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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Belajar adalah suatu proses yang dilakukan secara terus menerus 

yang ditandai dengan adanya perubahan secara sistematis pada diri 

seseorang menuju kehidupan yang lebih baik (Rahyubi, 2012: 3). Belajar 

merupakan suatu proses yang kompleks yang terjadi pada diri setiap orang 

sepanjang hidupnya. Proses belajar itu akan terjadi karena adanya interaksi 

antara seseorang dengan lingkungannya (Arsyad, 2011: 1). Oleh karena 

itu, belajar dapat terjadi di mana saja. Salah satu pertanda bahwa 

seseorang itu belajar adalah adanya perubahan tingkah laku pada diri 

orang itu yang mungkin disebabkan karena terjadinya perubahan pada 

tingkat pengetahuan, keterampilan, atau sikapnya. 

Dalam belajar seringkali siswa mengalami beberapa kendala yang 

menghambat siswa tersebut belajar secara maksimal. Terdapat banyak 

Faktor yang cukup mempengaruhi efektivitas pembelajaran ditinjau dari 

siswa adalah adanya kejenuhan belajar, artinya adanya ketidakmampuan 

individu untuk mengakomodasikan informasi atau pengalaman baru. 

Menurut Reber (dalam Hamzah dan Mohamad, 2013 : 203) kejenuhan 

belajar jika dialami oleh siswa dapat mengakibatkan siswa tersebut merasa 

telah memubazirkan usahanya. 
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Kejenuhan belajar menurut (Hamzah dan Mohamad, 2013: 203) 

adalah rentang waktu tertentu yang digunakan untuk belajar, tetapi tidak 

mendatangkan hasil, dengan demikian seorang siswa yang mengalami 

kejenuhan belajar merasa seakan-akan pengetahuan dan keterampilan  

yang diperolehnya dari proses belajar tidak ada kemajuan, dalam 

kejenuhan belajar, seorang siswa tidak dapat dikatakan “jalan di tempat”. 

Jika kemajuan belajar tersebut digambarkan dalam bentuk kurva akan 

tampak garis mendatar yang biasa disebut dengan plateau. 

Penyebab kejenuhan belajar siswa ini disebabkan antara lain karena 

keletihan, kejenuhan atau rasa bosan. Menurut Cross (dalam Hamzah dan 

Mohamad, 2013: 203) keletihan siswa dapat dikategorikan sebagai 

berikut: 

1) Keletihan panca indra, terutama penglihatan dan pendengaran. 

Keletihan ini dapat dihilangkan dengan istirahat sejenak atau 

mengubah posisi atau suasana belajar. 

2) Keletihan fisik, keletihan ini dapat dikurangi dengan istirahat, 

terutama tidur nyenyak dan mengonsumsi makanan yang bergizi. 

3) Keletihan mental tak semudah menghilangkan keletihan pancaindra 

dan fisik, tetapi harus dilakukan secara menyeluruh melibatkan unsur-

unsur yang terlibat dalam proses pembelajaran. 

Gunawan (2003: 154) menyatakan, bahwa sesungguhnya tidak ada 

pelajaran yang membosankan yang ada adalah guru yang membosankan, 

karena tidak mengerti cara menyajikan materi dengan benar, baik, 
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menyenangkan dan menarik minat serta perhatian siswa. Hal ini terjadi 

karena proses belajar berlangsung secara monoton. Kurangnya variasi 

metode mengajar yang digunakan guru di kelas. 

Terdapat banyaknya pengaruh yang mempengaruhi efektivitas 

proses belajar mengajar, seperti yang sudah dijelaskan tersebut terutama 

pada kemonotonan dalam proses belajar mengajar (kebosanan) yang 

menyebabkan faktor keletihan panca indra dan faktor keletihan fisik yang 

sering menghambat efektivitas proses belajar mengajar, maka untuk 

menciptakan proses belajar mengajar yang efektif, guru perlu melakukan 

upaya untuk memvariasikan pengajarannya sehingga siswa tidak merasa 

bosan selama proses belajar mengajar. Tetapi faktanya masih banyak guru 

yang masih kurang kreatif dalam memberikan variasi dalam proses belajar 

mengajar, karena guru merasa dengan menggunakan variasi belajar akan 

membutuhkan persiapan yang lama dan membutuhkan bahan atau alat 

peraga yang dirasa itu merepotkan dan membuang-buang waktu seorang 

guru diluar jam pelajaran. 

Bukti empiris atau survey awal yang diperoleh peneliti di SDN 

Mulyorejo 2 Ngantang tanggal 7 Maret 2016, guru kelas Ibu Evy 

menggambarkan situasi dan kondisi siswa di kelas IV SDN Mulyorejo 02 

Ngantang secara lisan bahwa banyak siswa yang kehilangan fokus dalam 

mengikuti Proses Belajar Mengajar (PBM) pada pelajaran IPS terutama di 

akhir pembelajaran, ada pula beberapa ciri-ciri kebosanan pada siswa yang 
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menyebabkan kurang efektivnya pembelajaran terutama di akhir 

pembelajaran yaitu: 

1) Di akhir-akhir pembelajaran siswa mulai bosan dengan pembelajaran 

yang sedang berlangsung, 

2) Keadaan kelas yang kurang kondusif karena siswa mulai ramai di 

kelas, 

3) Guru hanya memperingati siswa yang ramai (bergurau dengan teman 

sebangku) tanpa disertai dengan hal-hal atau tindakan yang dapat 

membuat situasi kelas kembali kondusif dan terfokus pada 

pembelajaran. 

Data survey awal yang telah diperoleh menunjukan bahwa keadaan 

kelas yang kurang kondusif, respon guru kelas hanya memanggil siswa 

yang ramai dan memberi peringatan pada siswa, tindakan yang diambil ini 

dimaksud agar siswa takut dan tidak akan membuat gaduh atau ramai 

disaat proses belajar mengajar berlangsung, tanpa disertai dengan mencari 

jawaban mengapa siswa tersebut membuat gaduh dan tindakan yang dapat 

memecah kebekuan atau kejenuhan di dalam kelas, efek dari tindakan guru 

tersebut berhasil akan tetapi hanya bertahan beberapa menit saja dan 

situasi kelas kembali gaduh kembali. 

Tindakan yang telah diambil oleh guru kelas 4 SDN Mulyorejo 2 

Ngantang dengan menegur siswa yang ramai agar siswa tersebut tidak 

mengulanginya kembali, dirasa kurang cocok oleh peneliti hal ini 

dikarenakan pada kenyataannya siswa yang ditegur tetap mengulanginya 
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kembali dan membuat situasi kelas kurang kondusif yang mengakibatkan 

kurang efektifnya proses belajar mengajar berlangsung. Selain kurang 

kondusifnya situasi kelas, dalam survey awal peneliti juga menemukan 

beberapa permasalahan yaitu masih adanya siswa yang mempunyai nilai di 

bawah KKM.     

Maka yang dapat diberikan untuk menghilangkan kegaduhan kelas 

dan kejenuhan (kebosanan) belajar pada siswa salah satunya dengan 

memberikan ice breaking dalam pembelajaran agar situasi kelas menjadi 

kondusif dan proses belajar mengajar menjadi lebih efektif dengan 

efektivitas proses belajar mengajar diharap mampu mengangkat siswa 

yang mempunyai nilai dibawah KKM. Ice Breaking adalah permainan atau 

kegiatan yang berfungsi untuk mengubah suasana kebekuan dalam 

kelompok  (said, 2010: 1). Ice Breaking dalam pembelajaran dapat 

diartikan sebagai pemecah situasi kebekuan pikiran atau fisik siswa. Ice 

Breaking digunakan untuk menciptakan  suasana belajar dari pasif menjadi 

aktif, dari kaku menjadi gerak (akrab) dan dari jenuh menjadi riang 

(Sunarto, 2012: 3). Ice Breaking dalam Proses Belajar Mengajar (PBM) 

dapat dilakukan pada saat membuka pelajaran, jeda pada saat 

penyampaian materi dan pada saat menutup pelajaran. 

Pada saat ini masih banyak tenaga pendidik (Guru) yang masih 

belum mengenal Ice Breaking dan sebagian lainya sudah mengenal akan 

tetapi masih enggan memasukan Ice Breaking dalam kegiatan belajar. Hal 

ini disebabkan karena guru merasa sulit untuk mencari bahan untuk 
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dijadikan sebagai ice breaking dan guru tersebut belum memahami fungsi 

dari ice breaking tersebut. Ice breaking dalam proses belajar mengajar 

dapat dilakukan pada saat kegiatan membuka pelajaran, jeda pada saat 

pertengahan penyampaian materi dan pada kegiatan penutup pelajaran. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul 

“Penerapan Ice Breaking dalam Meningkatkan Efektivitas Proses Belajar 

Mengajar”. Upaya penerapkan ice breaking dalam proses belajar mengajar 

diharapkan mampu menjadi salah satu metode pembelajaran yang dapat 

menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, tidak membosankan 

dan pada akhirnya dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

motivasi belajar siswa sehingga proses belajar mengajar berjalan efektif 

dan optimal. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dan survei awal peneliti, maka 

terdapat beberapa permasalahan yang ada, diantaranya: 

1. Kurangnya daya konsentrasi siswa dalam proses belajar mengajar, 

hal ini dikarenakan siswa lebih suka bercanda dengan teman 

sebangku saat pelajaran berlangsung, 

2. Dalam proses belajar mengajar siswa cenderung membuat gaduh, 

terdapat beberapa siswa yang sering mengganggu teman sekelasnya 

saat jam pelajaran dan hal ini membuat siswa dikelas merasa 



 

7 

 

terganggu, dan ada pula siswa yang menanggapi kelakuan siswa 

yang mengganggu tersebut, dan pada akhirnya situasi kelas 

menjadi gaduh dan kurang kondusif. 

3. Masih adanya peserta didik yang memiliki nilai di bawah KKM, 

hipotesis peneliti dalam faktor ke 3 ini adalah kurangnya daya 

konsentrasi terhadap pembelajaran yang sedang berlangsung 

sehingga menyebabkan kurangnya pemahaman materi pada peserta 

didik dan berakibat pada tidak tercapainya nilai KKM. 

4. Peserta didik cenderung bosan dalam mengikuti Proses Belajar 

Mengajar. Menurut survei awal tanggal 7 Maret 2016 pada faktor 

ke 4, hipotesis peneliti adalah kreatifitas guru dalam 

menyampaikan materi dirasa kurang cocok untuk kondisi kelas, 

oleh karena itu guru harus terus menginovasikan pembelajaran 

dalam memvariasikan pembelajaran sampai dirasa cocok unuk 

kondisi kelas. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini pembatasan masalah yang diteliti perlu penulis 

lakukan agar tidak melebar kepada permasalahan yang lain, selain itu 

dengan pembatasan masalah akan lebih terarah dan tidak menyimpang dari 

judul penelitian, maka peneliti membatasi permasalahan sebagai berikut: 

1. Kurangnya daya konsentrasi siswa dalam proses belajar mengajar, 
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2. Peserta didik cenderung bosan dalam mengikuti proses belajar 

mengajar, 

3. Masih adanya peserta didik yang memiliki nilai di bawah KKM.  

Berdasarkan judul penelitian “Penerapan Ice Breaking dalam 

Meningkatkan Efektivitas Proses Belajar Mengajar Pada Kelas IV SDN 

Mulyorejo 2 Ngantang” 3 permasalahan tersebut dirasa cocok untuk judul 

penelitian ini. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah  

1. Bagaimana penerapan pembelajaran IPS kelas IV SDN Mulyorejo 2 

Ngantang dengan menggunakan Ice Breaking? 

2. Bagaimana peningkatan efektivitas proses belajar mengajar setelah 

diterapkan Ice Breaking pada siswa kelas IV SDN Mulyorejo 2 

Ngantang? 

 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan pembelajaran IPS 

dengan menggunakan ice breaking pada siswa kelas IV SDN 

Mulyorejo 2 Ngantang. 
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2. Untuk mengetahui dan menjelaskan peningkatan efektifvitas proses 

belajar mengajar pada mata pelajaran IPS dengan menerapkan ice 

breaking pada siswa kelas IV SDN Mulyorejo 2 Ngantang. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-

pihak yang terlibat di dalam pelaksanaan penelitian, antara lain peneliti, 

pembaca, dan lembaga-lembaga terkait. Manfaat penelitian ini dibagi 

menjadi dua bagian yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Pertama, 

manfaat teoritis pada penelitian ini adalah diharapkan dapat menambah 

wacana pustaka pendidikan dan memperkaya wawasan yang terkait 

dengan hubungannya antara ice breaking dan efektivitas proses belajar 

mengajar. 

Kedua, manfaat praktis dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga 

bagian yaitu bagi peneliti, sekolah, dan lembaga terkait. Manfaat praktis 

bagi peneliti ialah diharapkan dapat menambah wawasan tentang 

pentingnya efektivitas proses belajar mengajar. Manfaat praktis bagi 

sekolah yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

salah satu pilihan yang dapat diterapkan disetiap kelas untuk 

meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar. Manfaat praktis bagi 

lembaga terkait yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan sebagai evaluasi dalam upaya meningkatkan efektivitas proses 

belajar mengajar. 
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G. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini ditunjukan pada siswa kelas IV SD Mulyorejo 2, 

Ngantang yang berjumlah 8 siswa, yang terdiri dari 4 siswa laki-laki dan 4 

siswa perempuan. Penelitian ini akan dilakukan untuk mengetahui 

peningkatan efektivitas proses belajar mengajar pada mata pelajaran IPS 

materi koprasi semester 2 tahun ajaran 2015/2016. Pemilihan lokasi 

penelitian ini didasarkan atas kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas 

proses belajar mengajar dalam rangka untuk mencapai prestasi belajar 

siswa yang lebih baik lagi. 

Kurikulum yang dilaksanakan di SDN Mulyorejo 2 Ngantang adalah 

KTSP. Penelitian ini difokuskan pada mata Pelajaran IPS kelas IV materi 

koprasi. Adapun Kompetensi Dasar (KD) dalam penelitian ini yaitu 2.2 

Mengenal pentingnya koprasi dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, sedangkan metode yang digunakan dalam pembelajaran IPS 

pada penelitian ini adalah metode ice breaking. 

H. Definisi Istilah

Agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda terhadap istilah yang 

digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dibuat definisi istilah yaitu: 

1. Ice Breaking

 Ice breaking adalah pemecah kebekuan yang sering 

digunakan untuk kegiatan outbond yang berupa sebuah permainan, 
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puisi, dongeng, dll yang bertujuan untuk menghibur dan lebih 

akrab, dalam penelitian ini ice breaking diaplikasikan pada 

pembelajaran agar siswa tidak merasa bosan terhadap pembelajaran 

dan tetap terfokus pada proses belajar mengajar yang berlangsung. 

  

2. Pembelajaran Efektif 

Pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang dapat 

menghasilkan belajar yang bermanfaat, terfokus pada siswa 

(student centered) melalui penggunaan prosedur yang tepat dan 

tujuan pembelajaran tercapai sesuai harapan. 

 


