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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Strategi Pembelajaran

1. Pengertian strategi Pembelajaran

Pada mulanya istilah strategi digunakan dalam dunia militer yang

diartikan sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan militer untuk

memenangkan suatu peperangan. Seorang yang berperan dalam mengatur

strategi, untuk memenangkan peperangan sebelum melakukan suatu tindakan

akan menimbang bagaimana kekuatan pasukan yang dimilikinya baik dilihat

dari kuantitas maupun kualitas; misalnya kemampuan setiap personal, jumlah

dan kekuatan persenjataan. Selanjutnya mengumpulkan informasi tentang

kekuatan lawan, baik jumlah prajuritnya maupun keadaan perenjataannya.

Setelah semuanya diketaui, kemudian akan menyusun tindakan apa yang harus

dilakukan, baik tentang siasat peperangan yang harus dilakukan, taktik dan

teknik peperangan, maupun waktu yang pas untuk melakukan suatu serangan.

Dengan demikian menyusun suatu strategi perlu memperitungkan berbagai

faktor baik ke dalam maupun keluar. Dalam dunia pendidikan strategi

pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang

rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.2

Kem (1995) menjelaskan bawa strategi pembelajaran adalah suatu
kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan
pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Senada dengan pendapat
diatas, Dick and Carey (1985) juga menyebutkan bahwa strategi pembelajaran

2Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 293.
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itu adalah suatu set materi dan prosedur pembelajaran yang digunakan secara
bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar pada siswa.3

Secara umum strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis besar

haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan

diubungkan dengan belajar mengajar maka strategi adalah pola-pola umum

kegiatan guru anak didik dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar untuk

mencapai tujuan yang telah digariskan.4 Strategi disusun untuk mencapai

tujuan tertentu, artinya arah dari semua keputusan penyusunan langkah-

langkah pembelajaran, pemanfaatan berbagai failitas dan sumber belajar

semuanya diarakan dalam upaya pencapaian tujuan. Oleh sebab itu sebelum

menentukan strategi perlu dirumuskan tujuan yang jelas yang dapat diukur

keberhasilannya sebab tujuan adalah rohnya dalam implementasi suatu

strategi.5

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi

pembelajaran adalah suatu susunan rangkaian kegiatan belajar mengajar

dengan tahapan-tahapan yang akan dilakukan guru dan siswa bersama-sama

untuk mewujudkan segala tujuan yang diharapkan terlaksana dengan hasil

yang baik.

2. Strategi Batu Loncatan

Strategi ini adalah cara yang sangat segar dan menyenangkan untuk

menangani materi cenderung kering. Kegiatan ini multi indra yang

3 Ibid, hlm. 294.
4 Syaiful Bahri Djamarah, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm.

5.
5 Wina Sanjaya, Strategi pembelajaran Berorentasi Standar Proses Pendidikan (Jakarta:

Kencana, 2008), hlm. 26.
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menggunakan saluran belajar auditory, visual, sukarelawan dan kinestetik. Ini

menuntut siswa mengartikulasi dan menjelaskan pemahaman, baik secara

verbal saat melintasi batu-batu, ataupun dikepala siswa saat membandingkan

apa yang sukarelawan katakan dengan pikiran siswa sendiri. 6

Aplikasi strategi batu loncatan ini sangat bagus sebagai kegiatan revisi,

beberapa proses yang berbeda dapat dibahas dalam satu kali pertemuan.

Staregi ini diaplikasikan dalam beberapa bidang:

a. Teknologi: proses rancang bangunan; siswa menjadi jelas mengenai apa

yang harus siswa lakukan sebelum jatuh dan melakukannya.

b. Sains: aplikasi tak terbatas dari percobaan sederhana hingga reaksi

berantai yang melibatkan rumus-rumus rumit dan struktur molekul.

c. Matematika: cara konvesional untuk melakukan satu rangkaian peritungan

lengkap.

d. Tari: ubah urutan satu gerakan.

e. Senam: aturan langka demi langkah dari gerakan tertentu.

f. Geografi: siklus air, proses glasialisasi, pertumbuhan perkampungan,

industrialisasi.

g. Sejarah: urutan apapun dari peristiwa, berbagai sebab akibat.

h. Ilmu Bisnis: siklus pertumbuhan ekonomi dan depresi. 7

Adapun langkah-langkah strategi batu loncatan:

1. Singkirkan meja dan atur kelas duduk melingkar.

6 Paul Ginnis. Taktik Mengajar (Jakarta: PT Indeks, 2008), hlm. 176.
7 Ibid., hlm. 175.
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2. Ditengah-tengah letakkan beberapa lembar kertas buram dan sebuah

spidol.

3. Diskusikan dengan kelas jumlah langkah dalam proses yang dibahas.

4. Beri angka pada lembar-lembar kertas itu dan atur berurutan secara

diagonal dalam lingkaran untuk melambangkan tahapan dalam proses. Ini

merupakan batu-batu loncatan. Jika perlu, tambahkan kata-kata kunci

untuk masing-masing.

5. Minta sukarelawan yang merasa dapat menyebrangi lingkaran dengan

melewati batu loncatan. Dengan berdiri diatas “batu” pertama dan

menjelaskan langkah tersebut secara akurat dan lengkap. Jika guru puas

sukarelawan maju ke nomor dua, berusaha menjelaskan langkah kedua

untuk memuaskan guru dan seterusnya.

6. Siswa yang berhasil diberi tepuk tangan. Jika seorang siswa memberikan

jawaban yang tidak lengkap dan tidak akurat, maka akan terjatuh, kembali

duduk dan sukarelawan lain mengambil tantangannya.8

Dengan menerapkan strategi batu loncatan ini melakukan tahapan-

tahapan yang telah diuraikan di atas, bahwasanya strategi ini dapat divariasi

dalam kelas tersebut, yakni:

1) Biarkan kelas dan bukan guru yang memutuskan apakah langkah-

langkahnya telah dijelaskan secara akurat dan lengkap.

8 Ibid., hlm. 175.
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2) Beri aturan untuk mempercepat dan membubuhi proses: tanpa

pengulangan, keragu-raguan atau penyimpangan, jika sukarelawan

melakukan salah satu ini, maka keluar.

3) Agar orang tetap siaga, guru dapat menyuruh orang (atau cabut nama)

untuk maju dan mengulang penyebrangan yang berhasil.

4) Gunakan kegiatan ini untuk memperkenalkan materi. Minta siswa untuk

ikut serta. Gunakan belajar sebelumnya, sedikit pengetauan umum,

pemikiran logis dan terkaan.

5) Gunakan ini sebagai arena mengajar. Guru bergerak dari batu ke batu

menjelaskan konsepnya. Ini memberikan kesan visual mendalam untuk

melengkapi eksposisi verbal.

6) Siswa dapat membuat catatan tertulis setelah kesenangan dan

permainannya berakhir.

7) Siswa dapat dibagi ke dalam tim dan tiap tim mengajukan seorang “juara”

untuk ikut serta. Daftar “tantangan” batu loncatan dapat dijelaskan

sebelumnya oleh guru dan diberikan secara acak kepada tim. Tiap tim

kemudian dapat melatih temannya sebelum kompetisi dimulai. 9

B. Motivasi Belajar

1. 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.

9 Ibid., hlm. 176.
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Tetapi dapat di interpretasikan dalam tingkah lakunya, berupa rangsangan,

dorongan, atau pembangkit tenanga munculnya suatu tingkah laku tertentu.10

Ada beberapa pendapat mengenai pengertian motif. Sherif & Sherif

dalam Sobur, menyebut motif sebagai suatu istilah generik yang meliputi

semua faktor internal yang mengarah pada berbagai jenis perilaku yang

bertujuan, semua pengaruh internal, seperti kebutuhan, (needs) yang berasal

dari fungsi-fungsi organisme, dorongan, dan keinginan, aspirasi, dan selera

sosial yang bersumber dari fungsi-fungsi tersebut.11

Giddeens mengartikan motif sebagai implus atau dorongan yang

memberi energi pada tindakan manusia sepanjang lintasan kognitif/perilaku

kearah pemuasan kebutuhan. Menurut Giddeens, motif tak harus

dipersepsikan secara sadar. Melainkan lebih merupakan suatu “keadaan

perasaan”. Secara singkat Nasution menjelaskan bahwa motif adalah segala

daya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu.12

Motif manusia merupakan dorongan, hasrat, keinginan, dan tenaga

penggerak lainnya, yang berasal dari dalam dirinya, umtuk melakukan

sesuatu. Jadi motif itu adalah tujuan. Tujuan ini disebut insentif (Incentive).

Adapun Intensif bisa diartikan sebagai suatu tujuan yang menjadi arah suatu

kegiatan yang bermotif.13

Menurut Sumadi Suryabrata dalam DJaali motivasi adalah keadaan

yang terdapat dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan

10 Hamzah, Teori Motivasi dan Pengukurannya (PT Bumi Aksara: Jakarta, 2007), hlm. 3.
11 Alex Sobur, Psikologi Umum (Bandung: Pustaka Setia, 2003), hlm. 267.
12 Ibid.
13 Ibid., hlm. 268.
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aktivitas tertentu guna pencapaian suatu tujuan.14 Gates dan kawan-kawan

mengemukakan bahwa motivasi adalah suatu kondisi fisiologis dan psikologis

yang terdapat dalam diri seseorang yang mengatur tindakannya dengan cara

tertentu. Adapun Greenberg menyebutkan bahwa motivasi adalah proses

membangkitkan, mengarahkan, dan memantapkan perilaku arah suatu

tujuan15.

Dari beberapa pengertian motivasi yang telah dikemukakan, maka

penulis menyimpulkan bahwa motivasi adalah suatu kekuatan yang berdasar

dari harapan, impian dan segala tingkah laku mengacu pada tujuan yang ingin

dicapai. Dengan demikian untuk memperoleh tujuan tersebut, segala tingkah

laku dan segala cara akan dilakukan untuk memenuhi keinginan dan

memuaskan kebutuhannya.

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 /

mendesak16. Menurut Mc. Donald dalam Sardiman, motivasi adalah

perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya

“feeling” dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Dari

pengertian yang dikemukakan Mc. Donald ini mengandung tiga element

penting.

1. Bahwa motivasi itu mengawali terjadinya perubahan energi pada diri
setiap individu manusia. Perkembangan motivasi akan membawa beberapa

14 Djaali, PSikologi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 101.
15 Ibid.
16 Sardiman Am, Interaksi dan Motivasi Belajar-Mengajar (Jakarta: Bumi Aksara, 2009),

hlm. 71.
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perubahan energi “neorophysiological” yang ada pada organisme manusia.
Karena menyangkut perubahan energi manusia (walaupun motivasi itu
muncul dari dalam diri manusia), penampakannya akan menyangkut
kegiatan fisik manusia.

2. Motivasi ditandai dengan munculnya rasa “feeling”, reaksi seseorang.
Dalam hal ini motivasi relevan dengan persoalan-persoalan kejiwaan,
afeksi dan emosi yang dapat menentukan tingkah laku manusia.

3. Motivasi akan dirangsang karena adanya tujuan. Jadi motivasi dalam hal
ini sebenarnya merupakan respon dari suatu aksi, yakni tujuan. Motivasi
memang muncul dari dalam diri manusia, tetapi kemunculannya karena
terangsang/terdorong oleh adanya unsur lain, dalam hal ini tujuan. Tujuan
ini akan menyangkut soal kebutuhan. 17

Dalam ketiga element di atas, maka dapat dikatakan bahwa motivasi

itu sebagai suatu yang komleks. Motivasi akan menyebabkan terjadinya suatu

perubahan energi yang ada pada diri manusia, sehingga akan bergayut dengan

persoalan gejala kejiwaan, perasaan dan juga emosi, untuk kemudian

bertindak atau melakukan sesuatu. Semua ini didorong karena adanya tujuan,

kebutuhan atau keinginan.18

Meskipun para ahli memberikan pengertian tentang motivasi dengan

“bahasa” dan titik tekan yang berbeda-beda, sesuai bidang ilmu yang mereka

pelajari, pada dasarnya ada juga semacam kesamaan pendapat yang dapat

ditarik mengenai pengertian motif ini, yakni bahwa motif adalah kondisi

seseorang yang mendorong untuk mencari suatu kepuasan atau mencapai

tujuan. Jadi, motif adalah suatu alasan atau dorongan yang menyebabkan

seseorang berbuat sesuatu, melakukan tindakan, atau bersikap tertentu19.

Pengertian dasar motivasi ialah keadaan internal organisme baik

manusia ataupun hewan yang mendorongnya untukberbuat sesuatu. Dalam

17 Ibid., hlm. 72.
18 Ibid.
19 Alex Sobur, Op.Cit., hlm. 263.
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pengertian ini, motivasi berarti pemasok daya (energizer) untuk bertingkah

laku secara terarah.20 Dalam perkembangan selanjutnya, motivasi dapat

dibedakan menjadi dua macam, yaitu: 1) motivasi instrinsik; 2) motivasi

ekstrinsik. Motivasi instrinsik adalah hal dan keadaan yang berasal dari dalam

diri siswa sendiri yang dapat mendorongnya melakukantindakan belajar.

Termasuk dalam motivasi instrinsik siswa adalah perasaan menyenangi materi

tersebut, misalnya untuk kehidupan masa depan siswa yang bersangkutan.21

Adapun motivasi ekstrinsik adalah hal dan keadaan yang datang dari

luar individu siswa yang juga mendorongnya untuk melakukan kegiatan

belajar. Pujian dan hadiah, peraturan/tata tertib sekolah, suri teladan orang tua,

guru dan seterusnya merupakan contoh-contoh konkret motivasi ekstrinsik

yang dapat menolong siswa untuk belajar.22

Dari beberapa pengertian motivasi yang telah dikemukakan maka

dapat di uraikan bahwa motivasi sangat penting karena motivasi adalah

penggerak utama yang slalu mengarahkan keinginan yang hendak dicapai.

Dengan adanya keinginan ataupun tujuan yang hendak dicapai maka tidak

terlepas dari motivasi yang terdapat dalam diri siswa dan motivasi dari luar.

Hakikat motivasi belajar dorongan internal dan eksternal pada siswa-

siwa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku, pada

umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung. Hal itu

mempunyai peranan besar dalam keberhasilan seseorang dalam belajar.

20 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 153.
21 Ibid.
22 Ibid.
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Indkator motivasi belajar dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 1)

adanya hasrat dan keinginan berhasil; 2) adanya dorongan dan kebutuhan

dalam belajar; 3) adanya harapan dan cita-cita masa depan; 4) adanya

penghargaan dalam belajar 5) adanya kegiatan menarik dalam belajar; 6)

adanya lingkungan belajar yang kondisif, sehingga memungkinkan seseorang

siswa dapat belajar dengan baik.23

Motivasi yang diuraikan dalam Sardiman Am bahwa motivasi yang

ada pada diri setiap orang itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

a. Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus-menerus dalam waktu yang

lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai).

b. Ulet menghadapi kesulitan. (tidak lekas putus asa). Tidak memerlukan

dorongan dari luar untuk berprestasi sebaik mungkin (tidak cepat puas

dengan prestasi yang telah dicapainya.

c. Lebih senang bekerja mandiri.

d. Cepat bosan pada tugas-tugas rutin.(hal-halyang bersifat mekanis,

berulang-ulang begitusaja, sehingga kurang kreatif).

e. Dapat mempertahankan pendapatnya (kalau sudah yakin akan sesuatu).

f. Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini itu.

g. Senang mencari dan memecahkan soal-soal.24

Menurut Martin Handoko untuk mengetahui kekuatan motivasi belajar

siswa dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Kuatnya kemauan untuk berbuat,

23 Hamzah B. Uno, Op. Cit., hlm. 23.
24 Sardiman Am, Op. Cit., hlm. 83.
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2. Jumlah waktu yang disediakan untuk belajar,

3. Kerelaan meninggalkan kewajiban atau tugas lain,

4. Ketekunan dalam mengerjakan tugas, atau tidak mudah melepaskan hal

yang diyakininya, artinya ia percaya dengan apa yang dikerjakannya atau

tefuh pendiriannya.25

Ada sejumlah indikator untuk mengetahui siswa yang memiliki motivasi

dalam proses pembelajaran, diantaranya adalah:

1. Memiliki gairah yang tinggi

2. Penuh semangat

3. Memiliki rasa penasaran yang tinggi

4. Mampu jalan sendiri ketika guru meminta siswa mengerjakan sesuatu

5. Memiliki rasa percaya diri

6. Memiliki daya konsentrasi yang lebih tinggi

7. Kesulitan dianggap sebagai tantangan yang harus diatasi

8. Memiliki kesabaran dan daya juang yang tinggi

Jika indikator-indikator ini yang muncul dan berkembang dalam proses

pembelajaran di kelas, maka guru akan merasa enak dan antusias dalam

menyelenggarakan proses pembelajarannya.26

Indikator dari  saputro (2007) yakni:

1. Cita-cita. Cita-cita adalah target yang ingin dicapai.

25Herlin Febriana Dwi Prasasti. http://www.unjabisnis.net/contoh-skripsi-tentang-
motivasi-belajar-dan-konsentrasi-belajar.html

26Yusuf. http://education-mantap.blogspot.com
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2. Kemampuan belajar. Kemampuan belajar adalah bagaimana seorang

anak bisa memahami, mengikuti dan melaksanakan apa yang ia peroleh

dalam pendidikan. Hal ini menyangkut bisa atau tidaknya anak tersebut

mempelajari sesuatu.

3. Kondisi siswa. Kondisi   siswa   dapat   diketahui   dari   kondisi   fisik

dan   kondisi psikologis, karena siswa adalah mahkluk yang terdiri dari

kesatuan psikofisik. Kondisi fisik siswa lebih cepat diketahui daripada

kondisi psikologis. Hal ini dikarenakan kondisi fisik lebih jelas

menunjukkan gejalanya dari pada kondisi psikologis.

4. Kondisi lingkungan siswa. Kondisi lingkungan merupakan unsur yang

datang dari luar diri siswa yaitu lingkungan keluarga, sekolah dan

masyarakat. Lingkungan fisik sekolah, sarana dan prasarana perlu ditata

dan dikelola agar dapat menyenangkan dan membuat siswa merasa

nyaman untuk belajar.

5. Unsur-unsur dinamis dalam belajar. Unsur-unsur dinamis adalah unsur-

unsur yang keberadaannya di dalam proses belajar tidak stabil, kadang-

kadang kuat, kadang-kadang lemah dan bahkan hilang sama sekali

misalnya gairah belajar, emosi siswa dan lain-lain27.

Dari penjelasan tersebut maka dapat di simpulkan indikator motivasi

yakni:

1. Tekun menghadapi tugas tepat waktu.

2. Tidak cepat puas dalam prestasi yang diraih.

27 Bina Darma. http://motivasi-belajar-dan-disiplin-unmul.blogspot.com/
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3. Mengerjakan tugas sendiri.

4. Tidak cepat bosan dengan soal yang berulang-ulang.

5. Tidak menyontek.

6. Senang mencari dan memecahkan soal-soal.

2. Peran Motivasi Belajar

Motivasi pada dasarnya dapat membantu dalam memahami dan

menjelaskan perilaku individu, termasuk perilaku individu yang sedang

belajar. Motivasi dapat berperan dalam penguatan belajar apabila seorang

anak yang belajar dihadapkan pada suatu masalah yang memerlukan

pemecahan, dan hanya dapat dipecahkan berkat bantuan hal-hal yang pernah

dilaluinya28.

Peran motivasi dalam mempertegas tujuan belajar erat kaitannya

dengan kemaknaan belajar. Anak akan tertarik untuk belajar sesuatu, jika yang

dipelajari itu sedikitnya sudah dapat diketahui atau dinikmati manfaatnya bagi

anak. Seorang anak yang telah termotivasi untuk belajar sesuatu, akan berusaha

mempelajarinya dengan baik dan tekun, dengan harapan memperoleh hasil

yang baik. Dalam hal itu, tampak bahwa motivasi untuk belajar menyebabkan

seseeorang tekun belajar. Sebaliknya, apabila seseorang kurang atau tidak

memiliki motivasi untuk belajar, maka tidak akan tahan lama belajar, mudah

tergoda untuk mengerjakan hal yang lain dan bukan belajar. Itu berarti motivasi

sangat berpengaruh teradap ketahanan dan ketekunan belajar29. Motivasi

28 Hamzah, Op. Cit., hlm. 27-28.
29 Ibid.
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bertalian erat dengan tujuan. Sehubungan dengan hal tersebut ada tiga fungsi

motivasi:

1. Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor

yang melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor

penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan.

2. menentukan arah perbuatan, yakni kearah tujuan yang hendak dicapai.

Dengan demikian motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang

harus dikerakan sesuai dengan rumusan tujuannya.

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.30

Dalam penerapan motivasi belajar untuk memperoleh hasil

pembelajaran yang optimal, perlu diperhatikan prinsip-prinsip penerapan

motivasi. Dari hasil penelitian Kenneth K. Hoover (Oemar Hamalik, 1995)

mengemukakan sejumlah prinsip sebagai berikut:

a. pujian lebih efektif dari pada hukuman. Hukuman bersifat menghentikan

suatu perbuatan, sedangkan pujian bersifat menghargai hasil kerja yang

telah dilakukan. Oleh karena itu, memberikan tujuan akan lebih efektif

untuk membangkitkan motivasi belajar.

b. Para siswa memiliki kebutuhan psikologis yang bersifat dasar yang perlu

mendapat kepuasan. Siswa berbeda-beda dalam upaya memenuhi

kebutuhannya secara efektif melalui kegiatan-kegiatan belajar belajar lebih

30 Sardiman Am, Op. Cit., hlm. 83.
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sedikit memerlukan bantuan dibandingkan dengan siswa yang tidak dapat

memenuhi kebutuhannya itu.

c. Dorongan yang muncul dari dalam (instrinsik), lebih efektif dibandingkan

dengan dorongan yang muncul dari luar(ekstrinsik), dalam menggerakkan

motivasi belajar siswa.

d. Tindakan-tindakan atau respons siswa yang sesuai dengan tujuan, perlu

diberikan penguatan untuk menetapkan hasil belajar. Penguatan itu sangat

penting artinya untuk membangkitkan motivasi belajar siswa melalui

penguatan siswa akan merespons ulang setiap kali muncul stimulus.

e. Motivasi mudah menular kepada orang lain. Guru yang mengajar penuh

antusias dapat membangkitkan motivasi belajar siswa, seingga dapat

mendoronng kepada temannya yang lain untuk meningkatkan moyivasi

motivasi belajarnya.

f. Pemahaman siswa yang jelas terhadap tujuan dapat membangkitkan

motivasi belajar siswa. Oleh karena itu, siswa perlu tau arah dan tujuan

pembelajaran.

g. Penerapan strategi pembelajaran yang bervariasi dapat meningkatkan

motivasi belajar siswa. Guru perlu memahami dan mampu menerapkan

sebagai strategi pembelajaran sesuai tujuan yang ingin dicapai.

h. Tidak semua kecemasan berdampak negatif terhadap motivasi belajar

siswa. Kecemasan dan prustasi yang berkadar lemah justru dapat

membengkitkan motivasi belajar siswa. Keadaan emosi yang lemah dapat

membuat siswa lebih energik dalam menyelesaikan tugas. Guru
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hendaknya memperhatikan keadaan semacam ini supaya dapat

dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran.

i. Keadaan psikologis yang serius seperti kecemasan dan emosi yang berat

dapat menyebabkan kesulitan siswa dalam belajar.

j. Tugas-tugas yang terlalu sulit untuk dikerjakan akan menyebabkan frustasi

pada siswa, bahkan dapat mengakibatkan munculnya efek-efek negatif,

seperti munculnya perbuatan-perbuatan menyimpang (misalnya

mencontek atau mencontoh). Oleh sebab itu, guru perlu

mempertimbangkan setiap tugas yang diberikan kepada siswa.

k. Setiap siswa memilikikadar emosi yang berbeda. Ada siswa yang

bertambah giat belajar setelah mengalami kegagalan; dan sebaliknya ada

siswayang justru semakin tenggelam disebabkan kegagalan. Oleh karena

itu, dalam upaya mengembangkan motivasi siswa guru perlu membina

stabilitas emosi setiap siswa31.

Bagi seorang guru tujuan motivasi adalah untuk menggerakkan atau

memacu para siswanya agar timbul keinginan dan kemauannya untuk

meningkatkan prestasi belajarnya seingga mencapai tujuan pendidikan sesuai

dengan yang diharapkan dan ditetapkan didalam kurikulum sekolah.32

Belajar merupakan perubahan perilaku seseorang melalui latihan dan

pengalaman, motivasi akan memberi hasil yang lebih baik terhadap perbuatan

yang dilakukan seseorang. Hasil belajar dapat diukur dalam bentuk perubahan

pengetauan, sikap, dan keterampilan, perubahan yang lebih baik dibandingkan

31 Wina Sanjaya, Op.Cit, hlm. 258-261.
32 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011),

hlm. 73.
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sebelumnya, misalnya dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak santun menjadi

santun.33 Belajar bukan suatu tujuan tetapi merupakan suatu proses untuk

mencapai tujuan. Jadi, merupakan langkah-langkah atau prosedur yang

ditempuh.34 Tugas guru adalah memotivasi siswa untuk belajar demi

tercapainya tujuan yang diharapkan, serta di dalam proses memperoleh

tingkah laku yang diinginkan.35Schoenfeld dalam Hamzah B. Uno

mendefenisikan bahwa belajar matematika berkaitan dengan apa dan

bagaimana menggunakannya dalam membuat keputusan untuk memecahkan

masalah. Dalam belajar matematika harus dilakukan secara hierarkis. Dengan

kata lain, belajar matematika pada tahap yang lebih tinggi, harus didasarkan

pada tahap belajar yang lebih rendah.36

Dalam belajar matematika jika siswa telah paham dengan

pembelajaran tahap awal maka guru baru akan memulai untuk pelajaran

selanjutnya, jika siswa belum memahami pelajaran yang telah dipelajari maka

guru belum bisa memulai pelajaran selanjutnya, maka dari itu untuk

memberikan semangat belajar dan tercapainya proses dari tujuan belajar

dibutuhkan adanya motivasi siswa, disinilah peran penting motivasi dalam

belajar terutama dalam belajar matematika.

33Martinis Yamin, Strategi Pembelajaran Berbasis Kompetensi (Jakarta: Gaung Persada),
hlm. 86.

34 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), hlm. 29.
35 Wasty Soemanto, Psikologi Pendidikan ( Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 213.
36 Hamzah B.Uno, Mengelola Kecerdasan Dalam Pembelajaran (Jakarta: Bumi Aksara,

2009), hlm. 110.
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C. Hubungan Strategi Batu Loncatan dengan Motivasi Belajar

Penerapan strategi batu loncatan ini adalah cara yang sangat segar dan

menyenangkan untuk menangani materi yang cenderung kering. Kegiatan ini

multi indra yang menggunakan saluran belajar auditory, visual, sukarelawan

dan kinestetik. Ini menuntut siswa mengartikulasi dan menjelaskan

pemahaman, baik secara verbal saat melintasi batu-batu, ataupun di kepala

siswa saat membandingkan apa yang sukarelawan katakan dengan pikiran

siswa sendiri. 37

Konsep motivasi yang berhubungan dengan tingkah laku seseorang

dapat diklasifikasi sebagai berikut:

1. Seseorang senang terhadap sesuatu, apabila ia dapat mempertahankan
rasa senangnya maka akan termotivasi.

2. Apabila seseorang merasa yakin mampu menghadapi tantangan maka
biasanya orang tersebut terdorong melakukan kegiatan tersebut.38

Dari konsep motivasi tersebut Strategi batu loncatan dapat

memberikan pemahaman materi pelajaran kepada siswa secara verbal, visual,

dan kinestetik sehingga dapat menarik perhatian siswa ketika guru

menerangkan materi pelajaran dan pada saat melakukan batu loncatan siswa

dapat merasakan pemahaman sendiri secara langsung dan memberikan rasa

senang dalam belajar serta berkompetisi terhadap kelompok belajar lainnya.

Dengan strategi tersebut siswa dapat meningkatkan motivasi belajar terutama

mata pelajaran matematika. Dari keunggulan strategi ini guru dapat

37 Paul Ginnis, Loc. Cit.
38 Hamzah B. Uno. Op. Cit., hlm. 8
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menerapkannya dalam meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga siswa

mampu menguasai materi dan tercapainya kompetensi yang dicapai.

D. Penelitian yang Relevan

Setelah penulis membaca dan mempelajari karya ilmiah sebelumnya,

bahwasanya penelitian yang dilakuakan oleh Susanti Corry Martha pada

bidang pendidikan jasmani dan kesehatan yaitu meningkatkan keterampilan

teknik mendarat pada lompat jauh gaya jongkok menggunakan metode

bermain melompat siswa kelas IV SDN Ngampel 2 kota Kediri. Dari hasil

penelitian Susanti Corry Martha dapat disempulkan bahwa dengan

menggunakan metode bermain lompat dapat meningkatkan keterampilan

teknik mendarat pada lompat jauh gaya jongkok siswa kelas IV Ngampel 2

Kota kediri.39

Dari hasil penelitian yang dikemukakan oleh Susanti Corry Martha

tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis

yaitu sama-sama melakuakan metode atau strategi melompat atau meloncat,

dengan hasil penelitian yang telah dikemukakan tersebut, maka penulis

tertarik untuk mengembangkan penelitian yang lebih lanjut dengan penerapan

strategi batu loncatan untuk meningkatkan motivasi belajar matematika siswa

kelas III SDN 181 Pekanbaru.

Dalam mencapai tujuan maka perlu adanya dorongan yang sangat baik

dan kuat untuk memperoleh tujuan tersebut. Untuk memperoleh hasil

39Susanti.http://library.um.ac.id/ptk/index.php?mod=detail&id=48903.diunduh.Rabu.Tan
ggal-20/02/2013.Waktu.14.13.Wib
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pembelajaran yang baik maka harus dilakukan usaha-usaha dengan

perencanaan yang tepat dan dilakukan semaksimal.

E. Hipotesis Tindakan

Hipotesis dalam penelitian ini: jika diterapkan pembelajaran dengan

menggunakan strategi batu loncatan maka dapat meningkatkan motivasi

belajar matematika siswa kelas III SDN 181 Pekanbaru.

F. Indikator Keberasilan

1. Indikator Aktivitas Guru

Adapun indikator aktivitas guru dalam pembelajaran dengan

penerapan strategi batu loncatan adalah sebagai berikut:

1) Guru meminta siswa mengatur kelas duduk melingkar menjadi 4

kelompok

2) Guru meletakkan beberapa lembar kertas dan sebuah spidol.

3) Guru mendiskusikan jumlah langkah dalam proses yang akan dibahas

4) Guru memberi angka pada lembar-lembar kertas

5) Guru meminta siswa utuk melakukan batu loncatan dan memberikan

apresiasi kepada siswa dan mengawasi setiap batu loncatan

2. Indikator Aktivitas Siswa

Adapun Indikator aktivitas siswa dalam pembelajaran dengan

penerapan strategi Batu Loncatan adalah sebagai berikut:

1) Siswa mengatur meja duduk melingkar menjadi 4 kelompok

2) Siswa mengamati dan memperhatikan guru didepan kelas

3) Siswa berdiskusi langkah-langkahyang akan dibahas
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4) Siswa mengamati dan memperhatikan guru memberi jumlah langkah.

5) Siswa melakukan batu loncatan, dan mendapat apresiasi.

3. Indikator Motivasi Siswa

Indikator motivasi siswa terhadap penerapan strategi batu loncatan

yaitu:

a. Menyelesaikan tugas tepat waktu

b. Tidak cepat puas dalam prestasi yang diraih

c. Mengerjakan tugas sendiri

d. Tidak cepat bosan dengan soal yang berulang-ulang.

e. Tidak menyontek

f. Senang mencari dan memecahkan soal-soal.

Untuk mengetahui kategori atau klasifikasi penilaian terhadap

motivasi  belajar siswa pada mata pelajaran matematika, maka penulis

menggunakan kriteria sebagai berikut:

a. Apabila persentase antara 0% - 40% dikatakan”motivasi sangat

rendah”

b. Apabila persentase antara 41% - 60% dikatakan “motivasi rendah”.

c. Apabila persentase antara 61% - 80% dikatakan “motivasi tinggi”.

d. Apabila persentase antara 81% - 100% dikatakan “motivasi sangat

tinggi”.


