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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Salah satu cara meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan 

meningkatkan mutu pembelajarn terutama pembelajaran di sekolah dasar 

(SD), karena pada jenjang pendidikan tersebut siswa diajarkan tiga 

kemampuan dasar yaitu kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. 

Apabila siswa kurang mampu mengusai ketiga tersebut, siswa akam 

mengalami kesulitan dalam menempuh pendidikan pada jenjang yang lebih 

tinggi.Pemebelajaran di SD mempunyai peran yang sangat penting karena 

pendidikan dasar merupakan pondasi untuk pendidikan selanjutnya. 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang menduduki 

peranan penting dalam pendidikan, hal ini dapat dilihat dari waktu jam 

pelajaran sekolah yang lebih banyak dibanding mata pelajaran 

lainnya.Pelajaran matematika diberikan kepada semua jenjang pendidikan 

mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Bagi sebagian siswa, 

matematika bukanlah mata pelajaran yang menyenangkan sehingga dalam 

proses pembelajaran matematika, terutama di SD harus dibuat semenarik 

mungkin dan menyajikan cara-cara yang mudah dipahami oleh siswa sehingga 

mereka menyukai matematika. 

Keberhasilan pembelajaran matematika dapat dilihat dari keberhasilan 

siswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut.Keberhasilan itu dapat 

dilihat dari tingkat pemahaman, penguasaan materi serta hasil belajar.Semakin 
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tinggi pemahaman dan penguasaan materi serta hasil belajar matematika maka 

semakin tinggi tingkat keberhasilan pembelajaran.Dalam kenyataannya hasil 

belajar matematika yang dicapai siswa masih rendah. 

Pembelajaran matematika selama ini belum bisa meningkatkan 

kemampuan berhitung siswa.Sehingga berdampak pada rendahnya hasil belajar 

matematika.  Hal serupa terjadi pada pembelajaran matematika di SD N 

JEPANG I. Berdasarkan hasil observasi pendahuluan ditemukan permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Guru pada saat pembelajaran hanya menggunakan metode ceramah, tanya 

jawab, latihan, dan tugas. 

2. Guru belum menggunakan alat peraga yang memadai, sehingga 

pembelajaran sangat verbalistik dan monoton. 

3. Guru belum menggunakan teknik berhitung yang lebih mempermudah 

pemahaman siswa. 

4. Kemampuan berhitung masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya 

siswa yang belum mampu mengerjakan persoalan berhitung dengan cepat 

dan tepat. 

5. Ketelitian dan kebenaran dalam proses pengerjaan masih sangat kurang. 

6.  Pada proses pembelajaran banyak ditemukan siswa yang belum siap 

menerima pelajaran. Mereka tidak mengetahui materi apa yang dipelajari. 

7. Masih banyak siswa yang nilai matematikanya berada dibawah kriteria 

ketuntasan minimum (KKM). 

Gambaran permasalahan di atas, peneliti  mendiagnosa bahwa masalah 
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tersebut disebabkan karena guru belum menerapkan strategi dan model 

pembelajaranh yang sesuai dengan karakteristik siswa sehingga proses 

pembelajaran matematika di SDN JEPANG I perlu diperbaharui guna 

meningkatkan kemampuan berhitung siswa yang akhirnya berdampak pada 

peningkatan hasil belajar siswa. 

Sulitnya mengajari siswa belajar matematika selama ini disebabkan 

karena metode yang digunakan hanya menghafal rumus dan cenderung 

membosankan.Padahal, penguasaan matematika berguna dalam banyak 

bidang.Pelajaraan matematika masih menjadi momok yang menakutkan bagi 

sebagian besar siswa di sekolah.Banyak yang beranggapan matematika itu 

sulit, membingungkan, tidak menyenangkan, dan membuat kepala 

pusing.Padahal belajar matematika itu penting bagi anak karena dibutuhkan 

dalam kehidupan sehari- hari. 

Demi meningkatkan kemampuan siswa dalam pelajaran matematika, 

penulis memilih dengan menggunakan metodegampang, asyik, dan 

menyenangkan (GASING).Metode gampang, asyik, dan menyenangkan 

(GASING) dapat memberikan pola baru belajar matematika yang inovatif dan 

menyenangkan.Pembelajaran matematika yang dilaksanakan dengan 

menciptakan suasana yang menyenangkan dan caramenyelesaikan soal 

matematika dengan cara yang gampang mendorong semangat siswa dalam 

belajar. Sehingga metode gampang asyik, dan menyenangkan (GASING) 

sangat cocok untuk siswa kelas IV SD N JEPANG 1 Kudus khususnya pada 

mata pelajaran matematika. 
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Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud mengadakan penelitian 

mengenai ”PENERAPAN METODE GASING UNTUK MENINGKATKAN 

MINAT BELAJAR DAN KEMAMPUAN BERHITUNG MAPEL 

MATEMATIKA SISWA KELAS IV SDN JEPANG 1 KUDUS TAHUN 

2012/2013 .” Proses PTK ini memerlukan kerjasama antara guru kelas IV dan 

peneliti untuk mengidentifikasi masalah-masalah pembelajaran Matematika 

sehingga dapat dikaji dan dituntaskan.Sesuai dengan permasalahan di kelas IV 

SDN JEPANG 1, metode gampang, asyik, dan menyenangkan (GASING) 

diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berhitung dan hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran Matematika. 

 

B. Pembatasan Masalah  

Agar permasalahan yang dikaji dapat terarah maka pembatasan  

masalah diperlukan supaya penelitian ini lebih efektif, dan efisien. Adapun 

hal-hal yang membatasi penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pembelajaran matematika yang akan diterapkan adalah dengan 

menggunakan metode gampang, asyik, dan menyenangkan (GASING). 

2. Penelitian dilakukan untuk meningkatkan minat belajar dan kemampuian 

berhitung siswa. 

3. Penelitian dibatasi hanya pada kelas IV di SD Negeri Jepang 1 

Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun Ajaran 2012/2013. 
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C. Perumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah seperti yang 

telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu apakah 

penerapan metode gampang, asyik, dan menyenangkan(GASING) dapat 

meningkatkan minat belajar dan kemampuan berhitung siswa kelas IV SDN 

JEPANG I Kabupaten Kudus tahun pelajaran 2012/ 2013. 

 

D. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk 

meningkatkan minat belajar dan kemampuan berhitung siswa kelas IV SDN 

Jepang 1 pada mata pelajaran matematika menggunakan metode gampang, 

asyik, dan menyenangakan (GASING). 

 

E. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian dari tindakan kelas ini diharapkan memberi manfaat yang 

berarti bagi siswa, guru, dan sekolah. 

1. Bagi siswa 

Penelitian ini akan sangat bermafaat bagi siswa, berkembang daya 

kreatifitas dan inovasinya. Dapat meningkatkan berpikir kritis serta 

meningkatkan kemampuan mengenal hitung perkalian. 
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2. Bagi guru  

Penelitian meningkatkan rasa percaya diri, dapat membangun 

pengetahuan dan pengalaman menjadi suatu teori dalam praktik tindakan 

kelas, melatih kemandirian dalam menyusun program pembelajaraan. 

3. Bagi sekolah   

Penelitian ini dapat memberikan masukan yang baik bagi sekolah untuk 

mengadakan pembaharuan, memajukan program sekolah pada umumnya 

kearah yang lebih baik. 

 

 


