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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (Sisdiknas, 2003). Tujuan pendidikan 

pada dasarnya mengantarkan para siswa menuju pada perubahan-perubahan 

tingkah laku baik intelektual, moral, maupun sosial agar dapat hidup mandiri 

sebagai individu dan mahkluk sosial. Siswa adalah salah satu komponen dalam 

pengajaran disamping guru, tujuan, dan metode pengajaran. Sebagai salah satu 

komponen maka dapat dikatakan bahwa siswa adalah komponen terpenting 

diantara komponen yang lainnya. Tanpa adanya siswa tidak akan terjadi proses 

belajar mengajar. Agar tujuan pendidikan tercapai, siswa berinteraksi dengan 

lingkungan belajar yang diatur guru melalui proses belajar mengajar (Hamalik, 

2012:99-100). 

Menurut Suryosubroto (2002:36) proses belajar mengajar adalah suatu 

kegiatan yang dilakukan guru mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, 

sampai evaluasi dan program tindak lanjut yang berlangsung dalam situasi 

edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Nilai edukatif mewarnai interaksi yang 

terjadi antara guru dengan siswa. Interaksi yang bernilai edukatif tersebut tersusun 

dalam sebuah kegiatan belajar mengajar yang diarahkan untuk mencapai tujuan 
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pembelajaran. Pembelajaran merupakan aktivitas yang secara sadar dilakukan 

oleh seseorang dari kondisi tidak tahu menjadi mengetahui terhadap hal yang 

dipelajarinya. Guru harus mampu menempatkan diri sebagai fasilitator dan 

mediator dalam pembelajaran, sedangkan siswa tetap menjadi pusat dalam 

kegiatan pembelajaran (Trianto, 2011: 155). 

Pada kegiatan belajar mengajar, guru perlu merancang suatu kegiatan 

pembelajaran dengan menggunakan model/metode/teknik pembelajaran yang 

sesuai. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang 

digunakan sebagai pedoman bagi para pengajar dalam merencanakan aktifitas 

belajar mengajar. Model pembelajaran dapat membantu siswa untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran juga dapat tercapai dengan 

menyesuaikan materi pembelajaran, dalam hal ini materi pembelajaran berbentuk 

tematik. 

Proses belajar mengajar pada kurikulum 2013 pembelajaran menggunakan 

tematik. Pembelajaran tematik adalah model pembelajaran terpadu yang 

menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat 

memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Berdasarkan hasil observasi 

yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 22 Agustus 2015 pada siswa kelas V 

SDN Sitirejo 04 Desa Sitirejo Kabupaten Malang ditemukan dua permasalahan 

mengenai aktivitas belajar dan hasil belajar yaitu: (1) keinginan siswa yang 

antusias untuk mengikuti pelajaran namun penggunaan model pembelajaran atau 

teknik pembelajaran kurang efektif, (2) rendahnya aktivitas belajar siswa yang 

ditandai dengan kurangnya interaksi antara guru dan siswa serta hasil belajar 

siswa yang belum memenuhi KKM, (3) guru sering menerapkan metode ceramah 
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yang menyebabkan siswa cenderung pasif serta asik berbicara dengan teman 

sebayanya tak jarang siswa mempermainkan pensilnya dan menaruh dagu diatas 

meja saat proses pembelajaran berlangsung, (4) kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru monoton sehingga menyebabkan siswa mengalami kejenuhan 

dan kebosanan dalam proses pembelajaran, (5) hasil belajar yang diperoleh siswa 

pada pertemuan sebelumnya masih belum memuaskan yaitu 65% dari 18 siswa 

masuk kategori belum tuntas dari KKM yang ditentukan yaitu 75. 

Masalah rendahnya aktivitas belajar dan hasil belajar yang menjadi fokus 

penelitian ini karena selama ini guru dalam mengajar kurang mengajak siswa 

untuk aktif. Peneliti ingin melakukan penelitian yang bertujuan untuk 

meningkatkan aktivitas dan kreatifitas yang menunjang terhadap hasil belajar 

siswa. Guru telah berusaha untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan 

memanfaatkan bahan ajar pada saat proses belajar mengajar berlangsung, tetapi 

pemanfaatan bahan ajar tersebut masih dirasa kurang efektif. Hal itu dikarenakan 

dalam pemanfaatan bahan ajar, guru tidak melibatkan partisipasi siswa sehingga 

siswa masih terlihat pasif. Guru juga jarang menggunakan teknik pembelajaran 

yang dapat menimbulkan aktivitas siswa. 

Berdasarkan faktor tersebut, maka diperlukan solusi dalam pembelajaran 

salah satunya dengan menerapkan model pembelajaran langsung dengan 

digabungkan teknik Ice Breaking, karena penerapan pembelajaran langsung 

dengan teknik Ice Breaking dapat meningkatkan aktivitas dan kreatifitas siswa 

dengan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan sehingga menunjang terhadap 

peningkatan hasil belajar siswa. Penerapan model pemebalajaran ini disesuaikan 

dengan karakteristik siswa kelas V yaitu (1) sampai pada usia 11 tahun anak 
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membutuhkan guru atau orang dewasa untuk menyelesaikan tugas dan memenuhi 

keinginannya. Selepas usia ini pada umumnya anak menghadapi tugas-tugasnya 

denga bebas dan berusaha untuk menyelesaikannya. Karakteristik ini sesuai 

dengan model pembelajaran langsung. (2) Permanian dibutuhkan sebagai selingan 

belajar, bekerja, dan bermain sehingga kegiatan-kegiatan harus seimbang. Pda 

kegiatan pembelajaran dapat diselingi dengan ice breaking (Sumantri, 63). 

Penelitian mengenai peningkatan aktivitas belajar dan hasil belajar pernah 

dilakukan sebelumnya, yang pertama oleh Guntoro (2014) dengan judul 

Penggunaan Model Pembelajaran Langsung untuk meningkatkan Hasil Belajar 

siswa kelas V tentang perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan di SDN 

Kedungsuko 1 kesimpulan yang didapatkan yakni hasil belajar pada siklus 1 rata-

rata kelas 70 dengan 21 siswa yang tuntas sedamgkan pada siklus 2 rata-rata kelas 

86 dengan 28 siswa atau 100% siswa dinyatakan tuntas. Kedua oleh Okvinandari 

(2014) dengan judul “Penerapan Teknik Pembelajaran Ice Breaker untuk 

meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar IPS Siswa Kelas VA SDN 

Kedungkandang 2 Kota Malang” kesimpulan yang didapatkan hasil aktivitas 

siswa yang tuntas pada siklus I sebesar 54,69% dan pada siklus II mengalami 

peningkatan menjadi 96%. Sedangkan hasil belajar pada siklus I diperoleh 

presentase sebesar 74,31%, selanjutnya pada siklus II meningkat menjadi 80%. 

Hal ini menunjukkan bahwa teknik Ice Breaking berhasil diterapkan untuk 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. 

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti memberikan solusi melalui 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan judul pada penelitian yang berjudul 

“Penerapan Model Pembelajaran Langsung dengan Teknik Ice Breaking untuk 
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meningkatkan Aktivitas Belajar dan Hasil Belajar pada Siswa Kelas V SDN 

Sitirejo 04 Kabupaten Malang”. 

 

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini dapat dirumuskan 

permasalahannya sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan model pembelajaran langsung dengan teknik Ice 

Breaking terhadap peningkatan aktivitas belajar pada siswa kelas V SDN 

Sitirejo 04 Kabupaten Malang? 

2. Bagaimana penerapan model pembelajaran langsung dengan teknik Ice 

Breaking terhadap peningkatan hasil belajar pada siswa kelas V SDN 

Sitirejo 04 Kabupaten Malang? 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan penerapan model pembelajaran langsung dengan teknik 

Ice Breaking untuk meningkatkan aktifitas belajar pada siswa kelas V SDN 

Sitirejo 04 Kabupaten Malang. 

2. Mendeskripsikan penerapan model pembelajaran langsung dengan teknik 

Ice Breaking untuk meningkatkan hasil belajar pada siswa kelas V SDN 

Sitirejo 04 Kabupaten Malang. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagi guru penelitian bermanfaat sebagai tambahan alternatif model 

pembelajaran dan teknik pembelajaran pada kegiatan belajar mengajar 

dalam upaya meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Selain itu juga 

dapat mengenalkan kepada guru tentang penerapan model pembelajaran 

langsung dengan teknik Ice Breaking dalam pembelejaran bagi siswa 

sekolah dasar. 

2. Bagi peneliti dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam 

mengimplementasikan model pembelajaran dan teknik pembelajaran 

sehingga dapat bermanfaat. 

 

1.5. Definisi Istilah 

Untuk dapat menyamakan persepsi antara peneliti dan pembaca maka 

peneliti memberikan batasan istilah mengenai penjelasan dari rumusan masalah 

yang sudah didapat, yaitu: 

1. Model pembelajaran adalah rencana (pola) yang dapat digunakan untuk 

membentuk kurikulum, merancang bahan-bahan pengajaran dan 

membimbing pengajaran (Permen No. 57, 2014:241). 

2. Model Pembelajaran Langsung adalah proses pendidikan di mana siswa 

mengembangkan pengetahuan, kemampuan berfikir dan ketrampilan 

psikomotorik melalui interaksi langsung dengan sumber belajar yang 

dirancang dalam silabus dan RPP berupa kegiatan-kegiatan pembelajaran 

dengan beberapa tahap yaitu guru menjelaskan tujuan, kemudian merencanakan 
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dan memberi bimbingan pelatihan terbimbing, mengecek apakah siswa telah 

berhasil melakukan tugas dengan baik, memberi umpan balik, 

mempersiapkan kesempatan melakukan pelatihan lanjutan dengan perhatian 

khusus pada penerapan kepada situasi lebih kompleks dan kehidupan sehari-

hari (Trianto, 2009:41). 

3. Ice Breaking adalah teknik-teknik yang digunakan dalam suatu forum untuk

memecahkan kebekuan dan kejenuhan yang terjadi dalam forum tersebut

yang berupa kegiatan tepuk tangan, lagu yel-yel, gerak tubuh sederhana dan

permainan (Setiawan, 2010:2).

4. Aktivitas Belajar adalah aktivitas yang bersifat fisik maupun mental

(Sardiman, 2011:100).

5. Hasil belajar adalah hasil yang dicapai siswa dalam pembelajaran yang

ditandai dengan perubahan tingkah laku yang terdiri dari ranah kognitif,

afektif, dan psikomotor yang diukur dengan tes (Sudjana, 2005:3).


