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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas di tentukan oleh 

pendidikan yang berkualitas, sedangkan pendidikan yang berkualitas 

ditentukan oleh guru dan proses pendidikan yang berkualitas. Untuk 

memenuhi tujuan Undang-Undang 45 dalam meningkatkan sumberdaya 

masyarakat pemerintah berusaha meningkatkan kualitas pendidikan di  

Indonesia dengan memenuhi dan memperbaiki hal-hal yang dinilai kurang 

atau perlu di benahi demi tercapainya tujuan Pendidikan Nasional. 

Pendidikan Nasional(SIDIKNAS 2003:5) bertujuan mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan jalan 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokrtis serta bertanggung jawab. 

Memang tidak mudah untuk mencapai tujuan pendidikan, seperti yang 

telah ditulis dalam undang-undang pendidikan nasional, karena fakta yang 

ada kualitas pendidikan di Indonesia masih jauh dari kata sempurna, oleh 

sebab itu maka perlu perbaikan didalam berbagai aspek, termasuk 

pembelajaran, agar proses pembelajaran dapat belajar dengan efektif untuk 

mencapai tujuan pendidikan. 

  Samino dan Saring Marsudi (2012: 24) menyatakan belajar adalah 

“suatu usaha yang dilakukan oleh peserta didik agar mendapat perubahan , 

baik perubahan kognigtif, afektif , maupun psikomotorik”. Oleh sebab itu 

proses pembelajaran menjadi hal yang perlu diperhatikan, terutama oleh guru. 

Karena guru mempunyai factor yang sangat fital dalam proses belajar 
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mengajar, kegagalan dalam belajar mengajar lebih banyak disebabkan oleh 

guru. 

Pendidikan memang tidak bisa lepas dari proses pembelajaran, karena 

pembelajaran merupakan kegiatan yang terlaksana dalam proses pendidikan. 

Oleh karena itu guru didalam pembelajaran mempunyai peran sebagai leader, 

sebagai konseptor, motifator didalam pembelajaran. Maka dari itu guru 

sebagai salah satu penentu dari hasil pembelajaran. 

Dalam proses pembelajaran, kemampuan guru diuji untuk bisa 

meningkatkan minat dan motifasi belajar peserta didik, apa lagi dalam jenjang 

sekolah dasar dimana peserta didik belum bisa mengkondisikan dirinya 

sendiri, pada jenjang ini peserta didik sering tidak fokus dalam menerima 

pembelajaran, oleh sebab itu guru harus memahami kondisi psikis siswa agar 

mampu menciptakan suasana belajar yang baik , kondusif, dan efektif. 

Bukan sebaliknya, guru menciptakan suasana yang membuat siswa 

menjadi malas belajar, malas sekolah apalagi membuat siswa frustasi yang 

bisa menyebabkan psikis siswa terganggu. Karena sudah terjadi banyak kasus 

yang yang terjadi disekolah dasar guru mencbuli siswanya, kekerasan yang 

dilakukan guru terhadap siswanya dan lain sebagainya. 

Maka dari itu guru dituntut untuk menciptakan suasana belajar-

mengajar yang nyaman, aman dan menyenagkan bagi siswa, agar siswa 

merasa nyaman didalam menjalankan aktifitasnya, aman dari tekanan dan 

gangguan dan merasa senang dalam menjalankan kegiatan belajar. Untuk 

menciptakan suasana yang nyaman, aman, dan menyenagkan harus tersedia 

tenaga pendidik yang professional, cerdas, kreatif, inofatif dan mempunyai 

jiwa mengajar. 

Karena dengan guru yang professional dan cerdas, suasana belajar 

mengajar akan lebih nyaman, aman dan enjoy dirasakan oleh siswa sehingga 

siswa akan merasa rindu atau nyandu dengan pembelajaran disekolah dan 

akan tercapai apa yang menjadi cita-cita dan tujuanya. 

Modifikasi kegiatan pembelajaran merupakam hal yang mutlak 

dilakukan oleh seorang guru khususnya guru sekolah dasar agar peserta didik 
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tidak mengalami kejenuhan, karena siswa sekolah dasar Seringkali dalam 

kegiatan pembelajaran peserta didik menjadi kurang fokus karena kegiatan 

pembelajaran berlangsung monoton.  

Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga profesi dan 

kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.  Tertuang 

dalam Undang-Undang RI No. 20 pasal 40 ayat 2 tahun 2003 tentang sistem 

Pendidikan Nasional yang berbunyi: “Menciptakan suasan pendidikan yang 

bermakna menyenagkan, kretif, dinamis dan dialogis. Mempunyai komitmen 

secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan.” 

B. Fokus Penelitian Ice Breaking 

Berdasarkan identifikasi masalah datas dapat diperoleh rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan peran ice breaiking dalam pembelajara SD Negeri 2 

Tempuran kecamatan Wanayasa Banjarnegara? 

2. Mendeskripsikan bagaimana guru memberikan ice breaking terhadap 

siswa? 

3. Mendeskripsikan tangapan siswa terhadap ice breaking yang di berikan 

guru? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui peran ice breaking pembelajar di SD Negeri 2 

Tempuran kecamatan Wanayasa Banjarnegara 

2. Untuk mengetahui guru memberikan ice beraking terhadap siswa 

3. Untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap ice breaking yang dilakukan 

oleh guru? 

D. Manfaat penelitian 

Manfaat dalam penelitian bisa kita lihat dengan tiga faktor 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan dari penelitian ini dapat menambah wawasan dalam dunia 

pendidikan mengenai pembelajaran yang dilakukan oleh guru. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru 

Dengan adanya penelitian ini, guru dapat menambah wawasan     

tentang ice breaking didalam pembelajaran. 

b. Bagi sekolah 

Kualitas sekolah meningkat dengan keberhasilan guru dalam   

pembelajara di kelas 

c. Bagi siswa 

   Dengan ice breaking dapat meningkatkan motivasi belajar siswa di 

dalam kelas 

d. Bagi peneliti 

 Mendapatkan pengalaman manfaat menggunakan ice breaking     

yang dapat diterapkan di lapangan. 

 

 


