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ABSTRAK 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan ice 

breaker terhadap hasil belajar IPS siswa kelas IV SDN 4 Cakranegara. Penelitian 

ini dilaksanakan di SDN 4 Cakranegara pada bulan Maret sampai bulan April 

2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen dengan 

bentuk penelitian Quasi Eksperimen Design dengan rancangan penelitian 

nonequivalent control group design. Sampel penelitian ini adalah peserta didik 

kelas IV A yang berjumlah 22 orang dan kelas IV B yang berjumlah 24 orang. 

Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan tes berbentuk pilihan ganda, 

dokumentasi dan observasi. Sebelum diujikan kepada sampel, pada instrumen tes 

dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas terlebih dahulu. Teknik analisis yang 

digunakan adalah uji-t. Berdasarkan analisis data dengan uji-t, diperoleh nilai 

        sebesar 1.531 lebih kecil dari nilai        sebesar 2.016 dengan derajat 

kebebasan = 24 + 22 – 2 = 44 pada taraf signifikansi 5%. Maka Ha ditolak dan Ho 

diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh penerapan 

ice breaker terhadap hasil belajar IPS siswa kelas IV SDN 4 Cakranegara tahun 

pelajaran 2017/2018. 
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ABSTRACT 

 

 This research aims to analyze the effect of the application of ice breaker 

against the learning outcomes social science grade IV SDN 4 Cakranegara. This 

research was carried out in SDN 4 Cakranegara in March until April 2018. The 

methods used in this study is an experiment with the form Quasi Experimental 

Research Design with nonequivalent control group research design. The sample of 

this research is the learners class IV A of 22 people and class IV B of 24 people. 

The technique of data collection is done using the test multiple choice shaped, 

observation and documentation. Before the fully tested to sample tests were 

conducted on the instrument, test validity and reliability tests in advance. 

Analytical techniques used are test-t. Based on data analysis with test-t, Obtained t 

count of 1,531 is smaller than t table of 2,016 with degrees of freedom = 24 + 2 = 

22-44 at 5% significance level. With the result Ha was rejected and Ho accepted, 

so that it can be concluded that there was no influence of the application of ice 

breaker against the learning outcomes social science grade IV Cakranegara SDN 4 

years lessons 2017/2018. 
 

Keywords: Ice Breaker, IPS Learning Outcomes 
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A. PENDAHULUAN 

 Kehidupan sehari-harinya siswa pasti akan mengalami berbagai macam 

peristiwa. Setiap peristiwa sosial yang pernah dialami dalam hidupnya akan 

membentuk pengetahuan sosial anak secara alamiah. Untuk menjalani kehidupan 

yang semakin berkembang, pengetahuan secara alamiah saja belum cukup. Itulah 

perlunya pendidikan secara formal didapatkan. Hal tersebut bertujuan untuk 

menjalani kehidupan terkait pengetahuan sosial yang dikenal oleh siswa yaitu 

salah satu mata pelajaran wajib di sekolah adalah pendidikan Ilmu Pengetahuan 

Sosial (IPS). 

 Definisi IPS menurut Jarolimek (dalam Susanto, 2013:141) yang 

menyatakan bahwa pada dasarnya pendidikan IPS berhubungan erat dengan 

pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang memungkinkan siswa 

berperan serta dalam kelompok masyarakat di mana ia tinggal. Siswa tidak akan 

bisa lepas dari gejala maupun masalah sosial yang dihadapi di lingkungan 

masyarakat. Mulai dari bergerak, berkata, hingga bertingkah laku dengan orang 

lain dalam suatu tempat, sangatlah membutuhkan pemahaman dan tindak lanjut 

yang baik. 

 Namun, hal tersebut tidak dibarengi dengan pembelajaran IPS yang tepat 

dibangku sekolah, khususnya di sekolah dasar. Pembelajaran IPS menjadi 

pelajaran yang menakutkan dan menyulitkan karena banyak materi ataupun 

hafalan hingga siswa cepat lupa. Ischak (2005:1.22) memaparkan bahwa IPS 

merupakan suatu bidang studi yang memiliki cakupan yang luas. Luasnya 

cakupan IPS mengartikan bahwa siswa belajar di dalam kelas tidak hanya semata-

mata mendengarkan, namun lebih kepada kegiatan mendiskusikan dan 

menerapkan dalam kehidupan. Hal tersebut sesuai dengan pengamatan yang telah 

dilakukan untuk melihat pembelajaran IPS khususnya di sekolah dasar. 

 Hasil pengamatan yang dilakukan pada Oktober 2017 di SDN 4 

Cakranegara menunjukkan bahwa pembelajaran yang dilakukan oleh guru belum 

menarik perhatian peserta didik. Oleh karena itu, pembelajaran membuat siswa 

merasa bosan dan belum dapat berperan aktif dalam mengonstruksi 

pengetahuannya. Beberapa siswa pandangannya tidak fokus, mencoret-coret 

kertas, mengobrol dengan temannya, dan bahkan baru beberapa menit sudah 

mulai mengantuk padahal pembelajaran berlangsung pada jam pertama. Siswa 

belum berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran, apalagi memahami semua 

materi yang cakupannya luas, penuh hafalan. Hal ini tentunya membuat tujuan 

pembelajaran IPS tidak terealisasi pada semua siswa. Dampaknya, hasil belajar 

IPS siswa cenderung rendah.  

 Hasil pencatatan dokumen memperlihatkan bahwa nilai ulangan akhir 

semester (UAS) IPS kelas IV untuk keseluruhan siswa yang berjumlah 46 siswa 

terdapat 21 siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM. Hasil wawancara 

dengan beberapa siswa di SDN 4 Cakrenagara yang dilakukan pada Oktober 2017 

menunjukkan beberapa hal yaitu: (1) guru sangat sering menggunakan dan 

menjelaskan materi dengan ceramah, (2) siswa sering merasa bosan ketika 

pembelajaran tidak menarik, (3) siswa tidak kuat untuk menghafal banyak materi, 

(5) siswa kurang senang dengan mata pelajaran IPS, (6) siswa kurang memahami 

manfaat dari mempelajari IPS, (7) begitu pula dengan sikap yang kurang baik dan 
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kurang terampil dalam mengimplementasikan konsep IPS dalam kehidupan 

sehari-hari, (8) siswa belum memiliki keterampilan dalam mencari, memilih, 

mengolah dan menggunakan informasi untuk memberdayakan diri serta 

keterampilan bekerjasama dengan kelompok majemuk.  

 Solusi yang tepat untuk menjadikan pembelajaran menjadi menyenangkan, 

aktif, fokus dan produktif adalah guru berkreativitas menggunakan ice breaker 

dalam pembelajaran. Sunarto (2012:3) menyatakan ice breaker dimaksudkan 

untuk membangun suasana belajar yang dinamis, penuh semangat, dan antusias. 

Suasana yang menyenangkan dan kondusif sangat dibutuhkan oleh seorang siswa 

dalam belajar salah satunya adalah untuk membawa siswa ke dalam zona 

nyamannya belajar. Penerapan ice breaker dalam pembelajaran juga dapat 

membantu dalam menciptakan suasana pembelajaran menjadi lebih bermakna.  

 Berdasarkan uraian di atas, penelitian dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh penerapan ice breaker terhadap hasil belajar IPS siswa kelas IV di SDN 

4 Cakranegara. Dengan demikian, dilakukanlah penelitian dengan judul 

“Pengaruh Penerapan Ice Breaker Terhadap Hasil Belajar IPS Siswa Kelas IV 

SDN 4 Cakranegara Tahun Pelajaran 2017/2018”. 

B. KAJIAN TEORI, KERANGKA BERPIKIR, DAN HIPOTESIS 

 Kajian teori dalam penelitian ini adalah: 

1. Pengertian Ice Breaker 

 Ice Breaker adalah peralihan situasi dari yang membosankan, membuat 

mengantuk, menjenuhkan dan tegang menjadi rileks, bersemangat, tidak 

membuat mengantuk, serta ada perhatian dan ada rasa senang untuk 

mendengarkan atau melihat orang yang berbicara di depan kelas atau ruangan 

pertemuan. Penerapan ice breaker dapat membuat peserta didik lebih aktif, 

fokus dan produktif (Sunarto, 2012:2). 

2. Pentingnya Ice Breaker dalam Pembelajaran 

 Penggunaan ice breaker dalam pembelajaran dapat membantu dalam 

menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, 

dinamis, dan logis. Suasana pendidikan yang menyenangkan memang secara 

sebab akibat akan mendorong siswa untuk bisa lebih kreatif dan dinamis. Siswa 

juga akan semakin berani untuk mengemukakan ide-ide dan gagasannya 

sehingga pembelajaran lebih dialogis. 

3. Hasil Belajar 

 Hasil belajar adalah suatu hasil yang diperoleh siswa setelah siswa tersebut 

melakukan kegiatan belajar dan pembelajaran serta bukti keberhasilan yang 

telah dicapai oleh seseorang dengan melibatkan aspek kognitif, afektif maupun 

psikomotor, yang dinyatakan dalam symbol, huruf maupun kalimat. 

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar 
 Soemanto (dalam Syarifuddin, 2011:126) menggolongkan faktorfaktor 

yang mempengaruhi belajar menjadi tiga macam yaitu: 

a. Faktor-faktor stimuli belajar, meliputi (1) panjangnya bahan belajar, (2) 

kesulitan bahan pelajaran, (3) Berartinya bahan pelajaran, (4) Berat 

ringannya tugas, (5) Suasana lingkungan eksternal. 

b. Faktor-faktor metode belajar, meliputi (1) Kegiatan berlatih atau praktek, 

(2) overlearning dan drill, (3) resitasi selama belajar, (4) pengenalan tentang 
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hasil-hasil belajar. (5) belajar dengan keseluruhan bagian, (6) penggunaan 

modalitas indra, (7) penggunaan dalam belajar, (8) bimbingan dalam belajar, 

(9) kondisi-kondisi insentif. 

c. Faktor-faktor individual, meliputi (1) kematangan, (2) faktor usia 

kronologis, (3) faktor perbedaan jenis kelamin, (4) pengalaman 

sebelumnnya, (5) kapasitas mental, (6) kondisi kesehatan jasmani, (7) 

kondisi kesehatan rohani, (8) motivasi. 

5. Ilmu Pengetahuan Sosial Sekolah Dasar (IPS SD) 
 Siswa datang ke sekolah berasal dari lingkungan masing-masing. 

Pengenalan mereka tentang masyarakat diwarnai oleh lingkungan mereka 

tersebut. Melalui pelajaran IPS mereka dapat memperoleh pengetahuan, 

keterampilan, sikap, dan kepekaan untuk menghadapi hidup dan tantangannya. 

Jadi hakikat mempelajari IPS di sekolah dasar adalah: 

a. Agar siswa dapat mensistematisasikan bahan, informasi dan atau 

kemampuan yang telah dimiliki tentang manusia dan lingkungannya 

menjadi lebih bermakna. 

b. Agar siswa dapat lebih peka dan tanggap terhadap berbagai masalah sosial 

secara rasional dan bertanggung jawab. 

c. Agar siswa dapat mempertinggi rasa toleransi dan persaudaraan di 

lingkungan sendiri dan antar manusia.  

 Tentu saja anak-anak usia pendidikan dasar belum sampai pengetahuannya 

dan tingkat pemecahannya untuk turut serta memecahkan masalah-masalah 

sosial tersebut, namun demikian perlu memahami masyarakat dan kondisi-

kondisi yang dapat menyebabkan munculnya masalah-masalah tersebut. Anak-

anak perlu menyadari bahwa mereka hidup dalam keadaan yang sangat sulit 

yang tak mungkin dapat dengan segera diatasi. 

 Beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah 

penelitian yang dilakukan oleh: 

a. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sumardani dengan judul “Pengaruh 

Penerapan Teknik Ice Breaker Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Kelas 

III Sekolah Dasar”. 

b. Hasil penelitian yang dilakukan oleh I Komang Arimbawa dengan judul 

“Pengaruh Penggunaan Ice Breaker Terhadap Motivasi Belajar Siswa 

Sekolah Dasar”. 

c. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Alaena Saroya yang berjudul 

“Pengaruh Penerapan Ice Breaking Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada 

Pembelajaran Sosiologi Di SMA Darussalam Ciputat”. 

Kerangka berpikir dalam penelitian ini Ice breaker dimaksudkan untuk 

membangun suasana belajar yang dinamis, penuh semangat, dan antusiasme. 

Karakteristik ice breaker adalah menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan (fun) serta serius tapi santai (sersan). Ice breaker digunakan 

untuk penciptaan suasana belajar dari pasif ke aktif, dari kaku menjadi gerak 

(akrab), dan dari jenuh menjadi riang (segar). Metode ini diarahkan agar tujuan 

belajar dapat dicapai secara efisien dan efektif dalam suasana gembira 

meskipun membahas hal-hal yang sulit atau berat. Ice breaker digunakan 

sebagai bagian dari proses belajar, bukan hanya untuk mengisi waktu kosong 
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atau sekedar permainan. Ice breaker dirancang menjadi suatu „aksi‟ atau 

kejadian yang dialami sendiri oleh peserta, kemudian ditarik dalam proses 

refleksi untuk menjadi hikmah yang mendalam (prinsip, nilai, atau pelajaran 

pelajaran). Wilayah perubahan yang dipengaruhi adalah ranah sikap-nilai. 

 

 Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

1. Hipotesis Nihil (Ho): Tidak terdapat pengaruh penerapan ice breaker 

terhadap hasil belajar IPS siswa kelas IV SDN 4 Cakranegara. 

2. Hipotesis Alternatif (Ha): Terdapat pengaruh penerapan ice breaker 

terhadap hasil belajar IPS siswa kelas IV SDN 4 Cakranegara. 

C. METODE PENELITIAN 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen 

dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lain. 

Metode eksperimen digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan 

(Sugiyono, 2017:107). Bentuk metode eksperimen dalam penelitian ini adalah 

quasi experimental dengan desain penelitian berupa nonequivalent control group 

design. Kegiatan penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan 

bulan April 2018 dengan memberi perlakuan langsung pada siswa kelas IV SDN 4 

Cakranegara tahun pelajaran 2017/2018. 

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV di SDN 4 

Cakranegara pada tahun pelajaran 2017/2018. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan nonprobability sampling dengan jenis sampling jenuh. Sampling 

jenuh menurut Sugiyono (2017:124). “Sampling jenuh adalah teknik penentuan 

sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Maka sampel 

penelitian ini adalah siswa kelas IV A dan IV B sebanyak 46 siswa. 

 Adapun teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Tes yang diberikan pada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen 

merupakan tes objektif berupa soal piliha ganda. Pengumpulan data dilakukan 

dengan tes terdiri dari pre-test dan post-test. 

2. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP), daftar nilai tes siswa dan foto-foto 

pelaksanaan penelitian. 

3. Observasi digunakan untuk mengamati aktivitas siswa dan guru selama proses 

pembelajaran berlangsung dan sebagai pendukung perhitungan hasil belajar 

IPS yang dilakukan dengan tes.Setelah data diperoleh dari lembar observasi 

aktivitas siswa, kemudian data tersebut dianalisis dengan cara sebagai berikut : 

a. Konversi Skor Observasi Ranah Afektif dan Psikomotor Siswa  

Untuk mengetahui kategori skor perolehan lembar observasi, maka 

perlu dihitung terlebih dahulu kriteria konversi skor dari lembar observasi 

tersebut. 

1. Menentukan Rerata Ideal 

   (Rerata Ideal) = 
 

 
 × (skor maksimum ideal + skor minimum ideal). 

2. Menentukan Simpangan Baku Ideal  
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    ( Simpangan baku ideal) = 
 

 
 × (skor maksimum ideal – skor 

minimum ideal) 

3. Menentukan Kategori Aktivitas Siswa 

 Kategori aktivitas siswa dalam proses pembelajaran dengan 

menerapkan ice breaker adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.6 Konversi Skor Observasi Aktivitas Siswa 

Rumus Rerata Skor Klasifikasi 

>    + 1,8 ×     > 86,58 Sangat Baik 

   + 0,6 ×     s/d    + 1,8 ×     > 73,26 s/d 86,58 Baik 

   - 0,6 ×     s/d    + 0,6 ×     > 59,54 s/d 73,26 Cukup 

   – 1,8 ×     s/d    – 0,6 ×     > 46,42 s/d 59,54 Kurang 

≤    – 1,8 ×     ≤ 46,42 Sangat Kurang 

4. Analisis Skor Hasil Observasi 

Skor Perolehan lembar observasi dianalisis dengan menggunakan 

rumus Skor Akhir = 
              

             
     

 Pengembangan instrumen dalam penelitian ini dilakukan dengan menguji 

validitas dan reliabilitas. Perhitungan uji validitas dilakukan dengan menggunakan 

rumus korelasi product moment Pearson. 

   N∑XY - (∑X)(∑Y) 

r =  ----------------------------------------------------- 

      √*      (  ) +*      (  ) + 
 

 Setelah harga koefisien korelasi diperoleh maka selanjutnya dapat dihitung 

koefisien reliabilitas dengan formula Spearman-Brown yaitu: 

             2 rb 

rb   =   ---------------- 

            1+rb 

 Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan uji-t (t-test). 

Sebelum dilakukan uji-t, terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat yaitu uji 

normalitas dan uji homogenitas sebagai syarat agar bisa dilakukan penelitian. Uji 

normalitas yang digunakan adalah uji chi kuadrat. 

               (     )   
        ------------------- 

              
 Untuk menguji homogenitas varians dari dua kelompok data, maka 

peneliti menggunakan rumus sebagai berikut:  
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                                         --------------------- 

                                                               
 Untuk menguji hipotesis rumus yang digunakan adalah t-test polled 

varians yaitu sebagai berikut: 
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D. PEMBAHASAN 

 Untuk mengetahui pengaruh penerapan ice breaker terhadap hasil belajar 

IPS menggunakan rumus t-test, namun sebelum menggunakan rumus ini data 

penelitian harus memenuhi beberapa asumsi yaitu data berdistribusi normal, 

bersifat homogen. Berdasarkan hasil penghitungan diperoleh rata-rata hasil belajar 

kelompok eksperimen 78.041 dengan jumlah responden 24. Sedangkan pada kelas 

kontrol (pembelajaran konvensional) memiliki rata-rata 76.707 dengan jumlah 

responden 22. Hasil perhitungan dengan rumus atau secara manual menunjukkan 

bahwa        (5% = 2,016) ≥         (1.531). Ini berarti nilai         lebih kecil 

dari nilai        pada taraf 5%. Maka hipotesis nihil (Ho) diterima dan hipotesis 

alternatif (Ha) ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh 

penerapan ice breaker terhadap hasil belajar IPS siswa kelas IV SDN 4 

Cakranegara tahun pelajaran 2017/2018. 

 Berdasarkan hasil analisis lembar observasi guru, keterlaksanaan 

pembelajaran ice breaker pada kelas eksperimen sebagian besar sudah memenuhi 

indikator yang menjadi aspek pengamatan. Pada ranah afektif, aktivitas siswa 

dalam penerapan ice breaker memperoleh rata-rata sebesar 73,3 yang berada pada 

kategori baik. Begitu pula hasil analisis pada ranah psikomotor, aktivitas siswa 

dalam penerapan ice breaker memperoleh rata-rata sebesar 85,1 yang juga berada 

pada kategori baik.  

 Berdasarkan hasil analisis lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran, 

peneliti menyimpulkan bahwa yang menjadi faktor penyebab hipotesis nihil (Ho) 

diterima dan hipotesis alternatif (Ha) ditolak adalah adanya variabel-variabel luar 

yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Variabel-variabel luar tersebut, 

antara lain, karakteristik peserta didik kelas eksperimen yang unik. Karakteristik 

peserta didik yang tidak mudah dikenali membuat peneliti kesulitan dalam 

melakukan pengelolaan kelas. Peneliti sebagai orang baru yang berada 

dilingkungan sekolah, dirasa asing oleh peserta didik. Ada siswa yang dalam 

menempuh kegiatan belajarnya mengalami berbagai kesulitan seperti kesulitan 

siswa dalam mengelola informasi terlebih khusus menngelola informasi yang 

dibaca, ditemukan dalam kelas siswa yang lamban dalam memproses informasi. 

Hal tersebut dapat dilihat dari kecepatan mengusai materi pembelajaran. 

 Berdasarkan teori para ahli, ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi 

pencapaian hasil belajar seseorang. Faktor-faktor yang ada dalam banyak hal 

sering saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Faktor-faktor di atas 

tersebut tidak dapat dipisahkan karena merupakan satu kesatuan utuh yang saling 

terkait, terikat, mempengaruhi, membutuhkan, dan menentukan. Perubahan salah 
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satu faktor akan berpengaruh ke faktor lainnya. Maka, kesan yang diterima 

individu sangat tergantung pada pengalaman yang telah diperoleh melalui proses 

berpikir dan belajar, serta dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari dalam diri 

individu.  

 Faktor yang berasal dari dalam diri individu merupakan hal yang utama 

dalam menentukan pencapaian hasil belajar. Meski faktor luar mendukung seperti 

proses penerapan ice breaker yang memenuhi indikator pengamatan, aktivitas 

siswa pada ranah afektif dan psikomotor berada pada kategori baik, tetapi faktor 

dalam diri individu tidak mendukung, maka faktor dari luar akan kurang 

signifikan. Sehingga, penerapan ice breaker pada kelas eksperimen tidak 

memberikan pengaruh terhadap hasil belajar kognitif peserta didik.  

E. SIMPULAN DAN SARAN 

 Teknik analisis yang digunakan adalah uji-t. Hasil perhitungan dengan 

rumus menunjukkan bahwa        (5% = 2,016) ≥         (1,531). Ini berarti nilai 

        lebih kecil dari nilai        pada taraf kepercayaan 95% (taraf signifikansi 

5%). Maka hipotesis nihil (Ho) diterima dan hipotesis alternatif (Ha) ditolak. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh penerapan ice breaker 

terhadap hasil belajar IPS siswa kelas IV SDN 4 Cakranegara tahun pelajaran 

2017/2018.  

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, ada beberapa 

saran yang diharapkan dapat bermanfaat, membangun dan mendukung 

peningkatan kualitas pembelajaran IPS di SDN 4 Cakranegara khususnya dan 

seluruh lembaga pendidikan pada umumnya, diantaranya adalah: 

1. Guru hendaknya lebih terampil dalam mencermati karakteristik siswa dan 

mampu mengenali kriteria pokok bahasan pada setiap mata pelajaran yang 

sesuai dengan jenis-jenis ice breaker, sehingga proses pembelajaran lebih 

efektif, kreatif, inovatif serta menyenangkan pada mata pelajaran IPS dan 

juga pada mata pelajaran yang lainnya. 

2. Setiap siswa hendaknya bersungguh-sungguh dalam belajar dan semoga 

dengan penerapan ice breaker dapat memberikan kemudahan bagi siswa 

untuk mengembangkan aspek afektif yang berkenaan dengan sikap, nilai 

dan moral. 

3. Bagi penulis yang mengadakan penelitian sejenis, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat digunakan untuk menambah wawasan tentang penerapan 

ice breaker dalam pembelajaran di dunia pendidikan. 

4. Mengingat penerapan ice breaker yang diberikan tidak memberi pengaruh 

terhadap hasil belajar IPS, maka kepada para peneliti lain yang ingin 

melakukan penelitian dapat menerapkan jenis-jenis ice breaker lainnya 

dan lebih memaksimalkan penerapannya seperti membuat kombinasi jenis-

jenis ice breaker dan memperluas pokok bahasan serta objek yang diteliti 

sehingga hasil penelitian bisa lebih komprehensif dan representatif. 
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