari ketidak tertarikan 

para peserta didik terhadap beberapa mata pelajaran. Beberapa peserta didik 

terlihat mengantuk, berbicara dengan temannya, dan bermain handphone 

Metode yang digunakan pada saat mata pelajaran tersebut adalah metode 

ceramah. Hasil wawancara dengan beberapa peserta didik mengatakan bahwa 

mereka merasa bosan ketika guru hanya menjelaskan mata pelajaran dengan 

metode yang monoton.14    

Dari permasalahan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

terkait pengimplementasian reward dan punishment dalam meningkatkan 

motivasi belajar peserta didik.  Salah satu cara meningkatkan motivasi belajar 

peserta didik dengan adanya metode reward dan punishment. Reward 

                                                           
12 M. Chabib Thoha, dkk, Metodologi Pengajaran Agama, (Semarang: Fakultas Tarbiyah 

IAIN Walisongo, 2004), hlm. 24-25 
13 Muhammad Ahmad, dkk, Ulumul Hadits, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 11 
14 Hasil Wawancara dengan Aisyi dkk selaku peserta didik di MA. Bilingual Batu, 08 

Maret 2018, jam 10:00 
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merupakan suatu penghargaan yang berupa pujian, hadiah dan lain sebagainya 

yang diberikan kepada peserta didik atas keberhasilan suatu usahanya. Sehingga 

peserta didik dapat lebih semangat dan termotivasi dalam mengikuti pelajaran. 

Sedangkan punishment merupakan pemberian hukuman yang berupa teguran, 

pemberian tugas dan lain sebagainya kepada siswa yang melanggar atau tidak 

memenuhi peraturan. Berdasarkan hal di atas penulis mengambil judul “ 

Implementasi Pembelajaran Berbasis Reward dan Punishment Dalam 

Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Al-Qur’an 

Hadits  Di M.A. Bilingual Batu” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukaan diatas maka, 

dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu: 

1. Bagaimana implementasi pembelajaran berbasis reward dan punishment 

dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Al-Qur’an 

Hadits di MA. Bilingual Batu? 

2. Bagaimana hasil implementasi pembelajaran berbasis reward dan 

punishment dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata 

pelajaran Al-Qur’an Hadits di MA. Bilingual Batu? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan implementasi pembelajaran berbasis reward dan 

punishment dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata 

pelajaran Al-Qur’an Hadits di MA. Bilingual Batu. 
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2. mendeskripsikan hasil implementasi pembelajaran berbasis reward dan 

punishment dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata 

pelajaran Al-Qur’an Hadits di MA. Bilingual Batu. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari diadakannya penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan yang ilmiah dalam dunia 

pendidikan yang berkaitan dengan bidang keagamaan, serta memberikan 

sumbangan pikiran bagi masyarakat dimana menjadi tempat penulis 

melakukan penelitian. 

2. Manfaat Praktis  

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

a. Bagi Universitas Muhammaadiyah malang. Melalui penelitian ini 

diharapkan dapat bermanfaat untuk penelitian lainnya pada periode 

selanjutnya. 

b. Bagi Sekolah M.A. Bilingual Batu melalui penelitian ini diharapkan 

bagi sekolah agar senantiasa memperhatikan motivasi belajar peserta 

didik. 

c. Bagi Penulis mendapatkan pengetahuan terkait proses belajar mengajar, 

khususnya dalam memilih metode yang tepat dalam proses 

pembelajaran. 
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E. Originalitas Penelitian  

Sebelum melakukan penelitian, peneliti mencari dan mengkaji 

penelitian yang relevan yang telah diteliti terdahulu terkait dengan variable 

yang akan diteliti, diantaranya: 

Pertama, Tesis oleh Novi Ulfatin15, tujuan dari penelitian ini adalah 

mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh pemanfaatan media social 

Facebook terhadap peningkatan hasil belajar PAI pada siswa kelas VII di 

SMPN 1 Siduk Donggala. Adapun penelitian ini Menggunakan Metode 

penelitian kuantitatif.  Hasil penelitian ini adalah motivasi belajar siswa 

pada mata pelajaran PAI dengan memanfaatkan media social facebook lebih 

tinggi daripada kelas control yang tidak memanfaatkan media sosial 

facebook sebagai media pembelajaran.  

Kedua, Skripsi oleh Arni Agustina16, tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pengaruh metode Ice Breaker terhadap motivasi 

belajar siswa kelas VII pada mata pelajaran PAI. Penelitian ini 

membandingkan kelompok yang diterapkan metode ice breaker dan 

kelompok yang tidak diterapkan Ice breaker untuk mengetahui perbedaan 

motivasi belajar siswa tersebut. Adapun penelitian ini Menggunakan 

Metode penelitian eksperimen.  Hasil penelitian ini adalah motivasi belajar 

                                                           
15 Novi Ulfatin, Tesis: “Pengaruh Pemanfaatan Media Sosial facebook Dalam 

meningkatkan Motivasi dan hasil Belajar Pendidikan Agama Islam Pada Siswa kelas VII di SMPN 

1 Siduk Donggala” (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015) 

16 Arni Agustina, Skripsi: “Penerapan Metode Ice Breaker Dalam Meningkatkan Motivasi 

Belajar Siswa Kelas VII Pada Mata Pelajaran PAI Di SMP PGRI Betung”(Palembang: Universitas 

Islam Negeri Raden Fatah,  2016) 



 

10 
 

kelompok siswa yang diberikan metode ice breaker lebih tinggi 

dibandingkan kelompok siswa yang tidak diberikan ice breaker pada mata 

pelajaran PAI.  

Tabel 1. 1. Penelitian Terdahulu 

NO Nama 

Penelitian/ 

Judul 

Peneltian 

Metode 

Peneltian 

Persamaan Perbedaaan 

1  Novi Ulfatin, 

“Pengaruh 

Pemanfaatan 

Media Sosial 

facebook Dalam 

meningkatkan 

Motivasi dan 

hasil Belajar 

Pendidikan 

Agama Islam 

Pada Siswa 

kelas VII di 

SMPN 1 Siduk 

Donggala”, 

2015. 

Metode 

penelitian 

kuantitatif 

Memiliki 

persamaan 

dalam variable 

y, yang mana 

peneliti ingin 

meneliti 

tentang 

peningkatan 

motivasi 

belajar pada 

siswa.  

Perbedaan andara 

penelitian terdahulu 

dan penelitian yang 

akan dilakukan 

adalah variable X 

pada penelitian 

terdahulu 

menggunakan 

pemanfaatan media 

social facebook 

sedangkan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

menggunakan 

metode reward dan 

Punishment.  

2 Arni Agustina, 

“Penerapan 

Metode Ice 

Breaker Dalam 

Meningkatkan 

Motivasi 

Belajar Siswa 

Kelas VII Pada 

Mata Pelajaran 

PAI Di SMP 

PGRI Betung”, 

2016. 

Metode 

penelitian 

eksperimen 

Persamaan 

dengan 

penelitian 

terdahulu dan 

yang akan 

diteliti adalah 

pada variable 

Y, dimana 

peneliti ingin 

mengetahui 

pengaruh 

metode yang 

digunakan 

Perbedaan antara 

penelitian terdahulu 

dan penelitian yang 

akan dilakukan 

adalah penelitian 

terdahulu 

menggunakan 

metode ice breaker 

untuk 

meningkankan 

motivasi peserta 

didik, sedangkan 

penelitian yang 
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terhadap 

motivasi 

belajar siswa.  

akan dilakukan 

peneliti adalah 

implementasi 

metode reward dan 

punishment dalam 

meningkatkan 

motivasi belajar 

peserta didik. 

 

Secara global beberapa peneliti berhasil dalam meningkatkan 

motivasi belajar siswa dengan cara yang berbeda-beda. Salah satunya 

berhasil dengan memanfaatkan media facebook untuk meningkatkan 

motivasi belajar siswa. Sedangkan peneliti lain menerapkan metode ice 

breaker dan berhasil meningkatkan motivasi belajar siswa. Peneliti 

selanjutnya berhasil meneliti reward dan punishment sesuai dengan teori 

behaviouristik dan sejalan dengan pendidikan Islam. Penelitian yang 

dilakukan juga memiliki metode yang berbeda-beda diantaranya para 

peneliti menggunakan metode kuantitatif, eksperimen, serta studi pustaka. 

Penelitian kali ini akan mencoba untuk meneliti implementasi pembelajaran 

berbasis reward dan punishment dalam meningkatkan motivasi belajar 

peserta didik degan menggunakan metode penelitian kualitatif. 

F. Definisi Operasional 

Dalam pembahasan penelitian ini, terdapat beberapa istilah terpenting, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Reward dan Punishment  

Dalam bahasa Arab padanan kata reward adalah targhib. Targhib adalah 

suatu motivasi untuk mencapai tujuan keberhasilan mencapai tujuan yang 
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memuaskan motivasinya dianggap sebagai ganjaran atau balasan yang 

menimbulkan  perasaan senang.17 

2. Menurut Ahmadi dan Uhbiyati dalam bukunya yang berjudul Ilmu 

Pendidikan Punishment (hukuman) adalah suatu perbuatan, di mana kita 

secara sadar dan sengaja menjatuhkan nestapa kepada orang lain, yang baik 

dari segi kejasmanian maupun dari segi kerohanian orang lain itu 

mempunyai kelemahan bila dibandingkan dengan diri kita, dan oleh karena 

itu maka kita mempunyai tanggung jawab untuk membimbingnya dan 

melindunginya.18 

3. Menurut Sadirman motivasi adalah perubahan energi dalam diri 

seseorangyang ditandai dengan munculnya “felling” dan didahului dengan 

tanggapan terhadap adanya tujuan.19 Dalam menentukan tingkah laku 

adapun siswa dan siswi dalam penelitian ini adalah kelas XB, penelitian 

kelas didasarkan atas rekomendasi guru Al-Qur’an Hadist di MA, bilingual 

Batu. 

4. Menurut Gagne belajar adalah kegiatan yang kompleks. Hasil dari belajar 

berupa kapabilitas. Setelah belajar orang memiliki keterampilan, 

pengetahuan, sikap dan nilai.20 

 

 

                                                           
17 Muhammad Usman Najati, Psikologi Dalam Al-Quran, Terj. M. Zaka Al-Farisi, 

(Bandung : Pustaka Setia, 2005), hlm. 265. 
18 Abu Ahmadi dan Abu Uhbiyati, Ilmu Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 

26 
19 Sardiman,A.M.Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta:Grafindo. 2006), hlm. 

178 
20 Dimyati dan Mudjiyono. Belajar dan Pembelajaran. (Jakarta:Rineka Cipta, 2006) 

hlm.98  
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G. Sistematika Penulisan 

  Sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari 6 (enam) bab, 

dimana masing-masing bab terdiri dari sub-sub bahasan sebagai berikut: 

Bab I: Pada bab ini diberisikan pendahuluan yang menguraikan tentang 

latar belakang peneliti dalam melakukan penelitian ini, fokus 

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, originalitas 

penelitian, definisi  istilah dan sistematika penulisan sebagai 

kerangka dalam menyusun dan mengkaji skripsi 

Bab II: Merupakan kajian teori yang berfungsi sebagai acuan teoritik dalam 

melakukan penelitian ini. Pada bab ini dijelaskan tentang 

implementasi pembelajaran berbasis reward dan punishment dalam 

meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Al-

Qur’an Hadits yang mencangkup tentang pengertian reward dan 

punishment, tujuan reward dan punishment, macam-macam 

reward dan punishment, pengertian motivasi, macam-macam 

motivasi, pengertian Al-Qur’an Hadits.  

Bab III: Mengemukakan metode penelitian, yang berisi tentang pendekatan 

dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan 

sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan 

keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian. 

Bab IV:  Berisi paparan data dan temuan penelitian. Pada bab ini akan 

membahas tentang deskripsi objek penelitian, bentuk 

Implementasi pembelajaran berbasis reward dan punishment 
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dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran 

Al-Qur’an Hadits. 

Bab V:  Merupakan bab terakhir, yaitu penutup. Pada bab ini berisi 

tentang kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian dan 

implikasi teoritis dan praktis. 
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