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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Pembelajaran di Sekolah Dasar 

a. Pengertian Pembelajaran 

Menurut (Ahmad Susanto, 2016: 18) bahwa kata pembelajaran 

merupakan perpaduan dari dua aktivitas belajar dan mengajar. Aktivitas 

belajar secara metedologis cenderung lebih dominan pada siswa, 

sementara mengajar secara instruksional dilakukan oleh guru. Jadi, 

istilah pembelajaran adalah ringkasan dari kata belajar dan mengajar. 

Dengan kata lain, pembelajaran adalah penyederhanaan dari kata 

belajar dan mengajar (BM), proses belajar mengajar (PBM), atau 

kegiatan belajar mengajar (KBM). 

Kata atau istilah pembelajaran dan penggunaannya masih 

tergolong baru, yang mulai populer semenjak lahirnya Undang-undang 

Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003. Menurut Undang-

undang ini, pembelajaran diartikan sebagai proses interaksi peserta 

didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan 

belajar. Menurut pengertian ini, pembelajaran merupakan bantuan yang 

diberikan pendidik agar terjadi proses pemerolehan ilmu dan 

pengetahuan, penguasaan, kemahiran, dan tabiat, serta pembentukan 

sikap dan keyakinan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran 

adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan 
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baik. Namun dalam implementasinya, sering kali kata pembelajaran ini 

diidentikkan dengan kata mengajar. 

Pembelajaran yang diidentikkan dengan kata “mengajar” berasal 

dari kata dasar “ajar”, yang berarti petunjuk yang diberikan kepada 

orang supaya diketahui. Kata pembelajaran yang semula diambil dari 

kata “ajar” ditambah awalan “pe” dan akhiran “an” menjadi kata 

“pembelajaran”, diartikan sebagai proses, perbuatan, cara mengajar, 

atau mengajarkan sehingga anak didik mau belajar. 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, pembelajaran 

merupakan proses yang dilakukan siswa untuk memperoleh ilmu 

pengetahuan dengan bantuan guru disekolah.  

b. Pembelajaran Tematik 

Menurut (Sutirjo, dkk:2004 dalam Retno: 2012) Pembelajaran 

tematik adalah pembelajaran yang menggunakan tema dalam 

mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan 

pengalaman bermakna kepada siswa. Tema adalah pokok pikiran atau 

gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan. Dengan tema 

diharapkan akan memberikan banyak keuntungan, diantaranya: (1) 

siswa mudah memusatkan perhatian pada satu tema tertentu, (2) siswa 

mampu mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai 

kompetensi dasar antar mata peljaran dalam tema yang sama, (3) 

pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan, 

(4) kompetensi dasar dapat dikembangakan lebih baik dengan 

mengaitkan mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi siswa, (5) 
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siswa mampu lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena 

materi disajikan dalam kontes tema yang jelas, (6) siswa mampu lebih 

bergairah belajar karena dapat berkomunikasi dalam situasi nyata, 

untuk mengembangkan suatu kemampuan dalam satu mata pelajaran 

sekaligus mempelajari mata pelajaran lain, (7) guru dapat menghemat 

waktu karena mata pelajaran yang disajikan secara tematik dapat 

dipersiapkan sekaligus dan diberikan dalam dua ataua tiga pertemuan, 

waktu selebihnya dapat digunakan untuk kegiatan remidial, 

pemnatapan, atau pengayaan. 

Pembelajaran tematik lebih menekankan pada keterlibatan 

siswa dalam proses belajar secara aktif dalam proses pembelajaran, 

sehingga siswa dapar memperoleh pengalaman langsung dan tertarik 

untuk dapat menemukan sendiri berbagai pengetahuan yang 

dipelajarinya. Melalui pengalaman langsung siswa akan memahami 

konsep-konsep yang mereka pelajari dan menghubungkannya dengan 

konsep lain yang dipahami. 

Pembelajaran tematik lebih menekankan pada penerapan 

konsep belajar sambil melakukan sesuatu (learning by doing). Oleh 

karena itu, guru perlu mengemas atau merancang pengalaman belajar 

yang akan mempengaruhi kebermaknaan belajar siswa. Pengalaman 

belajar yang menunjukkan kaitan unsur-unsru konseptual antar mata 

pelajaran yang dipelajari akan membentuk skema, sehingga siswa 

akan memperoleh keutuhan dan kebulatan pengetahuan. Selain itu, 

dengan penerapan pembelajaran tematik akan sangat membantu siswa, 
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karena sesuai dengan tahap perkembangannya siswa yang masih 

melihat segala sesuatu sebagai satu keutuhan. 

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran tematik merupakan kumpulan dari beberapa mata 

pelajaran yang dijadikan dalam tema, dimana proses pembelajaran 

berpusat pada siswa, untuk meningkatkan pengetahuan siswa dalam 

menempuh pembelajaran disekolah. 

c. Karakteristik Pembelajaran Tematik 

Menurut (Puskur: 2006 dalam Retno: 2012) pembelajaran 

tematik memiliki karaktersitik sebagai berikut: 

1. Berpusat pada siswa. Pembelajaan tematik berpusat pada siswa 

(student centered), hal ini sesuai dengan pendekatan belajar 

modern yang lebih banyak menempatkan siswa sebagai subjek 

belajar sedangkan guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator 

yaitu memberikan kemudahan-kemudahan kepada siswa untuk 

melakukan aktivitas belajar. 

2. Memberikan pengalaman langsung. Pembelajaran tematik dapat 

memberikan pengalaman langsung kepada siswa (direct 

experiences). Dengan pengalaman langsung ini, siswa digadapkan 

pada sesuatu yang nyata (konkrit) sebagai dasar untuk memahami 

hal-hal yang lebih abstrak. 

3. Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Pembelajaran 

tematik menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran 

dalam suatu proses pembelajaran. Dengan demikian, siswa mampu 
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memahami konsep-konsep tersebut seacara utuh. Hal ini 

diperlukan untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah-

masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. Dalam pebelajaran 

tematik pemisahan antar mata pelajaran menjadi tidak begitu jelas. 

Fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-tema 

yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan siswa. 

5. Bersifat fleksibel. Pembelajaran tematik bersifat luwes dimana 

guru dapat mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan 

mata pelajaran lainnya, bahkan mengaitkannya dengan kehidupan 

siswa dan keadaan lingkungan dimana sekolah dan siswa berada. 

Hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. 

Siswa diberi kesempatan untuk menoptimalkan potensi yang 

dimilikinya sesuai dengan minat dan kebuthannya. Menggunakan 

prinsip belajar sambil bermain. 

d. Tema 6 (Energi dan Perubahannya) Subtema 1 (Sumber Energi) 

Pembelajaran 3 

Penerapan Ice Breaking ini diterapkan pada kelas III Sekolah 

Dasar, menggunakan kurikulum 2013, dengan tema 6 (Energi dan 

Perubahannya) subtema 1 (Sumber Energi) dan pembelajaran 3. 

Adapun Kompetensi Dasar dan materi yang terdapat pada tema 

tersebut, sebagai berikut: 

a. SBdP 

3.2 Mengetahui bentuk dan variasi pola irama dalam lagu. 
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4.2 Menampilkan bentuk dan variasi irama melalui lagu. 

b. Matematika 

3.6 Menjelaskan dan menentukan lama waktu suatu kejadian 

berlangsung. 

4.6 Menyelesaikan masalah yang berkaitan lama waktu suatu 

kejadian berlangsung. 

c. Bahasa Indonesia 

3.2 Menggali informasi tentang sumber dan bentuk energi yang 

disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan/atau eksplorasi 

lingkungan. 

4.2 Menyajikan hasil penggalian informasi tentang konsep 

sumber dan bentuk energi dalam bentuk tulis dan visual 

menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. 

d. Materi Pembelajaran Tema 6 Subtema 1 Pembelajaran 3 

a) Muatan SBdP KD 3.2 dan 4.2 (Pola Irama dalam Lagu) 

Pola irama merupakan panjang pendeknya bunyi. 

Panjang pendeknya bunyi dapat dihitung melalui ketukan. 

Ketukan yaitu bunyi yang teratur seperti bunyi detak pada 

jarum jam. Pola irama berjalan mengikuti birama, birama 

merupakan kaut lemahnya bunyi didalam sebuah lagu. Kuat 

lemahnya bunyi dibatasi dengan garis birama. Birama 

ditandai dengan tanda birama. Contoh tanda birama seperti 

4/4, yang artinya setiap birama terdapat empat ketukan. 

Berikut contoh irama: 
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– – – | – – – | – – – | – – – || birama 

t t t t | t . t t | t . t . | t . . . || pola irama 

b) Muatan Matematika KD 3.6 dan 4.6 (Lama waktu suatu 

kejadian berlangsung) 

Dalam waktu suatu kejadian berlangsung terdapat 

tahun, bulan, minggu, hari, jam, menit, dan detik. Dalam 

materi ini akan mempelajari tentang tahun, bulan, minggu, 

dan hari.  

1 Tahun sama dengan 12 bulan. 

1 Bulan terdiri atas 28 sampai 31 hari. Berikut jumlah hari 

dalam setiap bulan: 

Tabel 2.1 Jumlah hari dalam setiap bulan 

No. Nama Bulan Jumlah Hari 

1. Januari 31 

2. Februari 28 atau 29 hari 

3. Maret 31 

4. April 30 

5. Mei 31 

6. Juni 30 

7. Juli 31 

8. Agustus 31 

9. September 30 

10. Oktober 31 

11. November 30 

12. Desember 31 

Khusus bulan Februari setiap 4 tahun sekali jumlah 

harinya ada 29 hari. Banyak hari dari Minggu sampai dengan 

Sabtu adalah 7 hari. 7 hari itu disebut satu minggu. 

Sedangkan satu bulan terdiri dari 4 minggu atau lebih, 
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tergantung jumlah hari dalam bulannya. Kalau jumlahnya ada 

28 hari, berarti sebulan sama dengan 4 minggu, jika 

jumlahnya 31 hari maka 1 bulan sama dengan 4 minggu 3 

hari. Contohnya: 1 tahun= 12 bulan, 2 tahun= 24 bulan, dan 

seterusnya. 

c) Muatan Bahasa Indonesia 3.2 dan 4.2 (Informasi tentang 

sumber dan bentuk energi) 

Berikut teks informasi tentang sumber dan bentuk energi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menjaga Kelestarian Energi adalah Kewajiban Bersama 

Setelah melakukan kegiatan, tubuh kita merasa lelah. Saat tubuh lelah, 

kita membutuhkan istirahat. Istirahat akan mengembalikan kesegaran 

tubuh. Selain istirahat, kita membutuhkan asupan makanan dan 

minuman. Makanan dan minuman membuat tubuh berenergi kembali.  

Makanan adalah sumber energi bagi tubuh. Sebagian besar makanan 

berasal dari tumbuh-tumbuhan. Karena itu, kita wajib memelihara dan 

melestarikan tumbuh-tumbuhan. 

Selain makanan, tubuh juga membtuhkan minuman sebagai sumber 

energi. Untuk minum, kita membutuhkan air bersih. Namun saat ini 

banyak sumber air yang sudah tercemar. Baik sumber air dikota maupun 

di desa. Pencemaran air disebabkan oleh sampah atau limbah. Sampah 

dan limbah yang dibuang ke air itulah yang mencemarkan air.  

Air bukan hanya sebagai sumber energi bagi tubuh. Air juga merupakan 

sumber energi listrik. Listrik adalah salah satu energi yang sangat 

dibutuhkan manusia. 

Bumi yang kita tempati adalah milik semua makhluk yang hidup di 

bumu. Kita harus menjaga kelestarian energinya. Kita tidak boleh 

memikirkan kepentingan diri sendiri. Kita harus memikirkan 

kepentingan bersama. Jika sumber energi habis, maka kehidupan 

manusia akan terancam.  

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber 

energi. Diantaranya merawat dan memelihara tanam-tanaman, 

melakukan penghijauan, tidak membuang sampah dan limbah ke 

sumber air, dan menggunakan air secukupnya saja. Marilah mencoba 

untuk menerapkannya dalam kegiatan sehari-hari. 

 



15 
 

e. Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran Tematik 

Dalam pembelajaran tematik ada kelebihan dan 

kekurangannya. Dengan menggunakan tema, guru diharapkan dapat 

memberikan banyak keuntungan bagi siswa. (Suyanto, dkk: 2013) 

mengungkapkan kelebihan pembelajaran tematik sebagai berikut: 

1. Siswa mudah memusatkan perhatian pada satu tema tertentu 

2. Siswa mampu mempelajari pengetahuan dan mengembangkan 

berbagai kompetensi dasar antar mata pelajaran dalam tema yang 

sama 

3. Pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam, 

terintegrasi, dan berkesan 

4. Kompetens idasar dapat dikembangkan lebih baik dengan 

mengaitkan mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi siswa 

5. Siswa mampu lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena 

mteri disajikan dalam konteks tema yang jelas dan lebih 

bermakna 

6. Siswa lebih bergairah belajar karena dapat berkomunikasi dalam 

situasi nyata untuk mengembangkan suatu kemampuan dalam 

satu mata pelajaran sekaligus mempelajari mata pelajaran lain 

7. Guru dapat menghemat waktu karena mata pelajaran yang 

disajikan secara tematik dapat dipersiapkan sekaligus dan 

diberikan dalam dua atau tiga pertemuan. Waktu selebihnya dapat 

digunakan untuk kegiatan rmedial, pemantapan, atau pengayaan. 
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Adapun kekurangan dalam menggunakan pembelajaran 

tematik, antara lain: 

1. Bahan ajar yang banyak tersedia asih menggunakan pendekatakan 

pelajaran sehingga menyulitkan guru memadukan materi sesuai 

tema 

2. Bahan ajar tematik bersifat nasional sehingga beberapa materi 

kurang sesuai dengan kondisi lingkungan di tempat siswa belajar 

3. Sekolah yang kekurangan jumlah guru menerapakan model 

pembelajaran kelas rangkap, shingga guru mengalami kesulitan 

menerapkan pembelajaran tematik dikelas awal 

4. Lingkungan sekolah di wilayah kabupaten masih standar dan 

bahkan ada yang di bawah standar, serta sarana Teknologi 

Informasi dan Komunikasi masih kurang memadai 

5. Jadwal yang menggunakan mata pelajaran menyulitkan guru 

dalam berbagai mata pelajaran secara luwes. 

2. Ice breaking 

a. Pengertian Ice Breaking 

Istilah ice breaker berasal dari kata asing, yaitu ice yang berarti 

es yang memiliki sifat kaku, dingin, dan keras, sedangkan breaker 

berarti memecahkan. Arti harfiah ice breaker adalah “pemecah es”, jadi 

ice breaker bisa diartikan sebagai usaha untuk memecah atau 

mencairkan sesuatu yang kaku seperti es agar menjadi lebih nyaman 

mengalir dan santai. 
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(Said 2010) mengungkapkan, yang dimaksud ice breaker adalah 

permainan atau kegiatan yang berfungsi untuk mengubah suasana 

kebekuan dalam kelompok. Melalui aktifitas dan permainan tersebut 

dapat mencairkan suasana yang beku menjadi lebih hangat dan 

menyenangkan. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut maka diketahui bahwa 

ice breaking adalah suatu aktifitas atau permainan yang dilakukan 

memecah kebekuan, kekakuan, atau ketegangan didalam kelas agar 

tercipta suasana yang kondusif dan menyenangkan bagi peserta didik 

dalam proses pembelajaran. 

b. Jenis Ice Breaking 

Ada banyak jenis ice breaking yang dapat digunakan dalam proses 

pembelajaran untuk mencairkan suasana kaku dan tegang di sekolah. 

Sunarto (2012) membagi jenis ice breaking ini menjadi 8 bagian: 

1) Yel-yel 

Yel-yel walaupun sederhana tetapi mempunyai tingkat 

“penyembuh” yang paling baik dibanding jenis lain. Dengan 

melakukan yel-yel selain konsentrasi menjadi pulih kembali, juga 

dapat menumbuhkan semangat yang tinggi dari peserta didik 

untuk melanjutkan pelajaran. Terlebih dahulu kita membuat 

kesepaktan untuk melakukan yel-yel tertentu. Yel-yel yang paling 

sering untuk tujuan ini adalah model sapa jawab.  

Guru Menyapa    Siswa Menjawab 

Halo       Hai  
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Hai       Hallo 

Apa Kabar?     Luar biasa 

Kita kembali ke...    Laptop 

Are you ready?    Yes 

2) Tepuk Tangan 

Ice breaking atau energizer jenis tepuk tangan dapat 

dilakukan oleh siapa saja. Bagi peserta yang kurang suka 

menyanyi atau juga peserta yang memiliki rasa percaya diri 

biasanya memilih model ini. tepuk tangan juga sangat bagus 

dilakukan oleh siapa saja dengan tidak melihat berapa usianya. 

Dari anak kecil sampai orang dewasa tetap pantas melakukan 

jenis ini. 

Untuk kepentingan energizer dalam pembelajaran, tepuk 

tangan dapat dimodifikasi menjadi banyak sekali modelnya 

seperti jenis tepuk balas tepuk berikut: 

Tepuk 2x dibalas dengan tepuk 1x 

Tepuk 3x dibalas dengan tepuk 2x 

Tepuk 1x dibalas dengan tepuk tangan meriah 

3) Lagu 

Selama ini berdasarkan pengalaman, ice breaker jenis ini 

adalah yang paling banyak disukai oleh peserta didik. Lagu-lagu 

dalam pembelajaran sangat populer dalam kegiatan belajar 

mengajar di zaman dahulu. Namun sering dengan perkembangan 

zaman, nampaknya para guru masa kini sudah mulai enggan 
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menggunakan jenis ini. Contohnya seperti lagu “balonku” 

kemudian guru mengubah lirik lagu “balonku” sesuai dengan 

materi yang akan di paparkan. Berikut contohnya: 

Karakter individu 

Yang ada disekolahku 

Jujur, sopan, disiplin  

Rajin dan suka menolong 

Ada juga yang curang, hei 

Nakal dan suka mencontek  

Itulah  karakteristik yang ada disekolahku. 

4) Gerak Anggota Badan 

Energizer jenis ini biasanya digunakan dalam pembelajaran 

jika dilihat para peserta sudah kecapaian maka perlu digerakkan 

anggota badannya agar kondisi psikologis kembali fresh. Jenis ini 

bisa dilakukan secara individual maupun berpasangan. Salah satu 

contoh adalah sebagai berikut:  

Jika kita katakan mangga, peserta mengangkat kedua tangan 

sambil berjinjit 

Jika kita katakan jeruk, kedua tangan peserta mengacung ke 

depan 

Jiak kita katakan kacang, peserta membungkukkan badan sambil 

kedua tangan memengang sepatu. 
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5) Gerak dan Lagu 

Jenis lagu ini hampir sama dengan jenis gerak anggota 

badan, justru jenis ini lebih menarik, karena disertai dengan lagu. 

Berikut contoh gerak dan lagu: 

“Tepuk lima jari” 

Satu jari kanan, satu jari kiri 

Ku gabung menjadi 2 ku buat jembatan, panjang 

Dua jari kanan, dua jari kiri 

Ku gabung menjadi 4 ku buat kamera, cekrek 

Tiga jari kanan, tiga jari kiri  

Ku gabung menjadi 6 ku buat menara tinggi 

Empat jari kanan, empat jari kiri 

Ku gabung menjadi 8 ku buat telinga, kelinci 

Lima jari kanan, lima jari kiri 

Ku gabung menjadi 10 lalu tepuk tangan 

Lirik lagu diatas, dinyanyikan dengan diiringi jari juga 

ikut bergerak sesuai dengan lirik lagu, semisal pada lirik “satu 

jari kanan, satu jari ku gabung menjadi 2 ku buat jembatan, 

panjang” secara bersamaan gerakan jari mengikuti perintah lirik 

lagu. 

6) Games  

Games atau permainan adalah jenis ice breaking yang 

paling membuat peserta didik heboh. Melalui permainan suasana 
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menjadi cair sehingga kegiatan belajar menjadi kondusif. Berikut 

contohnya: 

1. Bagi seluruh siswa menjadi dua kelompok. 

2. Siapkan kertas dan pulpen. 

3. Satu kelompok diberi nama kelompok JIKA dan tugasnya 

ialah menuliskan kalimat yang diawali kata jika, kelompok 

lain bernama kelompok MAKA dan bertugas menulis kalimat 

yang diawali dengan kata maka. 

4. Setelah siswa paham dengan tugasnya selanjutnya guru 

memberikan waktu pada tiap kelompok untuk menulis 

kalimat yang diawali dengan kata jika-maka sebanya 3 atau 

sesuai yang diinginkan guru. 

5. Setelah tiap kelompok selesai dengan tugasnya masing-

masing selanjutnya setiap kelompok harus mengutus satu 

orang perwakilan untuk tampil ke depan membacakan 

tulisannya. 

6. Tulisan dibaca secara berpasangan antara tulisan jika dan 

tulisan maka. 

7. Setelah kelompok JIKA selesai membacakan satu kalimatnya 

maka kelompok MAKA harus menyambung kalimatnya 

dengan apa yang telah dia tuliskan bersama. 

8. Biasanya yang terjadi ialah antara kalimat jika dan kalimat 

maka tidak nyambung satu sama lain, contohnya “jika saya 
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tidur, maka saya pintar”. Hal inilah yang nantinya akan 

membuat canda tawa peserta. 

7) Dongeng 

Dongeng adalah salah satu sarana yang cukup efektif untuk 

memusatkan perhatian peserta didik. Dongeng selalu menarik 

perhatian siswa baik diawal maupun akhir pembelajaran. 

Contohnya: guru membacakan cerita dongeng yang seru dan 

mempunyai pesan kesan yang positif, sehingga dari cerita siswa 

dapat belajar. Seperti dongeng “Si kura-kura yang sombong”, 

“Penggembala Biri-biri”, “Telur Emas”, dan lain-lain. Berikut 

contoh dongeng “Telur Emas” 

“Alkisah, ada seekor angsa yang dapat mengeluarkan 

sebutir telur emas setiap hari. Angsa itu dimiliki seorang petani 

dan istrinya. Mereka bisa hidup nyaman dan berkecukupan 

berkat telur tersebut. Kenyamanan ini berlangsung cukup lama. 

Namun pada suatu hari, tiba-tiba saja terbersit ide di benak 

petani tersebut. “Kenapa aku harus mendapatkan satu telur per 

hari? Kenapa tidak kuambil semuanya sekaligus dan jadi kaya 

raya?” pikirnya. Istrinya ternyata setuju dengan ide tersebut. 

Mereka pun menyembelih si angsa dan membelah perutnya. 

Alangkah terkejutnya mereka ketika melihat perut tersebut hanya 

berisi daging dan darah. Tak ada telur sama sekali, apalagi 

emas. Mereka pun menangis sejadi-jadinya. Tak ada sumber 
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penghasilan tetap yang bisa mereka andalkan lagi. Mereka harus 

bekerja keras untuk menyambung hidup esok hari. 

Pesan yang disampaikan dalam cerita dongeng anak yaitu 

untuk menghindari sifat tamak dan selalu mensyukuri berkah 

yang diberikan oleh Tuhan. Berusaha memang penting. Tapi 

jangan sampai menghalalkan segala cara untuk mendapatkan 

sesuatu yang tidak kita miliki. Bukan tidak mungkin kita malah 

kehilangan segalanya seperti yang dialami pasangan suami istri 

petani di atas. 

8) Cerita Lucu (Humor) 

Humor dalam pembelajaran yang diperlakukan tidaklah 

mengharuskan peserta didik bisa tertawa terpingkal-pingkal, 

namun lebih kepada bagaimana membuat suasana menjadi cair 

tanpa ada keterangan lagi setelah beberapa jam serius mengikuti 

pelajaran. Berikut contoh cerita lucu untuk mencairkan suasana 

pembelajaran yang beku:  

“KERBAU” 

Ada seorang peternak kerbau yang cukup berhasil dan 

punya beratus-ratus ekor Kerbau. Pada suatu hari datanglah 

seorang petugas peternakan yang menyamar dan bertanya. 

"Setiap hari, kerbau ini bapak beri makan apa?" 

"Oh saya beri makan rumput-rumput saja." Jawab Peternak. 
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"Kalau begitu bapak saya denda karena telah memberi makan 

kerbau ini secara tidak layak" kata si petugas. "Bapak saya 

denda 500 ribu". Lanjut si petugas. 

Akhirnya selang beberapa hari kemudian petugas tadi 

datang kembali dan menanyakan hal yang sama kepada si 

peternak. 

"Bapak beri makan apa kerbau ini.??" Kata si petugas . 

"Saya beri makan keju, hamburger, & susu." Suhut si peternak. 

"Kalau begitu bapak saya denda 1 juta rupiah karena memberi 

makan diluar batas sewajarnya...!!" Kata si petugas. 

Akhirnya seminggu kemudian datang lagi si petugas 

menayakan hal sama kepaada si peternak. 

"Bapak beri makan apa kerbau ini..??" tanya si petugas. 

Akhirnya karena takut didenda lagi si peternak menjawab. 

"Begini pak, setiap hari semua kerbau ini saya beri uang masing-

masing lima ribu rupiah, terserah mereka mau makan di 

mana....!!!!". 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui bahwa ice 

breaking memiliki bergama macam jenis. Dimulai dari yel-yel, games, 

hingga cerita lucu. Berbagai macam jenis tersebut menjadi pilihan dalam 

penerapan ice breaking didalam proses pembelajaran agar pembelajaran 

menjadi bervariasi. Ice breaking juga mudah dilakukan dan tidak 

membutuhkan waktu yang lama. Sehingga efektivitas proses belajar 

siswa dikelas meningkat. 
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c. Teknik penerapan Ice Breaking dalam Pembelajaran 

Dalam penerapan Ice Breaking dalam proses belajar terdapat 

dua cara: 

1) Teknik direncanakan dalam situasi pembelajaran 

Ice Breaking yang baik dan efektif membantu proses 

pembelajaran adalah ice breaking yang direncanakan dan masuk 

kedalam perencanaan pembelajaran. Menurut Sunarto (2012: 

107) ice breaking yang direncanakan dan dimasukkan dalam 

rencana pembelajaran dapat mengoptimalkan pencapaian tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan. 

2) Teknik spontan dalam situasi pembelajaran 

Ice breaking secara spontan dalam proses pembelajaran 

terkadang digunakan oleh guru ketika situasi didalam proses 

belajar didalam kelas tidak kondusif atau tidak terkontrol. Selain 

itu biasanya digunakan ketika ada waktu luang. 

d. Rancangan Pembelajaran Menggunakan Ice Breaking 

Pelaksanaan ice breaking pada proses pembelajaran dikelas, 

harus sesuai dengan perencanaan yang dibuat sebelumnya 

terkecuali menggunakan teknik spontan. Termasuk jenis ice 

breaking apa dan bagaimana langkah-langkah penerapannya. Ice 

breaking yang akan digunakan yakni jenis ice breaking gerak 

anggota tubuh yang berjudul “Dung Ces Tang Dem” dengan 

menggunakan teknik perencanaan dan dilakukan disela-sela 
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pembelajaran ketika siswa sudah mulai kurang efektif dalam 

belajar, dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Siswa diminta berdiri oleh guru. 

2. Siswa membentuk lingkaran sesuai dengan jumlah siswa. 

3. Guru memberi contoh. “Anak-anak jika Ibu menyebutkan 

angka satu maka kalian harus bilang “Dung” dan gerakan 

tangan seperti memukul drum, apabila Ibu menyebutkan angka 

2 maka kalian harus bilang “Ces” dan gerakan tangan seperti 

melambai, apabila Ibu menyebutkan angka 3 maka kalian 

harus bilang “Tang” dan gerakan tubuh ketika terkejut, dan 

apabila Ibu menyebutkan angka 4 maka kalian harus bilang 

“Dem” dan gerakan menghentakkan kaki. Paham anak-

anak?” 

4. Guru langsung mempraktekkan kepada siswa, dan guru 

menunjuk siapa yang akan menjawab. Guru menyebutkan 

angka secara acak. Dan lama-kelamaan guru menyebutkan 

angka dan menunjuk siswa dengan cepat. Dengan tujuan 

melatih konsetrasi siswa, dan dapat menyegarkan pikiran siswa 

dalam proses pembelajaran. 

e. Tujuan Ice Breaking 

Menurut pendapat Agoestyowati terdapat beberapa istilah 

yaitu Fasilitator Trainter dan peserta, agar lebih muda dipahami 

maka dalam kaitanyya dengan pendidikan kata fasilitator trainer 
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dapat diartikan sebagai guru dan peserta dapat diartikan sebagai 

siswa. Menurut Agoestyowati (2015: 2) tujuan ice breaking adalah: 

1) Agar tidak ada jarak antara trainer atau fasilitator (Guru) dan 

peserta (siswa), tidak ada jarak antara peserta yang satu dengan 

yang lain sehingga tercipta kondisi yang bersahabat dan 

dinamis. 

2) Memunculkan semangat dan motivasi tinggi dalam mengikuti 

pelatihan dan menjalankan berbagai aktifitas dari awal hingga 

akhir. 

3) Membat peserta (siswa) menikmati pelatihan (pelajaran) yang 

diadakan dan tentunya akan lebih aktif dan fokus selama 

pelatihan (pelajaran) berlangsung. 

4) Membantu peserta (siswa) agar lebih dapat menyerap dan lebih 

mudah menerima segala materi yang disampaikan oleh trainer 

atau fasilitator (guru). 

f. Pentingnya Ice Breaking sebagai upaya meningkatkan 

Efektivitas Proses Belajar  

Proses pembelajaran yang serius, kaku tanpa sedikitpun 

nuansa kegembiraan tentulah sangat cepat membosankan. Menurut 

Darmansyah (dalam Sumarto, 2012: 4) menyatakan bahwa “hasil 

penelitian dalam pembelajaran pada dekade terakhir 

mengungkapkan bahwa belajar akan lebih efektif, jika siswa dalam 

keadaan gembira”. 
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Penggunaan ice breaking dalam pembelajaran akan sangat 

membantu dalam menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, 

menyenangkan, kreatif, dan dinamis. Suasana pendidikan yang 

menyenangkan akan mampu mendorong siswa untuk bisa lebih 

kreatif dan dinamis. Siswa juga akan semakin berani untuk 

mengemukakan ide dan gagasan, sehingga proses belajar berjalan 

dengan efektif. 

 

3. Efektivitas Pembelajaran 

a. Pengertian Efektivitas Belajar 

Efektivitas berasal dari bahasa yaiu effective yang bilamana 

diartikan ke dalam bahasa Indonesia mempunyai arti berhasil, tepat, 

atau manjur. Efektivitas jika dikaitkan ke dalam proses belajar maka 

menunjukkan tingkat keberhasilan pencapaian suatu tujuan. Jadi suatu 

upaya dikatakan efektif apabila upaya tersebut dapat mencapai tujuan 

yang telah direncanakan. Dalam kamus bahasa Indonesia, efektivitas 

berasal dari kata efektif yang mempunyai arti memiliki pengaruh, efek, 

atau akibat. Efektif juga dapat diartikan sebagai memberikan hasil yang 

memuaskan. Dilihat dari dua definisi tentang efektivitas, maka 

efektivitas berkaitan erat pada terhadap tujuan yang telah ditetapkan. 

Hamalik (2001: 171) menyatakan bahwa pembelajaran yang efektif 

adalah pembelajaran yang menyediakan kesempatan belajar sendiri atau 

melakukan aktivitas seluas-luasnya kepada siswa untuk 

belajar.penyediaan kesempatan belajar sendiri dan beraktifitas seluas-
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luasnya diharapkan dapat membantu siswa dalam memahami konsep 

yang sedang dipelajari. 

Efektivitas adalah bagaimana seseorang berhasil mendapatkan 

dan memanfaatkan metode belajar untuk memperoleh hasil yang baik. 

Chong dan Magison (dalam Slameto 2010) mengartikan efektivitas 

merupakan kesesuaian antara siswa dengan hasil belajar. Pendapat 

tersebut dapat dikatakan bahwa efektivitas belajar merupakan langkah 

proses yang harus dilalui oleh peserta didik untuk mencapai hasil 

belajar yang maksimal. Efektivitas juga kemampuan peserta didik 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, menurut penulis 

efektivitas adalah suatu usaha yang berhasil dalam mencapai tujuan 

yang telah direncanakan. Berhasil dalam kinerja, waktu, dan kualitas 

keberhasilan. Dalam aktivitas belajar peserta didik diberi kesempatan 

belajar dengan bebas, untuk memudahkan peserta didik dalam belajar, 

respon peserta didik yang semangat dan innovative sehingga terdapat 

hasil belajar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

Belajar adalah suatu proses perubahan didalam kepribadian 

manusia, dan perubahan tersebut ditampkakkan dalam bentuk 

peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan 

kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, 

daya pikir, dan lain-lain kemampuan. (Thursan Hakim 2005: 1) 
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Dalam penelitian ini yang dimaksud belajar adalah usaha yang 

dilakukan seseorang, dimana berawal dari tidak bisa menjadi bisa, dan 

terdapat perubahan baik dalam perilaku, pengetahuan, keterampilan. 

Jadi yang dimaksud dengan efektivitas belajar adalah usaha 

yang dilakukan oleh peserta didik supaya mendapatkan hasil belajar 

yang memuaskan. Hasil belajar dapat dilihat dari kinerja siswa, 

evaluasi, tes, dan tingkah laku peserta didik dalam mengikut proses 

pembelajaran. 

b. Ciri-ciri Efektivitas Belajar 

Menurut Muhaimin (2011: 156) keefektifan pembelajaran dapat 

diukur melalui kecermatan penguasaan kemampuan atau perilaku 

siswa, kecepatan untuk kerja sebagai hasil belajar yang dicapai siswa. 

Menurut Firman (dalam Muhli 2011) bahwa keefektifan dalam program 

pembelajaran ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut:  

1. Berhasil menghantarkan siswa mencapai tujuan-tujuan 

instruksional yang telah ditetapkan. 

2. Memberikan pengalaman belajar yang atraktif, melibatkan siswa 

secara aktif sehingga menunjang pencapaian tujuan instruksional. 

3. Memiliki sarana-sarana yang menunjuang proses belajar mengajar. 

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Proses Belajar 

Menurut Syah (2008: 123) ada dua faktor yang sangat 

berpengaruh dalam kegiatan, agar efektif, yakni: 

1. Faktor Eksternal, yaitu faktor yang muncul dari luar diri individu, 

dapat dibedakan menjadi dua macam: 
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a) Faktor Non Sosial  

Faktor yang berupa kondisi alam (cuaca), sarana atau 

peralatan belajar dan waktu belajar. Kondisi alam (cuaca) yang 

dimaksud dalam faktor ini adalah kondisi alam yang tidak 

bersahabat dengan siswa dalam melakukan proses belajar seperti 

cuaca hujan badai yang membuat konsentrasi siswa terganggu, 

gempa bumi, dan lain-lain. Oleh karena itu seorang pelajar 

hendaknya dapat memilih waktu yang tepat untuk belajar supaya 

konsentrasi tetap terjaga begitu pula dengan sarana belajar, seperti 

meja belajar, alat tulis, dan perlengkapan lainnya, sangat 

berpengaruh dalam keefektifan belajar siswa. 

b) Faktor Sosial  

Faktor yang berupa keadaan lingkungan sekitar pelajar, baik 

lingkungan didalam rumah maupun diluar rumah. Faktor ini sangat 

perlu dipahami oleh pelajar, karena seringkali pelajar kurang 

menyadari bahwa faktor ini sangat berpengaruh dalam semangat 

belajarnya. 

2. Faktor Internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu. 

Faktor ini dibedakan menjadi dua macam: 

a) Faktor Psikologis 

Faktor Psikologis adalah faktor yang dapat mendorong dan 

memberi motivasi untuk lebih tekun belajarnya, diantaranya ialah: 

1) Adanya sifat kreatif pada setiap individu dan keinganan untuk 

maju. 
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2) Adanya keinginan untuk mendapatkan simpati dari orang lain 

terutama dari orang tua, guru, dan teman-teman. 

3) Didalam diri setiap pelajar terdpat siat ingin tahu dan ingin 

menyelidiki segala sesuatu cara lebih luas yang tentunya akan 

mendorong semangat belajarnya. 

b) Faktor Phisiologis 

Faktor Phisiologis adalah faktor yang sangat menentukan 

untuk mendorong dan memotivasi kegiatan belajar. Karena kondisi 

fisik seseorang akan selalu melatar belakangi semua kegiatan 

sehari-harinya termasuk dalam kegiatan belajar. Oleh karena itu 

seorang pelajar perlu mencari kiat-kiat bagaimana agar kondisi 

tubuhnya tetap sehat, diantaranya ialah: 

1) Memilki kebiasaan cara hidup sehat, seperti badan dan pakaian 

selalu bersih. 

2) Berusaha agar kebutuhan untuk tubuh selalu tercukupi, 

memperoleh gizi yang cukup sesuai yang diperlukan oleh 

tubuhnya. 

3) Berusaha untuk selalu bersikap simpatik dan berpenampilan ceria, 

gembira, dan penuh semangat. 

4) Melakukan latihan fisik dengan berolahraga yang cukup dan 

teratur. 

c) Faktor Pendekatan Belajar (approach to learning) 
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Faktor pendekatan belajar adalah upaya yang dilakukan 

siswa meliputi strategi, dan metode yang digunakan siswa untuk 

melaksanakan pembelajaran. 

1) Pengoganisasian belajar 

Pengorganisasian belajar erat kaitannya dengan bagaimana 

cara siswa membentuk kebiasaan dalam belajar. Dalam kehidupan 

sehari-hari, banyak kita jumapi adanya kebiasaan-kebiasaan belajar 

yang dapat menurunkan keefektifan belajar antara lain: belajar pada 

saat menjelang ujian atau tes akan diadakan, belajar dilakukan 

secara tidak teratur, contoh: tidak adanya jadwal belajar, menyia-

nyaiakan waktu belajar, siswa lebih banyak bermain. 

2) Hambatan mengorganisasikan belajar 

Hambatan yang dapat ditemui siswa dalam proses 

pembelajaran dapat diminimalkan pengorganisasian belajarnya dan 

mendorong mereka untuk mampu mengatur sendiri belajarnya dan 

tidak sangat tergantung dengan sumber yang ada diluar dirinya. 

d. Prnsip-prinsip Belajar Pada Pembelajaran Efektif 

Banyak ahli yang mengemukakan pendapat tentang prinsip belajar 

yang efektif, menurut (Hamzah dan Mohammad, 2013: 191) secara 

umum terdapat beberapa prinsip dasar pada pembelajaran efektif, yaitu: 

a. Perhatian 

b. Motivasi 

c. Keaktifan 

d. Keterlibatan langsung atau pengalaman 
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e. Pengulangan 

f. Tantangan 

g. Balikan atau penguatan 

h. Perbedaan individual. 

 

B. Kajian Penelitian Yang Relevan 

Tabel 2.2 Penelitian yang Relevan 

No. Nama Peneliti & 

Judul Penelitian 

Persamaan Perbedaan 

1. Nuzilal Huda 

(2016) 

 

Judul: 
Penerapan Model 

Pembelajaran 

Langsung dengan 

Teknik Ice 

Breaking untuk 

Meningkatkan 

Aktivitas Belajar 

dan Hasil Belajar 

Siswa Kelas 5 SDN 

Sitirejo 04 

Kabupaten Malang 

 

a. Menggunak

an metode 

Ice 

Breaking 
b. Penelitian 

Tindakan 

Kelas 

a. Penelitian 

dilakukan 

pada kelas 5 

SD 
b. Tujuan 

penelitian  

 

2. Sarikyon (2017) 

 

Judul:  

Analisis Ice 

Breaking Oleh 

Guru dalam 

Pembelajaran 
Matematika Kelas 

V di MI Mihtahul 

Huda Ngadireso 

Poncokusumo 

Malang 

a. Membahas Ice 

Breaking 

a. Penelitian 

Kualitatif 

b. Penelitian 

dilakukan pada 

kelas V SD 

c. Tujuan 

Penelitian 
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C. Kerangka Pikir 

Bagan 1 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi Ideal 

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 

proses pembelajaran pada satuan 

pendidikan diselenggara kan secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, 
menantang, me-motivasi peserta 
didik untuk berpartisipasi aktif. 

Kondisi Faktual 

Masih menggunakan metode yang 

kurang menarik perhatian siswa. 

Siswa cenderung bosan dan tidak 

memperhatikan pembelajaran. 

Permasalahan 

 

Efektivitas proses belajar siswa. 

Tindak Lanjut 

1. Mengurangi metode ceramah dalam kegiatan proses pembelajaran, 

dan mulai menerapkan metode yang dapat membuat siswa lebih 

aktif dan efektif dalam proses pembelajaran.  

2. Menerapkan ice breaking sebagai salah satu upaya meningkatkan 

efektifitas proses belajar siswa. 

Metode Penelitian 

Metode : Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

Teknik pengumpulan data: wawancara, observasi, dokumentasi. 

Instrument penelitian: Lembar wawancara, observasi proses belajar, observasi 

guru. 

Teknik analisis data: Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, 

penyimpulan. 

 

Hasil yang Diharapkan 

Menerapkan ice breaking dan efektif proses belajar siswa dapat meningkat. 


