1

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis
2.1.1 Keterampilan Penguatan Guru PAK
2.1.1.1 Pengertian Keterampilan Penguatan
Penguatan merupakan respon guru yang positif yang diberikan kepada siswa
dengan menggunakan ucapan verbal atau non verbal, terhadap tingkah laku yang
ditunjukkan oleh siswa, agar siswa dapat bertingkah laku yang lebih baik.
Menurut Sumiati (2016:125) “penguatan adalah bentuk respons guru dengan
menggunakan ucapan (verbal/gerakan/isyarat/non verbal), terhadap tingkah laku
yang ditunjukkan oleh siswa”.
Menurut Sanjaya (2015:163) dan Sabri (2010:82) ”keterampilan dasar
penguatan adalah segala bentuk respon yang merupakan bagian dari modifikasi
tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa, yang bertujuan untuk memberikan
informasi atau unpan balik (feed back) bagi sipenerima (siswa) atas perbuatan
atau responnya yang diberikan sebagai suatu dorongan ataupun koreksi. Melalui
penguatan yang diberikan guru, maka siswa akan merasa terdorong selamanya
untuk memberikan respon setiap kali muncul stimulus dari guru; atau siswa akan
berusaha menghindari respons yang dianggap tidak bermanfaat. Penguatan adalah
respon terhadap suatu tingkah laku yang dapat meningkatkan terulangnya kembali
tingkah laku tersebut ataupun tingkah laku yang lebih baik. Tindakan tersbut
dimaksudkan untuk mengajar atau membereskan hati siswa agar mereka lebih giat
berprestasi dalam interaksi belajar-mengajar”.
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Menurut Mulyasa (2008:77) dan Ahmad (2012:93) “penguatan merupakan
respon terhadap suatu tingkah laku yang dapat meningkatkan kemungkinan
terulangnya kembali tingkah laku tersebut. Penguatan dapat dilakukan secara
verbal, nonverbal, dengan prinsip kehangatan, keantusiasan, kebermaknaan, dan
menghindari penggunaan respon yang negatif”. Yang bertujuan untuk:
a. Meningkatkan perhatian peserta didik terhadap pembelajaran.
b. Merangsang dan meningkatkan motivasi belajar.
c. Meningkatkan kegiatan belajar, dan membina perilaku yang
produktif.
Berdasarkan kutipan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa
keterampilan pemberian penguatan adalah bentuk respons guru yang positif
terhadap tingkah laku siswa, yang bertujuan untuk memberikan informasi, unpan
balik atas perbuatan atau respon yang diberikan guru sebagai suatu dorongan
ataupun koreksi terhadap tingkah laku siswa. Melalui keterampilan pemberian
penguatan siswa dapat meningkatkan tingkah laku yang positif dan tingkah laku
yang lebih baik. Penguatan yang dilakukan guru di dalam kegiatan belajar yaitu
secara

verbal,

nonverbal,

dengan

prinsip

kehangatan,

keantusiasan,

kebermaknaan, dan menghindari penggunaan respon yang negatif.

2.1.1.2 Komponen Keterampilan Penguatan Oleh Guru PAK
Dalam kegiatan belajar, ada beberapa komponen penguatan yang umum
digunakan dalam memberikan penguatan terhadap tingkah laku siswa pada saat
kegiatan belajar berlangsung yaitu:
Menurut Mulyasa (2007:78) ada dua komponen penguatan yang dapat
diberikan oleh guru terhadap siswa dalam kegiatan belajar, yaitu komponen
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penguatan terdiri dari penguatan yang dilakukan secara verbal maupun nonverbal.
Penguatan secara verbal yaitu berupa kata-kata dan kalimat pujian: bagus, tepat,
puas pada hasil kerja. Sedangkan nonverbal dapat dilakukan dengan: mendekati
siswa dan dengan gerakan sentuhan, atau hal lain yang dapat menyenangkan
siswa.
Menurut Sumiati (2016:126-129) dan Sabri (2010:83) penguatan itu terdiri
dari dua komponen yaitu:
a. Penguatan verbal adalah penguatan berbentuk ucapan verbal terdiri dari:
1) Penguatan

verbal

berbentuk

kata-kata

pujian,

penghargaan,

persetujuan dan sebagainya. Misalnya: ucapan bagus, betul, pintar,
ya, cantik.
2) Penguatan verbal berbentuk kalimat. Misalnya yang diucapkan guru
kalimat, ibu bangga dengan prestasi belajarmu, dan pekerjaan sudah
bagus tinggal ditingkatkan lagi!
b. Penguatan non-verbal yaitu:
1) Penguatan gerak Isyarat dari anggota tubuh, misalnya: gerakan
kepala, senyum, kerut kening, acung jempol, wajah mendung, wajah
cerah, sorot mata yang sejuk bersahabat, atau tajam memandang dan
tepuk tangan.
2) Penguatan dengan sentuhan: guru dapat menyatakan persetujuan dan
penghargaan terhadap usaha dan penampilan siswa dengan cara
menepuk-nepuk pundak siswa, bejabat tangan, mengangkat tangan
siswa yang menang dalam pertandingan.
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3) Penguatan dengan pendekatan kepada siswa: guru mendekati siswa
untuk menyatakan perhatian dan kesenangannya terhadap pelajaran,
tingkah laku atau penampilan siswa. Contohnya guru berdiri di
samping siswa dan guru duduk dekat siswa.
4) Penguatan dengan memberi hadiah, yaitu menunjukkan bukti kasih
sayang guru kepada siswa. Apalagi hadiah sesuatu yang dibutuhkan
oleh siswa dan dicintai oleh siswa.
5) Penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan, guru dapat
menggunakan kegiatan-kegiatan

atau tugas yang disenangi oleh

siswa sebagai penguatan.
6) Penguatan berupa syimbol atau benda: penguatan ini dilakukan
dengan berbagai simbol beruapa benda seperti kartu gambar, bintang
plastik, atau komentar tertulis, pada buku siswa.
Selanjutnya Untuk melengkapi pendapat tersebut menurut Djamarah
(2010:120) komponen penguatan dalam kegiatan belajar yaitu:
a. Penguatan Verbal
Pujian dan dorongan yang diucapkan oleh guru untuk respon atau
tingkah laku siswa adalah penguatan verbal. Ucapan tersebut berupa:
bagus, baik, betul, benar dan lain-lain.
b. Penguatan Gestural
Keterampilan penguatan gestural sangat erat sekali dengan pemberian
penguatan verbal. Ucapan atau komentar yang diberikan guru
terhadap respon, tingkah laku, pikiran siswa dapat dilakukan dengan
mimik yang cerah, dengan seyuman, mengangguk, acungan jempol,
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tepuk tangan, memberi salam, menaikkan bahu, geleng-geleng kepala,
menaikkan tangan, dan lain-lain.
c. Penguatan kegiatan
Penguatan ini adalah bentuk suatu kegiatan atau tugas, sehingga siswa
dapat memilihnya atau menikmatinya sebagai suatu hadiah atas suatu
pekerjaan atau penampilan sebelumnya. Penguatan kegiata misalnya:
pulang lebih dulu, diberi waktu istirahat lebih, bermain, berolah raga,
menjadi ketua, mendengar musik dan lain sebagainya.
d. Penguatan mendekati
Pengutan ini adalah perhatian guru kepada siswa, menunjukkan bahwa
guru tertarik, secara fisik guru mendekati siswa. Penguatan mendekati
ini dipergunakan untuk memperkuat penguatan verbal, penguatan
tanda, dan penguatan sentuhan. Misalnya: berdiri di samping siswa,
dan berjalan dekat siswa.
e. Penguatan Sentuhan
Penguatan ini erat sekali hubungannya dengan penguatan mendekati,
penguatan sentuhan adalah merupakan penguatan yang terjadi bila
guru secara fisik menyentuh siswa. Misalnya: menepuk bahu, berjabat
tangan dan lain sebagainya.
f. Penguatan tanda
Penguatan ini adalah menggunakan berbagai macam simbol, apakah
itu benda atau tulisan yang ditunjukkan kepada siswa untuk
penghargaan terhadap suatu penampilan, tingkah laku, atau kerja
siswa. Penguatan ini berbentuk tulisan, misalnya komentar tertulis
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terhadap pekerjaan siswa, ijazah, sertifikat, tanda penghargaan dan
lain-lain berupa tulisan. Misalnya: piala, medali, buku, stiker, gambar,
parangko, kembang gula, dan lain-lain.
Berdasarkan kutipan dari beberapa ahli di atas mengenai komponenkomponen penguatan penulis menyimpulkan mengandung dua rujukan yang dapat
dijadikan sebagai indikator yaitu:
1) Komponen penguatan verbal misalnya: kata-kata pujian, penghargaan
dan persetujuan.
Kata pujian dan dorongan yang diucapkan oleh guru untuk merespon
tingkah laku siswa adalah bagus, ya, baik, betul, benar, pintar.
2) Komponen penguatan nonverbal misalnya:
-

Penguatan gerak Isyarat dari anggota tubuh, misalnya: gerakan
kepala, senyum, kerut kening, acung jempol, wajah mendung,
wajah cerah, sorot mata yang sejuk bersahabat, atau tajam
memandang dan tepuk tangan.

-

Penguatan dengan sentuhan

dan

pendekatan: guru dapat

menyatakan persetujuan dan penghargaan terhadap usaha dan
penampilan siswa dengan cara menepuk-nepuk pundak siswa,
bejabat tangan, mengangkat tangan siswa yang menang dalam
pertandingan. Guru mendekati siswa untuk menyatakan perhatian
dan kesenangannya terhadap pelajaran, tingkah laku atau
penampilan siswa. Contohnya guru berdiri di samping siswa dan
guru duduk dekat siswa.
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-

Penguatan dengan memberi hadiah, yaitu menunjukkan bukti
kasih sayang guru kepada siswa. Apalagi hadiah sesuatu yang
dibutuhkan oleh siswa dan dicintai oleh siswa.

-

Penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan, guru dapat
menggunakan kegiatan-kegiatan atau tugas yang disenangi oleh
siswa sebagai penguatan.

-

Penguatan berupa syimbol, tanda dan benda: penguatan ini
dilakukan dengan berbagai simbol beruapa benda seperti kartu
gambar, bintang plastik, atau komentar tertulis, pada buku siswa.

Komponen Penguatan Verbal adalah dapat berupa komponen penguatan
yang diucapkan secara langsung berupa kata-kata pujian. Dan komponen
penguatan non verbal adalah berupa komponen yang dapat merespon tingkah laku
yang ditunjukkan oleh siswa.

2.1.1.3 Tujuan Keterampilan Penguatan
Tujuan guru Pendidikan Agama Kristen dalam keterampilan penguatan ini
adalah sebagai

acuan dalam

kegiatan belajar, bagaimana

guru dapat

memberikannya pada setiap siswa.
Tujuan keterampilan penguatan menurut Sanjaya (2015:164 yaitu:
a. Penguatan dilakukan untuk menarik perhatian siswa terhadap pelajaran
yang sedang dibahas.
b. Penguatan diberikan untuk meningkatkan motivasi belajar.
c. Penguatan digunakan untuk membina tingkah laku siswa yang produktif.
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Tujuan keterampilan penguatan menurut Sumiati (2016:125-126) yaitu:
a. Memberikan umpan balik bagi siswa atas perilakunya, sehingga dapat
mengendalikan perilaku siswa yang negatif menjadi positif.
b. Meningkatkan dan merumuskan perhatian siswa terhadap materi
pembelajaran yang sedang dibahas.
c. Mendorong, membangkitkan, dan meningkatkan motivasi belajar sehingga
memudahkan siswa belajar.
d. Memberikan ganjaran dan membesarkan hati siswa agar lebih aktif
berpartisifasi dalam proses pembelajaran.
Tujuan keterampilan penguatan menurut Djamarah (2010: 118) yaitu:
a. Meningkatkan perhatian siswa dan membantu siswa belajar bila pemberian
penguatan digunakan secara selektif.
b. Memberi motivasi kepada siswa.
c. Dipakai untuk mengontrol atau mengubah tingkah laku siswa yang
mengganggu, dan meningkatkan cara belajar yang produktif.
d. Mengembangkan kepercayaan diri siswa untuk mengatur diri sendiri
dalam pengalaman belajar.
e. Mengarahkan terhadap pengembangan berfikir yang divergen (berbeda)
dan pengambilan inisiatif yang bebas.
Berdasarkan kutipan di atas penulis menyimpulkan bahwa tujuan penguatan
sangat besar mamfaatnya bagi siswa yang mendapatkan penguatan dari gurunya.
Beberapa diantaranya adalah meningkatkan perhatian siswa terhadap pelajaran
yang dibahas, menjadi motivasi belajar bagi siswa yang mendapatkan penguatan,
dapat mengontrol tingkah laku siswa, mengembangkan kepercayaan diri siswa,
dapat mengembangkan pemikiran yang berbeda dan pengambilan inisiatif yang
bebas atau memunculkan ide baru bagi siswa yang diberi kesempatan.

2.1.1.4 Prinsip-prinsip Keterampilan Penguatan
Keterampilan penguatan bagi siswa dalam kegiatan belajar, guru perlu
memperhatikan prinsip-prinsip dari penguatan. Agar prinsip-prinsip ini sebagai
acuan dalam memberikan penguatan kepada siswa, hal yang perlu diperhatikan
dalam memberikan penguatan sebagai berikut:
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Prinsip-prinsip penggunaan penguatan menurut Sabri (2010:84-85)
keterampilan penguatan yaitu:
a. Kehangatan dan keantusiasan
Sikap dan gaya guru, termasuk suara, mimik, dan gerak badan, akan
menunjukkan adanya kehangatan dan keantusiasan dalam memberikan
penguatan. Dengan demikian tidak terjadi kesan bahwa guru tidak
ikhlas dalam memberikan penguatan dan keantusiasan.
b. Kebermaknaan
Penguatan hendaknya diberikan sesuai dengan tingkah laku dan
penampilan siswa sehingga ia mengerti dan yakin bahwa ia patut
diberi penguatan. Dengan demikian penguatan itu bermakna baginya.
c. Menghindari penggunaan respon yang negatif
Walaupun teguran dan hukuman masi bisa digunakan, respon negatif
yang diberikan guru komentar, becanda menghina, ejekan yang kasar,
perlu dihindari karena akan mematahkan semangat siswa untuk
mengembangakn dirinya. Misalnya: jika seorang siswa tidak dapat
memberikan jawaban yang diharapkan guru, guru jangan langsung
menyalahkannya, tetapi bisa melontar pertanyaan kepada siswa lain.
Prinsip-prinsip penggunaan penguatan menurut Sanjaya (2015: 165) yaitu:
a. Kehangatan dan keantusiasan
Ketika guru memberikan penguatan, tunjukkan sikap yang hangat dan
antusias, bahwa penguatan itu benar-benar diberikan sebagai balasan
atau respons yang diberikan siswa. Hindarkan kepura-puraan, atau
tindakan penguatan yang mengada-ada.
b. Kebermaknaan
Yakinkan pada diri siswa bahwa penguatan yang diberikan guru
adalah penguatan yang wajar, sehingga benar-benar bermakna untuk
siswa. Hindari penguatan yang berlebihan, justru penguatan yang
demikian justru akan mematikan motivasi siswa. Siswa akan merasa
direndahkan.
c. Gunakan penguatan yang bervariasi
Penguatan sejenis ini dilakukan berulang-ulang, akan menimbulkan
kebosanan sehingga tidak efektif lagi untuk membangkitkan motivasi
belajar siswa. Oleh sebab itu penguatan perlu dilakukan dengan teknik
yang bervariasi. Sekali-kali gunakan penguatan dengan bahasa verbal,
atau gunakan dengan geraka-gerakan.
d. Berikan penguatan dengan segera
Penguatan perlu dilakukan segera setelah muncul respon atau tingkah
laku tertentu. Penguatan yang ditunda pemberiannya tidak akan efektif
lagi dan kurang bermakna.
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Prinsip-prinsip penggunaan penguatan menurut Djamarah (2010:123-124)
yaitu:
a. Hangat dan Antusias
Kehangatan dan keantusiasan guru dalam pemberian penguatan
kepada siswa memiliki aspek penting terhadap tingkah laku dan hasil
belajar siswa. Kehangatan dan keantusiasan adalah bagian yang
tampak dari interaksi guru-siswa.
b. Hindari penggunaan penguatan negatif
Walaupun pemberian kritik atau hukuman adalah efektif untuk dapat
mengubah motivasi, penampilan dan tingkah laku siswa, namun
pemberian itu memiliki akibat yang sangat kompleks, dan secara
psikologis agak kontraversial, karena itu sebaiknya dihindari. Banyak
akibat yang muncul yang tidak dikehendaki misalnya: siswa menjadi
frustasi, menjadi pemberani, hukuman dianggap sebagai kebanggaan,
dan peristiwa akan terulang kembali.
c. Penggunaan Bervariasi
Pemberian penguatan seharusnya diberikan secara bervariasi baik
komponennya maupun caranya, dan berikan secara hangat dan
antusias. Pemberian penguatan akan bermanfaat bila arah
pemberiannya bervariasi, mula-mula keseluruhan anggota kelas,
kemudian ke kelompok kecil, ahirnya ke individu, atau sebaliknya,
dan tidak berurutan.
d. Bermakna
Agar setiap pemberian penguatan menjadi efektif, maka harus
dilaksanakan pada situasi dimana siswa mengetahui adanya hubungan
antara pemberian penguatan terhadap tingkah lakunya dan melihat,
bahwa itu sangat bermanfaat.
Berdasarkan kutipan di atas penulis menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip
keterampilan penguatan dapat dilakukan dengan berdasarkan pada penguatan
yang hangat dan antusias jangan berpura-pura memberi kehangatan, hindari
memberikan penguatan yang negatif misalnya teguran yang disertai ejekan yang
menjadikan berkurangnya semangat bagi siswa untuk belajar, berikan penguatan
secara bervariasi, dan berikan penguatan dengan segera dan tepat waktu.
Penguatan hendaknya diberikan sesuai dengan tingkah laku dan penampilan siswa
sehingga ia mengerti dan yakin bahwa ia patut diberi penguatan.
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Melalui prinsip-prinsip penguatan yang dilakukan oleh guru PAK dalam
kegiatan belajar, maka akan dapat mencapai tujuan yang diharapkan yaitu
membentuk tingkah laku siswa yang produktif. Prinsip-prinsip di atas sama
dengan yang dilakukan oleh Yesus dalam memberikan penguatan kepada umatNya. Yaitu memberikan penguatan bisa kita lihat dalam kitab Roma 8:28,
Mazmur 37:23-24 dan 2 Tawarik 15:7 Ia menunjukkan hatinya dengan penuh
penguatan melalui Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan
kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil
sesuai dengan rencana Allah. Dan Tuhan juga menetapkan langkah-langkah orang
yang hidupnya berkenan kepada-Nya; apa bila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak,
sebab Tuhan menopang tangannya. Artinya penguatan yang diberikan Tuhan
sudah sangat jelas dapat kita lihat melalui ayat Alkitab tersebut.

2.1.1.5 Cara Menggunakan Keterampilan di SMA Negeri 1 Tarutung
Sebagai cara menggunakan keterampilan penguatan yang dilakukan guru
dalam kegiatan belajar, guru perlu menyesuaikan cara penguatan yang akan
dilakukan terhadap situasi tingkah laku siswa. Cara keterampilan penguatan ini
sebagai acuan guru PAK untuk melaksananakan peranannya dalam kegiatan
belajar. Untuk itu guru sangatlah penting menggunakan cara keterampilan
penguatan ini terhadap siswa secara tepat.
Menurut Sabri (2010:85-85) ada empat cara dalam memberikan
keterampilan penguatan yaitu:
a. Penguatan Kepada Pribadi Tertentu, Penguatan ini dilakukan harus
jelas kepada siapa dilakukan sebab bila tidak, akan kurang efektif.
Misalnya: guru dalam memberikan penguatan terlebih dahulu
menyebut nama siswa dan sambil menatap kepadanya.
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b. Penguatan Kepada Kelompok, Penguatan ini dapat pula diberikan
kepada kelompok siswa, misalnya apabila satu tugas telah selesai
dengan baik oleh satu kelas, guru membolehkan kelas itu main bola
voly yang menjadi kegemarannya.
c. Keterampilan penguatan dilakukan dengan segera, penguatan
seharusnya dilakukan dengan segera setelah muncul tingkah laku
siswa yang diharapkan. Penguatan yang ditunda pemberiaannya,
cenderung kurang efektif.
d. Variasi dalam penggunaan, Jenis atau macam penguatan yang
digunakan hendaknya bervariasi, tidak terbatas pada satu jenis saja
karena hal ini akan menimbulkan kebosanan dan lama-kelamaan akan
kurang efektif.
Menurut Djamarah (2010:122-123) cara penggunaan keterampilan
penguatan yang dapat dilakukan guru dalam kegiatan belajar adalah sebagai
berikut:
a. Penguatan Seluruh Kelompok, Penguatan ini adalah penguatan kepada
seluruh anggota kelompok dalam kelas dapat dilakukan secara terus
menerus seperti halnya pada pemberian penguatan untuk individu.
Penguatan verbal, gestural, tanda dan kegiatan, dan kegiatan adalah
merupakan komponen yang dapat diperuntukkan kepada seluruh
anggota kelompok.
b. Penguatan Yang Ditunda, Penundaan penguatan pada umumnya
adalah kurang efektif bila dibandingkan dengan pemberian secara
langsung. Tetapi penunadaan tersebut dapat dilakukan dengan
memberi penjelasan atau isyarat verbal, bahwa penghargaan itu
ditunda dan akan diberikan kemudian. Pepatah yang sesuai untuk
penundaan misalnya “lebih baik terlambat dari pada tidak sama
sekali”.
c. Penguatan Partial, sama dengan penguatan sebagian-sebagian atau
tidak berkesinambungan, diberi kepada siswa untuk sebagian dari
responnya. Penguatan tersebut digunakan untuk menghindari
penggunaan penguatan negatif dan pemberian kritif.
d. Penguatan Perorangan merupakan pemberian penguatan secara
khusus, misalnya menyebut kemampuan, penampilan, dan nama siswa
yang bersangkutan adalah lebih efektif daripada tidak menyebut apaapa.
Adapun yang menjadi cara keterampilan penguatan oleh guru PAK yang telah
dilakukan di SMA Negeri 1 Tarutung yaitu:
1. Penguatan dengan kata-kata pujian yaitu penguatan yang berupa
penghargaan atas tingkah laku yang diberikan oleh siswa.
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2. Penguatan kepada pribadi tertentu yaitu penguatan yang ditunjukkan harus
jelas kepada siapa, agar keefektifan penguatan lebih jelas.
3. Penguatan dengan cara mendekati yaitu guru mendekati siswa untuk
menyatakan perhatian dan kesenagannya terhadap pembelajaran, tingkah
laku, atau penampilan siswa. Misalnya: guru duduk dekat siswa.
4. Penguatan untuk kelompok yaitu penguatan diberikan guru kepada
kelompok, misalnya bila kelas XI telah selesai belajar, guru memberikan
waktu kepada kelas itu untuk bermain voly sebagai kegemarannya.
Dari kutipan di atas penulis menyimpulkan bahwa bentuk-bentuk
keterampilan penguatan yang perlu dilakukan guru PAK adalah dengan cara
penguatan dalam bentuk pribadi, penguatan dalam bentuk kelompok dan
penguatan bervariasi. Penguatan dalam pribadi adalah harus jelas kepada siapa
diberikan agar efektif, misalnya memberikan pujian dengan menyebut salah satu
siswa. Penguatan kepada kelompok diberikan guru kepada kelompok, agar
kegiatan belajar semakin terasa menyenangkan dan efektif. Penguatan bervariasi
adalah bentuk-bentuk penguatan yang dilakukan dengan

bervariasi dalam

kegiatan belajar, dan tidak bertahan pada satu jenis bentuk penguatan saja, agar
menghindari kejenuhan dan kebosanan yang dirasakan oleh siswa. Guru PAK
juga perlu menghindari penguatan dalam bentuk negatif. Penguatan bentuk negatif
adalah guru yang tidak dapat memberikan respon yang baik terhadap tingkah laku
yang ditunjukkan siswa dan tidak menghargai hasil pekerjaan atau karya siswa,
penguatan ini juga dapat mematahkan semangat siswa dan membuat siswa
menjadi seorang yang bertingkah laku yang tidak menyenangkan tehadap temantamannya maupun terhadap guru. Jelaslah bahwa bentuk-bentuk penguatan yang
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diberikan oleh Guru PAK dalam kegiatan belajar sangat penting dalam
mempengaruhi tingkah laku siswa. Siswa akan termotivasi dan dapat
menunjukkan atau mengulangi tingkah laku yang lebih baik. Melalui keterampilan
Guru PAK dalam memberikan penguatan kepada siswa akan mendukung
efektifitas kegiatan belajar.

2.1.2 Tingkah laku Siswa
2.1.2.1 Pengertian Tingkah Laku
Perkataan tingkah laku mempunyai pengertian yang luas yaitu mencakup
tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri, misalnya: berjalan, berbicara,
bekerja, tertawa, menangis dan lain-lain. Untuk mengetahui tingkah laku manusia
perlu mengetahui macam-macam ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia.
Ilmu yang berbicara mengenai tingkah laku manusia adalah

ilmu psikologi.

Psikologi sebagai cabang ilmu pengetahuan adalah ilmu yang mempelajari
tingkah laku manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan untuk mencapai
tujuan. Menurut pendapat Lewin yang dikutip Harianto (2012: 197) “Tingkah
laku merupakan hasil interaksi antar kekuatan, baik dari dalam diri individu,
kebutuhan, tekanan kejiwaan, maupun dari luar individu seperti tantangan dan
permasalahan”.
Menurut Monks (2006:68) ”tingkah laku merupakan tingkah laku yang
khusus pada manusia, yaitu kecenderungan dan keinginan seseorang untuk
mencari kedekatan dengan orang lain, untuk mencari kepuasan dalam hubungan
dengan orang lain tersebut”. Menurut Uno yang dikutip oleh Pasaribu (2015:85)
tingkah laku sama dengan perilaku dan tingkah laku berasal dari kata “tingkah”
dan “laku” tingkah berarti ulah atau perbuatan. Sedangkan “laku” berarti
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perbuatan, kelakuan, cara menjalankan atau berbuat. Tingkah laku atau perilaku
adalah tindakan atau perbuatan yang digerakkan oleh kerangka moral tertentu.
Berdasakan kutipan di atas penulis menyimpulkan tingkah laku sama
dengan perilaku yang berarti perbuatan, dan tindakan. Tingkah laku merupakan
hasil interaksi dari dalam diri individu maupun dari luar individu untuk mencari
kedekatan dan hubungan dengan orang lain dalam suatu tantangan ataupun
permasalahan. Dalam kitab 1 Petrus 1:14-16 dikatakan bahwa: ” Hiduplah sebagai
anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada
waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh
hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu,sebab ada
tertulis: Kuduslah kamu, sebab Aku kudus”. Dari isi Nats di atas, dikatakan:
biarlah anak-anak hidup di dalam ketaatan dan tidak menuruti hawa nafsu atau
mencari kepuasan, tetapi harus menjaga tingkah lakunya sebagai anak-anak yang
taat.

2.1.2.2 Jenis-jenis Tingkah Laku siswa
Setiap Ciri-ciri tingkah laku siswa berbeda-beda dan tingkah laku siswa
akan nampak melalui kepribadian atau perilaku siswa di dalam kehidupannya
sehari-hari. Sehingga setiap orang memiliki ciri-ciri tingkah laku yang berbeda
pula.
Menurut Gunarsa (2003:67-70) ciri-ciri tingkah laku siswa yaitu sebagai
berikut:
a. Kegelisahan keadaan yang tidak tenang menguasai diri remaja. Mereka
mempunyai banyak keiginan yang tidak selalu bisa dipenuhi, di satu
pihak,

mereka

ingin

mencari

pengalaman

untuk

menambah
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pengetahuan dan keluwesan dalam tingkah laku. Dipihak lain, mereka
merasa diri belum mampu melakukan berbagai hal.
b. Pertentangan pertentangan yang terjadi dalam diri mereka menimbulkan
kebingungan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Pada
umunya, timbul perselisihan dan pertentangan pendapat dan pandangan
antara si remaja dan orang tua. Akan tetapi, keinginan untuk
melepaskan diri dari orang tua.
c. Berkeinginan

besar

untuk

mencoba

segala

hal

yang

belum

diketahuinya. Mereka ingin mencoba hal-hal yang dilakukan oleh orang
dewasa. Remaja pria mencoba merokok secara sembunyi-sembunyi,
seolah-olah ingin membuktikan apa yang dilakukan orang dewasa dapat
pula dilakukan oleh si remaja. Remaja putri mulai bersolek menurut
mode dengan kosmetik terbaru.
d. Keinginan menjelajah ke alam sekitar yang lebih luas.
Misalnya melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan pramuka, kelompok,
atau himpunan pencintaan alam, dan sebagainya. Keinginan menjelajah
dan menyelidiki ini dapat disalurkan dengan baik kepada kegiatan yang
bermanfaat.
e. Menghayal dan berfantasi
Pada

umumnya

keinginana

menjelajah

mengalami

pembatasan

khususnya dari segi keuangan. Seorang remaja yang ingin menjelajahi
lingkungan sekitarnya, memerlukan biaya yang tidak sedikit. Khayalan
dan fantasi pada remaja putera banyak berkisar mengenai prestasi dan
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tangga karir. Khayalan dan fantasi dapat bersifat positif, sebagai suatu
penghematan untuk daya kreatifitasnya yang tidak memerlukan biaya.
f. Aktifitas berkelompok.
Kebanyakan remaja menemukan jalan keluar dari kesulitan dengan
berkumpul-kumpul

melakukan

kegiatan

bersama,

melakukan

penjelajahan secara berkelompok dan dapat dikatakan ciri pada masa
remaja.
Menurut Kurt Lewin yang dikutip oleh Sarwono (2011:52-53) ciri-ciri
tingkah laku adalah:
a. Pemalu dan perasa, tetapi sekaligus juga cepat marah dan agresif
sehubungan belum jelasnya batas-batas antara berbagai sektor di
lapangan psikologis remaja.
b. Ketidakjelasan batas-batas ini menyebabkan pula remaja terus-menerus
merasakan pertentangan antarsikap, nilai, ideologi, dan gaya hidup.
Konflik ini dipertajam dengan keadaan diri remaja yang berada di
ambang peralihan antara masa anak-anak dan dewasa, sehingga ia
dapat disebut manusia marginal (dalam arti: anak bukan, dewasa pun
bukan). Ia jadi tidak punya tempat berpijak yang bisa memberinya rasa
aman, kecuali dalam hubungannya dengan teman-teman sebaya.
c. Konflik sikap, nilai dan ideologi tersebut di atas muncul dalam bentuk
ketegangan emosi yang meningkat.
d. Ada kecenderungan pada remaja untuk mengambil posisi yang sangat
eksrem dan mengubah kelakukannya secara drastis, akibatnya sering
muncul tingkah laku radikal dan memberontak di kalangan remaja.
e. Bentuk-bentuk khusus dari tingkah laku remaja pada berbagai individu
yang berbeda akan sangat ditentukan oleh sifat dan kekuatan
dorongan-dorongan yang saling berkonflik tersebut di atas.
Menurut Susanto (2016:21) ciri-ciri tingkah laku yaitu sebagai berikut:
a. Berkembang secara berkelanjutan sepanjang hidup manusia.
b. Pola organisasi kepribadian berbeda untuk setiap orang dan bersifat
unik.
c. Kepribadian bersifat dinamis,
d. Terus berubah melalui cara-cara tertentu.
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Dari kutipan di atas penulis menyimpulkan ciri-ciri tingkah laku adalah
suatu keadaan diri remaja yang memiliki ciri-ciri tingkah laku, yaitu: kegelisahan,
pemalu, berkeinginan besar, memiliki aktifitas berkelompok, ketidakjelasan dan
pertentangan atau konflik sikap. Masa remaja dapat dikatakan suatu masa yang
belum stabil atau berada di ambang pintu peralihan antara masa anak-anak dan
dewasa sehingga ia dapat disebut manusia marginal (dalam arti: anak bukan,
dewasa pun bukan). Siswa yang masih duduk di bangku SMA ini memiliki ciriciri tingkah laku yang belum dapat dikatakan matang. Masa remaja ini
berkeinginan besar untuk mencoba segala hal yang belum diketahuinya, karena
mereka masi ingin mengetahui segala sesuatu yang baru, mereka ingin mencoba
hal-hal yang dilakukan oleh orang dewasa. Misalnya: Remaja pria mencoba
merokok secara sembunyi-sembunyi, seolah-olah ingin membuktikan apa yang
dilakukan orang dewasa dapat pula dilakukan oleh si remaja. Remaja putri mulai
bersolek menurut mode dengan kosmetik terbaru. Namun kegelisahan yang akan
timbul di dalam diri siswa tersebut. Sehingga ciri-ciri tingkah laku siswa akan
terus-menerus dapat berkembang secara berkelanjutan sepanjang hidup manusia,
akan berkeinginan besar untuk berorgnisasi dan terus berubah melalui cara-cara
tertentu remaja dalam bertingkah laku.

2.1.2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkah Laku Siswa
Banyak hal yang dapat mempengaruhi tingkah laku siswa, baik pengaruh
dari keluarga, sekolah, teman sebaya, dan lingkungan masyarakat. Dalam
kehidupan seorang siswa akan banyak meniru, dari apa yang telah dilihat dan
dilakukan oleh orang-orang yang berada di tempat ia tinggal atau di lingkungan
sekitarnya.
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Menurut Gunarsa (2007:40-45) faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah
laku adalah sebagai berikut:
a. Lingkungan Rumah
Tingkah laku anak tidah hanya dapat dipengaruhi oleh bagaimana sikapsikap orang yang berada di rumah itu, melainkan juga bagaimana mereka
mengadakan atau melakukan hubungan-hubungan dengan orang-orang di
luar rumah. Dalam hal ini peranan orang tua sangat penting untuk
mengetahui apa-apa yang dibutuhkan sianak, dalam rangka perkembangan
nilai-nilai moral sianak, serta bagaimana orang tua ini dapat
memenuhinya.
Lingkungan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan
anak. Salah satu faktor lingkungan. Lingkungan keluarga merupakan
aspek yang pertama dan utama dalam mempengaruhi perkembangan dan
tingkah laku anak. Anak lebih banyak menghabiskan waktunya di
lingkungan keluarga, sehingga keluarga mempunyai peran yang banyak
dalam membentuk tingkah laku dan kepribadian keluarga anak dan
memberi contoh nyata kepada anak. Orang tua merupakan contoh paling
mendasar dalam keluarga.
b. Lingkungan Sekolah
Corak hubungan-hubungan antara siswa dengan guru atau antara siswa
dengan siswa, banyak mempengaruhi aspek-aspek kepribadian, termasuk
nilai-nilai moral yang memang masih mengalami perubahan.
c. Komunikasi yang Efektif
Tipe seorang guru yang keras dapat menyebabkan sikap-sikap rendah diri
sianak, akan tetapi sikap-sikap ini dapat berubah lagi manakala si anak
memperoleh guru yang benar-benar demokratis. Kepribadian yang
dipancarkan oleh guru dapat menjadi tokoh yang dikagumi oleh siswa, dan
karena itu timbul hasrat-hasrat peniruan terhadap sebagian atau seluruh
tingkah laku guru tersebut.
d. Lingkungan teman-teman sebaya
Makin bertambah umur, siswa semakin memperoleh kesempatan yang
lebih luas untuk mengadakan hubungan-hubungan dengan teman sebaya,
sekalipun dalam kenyataan perbedaan-perbedaan umur yang relatif besar
tidak menjadi sebab tidak adanya kemungkinan melakukan hubunganhubungan dalam situasi bermain. Anak yang bertindak langsung ataupun
tidak langsung sebagai pemimpin, atau yang menunjukkan ciri-ciri
kepemimpinan dengan sikap-sikap menguasai anak lain, akan basar
pengaruhnya terhadap pola-pola sikap atau pola-pola kepribadian. Di satu
pihak ingin mempertahankan pola-pola tingkah laku yang telah diperoleh
di rumah, sedangkan di pihak lain lingkingan menuntut si anak untuk
memperlihatkan pola yang lain, yang bertentangan dengan pola yang
sudah ada, atau sebaliknya.
e. Segi Keagamaan
Kejujuran dan tingkah laku moralitas lainnya yang diperlihatkan oleh
seorang anak, tidak ditentukan oleh bagaimana pandainya atau oleh
pengertian dan pengetahuan keagamaan yang dimiliki si anak, melainkan
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tergantung sepenuhnya pada penghayatan nilai-nilai keagamaan dan
perwujudan dalam tingkah laku. Nilai-nilai keagamaan ini diperoleh siswa
pada usia muda, dapat menetap menjadi pedoman tingkah laku kemudian
hari.
Guru PAK tidak hanya mengajarkan ranah kognitif saja tetapi harus
mengajarkan ranah afektif kepada siswa yang berkaitan dengan sikap dan nilai.
Ranah afektif mencakup watak, perilaku dan perasaan.
Menurut teori behaviorisme yang dikutip oleh Farozin dan Kartika
(2004:80) adalah untuk memahami tingkah laku diperlukan pendekatan yang
objektif, mekanistik, dan materialistik sehingga perubahan tingkah laku pada diri
seseorang dapat dilakukan melalui upaya pengkondisian. Sedangkan menurut
Suryabrata (2014: 271)Teori Pavlov dan Watson, juga skinner “tingkah laku
merupakan sebagai hubungan antara perangsang dan respon“. Prosedur
pembentukan tingkah laku menurut teori ini yaitu sebagai berikut: skinner
membedakan dua respondent respons yaitu respon yang ditimbulkan oleh
perangsang-perangsang tertentu. Perangsang adalah menimbulkan responsrespons yang secara relatif tetap. Sedangkan operant respon adalah respon yang
timbul dan berkembangnya diikuti oleh perangsang-perangsang tertentu. Jadi
perangsang itu mengikuti (memperkuat) sesuatu tingkah laku tertentu yang telah
dilakukan. Misalnya: jika seseorang anak belajar (telah melakukan perbuatan),
lalu mendapat hadiah, maka dia akan menjadi lebih giat belajar (respons nya bisa
menjadi lebih kuat).
Menurut Sunarto (2002:99-168) beberapa fakto-faktor yang mempengaruhi
tingkah laku siswa yaitu:
a. Perkembangan Intelek
Intelek adalah suatu istilah yang menggambarkan kemampuan
seseorang dalam berfikir atau bertindak (bertingkah laku). Bagi remaja
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intelek mempengaruhi corak pribadinya di hari depan dan corak tingkah
lakunya sekarang akan berbeda.
b. Perkembangan sosial dan bahasa
Dalam perkembangan sosial para remaja dapat memikirkan perihal
dirinya dan orang lain. Pemikiran ini terwujud dalam refleksi diri, yang
sering mengarah kepenilaian diri dan kritik dari hasil pergaulan dengan
orang lain. Dengan itu perkembangan sosial tidak senatiasa sejalan
dengan konsep diri yang tercermin sebagai suatu kemungkinan bentuk
tingkah laku sehari-hari. Begitu juga dengan perkembangan bahasa
yang bisa saja membentuk tingkah laku atau kepribadian dan memberi
ciri khusus dalam perilaku berbahasa.
c. Perkembangan efektif
Nilai-nilai kehidupan adalah norma-norma yang berlaku dalam
masyarakat dan itu terkandung dalam Pancasila. Moral berkaitan
dengan kemampuan untuk membedakan perbuatan yang salah dan yang
benar. Dengan demikian moral merupakan kendali dalam bertingkah
laku. Sikap berkaitan dengan motif yang mendasari tingkah laku
seseorang.
Dari kutipan di atas penulis menyimpulkan, faktor-faktor yang dapat
mempengaruhi tingkah laku siswa yaitu faktor yang timbul dari dalam diri atau
dari luar diri siswa. Faktor dari dalam diri siswa yaitu perkembangan intelek dan
faktor perkembangan bahasa yang dimiliki siswa akan membentuk tingkah laku
pada diri siswa. Dengan faktor yang ada dalam diri siswa, akan mampu untuk
membedakan perbuatan yang salah dan yang benar. Demikian juga lingkungan
rumah merupakan faktor pertama dan terutama dalam perkembangan siswa atau
pembentukan tingkah laku siswa. Orang tua dan saudara-saudara siswa yang
berada di rumah sebagai pendukung bagaimana siswa dapat bertingkah laku
dengan baik dan tidak menyimpang, dari jalan yang benar.

Lingkungan

masyarakat juga sebagai faktor pendukung yang dapat mempengaruhi tingkah
laku siswa, dimana waktu siswa banyak bermain dan bersosialisasi di lingkungan
sekitar bersama teman sebayanya. Lingkungan sekolah juga merupakan faktor
yang dapat mempengaruhi tingkah laku siswa, atau dapat membentuk tingkah
laku siswa secara penuh. Di lingkungan sekolah yang paling berperan untuk
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membentuk tingkah laku siswa adalah guru, pengajaran yang diterima siswa di
sekolah dapat secara teori (pengetahuan) atau bertingkah laku yang baik (sikap).

2.1.2.4 Tingkah Laku Siswa Kristen (yang baik)
Setiap guru Pendidikan Agama Kristen pasti mengharapkan siswanya
memiliki tingkah laku yang baik misalnya, bertuturkata yang sopan, berbuat baik
kepada orang lain. Menurut Scanders yang dikutip oleh Pasaribu (2015:88-89)
tingkah laku Kristen yaitu:
a. Bijaksana Memehami secara tepat mengenai apa dan patut dilakukan untuk
dapat menguasai dirinya.
b. Sopan Wujud nyata yang nampak dari cara kita bertingkah laku sehari-hari,
sebagaimana yang berlaku pada norma-norma yang ada. Dapat terlihat dari
tutur kata dan menghormati orang lebih tua.
c. Berani adalah sikap seseorang dalam menghadapi bahaya dan kesukaran
dengan keteguhan tanpa ada rasa takut atau kecil hati.
d. Rendah hati merupakan sikap yang sudah jarang ditemui saat ini di dalam
diri seseorang. Sikap rendah hati dapat ditunjukkan dengan cara saling
membantu antar sesama manusia.
e.

Sabar Mampu menerima dan menghadapai segala cobaan dan penderitaan
yang menimpa, yang mampu mengubahnya ke arah yang lebih maju lagi
dengan keteguhan imannya.

f. Melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang sudah ditentukan,
terbuka dan transparan tidak ada kemunafikan.
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g. Setia berpendirian tetap, tidak berubah walaupun ada rintangan yang harus
dilalui. Berhubungan dengan perbuatan dan perasaan yang dilakukan atau
dikendalikan oleh pikiran emosinal.
Menurut Douma (2010:78-80) bentuk tingkah laku Kristen yang baik
sebagai berikut:
a. Seorang Kristen percaya kepada Allah, dan kepercayaan itu dinyatakan
dalam beberapa bentuk yang khas, yang mudah dikenali orang. Ia
merayakan hari minggu sebagai hari yang khusus; waktu ia makan, ia
berdoa dan mengucap syukur, ia membaca Alkitab dan menyanyangi
Mazmur-mazmur. Kelakuannya menjadi seorang Kristen menjadi
kelihatan.
b. Seorang Kristen tahu bahwa ia tidak dapat menggunakan nama Allah
dengan sembarangan. Pada umumnya gaya bahasanya akan berbeda dari
yang biasa. Ia tidak akan kasar tetapi ramah tamah; ia tidak berbicara kotor.
Jika bahasanya murni, maka gaya hidupnya akan nyata, sebagai gaya hidup
Kristen: kedengaran juga!
c. Seorang Kristen tahu bahwa ia selalu mencari kerajaan Allah (Mat. 6:33).
Artinya dalam prantek sehari-hari ia memilih dengan cara yang lain dari
orang dunia. Ia berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawankawan seiman (Gal.6:10).
d. Bagi seorang Kristen penting, perkawinan dan kehidupan seksual bukanlah
hal yang keramat, tetapi karunia dari Allah. Karunia itu digunakanya dalam
batasan yang ditetapkan Allah sendiri. Itulah sebabnya ia menolak
pergaulan bebas atau seksual sebelum dan di luar perkawinan. Tidak akan
setuju akan pergaulan seksual yang bebas ataupun pergaulan yang
homoseksual.
e. Orang-orang Kristen menolak pendapat modern tentang pengguguran
dengan sengaja atau tentang euthanasia; mereka mengindahkan hukumhukum dan undang-undang yang berlaku di negeri mereka, dan membayar
pajaknya dengan setia; rajin dalam pekerjaanya dan membayar hutang
menurut janjinya
Menurut Pasaribu (2015:89-90) tingkah laku siswa Kristen yang baik yaitu:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Disiplin dalam kehidupan sehari-hari
Berperilaku sopan santun
Bertanggung jawab
Rajin dan kerja keras
Taat dan patuh
Mengasihi Tuhan Allah
Mengasihi sesama
Jujur
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Dari kutipan beberapa ahli di atas, penulis dapat menyimpulkan dan dapat
menjadikan sebagai indikator tingkah laku siswa Kristen yang baik. Tingkah laku
siswa Kristen yang baik setelah Guru Pendidikan Agama Kristen memberikan
penguatan kepada siswa, sebagai berikut:
1) Bijaksana yaitu memahami secara tepat mengenai apa dan patut dilakukan
untuk dapat menguasai dirinya.
2) Berani adalah sikap seseorang dalam menghadapi bahaya dan kesukaran
dengan keteguhan tanpa ada rasa takut atau kecil hati.
3) Rajin berarti suka bekerja dan belajar, rajin yaitu sungguh-sungguh bekerja,
atau selalu berusaha giat. Contohnya: rajin belajar supaya dapat juara dan
naik kelas.
4) Sopan santun yaitu wujud nyata yang nampak dari cara kita bertingkah laku
sehari-hari, sebagaimana yang berlaku pada norma-norma yang ada. Dapat
terlihat dari tutur kata dan menghormati orang lebih tua. Contohnya: di
sekolah maupun di lingkungan masyarakat selalu bertutur kata kepada
orang yang lebih tua.
5) Sabar adalah mampu menerima dan menghadapai segala cobaan dan
penderitaan yang menimpa, yang mampu mengubahnya ke arah yang lebih
maju lagi dengan keteguhan imannya.
6) Rendah hati merupakan sikap yang sudah jarang ditemui saat ini di dalam
diri seseorang. Sikap rendah hati dapat ditunjukkan dengan cara saling
membantu antar sesama manusia.

25

7) Setia yaitu berpendirian tetap, tidak berubah walau ada rintangan yang
harus dilalui. Setia berhubungan dengan perbuatan dan perasaan yang
dilakukan atau dikendalikan oleh pikiran emosional.
8) Disiplin adalah ketertiban perilaku serta pengendalian diri terhadap aturan
atau system aturan yang berlaku. Misalnya datang kesekolah tepat waktu,
datang ke sekolah dengan memakai atribut yang lengkap sesuai peraturan
sekolah, mengerjakan tugas piket harian sekolah sesuai jadwal.
9) Jujur adalah mengakui, berkata, atau pun memberi suatu informasi yang
sesuai dengan apa yang benar-benar terjadi/kenyataan. Contohnya: ketika
guru bertanya kepada siswa “ apakah kalian mencontek tugas, dari kelas
lain?” siswa akan jujur menjawab pertayaan dari guru tersebut. Jika
memang benar, siswa akan jujur sesuai dengan apa yang siswa perbuat.
Seorang siswa kristen harus dapat bertingkah laku seperti di atas sebagai
hasil belajar siswa yaitu sikap atau tingkah laku yang baik yang di tunjukkan di
dalam kehidupannya sehari-hari. Tingkah laku siswa sebagai seorang Kristen
yaitu dapat berupa nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.
Dalam Kitanb I Tim. 4:12 “Jangan seorang pun menganggap engkau rendah
karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya, dalam
perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu dan
dalam kesucianmu.”
Dalam Gal 5:22- 23”Tetapi buah Roh ialah: kasih, sukacita, damai
sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan,

kelemah lembutan,

penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu”.
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2.2 Kerangka Konseptual
Tujuan kegiatan belajar adalah perubahan tingkah laku pada diri siswa
menjadi lebih baik. Guru Pendidikan Agama Kristen sangat penting memiliki
keterampilan memberikan penguatan. Keterampilan penguatan Guru Pendidikan
Agama Kristen adalah bentuk respon positif yang diberikan guru terhadap tingkah
laku yang ditunjukkan oleh siswa. Keterampilan penguatan dapat dilakukan guru
secara verbal maupun penguatan secara nonverbal. Penguatan secara verbal yaitu
penguatan yang berupa ucapan langsung atau kalimat langsung terhadap tingkah
laku siswa. Misalnya berupa: baik, bagus, hebat, cantik, pintar betul dan ibu
bangga dengan hasil belajar kamu. Penguatan secara nonverbal yaitu penguatan
yang dilakukan melalui gerakan-geraka fisik guru (gestural) untuk merespon
tingkah laku siswa. Penguatan nonverbal ini dapat berupa: tersenyum, acung
jempol, gerakan kepala, tepuk tangan, mendekati siswa, memberikan hadian dan
memberikan sentuhan terhadap bahu siswa. Keterampilan penguatan yang
dilakukan guru dapat menarik perhatian siswa dalam kegiatan belajar yang lebih
efektif, meningkatkan motivasi belajar siswa dan mengontrol atau mengubah
tingkah laku siswa menjadi lebih baik.
Keterampilan

penguatan yang dilakukan guru dalam kegiatan belajar,

yaitu dengan pemberian penguatan yang hangat dan antusias tidak ada berpurapura memberi kehangatan, guru juga menghindari memberikan penguatan yang
negatif. Guru memberikan penguatan secara bervariasi, penguatan yang segera
dan tepat waktu dilakukan. Penguatan hendaknya diberikan sesuai dengan tingkah
laku dan penampilan siswa sehingga ia mengerti dan yakin bahwa ia patut diberi
penguatan. Penguatan yang akan diberikan guru harus tepat sasaran atau memiliki
tujuan agar tidak menimbulkan respon yang negatif, keterampilan penguatan
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dapat dilakukan guru kepada pribadi (menunjuk kepada seseorang) atau kepada
kelompok (memberikan semangat kepada kelompok) yang dapat dilakukan secara
tepat waktu agar dapat mencapai apa yang diharapkan guru dari siswa.
Keterampilan penguatan oleh Guru Pendidikan Agama Kristen sangat
berpengeruh terhadap tingkah laku siswa. Tingkah laku merupakan tindakan atau
perbuatan yang dilakukan siswa. Sehingga respon guru sangat diperlukan untuk
memberikan unpan balik terhadap tingkah laku siswa yang ditunjukkan oleh
siswa. Tingkah laku yang di harapkan guru yaitu tingkah laku yang sesui dengan
nilai-nilai dan aturan di masyarakat. Tingkah laku yang baik yaitu bijaksana,
berani, rajin, sopan santun, sabar, rendah hati, setia, disiplin, jujur yang akan
nampak dari diri siswa dikehidupan siswa sehari-hari. Dengan keterampilan
penguatan guru PAK terhadap tingkah siswa, sangat mendukung siswa untuk
dapat bertingkah laku lebih baik lagi. Dengan memberikan penguatan juga akan
mendukung keaktifan, meningkatkan motivasi, menumbuhkan rasa percaya diri
siswa dan mengontrol/mengubah tingkah laku siswa dalam kegiatan belajar. Itulah
yang menjadi tingkah laku yang diinginkan oleh guru Pendidikan Agama Kristen
dari setiap siswanya.
2.3 Hipotesis Penelitian
Hipotesa penelitian merupakan jawaban sementara terhadap suatu masalah
yang dihadapi. Hipotesa ini perlu mendapatkan pembuktian atau kajian akan
kebenarannya. Menurut Arkunto (2010:64), “Hipotesa dapat diartikan sebagai
suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan, sampai terbukti
melalui data yang terkumpul”. Hipotesa adalah dugaan yang mungkin benar dan
salah.
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Dari penjelasan di atas hipotesa adalah perumusan teori yang sifatnya
sementara yang kebenarannya masi perlu diuji berdasakan data yang mendukung.
Sesuai dengan defenisi yang dirumuskan di atas, maka penulis akan mengajukan
hipotesis yang akan diajukan kebenarannya dalam penelitian ini. Yang menjadi
hipotesis penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara
keterampilan penguatan Guru Pendidikan Agama Kristen terhadap tingkah laku
siswa kelas XI SMA Negeri 1 Tarutung Kec. Tarutung Kab. Tapanuli Utara
Tahun Pembelajaran 2019/2020.

