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ABSTRAK 

Yusuf Efendi. 2013. Peningkatan Motivasi Belajar Senam Ritmik pada Pelajaran 

Penjaskes Melalui Pemberian Reward pada  Siswa Kelas IV MI 

Mambaul ulum  Panggul-Trenggalek 

Kata Kunci: Pemberian reward, Motivasi belajar 

Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui motivasi belajar 

senam ritmik pada pelajaran penjaskes siswa kelas IV MI Mambaul ulum Panggul-

Trenggalek sebelum pemberian reward, (2) Mengetahui penerapan pemberian reward 

dalam meningkatan motivasi belajar senam ritmik pada pelajaran penjaskes siswa 

kelas IV MI Mambaul ulum Panggul-Trenggalek, (3) Mengetahui peningkatan 

motivasi belajar senam ritmik pada pelajaran penjaskes siswa kelas IV MI Mambaul 

ulum Panggul-Trenggalek setelah pemberian reward. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas dengan model 

dari Kurt Lewin, yang dalam satu siklus terdiri dari empat tahapan, meliputi: 

Perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Teknik pengumpulan data 

menggunakan teknik observasi, angket, dan wawancara. 

 

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Motivasi belajar senam ritmik pada pelajaran 

penjaskes siswa kelas IV MI Mambaul ulum  Panggul-Trenggalek rendah pada saat 

sebelum tindakan, karena siswa menganggap bahwa senam ritmik adalah olahraga 

yang tidak penting, dan lebih tertarik olahraga lain, seperti: sepak bola, voli,sepak 

takraw, kasti, dan catur. (2) Penerapan pemberian reward pada senam ritmik berjalan 

dengan baik, dengan cara peneliti memberikan hadiah kepada kelompok yang 

mendapatkan nilai tertinggi, dengan diwakili satu orang dari masing-masing 

kelompoknya untuk menerima hadiah di depan. Hal ini dapat dilihat dari hasil data 

yang berupa hasil observasi, hasil kuesioner, dan hasil wawancara. (3) Ada 

peningkatan motivasi belajar senam ritmik setelah pemberian reward. Nilai rata-rata 

aktivitas siswa adalah 48,83 pada pra-PTK, kemudian 86,9 pada siklus I, dan 94,04 

pada siklus II. Sedangkan nilai rata-rata kuesioner siswa sebelum tindakan adalah 

46,93  dan kemudian sesudah tindakan mencapai nilai rata-rata 98,4. Dengan 

demikian siswa sudah termotivasi setelah pemberian reward. 
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