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ABSTRAK 

 

PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN LIGHTENING THE 

LEARNING CLIMATE DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI 

DAN HASIL BELAJAR MATA PELAJARAN IPA SISWA 

KELAS V SD NEGERI KARUNGAN 1 PLUPUH 

TAHUN PELAJARAN 2013/2014 

 

 

Satrio Sigit Ardianto, A510100150, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan , Universitas  

Muhammadiyah Surakarta, 2014, 121 halaman. 

 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan motivasi 

dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA melalui penerapan strategi 

pembelajaran Lightening The Learning Climate. Penelitian ini termasuk Penelitian 

Tindakan Kelas ( PTK ), yaitu merupakan suatu jenis penelitian yang dilakukan 

oleh guru untuk memecahkan masalah pembelajaran dikelasnya. Subyek 

penelitian ini adalah guru dan siswa kelas V SD Negeri Karungan 1, Kecamatan 

Plupuh, Kabupaten Sragen yang berjumlah 18 siswa. Teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi, dokumentasi, 

dan tes. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan 

analisis interaktif yang terdiri dari tiga tahap yakni reduksi data, paparan data dan 

penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan 

motivasi dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA materi Peristiwa Alam. 

Hal ini dapat dilihat dari hasil pelaksanaan pembelajaran yang menunjukkan 

peningkatan motivasi belajar yang tercermin dalam siswa yang merasa nyaman 

dengan lingkungan belajar nyaman pada prasiklus prosentase 38,89%, siklus I 

61,12%, siklus II 83,34%. Siswa yang senang dengan kegiatan pembelajaran yang 

menarik pada prasiklus prosentase 22,22%, siklus I 52,78%, siklus II 88,89%. 

Siswa yang mempunyai kemauan mendengarkan penjelasan guru pada prasiklus 

prosentase 44,44%, siklus I 55,56%, siklus II 77,78%. Partisipasi aktif siswa saat 

proses pembelajaran di kelas pada prasiklus prosentase 16,67%, siklus I 33,34%, 

siklus II 72,23%. Adanya interaksi aktif antara guru dan siswa pada prasiklus 

prosentase 22,22%, siklus I 47,23%, siklus II 88,89%. Kesimpulan penelitian ini 

adalah bahwa penerapan strategi pembelajaran Lightening The Learning Climate 

dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar mata pelajaran IPA siswa kelas V 

SD Negeri Karungan 1 Plupuh tahun pelajaran 2013/2014.  

 

Kata kunci:  Motivasi; Hasil; Belajar; Lightening; The Learning Climate. 

  



A. Pendahuluan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional menyebutkan, bahwa pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut, upaya yang 

mesti dilakukan adalah perbaikan-perbaikan peningkatan mutu pendidikan 

pada berbagai jenis dan jenjang serta mampu mencakup semua orang tanpa 

terkecuali untuk hak mendapatkan pendidikan. 

Masalah utama dalam pembelajaran pada pendidikan di sekolah 

dewasa ini adalah masih rendahnya daya serap peserta didik dalam 

menguasai mata pelajaran yang diajarkan oleh guru, juga dalam 

penyampaian materi pelajaran oleh guru yang bersifat konvensional, 

khususnya pada mata pelajaran IPA. Mata pelajaran IPA dipandang sebagai 

mata pelajaran yang mengutamakan hafalan tanpa memerlukan pemikiran 

yang mendalam. 

Demikian pula yang terjadi di SD Negeri Karungan 1 Kecamatan 

Plupuh, Kabupaten Sragen. Siswa kelas V SD Negeri Karungan 1 Plupuh 

tersebut kurang termotivasi terhadap kegiatan pembelajaran pada mata 

pelajaran IPA. Berdasarkan survei awal oleh penulis, hal ini terjadi 

mengingat metode pembelajaran yang guru terapkan masih bersifat 

konvesional sehingga siswa sulit memahami materi pembelajaran yang 

disampaikan. 

Oleh karena itu, guru perlu memerapkan strategi pembelajaran 

inovatif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satunya dengan 

menerapkan strategi pembelajaran Lightening The Learning Climate. 

Dengan penerapan strategi pembelajaran Lightening The Learning Climate 



ini diharapkan mampu meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa dalam 

proses kegiatan pembelajaran IPA. Strategi pembelajaran Lightening The 

Learning Climate dapat digunakan untuk menghidupkan suasana belajar 

yang bermanfaat sekaligus menyenangkan dan mengesankan, serta 

menciptakan kebersamaan dalam belajar. Sehingga pada akhirnya siswa 

akan tertarik untuk belajar mengenai mata pelajaran IPA untuk mencapai 

hasil yang maksimal. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti akan melaksanakan 

kegiatan penelitian dengan judul “Penerapan Strategi Pembelajaran 

Lightening The Learning Climate dalam Meningkatkan Motivasi dan Hasil 

Belajar Mata Pelajaran IPA Siswa Kelas V SD Negeri Karungan 1 Plupuh 

Tahun Pelajaran 2013/2014”. 

 

B. Metode penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Karungan 1 Plupuh sebagai 

upaya untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar mata pelajaran IPA 

siswa kelas V SD melalui penerapan strategi pembelajaran Lightening The 

Learning Climate. Subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas V SD 

Negeri Karungan 1 Plupuh yang berjumlah 18 siswa. Waktu pelaksanaan 

penelitian ini selama 4 bulan dimulai pada bulan Maret sampai dengan 

bulan Juni tahun 2014. 

Penelitian ini termasuk Penelitian Tindakan Kelas ( PTK ) Menurut 

Suharsimi (2007: 13) PTK dapat didefinisikan sebagai sebuah proses 

investigasi terkendali yang berdaur ulang dan bersifat reflektif mandiri yang 

dilakukan guru atau calon guru yang memiliki tujuan untuk melakukan 

perbaikan terhadap sistem, cara kerja, proses, isi, kompetensi, atau situasi 

pembelajaran. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan kegiatan 

pemecahan masalah yang dimulai: planning (perencanaan), action 

(tindakan), observing (pengamatan) dan reflecting (perenungan). PTK 

bukan hanya bertujuan mengungkapkan penyebab dari berbagai 

permasalahan pembelajaran yang dihadapi seperti kesulitan siswa dalam 



mempelajari pokok-pokok bahasan tertentu, tetapi yang lebih penting lagi 

ialah memberikan pemecahan permasalahan masalah berupa tindakan 

tertentu untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar. Dalam 

penelitian ini digunakannya strategi pembelajaran Lightening The Learning 

Climate. 

Penelitian tindakan kelas ini menggunakan dua jenis data, yaitu data 

kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif yaitu prosentase tingkat 

motivasi belajar siswa, dapat dianalisis secara diskriptif. Dalam hal ini 

peneliti menggunakan analisis statistik untuk mencari nilai rata-rata dan 

prosentase keberhasilan belajar siswa. Data kualitatif, yaitu data yang 

berupa informasi berbentuk deskripsi kalimat yang memberikan gambaran 

tentang motivasi belajar siswa terhadap mata pelajaran IPA. Peneliti 

menggunakan data kualitatif untuk menggambarkan motivasi siswa dalam 

proses kegiatan pembelajaran IPA. 

Dalam penelitian tindakan kelas ini, teknik pengumpulan data yang 

digunakan yaitu: 1) Observasi; observasi dilakukan untuk mengetahui 

pelaksanaan pembelajaran di kelas dan juga untuk mengetahui peningkatan 

motivasi siswa dalam belajar IPA dengan penerapan strategi pembelajaran 

Lightening The Learning Climate. 2) Wawancara; wawancara dalam 

kegiatan ini dilakukan penelitii kepada guru dan siswa kelas V melalui 

pertanyaan secara langsung. 3) Dokumentasi; dengan teknik dokumentasi 

peneliti berusaha mengumpulkan data-data penelitian tentang daftar nama 

siswa, daftar persensi, data nilai pelajaran IPA yang diperoleh siswa 

sebelum tindakan dan sesudah tindakan. 4) Tes; dari tes ini akan diketahui 

sejauh mana siswa telah menguasai materi IPA yang telah diajarkan. 

Peneliti akan menggunakan post-tes untuk mengetahui kenaikan nilai siswa 

pada mata pelajaran IPA. 

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif 

kualitatif untuk mengelola data peningkatan motivasi dan hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran IPA. 1) Reduksi Data; pada langkah ini, peneliti 

memilih data yang relevan dengan tujuan memperbaiki proses 



pembelajaran. 2) Penyajian Data; penyajian data dalam bentuk matrik, 

grafik, atau diagaram yang sesuai dengan kondisi data yang didapat. Data 

ini dijelaskan dalam bentuk deskriptif, penyajian data perlu dilakukan secara 

sistematis dan interaktif agar memudahkan pemahaman terhadap apa yang 

telah terjadi sekaligus memudahkan penarikan kesimpulan dan penentuan 

tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. 3) Penarikan Kesimpulan; 

penarikan kesimpulan dari proses reduksi dan penyajian data, sehingga data 

dapat disimpulkan, penarikan kesimpulan harus teruji kebenarannya dengan 

data lapangan atau dengan merefleksi kembali. Setelah itu penyusunan 

kesimpulan dalam bentuk deskriptif sebagai hasil laporan. 

 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Hasil Penelitian 

Hasil kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan memfokuskan 

pada aspek motivasi belajar siswa dan hasil belajar siswa kelas V SD 

Negeri Karungan 1 Plupuh tahun pelajaran 2013/2014 dengan 

merumuskan indikator pencapaian motivasi belajar siswa pada mata 

pelajaran IPA, yaitu: 1) Siswa yang merasa nyaman dengan lingkungan 

belajar yang kondusif, 2) Siswa yang senang dengan kegiatan 

pembelajaran yang menarik, 3) Siswa yang mempunyai kemauan 

mendengarkan penjelasan guru, 4) Partisipasi aktif siswa saat proses 

pembelajaran di kelas, 5) Adanya interaksi aktif antara guru dan siswa, 

yang dimulai dari kondisi awal pra-siklus sampai dengan kegiatan 

siklus II pertemuan kedua yang disusun secara rinci dan dapat dilihat 

pada tabel sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 



Tabel Peningkatan Motivasi Belajar Siswa  

Indikator 

Hasil prosentase siswa 

Pra-

Siklus 

Siklus I Siklus II 

Pertemuan 

I 

Pertemuan 

II 

Pertemuan

I 

Pertemuan 

II 

Siswa yang merasa 

nyaman dengan 

lingkungan belajar 

yang kondusif. 

38,89% 55,56% 66,67% 77,78% 88,89% 

Siswa yang senang 

dengan kegiatan 

pembelajaran yang 

menarik. 

22,22% 44,44% 61,11% 83,33% 94,44% 

Siswa yang 

mempunyai 

kemauan 

mendengarkan 

penjelasan guru 

44,44% 50% 61,11% 72,22% 83,33% 

Partisipasi aktif 

siswa saat proses 

pembelajaran di 

kelas 

16,67% 27,78% 38,89% 55,56% 88,89% 

Adanya interaksi 

aktif antara guru 

dan siswa. 

22,22% 38,89% 55,56% 77,78% 100% 

Rata-rata 28,89% 43,33% 56,67% 73,33% 91,11% 

2. Pembahasan Hasil Penelitian 

Penerapan strategi pembelajaran Lightening The Learning 

Climate merupakan suatu cara penyajian pembelajaran yang 

memberikan kebebasan kepada siswa untuk ikut berpartisipasi aktif 

dalam memberikan ide-ide pada saat proses pembelajaran dengan 

pengarahan guru. Hal tersebut dilakukan untuk menarik antusiasme 

siswa dalam mempelajari mata pelajaran IPA. Penerapan strategi 

pembelajaran Lightening The Learning Climate merupakan strategi 

yang sejalan dengan tujuan dari penelitian ini yaitu meningkatkan 

motivasi belajar dan hasil belajar siswa. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan mulai dari 

kondisi awal, siklus I dan dilanjutkan siklus II terdapat peningkatan 



motivasi dan hasil belajar pada siswa yang dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1) Motivasi Belajar 

Penelitian tentang motivasi belajar siswa telah dilakukan 

oleh beberapa peneliti, diantaranya oleh Anasri Purwaning 

Arum (2013) yang menyimpulkan bahwa strategi pembelajaran 

Lightening The Learning Climate dapat meningkatkan 

motivasi belajar siswa. Strategi pembelajaran yang digunakan 

sama dan fokusnya tentang motivasi belajar, sehingga 

penelitian diatas dapat mendukung hasil penelitian yang telah 

peneliti laksanakan saat ini. 

2) Hasil Belajar 

Penelitian tentang peningkatan hasil belajar siswa telah 

dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya yaitu Visty 

Trisnia Alma’unah (2012) yang menyimpulkan bahwa hasil 

belajar siswa meningkat setelah dilaksanakannya proses 

pembelajaran melalui penerapan strategi pembelajaran 

Lightening The Learning Climate. Pada penelitian tersebut 

sama-sama menggunakan strategi pembelajaran Lightening 

The Learning The Climate dan hasil belajar meningkat. 

Sardiman (2006: 73, dalam Saefullah 2012: 296), menyatakan 

bahwa: 

Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai 

keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang 

menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan 

kegiatan belajar dan yang memberikan arah kegiatan belajar 

sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat 

tercapai. 

 

Sedangkan Martinis Yamin (2012: 113), menyatakan bahwa: 

Motivasi belajar merupakan daya pengerak psikis dari dalam 

diri seseorang untuk dapat melakukan kegiatan belajar dan 

menambah keterampilan, pengalaman. Motivasi mendorong dan 

mengarah minat belajar untuk tercapai suatu tujuan. Siswa akan 

bersungguh-sungguh belajar karena termotivasi mencari 



prestasi, mendapat kedudukan dalam jabatan, menjadi politikus, 

dan memecahkan masalah. 

 

Dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar memiliki peran yang 

penting dalam kegiatan belajar siswa. Motivasi juga berpengaruh 

terhadap hasil belajar siswa. Motivasi belajar yang tinggi akan 

berdampak pada peningkatan hasil belajar siswa. 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan di atas 

maka hipotesis tindakan adalah bahwa penerapan strategi pembelajaran 

Lightening The Learning Climate dapat meningkatkan motivasi dan 

hasil belajar mata pelajaran IPA siswa kelas V SD Negeri Karungan 1 

Plupuh tahun pelajaran 2013/2014. 

 

D. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan secara 

kolaboratif antara peneliti dan guru kelas V SD Negeri Karungan 1 Plupuh 

tahun pelajaran 2013/2014 dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Penerapan strategi pembelajaran Lightening The Learning Cliamte 

dapat meningkatkan motivasi belajar IPA siswa kelas V SD Negeri 

Karungan 1 Plupuh tahun pelajaran 2013/2014. Hal ini ditunjukkan 

dengan adanya peningkatan prosentase indikator pencapaian 

motivasi belajar siswa yang meliputi: 

a. Siswa yang merasa nyaman dengan lingkungan belajar yang 

kondusif pada kondisi awal sebesar 38,89% siklus I pertemuan 

pertama sebesar 55,56% siklus I pertemuan kedua sebesar 

66,67%. Pada siklus II pertemuan pertama mengalami 

peningkatan menjadi 77,78% dan pada siklus II pertemuan 

kedua mengalami peningkatan menjadi 88,89%. 

b. Siswa yang senang dengan kegiatan pembelajaran yang menarik 

pada kondisi awal sebesar 22,22%, siklus I pertemuan pertama 

sebesar 44,44% siklus I pertemuan kedua sebesar 61,11%. Pada 

siklus II pertemuan pertama mengalami peningkatan menjadi 



83,33% pada siklus II pertemuan kedua mengalami peningkatan 

menjadi 94,44%. 

c. Siswa yang mempunyai kemauan mendengarkan penjelasan 

guru pada kondisi awal sebesar 44,44%, siklus I pertemuan 

pertama sebesar 50% siklus I pertemuan kedua sebesar 61,11%. 

Pada siklus II pertemuan pertama mengalami peningkatan 

menjadi 72,22% pada siklus II pertemuan kedua mengalami 

peningkatan menjadi 83,33% 

d. Partisipasi aktif siswa saat proses pembelajaran di kelas pada 

kondisi awal sebesar 16,67%, siklus I pertemuan pertama 

sebesar 27,78% siklus I pertemuan kedua sebesar 38,89%. Pada 

siklus II pertemuan pertama mengalami peningkatan menjadi 

55,56% pada siklus II pertemuan kedua mengalami peningkatan 

menjadi 88,89%. 

e. Adanya interaksi aktif antara guru dan siswa pada kondisi awal 

sebesar 22,22%, siklus I pertemuan pertama sebesar 38,89% 

siklus I pertemuan kedua sebesar 55,56%. Pada siklus II 

pertemuan pertama mengalami peningkatan menjadi 77,78% 

pada siklus II pertemuan kedua mengalami peningkatan menjadi 

100%. 

2. Penerapan strategi pembelajaran Lightening The Learning Climate 

juga dapat meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran IPA siswa 

kelas V SD Negeri Karungan 1 Plupuh tahun pelajaran 2013/2014. 

Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan prosentase dan jumlah 

siswa yang tuntas KKM. Pada kondisi awal dari 18 siswa, yang 

tuntas KKM sejumlah 8 siswa atau 44,44%, kemudian pada siklus I 

pertemuan pertama siswa yang tuntas KKM maeningkat 9 siswa atau 

50%, lanjut pada siklus I pertemuan kedua meningkat 13 siswa atau 

72,22%. Pada tindakan siklus II pertemuan pertama siswa yang 

tuntas KKM 13 siswa atau 72,22% sama seperti saat siklus I 

pertemuan kedua. Pada siklus II pertemuan kedua hasil belajar siswa 



meningkat 17 siswa atau 94,44% tuntas KKM. Oleh karena itu, 

kegiatan penelitian pada siklus II selesai dan sudah sesuai dengan 

indikator yang telah ditentukan. 
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