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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Kerangka Teoretis 

1. Strategi pembelajaran 

Istilah strategi pada mulanya digunakan dalam dunia kemiliteran. 

Strategi berasal dari bahasa Yunani strategos yang berarti jenderal. Strategi 

dalam pengertian kemiliteran berarti cara penggunaan seluruh kekuatan 

militer untuk tujuan perang. Pengertian strategi tersebut kemudian diterapkan 

dalam dunia pendidikan, yang diartikan sebagai suatu seni dan ilmu untuk 

membawakan pengajaran di kelas sedemikian rupa sehingga tujuan yang 

ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien.
14

 

 Strategi  dapat diartikan sebagai suatu garis besar haluan dalam 

bertindak untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dalam kaitannya 

dengan pembelajaran strategi adalah upaya guru dalam menciptakan suatu 

sistem lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses belajar mengajar. 

Jadi strategi dapat diartikan sebagai pola umum kegiatan guru dan murid 

dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang 

digariskan.
15

 

Dalam proses belajar mengajar, guru harus memiliki strategi, agar 

siswa dapat belajar secara efektif dan efisien, dan dapat mencapai  tujuan 
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yang diharapkan. Salah satu langkah untuk memiliki strategi pembelajaran itu 

ialah harus menguasai teknik-teknik penyajian, atau biasanya disebut strategi 

pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu pengetahuan tentang cara-

cara mengajar yang dipergunakan oleh guru atau instruktur untuk mengajar 

atau menyajikan bahan pelajaran kepada siswa di dalam kelas.
16

 Berdasarkan 

pendapat yang telah dikemukakan, dapat dipahami bahwa strategi 

pembelajaran merupakan pola kegiatan pembelajaran berurutan yang 

diterapkan dari waktu ke waktu dan diarahkan untuk mencapai suatu hasil 

belajar siswa yang diinginkan. Hasil belajar siswa yang ditingkatkan dalam 

penelitian ini adalah motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial, sedangkan strategi yang digunakan adalah strategi 

hembusan angin kencang. 

 

2. .Strategi Hembusan Angin Kencang 

Strategi hembusan angin kencang merupakan kegiatan pembuka yang 

cepat dan memberi siswa keleluasaan untuk bergerak dan tertawa, serta dapat 

memecahkan kebekuan yang terjadi pada siswa selama proses pembelajaran. 

Kegiatan ini merupakan sarana pembentuk tim yang baik dan menjadikan  

siswa untuk lebih mengenal satu sama lain
17

 

Langkah-langkah strategi hembusan angin kencang adalah sebagai 

berikut:
18
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a. Aturlah kursi secara melingkar. Perintahkan siswa untuk duduk pada 

salah satu kursi. Harus ada cukup kursi bagi semua siswa.  

b. Katakan bahwa jika mereka setuju dengan pernyataan Anda berikutnya, 

mereka harus berdiri dan berpindah ke kursi lain. 

c. Berdirilah di tengah lingkaran dan katakan : Nama Saya adalah ........... 

dan Angin Kencang Berhembus bagi semua orang yang .... pilihlah 

ending yang pas, misalnya yang menyukai es krim coklat 

d. Sampai disini, setiap siswa yang menyukai es krim coklat itu berdiri 

dan berpindah, pastikan bahwa Anda menempati salah satu kursi 

kosong. Jika sudah, selanjutnya satu orang siswa tidak akan 

mendapatkan kursi untuk duduk dan akan menggantikan Anda sebagai 

orang yang berdiri di tengah tengah. 

e. Perintahkan agar siswa yang baru berdiri di tengah-tengah  itu 

menyelesaikan kalimat yang  tidak utuh sejenis, misalnya: Nama saya 

adalah ............. dan Angin Kencang Berhembus untuk semua orang 

yang........ dengan menambahkan ending baru. Ending ini bisa bernada 

canda (misalnya, yang tidur dengan keremangan malam) atau yang 

serius (misalnya, yang khawatir dengan defisit anggaran pemerintah 

pusat). 

f. Mainkan permainan ini dengan mempertimbangkan kesesuaian situasi. 

 

Kelebihan Strategi Hembusan Angin Kencang:  

a. Dapat meningkatkan kreatifitas siswa dalam belajar 

b. Melatih siswa menjadi berani dihadapan teman-teman sekelasnya 

c. Melatih siswa dalam menjawab pertanyaan dengan cepat  

 

Kekurangan Strategi Hembusan Angin Kencang : 

a. Membuat pengetahuan siswa tidak menjadi luas, hanya sebatas 

pengetahuan sekitar mereka 

b. Guru sulit mengontrol kelas
19

 

 

3. Pengertian Motivasi Belajar 

Istilah motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai 

kekuatan yang terdapat dalam diri individu yang menyebabkan individu 

tersebut bertindak atau berbuat. Motif tidak dapat diamati secara langsung 
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tetapi dapat diinterpretasikan dalam tingkah lakunya, berupa rangsangan, 

dorongan, atau pembangkit tenaga muncunya suatu tingkah laku tertentu. 

Dalam motivasi tercakup konsep, seperti kebutuhan berprestasi, kebiasaan, 

dan keingintahuan seseorang terhadap sesuatu.
20

Sedangkan belajar adalah 

aktivitas yang dilakukan oleh individu secara sadar untuk mendapatkan 

sejumlah kesan dari apa yang telah dipelajari dan sebagai hasil dari 

interaksi dengan lingkungan sekitarnya.
21

 

Motivasi belajar merupakan kekuatan, daya dorong, atau alat 

pembangun kesediaan dan keinginan yang kuat dalam diri peserta didik 

untuk belajar secara aktif, kreatif, efektif, inovatif, dan menyenangkan 

dalam rangka perubahan perilaku, baik dalam aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotor.
22

 Dapat dipahami bahwa motivasi sangat dibutuhkan dalam 

belajar agar dapat meningkatkan hasil belajar yang baik terhadap materi 

yang dihadapinya dalam kegiatan pembelajaran. 

Motivasi erat sekali kaitannya dengan keinginan dan ambisi. Bila 

salah satunya tidak ada, maka motivasi tidak akan timbul. Banyak 

dikalangan manusia yang mempunyai keinginan dan ambisi besar, tetapi 

kurang mempunyai inisiatif dan kemampuan untuk mengambil langkah 

untuk mencapainya, sehingga keinginan dan ambisi tersebut menjadi sia-

sia. Hal ini menujukkan bahwa kurangnya energi pendorong dari dalam 

diri manusia itu sendiri atau kurangnya motivasi. Begitu juga dengan 
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belajar, dibutuhkan motivasi sebagai energi pendorong untuk 

melakukannya. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa motivasi dan 

belajar itu merupakan dua hal yang saling mempengaruhi. 

Secara garis besar motivasi berdasarkan sumbernya dibedakan atas 

dua jenis, yaitu motivasi intrinsik merupakan motivasi yang datangnya 

secara alamiah atau murni dari diri siswa itu sendiri sebagai wujud adanya 

kesadaran diri dari lubuk hati yang paling dalam. dan motivasi ekstrinsik 

yaitu motivasi yang datangnya disebabkan faktor-faktor di luar diri siswa, 

seperti adanya pemberian nasihat dari gurunya, hadiah, hukuman, dan 

sebagainya.
23

 

Ada beberapa bentuk dan cara untuk menumbuhkan motivasi dalam 

kegiatan belajar disekolah, yaitu :
24

 

a. Memberi angka, yang dimaksud dengan angka adalah sebagai simbol 

atau nilai dari hasil aktivitas belajar siswa. 

b. Hadiah yaitu memberi sesuatu kepada orang lain sebagai penghargaan 

atau kenang-kenangan. 

c. Kompetisi, yaitu persaingan dapat digunakan sebagai alat motivasi 

untuk mendorong siswa agar mereka bergairah belajar. 

d. Ego-Involment yaitu menumbuhkan kesadaran kepada siswa agar 

merasa pentingnya tugas dan menerimanya sebagai suatu tantangan 

sehingga bekerja keras dengan mempertaruhkan harga diri sebagai 

salah satu bentuk motivasi yang cukup penting. 
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e. Memberikan ulangan yaitu para siswa akan lebih giat belajar kalau 

mengetahui akan ada ulangan. 

f. Mengetahui hasil. Dengan mengetahui hasil pekerjaan, apalagi kalau 

terjadi kemajuan akan mendorong siswa lebih giat belajar. Semakin 

mengetahui grafik hasil belajar meningkat, maka ada motivasi dalam 

diri siswa untuk terus belajar dengan suatu harapan hasilnya akan 

meningkat. 

g. Pujian yaitu apabila siswa yang sukses dan berhasil menyelesaikan 

tugas dengan baik, perlu diberikan pujian. Pujian ini adalah bentuk 

yang positif dan sekaligus merupakan motivasi yang baik. 

h. Hukuman yaitu untuk memperbaiki yang negaif adalah baik, tetapi 

kalau diberi sacara tepat dan bijaksana bisa merupakan alat motivasi. 

i. Hasrat untuk belajar. Hasrat untuk belajar berarti ada unsur 

kesengajaan, ada maksud untuk belajar. Hasrat untuk belajar berarti 

pada diri siswa itu memang ada motivasi belajar, sehingga sudah barang 

tentu hasilnya akan baik. 

j. Tujuan yang diakui, rumusan tujuan yang diakui dan diterima baik oleh 

siswa, sebab dengan memahami tujuan yang harus dicapai, maka akan 

ada gairah untuk terus belajar. 

 

Motivasi merupakan faktor penting dalam belajar. Adapun salah 

satunya adalah kondisi dan konsekuensi yang menyenangkan, nyaman dan 

jauh dari perilaku yang menyakitkan perasaan siswa. Belajar itu 
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melibatkan perasaan dan suasana belajar yang menyenangkan sangat 

diperlukan, sebab otak tidak akan dapat bekerja secara optimal bila 

perasaan dalam keadaan tertekan. Perasaan senang biasanya akan muncul 

bila belajar diwujudkan dalam bentuk permainan.
25

 

Siswa yang termotivasi dalam belajarnya dapat dilihat dari 

karekteristik tingkah laku yang menyangkut minat, ketajaman, perhatian, 

kosentrasi, dan ketekunan. Siswa yang memiliki motivasi rendah dalam 

belajarnya menampakkan keengganan, cepat bosan dan berusaha untuk 

menghindar dari kegiatan belajar. 

Dapat disimpulkan bahwa motivasi menentukan berhasil atau 

tidaknya kegiatan belajar siswa. Motivasi menjadi salah satu faktor yang 

dapat menetukan belajar yang efektif. 

Motivasi belajar merupakan dorongan internal dan eksternal pada 

peserta didik yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan periaku. 

Motivasi belajar adalah proses yang memberikan semangat belajar, arah 

dan kegigihan perilaku. Artinya, perilaku yang termotivasi adalah perilaku 

yang penuh energi, terarah dan bertahan lama.
26

 

Motivasi belajar seseorang siswa bisa saja berbeda-beda antara satu 

sama lain. Karena bisa jadi ada siswa yang termotivasi belajarnya karena 

janji yang diberikan orang tuanya. Seperti akan diberikan hadiah apabila 
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mendapat rangking pertama. Jadi, ada beberapa faktor yang menyebabkan 

motivasi belajar seorang siswa berbeda, antara lain:
27

 

a. Perbedaan fisiologis, seperti rasa lapar dan haus 

b. Perbedaan rasa aman, baik secara mental, fisik, ataupun intelektual 

c. Perbedaan kasih sayang 

d. Perbedaan harga diri 

e. Perbedaan aktualisasi diri, tersedianya kesempatan bagi seseorang 

untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya, sehingga 

berubah menjadi kemampuan nyata. 

 

Motivasi belajar sangat penting diketahui dan dipahami oleh siswa 

maupun guru. Bagi siswa pentingnya motivasi belajar adalah sebagai 

berikut:
28

 

a. Menyadarkan kedudukan pada awal belajar, proses dan hasil belajar. 

b. Menginformasikan kekuatan usaha belajar siswa 

c. Mengarahkan kegiatan belajar 

d. Membesarkan semangat belajar siswa 

e. Menyadarkan tentang adanya perjalanan belajar yang kemudian 

bekerja. 

 

Jadi, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar 

adalah segala sesuatu yang timbul dari dalam diri seseorang yang menjadi 
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pendorong tingkah laku yang menuntut atau mendorong seseorang untuk 

memenuhi kebutuhan atau tujuan yang ingin dicapai. Motivasi belajar 

adalah suatu usaha yang datang dari individu siswa yang menjadikan siswa 

bersemangat dalam belajar sehingga dapat meningkatkan motivasi 

belajarnya. 

Dalam usaha untuk membangkitkan motivasi belajar siswa, ada 

enam hal yang dapat dikerjakan oleh guru, yaitu:
29

 

a. Memberi kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan hambatan 

belajar yang dialaminya. 

b. Memelihara minat, kemauan, dan semangat belajarnya sehingga 

terwujud tindak belajar. 

c. Meminta kesempatan kepada orang tua siswa agar memberi kesempatan 

kepada siswa untuk beraktualisasi diri dalam belajar. 

d. Memanfaatkan unsur-unsur lingkungan yang mendorong belajar 

e. Menggunakan waktu dengan tertib, penguat, serta rasa gembira terpusat 

pada perilaku belajar. 

f. Guru merangsang siswa dengan penguatan memberi rasa percaya diri. 

Motivasi yang ada pada diri setiap orang itu memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut:
30

 

a. Tekun menghadapi tugas.  

b. Ulet menghadapi kesulitan. 

c. Menunjukkan minat terhadap macam-macam masalah. 
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d. Lebih senang bekerja mandiri. 

e. Siswa mudah bosan atau tidak suka pada tugas yang berulang-ulang. 

f. Dapat mempertahankan pendapatnya. 

g. Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. 

 

Proses belajar mengajar tidak akan berlangsung secara optimal bila 

siswa tidak termotivasi dalam belajarnya. Semua potensi yang dimiliki 

siswa meliputi kemampuan intelektual atau bakat siswa tidak akan berarti 

tanpa adanya motivasi dari siswa itu sendiri untuk belajar. 

Berdasarkan uraian di atas bahwa motivasi merupakan penyebab 

terjadinya suatu perubahan.  

 

4. Hubungan antara strategi hembusan angin kencang dengan motivasi 

belajar siswa 

Strategi merupakan suatu cara yang dipilih untuk menyampaikan 

materi pelajaran dalam lingkungan pengajaran tertentu, yang meliputi sifat, 

lingkup, dan urutan kegiatan yang dapat memberikan pengalaman belajar 

siswa.
31

 

Strategi pembelajaran adalah suatu pengetahuan tentang cara-cara 

mengajar yang dipergunakan oleh guru atau instruktur untuk mengajar 

atau menyajikan bahan pelajaran kepada siswa di dalam kelas
32
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Dalam meningkatkan motivasi belajar, perlu pemilihan strategi 

yang tepat. Pada umumnya pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial harus 

dapat mengaktifkan siswa untuk dapat belajar dan menyenangi 

pembelajaran  itu sendiri. Oleh karena itu guru lah yang berperan penting 

dalam menerapkan strategi, metode atau teknik yang efektif dan efisien 

supaya tercapainya tujuan pembelajaran yang di inginkan. 

Strategi hembusan angin kencang sangat mendukung munculnya 

motivasi belajar siswa dikarenakan strategi hembusan angin kencang 

merupakan kegiatan pembuka  memberi siswa keleluasaan untuk bergerak 

dan tertawa, serta dapat memecahkan kebekuan yang terjadi pada siswa 

selama proses pembelajaran. Kegiatan ini merupakan sarana pembentuk 

tim yang baik dan menjadikan  siswa untuk lebih mengenal satu sama 

lain.
33

 

Pembelajaran dengan menggunakan strategi hembusan angin 

kencang sangat mendukung munculnya motivasi belajar siswa, sebab 

strategi ini memiliki unsur menyenangkan dan menarik, sebagaimana yang 

dituntut dalam kurikulum bahwasanya proses belajar dilaksanakan dengan 

sistem PAIKEM. Strategi hembusan angin kencang merupakan salah satu 

pembelajaran aktif yang dapat menginovatif, membuat siswa kreatif, dan 

membuat suasana belajar menyenangkan. Selain itu, strategi hembusan 

angin kencang adalah sebuah permainan, permainan merupakan salah satu 

cara yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan pembelajaran yang 
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bernuansa paikem tersebut. Karena suasana belajar yang menyenangkan 

sangat diperlukan, sebab otak tidak akan dapat bekerja optimal bila 

perasaan dalam kedaan tertekan. Perasaan senang biasanya akan muncul 

bila belajar diwujudkan dalam bentuk permainan.
34

 

Jadi permainan merupakan aktivitas yang menyenangkan bagi 

siswa, melalui strategi hembusan angin kencang, siswa diajak untuk 

bermain sambil belajar, sehingga siswa menjadi riang dan gembira. Jadi 

siswa akan termotivasi untuk belajar karena suasana belajar di dalam kelas 

menjadi menyenangkan dan proses belajar pun tidak kaku. 

 

B. Penelitian Yang Relevan 

Penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan 

adalah: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Octavia Kurniawati 2012 yang berjudul 

“Penerapan Strategi The Great Wind Blows Untuk Meningkatkan hasil 

Belajar Pada Mata Pelajaran PKN Siswa Kelas IV SDN III Kopen 

Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri”.
35

 Adapun hasil penelitian 

yang dilaksanakan oleh Octavia Kurniawati adalah adanya peningkatan 

hasil belajar siswa dari hasil pembelajaran pada Siklus I 70,9% yang tuntas 

belajar dan hasil belajar meningkat menjadi 91,7% pada siklus ke II. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi The 
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GreatWind Blows dapat Meningkatkan hasil Belajar Pada Mata Pelajaran 

PKN Siswa Kelas IV SDN III Kopen Kecamatan Jatipurno Kabupaten 

Wonogiri. Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah 

sama-sama menggunakan strategi hembusan angin kencang. Namun, 

memiliki perbedaan yaitu penelitian yang dilakukan Octavia Kurniawati 

pada kelas IV SDN dan untuk meningkatkan hasil belajar pada mata 

pelajaran PKN, Sedangkan yang penulis lakukan pada kelas V untuk 

meningkatkan motivasi belajar pada mata pelajaran IPS. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Risna Wati pada tahun 2011 dengan judul 

“Penerapan Strategi The Great Wind Blows Untuk Meningkatkan 

Maharotul Kalam dalam Pembelajaran Bahasa Arab di kelas XII Pondok 

Pesantren Anshor Sunnah Tanjung Belit Kecamatan Kampar Kabupaten 

Kampar”. 
36

 adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Risna Wati 

adalah adanya peningkatan hasil belajar siswa sebelum tindakan hanya 

mencapai 49%. Setelah diterapkan strategi The Great Wind Blows pada 

siklus I rata-rata nilai siswa 65,8, pada siklus II rata-rata nilai siswa 75 dan 

pada siklus III nilai rata-rata siswa 80,5. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa Penerapan Strategi The Great Wind Blows dapat 

Meningkatkan Maharotul Kalam dalam Pembelajaran Bahasa Arab di 

kelas XII Pondok Pesantren Anshor Sunnah Tanjung Belit Kecamatan 

Kampar Kabupaten Kampar. Persamaan dengan penelitian yang penulis 
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lakukan adalah sama-sama menggunakan Strategi Hembusan Angin 

Kencang. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan Risna Wati dengan 

yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh Risna 

Wati pada kelas XII Pondok Pesantren Anshor dan untuk meningkatkan 

Maharotul Kalam pada pembelajaran Bahasa Arab, Sedangkan yang 

penulis lakukan pada kelas V SD N untuk meningkatkan motivasi belajar 

pada mata pelajaran IPS. 

 

C. Indikator Keberhasilan 

1. Indikator Kinerja 

Adapun kinerja yang mengacu pada aktivitas guru dan siswa adalah 

sebagai berikut: 

a. Indikator aktivitas guru 

1) Guru menjelaskan Tujuan Pembelajaran. 

2) Guru menjelaskan prosedur pelaksanaan strategi yang digunakan. 

3) Guru meminta siswa membentuk kursi menjadi bentuk lingkaran dan 

duduk pada kursi tersebut. 

4) Guru meminta siswa pindah ke kursi lain jika setuju dengan pernyataan 

guru. 

5) Guru berdiri di tengah lingkaran siswa dan mengucapkan pernyataan, 

contoh Angin kencang berhembus kepada semua orang yang menyukai 

roti keju. 

6) Guru dan siswa berlari menuju kursi yang kosong 
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7) Siswa yang tidak mendapatkan kursi akan diberi pertanyaan oleh guru 

tentang materi yang dipelajari hari itu, jika siswa tidak bisa menjawab 

maka akan diberi hukuman, tetapi siswa yang dapat menjawab 

pertanyaan tersebut akan mendapatkan sebuah bintang yang akan 

ditukarkan dengan hadiah setelah pembelajaran selesai. Dan proses 

akan diulangi seperti yang dicontohkan. 

b. Indikator aktivitas siswa 

1) Siswa mengikuti intruksi yang diberikan guru 

2) Siswa menyusun semua kursi berbentuk lingkaran dan duduk pada kursi 

tersebut, dan jumlah kursi harus sesuai dengan jumlah siswa 

3) Siswa mendengarkan pernyataan guru 

4) Siswa akan pindah ke kursi lain jika setuju dengan pernyataan yang 

diucapkan guru, sebagai contoh: “ angin kencang berhembus pada 

semua orang yang menyukai permen susu” 

5) Siswa berlari menuju kursi yang kosong 

6) Siswa duduk di kursi tersebut 

7) Siswa yang tidak mendapatkan kursi akan diberi pertanyaan oleh guru 

tentang materi yang dipelajari hari itu, jika siswa tidak bisa menjawab 

maka akan diberi hukuman, tetapi siswa yang dapat menjawab 

pertanyaan tersebut akan mendapatkan sebuah bintang yang akan 

ditukarkan dengan hadiah setelah pembelajaran selesai. 
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c. Indikator motivasi belajar siswa 

1) Siswa lebih memperhatikan penjelasan guru 

2) Siswa menjawab pertanyaan guru 

3) Siswa tidak mudah putus asa dan memiliki kemauan yang kuat untuk 

mengerjakan yang diberikan oleh guru (siswa berusaha mencari 

jawaban ketika menjawab pertanyaan saat permainan hembusan angin 

kencang) 

4) Siswa masuk kelas tepat waktu 

5) Siswa tekun mengerjakan tugas yang diberikan guru (dapat bekerja 

terus-menerus dalam waktu lama) 

6) Siswa tidak mengantuk saat belajar 

7) Siswa dapat mempertahankan pendapatnya (dapat mempertahankan 

jawabannya pada saat permainan berlangsung dan dapat 

bertanggungjawab terhadap jawabannya. 

8) Siswa tidak mudah melepaskan hal yang diyakini. (tidak terpengaruh 

dengan jawaban yang diberikan teman) 

 

D. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan uraian teori yang telah dipaparkan, maka penulis dapat 

merumuskan hipotesis tindakan dalam penelitian ini yaitu jika strategi hembusan 

angin kencang dilaksanakan maka motivasi pada mata pelajaran IPS di kelas V 

Sekolah Dasar Negeri 20 Pekanbaru dapat meningkat. 

 


