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ABSTRAK 

Proses pembelajaran yang diharapkan oleh guru adalah pembelajaran yang 

melibatkan siswa di dalamnya. Siswa yang mau terlibat aktif dalam pembelajaran 

akan lebih mudah memahami pelajaran yang disampaikan oleh guru. Kenyataannya 

banyak siswa yang tidak terlibat dalam mengikuti pembelajaran, seperti membuat 

keributan dan tidak fokus kepada guru. Mewujudkan keterlibatan siswa dalam 

pembelajaran, guru menerapkan metode pemberian reward dan consequnence 

kepada siswa. Penerapan metode ini merupakan tanggung jawab guru untuk 

membawa siswa bertumbuh secara pengetahuan, karakter, dan keterampilan. 

Penerapan metode ini juga siswa diharapkan memilih sikap hidup yang benar bagi 

Tuhan sehingga tujuan pendidikan Kristen dapat tercapai dengan membimbing 

siswa menjadi murid Kristus. Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan penerapan 

metode pemberian reward dan consequnence untuk meningkatkan keterlibatan 

siswa dalam proses pembelajaran. Hasil dari penerapan metode Reward dan 

consequnence yang diterapkan mampu meningkatkan keterlibatan siswa dalam 

proses pembelajaran, terlihat dari perubahan sikap siswa yang sebelumnya ribut 

menjadi tenang dan lebih sering merespon pertanyaan dari guru selama 

pembelajaran. Guru yang menerapkan metode ini, disarankan untuk bijaksana 

dalam memberikan reward dan konsekuensi yang sesuai pada tindakan yang 

dilakukan oleh siswa. 

Kata kunci: Reward, consequence, aktif, siswa, belajar 
 

The learning process expected by the teacher is learning that involves students in 

it. Students who want to be actively involved in learning will more easily 

understand the lessons deliverd by the teacher. In fact many students are no 

involved in participating in learning, such as making a fuss and not focusing on the 

teacher. Realizing student involvement in learning, the teacher applies the method 

of giving rewards and consequences to students. The application of this method is 

the teacher’s responsibility to bring students to grow in knowledge, character, and 

skills. The application of this method also students are expected to choose the right 

attitude for God so that the goal of Christian education can be achieved by guiding 

students to become disciples of Christ. This paper aims to describe the application 

of reward and consequence methods to increase student involvement in the learning 

process. The results of the application of the reward and consequence that are 

applied can increase student involvement in the learning process, seen from changes 

in student attitudes that were previously noisy to be calm and more often respond 

to questions from the teacher during learning. Teachers who apply this method, are 

advised to be wise in providing rewards and consequences that are appropriate for 

the actions taken by students. 
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LATAR BELAKANG 

Pendidikan merupakan hal yang penting dan perlu didapatkan oleh manusia. 

Pemerintah di Indonesia juga mengeluarkan kebijakan tentang sistem pendidikan 

nasional dalam UUD Nomor 20 tahun 2003,  yang mengatakan bahwa pemerintah 

mengharapkan pendidikan di Indonesia mencapai pendidikan yang bermutu dan 

ideal, para siswa melalui pembelajaran yang terjadi mampu aktif mengasah 

keterampilan, pengetahuan, dan karakter siswa. Pendidikan yang bermutu tentu 

dimulai dari guru yang memiliki peran penting dalam membimbing siswa. 

Proses belajar mengajar yang terjadi di sekolah antara murid dan guru 

adalah salah satu cara mendapatkan pendidikan, baik pengetahuan, keterampilan, 

maupun karakter. Terjadinya pembelajaran yang baik ditandai dengan adanya 

interaksi antara guru dan siswa. Siswa akan mendengarkan guru dengan antusias 

ketika guru sedang mengajar dan terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Guru 

dengan tanggung jawabnya berusaha mengajar sebaik mungkin, supaya siswa 

mendapatkan pendidikan yang bermutu sesuai harapan pemerintah. 

Proses pembelajaran di sekolah, guru selalu mengharapkan siswanya untuk 

terlibat aktif, mengharapkan siswanya untuk merespon pembelajaran, memiliki 

semangat dalam belajar dan menjawab pertanyaan atau memberi pertanyaan pada 

setiap pembelajaran. Melalui interaksi antara siswa dan guru, pembelajaran yang 

ideal akan terjadi. Interaksi yang baik antara siswa dan guru jika terlaksana dengan 

maksimal, maka pendidikan yang bermutu dan sesuai harapan pemerintah akan 

tercapai. 

Guru seringkali menemukan siswa tidak terlibat aktif dalam mengikuti 

setiap pembelajaran, sehingga pembelajaran yang terjadi di dalam kelas tidak 
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terjadi dengan maksimal. Ini mengakibatkan guru merasa tidak berhasil dalam 

mendidik dan menyampaikan materi pembelajaran kepada siswanya. Berdasarkan 

fakta yang penulis temukan ketika mengikuti program pengalaman lapangan di 

sebuah sekolah selama satu bulan. Penulis menemukan siswa tidak mau 

mendengarkan guru, membuat keributan sendiri bersama-teman-temannya dan 

tidak fokus selama mengikuti pembelajaran. Pembelajaran yang seperti ini jika 

terus terjadi, maka dapat dipastikan siswa tidak akan mendapat pembelajaran yang 

baik. Kristin (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa siswa hanya 

mendengarkan guru begitu saja dan tidak terlibat dalam pembelajaran, selama 

proses pembelajaran kebanyakan guru yang bergerak aktif. Kristin juga 

menemukan bahwa saat mengikuti pembelajaran banyak siswa yang terlihat bosan. 

Melihat kondisi yang ditemukan peneliti di dalam kelas, guru harus mampu 

mengatasi rasa bosan dan rasa tidak semangat dari siswa, salah satu caranya yaitu 

dengan guru mengetahui kebutuhan siswa-siswanya dan menciptakan pembelajaran 

yang kreatif. Sujiantari (2016) mengatakan bahwa tanggung jawab guru adalah 

mengajar dengan menyenangkan, bermakna, dan juga menerapkan berbagai metode 

supaya siswa benar-benar mengerti pembelajaran yang terjadi. Guru perlu untuk 

menerapkan metode-metode yang mampu mendorong siswa tertarik pada 

pembelajaran yang berlangsung. Keberhasilan siswa bergantung pada bagaimana 

guru menyampaikan pembelajaran dan siswa mengalami proses pembelajaran 

tersebut dengan cara terlibat aktif mengikuti pembelajaran. 

Keaktifan siswa mengikuti pembelajaran berkaitan dengan motivasi belajar 

yang dimiliki oleh siswa dan hal tersebutr menentukan cara dan keberhasilan siswa 

dalam belajar. Siswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi akan belajara 



 

 

3 

 

 

dengan semangat dan terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Sujiantari (2016) 

mengatakan bahwa motivasi sangat perlu bagi setiap orang, sehingga motivasi 

dapat diartikan sebagai syarat mutlak bagi siswa untuk belajar. Salah satu metode 

yang dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar adalah pemberian reward 

dan consequnce. Reward adalah pemberian hadiah atau penghargaan kepada siswa 

ketika melakukan tanggung jawab dengan baik atau terhadap hal-hal yang bagus 

yang dilakukan siswa. Consequence adalah pemberian konsekuensi kepada siswa 

yang melakukan hal-hal yang salah. Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan 

penerapan metode pemberian reward dan consequence di dalam proses 

pembelajaran supaya siswa terlibat aktif selama proses pembelajaran.  

 

  



 

 

4 

 

 

REWARD 

Kata reward jika diartikan dalam bahwa inggris disebut hadiah atau 

penghargaan. Reward yang biasa diterapkan guru dalam pembelajaran di sekolah 

merupakan pemberian penghargaan kepada siswa yang telah bersikap baik maupun 

telah melakukan tanggung jawabnya sebagai siswa. Purwanto (2011) menyebutkan 

bahwa reward adalah alat yang dapat digunakan mendidik siswa supaya siswa 

merasa bahagia sebab perbuatan mendapat penghargaan. Reward dapat diartikan 

sebagai alat pendidikan yang digunakan guru untuk memberi penghargaan kepada 

siswa yang memiliki prestasi baik. Pemberian reward kepada siswa akan membuat 

siswa merasa senang dan merasa bahwa yang dia lakukan sangat dihargai oleh 

gurunya. Perasaan senang dan dihargai ini akan mengubah sikap atau perbuatan 

siswa. Pemberian reward secara terus-menerus secara tidak sadar mampu 

mengubah sikap siswa sesuai dengan yang diharapkan dan akan menjadi pola yang 

terus dilakukan dalam hidupnya. 

 Perlu ditekankan bahwa reward hanyalah alat untuk membangkitkan 

motivasi siswa serta mampu membangkitkan minat siswa dalam mendorongnya 

untuk bersikap aktif di dalam proses pembelajaran. Hamalik (2014) menyatakan 

bahwa penerapan pemberian reward pada dasarnya adalah hanya sebuah alat untuk 

membangkitkan minat dan bukan sebuah tujuan yang harus diperjuangkan oleh 

siswa. Berdasarkan pendapat Hamalik dan Purwanti di atas dapat disimpulkan 

bahwa pemberian reward kepada siswa akan memunculkan perasaan senang dalam 

dirinya, merasa guru menghargai dan menginginkan perilaku tersebut, Pemberian 

reward ini diharapkan agar interaksi antara siswa dan guru terjalin dengan baik. 

Guru perlu hati-hati dalam pemberian reward di dalam kelas, karena siswa akan 
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memiliki motivasi yang salah dalam belajar.  Siswa hanya akan bersikap aktif ketika 

diberikan reward dan melakukan apa yang diminta guru hanya untuk mendapatkan 

reward tersebut. Pemberian reward kepada siswa pada dasarnya diharapkan dapat 

menjadi dorongan bagi siswa untuk aktif dalam pembelajaran, serta punya 

keinginan untuk terlibat aktif dalam setiap proses pembelajaran. Keterlibatan yang 

diharapkan guru hingga pada akhirnya akan terus dilakukan oleh siswa tanpa 

mengharapkan reward. Pemberian reward ini berupa segala bentuk penghargaan 

yang menyenangkan perasaan, membangkitkan semangat dan diharapkan dapat 

menjadi pendorong serta memotivasi siswa untuk semakin banyak terlibat 

mengikuti pembelajaran, sehingga sikap aktif yang diharapkan oleh guru dapat 

terus ditingkatkan. 

Pemberian reward kepada siswa seharusnya tidak dilakukan secara 

sembarangan, pemberian harus dilakukan dengan penuh pertimbangan. Reward 

bisa ditentukan oleh unit sekolah, bisa juga ditentukan oleh guru itu sendiri, sesuai 

dengan kebijakan yang berlaku di sekolah. Pemberian reward yang salah kepada 

siswa dapat menyebabkan berpengaruh pada motivasi siswa. Pemberian reward 

pada siswa perlu disesuaikan pada perilaku yang sedang dilakukan siswa. 

Indrakusuma dalam Ikranagara (2014) mengatakan bahwa pemberian reward dapat 

berupa pujian yang mendidik seperti kata-kata yang membangun, memberikan 

penghormatan seperti menepuk pundak, memberikan high five, pelukan, 

mendoakan dan juga dapat berupa hadiah.  Pemberian hadiah juga dapat bermacam-

macam bentuknya, bisa berupa barang seperti bintang buatan sendiri, stiker, buku 

dan alat-alat yang diperlukan di sekolah. 
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CONSEQUENCE 

Pemberian reward memiliki tujuan untuk memperkuat perilaku siswa, 

sedangkan konsekuensi adalah sebuah penalti yang muncul ketika seseorang 

melanggar peraturan yang telah dibuat (Wong & Wong, 2009). Menurut Eggen & 

Kauchack (2007) konsekuensi merupakan reinforcement yang berupa negatif dan 

diterapkan untuk menghilangkan sesuatu dengan tujuan meningkatkan perilaku. 

Konsekuensi dan punishment memiliki tujuan yang sama. Berdasarkan pendapat 

Fadjar (2005) mengatakan bahwa memberikan punishment kepada siswa 

mengakibatkan siswa takut untuk melakukan pelanggaran dan siswa akan semakin 

rajin mengerjakan tugas supaya terhindar dari hukuman. Berdasarkan penjelasan di 

atas, konsekuensi diterapkan untuk melemahkan sikap-sikap siswa yang tidak 

diharapkan, karena dengan diterapkannya konsekuensi siswa akan menghilangkan 

atau menghindari sikap-sikap yang tidak diharapkan dalam pembelajaran. 

Penerapan konsekuensi harus dilakukan dengan konsisten, sehingga 

pemberian konsekuensi berjalan dengan efektif (Woolfolk, 2009). Konsekuensi 

yang diterapkan di sekolah tidak dilakukan dengan sembarangan, perlu disetujui 

oleh sekolah ataupun dengan hasil kesepakatan antara guru dan siswa. Kesepakatan 

ini dilakukan supaya konsekuensi yang diterapkan dapat berjalan dengan lebih 

efektif. Pemberian konsekuensi di sekolah pada dasarnya adalah sebuah tindakan 

yang mendidik dan menyadarkan siswa terhadap sikap dan perilaku mereka yang 

tidak benar. Yanuar (2012) mengatakan bahwa konsekuensi diberikan karena ada 

pelanggaran dan konsekuensi diberikan agar tidak berbuat pelanggaran lagi. Guru 

dalam menerapkan konsekuensi harus dilaksanakan dengan pertimbangan yang 

baik, tidak dilakukan dengan semena-mena guru. Yanuar menambahkan bahwa 



 

 

7 

 

 

pemberian konsekuensi yang berlebihan seperti hukuman fisik, dapat menjadikan 

siswa benci terhadap guru maupun materi pembelajaran. Ada baiknya melakukan 

diskusi dengan siswa dan mencapai kesepakatan bersama sehingga siswa ketika 

menerima konsekuensi tertentu langsung memahami bagian kesalahan atau 

pelanggarannya. Tindakan guru dalam memberikan konsekuensi secara fisik jangan 

sampai terjadi, artinya guru tidak boleh melakukan kekerasan kepada siswa dengan 

cara memukul ataupun menyuruh siswa melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. 

Sebagai salah satu alat pendidikan yang sering diterapkan oleh guru-guru di 

sekolah, maka konsekuensi harus diterapkan dengan tujuan yang benar yaitu 

mendidik siswa dan bukan untuk menyakiti siswa. Siswa SD yang masih berada di 

kelas kecil, seringkali kurang memahami peraturan yang diterapkan di dalam kelas, 

dan dengan diberikannya konsekuensi atas perilakunya, siswa mampu mengetahui 

bahwa yang di lakukannya merupakan sebuah kesalahan. Siswa pada akhirnya akan 

berusaha menghindari hal-hal tersebut dan semakin mengetahui hal yang perlu 

dilakukan dan yang tidak.  



 

 

8 

 

 

PROSES PEMBELAJARAN 

Proses pembelajaran di sekolah melibatkan guru, siswa dan materi 

pembelajran. Guru adalah pemberi pembelajaran kepada siswa dan siswa adalah 

penerima pembelajaran. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional menjelaskan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi antara guru, 

siswa, dan sumber belajar yang berlangsung dalam lingkungan belajar. Siswa 

merupakan pusat dari kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan supaya melalui 

pembelajaran yang terjadi siswa dapat mengalami perubahan sikap, pengetahuan, 

dan keterampilan. Trianto dalam Setyorini (2011) menyebutkan bahwa 

pembelajaran adalah seluruh bagian kehidupan bukan hanya menekankan pada 

konsep-konsep tertentu, fakta dan teori tetapi juga aplikasi dalam kehidupan sehari-

hari. Berdasarkan pengertian di atas, proses pembelajaran mengandung makna yang 

mampu mengubah pandangan siswa, sehingga melalui pembelajaran yang terjadi 

dapat berguna bagi kehidupan siswa setiap hari. 

Proses pembelajaran akan terjadi jika ada interaksi yang mengedukasi 

antara guru dan siswa. Guru memiliki tujuan memberi pengetahuan dan siswa 

menerima pengetahuan (Hanafy, 2014). Proses pembelajaran mengandung proses 

yang tidak singkat, yaitu proses perencanaan, pelaksanan, dan evaluasi dan di dalam 

proses tersebut, guru dan siswa melaksanakan perannya dengan optimal. Proses ini 

melibatkan siswa untuk berpikir kritis, yang di dalamnya guru mengusahakan siswa 

untuk membangun pengetahuan mereka sendiri, sebagai hasil dari pembelajaran 

yang dilakukan.  

Guru memberi materi pembelajaran dengan berbagai metode belajar yang 

digunakan sedangkan siswa berusaha memahami pembelajaran yang disampaikan 



 

 

9 

 

 

oleh gurunya. Proses pembelajaran tidak akan berlangsung tanpa perlakuan dari 

guru, sehingga pembelajaran yang terjadi dapat diterima oleh siswa (Sanjaya, 

2015). Berdasarkan pengertian di atas, proses pembelajaran tidak akan terjadi jika 

guru tidak melakukan suatu perlakuan terhadap siswanya. Hal di atas menekankan 

bahwa di dalam proses pembelajaran guru harus memiliki banyak metode yang 

kreatif untuk membuat siswa belajara dengan maksimal. 

Guru sering menemukan siswa yang terlihat bosan dan tidak mempunyai 

semangat untuk mengikuti pembelajaran, hal tersebut dapat disebabkan oleh 

berbagai hal, bisa melalui cara guru membawakan pembelajaran atau dari siswa 

sendiri. Perlu diperhatikan bahwa sebaiknya guru melakukan pembelajaran yang 

bermakna. Amram (2017) menyatakan bahwa pembelajaran merupakan suatu 

usaha yang di dalamnya terkandung pengetahuan, sikap, dan keterampilan, serta 

pemikiran yang kreatif dengan menggunakan tema-tema untuk meningkatkan 

motivasi belajar. Guru harus memiliki kreatifitas ketika melaksanakan 

pembelajaran dengan menggunakan berbagai metode pembelajaran atau strategi 

yang mampu membuat siswa memahami dan memaknai pembelajaran.  
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KETERLIBATAN SISWA DALAM PEMBELAJARAN 

Keterlibatan siswa mengikuti proses belajar mengajar dapat menjadi 

keberhasilan siswa untuk menerima pengetahuan dari gurunya. Guru menginginkan 

keterlibatan siswa, supaya di dalam pembelajaran terjadi interaksi yang 

mengedukasi. Willms (2003) mempertimbangkan keterlibatan siswa di sekolah 

sebagai keluaran sekolah yang sangat penting, sebagai anteseden yang berpengaruh 

langsung terhadap prestasi belajar. Keterlibatan siswa dalam pembelajaran yang 

diharapkan guru merupakan keterlibatan yang positf, artinya siswa bukan aktif 

mengganggu temannya atau membuat keributan. Keterliban yang diharapkan 

adalah keaktifan siswa dalam mengeluarkan pendapat, bertanya kepada guru, dan 

mengerjakan tugasnya. Megawati (2012) menyatakan bahwa keaktifan siswa 

merupakan kegiatan atau aktivitas oleh siswa yang dapat membawa perubahan 

kearah yang lebih baik pada diri siswa karena adanya interaksi antara individu 

dengan individu dan individu dengan lingkungan. Berdasarkan pendapat di atas 

dapat disimpulkan bahwa keterlibatan dan keaktifan siswa sangat perlu dibangun 

atau ditingkatkan dalam setiap pembelajaran. Keterlibatan siswa dalam 

pembelajaran akan berguna bagi siswa untuk semakin berani dalam mengemukakan 

pendapat, berpikir kritis dan pembelajaran yang berlangsung tidak berlalu begitu 

saja. 

Siswa yang tidak terlibat pada proses pembelajaran akan menjadi tantangan 

bagi guru untuk mengusahakan keaktifan siswa dalam setiap proses pembelajaran. 

Guru perlu mengetahui situasi, keadaan kelas, dan kebutuhan siswanya, sehingga 

guru mampu menyusun dan membuat strategi yang sesuai dengan keadaan siswa-

siswanya tersebut. Russefendi dalam Yensei (2012) menyebutkan bahwa strategi 
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pembelajaran yang diterapkan guru, perlu disesuaikan pada kemampuan siswa, 

kondisi kelas, sehingga terjadi pembelajaran yang menyenangkan dan siswa dapat 

ikut aktif di dalamnya. Strategi yang dimiliki oleh guru dapat meningkatkan 

intensitas belajar siswa, sehingga siswa lebih telibat aktif di dalamnya. Setyorini 

(2011) menyatakan bahwa belajar adalah segala bentuk usaha guru dalam 

menyampaikan pembelajaran kepada siswa supaya siswa mendapat pengetahuan 

dan siswa terlibat selama proses belajar. Peran guru lebih diutamakan dalam hal ini, 

karena cara guru menciptakan pembelajaran mempengaruhi keterlibatan dan cara 

belajar siswa. Menurut Putra (2013) cara untuk meningkatkan keaktifan siswa 

adalah dengan melakukan pembelajaran yang berkaitan dengan dunia nyata siswa 

dan melalui cara ini siswa dapat menggali informasi berdasarkan pengalaman 

belajaranya.  

Siswa yang memiliki semangat dalam pembelajaran, akan memiliki rasa 

antusias melalui perasaan ataupun tindakannya dalam mendengarkan dan 

memperhatikan gurunya dan hal-hal seperti pasti akan berpengaruh juga pada hasil 

belajar siswa. Kharis (2019) menyatakan dengan adanya daya keaktifan dari siswa 

di dalam proses pembelajaran, maka siswa sebagai peserta didik lebih cenderung 

memiliki rasa ketertarikan dan semangat yang tinggi dalam mengikuti proses 

belajar mengajar. Pemberian reward dan consequence merupakan salah satu cara 

guru untuk mendorong keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Penerapan 

consequence membuat siswa belajar lebih baik atau berperilaku yang diharapkan 

oleh guru supaya terhindar dari hukuman yang diberikan. 
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MOTIVASI SISWA DALAM BELAJAR 

Keinginan yang dimiliki membuat siswa dapat melakukan suatu hal 

tertentu. Seperti halnya di dalam belajar, siswa akan belajar dengan aktif jika 

memiliki motivasi yang baik. Hakim dalam Astuti (2011) menyebutkan bahwa 

motivasi merupakan usaha yang dilakukan kepada seseorang untuk mendorongnya 

melakukan suatu perbuatan tertentu. Motivasi mendorong kehendak untuk 

mencapai suatu tujuan. Kata mendorong kehendak ini memiliki makna yang dalam, 

butuh usaha lebih bagi guru dan cara yang tepat untuk mampu membangkitkan 

kehendak tersebut. 

Siswa memiliki motivasi yang berbeda-beda dalam belajar, ada yang 

memiliki motivasi karena dorongan dari luar diri dan motivasi karena dorongan dari 

dalam diri (Astuti, 2011). Perbedaan yang terdapat di dalam motivasi ini, 

menyebabkan siswa memiliki perbedaan untuk memahami dan mengikuti 

pembelajaran. Ada beberapa siswa yang tidak sepenuhnya terlibat dalam 

pembelajaran, maka di sinilah guru berperan untuk mengambil perhatian siswa 

untuk memiliki kemauan belajar. Suprihatin (2015) mengatakan bahwa guru perlu 

kreatif dalam menerapkan metode supaya siswa belajara dengan maksimal. Guru 

diharapakan untuk mampu membangkitkan motivasi siswa melalui metode-metode 

yang diterapkan. 

Motivasi siswa dalam belajar akan berpengaruh pada setiap proses 

belajarnya. Motivasi diterapkan untuk mendorong setiap siswa melakukan hal-hal 

yang seharusnya dilakukan dalam mengikuti pembelajaran (Djamarah, 2002). 

Penerapan reward dan consequence seperti dijelaskan pada kajian teori sebelumnya 
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mampu mempengaruhi motivasi siswa dalam belajar. Reward adalah hal yang 

sangat disukai oleh siswa, apalagi siswa yang sangat senang menerima reward 

walaupun hanya dalam bentuk stiker. Pemberian reward mampu memberikan siswa 

dorongan untuk dapat terpacu melakukan hal yang guru harapkan. Pemberian 

consequence kepada siswa, akan mengakibatkan siswa menghindari pelanggaran 

agar tidak diberikan sebuah konsekuensi. Berdasarkan penjelasan yang telah 

disampaikan di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi menjadi penentu 

keberhasilan siswa dalam belajar, sehingga dengan pemberian reward dan 

konsekuensi kepada siswa mampu memotivasi siswa maka, keberhasilan siswa 

dalam belajar siswa juga dapat lebih baik. 

Penerapan reward dan consequence yang benar dan terarah dari guru, 

diharapkan dapat mendorong siswa untuk termotivasi dalam memiliki semangat 

dan terlibat aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Nashar dalam Hamdu 

(2011) mengatakan motivasi siswa ketika belajar dapat menjadi dorongan untuk 

meningkatkan prestasi belajar. Motivasi belajar akan terbentuk secara perlahan-

lahan melalui pemberian reward dan consequence ini, sehingga pada akhirnya 

siswa tidak lagi memiliki motivasi yang salah dalam belajar karena adanya reward 

dan consequence, tetapi karena kehendak mereka sendiri. Guru sangat perlu untuk 

mengingatkan bahwa mendapatkan reward tidak menjadi fokus utama bagi siswa. 
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 PEMBAHASAN 

Manusia adalah orang yang berdosa dan pada kondisi ini manusia terpisah 

dengan Allah, sehingga manusia hidup terlalu mencintai dirinya, maka di hadapan 

Allah tidak ada yang benar. Calvin (2000) menyatakan bahwa rasa angkuh yang 

telah mengakar dalam diri manusia, manusia selalu menganggap dirinya benar, suci 

dan bijaksana, sampai manusia itu diyakani oleh bukti-bukti yang nyata bahwa 

dirinya tidak benar. Hal inilah yang terjadi pada diri kita dan juga pada diri siswa 

di sekolah. Siswa akan menganggap diri mereka benar dalam setiap tindakan 

mereka, sebab rasa angkuh yang tertanam jauh dalam dirinya membuatnya 

demikian. Guru memiliki peran dalam keadaan demikian, guru harus bertindak 

menjadi seseorang yang benar dan yang membuktikan kesalahan siswanya dalam 

tujuan yang baik. Penerapan reward dan consequence adalah salah satu cara untuk 

meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Penerapan metode ini, akan 

membuat siswa sadar atas kesalahan mereka. Pemberian reward mampu 

mendorong siswa untuk selalu bertindak benar sesuai harapan guru, sehingga secara 

perlahan hal ini akan membawa siswa semakin hidup di dalam hal-hal yang positif 

dan pada dasarnya guru melakukan hal ini untuk membuat mereka sadar tentang 

kebenaran yang sebenarnya. 

Siswa yang terlibat aktif pada umunya mengikuti proses pembelajaran 

dengan baik seperti mau berinteraksi dengan guru dan siswa lainnya. Berdasarkan 

refleksi mengajar peneliti saat melaksanakan program pengalaman lapangan (PPL), 

peneliti menemukan beberapa masalah seperti, siswa jalan-jalan di dalam kelas, 

membuat keributan, juga ada siswa yang hanya duduk diam dan tidak merespon 

gurunya. Berdasarkan refleksi dan RPP mengajar, peneliti menerapkan metode 
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pemberian reward dan consequence guna mengontrol tindakan siswa supaya 

mereka terlibat aktif di dalam proses pembelajaran. Pada saat guru menerapkan 

metode ini, terlebih dahulu guru menjelaskan aturan yang bisa dilakukan dan tidak 

bisa dilakukan oleh siswa. Siswa akan mengerti ketika mereka melakukan hal yang 

diinginkan atau diharapkan oleh guru maka mereka akan mendapat stiker sebagai 

reward. Siswa yang melakukan hal yang dilarang atau tidak seharusnya mereka 

lakukan, maka siswa harus siap menerima konsekuensi dari guru. Penelitian seperti 

ini juga penah dilakukan oleh Ernata (2017) di dalam penelitiannya, Ernata 

menganalisis tentang penerapan reward dan punishment. Berdasarkan penelitian 

tersebut. Ernata menyimpulkan bahwa metode pemberian reward kepada siswa, 

dapat membuat siswa merasa senang dan termotivasi ketika mendapat penghargaan 

dari gurunya. Ernata juga menyimpulkan bahwa punishment sangat diterima oleh 

siswa karena menurut mereka, siswa akan merasa malu ketika sering mendapat 

punishment, sehingga pada akhirnya mereka akan berhenti melakukan pelanggaran. 

Ditinjau dari pandangan Alkitabiah, penerapan reward di dalam proses 

pembelajaran guna meningkatkan keterlibatan siswa, maka dapat dilihat pada 

pendapat Williamson (2017) dia mengatakan sama halnya ketika Allah menjanjikan 

pahala kepada umatnya, juga seperti ayah menjanjikan imbalan/hadiah kepada 

anak-anaknya yang melakukan kewajibannya, yang sebenarnya adalah 

kebaikannya sendiri. Siswa seharusnya selalu aktif dalam belajar tanpa harus 

disuruh oleh guru, karena hal itu adalah kewajiban mereka sebagai siswa yang mau 

belajar. Siswa seringkali tidak menghiraukannya sama sekali, seakan-akan hal itu 

bukan untuk mereka, hingga guru harus berusaha dalam mencari cara supaya siswa 

semangat dan akti dalam belajar. Pemberian reward seharusnya tidak perlu 
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dilakukan dalam memotivasi siswa untuk aktif dalam belajar, tetapi karena dosa 

telah membutakannya, hal ini perlu dilakukan untuk membuka mata siswa bahwa 

mereka seharusnya bertindak tidak dengan cara demikian. 

Penerapan konsekuensi jika dilihat dalam perspektif Kristen, Kejadian 2:16-

17 memberi pemerintah “lalu TUHAN Allah memberi perintah ini kepada manusia: 

“semua pohon dalam taman ini boleh kaumakan buahnya dengan bebas, tetapi 

pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu, janganlah kaumakan buahnya, 

sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pernyataan ayat ini 

menyatakan bahwa ketika Adam dan Hawa memakan buah pohon larangaan itu, 

maka mereka akan menerima hukaman yaitu kematian. Hal yang sama terjadi 

ketika guru menerapkan konsekuensi kepada siswa-siswanya, ketika siswa tidak 

melakukan sesuai yang diharapkan guru maka siwa akan diberikan konsekuensi. 

Konsekuensi ini mencegah terjadinya suatu kesalahan yang bisa saja 

membahayakan siswa atau mampu merusak siswa itu sendiri. Pemberian 

konsekuensi ketika diterapkan di dalam pembelajaran, guru mempunyai tujuan 

yang jelas dan penerapannya harus diketahui oleh siswa, supaya setiap siswa 

mengerti kesalahan mereka ketika membuat pelanggaran. 

Berdasarkan paparan di atas tentang pandangan Alkitab mengenai 

penerapan reward dan consequence di sekolah untuk membangkitkan motivasi 

siswa dalam belajar dapat disimpulakan dalam pandangan Hendra (2015) bahwa 

Alkitab mengajarkan bahwa cara Tuhan mendisiplinkan umat-Nya sama seperti 

ayah mendisiplinkan anaknya, yaitu dengan cara memberi pengajaran, memberi 

teguran, menyatakan nasihat. Dengan kehendak-Nya, Ia juga mengizinkan 

terjadinya penderitaan seperti sakit penyakit, kerugian bahkan pembuangan ke 
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tempat atau negeri lain. Pemberian reward dan consequence ini adalah hal yang 

bagus dan perlu dilakukan. Sebab Allah sendiri menerapkan hal ini pada umatnya 

dalam hal mendisiplinkan mereka. Penerapan reward dan consequence ini mampu 

menyadarkan siswa dari kesalahan-kesalahan yang sering mereka lakukan. Siswa 

yang mampu melakukan tanggung jawabnya dengan baik maka guru memberikan 

reward. Siswa yang tidak melakukan perintah guru atau melakukan keributan 

ketika proses pembelajaran berlangsung, maka siswa harus diberikan konsekuensi. 

Guru tidak hanya lagi menjadi seorang pemberi pengetahuan yang tidak 

mau tahu tentang siwa-siswanya karena Frazee (2016) menyebutkan bahwa kita 

sekarang sudah dibebaskan dari kehidupan yang berpusat pada diri sendiri, 

sehingga kita dapat terlibat dalam kehidupan orang lain yang sangat Dia kasihi. 

Sejalan dengan pendapat Frazee dan Calvin dalam Hoekema (2008) menyatakan 

bahwa karena manusia adalah gambar Allah maka di dalam diri manusia 

mempunyai dorongan untuk memperlakukan sesama dengan kabaikan dan kasih. 

Kenyataan bahwa manusia itu sangat egois, tidak lagi mengikat kita karena Kristus 

telah melepaskannya dan membawa kita untuk hidup saling mengasihi. Pendapat 

ini sangat menggambarkan seorang guru Kristen dalam menjalankan panggilannya. 

Knight (2009) mengatakan bahwa guru dengan tindakannya sangat muda 

mempengaruhi siswa disekolah, karena siswa adalah anak mudah yang sangat 

mudah terpengaruh. Guru dalam menjalankan tanggung jawabnya, sepenuhnya 

memberi hati untuk mampu membimbing siswanya, seluruh pekerjaanya sebagai 

guru adalah untuk melayani, tidak lagi bekerja untuk dirinya sendiri tetapi untuk 

kemuliaan Tuhan. 
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Penerapan reward dan consequence dalam mendorong siswa untuk terlibat 

aktif dalam proses pembelajaran, sudah menjadi hal biasa bagi guru. Metode ini, 

dapat dikatakan salah satu cara yang pasti berhasil untuk mendorong dan 

memancing keterlibatan siswa di dalam proses pembelajaran. Penerapan metode 

reward dan consequence pada pembelajaran, perlu tindakan yang bijak. 

Konsekuensi yang diberikan jangan sampai menyebabkan dendam pada diri siswa 

dan meresahkan mereka. Konsekuensi yang diberikan kepada siswa harus dalam 

batas kewajaran dan masih memiliki tujuan yang mendidik. Penerapan reward juga 

jangan sampai menjadi tujuan utama bagi siswa dan melupakan tujuan yang 

sebenarnya. 
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KESIMPULAN 

Guru akan melakukan berbagai metode pembelajaran ketika melihat 

siswanya tidak memiliki semangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Sebelum 

menerapkan sebuah metode kepada siswa, guru terlebih dahulu memahami keadaan 

kelas atau kebutuhan siswa-siswanya. Sebab metode harus sesuai dengan kondisi 

yang dialami oleh siswa. Salah satu metode yang sering digunakan guru untuk 

meningkatkan keterlibatan siswa dalam mengikuti pembelajaran adalah penerapan 

reward dan consequence. Penerapan metode reward dan consequence  dapat 

meningkatkan keterlibatan siswa di dalam proses pembelajaran, terlihat dari 

keaktifan siswa yang lebih sering menjawab pertanyaan dari guru dan semakin 

menurunnya keributan (tidak mengobrol) yang terjadi di dalam kelas saat proses 

belajar berlangsung. 

Penerapan metode reward dan consequence  ini sangat direkomendasikan 

untuk tetap diterapkan, karena siswa lebih aktif bertanya dan menjawab jika guru 

memberikan reward dan sikap siswa yang tidak baik semakin menurun karena 

menghindari konsekuensi.  
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SARAN  

Bagi guru yang menerapkan metode reward dan consequence ini, harus 

lebih bijaksana menerapkannya karena siswa dapat salah memahami fungsi dari 

hadiah yang diberikan, siswa dapat termotivasi hanya karena ingin mendapatkan 

hadiah. Penerapan consequence perlu diterapkan dengan penuh pertimbangan, 

jangan sampai siswa mengalami kekerasan, dendam, dan keresahan. 

Bagi peneliti selanjutnya, membahas metode reward dan consequence ini 

harus memiliki banyak fakta yang jelas, seperti memperpanjang waktu pengamatan 

kepada siswa, supaya secara keseluruhan peneliti melihat perkembangan 

keterlibatan siswa dalam pembelajaran. 
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