
 

 

UPAYA MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR SISWA 

MENGGUNAKAN ICE BREAKER MATA PELAJARAN SKI SISWA 

KELAS VIII B MTS MA’ARIF KLEGO KECAMATAN JENANGAN 

KABUPATEN PONOROGO 

 

SKRIPSI 

Diajukan Kepada 

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan 

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan 

 

 

OLEH 

NIBAR DESTIAN ARKIANTO 

NIM: 210315270 

 

  

JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO 

MEI  2019 



 

 

UPAYA MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR SISWA 

MENGGUNAKAN ICE BREAKER MATA PELAJARAN SKI SISWA 

KELAS VIII B MTS MA’ARIF KLEGO KECAMATAN JENANGAN 

KABUPATEN PONOROGO 

 

SKRIPSI 

 

 

OLEH 

NIBAR DESTIAN ARKIANTO 

NIM: 210315270 

  

 

 

JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO 

MEI  2019 



 
 

 

ABSTRAK 

 

Arkianto,Nibar Destian. 2019. Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa 

Menggunakan Ice Breaker Mata Pelajaran SKI Siswa Kelas VIII B MTs 

Ma’arif Klego Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Skripsi. 

Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu keguruan 

InstitutAgama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing, Drs. Waris, M.Pd. 

 

Kata Kunci: Motivasi Belajar, Ice Breaker 

 

Penelitian ini dilatar belakangi dengan masalah proses pembelajaran yang 

kurang menarik dan menyenangkan, sehingga siswa merasa bosan, jenuh, dan kurang 

minat atau bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Hal ini disebabkan 

karena seorang guru ketika pembelajaran berlangsung hanya menggunakan metode 

ceramah dan monoton. 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar pada proses 

pembelajaran kelas VIII B MTs Ma’arif Klego Kecamatan Jenangan Kabupaten 

Ponorogo dengan menggunakan ice breaker. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan model penelitian 

Kemmis dan Taggart yang terdiri atas perencanaan, tindakan, observasi, refleksi. 

Subjek penelitian adalah siswa kelas VIII B MTs Ma’arif Klego. Metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah angket motivasi belajar siswa dan 

observasi motivasi belajar siswa. Teknik analisis data menggunakan statistik 

deskriptif kuantitaif untuk menganalisis data angket motivasi belajar siwa dan 

deskriptif kualitatif untuk menganalisis hasil observasi motivasi belajar siswa.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ice breaker dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa kelas VIII B MTs Ma’arif Klego Kecamatan 

Jenangan Kabupaten Ponorogo. Pada siklus I skor motivasi belajar siswa 71 dalam 

kategori tinggi dan terdapat 14 siswa dari 18 siswa yang ada, yang mendapatkan skor 

motivasi belajar dalam kategori tinggi tapi masih ada siswa yang mendapatkan skor 

motivasi belajar dalam kategori rendah. Pada siklus II rata-rata skor motivasi belajar 

siswa meningkat lagi menjadi 84 (kategori sangat tinggi). Penelitian berhenti pada 

siklus II karena hasil yang diperoleh pada siklus II sudah memenuhi kriteria 

keberhasilan yang telah ditetapkan yaitu 90% siswa kelas VIII B memperoleh skor 

motivasi belajar dalam kategori tinggi. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi setiap manusia 

karena untuk membentuk kepribadian setiap manusia oleh karena itu setiap anak 

bangsa wajib untuk menempuh pendidikan. Dengan pendidikan bangsa ini 

menjadi maju. Sesuai dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang 

sistem pendidikan nasional, fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.1 

Dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 disebutkan bahwa pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spriritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.2 

Pendidikan dalam arti luas adalah segala pengalaman belajar yang dilalui 

peserta didik dengan segala lingkungan dan sepanjang hayat. Pada hakikatnya 

kehidupan mengandung unsur pendidikan karena adanya interaksi dengan 

lingkungan, namun yang penting bagaimana peserta didik menyesuaikan diri 

 
1  Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 (http://htl.unhas.ac.id. Diakses 12 Desember 

2018). 
2Ibid. 

http://htl.unhas.ac.id/
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dan menempatkan diri dengan sebaik-baiknya dalam berinteraksi dengan 

semua itu dan dengan siapapun.3 

Dapat dijelaskan bahwa pendidikan merupakan segala sesuatu atau 

segala kegiatan yang telah dilalui peserta didik semasa hidupnya. Kehidupan 

mengandung unsur pendidikan karean adanya interaksi dengan lingkungan. 

Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa usaha-usaha pendidikan 

ditujukan pada halusnya budi, cerdasnya otak, dan sehatnya badan. Ketiga 

usaha itu akan menjadikan lengkap dan laras bagi manusia.4 

Pendidikan merupakan suatu hal yang penting bagi setiap manusia karena 

untuk membentuk akhlak atau perilaku manusia.  Kualitas Negara ditentukan 

dari pendidikannya. Rendahnya kualitas pendidikan pada suatu Negara akan 

merendahkan kualitas Negara. Begitu sebaliknya, tingginya kualitas 

pendidikan akan meninggikan kulitas suatu Negara. Pendidikan bertujuan 

untuk menjadikan manusia  berilmu yang memiliki budi pekerti yang baik  

Keberhasilan proses pembelajaran sebagai proses  pendidikan ditentukan 

oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang dimaksud misalnya guru, siswa, 

kurikulum, lingkungan sosial, dan lai-lain. Namun dari faktor itu, guru dan 

siswa adalah faktor terpenting.5 Di tingkat satuan pendidikan, gurulah yang 

berperan penting dalam pendidikan. Guru menjadi pejuang di garis depan 

 
 3 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2006), 17. 

4 Ni Luh Sustiawati, Kontribusi Seni Tari Nusantara dalam Membangun Pendidikan 

Multikultur, Mudra Jurnal Seni Budaya, (Online),Vol.26, 2 Juli 2011.128.(https://coe.ac.ukdiakses 
12 Desember 2018). 

5Fasikhin. Impelentasi Qantum Teaching Dalam meningkatkan Kualitas Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam Siswa Kelas IXC SMP Negeri 1 Purwanegara Kabupaten Banjarnegara 

Tahun Pelajaran 2011-2012. Jurnal Kependidikan Al Qalam,(onlie) Vol. IX 2012, 70. 

(http://digilib.uin-suka.ac.id. Diakses 12 Desember 2018). 

https://coe.ac.uk/
http://digilib.uin-suka.ac.id/
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untuk membentuk insan-insan Indonesia bukan sekedar cerdas dalam 

pemahaman terhadap pengetahuan, tetapi cerdas secara afektif dan 

psikomotorik seperti yang dicanangkan dalam fungsi dan tujuan pendidikan 

nasional.6 

Guru dan siswa merupakan faktor penting dalam keberhasilan proses 

pembelajaran di kelas. Terutama guru, guru harus pandai memilih strategi apa 

yang tepat untuk digunakan agar siswa aktif terlibat dalam pembelajaran 

sehingga materi yang disampaikan dapat dipahami oleh siswa. 

Salah satu hal yang terpenting bagi seorang  guru adalah hendaknya 

memegang teguh komitmen ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, 

dan tut wuri handayani. 

Ing ngarsa sung tuladha, beraksentuasi pada makna bahwa guru harus di 

depan menjadi panutan, dapat digugu dan ditiru atas semua perkataan dan 

perbuatannya. Ing madya mangun karsa, yaitu mampu menjadi mediator untuk 

menjadikan siswanya berkarya dan berkehendak atas kemampuan masing-

masing. Tut wuri handayani, dengan maksud guru harus mampu mendorong 

dari belakang terhadap anak didiknya untuk senantiasa berbuat yang lebih 

bermanfaat bagi dirinya sendiri, bangsa dan negara.7 

Seorang guru wajib untuk mengamalkan dan menghayati semboyan ing 

ngarsa sung tuladha ing madya mangun karsa dan tut wuri handayani. 

Semboyan tersebut hal yang penting bagi guru. Guru adalah artis di kelas, jadi 

 
 6  Asis Saefuddin dan Ika Berdiati, Pembelajaran Efektif (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2014), 2-3. 
7 Thoifuri, Menjadi Guru Inisiator (Kudus: Rasail Media Grup, 2008),15. 
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guru harus menjadi suri tauladan bagi siswanya. Guru juga harus dapat 

mengembangkan potensi yang dimiliki siswa, dan harus selalu memotivasi 

siswa agar semangat dan antusias dalam proses pembelajaran. 

Dalam pembelajaran guru seharusnya dapat memberikan dorongan dalam 

diri siswa yaitu berupa motivasi. Karena motivasi sangat penting untuk 

tercapainya tujuan pembelajaran. Dengan adanya motivasi maka kebutuhan 

dalam diri siswa terpenuhi, jika kebutuhan dalam diri siswa terpenuhi maka 

akan menimbulkan kelakuan untuk mencapai tujuan. Kebutuhan ini timbul oleh 

karena adanya perubahan  dalam diri siswa atau disebabkan oleh perangsang  

kejadian-kejadian di lingkungan siswa. Begitu terjadi perubahan tadi maka 

akan timbul energi, timbulnya kebutuhan ini yang menimbulkan motivasi. 8 

Maka untuk memenuhuhi kebutuhan dalam diri siswa untuk 

menimbulkan motivasi maka diperlukan strategi pembelajaran yang tepat agar 

motivasi belajar siswa meningkat dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

Guru yang baik menerapkan metode positif untuk memotivasi siswa 

sehingga mereka bersemangat untuk belajar dan merasa dihargai, mau bekerja 

giat, mengikuti peraturan.9 Guru yang baik akan menjadi idola siswanya. Guru 

yang baik mengorganisasikan seluruh pekerjaanya untuk memudahkan 

siswanya belajar atau bagaimana belajar, bukan untuk memudahkan kerja 

dirinya. Guru yang baik memahami cara belajar siswanya. Disinilah esensi 

 
8Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016),160. 
9Abdul Majid, Strategi Pembelajaran (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014),306. 
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psikologi pendidikan atau psikologi pembelajaran perlu mewarnai pendekatan 

dan cara kerja guru dalam memberikan layanan kepada siswanya. 10 

 Guru yang baik adalah guru yang dapat memberikan motivasi kepada 

siswanya serta dapat memahami gaya belajar siswa sehingga mereka dapat 

bersemangat untuk belajar dan aktif dalam proses pembelajaran. 

Belajar adalah usaha untuk membentuk hubungan antara stimulus dan 

respon. Pandangan ini dikemukakan oleh aliran psikologi yang dipelopori oleh 

Thorndike aliran Koneksionisme. Menurut aliran  Koneksionisme orang belajar 

karena menghadapi masalah yang harus dipecahkan. Masalah itu merupakan 

perangsang atau stimulus terhadap individu. Kemudian individu itu 

mengadakan respon terhadap stimulus, dan bila reaksi itu berhasil, maka 

terjadilah hubungan stimulus dan respon terjadi pula peristiwa belajar.11 

 Hubungan antara stimulus dan respon itu berhasil maka terjadilah 

peristiwa belajar. Indikasi keberhasilan belajar terletak pada kualitas respon 

yang dilakukan siswa terhadap stimulus yang diterima dari guru. Stimulus 

yaitu apa saja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar misalnya 

perasaan, pikiran,perkataan .Sedangkan respon adalah reaksi yang diberikan 

siswa ketika belajar misal; semangat, perhatian, dan keaktifan dalam proses 

pembelajaran. 

Siswa memiliki motivasi yang tinggi terhadap minatnya dengan rasa 

ingin tahu yang besar dan energi yang berlimpah. Namun apabila siswa tidak 

 
10  Sudarwan Danim dan Khairil, Psikologi Pendidikan (Dalam Perspektif Baru) 

(Bandung, Alfabeta, CV. 2014),114. 
11Mustaqim dan Abdul Wahib, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2010),60-61. 
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termotivasi dalam belajar, berarti ada hal yang membuat ia tidak berminat 

dalam belajar dan kurang rasa ingin tahu dari pelajaran tersebut. sehingga 

energinya digunakan pada aktivitas lain.12 Guru hendaknya segera memahami 

apa yang terjadi pada anak tersebut dan segera mengatasi masalah tersebut 

dengan cara yang efektif 

Hernowo mengungkapkan, “Learning is most effective when it’s fun.” 

Belajar akan berlangsung sangat efektif jika berada dalam keadaan yang 

menyenangkan. Ditambah pendapat Dave Meier yang dikutip dari Buku karya 

Hernowo, menyenangkan atau membuat suasana belajar dalam keadaan 

gembira bukan berarti menciptakan suasana ribut dan hura-hura. Kegembiraan 

berarti bangkitnya minat, adanya keterlibatan penuh, serta nilai yang 

membahagiakan pada diri pembelajar.13 

Salah satu cara untuk untuk meningkatkan motivasi belajar siswa 

adalah dengan cara ice breaker. Kenapa ice breaker? Ternyata rata-rata orang 

mampu konsentrasi pada fokus tertentu hanya sekitar 15 hingga 25 menit, 

setelah itu konsentrasi cenderung kembali buyar. 15-25 menit berarti tidak 

sampai satu jam pelajaran, setelah itu konsentrasi bisa buyar, apalagi jika ada 

guru yang mengajar di jam-jam terakhir, maka banyak siswa yang sudah sulit 

untuk konsentrasi, hal ini sering ditemui ketika mengajar, dan ini adalah 

tantangan bagi guru.14Menurut M. Said ice breaker adalah permainan atau 

 
12Ahmad Badarudin,  Peningkatan Motivasi Belajar Siswa Melalui Konseling Klasikal 

(Padang: CV. Abe Kreatifindo, 2015),8. 
 13 Ibid., 3. 

14Rian Abi Hidayat, 100 Ice Breaker For Teaching (Jakarta: Guepedia, 2018),9. 
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kegiatan yang berfungsi untuk mengubah suasana kebekuan dalam kelompok.15 

Tujuan dari diadakannya ice breaker adalah untuk mengubah suasana 

kebekuan dalam kelompok agar pembelajaran lebih efektif dan tujuan 

pembelajaran dapat tercapai. 

Pada hari pertama mengajar di MTs ma’arif klego sebagai mahasiswa 

magang 2 saya mengamati dan menemukan beberapa masalah pada kelas VIII 

B yang pertama kurangnya motivasi siswa dalam pembelajaran hal ini 

dibuktikan dengan siswa asyik dengan dunianya sendiri. Yang kedua siswa 

kurang konsentrasi dalam belajar dibuktikan dengan hanya diam saja dan 

kurang aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga kurangnya semangat belajar 

siswa. Hal ini terlihat ketika pembelajaran berlangsung siswa terlihat 

mengantuk dan bahkan ada yang tidur karena saat itu pembelajaran pada jam 

terakhir. Yang keempat  masih adanya guru yang belum menerapkan 

permainan Ice Breaker dalam pembelajaran. Bu Titien Uswiyati selaku guru di 

MTs Ma’arif Klego mengatakan dalam pembelajaran masalah yang sering 

terjadi adalah siswa sering ngobrol sendiri, ngantuk, dan kurang semangat 

dalam pembelajaran. Untuk mengatasi hal tersebut beliau hanya menegurnya 

saja. Selanjutnya Bapak Basori guru Mts Ma’arif Klego mengatakan bahwa 

belum menerapkan Ice Breaker dalam pembelajaran.  Selain itu siswa di kelas 

VIII B masih menyukai dengan metode ceramah atau bercerita.16 

 

 
15 M. Said, 80+ Ice Breaker Games: Kumpulan Permainan penggugah Semangat 

(Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010),1. 
16Hasil Observasi di MTs Ma’arif  Klego 20 Oktober 2018 
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Dari hasil wawancara yang saya lakukan dengan siswa kelas VIII B 

MTs Ma’arif Klego Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo bernama Zahra 

pada hari Selasa, 15 Agustus 2019 ditemukan bahwa, siswa merasa bosan saat 

pembelajaran SKI berlangsung.17 

Selain itu dari hasil wawancara yang saya lakukan dengan Lutfi selaku 

siswa kelas VIII B MTs Ma’arif Klego Kecamatan Jenangan Kabupaten 

Ponorogo ditemukan bahwa, siwa merasa tidak semangat saat pembelajaran 

SKI berlangsung.18 

 Hal ini menandakan masih rendahnya ketertarikan siswa dengan 

permainan ice breaker. Permasalah-permasalahan diatas mengindikasikan 

kurangnya motivasi belajar siswa. Mencermati masalah tersebut, maka penulis 

ingin melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran sehingga dapat 

membantu siswa dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Salah satu cara 

adalah dengan menggunakan ice breaker pada  pembelajaran. Diharapkan 

dengan menggunakan ice breaker, pembelajaran menjadi menyenangkan. 

Siswa yang sebelumnya tidak ada motivasi menjadi lebih semangat, aktif, dan 

konsentrasi saat pembelajaran. 

Peneliti memilih meniliti di kelas VIII B MTs Ma’arif Klego 

Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo pada pembelajaran SKI. Di kelas 

VIII B teknik pembelajaran yang digunakan kebanyakan ceramah atau 

bercerita sehingga siswa banyak yang tidak memperhatikan dan cenderung 

 
17  Wawancara dengan siswa kelas VIII B MTs Ma’arif Klego Kecamatan Jenangan 

Kabuapaten Ponorogo pada Kamis, tanggal 15 Agustus 2019 pukul 10.00 
18 Ibid. 
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ramai. Perasaan bosan yang dibiarkan terus menerus akan menyebabkan 

motivasi belajar siswa kurang.   

Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul 

“UPAYA MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR SISWA 

MENGGUNAKAN ICE BREAKER MATA PELAJARAN SKI SISWA 

KELAS VIII B DI MTS MA’ARIF KLEGO KECAMATAN JENANGAN 

KABUPATEN PONOROGO.”  

 

B. Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah 

Dari latar belakang diatas dapat di identifikasi, masalahnya sebagai 

berikut : 

1. Siswa kuang semangat dalam belajar 

2. Pembelajaran pada jam terakhrir sehingga siswa kelihatan lelah dan 

mengantuk. 

3. Kurang motivasi dalam belajar. 

4. Siswa tidak konsentrasi dalam belajar. 

5. Siswa tidak aktif dalam pembelajaran. 

6. Masih adanya guru yang belum menerapkan ice breaker dalam 

pembelajaran. 

Permasalahan ini akan dibatasi pada masalah nomor 3 yaitu tentang 

kurangnya motivasi belajar, yang akan diatasi dengan ice breaker 
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C. Rumusan Masalah 

Bagaimana penggunaan ice breaker dalam meningkatkan motivasi belajar 

siswa dalam mata pelajaran SKI kelas VIII B di MTs Ma’arif Klego 

Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian tindakan kelas bertujuan untuk memperbaiki proses 

pembelajaran, maka tujuan penelitian ini adalah meningkatkan motivasi belajar 

pada pembelajaran SKI di kelas VIII B MTs Ma’arif Klego Kecamatan 

Jenanagan Kabupaten Ponorogo menggunakan ice breaker. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilaksanakan di kelas VIII B MTs Ma’arif  Klego, 

Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo ini diharapkan bermanfaat bagi  

semua pihak terkait, manfaat tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Seacara Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan 

referensi terkait dengan pembelajaran menggunakan ice breaker untuk 

meningkatkan motivasi belajar siswa  dalam proses pembelajaran. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Guru 

1) Sebagai bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan motivasi 

belajar siswa. 
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2) Sebagai acuan untuk memperbaiki proses belajar selanjutnya. 

3) Memberikan wawasan mengenai penggunaan ice breaker. 

b. Bagi Siswa 

Diharapkan dengan penerapan ice breaker ini diharapkan motivasi 

belajar siswa meningkat. 

c. Bagi Peneliti 

1) Mengetahui gaya belajar dan karakteristik siswa yang 

beranekaragam. 

2) Memberikan motivasi bagi peneliti agar peneliti terus giat belajar, 

bereksplorasi dan tetap terus semangat mengembangkan ice breaker 

dalam pembelajaran. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Agar lebih mudah memahami pembahasan penelitian tindakan kelas ini, 

maka penulis membagi lima bab, dan masing-masing bab dibagi lagi menjadi 

sub-sub bab. Adapun sistematika pembahasan penelitian tindakan kelas ini 

adalah sebagai berikut: 

BAB I berisi Pendahuluan yang merupakan pola dasar atau tempat 

berpijak dari keseluruhan proposal ini. Yang terdiri dari: latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II membahas tentang telaah hasil penelitian terdahulu, kerangka 

berfikir dan pengajuan hipotesis tindakan dan landasan teori teoritik yang berisi; 
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motivasi belajar, fungsi motivasi, prinsip-prinsip motivasi, ice breaker, 

pentingya ice breaker dalam pembelajaran. 

BAB III menguraiakan tentang metode penelitian yang mencakup objek 

penelitian, setting subjek penelitian, variabel yang diamati, dan prosedur 

penelitian. 

BAB IV berisi tentang gambaran singkat setting lokasi penelitian, 

penjelasan data per siklus, proses analisis data per siklus, dan  hasil penelitian 

yang telah dilakukan tentang penerapan ice breaker pada pembelajaran SKI 

kelas VIII B  MTs Ma’arif Klego. 

BAB V yaitu penutup, yang berisi kesimpulan dan saran-saran serta kata 

penutup. 
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 BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN TEORI, 

KERANGKA BERFIKIR DAN PENGAJUAN HIPOTESIS TINDAKAN 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan pengamatan penulis penelitian seperti seperti ini juga pernah 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya, diantaranya : 

1. Pengaruh teknik pembelajaran ice breaking terhadap motivasi belajar pada 

mata pelajaran IPA kelas III MI Masyariqul Anwar 4 Suka Bumi Bandar 

Lampung oleh Reni Anggraini dari UIN Raden Intan Bandar Lampung. 

Menunjukkan ada pengaruh penggunaan Ice Breaking terhadap motivasi 

belajar siswa. Kelas eksperimen menggunakan pembelajaran ice breaking, 

memeperoleh hasil motivasi siswa memiliki rata-rata skor 90.97647. 

Adapun kelas kontrol memiliki skor rata-rata motivasi belajar 88. 3478. 

Penelitian yang dilakukan oleh Reni menggunakan metode kuantitatif, 

sedangkan penelitian yang akan saya lakukan adalah menggunakan metode 

penelitian tindakan kelas.1 

2. Pengaruh penerapan ice breaking terhadap prestasi belajar siswa 

pada pelajaran pendidikan agama Islam di SMP 10 Nopember 

Buduran Sidoarjo oleh Yulianti Kurnia Dewi dari IAIN Sunan 

Ampel Surabaya. Penelitian yang dilakukan oleh Yulianti 

 
1 Reni Anggraini, “pengaruh teknik pembelajaran ice breaking terhadap motivasi belajar 

pada mata pelajaran IPA kelas III MI Masyariqul Anwar 4 Suka Bumi Bandar Lampung,” 

(Skripsi: UIN Raden Intan Bandar Lampung,2018),70. 
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menggunakan metode kuantitatif dan variabelnya prestasi belajar. 

Penerapan Ice breaking  terdapat korelasi sedang antar variabel x 

dan y, artinya terdapat pengaruh yang cukup antara penerapan ice 

breaking dengan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI di 

SMP sepuluh Nopember Buduran Sidoarjo.2 Penelitian yang akan 

saya lakukan adalah penelitian tindakan kelas dan variabelnya 

adalah motivasi belajar. 

3. Peningkatan Perhatian Siswa Pada Proses Pembelajaran Kelas III Melalui 

Permainan ice breaking di SD Negeri Gembongan Kecamatan Sentolo 

Kabupaten Kulon Progo oleh Miftahur Reza Rahmat dari UNY (Universitas 

Negeri Yogyakarta). Penelitian ini menggunakan model Kurt Lewin. Bahwa 

dengan menggunakan ice breaking pada proses pembelajaran perhatian 

siswa mengalami peningkatan.3 Penelitian yang akan saya lakukan 

menggunakan ice breaker untuk meningkatkan motivasi belajar siswa 

dengan menggunakan penelitian tindakan kelas model Kemmis. Perbedaan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Miftahur Reza Rahmat terletak pada 

variabelnya yaitu motivasi belajar sedangkan Miftahur Reza  perhatian  

siswa. 

 

 

 
2Yulianti Kurnia Dewi,“Pengaruh Penerapan Ice Breaking Terhadap Belajar Siswa Pada 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP 10 Nopember Buduran Sidoarjo,” (Skripsi: IAIN 

Sunan Ampel Surabaya, 2013),126. 
3Miftahur Reza Rahmat, “Peningkatan Perhatian Siswa Pada Proses Pembelajaran Kelas 

III Melalui Permainan Ice Breaking di SD Negeri Gembongan Kecamatan Sentolo Kabupaten 

Kulon Progo,” (Skripsi: UNY, 2015),83. 



 
 
 
 

15 
 

 

B. Landasan Teori 

1. Motivasi Belajar 

Motivasi menurut Mc. Donald dalam Syaiful adalah suatu perubahan 

energi di dalam pribadi seseorang yang ditandai timbulnya afektif 

(perasaan) dan reaksi untuk mencapai tujuan. Teori ini menekankan bahwa 

motivasi disebabkan oleh proses pencapaian tujuan yang dapat dilihat dari 

emosi dan reaksi sebagai akibat terjadinya perubahan energi di dalam diri 

seseorang.4 

Dapat dijelaskan motivasi merupakan suatu perubahan energi dalam 

diri seseorang, sehingga energi tersebut dapat menimbulkan aksi untuk 

mencapai tujuan tertentu. 

Selain itu, motivasi dapat dikatakan sebagai dorongan psikologis pada 

seseorang sehingga melakukan tindakan untuk mencapai tujuan tertentu baik 

secara sadar maupun  tidak sadar. Hal ini di dukung oleh syaiful dalam 

Achmad , yang menguatkan bahwa motivasi adalah gejala psikologis dalam 

bentuk dorongan yang timbul pada diri seseorang sadar atau tidak sadar 

melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu.5 

Menurut Dwiwanjono motivasi berasal dari bahasa latin yaitu 

motivum, berarti alasan tentang sesuatu terjadi, alasan tentang sesuatu hal itu 

bergerak atau berpindah. Kata motivum diartikan dalam bahasa Inggris, 

 
4Ahmad Badarudin, Peningkatan Motivasi Belajar Siswa Melalui Konseling Klasikal,12-

13 
5Ibid. 
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yaitu motivation.6 

Menurut Dimyati dan Mudjiono motivasi dipandang sebagai dorongan 

mental yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku manusia, termasuk 

perilaku belajar. Ada tiga komponen utama dalam motivasi yaitu kebutuhan, 

dorongan, dan tujuan. Kebutuhan terjadi individu merasa tidak ada 

keseimbangan antara apa yang ia miliki dan ia harapkan. Dorongan 

merupakan kekuatan mental untuk melakukan kegiatan dalam rangka 

memenuhi harapan. Tujuan adalah hal yang ingin dicapai oleh seseorang 

individu. Tujuan tersebut mengarahkan perilaku dalam hal ini perilaku 

belajar.7 Kebutuhan menurut Maslow dapat dikelompokkan menjadi 5 

tingkat yaitu: 1) kebutuhan fisiologis (physiological needs). Kebutuhan ini 

paling rendah tingkatannya, dan memerlukan pemenuhan yang paling 

mendesak, misalnya kebutuhan akan makanan, minuman, air, dan udara. 2) 

kebutuhan rasa aman (safety need). Suatu kebutuhan yang mendorong 

individu untuk memperoleh ketenteraman, kepastian, dan keteraturan dari 

keadaan lingkungannya, misalnya kebutuhan akan pakaian dan tempat 

tinggal. 3) kebutuhan kasih sayang (belongingness and love needs). 

Kebutuhan ini mendorong individu untuk mengadakan hubungan aktif atau 

ikatan emosional dengan individu lain, baik dengan sesama jenis maupun 

dengan berlainan jenis, di lingkungan keluarga atau di lingkungan 

masyarakat, misalnya rasa disayangi, diterima, dan dibutuhkan oleh orang 

lain. 4) kebutuhan akan harga diri (esteem needs).  Kebutuhan ini terdiri dari 

 
6Husamah et al.,  Belajar dan Pembelajaran (Malang: UMM Press , 2018),20. 
7Ibid. 
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dua bagian. Pertama adalah penghormatan atau penghargaan dari diri 

sendiri, dan kedua adalah penghargaan dari orang lain. Misalnya hasrat 

untuk memperoleh kekuatan pribadi dan mendapat penghargaan atas apa-

apa yang dilakukannya. 5) kebutuhan akan aktualisasi diri (need for self 

actualization). Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang paling tinggi dan 

akan muncul apabila kebutuhan yang ada dibawahnya sudah terpenuhi 

dengan baik. Misalnya seorang pemusik menciptakan komposisi musik atau 

seorang ilmuwan menemukan suatu teori yang berguna bagi kehidupan.8 

Motivasi merupakan kondisi psikologis yang mendorong seseorang 

untuk dapat melakukan sesuatu. Hal ini juga berlaku dalam kegiatan belajar, 

bahwa hasil belajar akan menjadi optimal bila adanya motivasi yang tepat 

dari orang yang ada di lingkungan tempat proses belajar itu berlangsung.  

Motivasi juga memiliki peran atau fungsi dan keterkaitan dalam 

belajar karena motivasi akan menentukan identitas usaha belajar yang 

dilakukan siswa. Sehubungan dengan itu Winkel berpendapat bahwa 

motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa 

untuk menimbulkan kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan 

belajar itu, maka tujuan yang dikehendaki siswa tercapai. Sedangkan 

Sudirman mengatakan bahwa motivasi belajar adalah keseluruhan daya 

penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang 

menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberi arah pada 

kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu 

 
8Ibid.,20-21. 
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tercapai.9 

Dapat dijelaskan bahwa motivasi belajar merupakan seluruh energi 

dalam diri siswa yang mengakibatkan siswa menjadi tertarik untuk 

mengikuti proses pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran menjadi 

tercapai. 

Menurut Sardiman motivasi juga dapat dikatakan serangkaian usaha 

untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu, sehingga seseorang mau dan 

ingin melakukan sesuatu, dan bila ia tidak suka, maka akan berusaha 

meniadakan atau mengelakkan perasaan tidak suka itu. Jadi motivasi itu 

dapat dirangsang oleh faktor dari luar, tetapi motivasi itu adalah tumbuh di 

dalam diri seseorang. Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan 

sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan 

kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar. 

Sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. 

Dikatakan keseluruhan, karena pada umumnya ada beberapa motif yang 

bersama-sama menggerakkan siswa untuk belajar. Motivasi belajar adalah 

faktor psikis yang bersifat non intelektual. Peranannya yang khas adalah 

dalam hal penumbuhan gairah, merasa senang dan semangat belajar. 

Ibaratnya seseorang itu menghadiri suatu ceramah, tetapi karena ia tidak 

tertarik pada materi yang diceramahkan, maka tidak  akan mencamkan, 

apalagi mencatat isi ceramah isi ceramah tersebut.10 Motivasi belajar adalah 

 
9Ibid.,22 
10 Sardiman, Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar ( Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 

2006),75. 
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dorongan dalam diri seseorang yang timbul untuk melakukan suatu 

tindakan, guru harus memiliki gaya belajar yang kreatif dan menarik agar 

siswa tertarik pada apa yang disampaikan oleh guru sehingga siswa merasa 

senang dan semangat dalam belajar. 

Motivasi belajar adalah seluruh daya penggerak psikis di dalam diri 

siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan kegiatan 

belajar, dan memberikan arah pada kegiatan belajar demi mencapai tujuan. 

Mulyasa menyatakan bahwa motivasi adalah tenaga pendorong atau penarik 

yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu. Siswa 

akan belajar sungguh-sungguh apabila memiliki motivasi tinggi. Dalam 

kaitan ini guru dituntut memiliki kemampuan membangkitkan motivasi 

belajar siswa sehingga siswa dapat mencapai tujuan belajar.11 

Jadi motivasi belajar adalah daya penggerak dalam diri siswa yang 

timbul untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Apabila siswa tidak 

memiliki motivasi belajar maka tujuan pembelajaran tidak akan tercapai. 

Motivasi dapat dibagi menjadi dua jenis: 1) motivasi intrinsik dan 2) 

motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang tercakup di 

dalam situasi belajar dan menemui kebutuhan dan tujuan-tujuan murid. 

Motivasi ini sering juga disebut motivasi murni. Motivasi sebenarnya yang 

timbul dalam diri siswa sendiri, misalnya keinginan untuk mendapat 

keterampilan tertentu, memperoleh informasi dan pengertian, 

mengembangkan sikap untuk berhasil, menyenangi kehidupan, menyadari 

 
11Husamah, Belajar dan Pembelajaran,22. 
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sumbangannya terhadap usaha kelompok, keinginan diterima oleh orang 

lain, dan lain lain. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang hidup dalam diri 

siswa dan berguna dalam situasi belajar yang fungsional. Dalam hal ini 

pujian atau hadiah atau sejenisnya tidak diperlukan oleh karena tidak akan 

menyebabkan siswa bekerja atau belajar untuk mendapatkan pujian atau 

hadiah itu. Seperti yang dikatakan oleh Emerson dalam Oemar Hamalik, 

The reward of a thing well done is to have done it. Jadi jelaslah bahwa 

motivasi intrinsik adalah bersifat riil dan motivasi sesungguhnya atau 

disebut istilah sound motivation. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang 

disebabkan oleh faktor-faktor dari luar situasi belajar. Seperti angka kredit, 

ijazah, tingkatan hadiah, dan persaingan yang bersifat negatif  ialah 

sarcasme, ridicule, dan hukuman. 12 

Motivasi memiliki dua komponen, yakni komponen dalam (inner 

component), dan komponen luar (our component). Komponen dalam ialah 

perubahan dalam diri seseorang, keadaan merasa tidak puas, dan ketegangan 

psikologis. Komponen luar ialah apa yang diinginkan seseorang, tujuan 

yang menjadi arah kelakuannya.13 Jadi komponen dalam adalah komponen 

pada pribadi siswa dan komponen tersebut harus terpenuhi, sedangkan 

komponen luar adalah komponen yang diinginkan oleh siswa dan harus 

tercapai. 

Indikator motivasi belajar dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 1) 

adanya hasrat dan keinginan untuk melakukan kegiatan, 2) adanya dorongan 

 
12Oemar, Proses Belajar Mengajar,162 
13 Ibid.,159 
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dan kebutuhan melakukan kegiatan, 3) adanya harapan dan cita-cita, 4) 

penghargaan dan penghormatan atas diri, 5) adanya lingkungan yang baik, 

6) adanya kegiatan yang menarik.14 

Motivasi intrinsik merupakan motivasi yang timbul dari pribadi 

peserta didik atau disebut sebagi motiavsi murni. Sedangkan motivasi 

ekstrinsik adalah motivasi yang timbul dari luar peserta didik. Dengan 

adanya motivasi tersebut dapat menimbulkan kegiatan misalnya, belajar. 

Guru dapat menggunakan berbagai cara untuk menggerakkan atau 

membangkitkan motivasi belajar siswanya, ialah sebagai berikut: 

a. Memberi angka  

Umumnya setiap siswa ingin mengetahui hasil pekerjaannya, yakni 

berupa angka yang diberikan oleh guru. Murid yang mendapat angkanya 

baik, akan mendorong motivasi belajarnya menjadi lebih besar, 

sebaliknya murid yang mendapat angka kurang, mungkin menimbulkan 

frustasi atau dapat juga menjadi pendorong agar belajar lebih baik.15 

Setiap siswa pasti ingin mengetahui hasil pekerjaannya, oleh karena 

itu hendaknya guru memberikan atau memberitahu hasil pekerjaan 

siswanya. Murid yang mendapat angka besar, akan mendorong motivasi 

belajarnya menjadi lebih besar, begitu sebaliknya siswa yang mendapat 

angka kecil akan mendorong untuk lebih semangat belajar. 

 

 
14 Mohammad Syarif Sumantri, Strategi Pembelajaran: Teori dan Praktik di Tingkat 

Pendidikan Dasar (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016),386. 
15 Oemar, Proses Belajar Mengajar,166. 
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b. Pujian  

Pemberian pujian kepada murid atas hal-hal yang telah dilakukan 

dengan berhasil besar manfaatnya sebagai pendorong belajar. Pujian 

menimbulkan rasa puas dan senang.16 

Setiap manusia ingin dipuji, pemberian pujian kepada murid 

diharapkan dapat menimbulkan motivasi belajar. 

c. Hadiah  

Cara ini dapat juga dilakukan oleh guru dalam batas-batas tertentu, 

misalnya pemberian hadiah pada akhir tahun kepada para siswa yang 

mendapat atau menunjukkan hasil belajar yang baik, memberikan hadiah 

bagi para pemenang sayembara atau pertandingan olahraga.17 

Siswa pasti senang jika diberi hadiah apalagi pemberian hadiah 

tersebut diberi oleh gurunya sendiri pasti ada rasa bangga. guru dapat 

melakukan cara ini dalam waktu tertentu, misalnya pemberian hadiah 

ketika memenangkan pertandingan olahraga antar kelas atau siswa yang 

menunjukkan hasil belajar yang baik. 

d. Kerja kelompok 

Dalam kerja kelompok dimana melakukan kerjasama dalam belajar, 

setiap anggota kelompok turutnya, kadang-kadang perasaan untuk 

mempertahankan nama baik kelompok menjadi pendorong yang kuat 

dalam perbuatan belajar.18  Kerja kelompok dapat meningkatkan motivasi 

 
16 Ibid. 
17 Ibid.,167 
18 Ibid. 
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belajar. Ketika kerjasama setiap anggota kelompok, muncul perasaan 

untuk menjadi kelompok yang terbaik. 

e. Persaingan  

Baik kerja kelompok maupun persaingan memberikan motif-motif 

sosial kepada murid. Hanya saja persaingan individual akan 

menimbulkan pengaruh yang tidak baik, seperti: rusaknya hubungan 

persahabatan, perkelahian, pertentangan, persaingan antar kelompok 

belajar. 

f. Tujuan dan level of aspiration 

Dari keluarga akan mendorong kegiatan siswa. 

g. Sarkasme 

Ialah dengan jalan mengajak para siswa yang mendapat hasil 

belajar yang kurang. Dalam batas-batas tertentu sarkasme dapat 

mendorong kegiatan belajar demi nama baiknya, tetapi di pihak lain 

dapat menimbulkan sebaliknya, karena siswa merasa dirinya dihina, 

sehingga memungkinkan timbulnya konflik antara murid dan guru.19 

Guru mengajak belajar siswa yang mendapat hasil belajar yamg 

kurang. Dalam batas tertentu kegiatan ini dapat meningkatkan motivasi 

belajar siswa. 

h. Penilaian  

Penilaian secara kontinu akan mendorong murid-murid belajar, 

oleh karena setiap anak memiliki kecenderungan untuk memperoleh hasil 

 
19 Ibid. 
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yang baik. Di samping itu, para siswa selalu mendapat tantangan dan 

masalah yang harus dihadapi dan dipecahkan, sehingga mendorongnya 

belajar lebih teliti dan seksama.20 

Guru dalam proses pembelajaran seyogyanya melakukan penilaian 

karena setiap siswa memiliki kecenderungan memperoleh hasi yang baik. 

Selain itu siswa mendapat tantangan untuk menyelesaikan masalah. 

Kegiatan tersebut dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. 

i. Karyawisata dan eskursi 

Cara ini dapat membangkitkan motivasi belajar oleh karena dalam 

kegiatan akan mendapat pengalaman langsung dan bermakna baginya. 

Selain dari itu, karena objek yang akan dikunjungi adalah objek yang 

menarik minatnya. Suasana bebas, lepas dari keterikatan ruangan kelas 

besar manfaatnya untuk menghilangkan ketegangan-ketegangan yang 

ada, sehingga kegiatan belajar dapat dilakukan lebih menyenangkan.21 

Belajar sambil wisata adalah suatu hal yang menyenangkan. 

Suasana yang tidak seperti biasanya lepas dari keterikatan ruangan kelas 

yang sumpek. Cara ini dapat membangkitkan motivasi belajar siswa 

j. Film pendidikan 

Setiap siswa merasa senang menonton film. Gambaran dan isi 

cerita film lebih menarik perhatian dan minat dalam belajar. Para siswa 

mendapat pengalaman baru yang merupakan suatu unit cerita yang 

 
20 Ibid. 
21 Ibid.,168 
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bermakna.22 

Guru dapat melakukan hal tersebut dengan cara memutar film misal, 

tentang perjuangan para pahlawa. Hal tersebut dapat membangkitkan 

motivasi belajar siswa. 

k. Belajar melalui radio 

Mendengarkan radio lebih menghasilkan daripada mendengarkan 

ceramah guru. Radio adalah alat yang penting untuk mendorong motivasi 

belajar murid. Kendatipun demikian, radio tidak mungkin dapat 

menggantikan kedudukan guru dalam mengajar. Masih banyak cara yang 

dapat digunakan oleh guru untuk membangkitkan dan memelihara 

motivasi belajar murid. Namun yang lebih pentig ialah motivasi yang 

timbul dari dalam diri murid sendiri seperti dorongan kebutuhan, 

kesadaran akan tujuan, dan juga pribadi guru sendiri merupakan contoh 

yang dapat merangsang motivasi mereka.23 

Masih banyak lagi cara-cara yang dapat meningkatkan motivasi 

belajar siswa. Namun yang lebih penting adalah motivasi dari diri murid itu 

sendiri bukan karena disebabkan oleh orang lain atau gurunya sendiri, dan 

juga pribadi guru itu sendiri merupakan contoh yang dapat merangsang 

motivasi belajar siswa. 

 

 

 

 
22 Ibid. 
23 Ibid. 
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2. Fungsi Motivasi 

Menurut Oemar Hamalik motivasi berfungsi: 

a. Mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Tanpa motivasi 

maka tidak akan timbul sesuatu perbuatan  seperti belajar. 

b. Motivasi berfungsi sebagai pengarah. Artinya mengarahkan perbuatan 

kepencapaian tujuan yang diinginkan. 

c. Motivasi berfungsi sebagai penggerak. Ia berfungsi sebagai mesin bagi 

mobil. Besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya 

suatu pekerjaan.24 

Jadi motivasi sangat vital dalam proses pembelajaran. Karena 

motivasi adalah kondisi psikologis seseorang yang berupa daya penggerak 

atau dorongan untuk mencapai suatu tujuan yaitu belajar. Apabila seseorang 

tidak memiliki motivasi maka tujuan pembelajaran sulit tercapai. 

Keberhasilan pembelajaran dan tercapainya tujua pembelajaran 

merupakan tanggung jawab guru. Keberhasilan ini banyak bergantung pada 

usaha guru untuk membangkitkan motivasi belajar murid. 

Motivasi merupakan sifat seseorang untuk mencapai sesuatu dengan 

segala upaya tanpa mengenal lelah ataupun putus asa. Motivasi adalah 

kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. 

Dalam bidang pendidikan motivasi tentunya berorientasi pada pencapaian 

kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk semangat dalam 

 
24Ibid., 161 
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belajarnya.25 

Menurut oemar Hamalik dalam garis besarnya motivasi mengandung 

nilai-nilai sebagai berikut: 

a. Motivasi menentukan tingkat berhasil atau gagalnya perbuatan belajar  

murid. Belajar tanpa adanya motivasi kiranya sulit untuk berhasil. 

b. Pengajaran yang bermotivasi pada hakikatnya adalah pengajaran yang 

disesuaikan dengan kebutuhan, dorongan, motif, minat yang ada pada 

murid. Pengajaran yang demikian sesuai dengan tuntutan demokrasi 

dalam pendidikan. 

c. Pengajaran yang bermotivasi menuntut kreativitas dan imajinasi guru 

untuk berusaha secara sungguh-sungguh mencari cara-cara yang relevan 

dan sesuai gunan membangkitkan dan memelihara motivasi belajar 

siswa. Guru senantiasa berusaha agar murid-murid akhirnya memiliki self 

motivation yang baik. 

d. Berhasil atau gagalnya dalam membangkitkan dan menggunakan 

motivasi dalam pengajaran erat pertaliannya dengan pengaturan disiplin. 

Kegagalan dalam hal ini mengakibatkan timbulnya masalah disiplin di 

dalam kelas. 

e. Asas atau motivasi menjadi salah satu bagian yang integral daripada 

asas-asas mengajar. Penggunaan motivasi dalam mengajar buku saja 

melengkapi prosedur mengajar, tetapi juga menjadi faktor yang 

menentukan pengajaran yang efektif. Demikian penggunaan asas-asas 

 
25 Thoifuri, menjadi guru inisiator (Semarang: Rasail Media Group, 2008),96. 
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adalah sangat esesnsial dalam proses belajar mengajar.26 

Motivasi merupakan hal yang penting, guru dituntut untuk kreatif dan 

harus mencari cara yang relevan untuk membangkitkan motivasi belajar 

siswa. Motivasi menentukan berhasil atau gagalnya tercapainya tujuan 

pembelajaran. 

3. Prinsip-prinsip Motivasi 

Menurut Kenneth H. Over dalam Oemar Hamalik mengemukakan 

prinsip-prinsip motivasi sebagai berikut: 

a. Pujian lebih efektif daripada hukuman. 

Hukuman bersifat menghentikan sesuatu perbuatan, sedangkan 

pujian bersifat menghargai apa yang telah dilakukan. Karena itu pujian 

lebih besar nilainya bagi motivasi belajar murid.27 

Guru dalam proses pembelajaran sebaiknya memuji murid 

misalnya, ketika murid aktif dalam proses pembelajaran meski murid 

tersebut belum benar menjawab pertanyaan. Bukan malah 

menghukumnya karena pujian lebih besar nilainya bagi motivasi belajar 

murid. 

b. Semua murid mempunyai kebutuhan-kebutuhan psikologis (yang 

bersifat dasar) tertentu yang harus mendapat kepuasan. 

Kebutuhan-kebutuhan itu menyatakan diri dalam berbagai 

bentuk yang berbeda. Murid-murid yang dapat memenuhi 

kebutuhannya secara efektif melalui kegiatann-kegiatan belajar hanya 

 
26 Oemar Hamalik, proses belajar Mengajar,161-162. 
27 Ibid.,163 
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memerlukan sedikit bantuan di dalam motivasi dan disiplin.28 

Setiap peserta didik menghendaki kebutuhan-kebutuhannya 

dapat terpenuhi secara wajar. Terpenuhinya kebutuhan-kebutuhans 

tersebut secara memadai mendatangkan motivasi belajar. 

c. Motivasi yang berasal dari dalam diri individu lebih efektif daripada 

yang dipaksakan  dari luar. 

Sebabnya ialah karena kepuasan yang diperoleh oleh individu itu 

sesuai dengan ukuran yang ada dalam diri sendiri.29 

Motivasi intrinsik atau motivasi murni merupakan motivasi yang 

lebih efektif untuk meningkatkan motivasi belajar siswa daripada 

motivasi ekstrinsik. 

d. Terhadap jawaban (perbuatan) yang serasi (sesuai dengan keinginan) 

perlu dilakukan usaha pemantauan (reinforcement). 

Apabila sesuatau perbuatan belajar mencapai tujuan maka terhadap 

perbuatan itu perlu segera diulang kembali setelah beberapa menit 

kemudian, sehingga hasilnya lebih mantap. Pemantapan itu perlu 

dilakuakan dalam setiap tingkatan pengalaman belajar.30 

Ketika tujuan pembelajaran tercapai. Guru segera mengulang 

kembali materi tersebut. Agar murid tidak lupa. 

 

 

 
28 Ibid,164 
29 Ibid. 
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e. Motivasi itu mudah menjalar atau tersebar terhadap orang lain. 

Guru yang berminat tinggi dan antusias akan menghasilkan murid-

murid yang juga berminat tinggi dan antusias pula. Demikian murid yang 

antusias akan mendorong  motivasi murid-murid lainnya. 

f. Pemahaman yang jelas terhadap tujuan-tujuan akan merangsang 

motivasi.31 

Apabila seseorang telah menyadari tujuan yang hendak dicapainya 

maka perbuatannya ke arah itu akan lebih besar daya dorongnya. 

g. Tugas-tugas yang dibebankan oleh diri sendiri akan menimbulkan minat 

yang lebih besar untuk mengerjakannya daripada apabila tugas-tugas itu 

dipaksakan oleh guru. 

Apabila murid diberi kesempetan menemukan masalah sendiri dan 

memecahkannya sendiri maka akan mengembangkan motivasi dan 

disiplin lebih baik.32 

Guru hendaknya memeberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menemukan suatu masalah dan memecahkannya. Siswa menggunakan 

pengetahuan yang dimilikinya untuk diimplementasikan, dipergunakan 

dalam menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan sehari-harinya. 

h. Pujian-pujian yang datangnya dari luar (external reward) kadang-kadang 

diperlukan dan cukup efektif untuk merangsang minat yang sebenarnya. 

Berkat dorongan orang lain, misalnya untuk memperoleh angka 

yang tinggi maka murid akan berusaha lebih giat karena minatnya 

 
31 Ibid. 
32Ibid. 
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menjadi lebih besar. 

i. Teknik dan proses mengajar yang bermacam-macam adalah efektif untuk 

memelihara minat murid. 

Cara mengajar yang bervariasi ini akan menimbulkan situasi 

belajar yang menantang, dan menyenangkan seperti halnya bermain 

dengan alat permainan yang berlainan. 

j. Manfaat minat yang telah dimiliki oleh murid adalah bersifat ekonomis.  

Minat khusus yang telah dimiliki oleh murid, minatnya bermain 

bola basket, akan mudah ditransferkan kepada minat dalam bidang studi 

atau dihubungkan dengan masalah tertentu dalam bidang studi.33 

Murid yang memiliki minat dalam bidang tertentu maka dapat 

dihubungkan minat tersebut dengan masalah tertentu dalam bidang studi. 

k. Kegiatan-kegiatan yang akan dapat merangsang minat murid-murid yang 

kurang mungkin tidak ada artinya (kurang berharga) bagi para siswa 

yang tergolong pandai. 

Hal ini disebabkan karena berbedanya tingkat abilitas di kalangan 

siswa. Karena itu, guru yang hendak membangkitkan minat murid-

muridnya supaya menyesuaikan usahanya dengan kondisi-kondisi yang 

ada pada mereka. 

l. Kecemasan yang besar akan menimbulkan kesulitan belajar. 

Kecemasan ini akan mengganggu perbuatan belajar siswa, sebab 

akan mengakibatkan pindahnya perhatiannya kepada hal lain, sehingga 
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kegiatan belajarnya menjadi tidak efektif.34 

Guru hendaknya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan 

agar menghilangkan atau mencegah kecemasan siswa. Misalnya guru 

menerapkan ice breaker pada pembelajaran. 

m. Kecemasan dan frustasi yang lemah dapat menimbulkan belajar, dapat 

juga lebih baik. 

Keadaan emosi yang lemah dapat menimbulkan perbedaan yang 

lebih energik, kelakuan yang hebat.35 

Ketika siswa dalam keadaan tenang maka siswa semangat dalam 

belajar. Karena tidak ada beban dalam pikirannya. 

n. Apabila tugas tidak terlalu sukar dan apabila tidak ada maka frustasi 

secara cepat menuju ke demoralisasi. 

Karena terlalu sulitnya tugas itu maka akan menyebabkan murid-

murid melakukan hal-hal yang tidak wajar sebagai manifestasi dari 

frustasi yang terkandung di dalam dirinya.36 

Tugas yang sulit dapat menyebabkan murid menjadi frustasi 

sehingga murid tidak semangat dalam mengikuti proses pembelajaran. 

Oleh karena itu guru harus mencari solusi yang tepat. 

 

 

 

 
34 Ibid. 
35 Ibid. 
36 Ibid. 
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o. Setiap murid mempunyai tingkat-tingkat frustasi toleransi yang 

berlainan. 

Ada murid yang karena kegagalannya justru menimbulkan 

incentive tetapi ada siswa yang selalu berhasil malahan menjadi cemas 

terhadap kemungkinan timbulnya kegagalan, misalnya tergantung pada 

stabilitas emosinya masing-masing.37 

Guru hendaknya menelusuri penyebab kenapa murid tersebut 

frustasi. Dan setelah itu mencari solusi yang tepat untuk mengatasi hal 

tersebut. 

p. Tekanan kelompok murid (per grup) kebanyakan lebih efektif dalam 

motivasi daripada tekanan/paksaan dari orang dewasa. 

Para siswa (terutama para adolesent) sedang mencari kebebasan 

dari orang dewasa, ia menempatkan hubungan per lebih tinggi. Ia 

bersedia melakukan apa yang akan dilakukan oleh per grupnya dan 

demikian sebaliknya. Karena itu kalau guru hendak membimbing murid-

murid belajar maka arahkanlah anggota-anggota kelompok itu kepada 

nilai-niali belajar, baru murid tersebut akan belajar dengan baik. 

q. Motivasi yang besar erat hubungannya dengan kreativitas murid. 

Dengan teknik mengajar yang tertentu motivasi murid-murid dapat 

ditujukan kepada kegiatan kreatif. Motivasi yang telah dimiliki oleh 

murid apabila diberi semacam penghalang seperti adanya ujian yang 

mendadak, peraturan-peraturan sekolah, dan lain-lain maka kegiatan 
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kreatifnya akan timbul sehingga lolos dari penghalang tadi.38 

Seorang guru harus kreatif agar motivasi dalam diri siswa timbul 

sehingga kegiatan pembelajaran tercapai. Ketika motivasi belajar siswa 

meningkat apabila siswa diberi ujian yang mendadak, tugas yang sulit, 

peraturan-peraturan sekolah makan kegiatn kreatifnya tetap akan timbul. 

4. Ice Breaker 

Menurut M. Said ice breaker adalah permainan atau kegiatan yang 

berfungsi untuk mengubah susasana kebekuan dalam kelompok.39.Menurut 

Achmad Fanani  icebreaking  dapat dijadikan sebagai solusi untuk 

memecahkan yang disebabkan faktor non akademik, serta untuk 

meningkatkan pencapaian pengiring, serta optimalisasi pencapaian tujuan 

pembelajaran, untuk memecahkan kebekuan, kekalutan, kejemuan, dan 

kejenuhan suasana sehingga menjadi mencair dan suasana bisa kembali 

pada keadaan semula (lebih kondusif). Jika sentuhan aktivitas ini diterapkan 

pada proses pembelajaran di kelas, maka besar kemungkinannya siswa 

kembali pada kondisi (semangat, motivasi, gairah belajar, dan lain 

sebagainya) yang lebih baik.40  

Jadi Ice breaking merupakan suatau kegiatan penyegaran untuk 

membuat susasana lebih antusias, semangat, dan santai sehingga 

permasalahan (kejemuan, kekalutan, tidak konsentrasi dan lain sebagainya) 

dapat teratasi. 

 
38Ibid. 
39M. Said, 80+ Ice Breaker Games,1. 
40Ibid. 
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5. Pentingnya Ice Breaker Dalam Pembelajaran 

Darmansyah dalam Sunarto menjelaskan bahwa hasil penelitian dalam 

pembelajaran pada dekade terakhir mengungkapkan bahwa belajar akan 

lebih efektif, jika siswa dalam keadaan gembira. Kegembiraan dalam belajar 

telah terbukti memberikan efek yang luar biasa terhadap capaian hasil 

belajar siswa.41 

Menurut Sunarto berdasarkan survey yang dilakukannya di beberapa 

sekolah di Jawa Tengah terungkap, bahwa rata-rata siswa menyukai guru 

yang mempunyai sikap dan sifat sebagi berikut: 

a. Mempunyai rasa humor dan kegembiraan dalam mengajar. 

b. Suka membantu kseulitan siswa dalam belajar. 

c. Pandai dan cerdas. 

d. Mampu mengajar dengan berbagai cara atau bervariasi. 

e. Bersikap lenbut atau berkata kasar kepada siswa. 

f. Disiplin atau bertanggungjawab. 

g. Bersikap adil atau tidak pilih kasih kepada seluruh siswa. 

h. Tidak suka marah-marah. 

i. Bisa memahami perasaan siswa. 

Berdasarkan ke 10 sifat dan sikap guru yang paling disukai siswa 

menujukkan bahwa syarat pertama untuk bisa menjadi guru yang disukai 

siswa adalah mempunyai rasa humor dan kegembiraan dalam mengajar. 

Teori Gestalt yang dikutip Nasution menyatakan bahwa belajar tidak 

 
41Sunarto, Ice Breaker dalam Pembelajaran Aktif (Surakarta: Cakrawala Media, 2012),1. 
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mungkin tanpa kemauan untuk belajar, maka kesukaan siswa terhadap 

sikap yang dilahirkan guru jelas akan memberikan motivasi tersendiri 

dalam belajar. Sifat humor tidaklah dimiliki oleh setiap orang. Ini lebih 

banyak terkait dengan sifat bawaan yang dimiliki seseorang sejak lahir.42 

Jadi sifat dan sikap yang guru yang paling disukai siswa adalah 

pada sifat yang pertama yaitu mempunyai rasa humor dan kegembiraan. 

Sifat humor tidaklah dimiliki oleh setiap orang, karena itu merupakan 

sifat bawaan seseorang sejak lahir. Salah satu cara untuk membangkitkan 

kegembiraan siswa adalah membangkitkan kegembiraan. 

Sementara itu landasan yang ada di Indonesia dituliskan secara 

lebih jelas dalam undang-undang RI No. 20 pasal 40 ayat (2) tahun 2003 

tentang sistem pendidikan nasional berbunyi: 

Guru dan tenaga kependidikan berkewajiban. 

a. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, 

kreatif, dinamis, dan dialogis. 

b. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu 

pendidikan. 

c. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan 

kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.43 

Jadi guru wajib dalam proses pembelajarannya harus menciptakan 

suasana yang menyenagkan, kreatif dinamis, dan dialogis sehingga siswa 

aktif dalam proses pembelajarannya dan guru wajib memberi tauladan bagi 

 
42Ibid.,5 
43Ibid.,6 
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siswanya. 

Apabila guru menyatakan bahwa salah satu tujuan tersbesar saya 

adalah menjadi seorang guru, orang itu sangat potensial akan menjadi guru 

yang baik. 44Berikut adalah top 10 kualitas guru yang baik, yang bukan 

tidak mungkin sangat sedikit yang memilikinya: 

a. Confidence atau keyakinan diri sendiri. Guru yang baik tetap memiliki  

kepercayaan diri. Meski sesekali merasakan kemunduran. Guru yang 

baik menghadapi semua situasi dan waktu yang bisa saja olehnya 

dianggap sebagai kemunduran. 

b. Patience atu kesabaran. Guru yang terbaik. Guru-guru terbaik bisa 

membantu siswa yang mengalami gangguan mental. Bukan berarti 

mereka harus, tetapi mereka begitu sabar, meski mungkin lagi menjadi 

tugas utamanya. 

c. True compassion for their students atau memiliki rasa kasih sayang sejati 

pada siswanya. Barangkali siswa pernah berhadapan dengan seorang 

yang jahat, yang tidak peduli apa alasan siswanya berperilaku tertentu. 

Tentu saja ini ada alasannya, meski tidak valid. Guru-guru terbaik peduli 

dengan siswa mereka sebagai individu dan ingin membantunya. 

d. Understanding atau pemahaman. Guru yang baik memiliki pemahaman 

yang benar prima tentang bagaimana mengajar. Mereka tidak memiliki 

teknik yang kaku dan bersikeras menggunakannya, sehingga hal itu 

membantu kelancaran dan kemudahan siswa belajar. Guru yang baik 

 
44 Sudarwan Danim dan Khairil, Psikologi Penididikan,249. 
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fleksibel dalam gaya mengajar dan menyesuaikannya setiap hari, jika 

perlu. 

e. The ability to look at life in a different way and to explain a topicin a 

different way atau kemampuan melihat kehidupan dengan cara yang 

berbeda dan menjelaskan topik dengan cara yang berbeda. Ada banyak 

gaya belajar yang berbeda di kalangan siswa. Tidak semua siswa dapat 

menyerap materi pelajaran seperti yang diajarkan oleh setiap guru secara 

sama cepat.45 Seornag guru harus mengtahui gaya belajar siswanya. 

Karena siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Tidak semua 

siswa menyerap apa yang diajarkan guru 

f. Dedication to excellence atau dedikasi untuk keunggulan. Guru yang 

baik memiliki dedikasi dan menginginkan capaian yang terbaik dari 

siswa-siswanya dan diri mereka sendiri. Mereka tidak puas dengan nilai 

siswanya yang kecil, melainkan mengabdikan diri untuk secara penuh 

menuju kemampuan siswa untuk unggul. 

g. Unwavering support atau teguh dalam memberikan dukungan. Guru-guru 

terbaik tahu bahwa setiap siswa dapat melakukan kegiatan belajar dengan 

baik jika mereka memiliki guru yang tepat. Mereka tidak menerima 

bahwa siswa adalah penyebab kegagalan kegiatan pembelajaran. 

h. Willingness to help student achieve atau kesediaan untuk membantu 

siswa mencapai prestasi. Guru-guru terbaik adalah mereka yang tidak 

secara otomatis “berhenti mengajar” ketika bel berbunyi. Mereka 

 
45 Ibid.,251 
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mengadakan sesi tambahan untuk persiapan tes prestasi siswa 

(TPS/SAT), dan karenanya mereka memberi pelajaran tambahan bagi 

siswa setelah sesi kelas. 

i. Pride students accomplishements atau bannga atas prestasi siswa. Guru-

guru terbaik sangat bangga dengan siswanya yang mendapakan nilai 

yang baik atau memperoleh kehormatan dari masyarakat. 

j. Passion for life atau bergairah untuk hidup. Guru-guru terbaik tidak 

hanya tertarik pada bidang tugasnya, melainkan juga mereka 

bersemangat tentang hal itu. Guru-guru terbaik juga bersemangat tentang 

hal-hal lainnya.46 

Jadi penggunaan ice breaker dalam pembelajaran, dapat menciptakan 

suasana yang menyenangkan sehingga siswa semangat dan antusias dalam 

proses pembelajaran. Guru juga memiliki pemahaman yang baik dan harus 

fleksibel dalam gaya mengajarnya agar siswa tidak bosan. 

6. Prinsip-prinsip Penggunaan Ice Breaker dalam Pembelajaran 

Sunarto menyatakan bahwa penggunaan ice breaker dalm proses 

pembelajran perlu mempertimbangkan beberapa prinsip anatara lain: 

a. Efektivitas  

Jenis ice breaker apapun yang digunakan dalam proses 

pembelajaran haruslah dalam rangka menguatkan strategi pembelajaran 

yang telah dilaksanakan. Dengan dilakukannya ice breaker mestinya 

tujuan pembelajaran semakin efektif dicapai. Ice breaker yang sekiranya 
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akan membuat pembelajaran tidak kondusif dalam situasi tertentu 

hendaknya dihindari. Misalnya jenis ice breaker kepala pundak tidak 

cocok digunakan dalam situasi kelas dengan siswa banyak karena ruangan 

terlalu sempit, karena membahayakan siswa.47 

Seorang guru ketika menerapkan ice bereaker dalam proses 

pembelajaran hendaknya mempertimbangkan situasi kelas dan jumlah 

murid. Karena apabila jumlah murid dan ruangan kelas yang tidak 

seimbang maka hal tersebut menjadi tidak efektif dan tidak kondusif. 

Apabila ice breaker tidak membuat pembelajaran menjadi tidak efektif 

dan kondusif. Guru hendaknya menghindari hal tersebut. 

b. Motivasi 

Tujuan utama ice breaker adalah meningkatkan motivasi siswa 

dalam mengikuti proses pembelajaran. Dengan ice breaker diharapkan 

siswa yang belum termotivasi untuk mengikuti pembelajaran menjadi 

termotivasi, atau siswa yang sudah jenuh mengikuti proses pembelajaran 

dapat kembali kepada peforma awal sebagaimana saat awal pembelajaran 

yang penuh motivasi.48  

Guru hendaknya ketika mengajar menggunakan ice breaker. 

Diharapkan ketika menggunakan ice breaker motivasi belajar siswa 

menjadi meningkat. Sehingga tujuan belajar menjadi tercapai. 

 

 

 
47 Sunarto, Ice Breaker dalam Pembelajaran Aktif,105. 
48 Ibid.,105-106 
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c. Sinkronized 

Ice breaker dalam pembelajaran adalah bagian yang tidak 

terpisahkan dari seluruh proses pembelajaran yang sedang dilakukan. 

Akan sangat baik jika ice breaker yang dipilih adalah ice breaker yang 

sesuai atau sinkron dengan materi yang dibahas pada saat itu. Dengan 

demikian ice breaker akan mempunyai daya penguat ketercapaian tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan.49 

Guru hendaknya menyesuaikan ice breaker yang akan digunakan 

dalam proses pembelajran dengan materi yang akan diajarkan. Hal ini 

dapat mempunyai daya penguat akan ketercapaian tujuan pembelajaran. 

d. Tidak berlebihan 

Ice breaker adalah kegiatan yang sangat menyenangkan bagi siswa, 

sehingga mereka akan termotivasi untuk mengikuti pelajaran yang 

sedang berlangsung. Namun demikian penggunaan ice breaker yang 

berlebihan justru akan mengaburkan tujuan pembelajaran itu sendiri. 

Selain itu juga perlu memperhatikan ketersediaan waktu/jam pelajaran 

yang diampu.50 

Ice breaker merupakan kegiatan yang menyenangkan. Akan tetapi 

guru perlu memperhatikan ketersediaan waktu yang diampu. Apabila 

penggunaan ice breaker secara berlebihan dapat menyebabkan tujuan 

pembelajaran tidak tercapai.  
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e. Tepat situasi 

Ice breaker hendaknya dilaksanakan tepat situasi. Ice breaker yang 

dilaksanakan serampangan dikhawatirkan justru akan merusak situasi 

yang sudah kondusif. Misalnya pada saat siswa sedang asyik 

menjalankan tugas yang diberikan oleh guru tiba-tiba guru memberikan 

ice breaker. Tentu situasi menjadi membingungkan dan menjadikan 

proses pengerjaan tugas tidak terfokus lagi.51 

Ice breaker merupakan pembelajaran yang menyenangkan namun 

guru juga mempertimbangkan situasi dan kondisi siswa. Ketika siswa 

mengerjakan tugas maka hendaknya guru tidak melakukan ice breakerhal 

tersebut dapat mengganggu siswa yang sedang mengerjakan tugas. 

f. Tidak mengandung unsur sara 

Ice breaker yang diberikan kepada siswa hendaknya dipilihkan ice 

breaker yang mempunyai nilai positif terhadap rasa persatuan dan 

kesatuan. Hal-hal yang mengandung unsur membedakan atau menghina 

Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan harus dihindarkan, sekalipun hal 

tersebut sebagai lelucon saja.52 

Ice breaker harus mempunyai nilai positif. Hal-hal yang dapat 

memecah persatuan dan mengadu domba antar warga negara Indonesia 

sebaiknya dihilangkan. 
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g. Tidak mengandung unsur pornografi 

Banyak sekali ice breaker yang sangat menarik bagi para guru. 

Baik yang diperoleh pada saat pelatihan guru maupun dari teman-teman 

seprofesi atau dari internet. Namun sebagai pendidik harus memilih jenis 

ice breaker yang edukatif, sopan dan tidak mengandung unsur 

pornografi.53 

Ice breaker adalah kegiatan yang menyenangkan. Namun seorang 

pendidik harus  memilih jenis ice breaker yang sopan dan tidak 

mengandung unsur pornografi. 

7. Jenis-jenis Permainan ice breaker Dalam Pembelajaran 

Sunarto menyatakan bahwa permainan ice breaker dalam 

pembelajaran ada beberapa jenis diantaranya sebagi berikut: 

a. Jenis yel-yel 

Jenis yel-yel ini sangat efektif dalam menyiapkan aspek psikologi 

siswa untuk mengikuti pelajaran, terutama pada awal pembelajaran. Yel-

yel juga efektif untuk membangkitkan semangat siswa untuk mengikuti 

proses pembelajaran. Menurut Sunarto  Ada dua jenis yel-yel dalam 

pembelajaran yaitu 

1) Model mono yel  

Mono yaitu  model yel-yel yang diucapkan sendiri oleh siswa 

baik secara individu maupun kelompok secara satu arah mulai awal 

hingga selesai yel diucapkan. Yel-yel ini biasa digunakan siswa dalam 

 
53 Ibid.,107 
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kerja kelompok untuk menyemangati kelompoknya untuk maju 

mempresentasikan  hasil kerja kelompok. Salah satu contoh yel-yel 

model mono yel adalah sebagai berikut: 

Mana di mana kelompok hebat, 

Kelompok paling hebat  adalah kelompok doraemon 

Mana di mana kelompok paling dahsyat,  

Kelompok paling dahsyat  adalah kelompok doraemon 

2) Model interaktif yel-yel 

Interaktif yel yaitu model yel-yel yang diucapkan saling 

menyaut antara guru dengan  siswa atau antara siswa dengan siswa 

lainnya.54 Yel-yel ini digunakan untuk meningkatkan motivasi belajar 

siswa. Misalnya, guru mengucapkan semangat pagi siswa menjawab 

pagi 3x. 

b. Jenis tepuk tangan 

Selama proses pembelajaran juga dapat diciptakan berbagai macam 

tepuk tangan yang bisa meningkatkan motivasi belajar siswa selama 

proses pembelajaran. Ada beberapa variasi tepuk tangan, yaitu: 

 

 

 

 

 
54 Ibid.,33-34 
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1) Kata balas tepuk 

Yaitu kata yang terucap oleh guru dijawab oleh siswa dengan 

tepuk. Adapun jumlah tepuk tergantung kesepakatan dengan siswa. 

55Misalnya: 

TEPUK KHULFAUR RASYIDIN 

Jika disebutkan Abu Bakar dijawab tepuk 1x 

Jika disebutkan Umar, dijawab 2x 

Jika disebutkan Utsman, dijawab 3x 

Jika disebutkan Ali, dijawab hebat 

2) Tepuk balas tepuk  

Tepuk balas tepuk merupakan variasi ice breaker jenis tepuk 

yang sangat mudah. Disini hanya dibutuhkan kesepakatan dengan 

siswa didik tentang model tepuk dan jumlah tepuk ataupun variasi 

lain yang memungkinkan siswa lebih senang. Misalnya, guru 

melakukan tepuk dua kali dan siswa membalas dengan tepuk satu 

kali. 

3) Tepuk balas gerak tubuh 

Jenis tepuk dibalas gerak tubuh atau gerak tubuh dibalas dengan 

tepuk menuntut konsentrasi dari siswa, namun mengasyikkan untuk 

dilakukan pada saat proses pembelajaran. Misalnya, tepuk tiga kali 

dijawab dengan memegang hidung. 

 
55 Ibid.,36 
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c. Jenis gerak badan 

Jenis ice breaker ini bertujuan untuk menggerakkan badan setelah 

bebrapa jam berdiam diri dalam aktivitas belajar. Dengan badan bergerak 

aliran darah akan lancar kembali, maka proses berpikir akan menjadi 

segar dan kreatif. Misalnya, guru memberikan instruksi secara langsung 

agar siswa melakukan sesuatu, seperti: rentangkan tangan, bungkukkan 

badan, putar pinggang, atau saat guru mengatakan hu maka siswa lompat 

dua kali.56 

Penggunaan ice breaker  jenis  pada proses pembelajaran dapat 

membuat siswa menjadi semangat dan antusias kembali. Selain itu 

membuat aliran darah lancar kembali. 

d. Jenis games 

Games atau permainan adalah jenis ice breaker yang paling 

membuat peserta didik heboh. Siswa didik akan muncul semangat baru 

yang lebih saat melakukan permainan. Rasa ngantuk menjadi hilang dan 

sikap apatis spontan berubah menjadi aktif. Melalui permainan suasana 

menjadi cair sehingga kondisi belajar menjadi kondusif. Dengan 

permainan juga dapat membangun konsentrasi anak untuk dapat berfikir, 

bertindak lebih baik dan lebih efektif. Dengan kegiatan permainan 

konsentrasi siswa akan kembali terfokus sehingga materi pelajaran akan 

lebih mudah dicerna. 57 Misalnya, pesan berantai. 

 
56 Ibid.,49-50 
57 Ibid.,58-59 
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Jadi penggunaan permainan ice breaker dalam proses pembelajaran 

membuat siswa menjadi aktif, semangat, dan belajar menjadi kondusif. 

Sehingga motivasi belajar siswa menjadi meningkat. 

e. Jenis audio visual 

Banyak sekali jenis audio visual yang dapat digunakan sebagai ice 

breaker. Biasanya berupa klip film pendek yang lucu, inspiratif atau 

memotivasi anak didik untuk belajar lebih keras.58 

Jenis ice breaker ini paling banyak pilihan yang dapat digunakan 

pada proses pembelajaran baik di awal, inti maupun akhir proses 

pembelajaran. 

 

C. Kerangka Berpikir 

Tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.59 Dalam 

mengembangkan potensi itu semua diperlukan perencanaan yang matang untuk 

mewujudkan pembelajaran yang kondusif. selama proses pembelajaran guru 

dituntut melakukan pembelajran yang kreatif dan bervariasi agar tujuan 

pembelajaran dapat tercapai. Motivasi belajar merupakan hal yang penting, 

 
58 Ibid.,94 
59Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 (http://htl.unhas.ac.id. (Diakses 12 Desember 

2018). 

 

http://htl.unhas.ac.id/
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karena tanpa adanya motivasi tujuan pembelajaran tidak akan tercapai. 

Mengingat kurangnya motivasi belajar siswa, maka guru harus bisa 

meningkatkan motivasi belajar siswa.  

Dalam hal ini penggunaan ice breaker diharapkan suasana dan kondisi 

pada proses pembelajaran dapat mengubah suasana kelas menjadi antusias dan 

menyenangkan. Tujuan penggunaan ice breaker ini adalah untuk meningkatkan 

motivasi belajar siswa. 

Kerangka berfikir dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Gambar 2.1: Bagan skematis kerangka berfikir 

 

Kondisi awal 

Kurangnya motivasi belajar siswa pada proses pembelajaran 

ditandai dengan 

1. Siswa tidak antusias dan tidak semangat pada proses 

pembelajaran. 

2. Siswa tidak konsentrasi. 

3. Siswa tidak aktif pada proses pembelajaran. 

4. Pembelajaran kurang bervariasi. 
 

pemberian untuk memperbaiki proses pembelajaran 

menggunakan  ice breaker  

Hasil yang diharapkan  

Diharapkan motivasi belajar siswa meningkat 
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D. Pengajuan Hipotesis Tindakan 

1. Hipotesis penelitian 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir yang dikemukakan 

diatas, maka hipotesis tindakan dalam penelitia ini sebagai berikut :  

Penggunaan ice breaker dapat meningkatkan motivasi belajar siswa 

kelas VIII B mata pelajaran SKI MTs Ma’arif Klego kecamatan Jenangan 

kabupaten Ponorogo. 

2. Hipotesis statistik 

Hipotesis pada penelitian ini adalah: 

Ho: penggunaan ice breaker tidak dapat meningkatkan motivasi belajar 

siswa.  

Ha: penggunaan ice breker dapat meningkatkan motivasi belajar siswa 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang bertujuan untuk meningkatkan 

motivasi belajar siswa dalam pembelajaran kelas VIII B. Menurut Zainal 

Arifin PTK adalah suatu proses penyelidikan ilmiah dalam bentuk refleksi 

diri yang melibatkan guru dalam situasi pendidikan tertentu dengan tujuan 

memperbaiki pemahaman dan keadilan tentang situasi atau praktik 

pendidikan, memahami tentang praktik yang dilakukan, dan situasi-situasi 

dimana praktik itu dilaksanakan.1 PTK bertujuan untuk memperbaiki dan 

meningkatkan kualitas pembelajaran serta membantu memberdayakan guru 

dalam memecahkan masalah pembelajaran di sekolah.2 Penelitian tindakan 

kelas dalam penelitian ini dilakukan dengan partisipan dan kolaborasi. 

Partisipan, yaitu peneliti terlibat secara langsung dan terus menerus dalam 

proses pembelajaran sejak awal hingga akhir penelitian. Peneliti dituntut 

keterlibatannya secara langsung dan terus menerus sejak awal hingga 

berakhirnya penelitian.3 Sedangkan kolaborasi, yaitu penelitian yang 

 
1 Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan: Metode dan Paradigma Baru (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2014),98. 
2Masnur Muslich, Melaksanakan PTK (Penelitian Tindakan Kelas) itu Mudah (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2009),10. 
3 Paizaluddin dan Ermalinda, Penelitian Tindakan Kelas: Panduan Teoritis dan Praktis 

(Bandung, Alfabeta, 2014),28. 
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dilakukan oleh dua atau lebih peneliti yang saling bekerjsama.4 

Jadi Penelitan tindakan kelas ini akan dilakukan denagan partisipatif 

dan kolaboratif, maka diharapkan kualitas pembelajaran menjadi lebih baik 

dan membantu memberdayakan guru. Sehingga motivasi belajar siswa 

menjadi meningkat. 

 

B. Model Penelitian 

Model penelitian yang digunakan dalam PTK ini mengacu pada model 

Kemmis yaitu terdiri dari empat komponen yaitu perencanaan, tindakan, 

pengamatan, dan refleksi. Berikut bagan model penelitian tindakan kelas 

model Kurt Lewin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gambar 3.1  Alur Model Kemmis & Taggart 

 

 
4 Suharsimi Arikunto, Suhardjono, dan Supardi, Penelitian Tindakan Kelas (Jakarta: PT. 

Bumi Aksara, 2015),19. 
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C. Objek Penelitian Tindakan kelas 

Objek penelitian ini adalah motivasi belajar siswa. 

 

D. Setting Subjek Penelitian Tindakan Kelas 

Penelitian ini akan dilakukan di MTs Ma’arif Klego Kecamatan 

Jenangan Kabupaten Ponorogo.  

Subjek pelaku dalam penelitian tindakan kelas ini adalah mahasiswa 

semester VIII yang berkolaborasi dengan guru mata pelajaran SKI di MTs 

Ma’arif Klego Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, sedangkan subjek 

penerimanya adalah siswa kelas VIII B MTs Ma’arif Klego Kecamatan 

Jenangan Kabupaten Ponorogo yang berjumlah 20 siswa. Siswa di kelas ini 

dipilih sebagi subjek penelitian karena ditemukan permasalahan-

permasalahan yang ditemukan seperti yang dipaparkan pada latar belakang 

masalah. 

 

E. Variabel yang diamati 

Variabel yang diamati adalah motivasi belajar siswa. 

 

F. Prosedur Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas Per-Siklus  

Tahapan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang akan dilaksanakan di 

MTs Ma’arif Klego Kecamatan Jenanagan Kabupaten Ponorogo dibuat 

sebanyak 4 tahapan setiap siklusnya. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua 
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siklus. Setiap satu siklus terdiri dari dua pertemuan, akhir pertemuan setiap 

siklusnya dilakukan evaluasi belajar untuk mengetahui motivasi belajar 

siswa.5 Namun, keputusan untuk melanjutkan atau mengehntikan penelitian 

pada akhir siklus tertentu sepenuhnya bergantung pada hasil yang dicapai 

pada siklus terakhir. Bila hasil yang dicapai telah memenuhi kriteria 

keberhasilan yang telah ditetapkan, maka penelitian dihentikan dan apabila 

belum mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan, maka penelitian 

dilanjutkan ke siklus berikutnya. 

Hal ini dimaksudkan agar peneliti dapat memperbaiki tindakan dalam 

setipa siklus untuk menemukan cara yang paling efektif dan efisien dari 

pelaksanaan strategi dan media yang diterapkan. Adapun penjelasan dari 

langkah-langkah pembelejaran berbasis PTK yang akan dilakukan di MTs 

Ma’arif  Klego Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo adalah sebagi 

berikut: 

1. Perencanaan 

a. Peneliti berkonsultasi dengan guru kelas VIII mata pelajaran SKI. 

b. Peneliti bersama guru menyusun RPP yang mengacu pada 

meningkatkan motivasi belajar siswa dengan menggunakan permainan 

ice breaker. 

c. Peneliti menyiapkan sumber belajar, bahan materi, dan media 

pembelajaran. 

 
5 Abdul Rois Nawawi, Peningkatan Hasil Belajar Menulis Pengumuman Media Cetak 

Pada Siswa Sekolah Dasar, Journal of Elementary Education, (Online), JEE 2 (1)2013. 

(http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jee. (diakses 15 Juli 2019).   

http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jee
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d. Peneliti menyusun lembar skala motivasi belajar siswa untuk mengukur 

motivasi belajar siswa. 

e. Peneliti menjelaskan tentang ice breaker kepada guru dan hal yang 

perlu diperhatiakan ketika menerapkannya. 

2. Pelaksanaan  

Pelaksanaan penelitian ini adalah dengan kolaboratif dan partisipatif, 

guru melaksanakan kegiatan pembelajaran yang telah direncanakan yaitu 

penerapan permainan ice breaker  untuk meningkatkan motivasi belajar 

siswa. Sedangkan peneliti dibantu oleh observer pendamping bertugas 

mengamati proses pembelajaran. 

3. Pengamatan 

Morris mendenifisikan observasi sebagai aktivitas mencatat suatu 

gejala dengan bantuan instrumen-instrumen dan merekamnya denagn 

tujuan ilmiah atau tujuan lain.6 Peneliti akan mencatat seluruh kejadian 

dalam proses pembelajaran dengan bantuan lembar instrumen motivasi 

belajar siswa dan menggunakan handphone untuk memfoto dan merekam 

sebagai pengamatan proses pembelajaran. 

4. Refleksi  

Pada tahap ini, peneliti menganalisis proses tindakan yang telah 

dilakukan dalam pembelajaran. Hal ini dilakukan untuk mengetahui 

apakah proses tindakan sudah sesuai dengan perencenaan atau belum 

 
6Hasyim Hasanah, Teknik-teknik Observasi. Jurnat at Taqadum, (Online),Vol. 8 No. Juli 

2016, 26. (http://journal.walisongo.ac.id. Diakses 12 Desember 2018). 

http://journal.walisongo.ac.id/
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sesuai. Guru bersama peneliti melakukan refleksi terhadap proses 

pembelajaran kepada siswa dengan teknik evaluasi. Hasil refleksi 

digunakan untuk menentukan langkah penelitian selanjutnya, apakah 

penelitian sudah selesai karena proses tindakan sudah sesuai perencanaan 

dan sudah ada peningkatan atau dilakukan perbaikan pada siklus 

berikutnya. 
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Tabel 3.1 Langkah-langkah Penelitian Tindakan Kelas  

PERENCAN 

AAN 

    TINDAKAN PENGAMATAN   REFLEKSI 

• Menyusun rencana 

pelaksanaan 

pembelajaran 

(RPP) berbasisi 

PTK mencakup 

tindakan awal, inti, 

dan akhir. 

• Pengembangan 

materi SKI. 

• Menyiapkan 

media, sumber, 

bahan, alat 

pembelajaran serta 

menyusun startegi 

pembelajaran yang 

akan digunakan. 

• Menyusun 

instrumen untuk 

merekam dan 

menganalisis 

mengenai proses 

dan hasil tindakan. 

• Menyiapkan 

kriteria ketuntasan 

minimal 

pencapaian 

kompetensi serta 

menyiapkan tolak 

ukur keberhasilan. 

• Menyiapkan 

lembar perekam 

proses 

pengumpulan data 

yang akan 

digunakan kegiatan 

pembelajaran. 

•  

• Menjelaskan 

indikator yang ingin 

dicapai. 

• Meminta siswa 

untuk mengamati 

materi yang ada di  

LKS. 

• Melakukan tanya 

jawab dengan siswa 

berdasarkan materi 

yang ada di LKS. 

• Menjelaskan materi 

secara singkat. 

• Guru memotivasi 

siswa dengan 

mengajak siswa 

menyanyikan lagu 

“astaghfirullah versi 

kelangan”. 

• Membagi siswa ke 

dalam 3 kelompok. 

• Siswa melakukan 

diskusi sesuai 

dengan materi 

masing-masing 

kelompok. 

• Mempresentasikan 

hasil diskusi. 

• Mengklarifikasi dan 

mengambil 

kesimpulan. 

 

 

• Mengamati 

motivasi belajar 

siswa dengan 

memberikan 

tanda centang 

pada lembar 

observasi 

terstruktur. 

• Mengamati 

motvasi belajar 

siswa yang 

meliputi: 

1. Aktif dalam 

kegiatan 

belajar 

mengajar. 

2. Konsentarsi 

dalam 

kegiatan 

belajar 

mengajar. 

• Mencatat hasil 

perolehan nilai 

dari masing-

masing siswa. 

 

• Merefleksikan 

hasil 

pengamatan 

terhadap 

motivasi belajar 

dengan 

menggunakan 

tolak ukur yang 

telah ditentukan 

untuk membuat 

keputusan 

apakah perlu 

dilanjutkan pada 

siklus II atau 

tidak. 

• Memperbaiki 

kelemahan pada 

siklus I di siklus 

berikutnya. 
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G. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih atau digunakan 

oleh peneliti dalam kegiatannya agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan 

dipermudah olehnya.7 Pada penelitian PTK ini teknik pengumpulan data yang 

akan digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Angket/kuesioner 

 Angket atau kuesioner merupakan suatu teknik atau cara 

pengumpulan data secara tidak langsung peneliti (peneliti bertanya jawab 

dengan responden). 8  Kuesionare adalah sejumlah pertanyaan tertulis 

digunakan untuk memperoleh informasi dan responden dalam arti laporan 

tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketauhi.9 

Jadi angket adalah suatu alat yang digunakan untuk memperoleh data 

atau informasi dari responden yang bersifat tertulis untuk dijawabnya. 

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan angket. Dari angket 

tersebut, peneliti menggunakan angket yang jawabannya mengacu pada 

skala guttman. Skala ini digunakan untuk mengukur motivasi belajar siswa 

 

 

 

 

 
7 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta,2003),134. 
8  Nana Sayodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan(Bandung: Remaja 

Rosdakarya,2009),219. 
9 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta,2006),194. 
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2. Teknik Observasi 

Observasi adalah usaha sadar untuk mengumpulkan data yang 

dilakukan secara sistematis dengan prosedur berstandar atau pengamatan 

secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang diteliti.10 

Dalam penelitian ini, observasi yang digunakan adalah observasi 

langsung atau partisipasi aktif yaitu mengamati atau menatap kejadian, 

gerak atau proses dari data lapangan dan ikut serta kejadian-kejadian 

didalamnya. Jadi peneliti bertindak aktif sebagai seorang peneliti. Observasi 

aktif ini digunakan untuk mengetahui motivasi belajar peserta didik dalam 

proses pembelajaran, pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran, 

pada mata pelajaran SKI serta kendala yang dihadapi saat diterapkannya ice 

breaker dalam proses pembelajaran.11 

Observasi ini akan dilakukan oleh peneliti dan 1 observer 

pendamping. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan di kelas VIII B 

MTs Ma’arif Klego Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dengan 

cara mengamati dan mencatat mengenai motivasi belajar siswa dalam 

pembelajaran di kelas serta aktivitas siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung. Observasi dilakukan dengan observasi sistematis yaitu 

pengamatan menggunakan pedoman sebagai instrumen pengamatan.  

 

 

 
10  Basuki As’adi, Desain Pembelajaran Berbasis PTK, (Ponorogo: STAIN Ponorogo 

Press, 2000),124 
11 Ibid.,125 
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3. Teknik Dokumentasi 

Teknik dokuemntasi adalah pengumpulan data dari sumber non insani 

yang terdiri dari dokumen.12 Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan 

berupa daftar hadir peserta didik, nilai ulangan harian, foto dalam proses 

pembelajaran, serta dokumen lain yang relevan, yang dapat dijadikan 

sebagai data teknik ini digunkan untuk mengetahui motivasi belajar peserta 

didik dalam proses pembelajaran. 

  

H. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah semua alat yang akan digunakan untuk 

mengumpulkan data tentang semua proses pembelajaran,  jadi bukan hanya 

proses tindakan saja. 13  Dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan 

lembar observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

1. Lembar Observasi Motivasi Belajar Siswa 

Lembar observasi digunakan sebagai pedoman untuk melakukan 

observasi atau pengamatan untuk memperoleh data yang diinginkan. Berikut 

ini adalah kisi-kisi dari lembar observasi untuk mengukur tingkat motivasi 

belajar siswa. 

 

 

 

 

 
12 Ibid. 
13 Suharsimi Arikunto, Suhardjono, dan Suparti, Penelitian Tindakan Kelas, 85. 
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Tabel 3.2 : Kisi-kisi Lembar Observasi Motivasi Belajar Siswa 

Variabel Indikator Sub indikator 

Motivasi 

Belajar 

Siswa 

Adanya hasrat dan 

keinginan untuk melakukan 

kegiatan 

Menyelesaikan tugas 

dengan tuntas 

Menyelesaikan tugas 

dengan tepat waktu 

Adanya dorongan dan 

kebutuhan belajar 

belajar karena nilai 

Belajar karena teman 

Adanya penghargaan dalam 

belajar 

Belajar karena ingin 

dipuji 

Belajar karena ingin 

dapat hadiah 

Adanya kegiatan yang 

menarik dalam belajar 

Teknik pembelajaran 

yang menarik 

Proses pembelajaran 

yang tidak menjenuhkan 

Adanya lingkungan belajar 

yang kondusif 

Memudahkan memahami 

materi 

Memudahkan mengatasi 

kesulitan 

2. Lembar  Observasi Keterlaksanaan  Ice Breaker  Oleh Guru 

Lembar observasi keterlaksanaan ice breaker oleh guru dalam 

penelitian ini untuk mengamati sejauh mana guru mengerti tentang ice 

breaker. Berikut ini lembar observasi guru yang digunakan peneliti sebagai 

berikut: 

Tabel 3.3 : Lembar Observasi Keterlaksanaan Ice Breaker Oleh Guru 

No Indikator  Sub Indikator/butir pengamatan 

1 Keefektifan 

penggunaan ice 

breaker 

Guru menggunakan ice breaker dalam proses 

pembelajaran sesuai dengan materi yang sedang 

diajarkan  

2 Waktu 

penggunaan ice 

breaker  

Guru menggunakan ice breaker yang tepat pada 

waktu pembelajaran yang dibutuhkan seperti di 

awal pembelajaran/inti pembelajaran/akhir 

pembelajaran 

Guru menggunakan ice breaker dengan spontan 

saat peserta didik sedang bosan  

3 Suasana belajar 

yang 

Penciptaan suasana pembelajaran dari pasif ke 

aktif 
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menyenangkan  

 

Penciptaan suasana pembelajaran dari jenuh jadi 

riang 

 

3. Angket Motivasi Belajar Siswa 

Penilaian yang akan digunakan dalam angket ini mengacu pada skala 

guttman. Adapun indikator-indikator motivasi belajar mengacu pada kajian 

teori pada bab sebelumnya. 

Tabel 3.4: Kisi-kisi Angket Motivasi Belajar Siswa 

Variabel  Indikator  Sub indikator Butir soal 

Motivasi 

Belajar 

Adanya hasrat dan 

keinginan untuk 

melakukan 

kegiatan 

Menyelesaikan 

tugas dengan 

tuntas 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6 

Menyelesaikan 

tugas dengan tepat 

waktu 

Adanya dorongan 

dan kebutuhan 

belajar 

Belajar karena 

nilai 

Belajar karena 

teman 

Adanya 

penghargan dalam 

belajar 

Belajar karena 

ingin dipuji 

Belajar karena 

ingin dapat hadiah 

Adanya kegiatan 

yang menarik 

dalam belajar 

Teknik 

pembelajaran yang 

menarik 

 

 

 

 

 

7,8,9,10 
 

Proses 

pembelajaran yang 

tidak 

menjenuhkan 

Adanya 

lingkungan belajar 

yang kondusif 

Memudahkan 

memahami materi 

  Memudahkan 

mengatasi 

kesulitan 
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I. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah sebagi berikut: 

1. Analisis Data Kualitatif 

Analisis data kualitatif adalah proses mencari serta menyusun secara 

sistematis  data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

bahan-bahan lainnya sehingga mudah dipahami agar dapat diinformasikan 

kepada orang lain. 14 

Analisis data kualitatif dilakukan terhadap data yang diperoleh dari 

hasil observasi guru terhadap proses pembelajaran dengan ice breaker dan 

hasil observasi motivasi belajar siswa 

2. Analisis Data Kuantitatif 

Analisis data kuantitatif merupakan kegiatan setelah data dari seluruh 

responden atau sumber lain terkumpul.15 Analisis data kuantitatif dilakukan 

untuk mengukur skor motivasi belajar siswa.  

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung skor motivasi belajar 

siswa adalah sebagai berikut :  

Skor yang dicari =   
skor yang diperoleh

Total skor
 x 100 

 

 

 
14Direktorar Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, pengolahan dan Analisis Data (Jakarta:  

Ditjen PMPTK, 2008),23. 
15 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods) (Bandung: Alfabeta, 

2013),199. 
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Setelah didapatkan skor motivasi belajar siswa maka skor tersebut dapat 

dikategorikan sebagi berikut : 

 

Tabel 3.5: Kategori skor motivasi belajar siswa 

NO Kriteria Rentang 

1 Sangat Tinggi 81-100 

2 Tinggi 61-80 

3 Sedang 41-60 

4 Rendah  21-40 

5 Sangat Rendah <21 

 

J. Jadwal Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas 

Tabel 3.6: Jadwal Penelitian Tindakan Kelas  

Kegiatan Waktu  

PERSIAPAN September  2018 - Januari 2019 

1. Pembuatan judul PTK September  2018 

2. Pembuatan proposal PTK November 2018 - Januari 2019 

PELAKSANAAN Februari - April 2019 

 

 

Siklus I 

• Perencanaan Februari – Maret 2019 

• Pelaksanaan  Februari – Maret 2019 

• Pengamatan Februari – Maret 2019 

• Refleksi Februari – Maret 2019 

 

 

Siklus II 

• Perencanaan Februari – April 2019 

• Pelaksanaan  Februari – April 2019 

• Pengamatan Februari – April 2019 

• Refleksi Februari – April 2019 

PENYUSUNAN LAPORAN April 2019 

1. Pengolahan data April 2019 

2. Penyusunan laporan April 2019 

 



 

64 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Singkat Setting Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Madrasah Tsanawiyah Ma’arif  Klego1 

Madrasah Tsanawiyah Klego berdiri pada tahun 1985. Faktor yang 

mendorong berdirinya madrasah ini adalah 90% dari masyarakat Klego 

tidak dapat melanjutkan sekolah karena faktor biaya. Sehingga mayoritas 

dari masyarakat Klego hanya lulusan Sekolah Dasar (SD). maka pada tahun 

1985 bapak Markhaban JK, S.Ag sekeluarga bertekat mendirikan madrasah 

Tsanawiyah untuk menampung masyarakat yang tidak dapat melanjutkan 

sekolah. Pembangunan Madrasah Tsanawiyah Klego ini selama satu tahun. 

Kegiatan belajar mengajar di madrasah ini berjalan dengan baik pada 

tahun 1986, dengan jumlah siswa 35. Tenaga pendidik di Madrasah ini 

diambil dari lembaga pendidikan lain seperti Al-Islam Joresan, Darul Huda 

Mayak, Muallimin dan al-Mukarrom Sumoroto. MTs Klego ini mengambil 

tenaga pendidik dari lembaga pendidikan lain karena minimnya sumber 

daya manusia di dusun Klego. 

Jumlah siswa dari tahun ketahun semakin bertambah, namun pada 

tahun 90an Madrasah tersebut mengalami kegoncangan karena ada 

beberapa orang dari tenaga pendidik MTs Kelgo mencalonkan kepala Desa. 

Sehingga sekolah menajdi cera berai. Hal ini menyebabkan 50% dari 

jumlah siswa menurun pada awalnya 35-40 menjadi 17-19 siswa.  

 
1 Buku Profil MTs Ma’arif Klego Mrican Jenangan Ponorogo 2011,2-3. 
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MTs Klego berubah nama menjadi MTs Ma’arif Klego atas saran 

lemabaga Ma’rif NU untuk melanjutkan akreditasi agar dapat 

menyelenggarakan ujian disekolahnya sendiri. Pada tahun 1996 merintis 

pondok  pesantren  yang  mula i berkembang  sampai  saat  ini. 

MTs Ma’arif Klego menggunakan metode yang artinya tetap 

melestarikan metode lama yang baik dan mengambil metode baru yang 

lebih baik. metode ini diharapkan sesuai arah kebiajakn pemerintah 

mengenai kurikulum tahun 2006 dengan pendekatan berbasis KTSP yang 

mulai diperlakukan  tahun  2006.2 

MTs Ma’arif Klego ini sejak awal berdirinya sesuai izin pendirian 

Madrasah dari kantor wilayah Depag RI No. W.M. 0602200586 pada 

tanggal 1 Juli 1986. Dengan nomor statistik Madrasah 121235020061 dan 

nomor induk sekolah dari Departemen Pendidikan dan Pemberdayaan 

20510290. Jenjang akreditasi yang dilakukan oleh dewan akreditasi 

madrasah Provinsi Jawa Timur Nomor: C/KW.13.4/MTs/190907/2007 

pada tanggal 20 April 2007 sebagai Madrasah terakreditasi B (Baik) secara 

geografis MTs Ma’arif Klego terletak:3 

Jalan   : Halim Perdana Kusuma No. 38 

Dusun  : Klego 

Desa/Kelurahan : Mrican 

Kecamatan  : Jenangan 

 
 

 
3 Ibid. 
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Kabupaten  : Ponorogo 

Provinsi  : Jawa Timur 

2. Visi, Misi dan Tujuan4 

a. Visi Madrasah Tsanawiyah Ma’arif Klego 

1) Berilmu, memiliki ilmu yang berkualitas tinggi dalam penguasaan 

IPTEK dan IMTAQ sebagai kholifahfil ardl. 

2) Beramal, terampil dalam melaksanakan ibadah dan terampil dalam 

bermasyarakat. 

3) Bertaqwa, selalu menjunjung kebenaran dan menjauhi segala 

keburukan baik norma agama maupun norma masyarakat. 

b. Misi Madrasah Tsanawiyah Ma’arif  Klego 

1) Berbudi tinggi 

2) Berbadan sehat 

3) Berpengetahuan luas 

4) Berjiwa ikhlas 

5) Terampil, mandiri, kreatif dan berpotensi 

c. Tujuan  Madrasah  Tsanawiyah  Ma’arif Klego 

Berdasarkan visi misi diatas tujuan MTs Ma’arif Klego adalah 

sebagai berikut: “para santriwan dan santriwati dapat melaksanakan 

ibadah secara baik, berakhlak mulia, mampu berbicara dengan bahasa 

Arab dan Inggris yang akhirnya mampu bersaing dengan lembaga 

pendidikan lainnya.” 

 
4 Ibid.,3 
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3. Profil Singkat Madrasah5 

Profil Madrasah Tsanawiyah Ma’arif Klego Mrican Jenangan 

Ponorogo: 

a. Nama Madrasah    : MTs  Ma’arif  Klego  

Mrican 

Jenangan Ponorogo 

b. Nomor Statistik Madrasah (NSM) : 121235020013 

c. Nama Kepala Madrasah   : Muhammad Sahal, S. Ag 

d. Tahun Didirikan    : 1986 

e. Masa Kerja Kepala Madrasah  : 4 Tahun 

f. Status Akreditasi    : Terakreditasi B 

g. Alamat Madrasah    : Jl. Halim Perdana Kusuma 

No. 38 Klego Mrican 

Jenangan Ponorogo  

h. Nomor telepon    : 0352486713 

i. Nomor faks    : - 

j. Alamat Madrasah: 

1) Jalan   : Jl. Halim Perdana Kusuma 

2) Desa /Kelurahan : Mrican 

3) Kecamatan  : Jenangan 

4) Kabupaten  : Ponorogo 

 
5 Ibid.,5 
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5) Provinsi  : Jawa Timur 

6) No. Telpon  : (0352)486713 

7) No. Faks  :- 

8) Email   : mts.klegopo@yahoo.co.id 

 

B. Penjelasan Data Per-siklus 

Dalam kegiatan pembelajaran siklus pertama dan ke dua alur atau 

tahapannya adalah perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi. Adapun 

gambaran singkat kegiatan pembelajaran dalam ketiga siklus tersebut  adalah 

sebagai berikut : 

1. Siklus I 

a. Menyusun Perencanaan (planning) 

1) Guru bersama peneliti menyusun RPP (Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran) berbasis PTK yang akan digunkan untuk 

melaksanakan ice breaker dalam pembelajaran. 

2) Peneliti mempersiapkan keperluan penelitian siklus I (lembar 

observasi)     motivasi belajar siswa, lembar observasi penerapan ice 

breaker oleh guru dan pedoman wawancara). 

3) Peneliti menyiapkan sumber belajar, bahan materi, dan media 

pembelajaran. 

4) Menyiapkan kriteria ketuntasan minimal pencapaian kompetensi 

serta menyiapkan instrumen tolak ukur keberhasilan tindakan. 

 

mailto:mts.klegopo@yahoo.co.id
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b.  Tindakan 

Pelaksanaan tindakan pada siklus I dilaksanakan dalam 2 kali 

pertemuan. Setiap pertemuan dengan alokasi waktu 2 x 40 menit. 

Adapun pelaksanaan tindakan dalam pertemuan sebagi berikut: 

1) Pertemuan Pertama  

Pelaksanaan pertemuan pertama, mata pelajaran SKI yang 

diajarkan adalah mata pelajaran SKI dengan materi perkembangan 

kebudayaan/peradaban pada masa Dinasti Ayyubiyah di bidang 

pendidikan, ekonomi dan perdagangan, militer dan sistem 

pertahanan. 

a) Kegiatan Awal 

Guru memberikan salam dan mengajak bedoa serta 

melakukan presensi. Kemudian dilanjutkan dengan guru 

menyuruh siswa untuk merapikan meja dan baju siswa. Selain itu 

guru mengajak siswa untuk menyanyikan lagu astagfirullah versi 

kelangan untuk menambah semangat belajar siswa dalam 

mengikuti pembelajaran dan guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran.  

b) Kegiatan Inti 

Pada kegiatan inti guru memberikan instruksi kepada siswa. 

Ketika guru berkata Abu bakar siswa bertepuk 1 kali, ketika guru 

berkata umar siswa bertepuk 2 kali, ketika guru berkata Utsman 
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siswa bertepuk 3 kali, dan ketika guru berkata Ali siswa bertepuk 

4 kali. Hal ini untuk mengetes fokus dan konsentrasi siswa, ada 

beberapa siswa yang tidak mengikuti.  

Guru menjelaskan materi yang kemarin, yaitu tentang 

sejarah berdirinya Dinasti Ayyubiyah. Guru menanyakan kepada 

siswa siapa pendiri Dinasti Ayyubiyah. Siswa terlihat diam dan 

tidak ada yang menanggapi pertanyaan guru.  

Pembelajaran  SKI dilanjutkan dengan guru menjelaskan 

materi berdirinya Dinasti Ayyubiyah dengan menulis di papan 

tulis kemudian dijelaskan kepada siswa. Disela-sela menjelaskan 

materi, humor muncul secara spontan. Guru menyuruh siswa 

untuk mengamati dan membaca materi yang ada di LKS. Sebelum 

siswa mengamati dan membaca materi siswa diajak tepuk 

semangat. Agar siswa bersemangat dan tidak ngantuk.  

.Guru menyuruh perwakilan dari siswa untuk 

mempresentasikan hasil dari pengamatan tadi. Kegiatan inti 

diakhiri dengan guru memberikan penguatan serta penjalasan dari 

kegiatan mengamati dan membaca tadi.  

c) Kegiatan Penutup 

Pada kegiatan penutup ini siswa mengerjakan lembar 

evaluasi yang dibagikan oleh guru. 
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2) Pertemuan kedua 

Pelaksanaan tindakan pertemuan kedua masih dengan tema 

perkembangan kebudayaan/peradaban pada masa Dinasti Ayyubiyah. 

Adapun pelaksanaan tindakan sebagai berikut: 

a) Kegiatan Awal 

Sama halnya dengan pertemuan pertama, kegiatan awal 

pada pertemuan kedua ini diawali dengan guru memberikan salam 

dan mengajak bedoa serta melakukan presensi. Pada saat presensi 

humor muncul secara spontan dari guru. Kemudian dilanjutkan 

dengan guru menyuruh siswa untuk merapikan meja dan baju 

siswa. Selain itu guru mengajak siswa untuk menyanyikan lagu 

astagfirullah versi kelangan untuk menambah semangat belajar 

siswa dalam mengikuti pembelajaran dan guru menjelaskan 

tujuan pembelajaran. 

b) Kegiatan Inti 

Dalam kegiatan inti guru mengucapkan kata “semangat 

pagi” dan siswa menjawab dengan “pagi sebanyak tiga kali”. 

Sebelum menjelaskan materi pelajaran guru terlebih dahulu 

memerintahkan siswa untuk mengeluarkan buku dan alat 

tulisnya. Setelah itu guru bertanya kepada siswa “sudah siap 

belum?” siswa menjawab “siap pak”.Kemudian guru 

menjelaskan materi tentang perkembangan 
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kebudayaan/peradaban  Dinasti Ayyubiyah. Ada beberapa siswa 

yang berani bertanya jika belum faham dengan penjelasan guru. 

Kemudian siswa dibagi menjadi tiga kelompok, kelompok 

satu bernama Salahuddin, kelompok dua Asaduddin, dan 

kelompok tiga Nuruddin Zanki. Setiap kelompok diberi tugas 

untuk mendiskusikan tentang jasa-jasa dari ketiga tokoh tersebut. 

Sebelum mengerjakan siswa melakukan tepuk semangat terlebih 

dahulu. Siswa-siswa terlihat tenang ketika berdiskusi. Setelah 

mengerjakan setiap kelompok maju untuk mempresentasikan 

hasil diskusi tadi. Ketika perwakilan kelompok maju guru 

mengondisikan kelompok lain untuk memperhatikan. Guru juga 

menegur siswa yang ribut sendiri. 

c) Kegiatan Akhir  

Dalam kegiatan penutup, guru memberikan kesimpulan 

pelajaran pada hari ini. Kemudian guru meminta siswa untuk 

mengerjakan soal evaluasi. Kegiatan penutup diakhiri dengan 

siswa mengerjakan angket motivasi belajar siswa. 

c. Observasi  

1) Observasi Siswa 

Observasi siswa dilakukan untuk mengamati motivasi belajar 

siswa selama proses pembelajaran berdasarkan instrumen. Selain 

menggunakan lembar observasi peneliti juga menggunakan skala 
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untuk mengukur motivasi belajar siswa. Dalam penelitian ini 

observasi dilakukan oleh peneliti dengan observer pendamping.  

a) Pertemuan Pertama 

Berdasarkan pengamatan peneliti dengan observer 

pendamping, kegiatan pembelajaran pada pertemuan siklus satu 

pertemuan pertama dengan rata-rata hasil observasi tiap siswa 6,8 

dengan kategori sedang. Pada indikator keaktifan, butir 

pertanyaan satu kebanyakan (15 siswa) antusias dan merasa 

senang apabila ditunjuk untuk maju oleh guru. Dan 3 siswa 

lainnya masih masih malu-malu dan takut untuk maju. Pada butir 

pertanyaan  2, hanya ada 6 siswa yang aktif bertanya kepada guru 

apabila belum faham dengan penjelasan guru. Sedangkan siswa 

lainnya cenderung diam dan tidak mau bertanya apabila belum 

faham. Pada butir pertanyaan 3 terdapat 11 siswa yang aktif 

menanggapi pertanyaan dari guru sedangkan 7 siswa lainnya 

hanya diam saja. Pada butir pertanyaan 4,  kebanyakan siswa 

tekun dan ulet dalam mengerjakan soal, sedangkan butir 

pertanyaan 5 (12 siswa) aktif dalam kegiatan diskusi kelompok, 

sedangkan 6 siswa lainnya asyik bermain sendiri dan cenderung 

diam.  

Pada indikator konsentrasi butir pertanyaan 6 terdapat 13 

siswa membaca materi pelajaran yang disampaikan oleh guru dan 

sebagian siswa cenderung mengobrol dengan teman sebangkunya, 
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ada yang asyik bermain sendiri, dan ada pula yang tidur. Pada 

butir pertanyaan 7, hanya ada 8 siswa yang mengemukakan 

pendapat saat presentasi kelompok dan kebanyakan 12 siswa 

lainnya hanya diam dan tidak aktif dalam menanggapi diskusi 

kelompok. 

Selain itu pada butir pertanyaan 8 kebanyakan 13 siswa 

mendengarkan saat guru menjelaskan materi pelajaran dan 

terdapat 5 siswa yang tidak fokus saat pembelajaran berlangsung. 

Pada butir pertanyaan 9, kebanyakan 17 siswa memperhatikan 

saat guru menjelaskan dan terdapat 1 siswa yang cenderung 

mengganggu temannya saat guru menjelaskan. Selain itu, pada 

butir pertanyaan 10 kebanyakan 11 siswa menulis dan mencatat 

yang dijelaskan guru.  

b) Pertemuan Kedua 

Kegiatan pembelajaran pada siklus I pertemuan kedua 

sudah mulai berjalan dengan baik dengan rata-rata hasil observasi 

tiap siswa 7,5 dengan kategori tinggi. Pada indikator keaktifan 

butir pertanyaan 1, semua siswa antusias jika disuruh maju oleh 

guru. Pada butir pertanyaan 2, hanya ada 9 siswa yang aktif 

bertanya dengan guru apabila belum paham dengan pelajaran 

yang diajarkan guru, kebanyakan 11 siswa cenderung diam dan 

tidak aktif, selain itu, pada butir pertanyaan 3 terdapat 11 siswa 

yang aktif menanggapi pertanyaan yang diberikan oleh guru, 
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selebihnya siswa merasa takut dan tidak mau menanggapi 

pertanyaan. Pada butir pertanyaan 4, kebanyakan 15 siswa tekun 

dan ulet dalam mengerjakan soal yang diberikan guru. Sedangkan 

pada butir pertanyaan 5, kebanyakan 18 siswa aktif dalam diskusi 

kelompok, terdapat 3 siswa cenderung tidak mau berdiskusi dan 

malah berbicara dengan temannya. 

Pada indikator konsentrasi butir pertanyaan 6, terdapat 16 

siswa membaca materi pelajaran yang disampaikan oleh guru dan 

sebagaian siswa cenderung mengobrol dengan teman 

sebangkunya. Pada butir pertanyaan, hanya ada 11 siswa yang 

mengemukakan pendapat saat kegiatan presentasi kelompok dan 

kebanyakan 11 siswa cenderung diam dan tidak aktif dalam 

menanggapi diskusi kelompok. Pada butir pertanyaan 8 hanya 1 

siswa yang asyik sendiri saat guru menjelaskan materi pelajaran 

selebihnya 19 siswa memperhatikan. Selain itu pada butir 

pertanyaan 10 kebanyakan 15 siswa menulis dan mencatat apa 

yang dijelaskan guru. Adapun perolehan skor skala motivasi 

belajar sebagai berikut: 
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Tabel 4.1:  Perolehan Skor Motivasi Belajar Siswa Siklus I 

No. Nama Skor  Kategori 

1 Afifatur Rosyida 70 T 

2  Desi Ayu Nur Saputri 60 S 

3 Dian Fitri 80 T 

4 Dony Al Wahabi 90 ST 

5 Erwin Yulianto 50 T 

6 Faris A. - - 

7 Habib Mahsuni 90 ST 

8 Lukman Al Hakim 40 R 

9 Lutvi Zuhriyya 70 T 

10 Muh Faridz 60 S 

11 Niqmatul Muflikah 70 T 

12 Nisa Qurrotul 70 T 

13 Putri Rindiani 70 T 

14 Rafid Irsyad 60 S 

15 Rafika Dyana 70 T 

16 Siti Fariha 60 T 

17 Syahrul Kurniawan - - 

18 Ulufatul M 90 ST 

19 Zahra Habibatul 100 ST 

20 Ahmad Fajar 70 T 

Berdasarkan tabel diatas, perolehan skor motivasi belajar 

siswa pada siklus I yang memperoleh skor motivasi belajar siswa 

dalam kategori sangat tinggi terdapat 4 siswa. Sedangkan siswa 

yang memperoleh skor motivasi belajar dalam kategori tinggi 

terdapat 9 siswa dari jumlah siswa yang ada. Selain itu siswa yang 

memperoleh skor motivasi belajar dalam kategori sedang terdapat 

3 siswa.  

Selain terdapat dua siswa yang tidak dapat skor motivasi 

belajar siswa dikarenakan kehadiran siswa tersebut tidak lengkap. 

Oleh karena itu, kolom skor motivasi belajar siswa tidak ada. 
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2) Observasi Guru 

Selain kegiatan belajar mengajar berlangsung, peneliti juga 

melakukan obsevasi terhadap penerapan permainan ice breaker. 

Pada kegiatan pembelajaran pertemuan pertama guru melakukan 

apersepsi pelajaran dan memotivasi siswa dengan mengajak siswa 

bernyanyi bersama, selain itu guru juga memeberikan instruksi 

kepada siswa mengenai permainan ice breaker jenis tepuk tangan. 

Guru mengajak siswa untuk melakukan jenis ice breaker tersebut. 

Selain itu guru juga melakukan humor setiap kegiatan pembelajaran 

agar siswa tidak jenuh dan tidak ngantuk.  

Pada kegiatan penjelasan materi, ketika ada siswa yang rame. 

Guru mengondisikan siswa dengan mendatangi siswa tersebut. Guru 

juga memberikan penjelasan materi pelajaran kepada siswa dengan 

jenis ice breaker tepuk tangan agar mudah difahami oleh siswa. 

Sebelum kegiatan mengerjakan LKS, guru juga sudah mengajak 

siswa untuk melakukan tepuk semangat dengan tujuan memberikan 

semangat kepada siswa dalam mengerjakan LKS. 

Pada kegiatan pembelajaran pertemuan kedua guru juga 

memberikan ice breaker model cerita untuk memotivasi siswa agar 

siswa lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran. Guru juga 

memberikan ice breaker jenis tepuk tangan dalam memberikan 

penjelasan agar lebih mudah difahami oleh siswa. Namun guru 



 
 
 
 

78 
 

 
 

belum menggunakan permainan ice breaker saat akhir pembelajaran 

dan tidak menggunakan ice breaker jenis games. 

d. Refleksi  

Pada siklus I ini masih belum memenuhi target yang ditentunkan 

yaitu perolehan skor motivasi belajar siswa siklus I memperoleh skor ≥70 

terdapat 18 siswa dalam kategori tinggi. Sekitar 80% siswa memperoleh 

skor motivasi belajar dalam kategori tinggi.    

Setelah pertemuan kedua siklus I, peneliti dan guru melakukan 

refleksi terhadap pelaksanaan tindakan pada siklus I. Refleksi ini 

bertujuan untuk mengetahui kekurangan yang terdapat pada pelaksanaan 

siklus I dan dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan pada siklus II. 

Adapun refleksi Siklus I dapat dilihat dalam tebel sebagai berikut: 

Tabel 4.2: Hasil Refleksi Siklus I 

No. Hasil Refleksi Rekomendasi 

1 Masih terdapat 4 siswa yang 

mendapatkan skor motivasi 

belajar sedang dan 1 siswa 

yang mendapat skor motivasi 

belajar dalam kategori rendah 

Guru harus memfokuskan dan 

memperhatikan 5 siswa tersebut 

agar bisa aktif dan 

memperhatikan saat proses 

pembelajaran 

2 Guru belum menggunakan 

permaianan ice breaker saat 

kegiatan akhir pembelajaran 

Peneliti memberikan arahan 

kepada guru untuk 

merencanakan penggunaan ice 

breaker pada akhir pembelajaran 

3 Kegiatan presentasi 

kelompok masih ada siswa 

yang berbicara dan bermain 

dengan teman. Mereka tidak 

selalu fokus mengikuti 

pembelajaran. 

Guru harus mengondisikan siwa 

agar lebih tenang dan fokus, 

dengan cara menegur siswa yang 

tidak fokus dalam pembelajaran. 
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2. Siklus II 

a. Menyusun Perencanaan (planning) 

Berdasarkan tindakan pada siklus I yang masih ada kekurangan dan 

hambatan, maka perencanaan tindakan siklus II peneliti akan 

memperbaiki kekurangan dan hambatan agar tindakan berjalan lebih baik 

lagi, kemudian siklus II menjadi lebih meyakinkan dan lebih menguatkan 

hasil penelitian. Berikut perencanaan kegitan siklus II yang disusun 

peneliti. 

1) Guru bersama peneliti menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) yang akan digunakan untuk melaksanakan permainan ice 

breaker dalam pembelajran sesuai dengan hasil refleksi. 

2) Peneliti mempersiapkan keprluan penelitian siklus II (lembar 

observasi motivasi belajar siswa, lembar obserbvasi penerapan 

permainan ice breaker oleh guru, dan angket). 

3) Peneliti mempersiapkan sumber belajar, bahan materi, dan media 

pembelajaran. 

b. Tindakan  

Pelaksanaan tindakan dalam siklus II dilaksanakan dua kali 

pertemuan. Pertemuan pertama dilaksanakan 27 Maret 2019 dan 

pertemuan kedua dilaksanakan pada 3 April 2019. Adapun 

pelakasanakan tindakan dalam setiap pertemuan sebagai berikut: 
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1) Pertemuan Pertama  

Pelaksanaan tindakan pada pertemuan pertama, mata pelajaran 

SKI dengan materi kegemilangan peradaban Islam pada masa Dinasti 

Ayyubiyah. Adapun pelaksanaan tindakan sebagai berikut: 

a) Kegiatan Awal 

Pada pertemuan ini, guru masuk tepat pukul 10.15 saat masuk 

kelas siswa masih sedikit yang berada dikelas terutama laki-laki 

dan  pada saat itu kelas kelihatan kotor. Guru menunggu siswa 

yang masih berada diluar, setelah siswa semua berkumpul guru 

menyuruh siswa-siswa yang terlambat untuk membersihkan kelas 

yang kelihatan kotor. Setelah itu guru mengajak siswa 

menyanyikan lagu wajib bagimu negeri untuk meningkatkan 

nasionalisme siswa dan dilanjutkan dengan guru melakukan 

apersepsi dengan menjelaskan pentingnya mempelajari sejarah. 

Kemudian dilanjutkan guru menjelaskan tujuan pembelajaran. 

b) Kegiatan Inti 

Guru mengondisikan siswa dengan mensimulasikan model 

inetraktif yel-yel dengan mengucapkan kata “semangat pagi”, 

kemudian siswa menjawab dengan kata “pagi,pagi,pagi”. Dalam 

kegiatan inti, sebelum mejelaskan materi pelajaran, guru mengajak 

siswa untuk melakukan permainan “lompat benar salah” siswa-

siswa sangat senang dan gembira mengikuti permainan tersebut. 

Setelah itu guru menjelaskan materi pelajaran tentang 
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perkembangan kebudayaan/peradaban Islam masa Dinasti 

Ayyubiyah. Siswa-siswa memperhatikan dan mendengarkan 

penjelasan guru. 

Setelah itu guru membagi siswa menjadi 3 kelompok, untuk 

membaca materi di LKS tentang kebudayaan/peradaban Islam pada 

masa Dinasti Ayyubiyah. Selanjutnya siswa mendiskusikan materi 

yang telah dibaca tadi. Ketika presentasi kelompok guru juga 

mengondisikan siswa untuk tetap tenang dan memperhatikan 

kelompok yang mempresentasikan hasil diskusinya. 

Kegiatan inti diakhiri dengan guru bertanya jawab mengenai 

materi pelajaran dan memberi penguatan kepada siswa mengenai 

materi pelajaran dan memberi penguatan kepada siswa mengenai 

mata pelajaran hari ini. 

c) Kegiatan Penutup 

Kegiatan yang dilakukan pada kegiatan penutup yaitu guru  

memberikan kesimpulan pelajaran secara lisan, selain itu, dalam 

kegiatan penutup guru juga memberikan lembar evaluasi. Sebelum 

mengerjakan lembar evaluasi guru meminta siswa untuk 

melakukan tepuk konsentrasi terlebih dahulu. Semua siswa terlihat 

semangat dalam mengerjakan evaluasi. Kegiatan penutup diakhiri 

dengan guru menutup kegiatan belajar mengajar dengan do’a 

bersama. Sebelum berdo’a guru meminta siswa untuk menyanyikan 

lagu Indonesia Raya. 
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2) Pertemuan Kedua 

Pelaksanaan tindakan pada pertemuan kedua masih dengan 

materi Perkembangan kebudayaan/peradaban Islam pada masa Dinasti 

Ayyubiyah. Adapun pelaksanaan tindakan sebagai berikut: 

a) Kegiatan Awal 

Sama halnya dengan kegiatan awal pada pertemuan 

sebelumnya kegiatan awal dimulai dengan menyanyikan lagu wajib 

“Bagimu Negeri” dan dilanjutkan dengan melakukan apersepsi. 

Kegiatan awal selanjutnya mengajak siswa melakukan permainan 

lompat benar salah. 

b) Kegiatan Inti 

Dalam kegiatan inti, guru mengucapkan “semangat pagi” 

dan peserta didik menjawab “pagi” sebanyak tiga kali. Kemudian 

guru melanjutkan dengan menjelaskan materi mengenai peradaban 

Dinasti Ayyubiyah, siswa terlihat mendengarkan dan 

memperhatikan yang dijelaskan oleh guru. Siswa juga berani 

bertanya kepada guru mengenai materi yang belum dipahami. 

Kemudian guru membagi siswa menjadi 3 kelompok untuk 

mendiskusikan ibrah yang dapat diambil dari kegemilangan 

peradaban Dinasti Ayyubiyah. Ketika siswa sedang berdiskusi, 

guru melakukan peneguran bagi siswa yang tidak mau berdiskusi 

dengan temannya. Kegiatan berikutnya dilanjutkan dengan 
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kegiatan presentasi kelompok. Setelah presentasi selesai guru 

memberi penguatan tentang materi hari ini.  

c) Kegiatan Penutup 

Kegiatan yang dilakukan pada kegiatan penutup yaitu guru 

memberikan simpulan pelajaran. Selain itu, dalam kegiatan 

penutup guru juga memberikan lembar evaluasi kepada siswa. 

Setelah melakukan evaluasi, guru mengajak peserta didik untuk 

menyayikan lagu Indonesia Raya. Kegiatan penutup diakhiri siswa 

mengisi angket. 

c. Observasi 

1) Observasi Siswa  

Observasi dilaksanakan pada saat pembelajaran berlangsung. 

Observasi dilakukan untuk mengukur motivasi belajar siswa dalam 

kegiatan belajar mengajar. Adapun hasil observasi selama proses 

pembelajaran dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a) Pertemuan Pertama 

Observasi motivasi belajar siswa dimaksudkan untuk 

mengetahui sejauh mana solusi dari hasil refleksi pada siklus 1. 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti bersama 

observer pendamping, kegiatan pembelajaran pada siklus 2 

pertemuan pertama sudah berjalan dengan baik dengan rata-rata 

hasil skor observasi motivasi belajar siswa 8,0 dengan kategori 

tinggi. Pada indikator keaktifan butir pertanyaan 1, semua siswa 
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aktif jika disuruh maju oleh guru. Pada butir pertanyaan 2 hanya 

ada 10 siswa yang aktif bertanya dengan guru jika belum paham 

dalam pelajaran yang diajarkan guru, kebanyakan 10 siswa 

cenderung diam dan tidak aktif. Selain itu, pada butir pertanyaan 

3 terdapat 14 siswa yang aktif menanggapi pertanyaan yang 

diberikan oleh guru, selebihnya siswa merasa takut dan tidak mau 

menanggapi pertanyaan. Pada butir pertanyaan 4 kebanyakan 

siswa (16 siswa) tekun dan ulet dalam mengerjakan soal yang 

diberikan oleh guru. Sedangkan pada butir pertanyaan 5, 

kebanyakan 19 siswa aktif dalam kegiatan diskusi kelompok.  

Pada indikator konsentrasi butir pertanyaan 6, terdapat 18 

siswa membaca materi pelajaran yang disampaikan oleh guru dan 

yang lainnya asyik mengobrol dengan teman sebangkunya. Pada 

butir pertanyaan 7, kebanyakan 15 siswa yang mengemukakan 

pendapat saat kegiatan presentasi kelompok. Pada butir 

pertanyaan 8, kebanyakan 15 siswa mendegarkan guru saat 

menjelaskan materi pelajaran dan terdapat 5 siswa yang tidak 

fokus dalam mendengarkan guru saat menjelaskan materi. Pada 

butir pertanyaan 9 kebanyakan 19 siswa memperhatikan apa yang 

guru jelaskan di papan tulis dan terdapat 1 siswa yang cenderung 

mengganggu temannya saat kegiatan pembelajaran berlangsung. 

Selain itu pada butir pertanyaan 10  kebanyakan 17 siswa menulis 

dan mencatat apa yang dijelaskan guru. 
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b) Pertemuan Kedua 

Hasil observasi siklus II pertemuan kedua berjalan dengan 

sangat baik dengan rata-rata hasil 8,9 dengan kategori sangat 

tinggi. Pada indikator keaktifan butir pertanyaan 1, semua siswa 

antusias jika disuruh maju oleh guru. Pada butir pertanyaan 2, 

hanya ada 14 siswa yang aktif bertanya dengan guru jika belum 

paham dalam pelajaran yang diajarkan guru, kebanyakan 5 siswa 

cenderung diam dan tidak aktif. Selain itu, pada butir pertanyaan 

3 terdapat 14 siswa yang aktif menanggapi pertanyaan yang 

diberikan oleh guru, selebihnya siswa merasa takut dan tidak 

menanggapi pertanyaan. Pada butir pertanyaan 4, semua siswa 

tekun dan ulet dalam mengerjakan soal yang diberikan oleh guru. 

Sedangkan pada butir pertanyaan 5, kebanyakan 18 siswa  aktif 

dalam kegiatan diskusi  kelompok, terlihat semua siswa sungguh-

sungguh dan suasana kegiatan diskusi kelompok juga tenang. 

Pada indikator konsentrasi butir pertanyaan 6, terdapat 17 

siswa membaca materi pelajaran yang disampaikan oleh guru dan 

sebagian siswa cenderung mengobrol dengan teman sebangkunya. 

Pada butir pertanyaan 7, ada 17 siswa yang mengemukakan 

pendapat saat kegiatan  presentasi kelompok dan yang lainnya 

cenderung diam dan tidak aktif dalam menanggapi kegiatan 

presentasi kelompok. Pada butir pertanyaan 8, kebanyakan siswa 

(16 siswa) mendengarkan saat menjelaskan materi pelajaran dan 
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terdapat 3 siswa yang tidak fokus dalam mendengarkan guru saat 

menjelaskan materi. Pada butir pertanyaan 9, kebanyakan 18 

siswa memperhatikan apa yang guru jelaskan di papan tulis dan 

terdpat 1 siswa yang cenderung mengganggu temannya saat 

kegiatan pembelajaran berlangsung. Selian itu, pada butir 

pertanyaan 10, terdapat 17 siswa yang menulis dan mencatat apa 

yang dijelaskan yang dijelaskan guru. Adapun perolehan skor 

motivasi belajar siswa pada siklus II sebagai berikut: 

Tabel 4.3:  Perolehan Skor Motivasi Belajar Siswa Siklus II 

No. Nama Skor  Kategori 

1 Afifatur Rosyida 90 ST 

2  Desi Ayu Nur Saputri 80 T 

3 Dian Fitri 90 ST 

4 Dony Al Wahabi 90 ST 

5 Erwin Yulianto 70 T 

6 Faris A. 80 T 

7 Habib Mahsuni - - 

8 Lukman Al Hakim 80 T 

9 Lutvi Zuhriyya 80 T 

10 Muh Faridz 80 T 

11 Niqmatul Muflikah 90 ST 

12 Nisa Qurrotul 90 ST 

13 Putri Rindiani 80 T 

14 Rafid Irsyad 80 T 

15 Rafika Dyana 80 T 

16 Siti Fariha 90 ST 

17 Syahrul Kurniawan 60 S 

18 Ulufatul M 100 ST 

19 Zahra Habibatul 100 ST 

20 Ahmad Fajar 80 T 

Berdasarkan tabel diatas pada siklus II perolehan skor 

motivasi belajar siswa terdapat 8 siswa memperoleh skor motivasi 

belajar dalam kategori sangat tinggi. Sedangkan siswa yang 

memperoleh skor motivasi belajar dalam kategori tinggi terdapat 
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10 siswa. Selain itu siswa yang mendapat skor motivasi belajar 

siswa dalam kategori sedang terdapat 1 siswa   

Terdapat satu siswa yang kolom skor motivasi belajar siswa 

yang tidak ada. Hal tersebut dikarenakan siswa yang bernama 

Habib Mahsuni tidak masuk dikarenakan pulang ke kampung 

halamannya. 

2) Observasi Guru  

Selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, peneliti juga 

melakukan observasi terhadap penerapan permainan ice breaker. Pada 

siklus II, guru guru sudah mencoba memperbaiki kekurangan di siklus 

I. pada pelaksanaan siklus II, peneliti bersama guru sudah menerapkan 

permainan “lompat benar salah” untuk meningkatkan motivasi belajar 

siswa. Selain itu guru juga sudah menerapkan ice breaker pada akhir 

pembelajaran dan guru juga sudah menambah fokus pengawasan 

kepada lima siswa saat kegiatan pembelajaran. selain itu, guru juga 

mengondisikan kelas dengan baik dengan menegur siswa saat kegiatan 

presentasi kelompok. Hal itu terbukti dari observasi yang dilakukan 

peneliti bahwa siswa-siswa terkondisikan saat proses pembelajaran. 

d. Refleksi  

Berdasarkan hasil tindakan pada siklus II terjadi peningkatan dari 

siklus I. pada siklus II merupakan perbaikan dari kekurangan dan kendala 

pada siklus I. maka dari itu peneliti bersama guru menerapkan cara yang 

efektif untuk meningkatkan motivasi belajar siswa agar prestasi 
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belajarnya meningkat. Oleh karena itu, peneliti dan guru memutuskan 

untuk mengehentikan penelitian pada siklus II, hal ini dikarenakan 

indikator keberhasilan yang telah ditetapkan oleh peneliti sudah 

memenuhi target yaitu perolehan skor ≥70 terdapat 90% (19 siswa) dari 

20 siswa. 

 

C. Proses Analisis Data Per Siklus 

1. Siklus I 

Dalam setiap siklus kegiatan pembelajaran berbasis PTK, terdapat 

empat tahap yaitu, perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. 

Adapun hasil penelitian yang diperoleh dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.4: Hasil Analisa Skor Motivasi Belajar Siswa Siklus I 

Kategori Jumlah Siswa % 

Rendah  1 Siswa 5,56  % 

Sedang 3 Siswa 16,66 % 

Tinggi 10 Siswa 55,56 % 

Sangat Tinggi 4 Siswa 22,22 % 

 

Berdasarkan tabel diatas hasil analisa skor motivasi belajar siswa 

pada siklus I menunjukkan bahwa skor motivasi belajar siswa pada kategori 

sangat tinggi terdapat 22,22 % (4 siswa). Sedangkan siswa yang 

memperoleh skor motivasi belajar siswa dalam kategori tinggi terdapat  

55,56 % (10 siswa) dari jumlah siswa yang ada. Selain itu, siswa yang 

memperoleh skor motivasi belajar siswa dalam kategori sedang terdapat 

16,66 % (3 siswa). Dan  terdapat 5,56 % (siswa) yang mendapatkan skor 

motivasi belajar dalam kategori rendah. 
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Hasil motivasi belajar siswa pada siklus I menunjukkan bahwa kelas 

VIII B memperoleh skor motivasi belajar siswa ≥70  terdapat 14 siswa. Hal 

tersebut memenuhi indikator keberhasilan dalam penelitian yaitu 80% siswa 

kelas VIII B memperoleh skor motivasi belajar siswa dalam kategori tinggi 

dengan batas minimal skor motivasi belajar siswa sebesar 70. Hal ini 

membuktikan perlu adanya siklus II agar skor motivasi belajar siswa dalam 

kategori sangat tinggi. 

2. Siklus II 

Dalam setiap siklus kegiatan pembelajaran berbasis PTK, terdapat 

empat tahap yaitu, perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi.. 

Adapun hasil penelitian yang diperoleh dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.5: Hasil Analisa Skor Motivasi Belajar Siswa Siklus II 

Kategori Jumlah Siswa % 

Rendah  - - 

Sedang 1 siswa 5,26 % 

Tinggi 10 siswa 52,63 % 

Sangat Tinggi 8 siswa  42,10 % 

 

Berdasarkan tabel diatas, pada siklus II perolehan skor motivasi 

belajar siswa terdapat 42,10% (8 siswa) memperoleh skor motivasi belajar 

siswa dalam kategori sangat tinggi. Sedangkan siswa yang memperoleh skor 

motivasi belajar siswa dalam kategori tinggi terdapat 52,62% (10 siswa). 

Selain itu, siswa yang memperoleh skor motivasi belajar dalam kategori 

sedang terdapat 5,26% (1 siswa). Hal tersebut sudah memenuhi indikator 

keberhasilan dalam penelitian ini yaitu, 90% siswa kelas VIII B 

memperoleh skor motivasi belajar siswa dalam kategori tinggi. Selain itu, 
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rata-rata perolehan skor motivasi belajar siswa siklus II terjadi peningkatan 

yaitu dari 71 menjadi 84 dan dari kategori motivasi belajar siswa tinggi 

menjadi sangat tinggi.  

 

D. Pembahasan 

Penelitian yang telah dilakukan peneliti selama dua siklus menunjukkan 

bahwa permainan ice breaker dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Hal 

ini ditunjukkan dengan perolehan rata-rata hasil skor motivasi belajar siswa 

pada siklus I yaitu 71 dalam kategori tinggi. Pada siklus II terjadi peningkatan 

dengan memperoleh rata-rata skor motivasi belajar siswa yaitu 84 dalam 

kategori sangat tinggi. Pada siklus II ini telah mencapai keberhasilan penelitian 

dengan memperoleh skor motivasi belajar siswa ≥70 terdapat 90% (19 siswa) 

dari 20 siswa.  

Hasil motivasi belajar siswa dalam penelitian ini diperoleh melalui 

lembar observasi dan angket. Lembar motivasi belajar siswa digunakan saat 

kegiatan pembelajaran berlangsung dan angket diberikan kepada siswa  di 

akhir kegiatan belajar mengajar. Berdasarkan observasi motivasi belajar siswa 

oleh peneliti pada penerapan permainan ice breaker pada siklus I dan siklus II, 

peserta didik mulai tertarik dan senang ketika guru mengajak menyanyikan 

lagu pada kegiatan awal pembelajaran. Selain itu, peserta didik juga sudah 

mulai memperhatikan guru saat menjelaskan materi. Hal tersebut ditunjukkan, 

peserta didik tidak bermain sendiri dan berbicara dengan temannya ketika guru 

menjelaskan meskipun masih ada beberapa siswa yang perhatiaanya tidak 
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fokus. Penggunaan games pada pembelajaran juga memberikan keceriaan dan 

minat belajar siswa, dibuktikan saat kegiatan tersebut peserta didik terlihat 

antusias dan semangat. Peserta didik juga terlihat kegigihannya dan semangat 

saat presentasi kelompok. Selain itu, saat siswa lelah  mengerjakan LKS guru 

mengajak siswa untuk bermain jenis ice breaker  tepuk yang disisipkan ke 

materi  untuk meningkatkan semangat dan konsentrasi siswa. Siswa terlihat 

tersenyum, dan ceria dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Pada 

kegiatan akhir juga siswa masih fokus perhatiannya kepada guru mengenai 

kegiatan keismpulan dan merangkum materi pelajaran, ditunjukkan dengan 

siswa masih semangat mengikuti kegiatan pembelajaran dan semua siswa tidak 

terlihat jenuh. 

Aktivitas-aktivitas tersebut menandakan terdapat motivasi belajar siswa 

terhadap kegiatan belajar mengajar yang dilakukan guru  melalui permainan ice 

breaker. Perbandingan skor motivasi belajar siswa siklus I dan siklus II dapat 

dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.6: Perbandingan Skor Motivasi Belajar Siswa 

No. Nama Siklus I Siklus II keterangan 

1 Afifatur Rosyida 70 90  Meningkat  

2  Desi Ayu Nur Saputri 60 80 Meningkat 

3 Dian Fitri 80 90 Meningkat 

4 Dony Al Wahabi 90 90 Meningkat  

5 Erwin Yulianto 50 70 Meningkat 

6 Faris A. - 80 Meningkat  

7 Habib Mahsuni 90 - Meningkat  

8 Lukman Al Hakim 40 80 Meningkat  

9 Lutvi Zuhriyya 70 80 Meningkat  

10 Muh Faridz 60 80 Meningkat  

11 Niqmatul Muflikah 70 90 Meningkat 

12 Nisa Qurrotul 70 90 Meningkat  

13 Putri Rindiani 70 80 Meningkat  
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14 Rafid Irsyad 60 80 Meningkat  

15 Rafika Dyana 70 80 Meningkat  

16 Siti Fariha 60 90 Meningkat  

17 Syahrul Kurniawan - 60 Meningkat  

18 Ulufatul M 90 100 Meningkat  

19 Zahra Habibatul 100 100 Meningkat  

20 Ahmad Fajar 70 80 Meningkat  

 

Hasil skor motivasi belajar siswa pada siklus I yang mendapatkan skor 

≥70 terdapat 12 siswa dari jumlah yang ada, sedangkan siswa yang 

memperoleh skor motivasi belajar siswa <70 terdapat 6 siswa. Rata-rata 

perolehan skor motivasi belajar siswa pada siklus I yaitu 71 dalam kategori 

tinggi, sedangkan pada siklus II telah mencapai keberhasilan penelitian yaitu 

memperoleh rata-rata 84 dengan memperoleh skor motivasi belajar siswa ≥70 

terdapat 90% (18 siswa) dari 20 siswa. Dari penjelasan diatas menunjukkan 

bahawa indikator keberhasilan dalam penelitian ini sudah sepenuhnya tercapai. 

Hal ini bisa dilihat, rata-rata perolehan skor motivasi belajar siswa terjadi 

peningkatan yaitu dari 71 menjadi 84 dan dari kategori siswa tinggi menjadi 

sangat tinggi. Jadi penggunaan ice breaker dapat meningkatkan motivasi 

belajar pada mata pelajaran SKI siswa kelas VIII B MTs Ma’arif Klego 

Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. 
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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan selama 

dua siklus dengan menngunakan ice breaker pada pembelajaran SKI di kelas 

VIII B MTs Ma’rif Klego Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, 

menunjukkan adanya peningkatan pada motivasi belajar siswa dalam proses 

pembelajaran. hal tersebut terlihat dari skor motivasi belajar siswa pada siklus I 

belum mencapai 80% siswa yang memperoleh skor motivasi belajar dalam 

kategori tinggi, pada siklus I siswa yang memperoleh skor motivasi belajar 

siswa tinggi atau ≥70 terdapat 14 siswa dari jumlah yang ada. Selain itu rata-

rata perolehan skor motivasi belajar siswa siklus I yaitu 71 dalam kategori 

tinggi. 

Pada siklus II terjadi peningkatan lagi pada tiap aspek yang diamati dan 

sudah mencapai indikator keberhasilan yaitu 90% siswa memperoleh skor 

motivasi belajar ≥70 dalam kategori sangat tinggid dan masih terdapat 1 siswa 

yang memperoleh skor ≤70. Selian itu rata-rata skor perolehan motivasi belajar 

siswa siklus II terjadi peningkatan yaitu dari 71 menjadi 84 dan kategori tinggi 

menjadi sangat tinggi. Jadi penelitian dihentikan pada siklus II ini karena sudah 

mencapai keberhasilan sehingga penggunaan ice breaker dapat meningkatkan 

motivasi belajar siswa pada mata pelajaran SKI siswa kelas VIII B MTs 

Ma’arif Klego Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, serta kesimpulan. Maka 

penulis ingin memberikan beberapa saran yang mungkin dapat berguna bagi 

semua pihak yang berkepentingan, beberapa saran tersebut antara lain: 

1. Bagi siswa 

Hendaknya siswa tetap semangat dalam kegiatan belajar mengajar serta 

memperhatikan guru meski tanpa permainan ice breaker. 

2. Bagi guru 

a. Guru hendaknya lebih memfokuskan dalam mendampingi peserta didik 

yang ramai selama proses pembelajaran. 

b. Guru diharapkan dapat memberikan pengalaman kepada guru lainnya 

bahwa penerapan ice breaker dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. 

c. Guru hendaknya membuat permainan ice breaker yang lebih kreatif dan 

inovatif agar pembelajaran lebih menarik. 

3. Bagi kepala sekolah 

Pembelajaran dengan permainan ice breaker hendaknya dapat digunakan 

guru sebagi alternatif untuk menciptakan suasana belajar yang aktif, 

menyenangkan, tidak membosankan. 

4. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan untuk meningkatkan 

inovasi dan kreativitas terhadap proses pembelajaran terutama dalam 

meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga penerpan permainan ice 

breaker pada kegiatan pembelajaran bisa berjalan dengan maksimal. 



 

95 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Anggraini,Reni. “Pengaruh Teknik Pembelajaran Ice Breaking Terhadap Motivasi 

Belajar Pada Mata Pelajaran IPA Kelas III MI Masyariqul Anwar 4 Suka 

Bumi Bandar Lampung,”,Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2018. 

Arifin, Zainal. Penelitian Pendidikan: Metode dan Paradigma Baru.Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2014. 

Arikunto, Suharsimi. Manajemen Penelitian, Jakarta: Rineka Cipta,2003. 

Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: PT. 

Rineka Cipta,2006. 

Arikunto, Suharsimi Suhardjono. dan Supardi, Penelitian Tindakan Kelas, 

Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015. 

As’adi, Basuki. Desain Pembelajaran Berbasis PTK, Ponorogo: STAIN Ponorogo 

Press, 2000. 

Badarudin,Ahmad. Peningkatan Motivasi Belajar Siswa Melalui Konseling 

Klasikal. Padang: CV. Abe Kreatifindo, 2015. 

Buku Profil MTs Ma’arif Klego Mrican Jenangan Ponorogo 2011 

Danim,Sudarwan dan Khairil. Psikologi Pendidikan (Dalam Perspektif Baru), 
Bandung, Alfabeta, CV. 2014. 

Direktorar Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik 

dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, pengolahan 

dan Analisis Data, Jakarta:  Ditjen PMPTK, 2008. 

Kurnia Dewi,Yulianti. “Pengaruh Penerapan Ice Breaking Terhadap Belajar Siswa 

Pada Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP 10 Nopember Buduran 

Sidoarjo,” ,Skripsi: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013. 

Hamalik,Oemar. Proses Belajar Mengajar. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016 

Hidayat, Rian Abi. 100 Ice Breaker For Teaching.Jakarta: Guepedia, 2018. 

Hasyim, Hasanah.Teknik-teknik Observasi. Jurnat at Taqadum (Online),Vol. 8 

No. Juli 2016, (http://journal.walisongo.ac.id. Diakses (12 Desember 

2018). 

Husamah et al.  Belajar dan Pembelajaran.Malang: UMM Press, 2018.  Majid, 

Abdul. Strategi Pembelajaran, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014. 

            Mustaqim dan Abdul Wahib. Psikologi Pendidika, Jakarta: Rineka Cipta, 2010. 

http://journal.walisongo.ac.id/


 
 
 
 

96 
 

 

Muslich, Masnur. Melaksanakan PTK (Penelitian Tindakan Kelas) itu Mudah, 

Jakarta: Bumi Aksara, 2009. 

Nawawi, Abdul Rois. Peningkatan Hasil Belajar Menulis Pengumuman Media 

Cetak Pada Siswa Sekolah Dasar. Journal of Elementary Education, 

(Online). JEE 2 (1)2013. (http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jee. (di 

akses 15 Juli 2019) 

Paizaluddin dan Ermalinda. Penelitian Tindakan Kelas: Panduan Teoritis dan 

Praktis, Bandung, Alfabeta, 2014. 

Rahmat,Miftahur Reza. “Peningkatan Perhatian Siswa Pada Proses Pembelajaran 

Kelas III Melalui Permainan Ice Breaking di SD Negeri Gembongan 

Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo,”. Skripsi: UNY, 2015. 

Ramayulis. Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Kalam Mulia, 2006. 

Sardiman. Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar,Jakarta: PT. RajaGrafindo 

Persada, 2006. 

Said,M.. 80+ Ice Breaker Games: Kumpulan Permainan penggugah Semangat. 

Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010. 

Saefuddin, Asis dan Ika Berdiati. Pembelajaran Efektif, Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2014. 

Sugiyono. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), Bandung: Alfabeta, 2013. 

Sumantri,Mohammad Syarif. Strategi Pembelajaran: Teori dan Praktik di Tingkat 

Pendidikan Dasar, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016. 

Sunarto.  Ice Breaker dalam Pembelajaran Aktif, Surakarta: Cakrawala Media, 

2012. 

Sustiawati, Ni Luh.  Kontribusi Seni Tari Nusantara dalam Membangun 

Pendidikan Multikultur. Mudra Jurnal Seni Budaya, (Online),Vol. 26, 2 

Juli 2011.128.(https://coe.ac.ukdiakses 12 Desember 2018). 

Thoifuri. Menjadi Guru Inisiator, Kudus: Rasail Media Grup, 2008. 

Thoifuri. menjadi guru inisiator , Semarang: Rasail Media Group, 2008 

Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 (http://htl.unhas.ac.id. (Diakses 12 

Desember 2018). 

 

. 

http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jee
https://coe.ac.uk/
http://htl.unhas.ac.id/

