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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, proses pembelajaran pada satuan pendidikan 

diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 

memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan 

ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai 

dengan bakat, minta, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta 

didik. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran siswa pasti 

membutuhkan konsentrasi untuk memahami materi yang disampaikan oleh 

guru. Belajar akan sia-sia jika siswa tidak konsentrasi dalam suatu proses 

pembelajaran, karena hanya membuang waktu dan biaya pendidikan saja. 

Maka dari itu, dalam proses pembelajaran harus diselingi sesuatu yang 

bisa membuat meningkatkan efektivitas proses belajar siswa. 

Berdasarkan pengamatan di lapangan yang dilakukan oleh peneliti 

pada tanggal 31 Oktober 2018, terdapat masalah yang berkaitan dengan 

efektivitas proses belajar siswa yaitu dalam proses pembelajaran dikelas 

berlangsung terdapat beberapa siswa yang tidak memperhatikan guru 

ketika guru menyampikan materi, siswa bermain sendiri, berbicara dengan 

teman sebangkunya, dan lain-lain. Menyampaikan materi dengan metode 

ceramah membuat siswa cepat bosan dalam pembelajaran, sehingga siswa 

tidak menghiraukan materi yang disampaikan. Hasil observasi dan 
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wawancara dengan guru kelas pada proses pembelajaran dikelas III bahwa 

masih banyak siswa yang kurang perhatian terhadap mata pelajaran 

apalagi tematik, masih banyak siswa yang bingung dan tidak konsentrasi. 

Penyampaian materi juga masih menggunakan metode ceramah yang 

belum bisa menggugah konsentrasi siswa. Dikarenakan beberapa faktor, 

salah satunya yaitu waktu. Hal tersebut megakibatkan kurangnya 

efektivitas siswa dalam proses belajar dikelas. 

Pembelajaran efektif merupakan kombinasi yang tersusun meliputi 

manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur diarahkan untuk 

mengubah perilaku siswa ke arah yang positif dan lebih baik sesuai 

dengan potensi dan perbedaan yang dimiliki siswa untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan (Supardi, 2013). Pembelajaran 

dikatakan efektif jika memenuhi indikator berikut: (1) pengorganisasian 

materi yang baik, (2) komunikasi yang efektif, (3) penguasaan dan 

antusiasme terhadap materi pelajaran, (4) sikap positif terhadap siswa, (5) 

pemberian nilai yang adil, (6) keluwesan dalam pendekatan pembelajaran, 

dan (7) hasil belajar siswa yang baik. (Wortuba dan Wright dalam Uno & 

Mohamad: 2015) 

Ice Breaking merupakan sentuhan aktivitas yang dapat digunakan 

untuk memecahkan kebekuan, kejemuan, dan kejenuhan, suasana hingga 

menjadi mencair dan suasana bisa kembali seperti keadaan semula. 

Apabila sentuhan ini diterapkan pada proses pembelajaran dikelas, maka 

besar kemungkinan siswa dapat bangkit kembali pada kondisi (semangat, 

motivasi, gairah belajar, kejemuan, dan lain-lain) yang lebih baik. Ice 
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Breaking dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti cerita lucu, kuis 

berhadiah, ataupun permainan edukatif, yang berdurasi 5-15 menit sesuai 

dengan kebutuhan. Maka Ice Breaking dapat djadikan sebagai solusi untuk 

memecahkan masalah yang disebabkan oleh faktor non akademik serta 

untuk mengoptimalisasi pencapaian tujuan belajar. (Achmad Fanani, 

2010:69-70) 

Desain ice breaking yang cocok digunakan dikelas III SDN 

Giripurno 02 Batu yaitu, menerapkan ice breaking disela-sela proses 

pembelajaran. Ice breaking tersebut berupa permainan disertai media yang 

mendukung. Permainan dan media disusun berdasarkan materi 

pembelajaran dikelas. Sehingga siswa mudah memahami materi dan siswa 

tidak merasa cepat bosan dalam pembelajaran. 

Penerapan Ice Breaking ini mempunyai tujuan untuk menarik 

perhatian siswa dalam proses pembelajaran sehingga akan muncul minat 

belajar dalam diri siswa. Ice breaking ini di anggap cocok untuk mengatasi 

permasalahan yang ada di kelas III SDN Giripurno 02 Batu, karena dengan 

adanya Ice Breaking pembelajaran dikelas menjadi menarik, dan membuat 

siswa tidak merasa cepat bosan. Siswa akan terlihat lebih antusias 

mengikuti pembelajaran dikelas dan siswa akan mudah dalam menangkap 

materi. Adapun kekurangan dalam penerapan Ice Breaking yakni 

penerapan disesuaikan dengan kondisi ditempat masing-masing. 

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka penulis menerapkan Ice Breaking 

pada siswa kelas III di SDN Giripurno 02 Batu dengan judul 
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“Peningkatan Efektivitas Proses Belajar Siswa Dengan Penerapan Ice 

Breaking Siswa Kelas III SDN Giripurno 02 Batu” 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah penerapan Ice Breaking pada proses pembelajaran 

untuk meningkatkan efektivitas belajar siswa kelas III di SDN 

Giripurno 02 Batu? 

2. Bagaimanakah peningkatan efektivitas proses belajar siswa kelas III 

SDN Giripurno 02 Batu? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan penerapan Ice Breaking pada proses pembelajaran 

kelas III di SDN Girupurno 02 Batu. 

2. Mendeskripsikan peningkatan efektivitas proses belajar siswa kelas III 

SDN Giripurno 02 Batu. 

 

D. Hipotesis Tindakan 

Penerapan Ice Breaking dapat meningkatkan efektivitas proses 

pembelajaran siswa dikelas. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi siswa  

a. Memberikan metode pembelajaran yang menarik untuk siswa dan 

dapat meningkatkan efektivitas proses belajar siswa agar tidak cepat 

merasa jenuh. 

b. Mempermudah siswa untuk memahami materi. 

2.  Bagi Guru 

a. Meningkatkan keprefosionalan guru sebagai kunci keberhasilan 

dalam mengajar. 

b. Menumbuhkan motivasi untuk memperbaiki kualitas proses dalam 

mengajar. 

3. Bagi pengamat 

Sebagai sarana untuk belajar dan memperdalam tentang penelitian serta 

mengatahui kondisi nyata di lapangan. 

4. Bagi sekolah 

a. Sebagai inovasi dan kretifitas proses pembelajaran bagi guru di 

sekolah. 

b. Hasil penelitian dapat dijadikan untuk perbaikan pada proses 

pembelajaran pada periode selanjutnya. 
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F. Definisi Operasional 

1. Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Handoko, 2001:44) 

2. Ice Breaking merupakan sentuhan aktivitas yang dapat digunakan untuk 

memecahkan kebekuan, kejemuan, dan kejenuhan, suasana hingga 

menjadi mencair dan suasana bisa kembali seperti keadaan semula. 

(Achmad Fanani, 2010:69) 

 


