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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teorities

1. Strategi Pembelajaran

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Strategi adalah ilmu siasat

perang, akal untuk mencapai sesuatu maksud dan tujuan yang telah

direncanakan.10 Sedangkan belajar adalah suatu proses usaha yang

dilakukan seseorang untuk memperoleh sesuatu tingkah laku yang baru

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi

dengan lingkungannya.11Jadi, Strategi  dapat diartikan sebagai suatu

rancangan atau rencana persiapan yang masih bersifat abstrak yang nantinya

akan dilaksanakan dalam bentuk  konkret melalui beberapa metode atau

teknik yang berguna untuk menghasilkan perubahan yang baik dari diri

peserta didik.

Menurut Kemp, seperti yang dikutip oleh Wina Sanjaya, Strategi

pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan pembelajaran yang harus

dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara

efektif dan efisien. Senada dengan itu Dick and Carey menyebutkan bahwa

strategi pembelajaran itu adalah suatu set materi dan prosedur pembelajaran

10Desi Anwar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Amelia: Surabaya, 2003, hlm. 450.
11Daryanto, Belajar dan Mengajar, Bandung: Yrama Widya, 2010, hlm. 2.
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yang digunakan secara bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar pada

siswa.12

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi

pembelajaran adalah rencana tindakan yang akan dilakukan oleh guru dalam

proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif

dan efisien.

2. Strategi Menyemarakkan Suasana Belajar

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa strategi menyemarakkan

suasana belajar merupakan suatu strategi yang sebuah kelas bisa dengan

cepat mewujudkan iklim belajar informal yang santai dengan meminta siswa

menggunakan humor kreatif tentang materi pelajaran yang tengah diajarkan.

Strategi ini tidak hanya akan membuat siswa berhumor ria, maupun juga

berpikir.

Langkah-langkah strategi menyemarakkan suasana belajar adalah sebagai

berikut:13

a. Jelaskan kepada siswa bahwa anda ingin melakukan latihan
pembuka yang menyenangkan dengan mereka sebelum beranjak ke
hal-hal serius dalam materi yang diajarkan.

b. Bagilah siswa menjadi sub-sub kelompok. Beri masing-masing
kelompok kecil itu satu tugas untuk membuat kegembiraan atau
kelucuan dari topik, konsep atau persoalan penting dalam materi
yang anda ajarkan.

c. Perintahkan sub-sub kelompok untuk menyajikan “kreasi” mereka.
Beri tepuk tangan.

d. Tanyakan: “Apa yang kalian pelajari tentang materi pelajaran kita
dari latihan ini?

12Wina Sanjaya, op,cit, hlm. 126
13 Melvin L. Silberman, Active Learning 101 Cara Belajar Siswa Aktif, Bandung: Nuansa

Cendekia,  2013, hlm. 107
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1. Kelebihan strategi menyemarakkan suasana belajar ini adalah sebagai
berikut:

1) Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan
2) Mengutamakan kepentingan kelompok dibandingkan kepentingan

pribadi
3) Melatih kemampuan berkerjasama
4) Melatih kemampuan mendengarkan pendapat orang lain

2. Kelemahan strategi menyemarakkan suasana belajar adalah sebagai
berikut :

a) Peserta didik mungkin tidak memiliki kemampuan untuk
mengungkapkan sebuah persoalan atau konsep yang menarik atau
lucu.

b) Peserta didik yang pintar, bila belum mengerti tujuan yang
sesungguhnya dari proses ini, akan merasa sangat dirugikan
karena harus repot-repot membantu teman kelompoknya.

c) Peserta didik yang pintar juga akan keberatan karena nilai yang ia
peroleh ditentukan oleh prestasi atau pencapain kelompoknya.

d) Bila kerjasama tidak dapat dijalankan dengan baik, maka yang
akan berkerja hanya beberapa orang peserta didik yang pintar
saja.

3. Motivasi Belajar

a. Pengertian Motivasi Belajar

Kata “motif”, diartikan sebagai daya upaya yang mendorong

seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan sebagai daya

penggerak dari dalam dan didalam subjek untuk melakukan aktivitas-

aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan. Bahkan motif dapat

diartikan sebagai suatu kondisi intern (kesiapsiagaan) berawal dari kata

“motif” itu, maka motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak yang

telah menjadi aktif. Motif menjadi aktif pada saat-saat tertentu, terutama

bila kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat dirasakan/mendesak.14

Motif dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu motif intrinsik dan

motif ekstrinsik. Motif instrinsik timbulnya tidak memerlukan

14 Sardiman, op,cit. hlm.73
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rangsangan dari luar karena memang telah ada didalam diri individu itu

sendiri, yaitu sesuai sejalan dengan kebutuhannya. Sedangkan motif

ekstrinsik timbul karena adanya rangsangan dari luar individu, misalnya

dalam bidang pendidikan terdapat minat  yang positif terhadap kegiatan

pendidikan timbul karena melihat manfaatnya.15

Tugas guru adalah membangkitkan motivasi anak sehingga ia mau

untuk belajar. Motivasi belajar dapat timbul karena faktor intrinsik,

berupa hasrat dan keinginan berhasil dan dorongan kebutuhan belajar,

harapan akan cita-cita. Sedangkan faktor ekstrinsiknya adalah adanya

penghargaan, lingkungan belajar yang kondusif, dan kegiatan belajar

yang menarik. Tetapi harus diingat, kedua faktor tersebut disebabkan

oleh rangsangan tertentu, sehingga seseorang berkeinginan untuk

melakukan aktifitas belajar yang lebih giat dan semangat.16

Pentingnya menjaga motivasi belajar dan kebutuhan  minat  dan

keinginannya pada proses belajar tak dapat dipungkiri, karena dengan

menggerakkan motivasi yang terpendam dan menjaganya dalam

kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan akan menjadikan siswa itu lebih

giat belajar. Barang siapa yang bekerja berdasarkan motivasi yang kuat,

ia tidak akan merasa lelah dan tidak cepat bosan.17

15Hamzah B. Uno. Teori Motivasi Dan Pengukurannya. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2010,
hlm. 4

16Ibid, hlm. 23
17Abu Ahmadi, Strategi Belajar Mengajar, Bandung: Cv Pustaka Setia, 1997, hlm. 111
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Motivasi belajar penting diketahui oleh seorang guru, pengetahuan

dan pemahaman tentang motivasi belajar siswa bermanfaat bagi guru,

adapun manfaat itu adalah sebagai berikut: 18

1) Membangkitkan, meningkatkan, dan memelihara semangat
siswa untuk belajar sampai berhasil, membangkitkan bila siswa
tak bersamangat.

2) Mengetahui dan memahami motivasi belajar siswa di dalam
kelas bermacam ragam.

3) Meningkatkan dan menyadarkan guru untuk memilih satu
diantara bermacam-macam peran

4) Memberi peluang guru untuk unjuk kerja rekayasa pedagogis.
Tugas guru adalah membuat semua siswa belajar sampai
berhasil.

b. Fungsi Motivasi Belajar

Hasil belajar akan menjadi optimal, kalau ada motivasi. Makin tepat

motivasi yang diberikan, akan makin berhasil pula pelajaran itu. Jadi

motivasi akan senantiasa menentukan intensitas usaha belajar bagi para

siswa. Adapun fungsi motivasi yaitu:19

1) Mendorong manusia untuk berbuat. Motivasi dalam hal ini
merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan
dikerjakan.

2) Menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak
dicapai.

3) Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan
apa yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan,
dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat
bagi tujuan tersebut.

4) Motivasi dapat berfungsi sebagai pendorong usaha dan
pencapaian prestasi.

Seseorang melakukan kegiatan karena adanya motivasi. Adanya

motivasi yang baik dan tepat diberikan guru pada siswa dalam bertanya

pada saat proses belajar mengajar maka siswa bersemangat untuk

18Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, Jakarta: Rineka, 2002, hlm.85
19Sardirman, Op.Cit, hlm. 85
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bertanya tanpa rasa takut atau malu sehingga akan mendapatkan

tambahan ilmu pengetahuan dan suasana belajar tidak kaku. Guru akan

senang apabila siswa mempunyai respon terhadap apa yang

disampaikannya.

c. Teknik Motivasi

Menurut Handoyo yang dikutif oleh kusnadi,dkk, mengatakan bahwa

cara atau teknik memberikan motivasi adalah sebagai berikut:

1) Berikan kepada siswa rasa puas sehingga dia berusaha mencapai
keberhasilan selanjutnya

2) Buatlah suasana kelas yang menyenangkan siswa
3) Buatlah siswa merasa ikut ambil bagian dalam program yang

disusun
4) Usahakan pengaturan kelas yang bervariasi sehingga rasa bosan

berkurang dan perhatian siswa meningkat
5) Timbulkan minat siswa terhaap materi yang dipelajari sswa
6) Berikan komentar terhadap hasil-hasil yang dicapai
7) Berikan kepada siswa kesempatan berkompetensi20

Teknik motivasi ini sangat penting dalam proses pembelajaran karena

biasa membuat siswa termotivasi apa yang dilakukan guru saat mengajar

dan mempermudah guru untuk meningkatkan motivasi belajar siswa.

d. Ciri-ciri motivasi belajar

Untuk melengkapi uraian mengenai makna dan teori tentang motivasi,

perlu dikemukakan adanya beberapa ciri-ciri motivasi. Motivasi yang ada

pada setiap orang itu termasuk pada seorang yang belajar memiliki ciri-

ciri sebagai berikut : 21

20 Kusnadi, dkk,Strategi Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial ( IPS), Pekanbaru:
Yayasan Pusaka Riau, 2008,hlm.72.

21 Sardiman, Op,Cit, hlm. 83.
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1) Tekun menghadapi tugas (dapat berkerja terus menerus dalam
waktu yang lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai)

2) Ulet menghadapi kesulitan (tidak pernah putus asa) tidak putus
asa dengan prestasi yang didapatnya.

3) Menunjukkan minat terhadap macam-macam masalah belajar.
4) Lebih senang bekerja sendiri
5) Tidak mudah bosan dengan tugas-tugas rutin (hal-hal yang

bersifat mekanis, berulang ulang begitu saja, sehingga kurang
kreatif)

6) Dapat mempertahankan pendapatnya (kalau sudah yakin akan
sesuatu)

7) Tidak mudah melepaskan hal yang di yakininya
8) Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka secara operasional

dapat disimpulkan indikator motivasi dalam penelitian ini sebagai

berikut:

1) Siswa bersunguh-sungguh mengerjakan tugas yang diberikan oleh

guru.

2) Siswa tidak mudah putus asa dan memiliki kemauan yang kuat

untuk mengerjakan apapun tugas yang diberikan oleh guru.

3) Siswa menunjukkan minat belajar

4) Siswa lebih menyukai bekerja sendiri

5) Siswa mudah bosan atau tidak suka pada tugas-tugas yang

berulang-ulang.

6) Siswa dapat mempertahankan pendapatnya/yakin terhadap

kemampuannya.

7) Siswa tidak mudah melepaskan hal-hal yang diyakini atau yang

dipercayainya mengenai materi pelajaran

8) Siswa senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal.
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e. Jenis-Jenis Motivasi Belajar

Motivasi dapat di bagi menjadi dua yaitu motivasi intrinsik dan

motivasi ekstrinsik.

1) Motivasi Intrinsik

Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau

berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam setiap diri

individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu.22 Motivasi

yang dimaksud disini adalah motivasi yang berasal dari diri siswa atau

dari dalam yang timbul tanpa ada pengaruh dari luar.

Contoh dari motivasi intrinsik adalah:23

a) Keinginan untuk mendapat keterampilan tertentu.

b) Memperoleh informasi dan pemahaman.

c) Mengembangkan untuk berhasil.

d) Memberikan sumbangan untuk kelompok.

Berdasarkan contoh di atas, maka dapat disimpulkan bahwa

seorang siswa itu melakukan belajar betul-betul ingin mendapat

pengetahuan, nilai atau keterampilan tidak karena tujuan-tujuan yang

lain.

Perlu diketahui bahwa siswa yang memiliki tujuan menjadi orang

yang terdidik, yang berpengetahuan, dan yang ahli dalam bidang studi

tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan belajar. Tanpa

22Ibid,  hlm. 89
23Oemar Hamalik, Kurikulum Dan Pembelajaran Jakarta: Bumi Aksara, 2007,  hlm. 112
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belajar tidak mungkin mendapat pengetahuan. Dorongan yang

menggerakkan itu bersumber pada kebutuhan kebutuhan manusia.

2) Motivasi Ekstrinsik

Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi

karena adanya perangsang dari luar.24 Jadi motivasi disini disebabkan

oleh faktor-faktor dari luar situasi belajar. Contohnya seorang itu

belajar karena tahu besok paginya akan ujian dengan harapan akan

mendapat nilai yang baik, jadi bukan karena belajar ingin mengetahui

sesuatu atau pengetahuan, tetapi ingin mendapatkan hadiah.

Disekolah sering digunakan motivasi ekstrinsik seperti: 25

a) Memberi angka adalah sebagai simbol atau nilai dari hasil
aktifitas belajar anak didik.

b) Hadiah adalah memberikan kepada orang lain penghargaan/
cendramata.

c) Pujian adalah alat motivasi yang positif. Pujian memberikan
rasa puas atau senang.

d) Gerakan tubuh adalah dalam bentuk mimik yang cerah,
dengan memberi salam, menaikkan bahu dan lain-lain.

e) Memberi tugas adalah suatu pekerjaan yang menuntut
pelaksanaan untuk diselesaikan.

f) Memberi ulangan adalah salah satu strategi yang sangat
penting dalam pengajaran.

g) Mengetahui hasil adalah dorongan ingin mengetahui
membuat seseorang berusaha dengan cara apapun agar
keinginannya itu menjadi kenyataan dan terwujud.

h) Hukuman adalah hukuman yang dimaksud disini bukan
hukuman masuk penjara tetapi hukuman yang berupa
mendidik, seperti sanksi menyapu lantai, mencatat bahan
pelajaran yang ketinggalan atau apa saja yang sifatnya
mendidik.

24Ibid, hlm. 109-110
25Syaiful Bahri Djamarah, Strategi Belajar Mengajar, Jakarta: Rineka Cipta, 2006 hlm.

149-157



18

Berdasarkan uraian di atas maka motivasi itu terdiri dari motivasi

intrinsik dan motivasi ekstrensik. Kedua jenis ini diperlukan dalam

belajar karena walaupun dalam diri seseorang sudah terdapat

dorongan untuk belajar tetapi perlu diperkuat lagi dengan dorongan

dari luar. Disamping motivasi intrinsik, maka motivasi ekstrinsik juga

perlu diberikan karena seseorang tidak senantiasa dalam keadaan

menetap. Seseorang yang pada awalnya mempunyai motivasi belajar

tinggi akan menjadi rendah motivasinya karena suatu hal, maka

disinilah perlunya motivasi ekstrensik untuk meningkatkan kembali

motivasi tersebut.

f. Prinsip-Prinsip Motivasi

Kenneth H.Hover, mengemukakan prinsip-prinsip motivasi sebagai

berikut:

1) Pujian lebih efektif dari pada hukuman
2) Semua murid mempunyai kebutuhan-kebutuhan psikologis

(yang bersifat dasar) tertentu yang harus mendapat kepuasan
3) Motivasi berasal dari dalam individu lebih efektif dari pada

motivasi yang dipaksakan dari luar
4) Motivasi itu mudah menjalar atau tersebar terhadap orang lain
5) Pemahaman yang jelas terhadap tujuan-tujuan akan meransang

motivasi
6) Tugas-tugas yang dibebankan oleh diri sendiri akan

menimbulkan minat yang lebih besar untuk mengerjakannya
dari pada tugas-tugas itu dipaksakan dari guru

7) Pujian-pujian yang datangnya dari luar (external reward)
kadang-kadang diperlukan dan cukup untuk meransang minat
yang sebenarnya

8) Teknik dan proses mengajar yang bermacam-macam adalah
efektif untuk memelihara minat murid
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9) Manfaat minat yang telah dimiliki oleh murid adalah bersifat
ekonomis

10) Kecemasan yang besar akan menimbulkan kesulitan belajar
11) Kecemasan dan prustasi yang lemah dapat membantu belajar,

dapat juga lebih baik
12) Setiap murid mempunyai tingkat-tingkat frustasi torelansi yang

berlainan
13) Motivasi yang besar erat hubungannya dengan kreativitas

murid26.

g. Pentingnya Motivasi dalam Belajar

Dalam proses pembelajaran, motivasi sangat diperlukan, baik motivasi

pada guru sebagai pengajar maupun motivasi pada siswa sebagai pelajar.

Menurut Sardirman makin tepat motivasi yang diberikan, akan berhasil

pula pembelajaran itu, jadi motivasi akan senantiasa menentukan

intensitas usaha belajar bagi para siswa.27

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya  proses pembelajaran salah

satu faktornya ditentukan oleh motivasi. Dalam pembelajaran ilmu

pengetahuan Alam, jika tepat motivasi yang diberikan guru maka makin

berhasil dan sungguh-sungguh siswa dalam belajar ilmu pengetahuan

Alam, sehingga mereka akan terlatih dan mahir dalam mengerjakan

tugas-tugas sosial serta mengatasinya dengan baik. Berdasarkan

penjelasan mengenai pentingnya motivasi belajar dapat disimpulkan

bahwa motivasi belajar sangat berperan dalam mendorong seseorang

untuk melakukan sesuatu kegiatan dalam pembelajaran. Oleh karena itu

26Oemar Hamalik, Proses Belajar Mnegajar. Jakarta : Bumi Aksara, 2001, Hlm. 163
27Sardirman, Op Cit, hal. 84-85
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seorang guru harus benar-benar memperhatikan cara-cara yang dapat

memotivasi siswa dalam belajar.

4. Hubungan Strategi Menyemarakkan Suasana Belajar dengan Motivasi
Belajar

Strategi merupakan suatu rencana tentang pendayagunaan dan

penggunaan potensi dan sarana yang ada untuk meningkatkan efektivitas

dan efisiensi pengajaran.28 Pendapat lain mengatakan strategi merupakan

garis besar haluan bertindak untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan memahami beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan, bahwa

strategi pembelajaran adalah siasat guru dalam mengefektifkan,

mengefesiensikan, mengoptimalkan fungsi dan interaksi antara siswa

dengan komponen pembelajaran dalam suatu kegiatan pembelajaran untuk

mencapai tujuan pengajaran dan motivasi belajar yang baik. Optimalisasi

interaksi dapat tercapai jika siswa terlihat antusias dan dapat merespon

pembelajaran dengan baik. Senada dengan hal itu, melalui  bukunya Melvin

Silberman menyatakan bahwa strategi menyemarakkan suasana belajar

dapat mewujudkan iklim belajar informal yang santai dan meminta siswa

menggunakan humor kreatif tentang materi yang diajarkan. Strategi ini tidak

hanya membuat siswa berhumor ria, namun juga berfikir.29 Pernyataan ini

secara tidak langsung menguatkan bahwa startegi ini dapat meningkatkan

motivasi belajar melalui keterlibatan siswa dalam memahami pelajaran yang

disampaikan.

28Yatim Riyanto, Paradigma Baru Pembelajaran, Jakarta: Kencana, 2010,  hlm. 131
29 Melvin L. Silberman, Active Learning 101 Cara Belajar Siswa Aktif, Bandung: Nuansa

Cendekia.   2013, hlm.107
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Jadi, penggunaan strategi menyemarakkan suasana belajar dalam

hubungannya dengan motivasi belajar sangat besar. Strategi ini dapat

memotivasi siswa untuk lebih semangat dalam belajar Ilmu Pengatahuan

Alam  karena strategi ini menyediakan elemen-elemen pilihan yang dapat

mempermudah siswa untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh

guru.

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan

adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Anasri Purwaning Arum 2012-2013 yang

berjudul “Penerapan Strategi Lightening The Learning Climate untuk

Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ilmu

Pengetahuan Alam Kelas IV SD Negeri Prawit II Kecamatan

Banjarsari Kota Surakarta” 30 Adapun hasil penelitian yang dilaksanakan

oleh Anasri Purwaning Arum adalah adanya peningkatan motivasi belajar

siswa yaitu sebelum tindakan sebesar 16,67% dan setelah dilakukan

tindakan sebesar 23,33% pada siklus I, dan akhir tindakan sebesar 76,67%

pada siklus II. Dari proses pembelajaran tersebut juga mempengaruhi hasil

belajar siswa. Hasil belajar kondisi awal diperoleh rata-rata nilai 68 dengan

ketuntasan belajar 60% dari 18 siswa. Pada siklus I rata-rata nilai yang

diperoleh 74,60 dengan ketuntasan belajar 70% dari 21 siswa. Pada siklus II

30Anasri Purwaning Arum, Penerapan Strategi Lightening The Learning Climate Untuk
Meningkatkan Motivasi Belajar  Siswa Pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Kelas IV
SD NEGERI Prawit II Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, 2012-2013
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rata-rata nilai yang diperoleh 82,67 dengan ketuntasan belajar 93,33% dari

28 siswa. Kesimpulan penelitian ini adalah strategi pembelajaran lightening

The learning climate (Strategi Menyemarakkan Suasana Belajar) pada

pembelajaran IPA dapat meningkatkan motivasi belajar siswa kelas IV SD

Negeri Prawit II Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. Persamaan dengan

penelitian yang penulis lakukan adalah sama- sama menggunakan strategi

menyemarakkan suasana belajar untuk meningkatkan motivasi belajar siswa

pada mata pelajaran IPA. Sedangkan perbedaannya, penelitian yang

dilaksanakan oleh Anasri Purwaning Arum meneliti pada Sekolah Dasar

Negeri Prawit II Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. Sedangkan penulis

meneliti pada Sekolah Dasar Negeri 020 Padang Mutung.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sari Melani, Wince Hendri, Rona Taula Sari

2012-2013 yang berjudul “Peningkatan Motivasi dan Hasil Belajar IPA

Melalui Strategi Lightening The Learning Climate Siswa Kelas IV di

SDN 01 Balai Selasa Pesisir Selatan”31 Adapun hasil penelitian yang

dilaksanakan oleh Sari Melani, Wince Hendri, Rona Taula Sari adalah

adanya peningkatan motivasi belajar siswa dari siklus I ke siklus II yaitu:

indikator bersemangat dan menyenangi pelajaran 58,62% ke 89,65%,

indikator siswa mau bertanya pada guru pun teman 48,28% ke 81,04%,

untuk indikator siswa rajin dan tepat waktu menyelesaikan tugas 60,35% ke

87,93%. Peningkatan motivasi belajar siswa pada pembelajaran IPA karena

31Sari Melani, Wince Hendri, Rona Taula Sari, Peningkatan  Motivasi dan  Hasil
Belajar IPA Melalui Strategi Lightening  The  Learning Climate  Siswa  Kelas  IV DI SDN 01
BALAI SELASA PESISIR SELATAN,2012-2013
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melalui strategi Lightening the learning climate. Strategi ligthening the

learning climate ini membuat siswa akan lebih termotivasi dalam

pembelajaran IPA. Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan

adalah sama- sama menggunakan strategi menyemarakkan suasana belajar.

Sedangkan perbedaannya, penelitian yang dilaksanakan oleh Sari Melani,

Wince Hendri, Rona Taula Sari meneliti “Peningkatan Motivasi dan Hasil

Belajar IPA Melalui Strategi Lightening The Learning Climate Siswa Kelas

IV di SDN 01 Balai Selasa Pesisir Selatan”. Sedangkan penulis meneliti

“Penerapan Strategi Menyemarakkan Suasana Belajar untuk Meningkatkan

Motivasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di

Kelas IV Sekolah Dasar Negeri 020 Padang Mutung Kecamatan Kampar

Kabupaten Kampar”.

C. Kerangka berfikir

Kerangka berfikir dalam penelitian upaya meningkatkan motivasi belajar

siswa pada mata pelajaran  Ilmu Pengetahuan Alam di Kelas IV Sekolah Dasar

Negeri 020 Padang Mutung Tahun Ajaran 2015/2016. Pembelajaran Ilmu

Pengetahuan Alam merupakan IPA berkaitan dengan cara mencari tahu tentang

alam secara sistematis sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan

pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep atau prinsip-prinsip saja,

tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Pendidikan IPA diharapkan

dapat menjadi wahana bagi siswa untuk mempelajari diri sendiri dan alam

sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di

dalam kehidupan sehari-hari. Proses pembelajarannya menekankan pada
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pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar

menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. Pendidikan IPA

diarahkan untuk inkuiri dan berbuat sehingga dapat membantu siswa untuk

memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang alam sekitar.

Dengan demikian setiap guru sebagai tenaga pengajar harus bisa memahami

dan mengerti keadaan anak didiknya agar dapat memilih model, sterategi dan

media pembelajaran yang lebih memperdayakan dan mengaktifkan siswa saat

peroses belajar mengajar berlangsung sehingga tujuan pembelajaraan dapat

tercapai.

D. Indikator keberhasilan

1. Indikator kinerja

Adapun indikator kinerja yang mengacu pada aktivitas guru dan siswa

adalah sebagai berikut:

a. Aktivitas  Guru

1) Guru menjelaskan latihan pembuka yang menyenangkan sebelum

beranjak ke materi yang diajarkan.

2) Guru membagi siswa menjadi sub-sub kelompok, dan guru memberi

masing-masing kelompok satu tugas untuk membuat kegembiraan

atau kelucuan dari satu topik.

3) Guru meminta semua anggota kelompok untuk menyajikan kreasi

mereka.
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4) Guru menanyakan kepada siswa apa yang dipelajari tentang materi

pelajaran pada hari ini.

b. Aktivitas siswa

1) Siswa mendengar guru menyampaikan latihan pembuka yang

menyenangkan sebelum beranjak kemateri yang diajarkan.

2) Siswa membentuk menjadi sub-sub kelompok, dan siswa

melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru untuk membuat

kegembiraan atau kelucuan.

3) Siswa menyajikan kegembiraan atau kelucuan dengan kreasi

kelompok.

4) Siswa menjawab apa yang dia pelajari tentang materi pelajaran pada

hari ini.

2. Indikator Motivasi Belajar Siswa

1) Siswa bersunguh-sungguh mengerjakan tugas yang diberikan oleh

guru.

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

mengerjakan apapun tugas yang diberikan oleh guru.

3) Siswa menunjukkan minat belajar

4) Siswa lebih menyukai bekerja sendiri

5) Siswa mudah bosan atau tidak suka pada tugas-tugas yang berulang-

ulang.

6) Siswa dapat mempertahankan pendapatnya/yakin terhadap

kemampuannya.



26

7) Siswa tidak mudah melepaskan hal-hal yang diyakini atau yang

dipercayainya mengenai materi pelajaran

8) Siswa senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal.

Penelitian ini dikatakan berhasil dan dapat meningkatkan motivasi

belajar Ilmu Pengetahuan Alam sebesar 75% siswa telah mencapai

kategori Cukup Baik dan angka persentase ≥ 75% dan setiap indikator

telah mencapai persentase ≥ 75%, yang terletak pada interval 56 - 75 %

E. Hipotesis Tindakan

Berdasarkan uraian teori yang telah dipaparkan, maka peneliti dapat

merumuskan hipotesis tindakan dalam penelitian ini yaitu jika strategi

Menyemarakkan Suasana Belajar dilaksanakan maka motivasi Belajar pada

mata pelajaran IPA di kelas IV SDN 020 Padang Mutung Kecamatan Kampar

Kabupaten Kampar dapat meningkat.


