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ABSTRAK 

 

Efektivitas Pemberian Hadiah dan Hukuman Terhadap Motivasi 

Belajar PAI Peserta Didik Kelas VIII  di SMP  

Tunas Dharma Way Galih Lampung Selatan 

 Tahun Ajaran 2016/2017 

 

Oleh: 

SURHAN NUDIN 
 

Banyak hal yang dilakukan oleh guru dalam memberikan motivasi kepada 

peserta didik. Hadiah dapat menjadikan pendorong bagi peserta didik untuk belajar 

lebih baik dan lebih giat lagi. Dengan diberlakukan pemberian hadiah dan hukuman 

di SMP Tunas Dharma Way Galih yang telah berlangsung kurang lebih 2 (dua) tahun, 

idealnya para peserta didik termotivasi untuk belajar agama, mematuhi peraturan-

peraturan sekolah dan berprilaku sesuai yang diharapkan. Permasalahannya, 

fenomena yang ada hingga sekarang masih ada sebagian peserta didik yang 

membolos, absen tanpa alasan yang tepat, mengotori tembok, dan makan dikantin 

ketika sedang proses pembelajaran. 

Dalam penelitian ini penulis merumuskan suatu permasalahan yaitu: apakah 

efektif pelaksanaan pemberian hadiah dan hukuman terhadap motivasi belajar PAI 

peserta didik kelas VIII SMP Tunas Dharma? Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui efektif atau tidaknya pemberian hadiah dan hukuman terhadap motivasi 

belajar PAI peserta didik kelas VIII  SMP Tunas Dharma Way Galih. Jenis penelitian 

ini adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, 

wawancara dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa pemberian hadiah dan hukuman efektif 

dalam memotivasi belajar PAI peserta didik kelas VIII SMP Tunas Dharma Way 

Galih. Hadiah dan hukuman yang di terapkan membawa dampak pada peserta didik. 

Dengan pemberian hadiah dan hukuman peserta didik bisa menjadi labih baik, rajin 

belajar, selalu mengikuti proses pembelajaran PAI, selalu mengerjakan tugas atau PR 

yang diberikan oleh bapak ibu guru, mematuhi tata tertib sekolah, tidak berkelahi 

disekolah. Sehingga dengan adanya hadiah dan hukuman tersebut mampu menjadikan 

peserta didik lebih baik, selain itu perkembangan motivasi belajar peserta didik SMP 

Tunas Dharma Way Galih sudah cukup baik dan efektif. Dengan hadiah dan 

hukuman tersebut mereka termotivasi untuk melakukan hal-hal yang positif yang bisa 

menghasilkan prestasi yang nantinya bisa membangkitkan dirinya sendiri.  

 

Kata Kunci: Pemberian hadiah dan hukuman, Motivasi belajar, Pembelajaran PAI 
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MOTTO 

                          

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya   Dia 

akan melihat (balasan)nya.  dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan 

sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula. (Q.S Al-

Zalzalah 7-8).
1
 

 

                                                                 
1
 Said Agel Husin Al Munawar dan Fadhal AR Bafadal, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: 

PenerbitJ-Art, 2004), h. 599. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal untuk memudahkan dalam memahami skripsi ini, 

terlebih dahulu akan diuraikan beberapa istilah yang berhubungan dengan judul 

skripsi ini. 

Adapun judul skripsi ini adalah: “Efektivitas Pemberian Hadiah dan 

Hukuman terhadap Motivasi Belajar PAI Peserta Didik Kelas VIII SMP 

Tunas Dharma Way Galih Lampung Selatan”. Untuk menghindari kesalahan 

di dalam memahami judul skripsi ini maka penulis perlu memberikan penegasan 

judul sebagai berikut : 

1. Efektivitas 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, dikemukakan bahwa Efektivitas berarti 

efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya)
2
 

2. Pemberian Hadiah 

Pemberian hadiah adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lain sebagai 

penghargaan atau kenang-kenangan/cenderamata.
3
 

 

 

                                                                 
2
Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h.125. 

3
Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Pembelajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), h. 150. 
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3. Hukuman 

Hukuman adalah suatu perbuatan yang tidak menyanangkan dari orang yang 

lebih tinggi kedudukannya untuk pelanggaran dan kejahatan, bermaksud 

memperbaiki kesalahan anak.
4
  

4. Motivasi Belajar 

Motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak dari yang telah menjadi 

aktif. Motif menjadi aktif pada saat-saat tertentu, terutama bila kebutuhan 

untuk mencapai tujuan sangat dirasakan/mendesak.
5
 

5. Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan agama Islam adalah suatu usaha bimbingan dan bantuan yang 

diberikan dalam bentuk pelajaran yang diajarkan dengan maksud untuk 

meningkatkan keimanan dan ketakwaan anak  didik sesuai dengan ukuran atau 

ajaran-ajaran Islam.
6
 

6. SMP Tunas Dharma 

SMP Tunas Dharma adalah lembaga pendidikan formal sebagai wadah 

pembinaan dan pengembangan ilmu pengetahuan tingkat menengah pertama 

yang statusnya  swasta. Adapun SMP ini berlokasi di desa Way Galih 

kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. 

Dari penegasan judul tersebut maka dapat disimpulkan bahwa judul skripsi 

diatas mengandung pengertian sebagai suatu proses penelitian yang berusaha 

                                                                 
4
Y. Roestiyah NK, Didaktik Metode (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 63.   

5
Sardiman,  Intraksi dan Motivasi Pembelajaran (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 73. 

6
 Zakiah Daradjat, et.al. Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2009),  h. 86. 
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untuk mengungkapkan tentang efektif atau tidaknya pemberian hadiah dan 

hukuman di kelas VIII SMP Tunas Dharma Way Galih. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

1. Pentingnya pemberian hadiah dan hukuman sebagai suatu alat yang dapat 

digunakan dalam mencapai tujuan pendidikan. 

2. Pemberian hadiah dan hukuman merupakan salah satu usaha yang dilakukan 

oleh guru dalam memotivasi belajar peserta didik. 

3. Sebagai sumbangsih pemikiran terhadap guru khususnya di SMP Tunas 

Dharma Way Galih Lampung Selatan. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 

menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab.
7
 

Pendidikan agama merupakan usaha dasar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

                                                                 
7
UU RI  No 20 Tahun 2003 Tentang  Sistem Pendidikan Nasional (Jakarta: Sinar Grafika, 

2007),  h. 5. 
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keagamaan, pengendalian dirinya, keperibadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlakukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan meliputi 

pengajaran keahlian khusus, dan juga sesuatu yang tidak dapat dilihat tetapi lebih 

mendalam yaitu pemberian pengetahuan, pertimbangan dan kebijaksanaan. Oleh 

karena itu, didirikanlah lembaga-lembaga yang bertingkat-tingkat, mulai dari 

Taman Kanak-Kanak, Sekolah tingkat Dasar, Sekolah lanjutan Tingkat Pertama 

dan Sekolah Menengah Atas hingga tingkat pergurunan tinggi. Setiap lembaga 

pendidikan itu mempunyai tujuan yang baik, baik itu tujuan bersifat sementara 

maupun tujuan akhir. 

Secara umum lembaga pendidikan memiliki tugas dan tanggung jawab 

penuh dalam menjalankan pendidikan. Sekolah merupakan suatu institusi yang 

dirancang untuk membawa peserta didik pada proses belajar, dibawah 

pengawasan guru. Pendidikan di sekolah dilakukan dalam suatu proses yang 

disebut pembelajaran. Belajar merupakan perubahan yang relatif permanen 

dalam perilaku sebagai hasil pengalaman atau latihan yang diperkuat. Belajar 

merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. 

Dalam pembelajaran seorang guru diharapkan dapat menentukan 

pendekatan pengajaran yang tepat dalam proses pembelajaran. Untuk 

meningkatkan penalaran peserta didik dalam proses pembelajaran perlu juga 

diciptakan suatu pendekatan yang dapat meningkatkan perhatian peserta didik 

terhadap materi pelajaran. Dalam proses pendekatan tersebut, peserta didik 
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dituntut agar dapat berbuat dan bertindak aktif sehingga tujuan proses 

pembelajaran dapat tercapai dengan baik. 

Suatu pembelajaran dikatakan efektif apabila memenuhi persyaratan utama 

keefektifan pengajaran yaitu: 

a. Presentasi waktu belajar peserta didik yang tinggi dicurahkan terhadap KBM; 

b. Rata-rata perilaku melaksanakan tugas yang tinggi diantara peserta didik; 

c. Ketepatan antara kandungan materi ajaran dengan kemampuan peserta didik 

diutamakan; dan 

d. Mengembangkan suasana belajar yang akrab dan positif, mengembangkan 

struktur kelas yang mendukung butir b, tanpa mengabaikan butir d.
8
 

 

Guru dalam proses pembelajaran senantiasa memperhatikan aktivitas 

belajar peserta didik yang tidak selamanya dapat berlangsung secara wajar. 

Kadang-kadang lancar, kadang-kadang tidak, kadang-kadang dapat cepat 

menangkap apa yang dipelajari, kadang-kadang terasa amat sulit. Terkadang 

semangatnya tinggi, tetapi terkadang juga sulit untuk berkonsentrasi. “Perbedaan 

peserta didik tersebut yang menyebabkan perbedaan tingkah laku belajar di 

kalangan peserta didik. Keadaan dimana peserta didik tidak dapat belajar 

sebagaimana mestinya itulah yang disebut kesulitan belajar”.
9
 Demikian 

kenyataan yang sering kita jumpai pada setiap peserta didik dalam kehidupan 

sehari-hari dalam kaitannya dengan aktivitas belajar.  

Sebagaimana firman Allah SWT. yang tertuang dalam surat Al-Alaq ayat 

1-5 yang berbunyi: 

                                                                 
8
Trianto Ibnu Badar al-Tabany, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif, Progresif  dan 

kontekstual (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 22. 
9
Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 77 
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Arinya: “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan, Dia 

telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan 

Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) 

dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa 

yang tidak diketahuinya”. (QS. Al-Alaq: 1-5).
10

 
 

Dari ayat di atas, jelas bahwa manusia itu diperintah untuk mencari dan 

menggali ilmu pengetahuan melalui pendidikan supaya tidak buta terhadap 

pengetahuan yang berkembang, sehingga motivasi untuk belajar senantiasa 

tumbuh dalam jiwa. 

Dalam pembelajaran setiap peserta didik pasti mempunyai motivasi untuk 

belajar. Motivasi tersebut dapat berasal dari dalam diri sendiri maupun dari luar 

yang dapat mendorong peserta didik agar mau belajar. Motivasi belajar adalah 

dorongan internal dan eksternal pada peserta didik yang sedang belajar untuk 

mengadakan perubahan tingkah laku, pada umumnya ada beberapa indikator atau 

unsur yang mendukung. Dimana dorongan internal dalam diri peserta didik 

sendiri yaitu keinginan berhasil untuk belajar dan kebutuhan akan cita-cita 

sedangkan eksternal berasal dari luar peserta didik yaitu adanya penghargaan 

lingkungan belajar yang kondusif dan kegiatan belajar yang menarik. 

                                                                 
10

Said Agel Husin Al Munawar dan Fadhal AR Bafadal, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: 

PenerbitJ-Art, 2004), h. 597. 
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"Motivasi belajar dapat dilihat dari karakteristik tingkah laku peserta didik 

yang  menyangkut minat, perhatian, aktifitas dan partisipasi peserta didik dalam 

proses pembelajaran. Peserta didik yang memiliki motivasi dalam belajar akan 

menampakkan minat yang besar dan perhatian penuh dalam proses belajar".
11

 

Begitu juga sebaliknya peserta didik yang mempunyai motivasi yang rendah 

dalam belajar akan menampakkan, kemalasan, keengganan, cepat bosan dan 

berusaha menghindar dari kegiatan belajar. 

Hakikat motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada pada 

peserta didik  yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku, 

pada umumnya dengan beberapa indikator yang mendukung yaitu: 

1. Adanya hasrat dan keinginan berhasil.  

2. Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar.  

3. Adanya harapan dan cita-cita masa depan. 

4. Adanya penghargaan dalam belajar.  

5. Adanya kegiataan yang menarik dalam belajar. 

6. Adanya lingkungan belajar yang kondusif, sehingga memungkinkan seorang 

peserta didik dapat belajar dengan baik. 

7. Menggerakan berarti menimbulkan kakuatan pada individu. 

8. Adanya mengarahkan atau menyalurkan tingkah laku.
12

 

Dari indikator diatas bahwasanya motivasi sebagai dorongan internal dan 

eksternal pada peserta didik yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan 

tingkah laku, dan untuk mengarahkan atau menyalurkan kekuatan individu.  

 

 

 

                                                                 
11

E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007),  

h. 58.  
12

Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h. 72. 
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Tabel 1.1 

Data Awal Motivasi Belajar Peserta didik Kelas VIII 

Semester I SMP Tunas Dharma Tahun Ajaran 2016-2017 

 

  25  

 

   20 --------------------------------------------20 

 

   15 

   ------------------------------11 

         10 

   

     5---------------5    

  

0  

          Motivasi Tinggi          Motivasi Sedang        Motivasi Rendah 

Dari hasil di atas peneliti berencana untuk melakukan penelitaan kualitatif 

yaitu menggunakan hadiah dan hukuman terhadap motivasi pada pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam. Dengan menggunakan observasi hal ini terbukti bahwa 

hasil observasi dari 36 peserta didik yang memiliki motivasi belajar tinggi 5 

orang atau 14%, yang memiliki motivasi belajar sedang sebanyak 8 orang atau 

22%, sedangkan yang memiliki motivasi rendah 23 orang atau 64%. Dengan 

demikian dapat penulis simpulkan bahwa motivasi peserta didik di SMP Tunas 

Dharma  masih rendah.  
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Salah satu pendekatan yang dapat meningkatkan perhatian dan membuat 

peserta didik lebih aktif adalah dengan memberikan hadiah berupa penghargaan 

serta pujian dan hukuman. Pujian merupakan dorongan bagi seseorang untuk 

belajar lebih giat, pujian selalu berhubungan dengan prestasi yang baik”.
13

 

Hadiah adalah ganjaran yang bentuknya pemberian yang berupa barang seperti 

pena, pensil, buku tulis, bolpoint, pengaris, buku bacaan, atau disebut juga 

ganjaran materi.
14

 

Selain memberikan motivasi di atas, pemberian hukuman perlu 

dilaksanakan. Hukuman merupakan salah satu alat dari sekian banyak alat 

lainnya yang digunakan untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan dan 

mengurangi perilaku yang tidak diinginkan.
15

 Hal ini dimaksudkan agar peserta 

didik berusaha menghindari hukuman yang dijanjikan gurunya dengan berusaha 

giat belajar. Pemberian hadiah dan hukuman merupakan bagian dari proses 

pendidikan. Pemberian hukuman bertujuan untuk memberikan efek jera dan 

mencegah berlanjutnya perilaku negatif dan pemberian hadiah berguna untuk 

penguatan atas perilaku positif. Pemberian hadiah dan hukuman juga dikenal 

dalam ajaran agama termasuk agama Islam. 

Dalam Islam diajarkan tentang adanya surga dan neraka. Siapa saja yang 

melakukan amal buruk (negatif) atau mengingkari ajaran Allah SWT adalah dosa 

(diberi hukuman), dan siapa saja yang melakukan amal baik (positif) dan 

                                                                 
13

Sardiman, Op.Cit., h. 94.  
14

Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Op.Cit., h.150. 
15

 Mamiq Gaza,  Bijak Menghukum Siswa (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h.17. 
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mematuhi perintah serta meninggalkan larangan-Nya, maka akan diberi pahala 

atau reward. Allah berfirman dalam surah Al-Zalzalah: 7-8: 

                              

 

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya 

Dia akan melihat (balasan)nya. Dan Barangsiapa yang mengerjakan 

kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya 

pula.” (Q.S. Al-Zalzalah: 7-8).
16

 

 

Pemberian hadiah dan hukuman telah dilaksanakan di SMP Tunas Dharma 

dalam berbagai kegiatan peserta didik. Penerapan hadiah yang telah berlangsung 

misalnya pemberian hadiah lalu diumumkan ketika upacara bendera bagi peserta 

didik yang mendapatkan peringkat I-III, ketika peserta didik memenangkan 

lomba berupa pemberian hadiah dan piagam. Begitu pula dengan pemberian 

hukuman sebagai contoh ketika peserta didik yang sering terlambat masuk kelas 

maka dipanggil ke ruang BK (Bimbingan dan Konseling) untuk dimintai 

keterangan lalu disuruh menyapu halaman futsal, ketika peserta didik membolos 

dari sekolah dengan dijemur di halaman, peserta didik membuat gaduh di kelas 

ketika berlangsungnya kegiatan pembelajaran maka diberikan teguran atau 

dipanggil oleh guru yang bersangkutan.
17

 

Demikian juga ketika peserta didik melakukan pelanggaran secara berulang 

maka penerapan hukuman disesuaikan dengan jenis pelanggarannya, seperti: 

membolos lebih dari tiga kali maka pihak sekolah memanggil orang tua peserta 
                                                                 

16
Said Agel Husin Al Munawar dan Fadhal AR Bafadal, Op.Cit.,  h. 599. 

17
Kurtubi, Guru Pendidikan Agama Islam, SMP Tunas Dharma Way Galih, Wawancara, 

Tanggal 25 Januari 2016 
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didik untuk dimintai keterangan dan ketika peserta didik membolos lebih dari 

tujuh kali maka diberlakukan skorsing selama satu minggu dengan membuat 

laporan setiap harinya ke sekolah pada jam terakhir proses pembelajaran. 

Dengan diberlakukan pemberian hadiah dan hukuman yang telah 

berlangsung kurang lebih 2 (dua) tahun, idealnya para peserta didik termotivasi 

untuk belajar agama, mematuhi peraturan-peraturan sekolah dan berprilaku 

sesuai yang diharapkan. Fenomena yang penulis temukan, pemberian hadiah dan 

hukuman yang telah berlangsung sudah menunjukkan adanya tanda-tanda 

perubahan perilaku dan gejala tumbuhnya motivasi belajar agama peserta didik, 

terbukti banyak peserta didik yang menjalankan piket kebersihan masjid dan 

kelas, masuk kelas tepat waktu, berseragam dengan rapih, dan sebagian peserta 

didik minta tugas pelajaran ketika guru yang bersangkutan berhalangan hadir. 

Permasalahannya, fenomena yang ada hingga sekarang masih ada sebagian 

peserta didik yang membolos, absen tanpa alasan yang tepat, mengotori tembok, 

dan makan dikantin ketika sedang proses pembelajaran. Dari fenomena dan 

permasalahan yang terjadi di SMP Tunas Dharma tersebut, maka penulis tertarik 

untuk mengadakan penelitian, sejauhmana efektivitas pemberian hadiah dan 

hukuman terhadap motivasi belajar PAI peserta didik. 

 

D. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  masalah  penelitian  dapat 

diidentifikasi sebagai berikut: 
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1. Kurangnya motivasi belajar PAI peserta didik kelas VIII di SMP Tunas 

Dharma Way Galih. 

2. Kurangnya pemberian penguatan oleh guru sebagai bentuk perhatian 

kepada peserta didik. 

3. Masih banyaknya peserta didik yang melakukan pelanggaran tata tertib 

sekolah. 

Kenyataan ini yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti mengenai 

efektivitas pemberian hadiah dan hukuman terhadap motivasi belajar PAI peserta 

didik kelas VIII  SMP Tunas Dharma Way Galih Lampung Selatan. 

 

E. Batasan Masalah 

Kemudian karena adanya keterbatasan baik tenaga dan waktu supaya hasil 

penelitian lebih berfokus maka penelitian tidak akan melakukan penelitian 

terhadap keseluruhan yang ada pada objek atau situasi tertentu, tatap perlu 

menentukan batasan masalah.
18

 Adapun batasan masalah dalam penelitian ini 

yaitu: 

1. Proses pemberian hadiah dan hukuman dalam pendidikan Islam yang 

diterapkan di SMP Tunas Dharma 

2. Motivasi belajar PAI peserta didik VIII SMP Tunas Dharma setelah 

mendapatkan hadiah dan hukuman. 

 

                                                                 
18

Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2014), h. 396.  
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F. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

penulis dalam penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut: Apakah 

efektif pelaksanaan pemberian hadiah dan hukuman terhadap motivasi belajar 

PAI peserta didik kelas VIII SMP Tunas Dharma? 

 

G. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektif atau 

tidaknya pemberian hadiah dan hukuman terhadap motivasi belajar PAI 

peserta didik kelas VIII  SMP Tunas Dharma Way Galih. 

2. Manfaat  Penelitian 

a. Secara Teoritis 

Dari hasil penelitian dapat digunkan sebagai bahan masukan bagi para 

guru PAI untuk meningkatkan minat belajar peserta didik di SMP Tunas 

Dharma Way Galih Lampung Selatan. 

b. Secara Praktis 

Sebagai dasar pertimbangan kebijakan peningkatan pelaksanaan 

pendidikan Islam di sekolah dalam rangka mendidik peserta didik sesuai 

dengan konsep Islam. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Motivasi Belajar Peserta didik Mata Pelajaran PAI 

1. PAI dan Pembelajaran PAI di SMP 

a. Pengertian PAI 

Pendidikan agama Islam (PAI) merupakan usaha sadar dan 

terencana untuk menyiapkan peserta didik dalam meyakini, memahami, 

dan mengamalkan Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau 

latihan. PAI yang pada hakekatnya merupakan sebuah proses itu, dalam 

perkembangannya juga dimaksud sebagai rumpun mata pelajaran yang 

diajarkan di sekolah maupun perguruan tinggi.
19

 

Menurut Zakiah Daradjat pendidikan agama Islam adalah 

pendidikan dengan melalui ajaran-ajaran agama Islam, yaitu berupa 

bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar nantinya setelah selasai 

dari pendidikan ia dapat memahami, mengahayati dan mengamalkan 

ajaran-ajaran agama Islam yang telah di yakininya secara menyeluruh, 

serta menjadikan ajaran agama Islam itu sebagai suatu pendangan 

hidupnya demi keselamatan dan kesejatraan hidup di dunia maupun di 

akhirat kelak.
20

 

                                                                 
19

Nazarudin, Manajemen Pembelajaran (Yogyakarta: Teras, 2007), h. 12. 
20

Zakiah Daradjat, et. al.  Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 86. 
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Dari pengertian tersebut dapat dikemukakan bahwa kegiatan 

(pembelajaran) PAI diarahkan untuk meningkatkan keyakinan, 

pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama Islam peserta 

didik, disamping untuk membentuk keshalehan sosial. Dalam arti, 

kualitas atau keshalehan pribadi itu diharapkan mampu memancar keluar 

dalam hubungan keseharian dengan manusia lainnya (bermasyarakat) 

baik yang seagama maupun yang tidak serta dalam berbangsa dan 

bernegara sehingga dapat terwujud persatuan dan kesatuan nasional 

(ukhuwah wathoniyah) dan bahkan ukhuwah insaniyah.
21

 

Berikutnya, PAI dapat dimaknai dari dua sisi yaitu: Pertama, ia 

dipandang sebagai sebuah mata pelajaran seperti dalam kurikulum 

sekolah umum (SD, SMP, SMA). Kedua, ia berlaku sebagai rumpun 

pelajaran yang terdiri atas mata pelajaran Aqidah Akhlak, Fiqih, 

AlQur‟an-Hadis, Sejarah Kebudayaan Islam dan Bahasa Arab seperti 

yang diajarkan di Madrasah (MI, MTs dan MA). Pada bagian ini 

pendidikan nilai PAI dimaksudkan pada pemaknaan yang pertama 

walaupun dalam kerangka umum dapat mencakup keduanya.
22

 

b. Peranan Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan agama Islam adalah merupakan alat pengontrol dan 

pengendali hidup manusia, yakni agama yang memberikan pedoman dan 

                                                                 
21

Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di 

Sekolah (Bandung: Rosdakarya, 2002), h. 75 et seq. 
22

Rohmat Mulyana, Mengartikulasikan Pendidikan Nilai (Bandung: Alfabeta, 2004), h. 198. 
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petunjuk sebagai syarat yang harus dilaksanakan di dalam menciptakan 

sikap dan perilaku yang baik sesuai ajaran agama Islam serta mempunyai 

akhlak mulia. Sebagai mana digaskan oleh Athiyah Al Abrasy yang 

mengatakan “jiwa dari pendidikan agama Islam ialah pendidikan moral 

dan akhlak”.
23

 

Untuk mencapai sasaran yang diharapkan, maka setiap guru agama 

hendaknya menyadari bahwa pendidikan agama bukunlah sekedar 

mengajarkan agama, akan tetapi pendidikan agama harus diwujudkan 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Sedangkan tugas atau peranan guru pendidik agama Islam adalah: 

1) Mengajarkan ilmu pengetahuan Islam 

2) Menanamkan keimanan dalam jiwa anak 

3) Mendidik anak agar menjalankan agama 

4) Mendidik agar berbudi pekerti yang luhur. 

c. Pengertian Pembelajaran PAI di SMP 

Pembelajaran dalam pendidikan berasal dari kata instruction yang 

berarti pengajaran. Pembelajaran merupakan aktualisasi kurikulum yang 

menuntut guru menciptakan dan menumbuhkan kegiatan peserta didik 

                                                                 
 
23

Muhammad Athiyah Al-Abrasy, Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam (Jakarta: Bulan 

Bintang 1970), h. 3.  
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sesuai dengan rencana yang telah diprogramkan.
24

 Dalam hal ini 

termasuk tujuan Pendidikan Agama Islam.  

Proses pembelajaran pada hakekatnya merupakan interaksi peserta 

didik dengan lingkungan sehingga terjadi perubahan perilaku yang baik. 

Dalam interaksi tersebut banyak diketahui oleh faktor internal yang 

dipengaruhi oleh diri sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari 

lingkungan pembelajaran, tugas seorang guru yang utama adalah 

mengkondisikan lingkungan agar menunjang perubahan perilaku peserta 

didik.
25

 

Sedangkan pembelajaran Pendidikan Agama Islam adalah suatu 

proses yang bertujuan untuk membantu peserta didik dalam belajar 

Agama Islam. Pembelajaran ini akan lebih membantu dalam 

memaksimalkan kecerdasan peserta didik yang dimiliki, menikmati 

kehidupan, serta kemampuan untuk berinteraksi secara fisik dan sosial 

terhadap lingkungan.
26

 Sebagai salah satu mata pelajaran yang 

mengandung muatan ajaran Islam dan tatanan nilai kehidupan islami, 

pembelajaran PAI perlu diupayakan melalui perencanaan yang baik agar 

dapat mempengaruhi pilihan, putusan dan pengembangan kehidupan 

                                                                 
24

E. Mulyasa, Implementasi Kurikulum 2004 Panduan Pembelajaran KBK (Bandung: Remaja 

Rosda Karya, 2004), h. 117. 
25

Ibid., h.100. 
26

Mukhtar, Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Misaka Galiza, 2003), h. 

14. 
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peserta didik. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 

pembelajaran PAI di SD, SMP, SMA yaitu: 

1) Pendidikan Agama Islam sebagai usaha sadar, yakni suatu kegiatan 

bimbingan, pengajaran dan atau latihan yang dilakukan secara 

berencana dan sadar atas tujuan yang hendak dicapai.  

2) Peserta didik disiapkan untuk mencapai tujuan, dalam arti dibimbing, 

diajari atau dilatih dalam meningkatkan keyakinan, pemahaman, 

penghayatan dan pengamalan terhadap ajaran agama Islam.  

3) Pendidik melakukan kegiatan bimbingan dan latihan secara sadar 

terhadap peserta didik untuk mencapai tujuan Pendidikan Agama 

Islam.  

4) Kegiatan pembelajaran PAI diarahkan untuk meningkatkan keyakinan, 

pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama Islam peserta 

didik.
27

 

Pembelajaran PAI diharapkan mampu mewujudkan ukhuwah 

islamiyah dalam arti luas, ini karena PAI bukan hanya mengajarkan 

pengetahuan tentang agama Islam, tetapi juga untuk diamalkan dalam 

kehidupan sehari-hari (membangun etika sosial).  

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pengertian pembelajaran 

agama Islam adalah proses pendidikan yang memfokuskan untuk 

                                                                 
27

Muhaimin  et. al. Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama di 
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mempelajari agama Islam sehingga peserta didik menguasai tiga tahapan 

pengajaran (kognisi, afeksi dan psikomotor) yang berkaitan dengan 

masalah Islam.
28

 Tahapan pengajaran agama Islam secara kognisi yakni 

pengetahuan dan pemahaman peserta didik terhadap ajaran dan nilai-nilai 

yang terkandung dalam ajaran Islam, pada tahapan ini peserta didik 

diharapkan memahami materi-materi pendidikan agama Islam. Pada 

tahapan kedua, pengajaran agama Islam afeksi yakni pengajaran yang 

terjadi proses internalisasi ajaran dan nilai-nilai agama kedalam diri didik, 

dalam arti menghayati dan menyakininnya. Tahapan ketiga, pengajaran 

psikomotorik, dimana pengajaran agama nislam yang telah diajarkan, 

mampu memberikan motivasi dan rangsangan pada tingkahlaku peserta 

didik. 

Jadi, Pembelajaran PAI  adalah suatu pembelajaran berupa usaha 

bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar kelak setelah selesai 

pendidikannya dapat memahami dan mengamalkan ajaran Islam serta 

menjadikannya sebagai pandangan hidup. 

d. Tujuan pembelajaran PAI 

Pada dasarnya melalui proses pendidikan akan membentuk 

kepribadian seseorang.
29

 Tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam di 

sekolah, khususnya SMP adalah peserta didik memahami dan menghayati 

                                                                 
28

Ibid, h. 79. 
29
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konsep-konsep dan hukum-hukum agama Islam dan mampu 

menerapkannya dalam prilaku khidupan sehari-hari. Sehingga mampu 

menjadi generasi muda yang cerdas dan berakhlak mulia sebagaimana 

tujuan pendidikan yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945.  

Tujuan pendidikan Islam merupakan suatu faktor yang sangat 

penting di dalam pendidikan, karena tujuan merupakan suatu faktor yang 

sangat penting di dalam pendidikan, karena tujuan merupakan arah yang 

hendak dicapai atau yang hendak dituju oleh pendidikan. Demikian 

halnya dengan pendidikan agama Islam, maka tujuan pendidikan agama 

Islam itu adalah tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan agama Islam 

dalam kegiatan pelaksanaan pendidikan agama Islam. 

Menurut Zakiah Daradjat Pendidikan Agama Islam mempunyai 

tujuan-tujuan yang berintikan tiga aspek yaitu iman, ilmu dan amal.
30

 

Secara umum, pendidikan agama Islam bertujuan untuk 

meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, dan pengalaman 

peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi insan yang muslim, 

beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt. serta berakhlak mulia dalam 

kehidupan pribadi, bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Sesuai 

dengan hakikat penciptaan manusia, yaitu agar manusia menjadi pengabdi 

Allah yang patuh dan setia. Dalam firman Allah Swt. 
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Artinya: “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan 

supaya mereka mengabdi kepada-Ku”. (Q.S Adzariyat:56)
31

 

 

Ayat ini menjelaskan tentang ciptaan Allah baik berupa jin atau 

manusia tidak lain adalah untuk menyembah-Nya dan mentaati segala 

perintahnya serta menjauhi segala larangan-Nya. 

Maka dapat disimpulkan tujuan mata pelajaran PAI adalalah 

terbentuknya peserta didik yang memiliki akhlak yang mulia (budi pekerti 

yang luhur). Tujuan ini yang sebenarnya merupakan misi utama diutusnya 

Nabi Muhammad Saw di dunia.  

e. Fungsi Pembelajaran PAI  

Kurikulum pendidikan agama Islam untuk sekolah/madrasah 

berfungsi sebagai berikut: 

1) Pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketaqwaan peserta 

didik kepada Allah SWT yang telah ditanamkan dalam lingkungan 

keluarga. 

2) Penanaman nilai sebagai pedoman hidup untuk mencari kebahagiaan 

hidup di dunia dan di akhirat. 
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3) Penyesuaian mental, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya dan dapat mengubah lingkungannya sesuai dengan 

ajaran agama Islam.  

4) Perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan, kekurangan dan 

kelemahan peserta didik dalam keyakinan, pemahaman pengalaman 

ajaran dalam kehidupan sehari-hari. 

5) Pencegahan, yaitu untuk menangkal hal-hal negatif dari lingkungannya 

atau budaya lain yang dapat membahayakan dirinya. 

6) Pengajaran, tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum, 

sistem dan fungsi nasionalnya. 

7) Penyaluran, yaitu untuk menyalurkan anak-anak yang memiliki bakat 

khususnya di bidang agama Islam.
32

 

f. Kurikulum pembelajaran PAI 

Kurikulum adalah suatu program pendidikan yang disediakan untuk 

pembelajaran peserta didik. Dengan program itu para peserta didik 

melakukan berbagai kegiatan belajar, sehingga terjadi perubahan dan 

perkembangan tingkah laku peserta didik, sesuai dengan tujuan 

pendidikan dan pembelajaran. Dengan kata lain, sekolah menyediakan 

lingkungan bagi peserta didik yang memberikan kesempatan belajar. Itu 
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Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi: Konsep dan 

Implementasi Kurikulum 2004 (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), h. 134 et seq. 



40 
 

sebabnya, suatu kurikulum harus disusun sedemikian rupa agar maksud 

tersebut dapat tercapai.
33

 

Kurikulum sebagai suatu sistem keseluruhan memiliki komponen-

komponen yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya, yaitu : 

tujuan, materi, metode dan evaluasi. Komponen-komponen tersebut, baik 

secara sendiri sendiri maupun secara bersama-sama menjadi dasar utama 

dalam upaya mengembangkan sistem pembelajaran. 

1) Komponen Tujuan 

Tujuan kurikulum adalah arah atau sasaran yang hendak dituju 

oleh proses penyelenggaraan pendidikan. Dalam setiap kegiatan 

sepatutnya mempunyai tujuan, karena menuntun kepada apa yang 

hendak dicapai, tujuan tersebut meliputi : 

a) Tujuan domain kognitif yaitu tujuan yang mengarah pada 

pengembangan akal dan intelektual peserta didik. 

b) Tujuan domain afektif yaitu tujuan yang mengarah pada 

penggerakan hati nurani para peserta didik. 

c) Tujuan domain psikomotor yaitu tujuan yang menngarah pada 

pengembangan ketrampilan jasmani peserta didik.
34

 

Sekilas jika diperhatikan dari tujuan diatas merupakan tujuan 

pendidikan Islam, karena antara tujuan pendidikan nasional dengan 
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tujuan pendidikan islam cenderung mempunyai kesamaan yang kuat 

yaitu menciptakan insani yang beriman dan bertakwa serta mempunyai 

pengentahuan intelektual dan ketrampilan. Dan setiap mata pelajaran 

mempunyai tujuan sendiri dan berbeda dengan tujuan yang hendak 

dicapai oleh mata ajaran lainnya. Tujuan mata pelajaran merupakan 

penjabaran dari tujuan kurikulum dalam rangka mencapai tujuan 

pendidikan nasional. 

2) Komponen Isi 

Komponen isi dan struktur program atau materi merupakan 

bahan yang diprogamkan guna mencapai tujuan pendidikan yang telah 

ditetapkan. Materi kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan 

pendidikan nasional. Dalam hal ini tujuan pendidikan nasional 

merupakan target tertinggi yang hendak dicapai melalui penyampaian 

materi kurikulum.
35

 Untuk itu, dalam menentukan isi kurikulum 

diperlukan keterlibatan ahli bidang studi yang terkait. Merekalah yang 

dianggap lebih mengetahui mana yang sepatutnya menjadi isi 

kurikulum. 

3) Komponen Metode 

Metode adalah cara yang digunakan untuk menyampaikan materi 

pelajaran dalam upaya mencapai tujuan kurikulum. Metode atau 

strategi pembelajaran menempati fungsi yang penting dalam 
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kurikulum, karena memuat tugas-tugas yang perlu dikerjakan oleh 

peserta didik dan guru. Karena itu, penyusunannya hendaknya 

berdasarkan analisa tugas yang mengacu pada tujuan kurikulum dan 

berdasarkan perilaku awal peserta didik.
36

 

4) Komponen Evaluasi 

Komponen evaluasi sangat penting artinya bagi pelaksanaan 

kurikulum. Hasil evaluasi dapat memberi petunjuk kepada apakah 

sasaran yang ingin dituju dapat tercapai atau tidak. Di samping itu, 

evaluasi juga berguna untuk menilai apakah proses kurikulum berjalan 

secara optimal atau tidak.  Evaluasi merupakan suatu komponen 

kurikulum, karena kurikulum adalah pedoman penyelenggaraan 

kegiatan belajar mengajar. Dengan evaluasi dapat diperoleh informasi 

yang akurat tentang penyelenggaraan pembelajaran dan keberhasilan 

peserta didik. Berdasarkan informasi tersebut dapat dibuat keputusan 

tentang kurikulum itu sendiri, pembelajaran, kesulitan dan upaya 

bimbingan yang perlu dilakukan.
37

 

 

2. Motivasi Belajar 

a. Pengertian Motivasi Belajar 

Motivasi berasal dari kata motif  yang dapat diartikan sebagai daya 

upaya mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif dapat 
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dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam dan di dalam subjek untuk 

melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan. 

Motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak yang telah menjadi 

aktif. Motif menjadi aktif pada saat-saat tertentu, terutama bila kebutuhan 

untuk mencapai tujuan sangat dirasakan/mendesak.
38

  

Selanjutnya ada pula yang menyatakan motivasi adalah pendorong 

suatu usaha yang disadari untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang 

agar ia tergerak hatinya untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga 

mencapai hasil atau tujuan tertentu.
39

 Hal ini sesuai dengan firman Allah 

dalam Q.S. Al-Kahfi: 110. 

                            

                            

 

Artinya: Katakanlah Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, 

yang diwahyukan kepadaku: "Bahwa Sesungguhnya Tuhan kamu 

itu adalah Tuhan yang Esa". Barangsiapa mengharap 

perjumpaan dengan Tuhannya, Maka hendaklah ia mengerjakan 

amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun 

dalam beribadat kepada Tuhannya". (QS. Al-Kahfi: 110).
40

 

 

Motivasi adalah daya atau perbuatan yang mendorong seorang 

seseorang; tindakan atau perbuatan merupakan gejala sebagai akibat dari 

adanya motivasi tersebut. Seorang pesrta didik dapat belajar dengan giat 
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karena motivasi dari luar dirinya. Misalnya ada dorongan dari orang tua 

atau gurunya.
41

 Sedangkan menurut Meslow yang dikutip oleh Slameto 

“Meslow percaya bahwa tingkah laku manusia dibangkitkan dan 

diarahkan oleh kebutuhan-kebutuhan tertentu.
42

 

Dari beberapa defenisi tentang motivasi di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa motivasi anak dalam hal ini motivasi belajar yaitu 

suatu dorongan dimana peserta didik akan aktif untuk melakukan 

kegiatan belajar, hal ini merupakan faktor psikis yang bersipat non 

intlektual yang dilakukan karena sesuai dengan kebutuhan dalam rangka 

mencapai tujuan yang diharapkan.  

b. Tujuan Motivasi 

Secara umum tujuan motivasi bahwa adalah untuk menggerakkan 

atau menggugah seseorang agar timbul keinginan dan kemauannya untuk 

melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil atau mencapai 

tujuan tertentu.
43
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c. Macam-macam Motivasi 

Ada beberapa macam motivasi belajar dalam diri manusia, yang 

digolongkan menurut pendapat para ahli. Beberapa macam motivasi 

menurut sardiman:
44

 

1) Motivasi dilihat dari dasar pembentukannya  

a) Motif-motif bawaan 

Yang dimaksud dengan motif bawaan adalah motif yang dibawa 

sejak lahir, jadi motivasi itu ada tampa dipelajari. Contohnya 

dorongan untuk makan, dorongan untuk minum, dorongan untuk 

bekerja, untuk beristirahat, dorongan seksual. Motif-motif ini 

seringkali disebut motif-motif yang disyaratkan secara biologis. 

b) Motif-motif yang dipelajari 

Maksudnya motif-motif yang timbul karena dipelajari. Sebagai 

contoh: dorongan untuk belajar suatu cabang ilmu pengetahuan, 

dorongan untuk mengejar sesuatu didalam masyarakat. Matif-

motif ini seringkali disebut dengan motif-motif yang diisyaratkan 

secara sosial. Sebab manusia hidup dalam lingkungan sosial 

dengan sesama manusia yang lain, sehingga motivasi itu 

terbentuk. 
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2) Jenis motivasi menurut pembagian dari Woodworth dan Marquis 

a) Motif atau kebutuhan organisasi, meliputi: kebutuhan untuk 

minum, makan, bernapas, berbuat dan kebutuhan untuk 

beristirahat. 

b) Motif daruran. Yang termasuk dalam jenis motif ini antara lain: 

dorongan untuk menyelamatkan diri, dorongan untuk membalas, 

untuk berusaha, untuk memburu. 

c) Motif-motif objektif. Dalam dalam hal ini manyangkut kebutuhan 

untuk melakukan eksplorasi, melakukan menipulasi, untuk 

menruh minat. 

 

3) Motivasi jasmaniah dan rohaniah 

Ada beberapa ahli yang menggolongkan jenis motivasi itu  

manjadi dua jenis yakni motivasi jasmaniah dan motivasi rohaniah. 

Yang termasuk motivasi jasmani serperti misalnya: reflesi, insting 

otomatis, nafsu. Sedangkan yang termasuk motivasi rohaniah adalah 

kemauan. 

Soal kemauan itu pada sertiap diri manusia terbentuk melalui 

empat momen. 

a) Momen timbul alasan. 

Alasan baru itu bisa karena untuk menghormat tamu atau mungkin 

tidak untuk mengecewakan. 

b) Momen pilihan 

Momen pilihan, maksudnya dalam keadaan pada waktu ada 

alternatif-alternatif yang mengakibatkan persaingan di antara 

alternative atau alasan-alasan itu. 
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c) Momen keputusan 

Persaingan antara berbagai alasan, sudah barang tentu akan 

berkhir dengan dipilihnya alternative. Satu alternatif yang dipilih 

inilah yang menjadi putusan untuk dikerjkan. 

d) Momen bentuknya kemauan 

Kalau seseorang sudah menetapakan satu putusan untuk 

dikerjakan, timbulah dorongan pada diri seseorang untuk 

bertindak, melaksanakan putusa itu. 

4) Motivasi instrinsik dan ekstrinsik 

a) Motivasi Instrinsik 

Yang dimaksud dengan motivasi instrinsik adalah motif-motif 

yang menjadi aktif atau berfungsinya tida perlu dirangsang dari 

laur, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk 

melakukan sesuatu. 

b) Motivasi ekstrinsik. 

Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif berfungsinya 

karena adanya perangsang dari laur. Sebagai contoh seseorang itu 

belajar, karena tahu besok paginya akan ujian dengan harapan 

mendapatkan nilai baik, sehingga akan dipiji pacarnya ataupun 

temannya. Jadi yang penting  bukan karena belajar mengetahui  

sesuatu, tetapi ingin mendapatkan nilai yang baik, atau agar 

mandapatkan hadiah. 

 

d. Macam-macam Motivasi yang Akurat di Sekolah 

Ada beberapa bentuk motivasi yang dapat digunakan guna 

mempertahankan minat peserta didik terhadap bahan pelajaran yang 

diberikan. bentuk-bentuk motivasi dimaksud adalah:
45
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1) Memberi angka 

Angka ini dimaksud sebagai simbol atau nilai dari hasil dari 

aktifitas belajar.  Angka  yang diberikan  kepada  setiap  peserta didik  

biasanya bervariasi,  sesuai  hasil  ulangan yang  telah  mereka  

peroleh  dari  hasil penilaian  guru,  bukan  karena  belas  kasihan  

guru. Angka merupakan alat motivasi yang cukup memberikan 

rangsangan kepada peserta didik untuk mempertahankan bahkan lebih 

meningkatnya prestasi belajar mereka. Pemberian angka/nilai yang 

baik juga penting diberikan kepada peserta didik yang kurang 

bergairah belajar bila hal itu dianggap dapat memotivasi anak didik 

untuk belajar lebih semangat. 

Angka-angka yang baik bagi peserta didik merupakan  motivasi  

yang sangat kuat, tetapi ada juga, bahkan banyak peserta didik bekerja 

atau belajar hanya ingin mengejar nilai pokok kelas saja. Ini 

menunjukkan motivasi yang dimilikinya kurang berbobot bila 

dibandingkan dengan peserta didik yang menginginkan angka  baik.  

Namun  demikian  semua  itu  harus  diingatoleh  guru  bahwa 

pencapaian  angka-angka  seperti  itu  belum  merupakan  hasil  

belajar  yang sejati,  hasil  belajar  yang  bermakna.  Oleh  karena  itu  

langkah  yang  harus ditempuh oleh guru adalah bagaimana cara 

memberikan angka-angka yang dapat dikaitkan dengan value yang 

terkandung di dalam setiap pengetahuan yang diajarkan kepada para 
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siswa sehingga tidak sekedar kognitif saja tetapi juga keterampilan 

dan afeksinya. 

2) Hadiah 

Hadiah adalah sesuatu yang diberikan sebagai penghargaan 

atau kenang-kenangan/cenderamata. hadiah yang diberikan kepada 

orang lain bisa berupa apa saja tergantung dari keinginan pemberi. 

atau bisa juga disesuaikan dengan prestasi yang dicapai seseorang. 

pemberian hadiah bisa diterapkan disekolah. guru dapat memberikan 

hadiah kepada peserta didik yang berprestasi. pemberian hadiah tidak 

mesti dilakukan pada waktu kenaikan kelas. tetapi dapat pula 

dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, 

guru dapat memberikan hadiah berupa apa saja kepada peserta didik 

yang berprestasi dalam  menyelesaikan tugas, benar menjawab 

ulangan formatif, dapat meningkatkan disiplin belajar, taat pada tata 

tertib sekolah dan sebagainya. 

Keampuhan hadiah sebagai alat untuk mendapatkan umpan 

balikakan terasa jika penggunaannya tepat. Terlalu sering 

memberikan hadiah tidak dibenarkan, sebab hal itu akan menjadi 

kebiasaan yang kurang menguntungkan dalam pembelajaran. 

Dikhawatirkan peserta didik giat belajar bila hasil kerjanya mendapat 

imbalan dari guru. karena ada hadiah baru peserta didik bekerja 

dengan giat, tapi bila tidak ada maka anak didik malas bekerja. 
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3) Pujian 

Pujian adalah motivasi yang positif. Setiap orang senang dipuji. 

Orang yang dipuji merasa bangga karena hasil pekerjaannya 

mendapat pujian dari orang lain. kata-kata seperti “kerjamu bagus”, 

“kerjamu rapi” selamat sang juara baru”  dan sebagainya adalah 

sejumlah kata-kata yang biasanya digunakan orang lain untuk memuji 

orang-orang tertentu yang dianggap berprestasi. 

Dalam kegiatan pembelajaran, pujian dapat dimanfaatkan 

sebagai alat motivasi. guru dapat memakaipujian untuk 

menyenangkan peraaan peerta didik.peserta didik senang jika 

mendapatkan perhatian dari guru. Dengan memberikan perhtian 

peserta didik merasa diawasi dan tidak akan dapat berbuat menurut 

kehendaknya.pujian dapat berfungsi mengarahkan kegiatan peserta 

didik pada hal-hal yang menunjang tercapainya tujuan pengjaran. 

4) Gerakan tubuh 

Gerakan tubuh dalam bentuk mimik yang cerah, dengan 

senyum, mengangguk, acungan jempol, tepuk tangan, memberi salam, 

menaikkan bahu, geleng-geleng kepala, menaikkan tangan dan lain 

sebagainya adalah sejumlah gerakan fiisk yang dapat memberikan 

umpan balik dari peserta didik. 
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5) Memberikan Tugas 

Tugas adalah suatu pekerjaan yang menuntut pelaksanaan 

untuk diselesaikan. Guru dapat memberikan tugas kepada peserta 

didik sebgaai bagian yang tak terpisahkan dari tugas belajar peserta 

didik. Peserta didik yang menyadari akan mendapat tugas seteah 

mereka menerima pembelajaran, akan memperhatikan penyampaian 

bahan pembelajaran. 

6) Memberikan ulangan 

Ulangan adalah salah satu strategi yang penting dalam 

pengajaran. selain berfungsi sebagai evaluasi proses dan evaluasi 

produk, kepentingan laiinya juga untuk mendapatkan umpan balik 

dari peserta didik. 

7) Mengetahui Hasil 

Ingin mengetahui hasil adalah sikap yang melekat di dalam diri 

setiap orang.  Jadi, setiap orang selalu ingin mengetahui sesuatu yang 

belum diketahuinya. 

Dengan mengetahui hasil dari apa yang telah dilakukan peserta 

didik, apalagi hasilnya dengan prestasi yang tinggi dapat mendorong 

peserta didik untuk mempetahankannya, bahkan berusaha 

meningkatkannya di kemudian hari dengan cara giat belajar dirumah 

atau disekolah.  
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8) Hukuman 

Hukuman adalah reinforcement yang negatif, tetapi diperlukan 

dalam pendidikan. Hukuman yang dimaksud di sini tidak seperti 

hukuman penjara atau hukuman potong tangan. Tetapi hukuman yang 

bersifat mendidik. Kesalahan anak didik yang melanggar disiplin 

diberi hukuman berupa sanksi dari guru. 

e. Fungsi Motivasi  

Motivasi menjadi energi aktif yang menyebabkan terjadinya suatu 

perubahan pada diri seseorang yang tampak pada kejiwaan, perasaan, dan 

juga emosi sehingga mendorong individu untuk bertindak dan melakukan 

sesuatu karena adanya tujuan, kebutuhan ataupun keinginan yang harus 

terpuaskan. Dengan demikian fungsi motivasi adalah sebagai berikut : 

1) Mendorong manusia untuk berbuat, artinya bahwa motivasi biasa  

dijadikan penggerak atau motor yang melepaskan energi. 

2) Menentukan arah perbuatan ke arah tujuan yang hendak dicapai.  

Dengan demikian motivasi dapat memberikan arah dan  kegiatan  

yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya.  

3) Menyeleksikan perbuatan. Yaitu menentukan perbuatan-perbuatan 

apa yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan dengan 
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menyisikan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan 

tersebut. 
46

 

Menurut kesepakatan para pakar pendidikan, ada tiga fungsi hukuman 

bagi anak, yaitu:  

1) Fungsi Restriktif  

Artinya hukuman dapat menghalangi terulangnya kembali perilaku 

anak yang tidak diinginkan.  

2) Fungsi Pendidikan  

Artinya hukuman yang diterima anak merupakan pengalaman bagi 

anak yang dapat dijadikan pelajaran berharga.  

3)  Fungsi Motivasi 

Artinya hukuman dapat memperkuat motivasi anak untuk 

menghindari perilaku yang tidak diinginkan.
47

 

Menurut Eysenck dan kawan-kawan dalam Encyclopedia of 

Psychology, sebagaimana dikutip oleh Djaali dalam buku berjudul 

Psikologi Pendidikan menjelaskan bahwa fungsi motivasi antara lain 

adalah menjelaskan dan mengontrol tingkah laku. Menjelaskan tingkah 

laku berarti dengan mempelajari motivasi, dapat diketahui mengapa 

siswa melakukan suatu pekerjaan dengan tekun dan rajin, sementara 

siswa lain acuh terhadap pekerjaan itu. Mengontrol tingkah laku 
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maksudnya, dengan mempelajari motivasi dapat diketahui mengapa 

seseorang sangat menyenangi suatu objek dan kurang menyenangi objek 

yang lain.
48

 

f. Faktor yang Mempengaruhi Motivasi 

Menurut Mustaqim dan Abdul Wahib belajar dapat dipengaruhi 

oleh motivasi belajar yang intrinsik artinya dapat dibentuk di dalam diri 

individu, adanya kebutuhan ini dapat berkembang menjadi suatu 

perhatian atau suatu dorongan. Dimana guru dapat merangsang perhatian 

dan dorongan itu dengan banyak cara itu: 

1. Kemasakan 

Dengan motivasi peserta didik harus diperhatikan kematangan 

anak. Karena apabila tidak memperhatikan kematangan ini akan 

mengakibatkan frustasi dan jenuh di dalam proses pembelajaran dapat 

mengurangi kapasitas belajar. Untuk dapat mempengaruhi motivasi 

anak, harus diperhatikan kemasakan anak. Tidak bijaksana untuk 

merangsang aktivitas-aktivitas sebelum individu  masak secara fisik, 

psikis dan sosial.
49

 

2. Usaha yang bertujuan, goal dan Ideal 

Dimana goal dan ideal Apabila didalam mata pelajaran telah 

disesuaikan dengan kebijaksanaan pada kapasitas peserta didik dan 
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sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan anak, usaha yang 

bertujuan dapat dicapai dengan motivasi yang tidak banyak. Semakin 

jelas tujuannya maka makin kuat perbuatan itu didorongan peserta 

didik. Usaha yang bertujuan, goal dan ideal apabila mata pelajaran 

telah disesuaikan dengan bijak sana pada kapasitas anak sesuai 

dengan pertumbuhan dan perkembangannya, usaha yang bertujuan 

dapat dicapai dengan motivasi yang tidak banyak.
50

 

3. Pengetahuan mengenai hasil dalam motivasi 

Setiap usaha harus ada tujuan yang jelas dan usaha tersebut harus 

segera diberitahukan hasilnya karena hal tersebut akan membawa 

pengaruh yang besar bagi peserta didik yang mengerjakannya. Oleh 

karena itu hasil pekerjaan harus diberitahukan supaya dapat 

memperkuat motivasi peserta didik. Pekerjaan yang tidak diketahui 

hasilnya merupakan pekerjaan yang sia-sia dan akibatnya akan 

melemahkan. Pengetahuan mengenai hasil dalam motivasi apabila 

tujuan atau goal sudah terang dan pelajaran  selalu diberitahu tentang 

kemajuan maka dorongan untuk usaha makin besar.
51

 

4. Penghargaan dan Hukuman 

Pemberian penghargaan itu dapat membangkitkan peserta didik untuk 

mempelajari atau mengerjakan sesuatu. Tujuan pemberian 
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penghargaan berperan untuk membuat pendahuluan saja. 

Pengharagaan adalah alat, bukan tujuan. Hendaknya diperhatikan agar 

penghargaan ini menjadi tujuan. Tujuan pemberian penghargaan 

dalam belajar adalah bahwa setelah seseorang menerima penghargaan 

karena telah melakukan kegiatan belajar yang baik, ia akan 

melanjutkan kegiatan belajarnya sendiri di luar kelas. Sedangkan 

hukuman sebagai reinforcement yang negatif tetapi kalau diberikan 

secara tepat dan bijak bisa menjadi alat motivasi. Mengenai ganjaran 

ini juga dijelaskan dalam Al-Qur‟an surat An-Nisa‟ ayat 124 sebagai 

berikut ini : 

                          

             

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-

laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka 

mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya 

walau sedikitpun (Q.S An-Nisaa:124).
52

 

 

Penghargaan dan hukuman, Penghargaan adalah motif yang 

positif. Penghargaan dapat menimbulkan inisiatif, energy, kompetensi, 

ekorasi pribadi dan abilita-abilita kreatif. Sedangkan hukuman adalah 

motivasi negatif. Hukuman didasarkan atas rasa takut.
53
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5. Partisipasi  

Partisipasi dapat mempengaruhi motivasi belajar karena salah 

satu dinamika peserta didik ialah keinginan berstatus, keinginan untuk 

beraktifitas-beraktifitas untuk berpartisipasi. Oleh karena itu seorang 

guru harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

berpartisipasi pada setiap kegiatan proses pembelajaran. Karena 

Pertisipasi Salah satu dari dinamika anak ialah keinginan bersatus, 

keinginan untuk ambil bagian dalam aktivitas-aktivitas untuk 

berpatisipasi.
54

 

6. Perhatian  

Perhatian merupakan intregitas antara motif dan sikap, dan 

tergantung dari rangsangan yang diberikan oleh seorang guru. Bila 

orang sedang dikuasai motif tertentu, maka perhatiannya pun akan 

tertuju pada hal-hal yang sesuai dengan motif yang menguasainya. 

Perhatian Interaksi terletak di tangan-tangan antara motif dan sikap, ini 

tergantung dari makanan yang diberikan.
55

 

Jadi Berdasarkan pada beberapa uraian diatas, motivasi belajar yang 

terdapat pada diri anak didik dapat berubah dan berkembang. Motivasi 

tersebut  berkembang sesuai dengan taraf kesadaran seseorang akan tujuan 

yang hendak dicapainya. Semakin luas dan semakin sadar seorang akan 
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tujuan yang hendak dicapai akan semakin kuat pula motivasi untuk 

mencapainya. 

 

B. Metode Hadiah dan Hukuman Terhadap Pembelajaran PAI 

1. Hadiah (Reward)  

a. Pengertian Hadiah 

Pemberian adalah sesuatu yang diberikan sedangkan hadiah 

adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lain sebagai penghargaan 

atau kenang-kenangan/cenderamata.
56

  

Hadiah menurut bahasa, bersal dari bahasa Inggris reward yang 

berarti ganjaran atau hadiah.
57

 Menurut M. Sastra dalam „Kamus Inggris 

Indonesia‟: “Hadiah adalah pembalasan jasa, alat pendidikan yang 

diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai prestasi baik.
58

 

Dari pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa, yang 

dimaksud dengan hadiah adalah segala sesuatu yang berupa penghargaan 

yang menyenangkan perasaan dan diberikan kepada peserta didik kerena 

mendapatkan hasil yang baik yang telah dicapai dalam proses pendidikan 

dengan tujuan agar senantiasa melakukan pekerjaan yang baik dan 

terpuji.  
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Selanjutnya hadiah termasuk alat pendidikan yang keriatif dan 

menyenangkan, dan juga sekaligus sebagai motivasi belajar agar peserta 

didik lebih membiasakan diri untuk belajar yang lebih baik, baik 

berhubungan dengan tingkah laku, kerajinan, maupun yang berubungan 

dengan akal kecerdasan.  

b. Jenis-jenis Hadiah 

Hadiah yang dapat diberikan kepada peserta didik  berbagai jenis-

jenis. Namun secara garis besar hadiah yang diberikan ada empat macam 

yaitu: 

1) Pujian 

Setiap peserta didik seneng dipuji. Bahakan peserta didik 

senang dipuji atas sesuatu pekerjaan yang telah selasai  dikerjakan 

dengan baik. Pujian berapa kata serti; baik, bagus, bagus sekali. 

Hadiah juga dapat diberikan sebagai gerakan tubuh dalam bentuk 

wajah yang cerah, dengan senyum, mengangguk, acungan jempol, 

tepuk tangan, semberikan salam, menaikan bahu, geling-geling 

kepala, dan menaikan tangan. 

2) Penghormatan 

Hadiah yang berbentuk penghormatan ini dapat berbentuk 

semacam penobatan yaitu, peserta didik yang mendapatkan 

penghormatan diumukan dan dipanggil kedepan teman-temannya 

didepan kelas, maupun didepan teman-teman sekolah, atau mungkin 
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juga di hadapan orang tua peserta didik, dan yang berbentuk 

pemberian kekuasaan untuk melakukan sesuatu misalnya peserta 

didik yang berhasil menyelsaikan soal yang sulit, disuruh maju 

kedepan untuk mengerjakannya di papan tulis untuk di contoh teman-

temannya. 

3) Tanda Penghargaan 

Tanda penghargaan tidak dinilai dari segi kesan atau nilai 

kenangannya. Oleh karena itu, tanda penghargaan, tanda jasa, 

sertifikat, piala dan sebagainya.
59

 

Maka dari itu kempat hadiah diatas, dapat ditarik kesimpulan 

dalam penerapan  guru dapat memilih bentuk dan macam-macam 

hadiah tersebut yang sesuai dengan peserta didik dan disesuaikan 

dengan situasi dan kondisi keuangan, bila hal itu menyangkut 

keuangan. 

Selanjutnya perlu disadari oleh seorang pendidik sehubungan 

dengan hadiah itu, bahwa tidak ada pendapat atau teori yang mutlak 

akan menghasilakan sesuatu yang baik. Namun yang jelasnya, suatu 

pendapat atau teori itu harus sesuai dengan situasi dan kondisi 

peserta didik, dan umumnya teori-teori itu, disamping mempunyai 

kelebihan dan kebaikan dan kekurangan. Oleh karena itu, perlu 
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diperhatikan dan dipertimbangkan kapan dan kepada siapa yang 

harus memberikan hadiahserta kapan harus mengurangi penggunaan 

pemberian hadiah tersebut. 

c. Tujuan Pemberian Hadiah 

Adapun tujuan hadiah perlu peneliti singgung tentang tujuan yang 

harus dicapai dalam pemberian hadiah. Hal ini dimaksud agar dalam 

berbuat bukan karena perbutan semata-mata, namuan ada sesuatu yang 

harus dicapai dengan perbuatan, karena dengan adanya tujuan pemberian 

hadiah untuk mengarahkan dalam melangkah. 

Sedangkan tujuan yang harus dicapai dalam pemberian hadiah 

adalah untuk memotivasi peserta didik. Dan dengan hadiah itu, juga 

diharapkan dapat membangun suatu hubungan yang positif antara guru 

dengan peserta didik, karena hadiah itu adalah pengahargaan dari rasa 

cinta kasih sayang guru terhadap peserta didik. Jadi, maksud hadiah itu 

yang terpenting bukanlah hasil yang dicapai seorang peserta didik, tetapi 

dengan proses yang dicapai oleh peserta didik mendapatkan hasil yang 

baik, guru bertujuan membentuk kata hati dan kemauan yang lebih baik. 

Seperti halnya yang telah dijelaskan diatas, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa hadiah disamping itu merupakan alat pendidikan 

represif yang menyenangkan, hadiah juga dapat sebagai pendorong atau 

motivasi bagi peserta didik untuk belajar lebih baik. 
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d. Fungsi Pemberian Hadiah 

Adapun fungsi dalam pemberian hadiah ada tiga macam yaitu: 

1) Memiliki nilai pendidikan 

Hadiah adalah salah satu bentuk penghargaan dan pengetahuan yang 

membuat peserta didik tahu bahwa tingkah laku itu baik. Sama 

halnya dengan pemberian hukuman untuk menyadarkan peserta didik 

bahwah tingkah lakunya tidak dapat diterima oleh lingkungannya. 

2) Memotivasi anak untuk mengulangi tingkah laku yang telah di terima 

Anak pada umumnya akan bereaksi positif terhadap penerima 

lingkungan termotivasi melalui hadiah. Hal ini dapat mendorang 

anak untuk berperilaku yang baik agar mendapatkan haiah lebih 

banyak. 

3) Memperkuat tingkah laku yang dapat diterima oleh lingkungan. 

Apabilah anak mendapat suatu penghargaan atas tingkah lakunya 

maka ia mendapatkan pemahaman bahwa apa yang telah 

dilakukannya itu berarti. Ini yang membuat anak termotivasi untuk 

tarsus mengulangi hal tersebut. 

 

2. Hukuman (Punishment) 

a. Pengertian Hukuman (punishment) 

Kata hukuman menurut bahasa berasal dari bahasa inggris, 

yaitu berasal dari kata punishment yang berarti “law (hukuman) atau 
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siksaan”.
60

 Hukuman adalah vonis dari pengadilan terhadap seseorang 

yang terbukti bersalah.
61

 Sedangkan menurut istilah ada beberapa 

pendapat yang dikemukakan oleh para ahli pendidikan tentang 

hukuman, diantaranya sebagai berikut: 

Menurut M. Ngalim Purwoto, hukuman adalah penderitaan 

yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang 

(orang tua, guru dan sebagainya) sesudah terjadi suatu pelanggaran, 

kejahatan atau keselahan.
62

 

Menurut Ahmadi, hukuman adalah suatu perbuatan, dimana 

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 dari diri kita, dan 

oleh karena itu kita mempunyai tanggung jawab untuk 

membimbingnya dan melindunginya.
63

 

Menurut Roestiyah, hukuman adalah suatu perbuatan yang 

tidak menyanangkan dari orang yang lebih tinggi kedudukannya 

untuk pelanggaran dan kejahatan, bermaksud memperbaiki kesalahan 

anak.
64
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Dari beberapa pendapat diatas, maka dapat ditarik kesimpulan, 

bahwa yang dengan hukuman adalah suatu perbuatan yang tindak 

menyenangkan, baik dalam jasmani maupun rohani yang dijatuhkan 

secara sadar dan sengaja dari yang lebih tinggi tingkatannya atau 

kedudukannya, kepada orang yang berbuat kesalahan atau 

pelanggaran, sehingga sadar akan perbuatan  dan  berjanji tidak 

melakukan kesalah tersbut. 

Untuk menghindari hal tersebut yang di jelaskan diatas, maka 

seorang guru harus mengetahui teori-teori hukuman. Adapaun teori-

teori tentang hukuman, sebagai berikut: 

1) Teori menjarakan 

Teori menjarakan ini diterapkan dengan tujuan agar sipelanggar 

setelah menjalani hukuman merasa jera (kapok) dan tidak mau 

lagi dikenai hukuman semacam itu lagi sehingga ia tidak mau 

melakukan kesalahan lagi. Sifat dari hukuman ini adalah 

mencegah agar tidak terulang lagi dan menindas kebiasaan buruk. 

2) Teori menakut-nakuti 

Teori ini diterapkan dengan tujuan, agar si pelanggar maras takut 

mengulangi pelanggarannya lagi. Bentuk menakut-nakuti 

biasanya dilakukan dengan ancaman, dan adakalahnya ancaman 

yang disertai dengan tindakan. Ancaman termasuk hukuman, 
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karena dengan ancaman itu si anak merasa menderita sifat dari 

hukuman ini juga preventif dan reprensif (kuratif koraktif). 

3) Teori pembalasan 

Teori ini biasanya diterapkan karena si anak mengecewakan 

seperti misalnya si anak pernah mengejek atau menjatuhkan harga 

diri guru di sekolah atau pada pandangan masyarakat dan 

sebagainya, teori balas denda, ini tidak bersifat pedagogis. 

4) Teori ganti rugi 

Teori ini diterapkan karena si pelanggar merugikan, seperti ketika 

bermain-main si anak memecahkan kaca jendela, atau si anak 

merobekkan buku temanya di sekolah, maka si anak dikenakan 

sangsi mengganti barang yang dipecahkan atau buku yang 

dirobekkan dengan barang semacam itu atau membayar dengan 

uang. 

5) Teori perbaikan 

Teori ini diterapkan agar si anak mau memperbaiki kesalahan, 

dimulai dari penggilan, diberi peringatan, dinasehati sehingga 

timbul kesadaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatan salah itu, 

baik pada saat ada pendidikan maupun di luar sepengetahuan 

pendidik. Sifat dari hukuman tersebut adalah korektif.
65
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Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa tiap-tiap teori itu 

masih belum lengkap, karena masing-masing hanya mencangkup satu 

aspek saja. Tiap-tiap teori saling membutuhkan kelengkapan dari 

teori-teori lain. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa yang 

dimaksud dengan hukuman adalah suatu perbutan yang tidak 

menyenangkan, biak terhadap jasmani maupun rohani yang 

dijatuhkan secara sadar dan sengaja dari orang yang lebih tinggi 

tingkatannya atau kedudukannya, kepada orang yang berbuat salah 

atau pelanggaran, sehingga sadar akan perbutannya dan berjanji di 

dalam hatinya untuk tidak mengulangi lagi kesalahan tersebut. 

Setelah diketahui pengertian umum tentang hukuman, maka 

jelaslah pada dasarnya hukuman diberikan atau dijatuhkan kepada 

orang yang melanggar tata tertib (peraturan). Dan didalam dunia 

pendidikan hukuman yang diberikan harus mempunyai nilai positif 

dan edukatif, sehingga member sumbangan yang baik bagi 

perkembangan peserta didik 

Hukuman yang diberikan kepada peserta didik dengan 

pertimbangan sebab terjadinya pelanggaran, kebiasaan yang 

dilakukan pelanggar dan keperibadian pelanggar. Beberapa peserta 

didik mungkin bereaksi lebih baik setelah dihukum dari pembedaan 

diberikan atas pelanggarannya. Hukuman diberikan dengan 
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memperhatikan mengapa hukuman itu diberikan (dijelaskan), dan 

menghindari segala hukum fisik. 

Disamping hal diatas, hukuman diberikan untuk mendorong 

agar peserta didik selalu bertindak sesuai dengan keinsafan akan 

moralitas, atau menjadi perbuatan keinsyafanya. 

Hukuman dikatakan berhasil bilamana dapat membangkitkan 

persaan bertobat, penyesalan akan perbuatannya, dismping hal di 

atas, hukuman dapat pula menimbulkan hal-hal lain seperti: 

a) Karena hukuman itu, anak merasa hubungan dengan orang 

dewasa terputus, tidak wajar, karena dengan hubungan tersebut 

anak merasa, tidak dicintai oleh pendidikannya, maka merasa 

bahwa hubungannya terputus. 

b) Dengan diterimanya hukuman itu, anak didik akan merasa bahwa 

harga dirinya atau martabat pribadinya terlanggar. Anak merasa 

mendapatkan penilaian yang tidak wajar. 

Untuk menghindari hal tersebut diatas, maka seorang guru 

harus mengetahui teori-teori hukuman. Sehingga apabilah seorang 

guru terpaksa harus memberikan hukuman, maka hukuman yang 

diberikan akan tepat dan dapat mencapai hasil yang diharapkan. 

Dari uraian diatas dapat, ditarik kesimpulan bahwa hukuman 

perlu dilakukan saat proses pembajaran berlangsung. Hukuman disni 

sipatnya mendidik bukan hukuman bersifat fisik, apabilah ada anak 
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melakukan pelanggaran maka seorang guru memberikan hukuman 

kepada si anak, supaya perbuatannya itu tidak dilakukan kembali dan 

tidak diikuti sama anak lainya. 

b. Fungsi Hukuman 

Hukuman yang diberikan guru terhadap peserta didik yang 

melakukan pelanggaran ditujukan untuk membangkitkan rasa rendah 

hati dan anak mau mengakui kesalahan serta bersedia untuk 

memperbaikinya. Dengan demikian hukuman berfungsi untuk 

memperkenalkan kepada peserta didik mana perbuatan yang baik dan 

mana perbuatan yang tidak baik (buruk). Menurut kartini kartono  

hukuman mempunyai fungsi sebagai berikut: 

1) Untuk memperbaiki individu yang bersangkutan agar menyadari 

kekeliruannya dan tidak mengulanginya lagi. 

2) Melindungi pelakunya agar tidak melanjutkan pola tingkah laku 

yang menyimpang, buruk dan tersela.  

3) Melindungi masyarakat luar dari perbuatan-perbuatan salah 

(nakal, jahat, asusila, kriminal, abnormal, dll) yang dilakukan 

oleh anak atau orang dewasa.
66

 

Secara umum, hukuman berfungsi untuk memberikan petunjuk 

kepada anak tentang mana yang bernar dan mana yang tidak benar. 

Kemudian hukuman hanya diberikan karena adanya pelanggaran dan 
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mencegah agar pelanggaran tersebut tidak terjadi lagi dengan kata lain 

hukuman ini berfungsi untuk memperbaiki. Dalam dunia pendidikan 

hukuman (punishment) menjadi alat motivasi atau alat pendorong 

agar peserta didik dapat menampilkan perilaku yang baik di 

lingkungan sekolah.  

c. Macam-macam Hukuman 

Guru dalam tugasnya sehari-hari di depan kelas, mempunyai 

cara sendiri-sendiri untuk menyampaikan ilmu pengetahuan kepada 

peerta didiknya. Dalam cara memberikan hukuman juga berbeda-

beda. Ada seorang guru yang apabila menjatuhkan hukuman kepada 

peserta didiknya dengan cara mendiamkannya saja, ada yang 

memarahinya, bahkan ada guru yang menghukum dengan cara 

memukul, menjewer daun telinga, menyuruh peserta didik berdiri di 

depan kelas dan sebagainya. Namun demikian hukuman harus tetap 

diberikan kepada peserta didik yang tidak mematuhi tata tertib. Untuk 

itu guru harus mengetahui jenis-jenis hukuman yang harus diterapkan 

dalam pendidikan. 

Pada bagian ini penulis akan menguraikan tentang macam-

macam hukuman yang biasanya dijatuhkan kepada peserta didik. Ada 

pendapat yang mengatakan bahwa hukuman itu didibedakan menjadi 

dua macam, yaitu: 
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1) Hukuman Prefentif 

Yaitu hukuman yang dilakukan dengan maksud agar supaya tidak 

atau sengaja terjadi pelanggaran. Hukuman ini bermaksud 

mencegah jangan sampai tidak terjadi pelanggaran, sehingga hal 

itu dilakukan sebelum pelanggaran terjadi. 

2) Hukuman Refresif 

Yaitu hukuman yang dilakukan oleh karena adanya pelanggaran, 

oleh karena ada dosa yang diperbuat. Jadi hukuman ini dilakukan 

setelah terjadi pelanggaran atau kesalahan.
67

 

Nglim purwanto dalam bukunya „Ilmu Pendidikan Teoritis dan 

Praktis‟ yang mengutip pendapatnya william stren, membedakan tiga 

macam hukuman, diantaranya adalah: 

1) Hukuman Asosiatif 

Umumnya orang mengasosiasikan antara hukuman dan 

kejahatan atau pelanggaran, antara penderitaan yang diakibatkan 

oleh hukuman perbuatan pelanggaran yang dilakukan. Untuk 

menghindari perasaan tidak enak (hukum) itu biasanya orang 

atau anak menjauhi perbuatan yang tidak baik atau dilarang. 

2) Hukuman logis 

Hukuman ini digunakan terhadap anak-anak yang sudah agak 

besar. Dengan hukuman ini anak mengerti bahwa hukuman itu 

adalah akibat yang logis dariperkerjaan atau perbuatan yang 

tidak baik. Anak mengerti bahwa ia mendapat hukuman itu 

adalah akibat dari kesalahan yang diperbuatnya. 
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3) Hukuman Normatif  

Hukuman normatif adalah hukuman yang bermaksud 

memperbaiki moral anak-anak. Hukuman ini dilakukan terhadap 

pelanggaran-pelanggaran mengenai norma-norma etika, seperti 

berdusta, menipu, mencuri dan sebgainya.dengan hukuman ini 

pendidik berusaha mempengaruhi kata hati anak, untuk 

menginsafkan anak itu terhadap perbuatan yang salah dan 

memperuat kemauannya untuk berbuat baik menjauhi 

kejahatan.
68

 

Disamping pembagian tersebut di atas, hukuman dapat pula 

dibedakan seperti berikut: 

1) Hukuman Alam 

Yang menganjurkan hukuman ini adalah J.J Rausseau. 

Anak-anak ketika dilahirkan adalah suci, bersih dari segala dosa 

dan kejahatan. Adapun yang menyebabkan rusaknya anak itu 

ialah masyarakat itu sendiri. Maka dari itu ia menganjurkan 

supaya anak-anak di didik menurut alamnya. demikian pula 

mengenai hukuman, ia menganjurkan „hukum alam‟. Biarlah 

alam yang menghukum anak itu. jika seorang anak yang bermain 

pisau kemudian tersayat jari tangannya. atau seorang anak 

bermain jadi kotor, kemudian masuk angin dan gatal-gatal, itu 
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adalah hukuman alam. Biarlah anak itu akan insaf sendiri akibat 

yang sewajar nyadari perbuatannya itu, nantinya anak itu akan 

insaf dengan sendirinya. 

Demikian kira-kira yang dimaksud menurut pendapat 

Rousseau tentang hukuman itu. tetapi apabila ditinjau dari segi 

pedagogis, hukuman alam itu tidak mendidik. Dengan hukuman 

alam saja anak-anak tidak dapat mengetahui norma etika yang 

baik dan buruk, mana yang boleh diperbuat mana yang tidak. 

lagipula hukuman alam itu adakalanya sangat membahayakan 

anak, bahkan dapat membinasakannya. 

2) Hukuman yang disengaja 

Hukuman ini seagai lawan dari hukum alam. hukuman 

macam ini dilakukan dengan sengaja. Sebagai contoh adalah  

hukuman yang dilakukan oleh pendidik terhadap peserta 

didiknya, hukuman yang dijatuhkan seorang hakim kepada 

terdakwa atau si pelanggar.
69

 

Apabila ditinjau dari objek yang menjadi sasaran, hukuman 

itu ada dua macam yaitu: 

a) Hukuman jasmani 

b) Hukuman rohani 
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Sedangkan bila ditinjau dari segi cara atau bentuk, hukuman 

ada empat macam yaitu: 

1) Hukuman dengan Isyarat 

Hukuman semacam ini dilakukan kepada peserta didik 

dengan cara memberikan isyarat melalui mimik atau pantomimik, 

misalnya dengan pandangan mata, raut muka, gerakan aggota 

tubuh dan sebagainya. 

Hukuman isyarat ini biasanya digunakan terhadap 

pelanggaran ringan yang sifatnya prefentif terhadap perbuatan 

atau tingkah laku peserta didik. Namun dengan isyarat ini 

merupakan manifestasi bahwa perbuatan yang dikehendaki dan 

tidak berkenaan dengan hati orang lain atau dengan kata lain 

tingkah laku salah. 

2) Hukuman dengan perbuatan 

Hukuman perbuatan ini diberikan kepada peserta didik 

dengan memberikan tugas atau mencabut kesenangan peserta 

didik yang bersalah, misalnya dengan memberikan pekerjaan 

rumah (PR) yang jumlahnya tidak sedikit, mengirim ketenaga 

bimbingan termasuk juga memindahkan tempat duduk, 

dikeluarkan dari kelas. Namun hal ini sebaiknya seorang guru 

mempertimbangkan yaitu bila yang dikeluarkan tersebut memang 

peserta didik yang nakal maka tindakan mengeluarkan peserta 
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didik tidak berarti baginya dan hal ini akan membuatnya 

bertambah senang.  

3) Hukuman dengan perkataan 

Hukuman dengan perkataan adalah hukuman yang 

dijatuhkan kepada peserta didik melalui perkataan. beberpa 

kategori dari hukuman ini yaitu: 

a) Memberi nasihat atau kata-kata yang mempunyai sifat 

konstruktif dalam hal ini peserta didik melakukan pelanggaran 

diberitahu, disamping itu diberi peringatan dan ditanamkan 

benih-benih kesadaran agar tidak mengulangi perbuatan yang 

keliru lagi. 

b) Teguran dan peringatan, hal ini diberikan kepada peserta didik 

yang baru satu atau dua kali melakukan pelanggaran. Bagi 

peserta didik yang baru satu atau dua kali melakukan 

pelanggaran  tersebut hendaknya hanya diberikan teguran saja. 

Namun jika dilain waktu dia melanggar lagi atau bahkan 

berulang-ulang maka peserta didik tersebut diberi peringatan. 

c) Ancaman maksudnya adalah ultimatum yang menimbulkan 

kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dengan maksud agar 

peserta didik merasa takut dan berenti dari perbuatan salah. 

ancaman ini merupakan hukuman yang bersifat prefentif atau 

pencegahan sebelum peserta didik tersebut melakukan 
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pelanggaran atau kesalahan. hal ini sesuai dengan firman Allah 

dalam surat At- Taubah ayat 39 yang berbunyi: 

                

                   

 

Artinya: “Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya 

Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan 

digantinya (kamu) dengan kaum yang lain, dan kamu 

tidak akan dapat memberi kemudharatan kepada-

Nya sedikitpun. Allah Maha Kuasa atas segala 

sesuatu” (Q.S. At-Taubah:39)
70

 

 

4) Hukuman dengan badan 

Yang dimaksud dengan hukuman badan adalah hukuman 

yang dijatuhkan dengan cara menyakiti badan anak, seperti: 

mencubit, menarik daun telinga atau jewer, sit up dan sebagainya. 

hal ini dilakukan dengan maksud perbaikan dan tidak 

menyimpang pelaksanaannya dari sifat dan cara yang pedagogis. 

Mengenai maksud atas tujuan hukuman ini, prof. Dr. Moh. 

Athiya Al-Abrosyi dalam bukunya „Dasar-dasar Pokok ajaran 

Islam‟, menyatakan: hukuman itu dalam pendidikan islam adalah 
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sebagai tuntutan dan perbaikan bukan sebagai hardikan atau balas 

dendam.
71

  

Bila ditinjau dari segi pedagogis, hukuman badan ini kurang 

dapat dipertanggung jawabkan, karena:  

a) Biasanya hukuman ini diberikan dalam keadaan guru sedang 

marah sehingga kadang-kadang kurang perhitungan. 

b) Menimbulkan kebencian peserta didik kepada guru 

c) kadang-kadang timbul pertentangan antara orang tua peserta 

didik dengan guru. 

Bahwa hukuman badan yang membahayakan bagi peserta 

didik tidak sepantasnya dalam dunia pendidikan, karena hukuman 

semacam itu tidak mendorong peserta didik berbuat sesuai dengan 

kesadarannya. Sehingga peserta didik hanya pandai berpura-pura, 

bahkan kalau peserta didik sudah tidak sabar lagi dalam 

menghadapi hukuman sekolah. Peserta didik itu bisa berhenti atau 

keluar dari sekolah. Oleh karena itu hukuman badan itu boleh 

dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: 

a) Pendidikan dapat menggunakan hukum badan dalam keadaan 

yang sangat perlu, jangan sering menggunakan dan harus 

mempertimbangkan masalah dan kemudharatannya. 
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b) Hukuman tersebut hendaknya ringan dan tidak membahayakan 

c) Jagan memukul di tempat-tempat bahaya, misalnya kepala, 

muka, dan sebagainya. 

d) Pukulan ini hanya diperuntukan kepada peserta didik yang 

sudah dipandang cukup umurnya, paling tidak sudah berumur 

10 tahun. 

Hal tersebut diatas sesuai dengan sabda nabi muhammad saw, 

yang arinya: bersabda: suruhah anak-anak kamu sembahyang ketika 

mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka karena menginggalkan 

sembahyang jika telah berumur 10 tahun dan pisahkan anak laki-laki 

dan anak perempuan dalam tempat tidur mereka. (Abu Daud).
72

 

Dari semua yang telah dibicarakan diatas, adalah macam-

macam hukumannya yang ditinjau dari usaha dan perlakuan yang 

dilakukan pendidikan dalam menghkum peserta didik. Jadi macam-

macam hukum baik ditinjau dari usaha atau perlakuan yang 

dilakukan pendidik dan menghukum peserta didik maupun macam-

macam pendapat yang dikemukakan para ahli, kesemua itu mengacu 

pada usaha pendidik untuk memperbaiki perlakuan dan budi pekerti 

peserta didik sebab masalah hukuman merupakan maslah etis yang 

menyangkut soal baik dan buruk, soal norma-norma, sedangkan 
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pendapat masyarakat tentang baik dan buru itu berbeda-beda dan 

berubah-ubah. 

 

C. Efektivitas Pemberian Hadiah dan Hukuman Terhadap Motivasi Belajar 

Pendidikan Agama Islam 

Hadiah dan hukuman terhadap motivasi belajar saling berkaitan. Dimana 

hadiah sebagai penghargaan supaya pekerjaan belajarnya yang membuat peserta 

didik  termotivasi, saingan/kompetisi di dalam proses pembelajaran mengarahkan 

anak didik untuk lebih meningkatkan prestasi. Sedangkan hukuman merupakan 

reinforcement  yang negatif tetapi guru harus memberikan secara tepat dan bijak. 

Hasrat belajar yang dimiliki peserta didik dapat menghasilkan motivasi untuk 

penyemangat  belajar peserta didik. 

Hadiah dan hukuman dalam kaitannya dengan pendidikan adalah satuan 

bagian dari beberapa alat yang dapat menunjang terhadap motivasi belajar 

peserta didik untuk memperoleh prestasi yang baik sesuai dengan yang 

diharapkan dalam tujuan pendidikan. Terutama dalam pendidikan moral tau 

akhlak, dimana semakin majunya perkembangannya zaman, masalah dekadensi 

moral telah dirasakan sangat mengglobal dengan kata lain yang sifatnya 

mendunia. Dibelahan bumi manapun kerap kali dapat disaksikan berbagai gaya 

hidup yang bertentangan dengan etika dan nilai agama. Oleh karena itu dengan 

adanya  hadiah dan hukuman dalam pendidikan, diharapkan dapat memotivasi 
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peserta didik untuk dapat membentuk ahklak terpuji yang sesuai dengan norma 

yang ada dalam ajaran agama. 

Hadiah dan hukuman merupakan merupakan reaksi pendidik atas perbuatan 

yang ada telah dilakukan oleh peserta didik, dan itu dilakukan dalam usaha untuk 

memperbaiki tingkah laku dan budi pekerti. Dengan demikian pemberian hadiah 

dan hukuamn dalam proses pendidikan mempunyai maksud dan tujuan-tujuan 

tertentu, yaitu lebih meningkatkan kemauan yang lebih baik dan lebih keras pada 

peserta didik tersebut dalam melakukan perbuatan-perbuatan positif yang telah 

dilakukannya, termasuk di dalamnya adalah pembentukan akhlak terpuji bagi 

peserta didik. 

Hadiah merupakan pendidikan yang keriatif menyenangkan dan sekaligus 

sebagai motivasi belajar peserta didik, agar lebih membiasakan diri untuk belajar 

denganbaik, baik yang berhubungan dengan tingkah laku, kerajinan maupun 

yang berhubungan dengan akal (kecerdasan). 

Dengan adanya hadiah tersebut dimaksudkan agar peserta didik menjadi 

lebih giat lagi dalam proses pembelajaran, berusaha memperbaiki atau 

mempertinggi prestasi dari yang telah dicapainya. Sedangkan hukuman adalah 

merupakan alat pendidikan yang prenventif dan kuratif yang tidak 

menyenangkan bagi anak, namun dengan hukuman diharapakan menjadi 

motivasi bagi anak untuk meninggalkan perbuatan yang kurang baik dalam 

proses pembelajaran, sehingga dirinya selalu berbuat yang baik dan bermanfaat 

bagi dirinya maupun bagi orang lain. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

Menurut Sogiono metode penelitian pada dasarnya merupakan cara 

ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
73

 Jadi 

dalam sebuah metode penelitian terdapat empat hal pokok, yaitu; cara, ilmiah, 

data, tujuan dan kegunaan. Dari empat hal tersebut saling terkait antara satu 

dengan yang lain, suatu data dengan tujuan dan keguaan dapat diperoleh 

dengan sebuah cara ilmiah, dan cara ini lah yang disebut dengan metode 

penelitian. 

Penelitian termasuk penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang 

dilakukan dalam kancah yang sebenarnya.
74

 Maksud penelitian lapangan 

adalah meneliti permasalahan yang diangkat dalam penelitian dengan  

mengadakan penelahan masalah pada kondisi hidupan nyata. Dalam hal ini 

penelitian dilakukan terhadap peserta didik kelas VIII SMP Tunas Dharma 

Way Galih Kec.Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan. Pendekatan tersebut 

dimulai dengan berpikir deduktif untuk mengurutkan hipotisis, lalu melakukan 

pengujian lapangan. Biasanya penelitian kualitatif ini hasilnya adalah 

penelitian yang sifatnya deskriftif yakni “suatu penelitian yang bertujuan untuk 

memgambarkan secara tiap sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau 
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kelompok tertentu atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu 

gejala adanya hubungna  tetentu antara satu anggota dengan yang lainya dalam 

masyarak.
75

 

 

B. Ruang Lingkup Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah subjek yang ditinjau untuk diteliti oleh 

peneliti. Jika kita berbicara tentang subjek penelitian, sebetulnya kita 

berbicara tentang unit analisis, yaitu subjek yang menjadi pusat perhatian 

atau sasaran peneliti.
76

 Subjek penelitian adalah kepala sekolah, guru PAI, 

peserta didik pada Kelas VIII di SMP Tunas Dharma Way Galih Lampung 

Selataan, tahun pelajaran 2016/2017.  

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah efektifitas pemberian hadiah dan hukuman 

terhadap motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan 

agama Islam Kelas VIII di SMP Tunas Dharma Way Galih Lampung Selatan. 

3. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi atau tempat penelitian 

di SMP Tunas Dharma yang terletak di Jalan seno No. 08 Desa Way Galih 

Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.  
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4. Waktu Penelitian 

Penulis telah diberi izin oleh kepala sekolah SMP Tunas Dharma Way 

Galih dari tanggal 16 Januari-16 Februari 21017 untuk melakukan penelitian 

sesuai persetujuan pembimbing akademik I dan II serta Dekan Fakultas. 

5. Kehadiran Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis hadir dan melaksanakan penelitian dari 

tanggal 17 Januari-16 Februari 21017 dengan fokus demi mendapatkan data, 

dokumen, atau dukumentasi yang valid baik dari peserta didik, guru ataupun 

kepala sekolah serta staf-stafnya yang ada di SMP Tunas Dharma Way Galih. 

 

C. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini memerlukan metode-

metode, yaitu: 

1. Metode Observasi 

Observasi dapat diartikan pengamatan dan pencatatan sistematik 

terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.
77

 Metode observasi ini 

peneliti lakukan untuk mengetahui bagaimana pemberian konsep hadiah dan 

hukuman yang dilakukan oleh guru PAI, selain itu mengamati kondisi SMP 

Tunas Dharma Way Galih dan bagaimana kegiatan pembelajaran dengan 

pemberian hadiah dan hukuman. Metode ini digunakan peneliti yaitu untuk 
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mengumpulkan data-data dengan jalan menjadi partisipan secara langsung 

dan sistematis terhadap objek yang diteliti. 

2. Metode Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih betatap muka 

mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-

keterangan.
78

 Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonruksikan makna 

dalam suatu topik tertentu. 

Metode wawancara disini dajikan metode pelengkap yakni sebagai 

alat untuk mencari informasi-informasi yang tidak diperoleh dengan metode 

kuesioner. “metode wawancara dengan untuk mendapatkan informasi secara 

langsung dengan cara bertanya langsung kepada responden”. 

Jadi pada garis besar wawancara dibagi menjadi tiga macam yaitu 

wawancara terpimpin, wawancara tidak terpimpin dan wawancara bebas 

terpimpin. Dan pada penelitian ini penulis mengunakan wawancara bebas 

terpimpin. Wawancara ini penulis tujukan kepada guru untuk memperoleh 

data yang lengkap tentang pelaksanaan pembelajaran. Adapun yang 

dinamakan wawancara bebas terpimpin adalah: “wawancara bebas 
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terpimpin adalah kombinasi antara wawancara harus pandai mengarahkan 

yang diwawancarai apabila ternyata ia menyimpang”.
79

 

a. Kepala SMP Tunas Dharma, untuk memperoleh data tentang 

gambaran umum sekolah, sejarah serta tujuan berdirinya SMP Tunas 

Dharma. 

b. Wakil kepala untuk memperoleh data tentang tenaga pendidik dan  

sarana prasarana. 

c. Guru Pendidikan Agama Islam SMP Tunas Dharma, untuk 

memperoleh data tentang efektifitas pemberian hadiah dan hukuman 

terhadap motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan 

agama Islam  kelas VIII di SMP Tunas Dharma Way Galih Lampung 

Selatan. 

d. Peserta didik kelas VIII SMP Tunas Dharma, untuk memperoleh data 

tentang tanggapan penerapan hadiah dan hukuman terhadap  motivasi 

peserta didik dalam pembelajaran PAI dan tanggapan pembelajaran 

PAI yang ada di kelas.  

Dengan wawancara tersebut diharapkan dapat membawa kita kepada 

fakta yang mungkin saja belum kita dapatkan sebelumnya, dan sehingga kita 

dapat memperoleh data tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan 

pemberian hadiah dan hukuman dalam pembelajaran pendidikan agama 

Islam.  
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3. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah proses pengumpulan data dengan mencari 

data varbel atau data tertulis dan tercetak sebagai bukti konkrit  dari 

peelitian yang akan dilaksanakan. Sebagai diungkapkan oleh koetjaraningrat 

sebagi berikut: “kumpulan data verbal yang berbebtuk tulisan, disebut 

dokumen. 

Menurut Suharsimi Arikunto metode dokumentasi adalah “mencari 

data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, 

surat kabar, majalah, prasanti, nutolen, rapat leger, agenda, dan 

sebagainya”.
80

  

Metode ini peneliti gunakan dalam mengumpulkan data  dokumentasi 

di kantor SMP Tunas Dharma Way Galih seperti: struktur organisasi SMP 

Tunas Dharma Way Galih dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan 

penelitan ini. 

D. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematik data 

yang diperoleh dari hasil observasi, wawacara, catatan lapangan, dan domentasi, 

efektifitas pemberian hadiah dan hukuman terhadap motivasi belajar PAI peserta 

didik kelas VIII SMP Tunas Dharma Way Galih Lampung Selatan dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sinantiasa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting, dan 

                                                                 
80
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yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh 

diri sendri maupun orang lain. Menganalis data adalah usaha konkrit untuk 

membuat data berbicara, sebab besar jumlahnya data, tinggi nilai data yang 

terkumpul sebagai hasil pelaksanaan pengumpulan data, apabilah tidak disusun 

dalam suatu sistematika yang niscaya data itu merupakan bahan yang bisu 

bahasa.
81

 Dalam penelitian ini peneliti mengikuti prosedur dan cara yang dapat 

diikut. Salah satu cara yang dapat dianjurkan adalah langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a. Reduksi Data 

Nasution mengatakan bahwa “reduksi data diperoleh dari lapangan dan 

ditulis dalam bentuk uarain arau laporan terperincinyang senantiasa selalu 

bertambah dan perlu dirangkum, dipilih hal-hal pokok yang difokuskan pada 

hal-hal yang penting serta diacari temannya ataupun polanya”. Dengan 

demikian reduksi data dilakukan dengan memilih data yang telah disusun 

dalam laporan terperinci. Selanjutnya laporan yang telah direduksi dirangkum 

dan dipilih berdasarkan hal-hal pokok dan relevan dengan fokus penelitian, 

hal ini diharapkan memperoleh gambaran yang relatif sasuai dengan keadaan 

di lapangan.  
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b. Penyajian Data 

Penyajian data adalah penyusunan data yang komplek kedalam bentuk 

sistematis, sehingga menjadi lebih sederhana dan seliktif, serta dipahami.
82

 

Setelah melakukan penyajian data, data yang banyak dan bertumpuk harus 

diusahakan dengan membuat menarik, grafik dan chart (bagan) agar 

penelitian dapat menguasai, melihat gambaran keseluruhan atau bagian-

bagian tertentu. 

c. Penarikan Kesimpulan  

Setalah data terekam dalam display data, maka dapat diambil 

kesimpulan secara inferensial dengan melihat perbedaan dan persamaan 

pendapat yang dikemukakan oleh subjek peneliti, sehingga mempunyai 

makna. Dalam hal ini S. Nasution berpendapat bahwa kesimpulan yang 

diambil itu masih kabur atau belum jelas. Untuk memantapkannya 

kesimpulan agar check atau trianggulasi. 

Untuk menarik kesimpulan dan pemecahan masalah dari data yang 

dikumpul dapat ditempuh dengan metode analisis deduktif. Analisis deduktif 

ialah: “cara penanganan suatu objek ilmiah tentu dengan jalan menetapkan 

suatu ketentuan umum, berdasarkan atas macam-macam pengetahuan serta 
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metode pengumpulan data digunakan kemudian ditarik kesimpulan secra 

khusus.
83

  

Jadi analisis deduktif ialah cara penganalisaan data dengan jalan 

memperhatikan hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan 

secara khusus. 
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BAB IV 

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA  

 
A. Deskripsi Singkat Keadaan Tempat Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya SMP Tunas Dharma Way Galih  

SMP Tunas Dharma Way Galih berdiri pada tanggal 19 Maret 1985. Pada awalnya 

tahun 1978 di Blok V Desa Way Galih besdirilah sebuah Sekolah Lanjutan Pertama (SMP)  

yang diberi nama  SMP Persiapan Negeri Way  Galih,  yang di promotori olah ketua Lembaga 

Sosial Desa (LSD) Sumarjo, dan di pimpin oleh Herus Suyono. Karena sesuatu dan lain hal, 

pada tanggal 09 Pebruari 1983  sekolah  tersebut dirubah dari SMP Persiapan Negeri 

menjadi SMP PGRI yang menginduk ke SMP PGRI 4 Kedaton. 

Melihat perkembangan sekolah yang kurang baik, dan pengurus yayasan PGRI dalam 

keaadaan vakum, maka pada awal tahun 1985 bermusyawarah untuk membentuk yayasan 

baru yang diberi nama “Yayasan Pendidikan Tunas Dharma Lampung Selatan” di Way Galih, 

dan  pada tanggal 19 Maret 1985 terbitlah Akta Notaris Yayasan  No. 89  tanggal 19 Maret 

1985, yang dikeluarkan oleh NOTARI (PPAT) “IMRON MA’ARUF, SH  yang  bergerak di bidang 

pendidikan  mulai dari TK  sampai Perguruan Tinggi. 

Sejak berdiri sampai sekarang, SMP Tunas Dharma Way Galih dikepalai oleh: 

Tabel 4.1 
Periodesasi Kepala Sekolah SMP Tunas Dharma Way Galih 

 

No Nama Periode Keterangan 

1. Heru Suyono 1977 – 1981  

2. Jufri Hadi Santoso   1981 – 1994  

3. Paulus Sumardi 1994 – 1997  

4. Drs.Hi.  Riskan Hamid. S   1997 – 2007  

5. Drs. Hj. Ahmad Usman 2007-Sekarang  
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Sumber Data: Dokumentasi SMP Tunas Dharma Way Galih 

 
2. Visi, Misi dan Tujuan SMP Tunas Dharma Way Galih 

Dalam menjalankan proses pembelajaran SMP Tunas Dharma Way Galih memiliki 

sebuah tujuan yaitu “Mendidik, membimbing dan melatih peserta didik, agar berhasil 

menjadi siswa yang bertaqwa kepada tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, cerdas, 

terampil dan mandiri serta mampu melanjutkan pendidikannya kejenjang yang lebih tinggi”. 

Visi sekolah yang akan dituju adalah Taqwa, berprestasi, beriman, terampil (Taksimara) 

Menjadikan sekolah berkualitas sehingga tercapai peserta didik yang bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa dengan indikator sebagai berikut: 

a. Terciptanya kepribadian yang berbudi luhur untuk meningkatkan 

ketaqwan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 

b. Terujudnya masyarakat sekolah yag berprestasi 

c. Meningkatkan keimanan 

d. Terciptanta peserta didik yang kreatif dan inofatif pada bidang akademis 

dan non akademis 

e. Terciptanya masyarakat sekolah yang kondusif 

f. Terciptanya kerjasama yang sinergis dengan masyarakat. 

Sedangkan misi yang akan dicapai oleh SMP Tunas Dharma Way Galih 

dalam menyelenggarakan pendidikan dan pembelajarannya adalah: 

a. Melaksanakan kegiatan IMTAQ 

b. Meningkatkan semangat keunggulan kepada seluruh warga sekolah untuk 

mencapai prestasi akademis dan non akademis 
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c. Mendorong para siswa untuk mengenal dirinya hingga dapat berkembang 

secara optimal 

d. Menegakkan Budaya Tertib dalam segala bidang 

e. Menciptakan lingkungan yang kondusif 

f. menerapkan Managemen partisipasi kepada seluruh warga sekolah 

g. Melaksanakan PBM secara efektif dan peingkatan NUN minimal 0,2 

setiap tahun 

h. Meningkatkan sarana prasarana pendukung pendidikan 

i. Meningkatkan/mengembangkan kecakapan hidup (life skill). 

3. Sarana dan Prasarana SMP Tunas Dharma Way Galih
 
 

Keadaan sarana dan prasarana yang dimiliki SMP Tunas Dharma Way Galih 

sebagaimana hasil observasi dan wawancara peneliti adalah: 

 
Tabel 4.2 

Keadaan Sarana dan Prasarana SMP Tunas Dharma  
Way Galih Tahun 2016/2017 

 

No Nama Fasilitas Jumlah 

1 Ruang Kelas 8 

2 Ruang Kepala Sekolah 1 

3 Ruang Guru 1 

4 Ruang Tata Usaha 1 

5 Ruang Perpustakaan 1 

6 Ruang BP/ BK 1 

7 Ruang UKS 1 

8 Ruang Keterampilan 1 

9 Ruang Staf/ Wakasek 1 

10 Ruang Multimedia 1 
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11 Laboratorium Bahasa 1 

12 Laboratorium IPA 1 

13 Mushola 1 

14 Koperasi Siswa 1 

15 Gudang 2 

16 Kantin 1 

17 Kamar Mandi Guru 1 

18 Kamar Mandi Siswa 2 

19 Lapangan Basket 1 

20 Tempat Parkir Siswa Dan Guru 1 Unit 

Sumber Data: Dokumentasi SMP Tunas Dharma Way Galih 
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4. Struktur Organisasi SMP Tunas Dharma Way Galih
 
 

Gambar 1.1 

Struktur Organisasi Yayasan Pendidikan Tunas Dharma  

Lampung Selatan 2014-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 
Organisasi SMP Tunas Dharma Way Galih Tahun 2016/2017 

PEMBINA 
 

Drs. Hi. Wiyadi 
 

Paulus Sumardi 

Riskan Hamid S. 

Jumardi 

Suripno 

A. Maryati 

Suminah Jupri 

A n g g o t a 

PENGURUS 
Sukurman, S. Pd. I 

SEKERTARIS 
Basuki, S. Pd.I 

SEKERTARIS 
Heru Suyono 

SEKSI PENDIDIKAN 

Drs. Ahmad Usman 

SEKSI PEMBANGUNAN 
TW. Tukijo 

PENGAWAS 
Ketua 

Drs. Lukman AS 

S E K O L A H 

Pairan WP. Pangabean 
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KEPALA SEKOLAH 
 

Drs. Hi. Ahmad Usman  

PEMBINA/KETUA 
 

Drs. Hi. Wiyadi 
Sukirman S.Pd.I 

 

Dewan Guru/Wali Kelas 

Waka Kurikulum 
 

TW. Tukijo 

Waka Kesiswaan 
 

Suripno 

Bendahara 
 

Drs.Hi.  Riskan Sehri 

Guru B.P 
Martina, S. Sos. I 

Tata Usaha (TU) 
 

Kelas/ Siswa 

Siang 
Tri Pujiasih 

 

Pagi 
Agustina 
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5. Keadaan Guru, Pegawai dan Siswa SMP Tunas Dharma Way Galih 

a. Data Keadaan Guru 

Yang dimaksud guru di sini adalah pendidik yang secara administrasi 

bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan, dalam hal ini adalah guru yang 

mengajar di SMP Tunas Dharma Way Galih. Jumlah guru pada saat penelitian 

dilaksanakan sebagaimana dalam tabel berikut: 

Tabel 2.4  
Keadaan Guru SMP Tunas Dharma Way Galih Tahun 2016/2017 

 

NO NAMA JABATAN 
PENDIDIKAN 

LULUS IJAZAH 

1 Drs. Ahmad Usman Kepala Sekolah 1990 S1 STKIP 

2 Suripno, A.Ma.Pd Waka Kesiswaan 1989 D1 MTK 

3 Heru Suyono Guru Matematika 1963 SLTA Kej. 

4 Dr. Lukman, A.S Guru Matematika 1989 S1 STKIP 

5 Tw. Tukijo, A.Ma.Pd Waka Kurikulum 1986 D2 IPA 

6 Rusdiyanto, S.Pd Guru B. Indonesia 2011 S1 UT 

7 I Ketut Sarya, S.Pd Guru BK 2010 S1 UT 

8 Sutiyem Guru B. Indonesia 1984 SLTA Kej. 

9 Nur Ali, S.Pd.I Guru B. Lampung 2005 SI PAI 

10 Dwi Yuni. M, A.Ma.Kom. Guru Tinkom 2012 D3 Kom 

11 Yetty Diana P, S.Pd Guru B. Inggris 2004 S1 STKIP 

12 Siti Nurchasanah, S.Pd Guru IPS 2005 S1 UNILA 

13 Debora Nelly Wati. S, S.Pd Guru B. Indonesia 1998 S1 UNILA 

14 Novi Winandara, S.Pd Guru B. Inggris 2013 S1 STKIP 

15 Martina, S. Sos Guru PAI + Rohis 2006 S1 IAIN 

16 Misneri, S.Ag Guru PAI 2006 S1 IAIN 

17 Theresia. S, A. Ma.Kom Guru Tinkom + SB 2006 D3 Kom 
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18 Kurtubi, S.Pd.I Guru PAI 2012 S1 PAI 

19 Prihatino, S.E. S.Pd Guru Musik 1998 S1 UNILA 

20 Hartini, S.Pd Guru SBK 2011 S1 UT 

21 Pujianto, S.Pd Guru Penjas 2006 S1 PAI 

22 Suri Layli M, A. Ma.Pd Guru B. Lampung 2001 D3 

23 Lies Subekti Endah S.S.Pd Guru IPA 2005 S1 UNILA 

24 Mulyadi, S.Pd Guru PKN 1991 S1 UNILA 

25 Wiwin Yusnita S.Pd.I Guru PKN 2013 S1 STAIN 

26 Wahyu Wudha. N, S.Pd Guru IPA 2013 S1 STKIP 

27 Rita Gestari, S.Pd Guru B. Inggris 2014 S1 

28 Agus Suyono P, S. Ora Guru Penjas 2012 S1 STO 

29 Darmi Yulista, S.Pd Guru IPS 1993 S1 UNILA 

 Sumber Data: Dokumentasi SMP Tunas Dharma Way Galih 

 

b. Keadaan Peserta didik 

Sebagaimana guru, peserta didik juga merupakan komponen pendidikan yang 

sangat penting. Banyak orang mengukur keberhasilan pendidikan dilihat dari mutu 

peserta didik yang keluar dari suatu lembaga pendidikan. Banyak juga orang yang 

mengukur kualitas lembaga pendidikan dari sudut banyaknya peserta didik yang 

mendaftar dan diterima, dan ukuran lain yang ditumpukan pada keberadaan peserta didik. 

Selain mengikuti materi kurikuler, peserta didik juga banyak yang mengikuti 

kegiatan ekstra kurikuler dan olahraga yang ada di sekolah. Hal ini dapat dilihat dari tabel 

berikut: 
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Tabel 2.5 

Kegiatan Peserta didik SMP Tunas Dharma  

Way Galih Tahun 2016/2017 

 

JENIS NAMA 

KEGIATAN 

HARI 

Ekstra Kurikuler 

1. Rohis 

2. Pramuka 

3. Dramben 

Jum‟at 

Olahraga   

       Sumber Data: Wawancara,  

 

Adapun yang penulis maksudkan dengan keadaan peserta didik ini 

adalah jumlah peserta didik di SMP Tunas Dharma Way Galih. Data yang 

penulis peroleh tentang peserta didik ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.6 

Keadaan Siswa SMP Tunas Dharma Way Galih Tahun 2016/2017 

 

NO KELAS 
JUMLAH SISWA 

TOTAL 
L P 

1 VII 60 81 141 

2 VIII 58 72 130 

3 IX 68 66 134 

TOTAL 280 187 405 

     Sumber Data: Dokumentasi SMP Tunas Dharma Way Galih  
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B. Keadaan Motivasi Belajar PAI Peserta Didik Kelas VIII SMP Tunas 

Dharma Way Galih 

Perlu peneliti jelaskan bahwa untuk memperoleh data tersebut peneliti 

menggunkan beberapa metode yang telah diterapkan pada bab terdahulu yaitu 

metode wawancara dan metode obsevasi merupakan metode pokok yang dipakai 

peneliti sedangkan dokumentasi sebagai metode penunjang dalam pengumpulan 

data. Metode observasi digunakan peneliti untuk mengamati secara langsung 

pemanfaatan di SMP Tunas Dharma Way Galih Lampung Selatan sedangkan 

metode dokumentasi peneliti gunakan untuk mendapatkan data-data yang bersifat 

non human untuk mengetahui data tentang profil SMP Tunas Dharna Way Galih 

Lampung  Selatan secara umum, program madrasah, keadaan sarena-prasarana, 

keadaan peserta didik dan lain-lain. Agar lebih mudah dalam dokumentasi ini, 

maka peneliti menggunakan dokumenter sebagai instrumen. 

Agar penelitian ini lebih valid maka peneliti menyajikan beberapa data 

yang kami ambil dari beberapa sumber, baik interview maupun berupa data 

sebagai informan pada penelitian ini yakni kepada sekolah, dan guru mata 

pelajaran pendidikan PAI SMP Tunas Dharma Way Galih Lampung Selatan dan 

beberapa dokumen sekolah. Penyajian data peneliti formulasikan dalam bentuk 

uraian atau diskripsi untuk mempermudah dalam memberikan gambaran kepada 

para pembaca. 
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Untuk memperjelas dalam pembahasan ini maka peneliti merasa perlu 

untuk menyajikan kembali pemahaman tentang hadiah dan hukuman, walaupun 

pada pembahasan terdahulu peneliti telah menjelaskan berbagai masalah yang 

berhubungan dengan hadiah dan hukuman terhadap motivasi belajar peserta didik. 

Sebab untuk itu perlu kiranya dilanjutkan tentang penerapan hadiah dan hukuman 

terhadap motivasi peserta didik.  

Penyajian kembali tentang hadiah dan hukuman yang akan peneliti 

paparkan nanti adalah merupakan pangkal tolak dari pembahasan sub bab ini, 

sehingga dalam pembahasannya nanti akan lebih mengarah pada pokok masalah 

dalam pembahasan skripsi ini.  

Pemberian hadiah dan hukuman dalam kaitannya dengan pendidkan adalah 

suatu bagian dari beberapa teknik pembelajaran yang dapat menunjang motivasi 

belajar peserta didik untuk memperoleh prestasi yang baik sesuai dengan apa 

yang diharapkan dalam tujuan pendidikan.  

Tabel 4.6 

Keadaan Motivasi Belajar PAI Peserta Didik Kelas VIII SMP Tunas Dharma Tahun Ajaran 
2016/2017 

 

No Nama Peserta Didik 
Frekuensi 

Jumlah 
Keterangan 

SS S ST STS 

1 Mobi Rizki Yani 28 9 0 0 37 T 

2 Devia Nur mala P. 32 6 0 0 38 T 

3 Andika Ramadhan 40 0 0 0 40 T 

4 Selvi Nur Fadila 16 18 0 0 34 T 

5 M. Au Akbar 16 15 0 0 33 T 

6 Dela Nur Aisyah 8 24 2 0 32 T 

7 Yayang Aulia 20 25 0 0 35 T 
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8 Salsa Ramadhan 12 18 0 1 31 T 

9 Anan Saputra 40 0 0 0 40 T 

10 Andre K. W 8 21 0 0 31 T 

11 Oktavia A. 8 24 2 0 32 T 

12 Varhan Vernando 40 0 0 0 40 T 

13 Desi Ratna Sari 8 21 0 0 31 T 

14 Robby Pradan 20 15 2 0 35 T 

15 Gilda Pramudita A. 40 0 0 0 40 T 

16 Ferdi Ardyansyah 40 0 0 0 40 T 

17 Anggi Eka D. S. 8 18 0 0 30 T 

18 Rahayu 12 21 4 0 32 T 

19 Frengki Heranda 8 24 0 0 32 T 

20 Niken Amelia U. 8 21 0 0 32 T 

21 Bayu Dwi A. 16 15 0 0 32 T 

22 Anggi Wahyudi 15 16 2 0 32 T 

23 Can Dera Cahya N. 8 21 2 0 33 T 

24 Devi Ratna Wati 12 24 4 0 36 T 

25 Dana Marselyo 16 15 0 0 33 T 

26 Herma Mutiara 20 15 2 0 35 T 

27 Indah andar Yani 16 18 0 0 34 T 

28 Septian Fajar Pratama 12 21 0 0 33 T 

29 Dekri agustian 20 15 0 0 35 T 

30 Della Frecla 12 21 0 0 33 T 

31 Dimas Ramadhan 16 18 0 0 34 T 

32 Dwi Artia Ningsih 40 0 0 0 40 T 

33 Syne Amik 32 6 0 0 38 T 

34 Widyat A.S 20 15 0 0 35 T 
 
Keterangan keadaan motivasi belajar PAI :  
T= Tinggi  
S= Sedang  
R= Rendah 
 
Indikator skor motivasi belajar PAI: 
Tinggi = 30-40 
Sedang = 20-29 
Rendah = 10-19 

 
Kategori pengukuran motivasi pada penelitian ini dibagi menjadi tiga kriteria, yakni tinggi, 

sedang dan rendah. Berdasarkan tabel 4.6 diatas kategori motivasi seluruh responden yang 
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mewakili peserta didik kelas VIII SMP Tunas Dharma Way Galih memiliki motivasi belajar PAI 

yang tinggi yakni dengan skala motivasi 32-40.  Peserta didik selalu datang tepat waktu, selalu 

mengikuti pembelajaran PAI, tidak mengatuk dalam proses pembelajaran PAI, senang 

mengerjakan tugas yang diberikan guru, suka mencatat penjelasan meteri yang diberikan oleh 

guru, senang dengan pembelajaran PAI, senang dengan cara mengajar guru, senang dengan 

materi yang dijelaskan guru, tidak ribut dalam proses pembelajaran, menjawab soal yang 

diberikan guru. 

Di SMP Tunas Dharma Way Galih, pemberian hadiah dan hukuman 

berlaku ketika hal tersebut diperlukan sebagai usaha untuk memotivasi belajar, 

menanamkan kedisiplinan dan meningkatkan prestasi belajar terutama pelajaran 

agama Islam diserasakan sengat perlu mencapai tujuan tersebut. Pihak sekolahpun 

mendukung ketika hal tersebut diterapkan terhadap peserta didik terutama dalam 

menanamkan kedisiplinan peserta didik seperti yang di jelaskan bapak Ahmad 

Usman selaku kepala sekolah mengatakan: 

Guru diharapkan selalu memotivasi peserta didik dalam bealajar agar 

prestasi mereka meningkat dengan hadiah dimaksutkan agar peserta didik 

lebih giat lagi, berusaha memper baiki atau mempertinggi prestasi dari 

yang pernah dicapainya dengan kata lain peserta didik lebih besar 

kemauannya untuk mencapai prestasi yang lebih baik. Sedangkan hukuman 

menjadi alat pendidikan yang preventif dan kuratif yang yang tidak 

menyenangkan bagi peserta didik, namun dengan hukuman diharapkan 

menjadi motivasi bagi anak untuk meninggalkan hal-hal yang kurang 

menguntungkan bagi dirinya.
84

 

 

Menurut guru pendidikan agama Islam bapak Kurtubi, pemberian hadiah 

dan hukuman pada proses pembelajran PAI merupakan reaksi pendidik atas 

perbuatan yang telah dilakukan oleh perserta didik dan itu dilakukan dalam 
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Ahmad Usman, Kepala Sekolah SMP Tunas Dharma Way Galih, Wawancara, Tanggal 31 
Januari 2017 
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usahanya untuk menumbuhkan semangat belajar. Dengan demikian 

pemberian hadiah dan hukuman dalam proses pendidikan mempunyai 

maksud dan tujuan tertentu, yaitu untuk meingkatkan kemauan belajar 

lebih baik dan lebih besar pada peserta didik.
85

 

 

Selain itu beliau juga mengatakan bahwa pemberian hadiah dan hukuman 

merupakan salah satu usaha untuk membiasakan suatu nilai dan kebiasaan, 

memotivasi peserta didik agar disiplin dalam pembelajaran PAI yang mendasari 

guru pendidikan agama Islam memberikan hadiah dan hukuman dalam proses 

pembelajaran.
86

  

Hadiah merupakan pendidikan kuratif yang menyenangkan dan sekaligus 

sebagai motivasi belajar, agar anak lebih membiasakan diri untuk belajar dengan 

baik, baik yang berhubungan dengan tingkah laku, kerajinan maupun yang 

berhubungan dengan akal (kecerdasan). 

Penyajian data tentang bagaimana pemberian hadiah dan hukuman peserta 

didik, terlebih dahulu diawali dengan beberapa pendapat tentang bagaimana 

hadiah dan hukuman dalam menumbuhkan motivasi bagi peserta didik. 

Pemberian hadiah dan hukuman ini diharapkan agar benar-benar dapat 

menunjang nilai-nilai peserta didik, dapat mempaerbaiki perilaku peserta didik, 

karena metode hadiah dan hukuman ini adalah salah satu alat pendidikan yang 

dapat memotivasi peserta didik untuk menjadi lebih baik, sehingga tercapai suatu 

tujuan pendidikan yang diharapkan. Agar pemberian hadiah dan hukuman bisa 
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dilakukan secara efektif kepada peserta didik, kepala sekolah juga mempunyai 

kewenangan untuk ikut adil, kepala sekolah mengungkapkan: 

Saya memberikan pengarahan terhadap guru dan semua peserta didik 

tentang pemberian hadiah dan hukuman. Dengan cara menjelaskan teknis 

dan cara pelaksanaannya. Hadiah harus diberikan dengan adil, tidak 

membeda-bedakan status atau golongan pserta didik, dapat membantu 

peserta didik untuk lebih rajin dalam segala hal kebaikan. Begitu juga 

dengan hukuman harus diberikan dengan adil, tidak ada unsur balas 

dendam, dapat memotivasi peserta didik untuk mematuhi tata tertib 

sekolah, patuh terhadap guru, dengan penjelasan tersebut diharapkan, agar 

tidak ada keselahan pahaman ketika terjadi adanya hukuman maupun 

hadiah yang diberikan guru terhadap peserta didik. Saya juga terkadang 

ikut adail dalam memberikan hadiah dan hukuman tersebut.
87

 

 

Adapun tujuan dari pemberian penghargaan tersebut agar tidak terjadi 

kesalahan pahaman antara guru atau pihak sekolah dan peserta didik dengan 

adanya hadiah dan hukuman tersebut. Ketika guru memberikan hadiah kepada 

peserta didik yang berprestasi diharapkan pserta didik yang lainnya dapat 

menerima karena bagi peserta didik yang berprestasilah yang mendapat hadiah. 

Dan ketika guru memberikan hukuman kepada peserta didik yang sering 

melakukan pelanggaran diharapkan dapat menerimanya dengan kebenaran jiwa 

dan selanjutnya mereka dapat menjadi lebih baik. 

                                                                 
87

Ahmad Usman, Kepala Sekolah SMP Tunas Dharma Way Galih Lampung Selatan, 
Wawancara, tanggal 31 Januari 2017. 

  



104 
 

Dalam pendidikan, hadiah dan hukuman adalah salah satu alat pendidikan 

yang dirasa cukup baik dalam yang dirasakan cukup baik dalam mendidik anak. 

Dengan adanya hadiah dan hukuman tersebut diharapkan dapat menjadikan anak 

termotivasi untuk membentuk dirinya sendiri untuk menjadi lebih baik, memiliki 

motivasi belajar yang sesuai ajaran Islam. 

Dalam hal ini bagi kesiswaan yaitu bapak Suripno, A.Ma.Pd  juga 

menyatakan, bahwa sangat setuju dengan adanya metode ini: menurut saya 

hadiah dan hukuman ini sangat memberikan pengaruh yang besar terhadap 

perkembangan karakter peserta didik yang dalam hal ini sesuai dengan misi 

sekolah ini untuk membentuk peserta didik yang bermotivasi  belajar.
88

 

Karena hadiah dan hukuman ini mampu memotivasi peserta didik untuk 

berperilaku positif, karena dengan berbuat negatif mereka akan merasa malu 

menerima hukuman, dan ketika berbuat positif mereka akan merasa bangga dan 

bisa mendapatkan hadiah atau hadiah yang sesuai dengan prestasinya. 

Bapak Suripno, A.Ma.Pd menjelaskan ada cara tersendiri dari bagian 

kepeserta didikan dalam menerapkan hadiah dan hukuman dalam 

membentuk motivasi belajar peserta didik, beliau menyatakan: Saya 

memberika cara tersendiri dalam memberikan hukuman kepada peserta 

didik dan yang pastinya masih mengarah pada suatu hal yang mendidik, 

                                                                 
88

Suripno, Waka Kesiswaan SMP Tunas Dharma Way Galih, Wawancara, Tanggal 31 Januari 
2017. 



105 
 

misalnya menyuruh mereka menulis bismillah, menghafal ayat-ayat Al-

Qur‟an atau surat-surat pendek, tapi terkadang juga saya menyuruh peserta 

didik untuk menyapu halaman kelas hukuman yang seperti ini biasanya 

bagi peserta didik yang terlambat masuk sekolah. Sedangkan bagi peserta 

didik yang sudah sering melakukan pelanggaran dan sangat sulit untuk 

diatur diberikan peringatan, kami terpaksa memanggil orang tua peserta 

didik tersebut, dan kami pun bisa mengeluarkan peserta didik tersebut dari 

sekolah. Dalam hal ini, saya telah mengkomunikasikan dengan pihak 

lainnya, yaitu pihak sekolah (kepala sekolah, guru, dan wali kelas). Selain 

itu juga saya sering memberikan hadiah kepada murid yang berpestasi 

seperti, hadiah penggaris, buku tulis, pujian, dan terkadang saya juga 

memberikan uang, di mana dengan seperti itu mereka lebih semangat untuk 

berbuat positif dari pada meraka mendapatkan hukuman dan merasa malu 

karena di hukum.
89

 

 

Dengan cara tersebut ternyata dapat menjadikan peserta didik jera untuk 

tidak mengulangi lagi, dan setelah mendapatkan hukuman yang diberikan pihak 

sekolah, kebanyakan peserta didik tidak mengulangi perbutannya lagi. Mereka 

lebih memilih untuk mendpatkan hadiah yaitu bisa mendapatkan hadiah yang 

juga bisa membuat diri sendiri merasa bangga dengan hadiah tersebut. Apalagi 

bapak bidang kesiswaan yang memberikan hukuman mereka lebih takut lagi: 

Bapak Suripno mengungkapkan: 

Karena dengan hukuman tersebut secara tidak langsung akan memberikan 

kemampuan yang positif, meskipun berasal dari hukuman. Misalnya 

adanya menghafal ayat-ayat Al-Qur‟an mereka bisa lebih mudah 

melakukan hafalan dalam pelajran agama Islam sehingga mereka bisa 

mendapatkan nilai plus dari guru agama tersebut.
90
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Hadiah dan hukuman diterapkan di SMP Tunas Dharma Way Galih. Ini 

diharapkan agar membawa perubahan pada perkembangan peserta didik untuk 

menjadi lebih baik, apalagi dilihat dari latar belakang keluarga kebanyakan 

peserta didik hidup di dalam keluarga yang jauh dari pendidikan, dan kurangnya 

minat untuk menenyam pendidikan. 

Dalam hal ini pendidik diberi wewenang untuk menjelaskan sesui aturan 

dan kesepakatan yang telah disepakati. Pendidik harus biasa menerapkan dengan 

baik sehingga peserta didik dapat menerima dengan kebesaran jiwa dengan 

adanya hadiah  dan hukuman ini. Masing-masing pendidik memiliki cara 

tersendiri untuk memberikan hadiah dan hukuman ini, misalnya guru agama 

kelas VIII yaitu Bapak Kurtubi, M.Pd.I menjelaskan: 

Saya memberikan hadiah kepada peserta didik saya ketika mengikuti 

pelajaran yaitu bila mana mereka bisa menghapal ayat-ayat Al-Qur‟an 

dengan baik dan benar, saya akan memberikan nilai plus, mau mengerjakan 

tugas dari saya, baik di sekolah maupun PR, saya akan memberikan nilai 

yang sesuai dengan pekerjaannya, dan untuk peserta didik yang rengking 

kelas biasanya saya memberikan hadiah berupa buku tulis maupun buku 

bacaan yang berkaitan dengan agama, yang mendapatkan nilai baik 

mendapatkan pujian, bersikap sopan dan santun terhadap guru , saya juga 

memberikan nilai plus meskipun mereka tidak menyadarinya, karena saya 

juga memantau setiap tingkah laku atau perbutan mereka. Apalagi saya 

sebagai guru agama benar-benar dituntut untuk bisa membimbing peserta 

didik saya untuk berperilaku yang baik yang bermoral, yang bertanggung 

jawab, beraklakul karimah yang sesuai dengan ajaran islam. Salah satunya 

saya menerapkan hadiah dan hukuman dan bener saya terapkan, bagi 

peserta didik yang melanggar, saya juga memberikan hukuman yang sesuai 

dengan pelanggaran yang mereka lakukan, misalnya menyuruh mereka 

menjelaskan pelajaran yang sudah saya terangkan, karena dia tidak 

memperhatikan, sihingga mereka mau berfikir dan bisa memahami 

pelajaran saya walaupun tidak mendengarkan. Saya juga menyuruh mereka 

mengerjakan tugas dari sekolah atau PR didepan kelas ketika mereka tidak 

mengerjakan tugas dari saya tadi, sehingga mereka biasa bertanggung 
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jawab atas perbuatannya yang dilakukan dan mereka tidak mengulanginya 

lagi. Sedangkan bagi peserta didik yang sudah sering melakukan 

pelanggaran dan sudah parah, biasanya saya serahkan kebagian kepeserta 

didikkan atau BK. Akan tetapi selama ini saya melihat perkembangan 

peserta didik saya, setelah saya menerapkan hadiah dan hukuman ini 

mereka bisa lebih baik, apalagi dilihat dari latar belakang keluarga yang 

jauh dari pendidikan, mereka selalu berusaha untuk bisa jadi yang terbaik. 

Karena mereka mendapatkan pendidikan seperti ini melalui sekolah yang 

nantinya dapat diterapkan dalam sehari-hari dan dapat menjadi khalifah di 

muka bumi ini.
91

 

 

Jadi sudah jelas bahwa hadiah dan hukuman ini diberikan di SMP Tunas 

Dharma Way Galih sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang telah dicapai. 

Diterapkannya hadiah dan hukuman ini bertujuan untuk menjadikan peserta didik 

lebih rajin dalam belajar, mau mematuhi tata tertib sekolah, dan menumbuhkan 

motivasi belajar. Yang mau bertanggung jawab, yang sesuai dengan tujuan 

pendidikan itu sendri hususnya pembelajaran PAI. 

Pemberian hadiah dan hukuman ini juga tentunya membawa perkembangan pada 

peserta didik, terutama perkembangan motivasi belajar yang mengikat pada peserta didik. 

Apalagi dirasa pentingnya motivasi belajar bagi setiap orang sangat penting, hal ini dimaksudkan 

untuk membentuk prilaku mereka dalam sehari-hari, dan bagaimana bermotivasi kepada 

sesama teman, orang tua dan guru di sekolah. oleh karena itu metode hadiah dan hukuman ini 

diharapkan dapat membawa perkembangan yang baik terutama mengenai motivasi belajar. 

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada beberapa guru SMP Tunas Dharma Way 

Galih. Salah satunya adalah bapak Kurtubi beliau seorang guru PAI, beliau menjelaskan: 

Selama saya mengajar disekolah ini dan khususnya pelajaran PAI, saya menerapkan 
metode ini. karena saya rasa metode ini cukup efektif sebagai alat pendidikan. 
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Kebanyakan siswa selalu menganggap sepele pelajaran bahasa indonesia, mereka 
menganggap mudah pelajaran ini dan kadang mengesampingkan pelajaran ini 
dibandingkan pelajaran-pelajaran lain. Jadi untuk itu saya sering menerapkan metode ini. 
Siswa bisa mempertahankan prestasinnya. misalnya dalam pelajaran ini, saya membrikan 
hadiah berupa nilai, poin, pulpen dan penggaris. jadi mereka bisa untuk tidak malas 
belajar PAI. Dan alhamdulillah selama ini siswa menjadi menjadi patuh kepada saya. 
Misalnya dengan mengerjakan tugas dari saya baik disekolah maupun PR, mau 
mendengarkan ketika saya menerangkan, karena dengan begitu mereka bisa 
mendapatkan nilai atau poin untuk menunjang nilai rapot mereka. begitu pula dengan 
siswa yang tidak mematuhi perintah saya, seperti tidak mengerjakan PR atau tugas dari 
saya. Saya tidak segan-segan untuk menghukum mereka. Kadang saya suruh berdiri di 
depan kelas, saya suruh menulis materi yang saya ajarkan dipapan tulis. Dengan begitu 
mereka bisa bertanggung jawab atas perbuatannya. Selama ini yang saya lihat dan saya 
rasakan setelah siswa menerima hukuman mereka tidak mengulanginya lagi karena 
merasa malu atau takut saya suruh di depan kelas, saya suruh menulis materi yang saya 
ajarkan dipapan tulis, sedangkan bagi yang berbuat baik mereka mendapatkan nilai, poin 
atau hadiah lain, dengan hadiah itu mereka bisa mempertahankan prestasinya dan ingin 
selalu berbuat baik agar bisa mendapatkan hadiah tersebut.

92
 

 
Menurut bapak Kurtubi, guru PAI, beliau mengamati perkembangan peserta didik dengan 

adanya pemberian hadiah dan hukuman ini adalah:  

Setelah memperhatikan semenjak adanya hadiah dan hukuman, peserta didik di SMP 
Tunas Dharma Way Galih kebanyakan dari mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan 
hadiah, akan tetapi tidak menutup kemungkinan mereka yang bandel-bandel untuk 
melakukan pelanggaran dan tidak memikirkan untuk bisa mendapatkan hadiah dari guru 
mereka, seperti siswa siswi yang berprestasi. Begitu juga dalam pelajaran saya, apalagi 
pelajaran agama Islam dan yang berhubungan dengan motivasi belajar. Saya bisa benar 
benar membantu peserta didik saya untuk memiliki motivasi belajar yang baik. Jadi saya 
juga menerapkan hadiah dan hukuman ini sebagai salah satu alat dalam pembelajaran. 
Dengan ini bagi yang mendapatkan hadiah akan bangga karena merasa lebih dibanding 
yang lainnya. Begitu juga kalau murid tidak mematuhi peraruran pada pelajaran saya, 
saya akan memberikan hukuman kepada mereka, walaupun mereka merasa kesal atau 
berat hati atas hukuman yang saya berikan. Karena kalau tidak dihukum anak selalu 
mengulangi perbuatannya berulang-ulang jadi dengan hukuman itu diharapkan bisa 
membuat mereka jera. Tetapi biasanya Cuma beberapa anak yang melakukan 
pelanggaran yang terlalu sering dan itupun tetap kita pantau, kalau memang suadah 
terlalu parah saya akan menyerahkan kepada pihak sekolah yaitu BK. Biasanya pihak 
sekolah akan menindak lanjuti murid tersebut. dan yang saya ketahui juga, pihak sekolah 
disini sering menghukum peserta didik yang terlambat sekolah untuk menyapu halaman 
selain itu akan dicata namanya dan tidak diperkenankan mengikuti satu jam pelajaran. 
Tetapi kebanyakan dari mereka merasa malu kalau kalau disuruh menyapu halaman 
kelas, bagi cewek biasanya menutup wajahnya dengan jilbabnya, apalagi kadang disoraki 
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oleh teman-teman yang lain. dengan metode ini dirasa cukup baik untuk menumbuhkan 
motivasi belajar yang baik disinilah menumbuhkan perubahan bagi peserta didik.

93
 

 
Sedangkan bagi ibu Sutiyem, beliau adalah seorang guru matematika menyatakan 

mengenai perkembangan peserta didik dengan diterapkan hadiah dan hukuman ini adalah 

sebagai berikut: 

Saya selaku guru matematika memang seharusnya menerapkan hadiah dan hukuman 
kepada peserta didik, apalagi pelajaran matematika dirasa sangat sulit untuk dipelajari, 
dan kebanyakan peserta didik malas untuk belajar matematika. Saya menerapkan hadiah 
dan hukuman untuk memotivasi peserta didik dalam belajar matematika. biasanya saya 
memberikan hadiah kepada peserta didik saya yang berprestasi, misalnya memberikan 
pujian, memberikan nilai plus, menampilkan nama-nama peserta didik yang berprestasi 
didik di mading sekolah dan hadiah tersebut saya berikan bagi peserta didik yang aktif di 
kelas, mendapatkan nilai baik, maupun mengerjakan tugas dari saya baik tugas sekolah 
ataupun PR. Bagi peserta didik yang mengikuti lomba dan dapat membawa nama baik 
sekolah saya memberikan hadiah berupa penghormatan, jadi ketika upacara saya akan 
mengumumkannya di depan siswa-siswi yang lain, dengan begitu mereka akan senang 
belajar matematika dan tidak malas. Sedangkan hukuman saya berikan kepada peserta 
didik yang sering melakukan pelanggaran pada pelajaran saya, misalnya ramai di dalam 
kelas,terlambat mengikuti pelajaran saya, biasanya saya memberikan waktu tiga menit 
untuk toletansi terlambat masuk selebihnya saya akan memberikan peringatan tetapi 
kalau mereka terlalu sering saya akan mengeluarkan mereka dari dlam kelas begitupun 
kalau ramai di dalam kelas. Bagi peserta didik yang tidak mengerjakan tugas dari saya, 
saya akan menyuruh mereka untuk mengerjakan di depan kelas sampai mereka bisa, 
sehingga mereka mau mempertanggung jawabkan perbuatan mereka. dengan adanya 
hukuman mengeluarkan peserta didik dari dalam kelas, ternyata menjadikan peserta 
didik saya untuk tepat waktu dan mau mematuhi tata tertib dan juga mau menjadi orang 
yang bertanggung jawab. Orang yang seperti itu yang diharapkan banyak orang, kalau 
menurut agama orang yang bermotivasi belajar mulia. Yang saya perhatikan selama ini 
sudah cukup baik. kebanyakan peserta didik sudah patuh pada peraturan yang ada, 
waktu mengerjakan tugas ya mengerjakan, mengumpulkan ya mengumpulkan, karena 
dengan begitu mereka bisa mendapat nilai lebih. Kadang ada 1-2 orang tidak 
mengumpulkan dengan alasan lupa, tapi itupun saya tetap memberikan hukuman.
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Sedangkan menurut ibu Rita Gestari, S.Pd, beliau seorang guru bahasa inggris 

menjelaskan pendapatnya mengenai perkembangan peserta didik dengan adanya pemberian 

hadiah dan hukuman ini. 
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Bahasa inggris menurut siswa saya atau setidaknya bagi sebagian orang sangat sulit 
untuk dipelajari, apa lagi bagi mereka yang tidak senang dengan bahasa asing ini. 
Kebanyakn peserta didik saya merasa sulit dengan adanya pelajaran bahasa inggris ini. 
Mayoritas siswa disini suku jawa. bahas seharipun bahasa jawa. Akan tetapi saya harus 
bisa menyikapi dengan menerapkan alat pendidikan salah satunya yaitu adanya hadiah 
dan hukuman dengan adanya hadiah peserta didik lebih termotivasi untuk belajar bahasa 
inggris. Setiap saya memberikan tugas selalu mengerjakan walaupun dari mereka masih 
bnayak yang salah dan saya maklumi itu. Saya selalu memberikan nilai atau poin plus 
untuk mereka yang mengerjakan dengan benar, yang mau menghafal kosa kata, saya 
juga biasa memberikan hadiah berupa buku-buku cerita yang menggunakan bahasa 
inggris. akan tetapi bagi peserta didik yang melalkukan pelanggaran, saya menghukum 
mereka. Hukuman yang sering saya berikan kepada peserta didik yang melanggar adalah 
menghafal kosa kata bahasa inggris dengan baik dan benar sampai mereka bisa 
membaca dan memahami makna kosa kata tersebut. terkadang saya menyuruh mereka 
menulis cerita dengan menggunakan bahas inggris. Tujuan dari pemberian hadiah dan 
hukuman ini agar mereka mau menjadi lebih baik dan bertanggung jawab, dan saya rasa 
bukan hanya pelajaran saya saja. Dimana mengingat mereka masih seorang pelajar 
dimana yang harus  kita bimbing dan kita arahkan agar  menjadi lebih baik. setelah saya 
lihat dengan adanya hadiah dan hukuman ini, peserta didik lebih termotivasi belajar 
bahasa inggris. Karena saya memberikan masukan kepada mereka bahwa bahasa inggris 
merupakan bahasa internasional yang besar manfaatnya untuk selanjutnya baik untuk 
melanjutkan jenjang pendidikan lebih tinggi maupun di dunia kerja kelak. Ya walaupun 
hanya kata-kata sederhana. Jadi perkembangannya sudah cukup baik, karena dengan 
adanya hadiah mereka lebih senang melakukan pekerjaan. Begitu pula dengan adanya 
hukuman, walaupun perubahan lebih baik berawal dengan adanya hukuman, mereka 
bisa berubah berarti hukuman bersifat positif karena bisa membawa anak pada rasa 
penyesalan dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Baik pada diri sendiri maupun 
kepada orang yang memberikan hukuman tersebut.
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Bapak Kurtubi juga menjelaskan mengenai perkembangan peserta didik dengan adanya 

hadiah dan hukuman ini: 

Setelah saya amati, perkembangan peserta didik. Saya juga sering mendekati siswa-siswa 
yang bermasalah dan memberikan nasehat agar mereka bisa menyadari bahwa mereka 
adalah peserta didik yang masih perlu dibimbing dan diarahkan. Sebagai waka saya sering 
memberikan hukuman kepada peserta didik yang bermasalah. Ada yang saya suruh 
menghafal ayat-ayat pendek, menulis ayat-ayat al-Qur’an dan kami memberikan 
peringatan mau di panggil orng tua jika melakukan kesalahan yang besar ini adalah 
hukuman yang ditakuti oleh peserta didik. Agar dengan hukuman seperti itu mereka 
tidak mengulanginya lagi. Karena apabila didiamkan dan tidak diberi hukuman yang 
sesuai dengan kesalahannya maka mereka akan semena-mena terhadap tata tertib 
sekolah. Akan tetapi bagi peserta didik yang mau berbuat baik, mereka berhak 
mendapatkan hadiah, walaupun itu cuma berupa pujian dan penghormatan misalnya 
ketika waktu upacara diumumkan kebaikan apa yang telah mereka peroleh, dengan 
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begitu mereka sudah merasa bangga. Perkembngan motivasi belajar yang baik dengan 
adanya hadiah dan hukuman.

96
 

 
Dapat disimpulkan dari beberapa pendapat guru diatas, perkembangan motivasi belajar 

peserta didik dengan adanya pemberian hadiah dan hukuman ini sudah cukup baik. Dengan 

adanya hadiah dan hukuman dapat membantu untuk membentuk atau menumbuhkan motivasi 

belajar yang baik dari diri peserta didik itu sendiri. 

 

C. Pemberian Hadiah dan Hukuman di Kelas VIII SMP Tunas Dhrama Way 

Galih 

Pemberian hadiah dan hukuman adalah salah satu alat pendidikan yang 

dirasakan cukup efektif untuk bisa mendidik peserta didik, apalagi digunakan 

untuk membentuk motivasi belajar. Akan tetapi pemberian hadiah dan hukuman 

ini tentu membawa dampak tersendiri bagi peserta didik SMP Tunas Dharma 

Way Galih. Dimas Ramadan adalah murid kelas VIII A, di mana dia pernah 

melakukan pelanggaran berupa tidak mengikuti pelejaran, yaitu pelajaran yang 

diajar oleh Bapak Kurtubi, M.Pd.I, Dimas Ramadan menjelaskan:  

Saya pernah tidak mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam yang 

diajarkan oleh Bapak Kurtubi, M.Pd.I, waktu itu saya tidak mengikuti 

pelajaran karena saya mengikuti pelajaran oleh raga kelas lain, terus bapak 

Kurtubi tau, kemudian saya dipanggil oleh beliau. Saya disuruh berdiri di 

depan kelas dan disuruh menerangkan materi pelajaran yang beliau 

terangkan tadi yang waktu saya tidak mengikutinya. Setelah saya habis di 

hukum oleh bapak Kurtubi, M.Pd.I saya tidak berani tidak mengikuti 

pelajarannya. Karena saya ternyata tidak bisa menjelaskan sendiri materi 

pelajaran tersebut, ternyata jadi guru itu susah, jadi saya harus 
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menghormati guru dan saya sekarang selalu mengikuti pelajaran bapak 

Kurtubi terus.
97

 

 

Ferdi Ardiansyah adalah peserta didik kelas VIII. A, dia juga pernah 

melakukan pelanggaran. Dia melalukan pelanggaran sudah beberapa kali. 

Saya sudah sering melakukan pelanggaran di sekolah ini. Tetapi untungnya 

setiap saya melakukan pelanggaran, hukuman yang saya terima tidak 

pernah samapi memanggil orang tua saya. Saya pernah dikeluarkan dari 

kelas oleh bapak Kurtubi karna saya sudah sering ramai di dalam kelas dan 

tidak memperhatikan bapak Kurtubi waktu beliau menerangkan. Waktu 

masih pertams gitu saya Cuma diperingatkan tapi setelah itu karena 

keseringan saya ramai dan tidak mendengarkan beliau menerangkan, saya 

dikeluarkan. Setelah bapak Kurtubi menghukum saya seperti itu, saya takut 

dan nilai PAI jelek soalnya saya tidak mengerti apa yangdijelaskan bapak 

Kurtubi. Jadi kalau saya masih nakal terus saya takut tidak naik kelas 

nantinya jadi sekarang says selalu memperhatikan ketika bapak Kurtubi 

menjelaskan dan sekarang saya juga sudah berani bertanya tentang apa 

yang dileskannya dan saya juga mendapatkan hadiah setelah aktif 

belajarnya, tidak seperti dulu.
98

 

 

Verhan Vernando adalah peserta didik kelas VIII. A, dia dikelad sebagai 

ketua kelas. Dia pernah mandapatkan rengkeng 1 dikelas. Saya bersyukur 

karena selam saya sekolah di SMP Tunas Dharma Way Galih, saya selalu 

mendapatkan rangkingnya walaupun tidak rengking 1 terus. Saya juga 

pernah mendapatkan rangking 2, 3 dan 2. Kalau saya daper rangking 1, 2, 

dan 3 saya selalu mendapatkan hadiah dari wali kelas saya dan guru 

pendidikan agama Islam. Dan saat proses pembelajaran pendidikan agama 

Islam bapak Kurtubi memberikan hadiah seperti buku tulis, penggaris, 

punah, pensil dan permen, dan saya sangat senang mengikuti pelajaran 

pendidikan agam Islam.
99

 

 

Robby Pradana, juga murid kelas VIII. A, pernah dihukum karnan gara-

gara tidak mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam. Saya sudah dua 

kali dihukum pak Kurtubi karna tidak mengikuti pelajaran lagi, saya di 

suruh menjelaskan pelajaran didepan kelas dan bapaknya duduk di 

belakang, saya sangat malu karna saya tidak bisa menjelaskan pelajaran 
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tersebut kepada teman-teman, dan saya tidak mengulangi lagi keselahan 

tersebut, saya selalu masuk pada saat jam pelajaran pendidikan agama 

Islam.
100

 

 

Rahayu adalah peserta didik kelas VIII, A. dia mengungkapkan 

mendapatkan hadiah karena nilai ulangannya pendidikan agama Islam 

bagus   dan namanya terpampang di majalah dinding sekolah. Saya sangat 

senang waktu saya mendapatkan hadiah buku tulus dan penah. Setelah 

dikasih penghormatan  seperti itu saya jadi lebih semangat lagi untuk 

belajar. Dan sertiap belajar saya selalu mendapatkan nilai plus dari bapak 

Kurtubi karna saya selau bertanya saat proses pembelajaran berlangsung. 

Jadi setiap malamnya saya selalu belajar terlebih dulu. Apalagi kalau 

besoknya adanya pelajaran pendidikan agama Islam, saya selalu membaca 

dan menghafal pelajaran ketika ada pertanyaan saya bisa menjawab dan 

ketika di suruh bertanya saya bertanya.
101

 

 

Dila Nur Aisyah adalah peserta didik kelas VIII. A, saya selalu taat 

peraturan. Saya sekolah disini karena saya pingin jadi orang pinter, jadi 

saya harus rajin dan mematuhi tata tertib sekolah. Saya belum perna 

mendapatkan hukuman. Malah saya pernah diberi kesempatan oleh bapak 

Kurtubi, M.Pd.I untuk menjelaskan pelajaran kepada teman-teman di kelas. 

Dan saya sangat senang sekali diberi kesempatan seperti itu, ketika bapak 

kurtubi tidak masuk kelas saya di suruh menerangkan pelajarannya.
102

 

 

M. Au Akbar adalah peserta didik kelas VIII A yang sering mendapatkan hukuman. Saya 
pernah disuruh menyapu halaman sekolah gara-gara saya telat masuk sekolah. Saya juga 
pernah disuruh membuat surat keterangan perjanjian untuk berjanji untuk tidak 
mengulangi perbuatan yang sama. karena pakaian yang saya pakai tidak sesuai dengan 
seragam yang sudah ditentukan oleh sekolah dan kadang-kadang tidak pakai atribut 
lengkap. Tapi sekarang saya sudah berusaha untuk tidak mengulanginya lagi.

103
 

 
Indah Andaryani adalah peserta didik kelas VIII A yang taat peraturan. Saya sekolah disini 
karena ingin belajar dan ingin jadi anak pandai, jadi saya harus rajin dan mematuhi tata 
tertib sekolah. Selama saya sekolah disini saya belum pernah mendapatkan hukuman, 
malah saya sering disuruh menjadi tugas memimpin jika ada acara rohis, saya menjadi 
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senang dan saya tidak takut lagi kalau di suruh menjadi petugas misalnya petugas 
upacara.

104
 

 
Salsa Romadhona adalah peserta didik kelas VIII A yang sekarang menjabat menjadi 
ketua Ketua Rohis SMP Tunas Dharma. Saya selalu berusaha menjadi yang terbaik, 
namun saya pernah lupa mengerjakan PR matematika dan saya dihukum oleh bapak 
Heru Soyono saya disuruh maju kedepan kelas dan disuruh mengerjakan soal PR di papan 
tulis sampai bisa, tapi saya tidak bisa menjawab karna memang malam itu saya tidak 
belajar. Saya merasa sangat malu karena ada teman-teman yang menertawakan. Saya 
juga disuruh pindah duduk di depan karena saya diberi tahu teman sebangku saya 
jawaban atas soal itu, tapi saya tak bisa menjelaskannya.

105
 

 
Pingki Herunda adalah peserta didik kelas VIII A, yang pernah melakukan pelanggaran 
tata tertib sekolah. Saya pernah dihukum oleh bapak Kurtubi karena saya berkelahi 
dengan teman. saat itu saya diberi peringatan agar tidak mengulaginya lagi. kemudian 
pernah pada saat guru bahasa Indonesia tidak masuk, dan kami diberi tugas merangkum 
materi pelajaran, tapi saya tidak mencatat karena saya pikir tidak akan diperiksa. Tapi 
ternyata minggu berikutnya ibu Sutiyem melakukan pemeriksaan catatan, dan saya tidak 
mencatat. Saya diberi hukuman mencatat 2 kali lipat dari pada tugas sebelumnya, saya 
sangat kesal karna menatat  2 kali lipat itu sangat capek. Tapi setelah itu saya diberi 
nasehat dan saya tidak mau mengulanginya lagi.

106
 

 
Dari beberapa perwakilan peserta didik diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya 

hadiah dan hukuman yang diterapkan di SMP Tunas Dharma Way Galih ini, mampu menjadikan 

hadiah dan hukuman sebagai alat pendidikan yang cukup baik untuk membina peserta didik 

menjadi lebih baik. 

Dengan adanya hadiah dan hukuman ini, memberikan dampak terhadap peserta didik 

cukup baik. Bisa mememotivasi peserta didik untuk menjadi lebih baik dalam bersikap dan 

berprilaku, lebih rajin belajar sehingga mendapatkan nilai yang baik. Baik itu dampak dari hadiah 

dan hukuman kedua-duanya bisa menjadikan peserta didik yang tahu akan kedudukannya 

sebagai pelajar.  
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Dengan hukuman tersebut dapat menyadarkan menyadarkan mereka akan suatu 

kebaikan yang hingga nantinya mereka bisa mendapatkan hadiah yang sesuai dengan prestasi 

yang diraihnya. Menurut beberapa pernyataan peserta didik diatas mayoritas mereka senang 

dengan adanya hadiah, menurut mereka dengan adanya hadiah mereka akan lebih semangat 

untuk menjadi yang terbaik dan pantas mendapatkan hadiah tersebut. Sedangkan dampak 

hukuman dapat memotivasi mereka untuk tidak mengulagi kesalahan yang sama, karena 

hukuman memberikan efek malu dan mereka menyesal dengan hukuman yang diberikan. 

Dengan adanya hadiah dan hukuman ini hal yang terlihat yaitu peserta didik mematuhi 

peraturan guru, masuk kelas tepat waktu, mengikuti kegiatan ibadah rutin (membaca Al-Qur’an 

dan rohis), tertib memakai seragam sekolah dan mengerjakan tugas ataupun pekerjaan rumah 

(PR). 

Dapat diambil kesimpulan hadiah akan membangkitkan semangat meraih dan 

mempertahankan kebaikan sedangkan hukuman akan memberikan efek jera yang pada akhirnya 

menjadikan peserta didik lebih baik. 

 

D. Analisis Efektivitas Pemberian Hadiah dan Hukuman Terhadap Motivasi 

Belajar PAI Peserta didik Kelas VIII SMP Tunas Dharma Way Galih 

Pembahasan dalam hal ini merupakan rangkuman dari uraian yang telah 

peneliti sajikan pada pembahasan di depan dan didukung oleh wawancara dengan 

guru agama Islam sebagai pembuktian bahwa guru pendidilkan agama Islam 

dalam proses pembelajaran berusaha agar memberikan hadiah ketika itu sebagai 

motivasi dan semangat belajar peserta didik. Dan sebaliknya memberikan 

hukuman ketiga peserta didik melanggar atau melakukan kesalahan sebagai usaha 

untuk menyadarkan dan tidak mengulangi lagi kesalahan. 
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Motivasi belajar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan peserta didik untuk meningkatkan prestasi belajar di sekolah dan 

dorongan bagi peserta didik agar bersemangat untuk mendapatkan hasil yang 

baik. Berdasarkan penilaian di SMP Tunas Dharma Way Galih Lampung Selatan 

sebagai lembaga pendidikan yang berupaya meningkatkan prestasi peserta didik 

walaupun letaknya berada jauh dari perkotaan. 

Dalam rangka meningkatkan motivasi belajar peserta didik maka guru 

kelas secara inisiatif menerapkan metode reward dan punishment dalam kegiatan 

belajar mengajar baik akademik maupun non akademik. Reward merupakan 

sebuah hadiah, sedangkan punishment diartikan sebagai hukuman. Reward juga 

dapat diartikan hadiah atau penghargaan untuk prestasi peserta didik. Punishment 

diartikan sebagai hukuman bagi peserta didik yang melanggar tata tertib. 

Penerapkan metode reward dan punishment oleh guru PAI merupakan cara 

sederhana agar peserta didik terdorong untuk mau belajar. 

Penelitian ini dikhususkan pada peserta didik kelas VIII SMP Tunas 

Dharma Way Galih Lampung Selatan dikarenakan guru PAI yaitu bapak Kurtubi 

yang memiliki gagasan menerapkan metode reward dan punishment di sekolah 

tersebut. Cara bapak Kurtubi yang termasuk mengikuti perkembangan metode 

belajar dianggap sangat menarik karena diterapkan pada diterapkan pada sekolah 

yang berada diperdesaan. Penerapan metode reward dan punishment juga bagi 

semua peserta didik, bukan peserta didik yang terpilih karena tujuan utama justru  

mendongrak semangat belajar peserta didik yang memiliki psestasi kurang baik. 
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Dengan hadiah dan hukuman tersebut dapat membawa nilai positif bagi perkembangan 

peserta didik dalam menuntuk ilmu. Akibat dari hukuman adalah dapat memberi dorongan 

kepada peserta didik agar mau merubah sipat dan sikapkanya untuk hasil atau prestasi yang 

diperoleh, walaupun hadiah itu berbentuk pahala yaitu suatu hadiah yang tidak tampak, akan 

tetapi dapat membawa kepuasan tersendiri bagi si penerima hadiah tersebut dan yang lebih 

terpenting adalah peserta didik selalu termotivasi untuk belajar. 

Dengan demikian, dapatlah diambil suatu pemahaman bahwa hadiah dan 

hukuman akan memotivasi peserta didik untuk menjadi lebih baik yang pada 

akhirnya berpengaruh positif terhadap tingkah lakunya sehingga dapat 

membentuk keperibadian yang baik. 

1. Pemberian hadiah di kelas VIII SMP Tunas Dharma Way Galih Lampung 

Selatan 

Pemberian hadiah yang diterapkan guru PAI dalam kegiatan belajar 

mengajar dengan beberapa cara sebagai berikut: 

a. Pujian  

Dalam usaha memotivasi peserta didik bapak Kurtubi guru PAI di 

SMP Tunas Dharma Way Galih Lampung Selatan sering memberikan 

pujian kepada peserta didik yang melakukan hal-hal  yang benar dan 

baik dalam hal mata pelajaran ataupun diluar mata pelajaran PAI. 

Peserta didik merasa senang jika dipuji oleh guru atas suatu pekerjaan 

yang telah selesai dikerjakan dengan baik.  Pujian yang dipakai oleh 

bapak Kurtubi antara lain berupa kat baik, bagus,  bagus sekali, pintar 
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dan sebagainya. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh 

peneliti saat proses pembelajaran PAI terlihat bapak Kurtubi 

memberikan pijian berupa kata pujian saat peserta didik mampu 

menjawab pertanyaan yang diajukan, mampu menyelesaikan tugas 

dengan cepat, megikuti pelajaran dengan baik, tidak gaduh di dalam 

kelas dan ketika peserta didik mematuhi peraturan. Bapak Kurtubi Juga 

memberikan hadiah dengan memberikan pujian dengan ucapan “Pintar 

jawaban sudah benar besok berarti waktu ulangan bisa mendapat nilai 

100  ya!”. Kalimat yang diucapkan tersebut merupakan hadiah yang 

juga terdapat motivasi di dalamnya. 

b. Gerakan Tubuh 

Hadiah berupa senyuman, pujian atau acungan jempol, Metode 

reward ini diterapkan oleh bapak kurtubi karena metode ini merupakan 

cara yang paling sederhana, murah dan mudah. Reward jenis ini 

diperuntukkan bagi seluruh peserta didik kelas VIII SMP Tunas Dharma 

Way Galih Lampung Selatan. Mengenai waktu pelaksanaan metode ini 

tidak terjadwal karena metode ini dilaksanakan kapanpun bahkan ketika 

peserta didik memungut sampah lalu membuangnya ke tempat sampah, 

bapak kurtubi juga memberikan reward berupa senyuman kepada 

peserta didik beserta acungan jempol. Begitu pula mengenai tempat, 

metode ini juga dilaksanakan dimanapun oleh bapak Kurtubi. 

Dilingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Reward yang 
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dilaksanakan dilingkungan sekolah bersifat akademis seperti 

memberikan pujian saat peserta didik berani menjawab soal ataupun 

mengerjakan soal PAI di depan kelas, sedangkan dilingkungan luar 

sekolah bapak Kurtubi memberikan reward dengan senyuman dan 

acungan jempol ketika peserta didik berani memberi salam dan 

bersalaman dengan bapak atau ibu guru. Pelaksanaan metode reward 

dengan gerakan tubuh ini tidak memerlukan persiapan karena 

mengingat metode ini sangat mudah dan dapat diterapkan dimana dan 

kapan saja. Reward dilaksanakan secara sederhana dan mudah yaitu 

anggukan sebagai tanda benar disertai dengan senyuman memberikan 

acungan jempol sebagai tanda bagus atau benar pada tugas yang 

dikerjakan oleh peserta didik. Seperti bapak Kurtubi bertanya siapa 

yang sudah mengerjakan PR dan semua peserta didik tunjuk tangan., 

maka secara langsung bapak Kurtubi memberikan acungan jempol 

sambil terenyum yang menandaka kepuasan karena seluruh peserta 

didik telah melakukan hal yang baik.  

Hal tersebut dapat dikatakan hadiah sesuai dengan teori yang 

masuk pada teori sekunder juga menjadi sebuah dorongan bagi pesert 

didik. Senyuman, pujian bahkan acungan jempol yang merupakan cara 

yang sangat sederhana dan dapat dilakukan semua guru, namun 

memiliki pengaruh positif bagi peserta didik. Pelaksanaan metode 

reward tersebut dibuktikan dengan adanya laporan observasi yang guru 
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memberikan pujian pada peserta didik yang menjawab soal saat mata 

pelajaran PAI . Teknik tersebut merukan teknik motivasi menurut 

Oemar Hamalik berdasarkan teori kebutuhan yang memberi pujian. 

Dengan memberi pujian peserta didik akan terdorong untuk 

meningkatkan prestasinya. 

c. Penghormatan 

Selain memberikan hadiah berbentuk pujian guru PAI juga 

memberikan hadiah yang berbentuk penghormatan. penghormatan ini  

berbentuk semacam penobatan yaitu peserta didik yang melakukan 

pekerjaan ataupun tuga dengan baik mendapatkan penghormatan 

diumumkan dan dipanggil kedepan teman-temannya di depan kelas. 

Hasil observasi yang dilakukan peneliti terlihat bahwa peserta didik 

yang berhasil menyelesaikan soal yang sulit. Disuruh maju kedepan 

untuk mengerjakan di papan tulis untuk dicontoh oleh teman-temannya. 

d. Tanda Penghargaan  

Metode reward selanjutnya yang diterapkan oleh guru PAI yaitu 

memberikan hadiah berupa piala atau benda. Penerapan metode sebagai 

dorongan agar peserta didik memiliki semangat dalam berprestasi. 

Makanan ringan atau permen dapat dijadikan sebagai hadiah. 

Penenrapan metode ini dilakukan secara berkala yaitu saat kegiatan 

belajar mengajar dikelas, setelah ujian semester dan kenaikan kelas. 

Metode ini hanya diterapkan di kelas dan lingkungan sekolah. 
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Penerapan di kelas dilakukan minimal satu bulan dua kali pada mata 

pelajaran yang tidak ditentukan. Namun yang sering pada mata 

pelajaran matematika dan PAI, mengingat kurangnya minat peserta 

didik mengikuti kegiatan tesebut. sedangkan penerapan yang lain adalah 

setelah ujian smester dan kenaikan kelas, hadiah ini diberikan bagi 

peserta didik yang beprestasi.  

Pada proses pembelajaran bapak Kurtubi menerapkan metode ini 

dengan memberikan beberapa pertanyaan atau soal untuk beberapa mata 

pelajaran tertentu. Persiapan yang dilakukan adalah mempersiapkan 

hadiah yaitu berupa alat tulis, snack ringan seperti wafer atau roti serta 

permen. Peserta didik tidak mengetahui jadwal pelaksanaan metode ini. 

Hal tersebut agar peserta didik selalu siap setiap saa. Hadiah yang 

diberikan juga bukan benda yang mahal. namun memberi makna yang 

baik sehingga peserta didikemotivasi untuk belajar. Setelah ujian 

semester atau kenaikan kelas, peserta didik mendapatkan  bagi yang 

mendapakan nilai terbaik atau mendapatkan juara kelas berupa piala dan 

alat tulis yang dipersiapkan oleh sekolah. Teknik memberikan hadiah 

yaitu pemberian penghargaan atau ganjaran sesuai dengan teknik 

motivasi menurut Oemar Hamalik yaitu pemberian penghargaan atau 

ganjaran. Peserta didik yang mendpatkan hadiah akan terdorong untuk 

tetap bersemangat eraih prestasi. 
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Hal tersebut dibuktikan dengan hasil observasi peneliti yaitu 

pemberian hadiah bagi lima peserta didik yang dapat menjawab dapat 

menjawab pertanyaan saat proses pembelajaran PAI pada hari Selasa, 31 

Januari 2017. Kelima peserta didik yang mendapatkan hadiah berupa 

alat tulis yaitu Verhan Varnando, Rahayu, Indah Andriyani, Salsa 

Ramadhan, dan Dila Nur Aisyah sedangkan setelah ujian semester atau 

kenaikan kelas peserta didik mendapatkan reward bagi yang 

mendapatkan nilai terbaik atau mendapatkan juara kelas berupa piala 

dan alat tulis yang dipersiapkan oleh sekolah.  

 

2. Pemberian Hukuman di kelas VIII SMP Tunas Dharma Way Galih 

Lampung Selatan 

Hukuman diberikan sebagai imbalan bagi peserta didik yang 

berprilaku kurang baik dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Hukuman yang diberikan merupakan hukuman yang membuat jera, edukatif 

dan memberikan dorongan agar peserta didik disiplin terhadap peraturan 

yang berlaku. Metode Hukuman yang diterapkan bapak Kurtubi dalam 

kegiatan pembelajaran PAI yaitu sebagai berikut: 

a. Hukuman Preventif 

Metode hukuman yang diterapkan dengan adanya tata tertib 

menurut bapak Kurtubi penerapan tata tertib adalah langkah agar peserta 
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didik bersikap negatif. Hal tersebut sesuai dengan teori hukuman 

preventif yaitu hukuman yang dilakukan untuk mencegah pelanggaran. 

b. Hukuman Reresif 

Sedangkan hukuman bagi pelanggar tata tertib yaitu peserta didik 

yang mendapatkan hukuman. contohnya peserta didik yang terlambat 

yaitu datang ebih dari jam masuk pelajaran maka peserta didikakan 

dikenkan hukuman berdoa sambil berdiri di depan kelas. Metode 

hukuman tersebut merupakan metode yang diterapkan dalam non 

akademik, Sedangkan hkuman dlam akademik yaitu peserta didik lupa 

mengerjakan PR maka akan dibri hukuman berupa menulis kalimat yang 

ditentukan sebanyakima halaman agar tidak lupa kembali. Hal tersebut 

bertujuan agar peserta didik terus mengingat bahwa disiplin dalam 

mengerjakan tugas juga penting. Tanpa menggunakan kekerasan juga 

dapat memberikan hukuman kepada peserta didik. 

Penerapan metode hukuman non akademikdibuktikan dengan 

observasi yaitu peserta didik bernama Ferdi ardiyansyah yang pada hari 

selasa, 31 Januari 2017 yang terlambat lima menit sehingga diberikan 

hukuman berdoa sendiri di depan kelas . Sedangkan hukuman dalam 

non akademik yaitu peserta didik lupa mengerjakan pekerjaan rumah 

maka diberikan sanksi berupa menulis kalimat yang ditentukan guru 

sebayak  lima halaman agar tidak lupa kembali atau menyapu halaman 

kelas. Sesuai dengan hasil observasi Robby Pradana pada hari Selasa, 31 
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Januari 2017 Tdak mengarjakan PR PAI dengan alasan lupa sehingga 

diberikan hukuman menyapu halaman kelas. Hal tersebut bertujuan agar 

peserta didik terus mengingat bahwa disiplin dalam mengerjakan tugas 

juga pentng. Tanpa menggunakan kekerasan juga dapat memberikan 

hukuman kepada peserta didik. Metode tersebut merupakan hukuman 

represif yaitu hukuman yang diberikan setelah melakukan pelanggaran. 

Hukuman yang diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. 

Apabila peserta didik baru melanggar sekali maka akan diberitahu, jika 

terulang kedua kali maka peserta didik akan diberi teguran  dan apabila 

terulang kembali maka akan diberi peringatan.   

Jadi dengan hadiah dan hukuman, peserta didik diharapkan: 

a. Agar tumbuh pada diri anak rasa menghormati dirinya dan orang 

lain 

b. Agar termotivasi kearah pribadi yang normative, disiplin dan 

tanggung jawab terhadap hak dan kewajibannya. 

c. Untuk menghilangkan persaingan yang tidak sehat diantara teman-

teman yang lain, dan rasa malas yang selalu ada pada diri anak. 

d. Untuk merangsang  peserta  didik  haus  terhadap  ilmu,  sehingga  

timbul  rasa cinta ilmu dan berusaha untuk belajar dengan tekun dan 

rajin. 

e. Agar anak tidak jatuh ke arah yang tidak baik, sehingga demikian 

pesrta didik dapat  belajar  dengan  baik. Untuk membentuk  peserta  
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didik  agar dapat terobati dirinya sehingga kembali pada hal yang 

baik dan mulia. 

f. Untuk menanamkan rasa kasih saying pada dirinya sendiri dan orang 

lain. 

g. Agar dengan hadiah dan hukuman terketuk hatinya  untuk  belajar  

secara optimal. 

h. Tujuan pedagogis dari hukuman yang diharpkan yaitu memperbaiki 

watak dan keperibadian peserta didik, untuk mendidik anak kearah 

kebaikan  akan tercapai. Pendidikan akhlak di sekolah sekarang tak 

mungkin hanya  dapat diberikan saja pada anak-anak, dan dituntut 

dari mereka supayah menerima saja  apa yang diajarkan. 

Peserta didik bisa lebih rajin belajar untuk mendapatkan nilai yang  

baik dan agar tidak diberi hukuman, peserta didik lebih giat  

melaksanakan  atau mengikuti kegiatan-kegiatan pembelajaran.   

Dengan  hadiah  dan  hukuman  tersebut  dapat  membawa  nilai  

positif  bagi perkembangan peserta didik dalam menuntuk ilmu. Akibat 

dari hukuman adalah dapat memberi dorongan kepada peserta  didik  

agar  mau  merubah sipat dan sikapkanya untuk hasil atau prestasi yang 

diperoleh, walaupun hadiah  itu berbentuk  pahala  yaitu  suatu  hadiah  

yang  tidak  tampak,  akan tetapi dapat membawa kepuasan  tersendiri 

bagi si penerima hadiah tersebut dan yang lebih terpenting adalah 

peserta didik selalu termotivasi untuk belajar. 
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Dengan demikian, dapatlah diambil suatu  pemahaman bahwa 

hadiah  dan hukuman akan memotivasi peserta didik  untuk  menjadi  

lebih  baik  yang pada akhirnya berpengaruh positif terhadap tingkah 

lakunya sehingga dapat membentuk keperibadian yang baik. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Dari hasil penelitian dan analisis hasil penelitian yang penelitian lakukan, 

dapat disimpulkan, bahwa pemberian hadiah dan hukuman di SMP Tunas 

Dharma Way Galih terlaksana dengan efektif dan dapat motivasi belajar peserta 

didik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas VIII. Dengan adanya 

pemberian hadiah dan hukuman ternyata dapat memotivasi peserta didik  bisa 

menjadi lebih baik, rajin belajar, selalu mengikuti kegiatan proses pembelajaran 

pendidikan agama Islam, selalu mengerjakan tugas atau PR yang diberikan oleh 

bapak ibu guru, mematuhi tata tertib sekolah, tidak berkelahi di sekolah, dan 

selalu mengikuti proses pembelajran belangsung 

Dalam pemberian hadiah dan hukuman pendidik diharapkan 

melakukannya dengan adil, tidak membedakan status atau golongan, dan tidak 

ada unsur balas dendam yang dapat menyakiti peserta didik. Setiap pendidik 

berhak memberikan hadiah dan hukuman dengan cara tersendiri, yang terpenting 

masih dalam hal yang wajar dan harus ada unsur mendidik yang dapat 

menjadikan peserta didik termotivasi untuk menjadikan peserta didik terarah 

pada hal kebaikan, sehingga metode ini bisa digunakan sebagai alat pendidikan 

yang efektif yang dapat membawa perubahan pada peserta didik untuk menjadi 

lebih baik. Hadiah dan hukuman yang diterapkan di SMP Tunas Dharma Way 

Galih membawa dampak yang positif pada peserta didik. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa saran yang perlu disampaikan 

sebagai berikut: 

1. Kepada pihak sekolah agar mendukung program guru dalam penerapan 

metode hadiah dan hukuman  dalam proses pembelajaran mencapai hasil 

belajar peserta didik yang lebih baik.  

2. Kepada guru agar menjadikan pertimbangan penggunaan metode pemberian 

hadiah dan hukuman  untuk diterapkan dalam proses pembelajaran selain 

PAI. Untuk menunjang proses pembelajaran yang diharapkan dapat 

memotivasi belajar peserta didik. 
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Kerangka Observasi 

1. Mengamati bagai mana bentuk pemberian hadiah dan hukuman pada proses 

pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP Tunas Dharma Way Galih 

2. Mengamati bagaimana dampak terhap motivasi peserta didik dengan 

pemberian hadiah dan hukuman di SMP Tunas Dharma Way Galih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



134 
 

Kerangka Dokumentasi 

 

1. Sejarah, visi, misi dan tujuan SMP Tunas Dharma Way Galih Lampung 

Selatan. 

2. Sarana dan prasarana SMP Tunas Dharma Way Galih Lampung Selatan. 

3. Keadaan guru dan pegawai di SMP Tunas Dharma Way Galih Lampung 

Selatan. 

4. Keadaan dan jumlah peserta didik di SMP Tunas Dharma Way Galih 

Lampung Selatan. 

5. Struktur organisasi SMP Tunas Dharma Way Galih Lampung Selatan. 

6. Nilai peserta didik kelas VII B mata pelajaran PAI tahun pelajaran 2015/2016. 
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Kerangka Interview dengan guru PAI 

 

1. Apakah bapak/ibu guru sering memberikan hadiah terhadap peserta didik 

yang berprestasi? 

2. Setelah mendapatkan hadiah apakah kebanyaka peserta didik bisa termotivasi 

menjadi lebih baik? 

3. Dengan adanya hadiah tersebut apakah peserta didik selalu mengikuti jam 

pelajaran yang berlangsung? 

4. Bagi peserta didik yang melanggar atau tidak mematuhi tata tertif sekolah 

apakah akan mendapatkan hukuman? 

5. Setelah mendapatkan hukuman tersebutapakah peserta didik lebih rajin dalam 

mengikuti kegiatan belajar? 
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Kerangka Interview kepada peserta didik kelas VIII 

 

1. Apakah adik-adik pernah mendapatkan hadiah selama adik-adik selama 

proses pembelajaran? 

2. Dalam bentuk apa bapak/ibu guru memberikan hadiah kepada peserta didik 

yang berprestasi? 

3. Apakah dengan diberikannya hadiah dan hukuman adik lebih rajian belajar? 

4. Apakah dengan adanya hadiah dan hukuman adik-adik merubah sikap dan 

tingkah laku adik-adik untuk menjadi lebih baik? 

5. Apakah adik-adik pernah melakukan pelanggaran selama proses pembelajaran 

dan disekolah ini? 

6. Apakah bapak atau ibu guru sering memberikan hukuman jika adik-adik 

melakukan pelangaran? 

7. Dalam bentuk  apa biasanya bapak atau ibu guru memberikan hukuman 

kepada adik-adik? 

8. Setelah mendapatkan hukuman dari bapak atau ibu guru bagai mana pengaruh 

sikap adik-adik apabila adik-adik tidak mengikuti proses pembelajaran yang 

berlangsung dan apa saja hukuman yang diberikan kepada adik-adik? 
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