
 

ABSTRAK 

 

Marlina: Teori Behavior dengan Teknik Reward dalam Meningkatkan Motivasi 

Hafalan Surat Pendek Al-Quran (Penelitian Pada Kelas B di Taman Kanak-Kanak 

Al-Quran Darussalam Sekeawi Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung) 

 

Menghafal Al-Quran merupakan suatu kegiatan yang mengikut sertakan 

aktivitas ingatan di dalamnya. Maka dari sangat perlu menanamkan dan 

menumbuhkan kecintaan anak pada Al-Quran sejak dini, karena menurut pakar 

Psikologi, daya ingat pada masa anak-anak sangatlah kuat. Dalam proses hafalan 

tersebut diperlukannya rangsangan motivasi sebagai pemberi semangat agar anak 

merasa senang. Cara yang digunakan oleh guru/pembimbing di TKA Darussalam 

untuk menumbuhkan motivasi pada anak-anak, yaitu dengan pemberian reward. 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses, hasil dan faktor-

faktor yang mempengaruhi dari pelaksanaan teori behavior dengan teknik reward 

dalam meningkatkan motivasi hafalan surat pendek Al-Quran pada kelas B di 

Taman Kanak-Kanak Al-Quran (TKA) Darussalam. Penelitian ini didasarkan pada 

asumsi bahwa rangsangan untuk meningkatkan motivasi belajar ini salah satunya 

adalah dengan memberikan reinforcement berupa pemberian reward. Reward 

merupakan satu rangkaian yang dihubungkan dengan dorongan atau dukungan yang 

dimiliki oleh paham teori behavior. Teori behavior merupakan teori belajar yang 

lebih mengutamakan pada perubahan tingkah laku siswa sebagai akibat adanya 

stimul dan respon.  

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, 

wawancara dan dokumentasi, dengan menggunakan analisis reduksi data, penyajian 

data dan penyimpulan akhir (verifikasi). 

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pelaksanaan teknik reward dalam 

meningkatkan motivasi hafalan surat pendek al-Quran pada kelas B di TKA 

Darussalam menunjukkan hasil yang efektif dan sangat berpengaruh dalam 

meningkatkan motivasi hafalan anak-anak. Teknik reward yang digunakan oleh 

pembimbing/guru yaitu, reward verbal (Pujian & mendoakan); dan reward non-

verbal (gestur tubuh “senyuman, anggukan, tepuk tangan, acungan jempol”, dan 

penghargaan “sertifikat, piagam, bintang”). Hasil dari pemberian reward ini, anak-

anak sangat merasa senang hal ini terlihat dari bahasa tubuhnya seperti kegiarangan, 

anak lebih bersemangat dalam menghafal setelah diberikan penghargaan. Faktor 

yang mempengaruhinya ada faktor pendukung yaitu timbulnya niat yang ikhlas dan 

semangat dari diri anak, anak memiliki rasa percaya diri, anak optimis akan berhasil 

menghafal Al-Quran, dan kesabaran dari guru. Sedangkan faktor Penghambatnya 

yaitu, adanya kejenuhan konsentrasi anak; kehadiran anak; kurangnya kerjasama 

dari orang tua; dan pengeluaran untuk pemberian penghargaan berupa benda dibeli 

dengan uang pribadi; dan ada beberapa anak yang menanyakan hadiah apa yang 

akan diperoleh. 
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