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ABSTRAK 

Erika,2022. Keefektifan Penggunaan Metode Gasing Terhadap Hasil Belajar dan 

Minat Siswa Pada Materi Sifat – sifat Bangun Ruang Siswa Kelas V SDN 029 

Paluppung.Skripsi. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. 

Pembimbing I Haerul Syam dan pembimbing II Hamdana Hadaming. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Keefeektifan Penggunaan Metode 

Gasing Terhadap Hasil belajar dan Minat Siswa pada Materi Sifat – sifat Bangun 

Ruang Siswa Kelas V SDN 029 Paluppung.Jenis penelitian yang digunakan yaitu 

penelitian pra-Eksperimental dengan desain penelitian One – Grup Pre-test – Post-

test. Sampel penelitian yaitu sampel jenuh kelas V terdiri dari 7 siswa, pada 

semester ganjil 2022-2023.Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah tes hasil belajar , angket minat siswa , angket respon siswa dan lembar 

observasi.Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan hasil belajar siswa 

mengalami peningkatan dengan hasil 71,42% siswa mendapatkan nilai tinggi dan 

28,57 siswa dengan nilai sedang.Hasil minat siswa terhadap pembelajaran 

matematika berada di kategori sedang 71,42 %. Hasil respon siswa terhadap 

penggunaan metode gasing rata – rata secara keseluruhan respon siswa termasuk 

kategori baik dengan persentase 85,71 %. Dan hasil observasi terhadap guru dan 

siswa menunjukkan rata hasil yaitu hasil observasi aktivitas guru saat mengajar 

dengan nilai 3,28 dengan ketegori baik sedangkan hasil observasi aktivitas siswa 

dalam proses pembelajaran dengan nilai rata – rata persentase 86,64 % dengan 

kategori sangat aktif.Sedangkan  uji hipotesis dengan menggunakan uji t paired 

sampel T – Test pada taraf signifikansi 5% diperoleh nilai sig (2-tailed) <𝛼 (0,00 < 

0,05) atau thitung >  ttabel (17,335 > 2,446). Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan 

bahwa terdapat keefektifan penggunaan metode gasing terhadap hasil belajar dan 

minat siswa pada materi sifat – sifat bangun ruang siswa kelas V SDN 029 

Paluppung. 

 

Kata Kunci: Hasil Belajar,Minat Siswa,Metode Gasing  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LatarBelakang 
 

Mendapatkan pendidikan adalah hak setiap warga negara Indonesia. 

Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 11 Ayat 1 sebagaimana dikutip 

Shoimin (2013: 79) "Mengamankan pemerintah dan pemerintah daerah untuk 

menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara". 

Pendidikan yang bermutu tidak hanya mencerdaskan individu dari aspek kognitif 

atau pengetahuan, tetapi juga mencakup aspek afektif atau sikap, dan aspek 

psikomotor atau keterampilan. 

Pendidikan matematika berkembang sesuai dengan perkembangan zaman 

dan tuntutan zaman. Ilmu pengetahuan dan teknologi berperan dalam 

mempengaruhi perkembangan pendidikan matematika. Sehingga perubahan 

tersebut berdampak pada hakikat matematika dan pembelajarannya. Perubahan di 

atas berdampak pada perubahan substansi kurikulum bahasa Indonesia dan tidak 

lepas dari teori pembelajaran yang mendukungnya. Pembelajaran perlahan 

berubah dalam hal peningkatan prestasi siswa yang masih mengalami 

keterpurukan jika dibandingkan dengan bangsa lain. Khususnya bagi mereka yang 

mengajar matematika di tingkat sekolah dasar, selain menguasai matematika, kita 

perlu memahami teori belajar dalam pembelajaran matematika dan hakikat siswa. 

Matematika bagi siswa sekolah dasar berguna untuk kepentingan hidup di 

lingkungan mereka dan untuk mengembangkan pola pikir mereka. Pembelajaran 

matematika di sekolah dasar merupakan salah satu mata pelajaran yang selalu 
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menarik untuk dikemukakan karena adanya perbedaan karakteristik terutama 

antara sifat anak dan sifat matematika. 

Matematika berasal dari akar customized structure mathema yang berarti 

pengetahuan, mathein berarti berpikir atau belajar. Menurut Ismail, dkk 

(2000:13), "Matematika adalah ilmu yang membahas tentang bilangan dan 

perhitungan, membahas masalah numerik, mengenai besaran dan besaran, 

kumpulan sistem, struktur dan alat". Matematika di sekolah dasar berusaha 

menyajikan materi yang sesuai dengan karakteristik matematika, yang 

berorientasi pada kepentingan pendidikan dan mengikuti perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

Garis besar Program Pengajaran Matematika SD Tahun 1994 mengenai 

tujuan pengajaran matematika di SD menyebutkan bahwa tujuan pengajaran 

matematika di SD meliputi empat hal, yaitu: (1) menumbuhkan dan 

mengembangkan keterampilan berhitung (menggunakan angka) sebagai alat bantu 

dalam kehidupan sehari-hari. kehidupan; (2) mengembangkan kemampuan siswa 

yang dapat ditransfer melalui kegiatan matematika; (3) memiliki pengetahuan 

dasar matematika sebagai bekal untuk pembelajaran lebih lanjut di Sekolah 

Menengah Pertama (SLTP); (4) membentuk sikap logis, kritis, cermat, kreatif, dan 

disiplin. 

Agar tujuan pengajaran matematika di sekolah dasar tercapai, master 

sekolah dasar harus memahami dan memahami tugas seorang master matematika 

sebagaimana tertuang dalam Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang 

Standar Isi, yaitu membantu siswa untuk memperoleh: (1) pengetahuan yang 
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meliputi konsep, keterkaitan antar konsep, dan algoritma; (2) kemampuan 

penalaran; (3) kemampuan pemecahan masalah; (4) kemampuan 

mengkomunikasikan ide dan gagasan; dan (5) sikap menghargai penggunaan 

matematika dalam kehidupan.Pada dasarnya seorang pendidik harus mampu 

menguasai penggunaan metode yang bervariasi dalam pembelajaran agar 

compositions pembelajaran tidak monoton. Fakta yang terjadi di lapangan 

menunjukkan bahwa masih banyak master yang menggunakan metode 

konvensional dalam mengajar matematika, termasuk materi sifat struktur ruang. 

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan di SDN 029 Paluppung, 

ditemukan beberapa permasalahan terkait pembelajaran matematika yaitu 

rendahnya hasil belajar siswa dan kurangnya minat siswa dalam belajar 

matematika. Hal ini didukung dengan hasil belajar siswa kelas V SDN 029 

Paluppung pada semester 1 tahun pembelajaran 2021/2022 pada pembelajaran 

matematika masih rendah. Sebagian besar siswa mendapat nilai di bawah kriteria 

ketuntasan negligible (KKM) yang ditetapkan di sekolah, yaitu 65. Dari 10 siswa 

hanya 3 siswa (30%) yang mendapat nilai di atas kriteria ketuntasan negligible 

(KKM) sedangkan sisanya 7 siswa (70%) mendapat nilai di bawah KKM. . 

Dengan information hasil belajar ditunjukkan dengan skor terendah 35 dan skor 

tertinggi 83 dan rata kelas 59,3. Dengan melihat information hasil belajar maka 

dapat dikatakan pembelajaran belum efektif, karena tujuan pembelajaran yang 

diharapkan dan hasil yang dicapai belum sesuai. 

Menurut Jauhar (2011:163) pembelajaran dapat dikatakan efektif jika 

mampu mencapai tujuan atau kompetensi yang telah ditetapkan. Dari sudut 

pandang master, efektivitas dapat dilihat dari penguasaan materi, penggunaan 
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berbagai metode dan sebagainya. Sedangkan dari sudut pandang siswa, efektivitas 

dapat dilihat dari penguasaan siswa terhadap pengetahuan dan keterampilan atau 

kompetensi yang dibutuhkan. Selain itu menurut Etzioni (dalam Hamdani, 2010: 

193) efektivitas dapat dikatakan sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai 

tujuan dan sasarannya. Hoy dan Miskel (dalam Hamdani 2010:94) juga 

mengemukakan bahwa efektivitas merupakan konsep yang sangat penting karena 

mampu memberikan gambaran keberhasilan seseorang dalam mencapai tujuan 

dan sasaran. 

Salah satu metode pembelajaran yang dapat mengoptimalkan kompetisi  

pembelajaran dengan baik dan memberikan efektivitas dalam pembelajaran adalah 

metode pembelajaran GASING (Gampang , Asyik dan menyenangkan). Metode 

GASING (Gampang , Asyik dan Menyenangkan) merupakan salah satu solusi 

dalam pembelajaran matematika yang menekankan pada logika sehingga siswa 

tidak perlu menghafal atau mengandalkan rumus. 

GASING merupakan cara belajar matematika yang mudah tanpa 

memandang latar belakang pendidikan seseorang (Surya and Moss, 2012). 

Metode ini dilakukan melalui tahapan atau tahapan. Mengingat permasalahan di 

atas merupakan permasalahan yang mengakibatkan siswa mengalami kesulitan 

dalam memahami pelajaran matematika, maka metode Gasing mencoba cara yang 

paling efektif dalam mengenalkan konsep kepada siswa mencari yang paling 

mudah, dekat dengan siswa agar pelajaran matematika menjadi 

menyenangkan.Terdapat penelitian yang telah menerapkan metode 

 Gasing.Pertama,penelitian yang dilakukan oleh Kusuma, dkk (2018) 

dengan judul penelitian "Pengaruh Metode Pembelajaran Matematika Gasing 
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Terhadap Hasil Belajar Matematika". Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

metode tersebut memiliki perbedaan hasil belajar matematika yang signifikan 

antara siswa yang mendapat perlakuan metode pembelajaran matematika 

unggulan dan siswa yang tidak mendapatkan metode pembelajaran unggulan. 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nurjanna, dkk (2015) dengan judul 

"Pengaruh Pembelajaran Matematika Gasing (Mudah, Menyenangkan, dan 

Menyenangkan) pada Materi Perkalian Bilangan Dua Digit Dengan Bilangan Dua 

Digit Terhadap Hasil Belajar Kelas III A Siswa SD Negeri 1 Cihuni Kelapa Dua 

Tangerang". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh pembelajaran 

matematika puncak pada materi perkalian bilangan dua angka dengan bilangan 

dua angka terhadap hasil belajar matematika siswa dan terdapat peningkatan 

pembelajaran matematika unggulan pada materi perkalian bilangan dua angka 

dengan bilangan dua angka. 

Penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan metode matematika 

gasing menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar matematika yang 

signifikan, ada pengaruh pembelajaran matematika dengan metode gasing dan ada 

peningkatan pembelajaran matematika dengan menggunakan metode gasing. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik  melakukan penelitian 

dengan judul Keefektifan Penggunaan Metode GASING (Gampang, ASyik, 

dan MenyenaNGkan) Terhadap  Hasil Belajar Siswa dan Minat Siswa Pada 

Materi Sifat – sifat Bangun Ruang Siswa Kelas  V  SDN 029 Paluppung. 
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B. RumusanMasalah 
 

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka dirumuskan 

masalah pokok dalam penelitian ini yaitu: 

1. Apakah metode gasing meningkatkan hasil belajar siswa pada materi sifat – 

sifat bangun ruang? 

2. Apakah metodegasing  meningkatkan minat siswa pada materi sifat – sifat 

bangun ruang? 

3. Apakah metode gasing meningkatkan  respon siswa pada materi sifat – sifat 

bangun  ruang ? 

4. Apakah metode gasing efektif diterapkan dalam pembelajaran pada materi 

sifat – sifat bangun ruang ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Sehubungan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui keefektifan metode gasing dalam meningkatkan hasil 

belajar siswa pada materi sifat-sifat struktur ruang. 

2. Untuk mengetahui keefektifan metode gasing dalam meningkatkan minat 

siswa pada materi sifat-sifat struktur ruang. 

3. Untuk mengetahui keefektifan metode gasing dalam meningkatkan respon 

siswa terhadap sifat-sifat materi struktur ruang. 

4. Untuk mengetahui keefektifan metode matematika gasing dalam 

pembelajaran sifat-sifat materi struktur ruang. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

a. Bagi civitas akademika Universitas Muhammadiyah Makassar, sebagai 

bahan informasi dalam pengembangan pengetahuan tentang penggunaan 

metode pembelajaran GASING (Gampang ,Asyik dan Menyenangkan) 

di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), khususnya di 

lapangan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. 

b.  Bagi peneliti, dapat menjadi masukan dan referensi dalam 

mengembangkan penelitian selanjutnya serta sebagai referensi yang 

berharga sebagai calon pembimbing. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman atau acuan 

sesuai dengan proses belajar mengajar sehingga dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan, materi, 

karakteristik siswa dan kondisi siswa. 

b.  Bagi siswa diharapkan siswa mendapatkan pembelajaran yang mudah, 

menyenangkan, dan menyenangkan sehingga siswa dapat memahami 

konsep bangun ruang. Serta memberikan pengalaman belajar baru 

sehingga siswa dapat lebih mudah mengikuti proses pembelajaran di 

sekolah dan mengurangi kesulitan belajar yang dihadapinya. 

c. Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran di sekolah dasar sehingga dapat memberikan pengaruh 

positif terhadap hasil belajar siswa khususnya pada mata pelajaran 

matematika. 
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d. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai sarana pelatihan untuk memperkuat 

kemampuan profesional menjadi pendidik yang handal dan memberikan 

motivasi belajar bagi peneliti agar lebih kreatif dalam melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS 

A. Kajian Teori 

1. Pengertian Efektivitas 

Efektivitas berasal dari individualized organization "efektif" dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia "Efektif" yang berarti akibat (akibatnya, pengaruhnya, 

sebabnya). Pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang dapat 

menghasilkan pembelajaran yang bermanfaat dan berpusat pada siswa melalui 

penggunaan prosedur yang tepat. Definisi ini mengandung pengertian bahwa 

pembelajaran yang efektif memiliki dua hal penting, yaitu terjadinya 

pembelajaran pada siswa dan apa yang dilakukan master untuk mengajar siswa. 

Menurut Handayaningrat (2002:16) efektivitas adalah suatu ukuran dalam arti 

mencapai tujuan, yaitu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut 

Sudirman (Trianto, 2009:20) efektivitas belajar adalah hasil yang diperoleh 

setelah dilaksanakannya proses belajar mengajar. 

Kemp, dkk ( Sakti , 2014 : 21 ) menyatakan pengertian keefektifan 

"Sampai tingkat mana siswa - siswa menyelesaikan tujuan pembelajaran 

yang ditetapkan dalam setiap unitnya ?mengukur keefektifan dapat 

diketahui dari skor tes, tingkat proyek dan kinerja serta dokumen observasi 

tentang perilaku pembelajaran." 

Berdasarkan definisi di atas, dapat dipastikan bahwa efektivitas jauh dari 

menciptakan sesuatu yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator efektivitas 

dalam penelitian ini adalah sebagai beriku: 

a. Ketuntasan belajar 

Ketuntasan belajar dapat dilihat dari hasil belajar yang telah dicapai 

ketuntasan belajar. Ketuntasan belajar dapat dilihat dari siswa memenuhi



10 
 

 
 

 kriteria ketuntasan insignificant (KKM) yang telah ditentukan oleh sekolah 

yang bersangkutan dan ketuntasan belajar siswa, pembelajaran dikatakan 

tuntas jika 85% siswa atau lebih mencapai nilai minimal 65. 

b. Kegiatan siswa 

Tujuan pembelajaran akan tercapai jika siswa secara aktif membangun 

pengetahuannya dalam pembelajaran. Kegiatan pembelajaran matematika 

merupakan proses komunikasi antara siswa dan master di lingkungan kelas 

baik komunikasi sebagai hasil interaksi siswa dengan master maupun siswa 

dengan siswa sehingga menghasilkan perubahan akademik, sikap, perilaku, 

dan keterampilan yang diamati melalui siswa. perhatian, kesungguhan 

siswa, kedisiplinan siswa, kerjasama dalam kelompok. Kriteria keaktifan 

siswa dalam penelitian ini ditunjukkan dengan insignificant 75% siswa 

terlibat aktif dalam proses pembelajaran. 

c. Respon siswa 

Respon siswa digunakan untuk menjawab pertanyaan mengenai 

pembelajaran yang digunakan. Respon siswa adalah tanggapan siswa 

terhadap metode pembelajaran matematika Gasing. Metode pembelajaran 

yang baik memberi respon positif bagi siswa setelah mereka mengikuti 

pembelajaran. Kriteria yang diterapkan dalam penelitian ini adalah 75% 

siswa memberikan respon positif terhadap jumlah aspek yang dinyatakan. 

2. Hakikat Belajar 

Belajar menurut Trianto ( Santoso : 2016) adalah  suatu proses yang 

ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Perubahan sebagai hasil 

dari proses belajar dapat diindikasikan dalam berbagai bentuk seperti berubah 
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pengetahuan , pemahaman , sikap , dan tingkah laku, kecakapan, keterampilan dan 

kemampuan ,serta perubahan aspek – aspek yang lain yang ada pada individu 

yang belajar.  

Menurut S.Nasution MA sebagaimana dikutip Ahdar dan Wardana (2019 : 

8) mendefinisikan belajar sebagai perubahan kelakuan, pengalaman dan latihan. 

Jadi belajar membawa suatu perubahan pada diri individu yang belajar. Perubahan 

itu tidak hanya mengenai sejumlah pengalaman , pengetahuan , melainkan juga 

membentuk kecakapan,kebiasaan, sikap, pengertian , minat, penyesuaian diri. 

Dalam hal ini meliputi segala aspek organisasi atau pribadi individu yang belajar. 

Menurut W.S. Winkel sebagaimana dikutip Ahdar dan W ardana ( 2019: 

8) belajar adalah suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam 

interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan – perubahan 

dalam pengetahuan , pemahaman , keterampilan, dan nilai sikap . Perubahan itu 

bersifat secara relatif konstan dan berbekas. 

Menurut David P. Ausubel dan Floyd G. Robinson (1969), sebagaimana 

dikutip oleh Suyono dan Hariyanto (2016: 137), menyatakan bahwa belajar, yaitu: 

1. Reception Leraning (Belajar menerima), dimana ini lebih berpusat pada 

guru, bahan pelajaran disusun dan disiapkan dalam bentuk jadi serta 

disampaikan olehguru. 

2. Rote Learning (Belajar Menghafal), adalah suatu teknik pembelajaran 

yang mengabaikan pemahaman yang mendalam dan kompleks serta 

inferensi dari subjek yangdipelajari. 

3. Discoveri Learing (Belajar Menemukan), yaitu suatu kegiatan belajar 

yang mengemukakan aktivitasanak. 
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Berdasarkan  pendapat diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa 

belajar adalah suatu proses yang menghasilkan suatu perubahan  pada diri 

seseorang baik itu perubahan tingkah laku maupun perubahan – perubahan 

pengetahuan dan pemahaman dalam diri yang bersifat permanent. 

3. Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar 

Matematika sekolah adalah matematika yang diajarkan pada satuan 

pendidikan dengan materi matematika pilihan dan pola pikir matematika yang 

disesuaikan dengan kebutuhan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dan 

perkembangan ilmu pengetahuan" (Hamzah dan Muhlisrarini 2014: 67). 

Satuan pendidikan di Indonesia terdiri dari sekolah dasar, sekolah 

menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Dari ketiga satuan pendidikan 

tersebut, pendidikan sekolah dasar merupakan satuan pendidikan yang paling 

tepat untuk membekali siswa dengan matematika. Matematika di sekolah dasar 

berusaha menyajikan materi yang sesuai dengan karakteristik matematika, yang 

berorientasi pada kepentingan pendidikan dan mengikuti perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Pembelajaran matematika di sekolah dasar bertujuan 

agar siswa terampil dan mampu menerapkan berbagai konsep matematika yang 

telah diajarkan dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Hasil Belajar 

Menurut Woordworth ( dalam Nana Sudjana : 2014 ) hasil belajar 

merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat proses belajar . Woordworth 

juga mengatakan bahwa hasil belajar merupakan kemampuan aktual yang diukur 

secara langsung. Hasil pengukuran inilah akhirnya akan mengetahui seberapa jauh 

tujuan pendidikan dan pembelajaran yang telah tercapai. Menurut Nana Sudjana ( 
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2014 : 22) hasil belajar adalah kemampuan - kemampuan yang dimiliki siswa 

setelah ia menerima pengalaman belajarnya. 

Menurut Susanto ( Kusuma,dkk : 2019) hasil belajar merupakan perubahan 

yang terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik sebagai hasil dari kegiatan belajar sesuai tujuan pembelajaran. 

Cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui kesesuaian hasil belajar 

dengan tujuan pembelajaran adalah dengan melakukan evaluasi atau penilaian 

hasil belajar. Penilaian hasil belajar siswa meliputi segala sesuatu yang dipelajari 

di sekolah, baik yang menyangkut pengetahuan, sikap, maupun keterampilan yang 

berkaitan dengan mata pelajaran yang diberikan kepada siswa. 

Hasil belajar pada dasarnya adal Menurut Woordworth ( dalam Nana 

Sudjana : 2014 ) hasil belajar merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat 

proses belajar . Woordworth juga mengatakan bahwa hasil belajar merupakan 

kemampuan aktual yang diukur secara langsung. Hasil pengukuran inilah 

akhirnya akan mengetahui seberapa jauh tujuan pendidikan dan pembelajaran 

yang telah tercapai. Menurut Nana Sudjana ( 2014 : 22) hasil belajar adalah 

kemampuan - kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman 

belajarnya. 

Menurut Susanto ( Kusuma,dkk : 2019) hasil belajar merupakan perubahan 

yang terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik sebagai hasil dari kegiatan belajar sesuai tujuan pembelajaran. 

Cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui kesesuaian hasil belajar 

dengan tujuan pembelajaran adalah dengan melakukan evaluasi atau penilaian 

hasil belajar. Penilaian hasil belajar siswa meliputi segala sesuatu yang dipelajari 
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di sekolah, baik yang menyangkut pengetahuan, sikap, maupun keterampilan yang 

berkaitan dengan mata pelajaran yang diberikan kepada siswa. 

Hasil belajar pada dasarnya adalah suatu kemampuan yang berupa 

keterampilan dan perilaku baru sebagai hasil latihan atau pengalaman. Adapun 

pengertian hasil belajar menurut Suherman (2012) adalah penguasaan 

keterampilan yang sengaja diusahakan dalam satuan waktu dan satuan materi 

tertentu serta perbedaan pada awal pembelajaran dengan akhir proses 

pembelajaran. 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

adalah suatu proses perubahan kemampuan, baik pengetahuan, keterampilan 

maupun sikap yang bersifat nyata dan dapat diukur secara langsung dengan 

menggunakan tes. Penggunaan tes bertujuan untuk melihat kemampuan belajar 

siswa ditinjau dari penguasaan materi pelajaran yang telah dipelajari sesuai 

dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hasil belajar siswa diukur melalui tes atau 

penilaian berbagai pengetahuan, keterampilan, dan sikap selama compositions 

pembelajaran dalam kurun waktu tertentu.ah suatu kemampuan yang berupa 

keterampilan dan perilaku baru sebagai hasil latihan atau pengalaman. Adapun 

pengertian hasil belajar menurut Suherman (2012) adalah penguasaan 

keterampilan yang sengaja diusahakan dalam satuan waktu dan satuan materi 

tertentu serta perbedaan pada awal pembelajaran dengan akhir proses 

pembelajaran. 

5. Minat Siswa 

Pengertian minat yang disampaikan oleh Sudaryono, dkk (2013 :90) adalah 

kesadaran yang timbul bahwa objek tertentu sangat disenangi dan melahirkan  
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Perhatian yang tinggi bagi individu terhadao objek tersebut. 

Menurut Slamento ( Koriaty dan Manggala :2016) minat adalah suatu rasa 

lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas , tanpa ada yang 

menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara 

diri sendiri dengan sesuatu diluar diri. Semakin kuat atau dekat dengan hubungan 

tersebut ,semakin besar minat. 

Menurut Hilgard (Andri dan Purwanti : 2019 ) minat adalah 

kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa 

kegiatan . Kegiatan yang diminati seseorang , diperhatikan secara terus menerus 

yang disertai dengan rasa senang.  

Minat terdiri dari berbagai macam jenis, Kuder dalam (Susanto ,Ahmad 

2013 : 61) mengelompokkan jenis – jenis minat ini menjadi 10 Macam , yaitu : 

1. Minat terhadap lingkungan alam, yaitu minat pada pekerjaan yang 

berhubungan dengan alam, bintang dan tumbuhan. 

2. Minat mekanik, yaitu minat pada pekerjaan yang berhubungan dengan 

mesin atau alat mekanik. 

3. Minat berhitung – berhitung, yaitu minat terhadap pekerjaan yang 

membutuhkan perhitungan. 

4. Minat sains, yaitu minat untuk menemukan fakta baru dan memecahkan 

masalah. 

5. Minat persuasif, yaitu minat terhadap pekerjaan yang berkaitan untuk 

mempengaruhi orang lain. 

6. Minat seni, yaitu minat terhadap karya yang berhubungan dengan seni, 

kerajinan dan kreasi tangan. 
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7. Minat sastra, yaitu minat yang berkaitan dengan masalah membaca dan 

menulis. 

8. Minat musik, yaitu minat terhadap masalah musik, seperti menonton 

konser dan memainkan alat musik. 

9. Minat bakti sosial, yaitu minat yang berhubungan dengan pekerjaan untuk 

membantu orang lain. 

10. Minat klerikal, yaitu kepentingan yang berkaitan dengan pekerjaan 

administrasi 

Segala sesuatu yang menarik minat siswa dapat menjadi motivasi alami 

bagi siswa. Motivasi alami dalam diri siswa akan mendorong siswa untuk 

melakukan sesuatu yang benar-benar ingin mereka lakukan. Guru harus mampu 

memunculkan motivasi alamiah di kalangan siswa ketika mereka belajar, guru 

dapat menjelaskan hubungan antara tujuan pembelajaran dengan minat atau 

kebutuhan siswa. 

Tanner dan Tanner (1975) dalam Slameto (2013:181), mengemukakan 

bahwa guru juga berusaha membentuk minat baru pada siswa. Hal ini dapat 

dicapai dengan memberikan informasi kepada siswa tentang hubungan antara 

suatu bahan ajar yang akan diberikan dengan bahan ajar masa lalu, menguraikan 

kegunaannya bagi siswa di masa yang akan datang. 

Berdasarkan pemaparan para ahli mengenai minat belajar diatas dapat 

disimpulkan bahwa minat belajar adalah  ketertarikan pada suatu hal untuk 

melakukan aktivitas yang membangkitkan perhatian atau gairah terhadap suatu 

objek yang disertai dengan rasa senang. 
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6. Hakikat Matematika  

Matematika merupakan ilmu general yang mendasari perkembangan 

teknologi modern, dan memiliki peran penting dalam berbagai disiplin ilmu serta 

memajukan daya pikir manusia. Pesatnya perkembangan di bidang teknologi 

informasi dan komunikasi orang dewasa bertumpu pada perkembangan 

matematika. Mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua siswa 

mulai dari sekolah dasar untuk membekali siswa dengan kemampuan berpikir 

logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerja sama 

(BSNP). Sri Subarinah (dalam Jainuri: 2016) berpendapat bahwa matematika 

adalah ilmu. pengetahuan yang mempelajari struktur abstrak dan pola hubungan 

di dalamnya. Bahwa belajar matematika pada hakikatnya adalah mempelajari 

konsep, struktur konsep dan mencari hubungan antara konsep dan strukturnya. 

Matematika adalah ilmu yang mempelajari struktur abstrak dan pola 

hubungan yang ada di dalamnya (Subarinah, 2016:1). Artinya belajar matematika 

pada hakikatnya adalah mempelajari konsep, struktur konsep dan mencari 

hubungan antara konsep dengan strukturnya. Sedangkan menurut Soedjadi, 

hakikat matematika adalah memiliki objekyang abstrak, bertumpu pada 

kesepakatan, dan pola pikir deduktif (Heruman, 2018:1). Sedangkan menurut 

Prihandoko (2016: 9) hakikat matematika berkaitan dengan struktur, hubungan, 

dan konsep abstrak yang dikembangkan menurut aturan logika. 

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa matematika adalah 

ilmu yang mempelajari struktur abstrak dan pola hubungan di dalamnya yang 

dikembangkan menurut aturan logika. 
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7. Metode Matematika Gasing 

Metode Pembelajaran Matematika GASING adalah metode pembelajaran 

dengan (gampang, asyik dan menyenangkan) memahami masalah secara bertahap 

untuk memperoleh suatu prestasi atau hasil. 

Surya and Moss (dalam Kusuma, dkk 2018), menyatakan bahwa metode 

GASING  memiliki bangunan dasar. Pertama, tidak ada anak yang tidak bisa 

belajar matematika, yang ada hanya anak yang belum sempat belajar matematika 

dengan cara yang menyenangkan dan bermakna. Kedua, matematika didasarkan 

pada pola dan pola ini membuat matematika dapat dimengerti. Ketiga, konteks 

visual terhadap matematika harus ada sebelum notasi simbolik. Terakhir, 

matematika bukanlah menghafal, tetapi mengetahui fakta dasar dengan 

pemahaman konseptual dan visual. 

 Wiyanti and Wakhyuningsih, 2013, menggambarkan metode matematika 

Gasing sebagai proses pembelajaran yang membuat belajar menjadi gampang, 

asyik, dan menyenangkan bagi siswa. Gampang dapat diartikan ketika siswa 

belajar, siswa diperkenalkan dengan logika matematika yang mudah dipelajari dan 

diingat, asyik artinya selama proses pembelajaran siswa memiliki keinginan untuk 

belajar tanpa paksaan, menyenangkan dapat berarti kepuasan dalam compositions 

belajar karena penggunaan dari alat peraga dan permainan. 

Dalam Husna dan Sari (2018:39)” Metode gasing adalah suatu metode 

pembelajaran matematika yang dikembangkan oleh Prof.Yohanes Surya,Ph.D., 

dinamakan gasing karena gampang, asik , menyenangkan”.  Penekanan 

pembelajaran metode  ini selalu diawali dengan sesuatu yang konkrit, sehingga 



19 
 

 
 

anak – anak akan sangat mudah mengerti dan mengaplikasikannya. Hal ini 

disebabkan karena tingkat perkembangan kognitif siswa masih tahap operasional 

konkrit. Menurut Aniey (dalam syarif : 2015) mengemukakan bahwa langkah 

dalam pembelajaran metode matematika Gasing terdiri atas lima tahapan , 

meliputi: 

1. Tahap Pertama: Dialog sederhana 

Dalam setiap pelaksanaan pembelajaran penting adanya interaksi yang 

menimbulkan S (stimulus) dan R (respon) agar tujuan pembelajaran dapat 

tercapai. Tahapan dialog sederhana dalam matematika atas melibatkan 

interaksi antara guru dan siswa sesuai dengan teori belajar koneksionisme 

yang dikemukakan oleh Thordike. 

2. Tahap Kedua : Berimajinasi atau berfantasi  

Pada tahap ini , guru dapat membantu siswa untuk berimajinasi atau 

berfantasi untuk membahas kejadian – kejadian dikehidupan nyata serta 

melaksanakan suatu kegiatan permulaan sesuai dengan materi yang akan 

dipelajari. Namun aspek ini ,  seringkali diabaikan oleh guru padahal jika 

tahap berimajinasi atau berfantasi dilaksanakan maka dapat melahirkan 

suatu konsep , kreativitas , inovasi dan perilaku aktual dalam kehidupan.  

3. Tahap Ketiga : Menyajikan contoh – contoh soal yang relevan. 

Pemberian conto – contoh soal yang relevan bertujuan supaya siswa 

berlatih menggunakan logika sederhana sehingga mempertegas 

kemampuan penguasaan matematika siswa. Sehingga dengan semakin 

seringnya disajikan contoh – contoh soal yang relevan siswa mampu 

meningkatkan ketangkasan dan keterampilan pada mata pelajaran 
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matematika. 

4. Tahap Keempat : Menyajikan materi secara mendalam 

Pada tahp ini siswa mulai mengetahui fenomena – fenomena apa saja yang 

dibahas dalam materi matematika yang sedang dipelajari dengan 

pemberian makna pada setiap soal – soal yang telah disajikan pada tahap 

sebelumya. 

5. Tahap Kelima : Memberikan variasi soal  

Pemberian variasi soal dalam pelaksanaan pembelajaran matematika 

Gasing dapat meningkatkan kualitas belajar siswa. Selain itu , variasi soal 

yang diberikan juga bertujuan untuk memperoleh dan mengecek 

pengetahuan pelajaran yang telah dipelajari. 

Metode gasing memiliki beberapa keunggulan. Tuga dalam (Dewi 

Purnama Sari, 2014), menjelaskan kelebihan metode matematika gasing, antara 

lain: (1) metode gasing dapat dipelajari oleh segala usia, cocok untuk anak hingga 

dewasa; (2) dalam praktiknya, metode ini selalu diawali dengan sesuatu yang 

nyata (bukan abstrak), sehingga sangat mudah dipahami; (3) penghitungan cepat 

(tambah, kali, kurangi, bagi) tanpa alat; (4) berhitung dengan melihat, sehingga 

siswa harus membayangkan hasil yang telah dihitung, hal ini akan memacu kerja 

otak kanan, dengan banyak berimajinasi siswa akan lebih kreatif. 

Setiap kelebihan pasti memiliki kelemahan. Sebagian besar penelitian 

terdahulu menjelaskan bahwa kelemahan dari metode matematika gasing adalah 

pada saat tes berupa soal essai , jika siswa tidak memasukkan perhitungan dengan 

rumus, padahal hasil jawaban yang benar akan tetap dinyatakan salah, dan Secara 

umum strategi pembelajaran gasing belum dapat diterapkan untuk menyelesaikan 
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masalah matematika di sekolah. perguruan tinggi, karena pada umumnya 

mahasiswa dituntut untuk dapat menurunkan berbagai rumus. 

8. Materi  Bangun Ruang 

Menurut Suharjana ( dalam Mukhlisin : 2016 ) menyatakan bahwa bangun 

ruang adalah bagian ruang yang dibatasi oleh himpunan titik – titik yang terdapat 

pada seluruh permukaan bangun ruang tersebut. 

Bagian-bagian bentuk terdiri dari sisi, tepi, dan titik sudut. Sisi adalah 

bidang yang membentuk ruang bangunan. Bidang tersebut dapat berupa bidang 

datar atau bidang lengkung. Rusuk adalah garis yang merupakan perpotongan dua 

sisi. Garis tersebut dapat berupa garis lurus atau garis lengkung. Titik sudut adalah 

titik yang merupakan perpotongan tiga bidang atau perpotongan tiga sisi atau 

lebih. 

Bangun ruang yang perlu diketahui oleh murid  kelas V yaitu kubus dan 

balok. 

a.  Kubus  

Kubus adalah adalah bangun ruang yang semua sisinya berbentuk 

persegi dan memiliki rusuk-rusuk yang sama panjang. Untuk 

mengetahui sifat – sifat kubus perhatikan gambar berikut: 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kubus 
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1) Kubus mempunyai 6 bidang sisi, yaitu ABCD, ABFE, ADHE, EFGH, 

BCGF, dan CDGH. 

2) Kubus memiliki 8 titik sudut yaitu : A , B , C , D , E , F, G dan H. 

3) Kubus memiliki 12 rusuk yaitu : AB , BC , CD , AE , BF , EF, FG , EH , 

HG , AD , CG dan DH. 

4) Keenam sisinya berbentuk persegi 

5) Mencari luas permukaan kubus menggunakan rumus = 6s2 

6) Mencari volume kubus menggunakan rumus = S3 

Adapun contoh soal mengenai cara mencari volume dan luas permukaan 

kubus: 

Soal : 

Sebuah kubus ABCD.EFGH  memiliki panjang rusuk 6 cm . Berapakah 

volume dan luas permukaan kubus tersebut ? 

Diketahui : 

r = 6 cm 

Rumus mencari volume kubus 

V = S x S x S 

Rumus mencari luas permukaan kubus 

LP = 6 x S x S 

Penyelesaian : 

Volume kubus = S x S x S 

   = 6 x 6 x 6 

   = 256 cm3 

Luas Permukaan Kubus  = 6 x S x S 

        =  6 x 6 x 6 

        = 256 cm2 

Jadi , volume kubus tersebut adalah 256 cm3 dan luas permukaan kubus 

tersebut adalah 256 cm 2 
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b. Balok 

Balok adalah bangun datar yang mempunyai tiga pasang sisi yang 

berhadapan dengan bentuk dan ukuran yang sama dimana masing-masing sisinya 

berbentuk persegi panjang. Ada 3 pasang sisi yang sama panjang pada balok 

, yaitu panjang (p), lebar (l), dan tinggi (t). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Balok 

 

Balok mempunyai 6 bidang sisi yaitu , ABCD , EFGH , BCGF, 

1) ADHE, ABFE , dan DCGH. Keenam sisi balok berbentuk persegi 

panjang. 

2) Balok mempunyai 8 titik sudut yaitu , A , B , C , D, E , F , G dan H. 

3) Balok memiliki 12 rusuk yaitu , AB , BC , CD, AD , EF , FG , GH, HE, 

AE, DH , FB , dan CG. 

4) Menghitung luas permukaan balok menggunakan rumus = 2(pl + lt + pt) 

5) Menghitung volume balok menggunakan rumus = Panjang x lebar x 

tinggi. 

Adapun contoh soal untuk mencari volume balok dan luas permukan balok 

yaitu sebagai berikut: 

Soal : 

Sebuah balok mempunyai panjang 4 cm , lebar 3 cm dan tinggi 8 cm. 

Berapah volume balok dan luas permukaan balok tersebut ? 
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Diketahui : 

Panjang = 4 cm Lebar = 3 cm   Tinggi = 8 cm 

Rumus Volume balok 

V = Panjang x Lebar x Tinggi 

Rumus Luas permukaan balok 

Lp = 2 x (pl + lt + tp) 

Penyelesaian : 

Volume = Panjang x Lebar x Tinggi 

      V  =  4 x 3 x 8 

      V  =  96 cm3 

Luas Permukaan =  2 x (pl + lt + tp) 

  Lp = 2 x (4.3 + 3.8 + 8.4) 

           Lp = 2 x (12 +24 + 32) 

           Lp = 2 (68) 

           Lp = 136 cm2 

Jadi , volume balok tersebut adalah 96 cm3 dan luas permukaan balok 

tersebut adalah 136 cm2 
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9. Penerapan Metode Matematika Gasing pada Materi Sifat – sifat  Bangun 

Ruang 

Surya (2011: 76-86) mengemukakan bahwa aktivitas guru dan siswa dalam 

pembelajaran matematika materi sifat – sifat bangun ruang dengan menggunakan 

metode matematika gasing, meliputi: 

1) Tahap pertama: Dialog sederhana 

Pada tahap ini guru melakukan tanya jawab dengan siswa tentang materi 

yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya, memberikan pertanyaan-

pertanyaan yang mendorong kepada siswa terkait dengan materi yang akan 

dipelajari, menginspirasi siswa untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar 

dengan yel-yel matematika yang menyenangkan. , menjelaskan tujuan 

pembelajaran, dan menyampaikan rencana kegiatan pembelajaran. Siswa 

memberikan umpan balik dengan menjawab pertanyaan tentang materi yang 

telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, menjawab pertanyaan 

provokasi yang diberikan oleh guru, menyanyikan nyanyian matematika 

yang menyenangkan bersama-sama, dan mendengarkan tujuan pembelajaran 

dan rencana kegiatan yang disampaikan oleh guru. . 

2) Tahap Kedua: Berimajinasi atau berfantasi 

Aktivitas guru pada tahap berimajinasi atau berfantasi untuk mencari benda 

berbentuk kubus dan balok yaitu:  Guru menyuruh siswa mengamati benda 

sebagai bentuk dari bangun ruang baik itu kubus dan balok. Bertanya kepada 

siswa apa keistimewaan dari bentuk bangun ruang yang telah diamati, 

menyuruh siswa menghitung berapa sisi  dari bangun tersebut, menunjukkan 

kepada siswa bahwa bangun ruang yang diamati contoh kubus mempunyai 
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sisi berbentuk persegi dan memiliki rusuk yang sama panjang, serta 

menjelaskan bahwa batas atau dinding – dinding pada bangun ruang disebut 

sisi. 

3) Tahap ketiga: Menyajikan contoh-contoh soal yang relevan 

Pada tahap ini untuk mengamati lebih lanjut bentuk bangun ruang yang ada 

disekitar lingkungan kelas,guru memberikan contoh-contoh soal yang 

relevan sesuai dengan bentuk konkret bangun yang ada dilingkungan kelas 

dan menyuruh siswa untuk bersama-sama membacakan jawaban. Siswa 

memberikan umpan balik dengan membentuk kelompok untuk mengerjakan 

tugas dengan menggunakan gambar dan membaca jawaban dari pekerjaan 

masing-masing. 

4) Tahap keempat: Menyajikan materi secara mendalam 

Aktivitas guru pada tahap keempat ini yaitu: menyuruh siswa menuliskan 

sifat – sifat  dan rumus mencari volume dan luas permukaanbangun ruang 

sifat – sifat  dan rumus mencari volume dan luas permukaanbangun ruang, 

memperkenalkan sisi , rusuk , dan titik sudut  kepada siswa, seperti 

menunjukkan kepada siswa sisi , titik sudut dan rusuk pada bangun ruang 

dan mencari volume bangun ruang dan memberitahu satuan dari volume. 

Siswa memberikan umpan balik dengan menuliskan sifat – sifat dan rumus 

mencari volume serta  luas permukann bangun ruang , mendengarkan 

penjelasan guru sisi , titik sudut dan rusuk pada bangun ruang dan penjelasan 

mencari volume bangun ruang dan satuan dari volume. 
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5) Tahap kelima: Memberikan variasi soal 

Pada tahap ini guru memberikan berbagai macam variasi soal tentang 

menghitung banyak sisi , titik sudut, rusuk dan volume  bangun, serta 

memberikan berbagai contoh  bangun ruang. Siswa menanggapi dengan 

menghitung banyak sisi , titik sudut , rusuk dan volume bangun ruang. 

B. Hasil Penelitian Relevan 

Penelitian yang relevan dijadikan sebagai dasar penelitian. Kajian yang 

relevan dengan hasil penelitian ini adalah hasil kajian yang dilakukan oleh 

beberapa peneliti dengan menggunakan metode matematika Gasing. 

Pertama, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anggi Fatmala 

Pratiwi (2014) dengan judul Peningkatan Prestasi Belajar Perkalian Siswa Kelas II 

SD Negeri 1 Kalibeber Wonosobo Melalui Pembelajaran Matematika Atas, 

dinyatakan bahwa: penjumlahan konkrit dan berulang dalam cara cepat, dapat 

meningkatkan prestasi belajar perkalian siswa kelas II SDN 1 Kalibeber 

Wonosobo. 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Petra Suwasti (2013) dengan judul 

penelitian “Penggunaan Metode Gasing Untuk Pembelajaran Pengurangan Dua 

Digit Pada Siswa Kelas 2 SDN Cihuni II Tangerang”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa metode gasing dapat merangsang siswa untuk memahami 

konsep pengurangan dan dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

melakukan operasi pengurangan dengan lebih cepat dan mudah. 

Ketiga, hasil penelitian yang dilakukan oleh Wiyanti dan Wakhyuningsih 

(2013) dengan penelitian yang berjudul “Penerapan Matematika Gasing 
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(Gampang, Asyik, menyenaNGkan) pada Materi Penjumlahan Dua Digit 

denganDua Digit untuk Siswa Kelas I Sekolah Dasar Negeri Cihuni II Kelapa 

DuaTangerang”. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan rata-rata nilai 

post-test yaitu kelas yang menggunakan metode matematika 

 Gasing memperoleh nilai rata-rata 66,9 dan kelas yang menggunakan 

metode konvensional memperoleh nilai rata-rata 50. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

metode matematika gasing dapat mempengaruhi hasil belajar atau dapat 

memberikan pengaruh terhadap hasil belajar siswa. Metode penggunaan 

matematika gasing dapat mengatasi rendahnya kualitas pembelajaran dan dapat 

meningkatkan hasil belajar dan minat belajar terhadap mata pelajaran Matematika. 

Namun penelitian yang menggunakan penelitian eksperimen masih minim , 

umumnya penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas. Dengan 

demikian peneliti tertarik untuk menggunakan metode eksperimen mengenai 

keefektifan metode matematika gasing terhadap minat dan hasil belajar sifat – 

sifat bangun ruang siswa kelas V SDN 029 Paluppung. 

C. Kerangka Berfikir 

Setiap guru di Sekolah Dasar tentu menginginkan agar semua peserta didik 

dapat memahai pelajaran dengan baik dan menguasai materi pembelajaran 

sehingga memiliki hasil belajar yang baik sesuai dengan tujuan pembelajaran 

seperti pada mata pelajaran matematika. Mata pelajaran Matematika perlu 

diberikan kepada semua peserta didik untuk membekali peserta didik dengan 

kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta 
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kemampuanbekerjasama. Sesuai dengan penelitian ini, Penelitian ini bertujuan 

untuk menguji keefektifan metode matematika gasing pada kelas eksperimen. 

Metode yang digunakan sebagai pembanding dalam penelitian ini adalah metode 

konvensional yang diterapkan pada kelas kontrol. Variabel yang dibandingkan 

adalah minat dan hasil belajar siswa pada kelas eksperimen setelah mendapat 

perlakuan. 

Dengan demikian kerangka fikir pengaruh metode matematika Gasing 

terhadap minat dan hasil belajar dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Bagan Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

Treatment 

   Penggunaan Metode Gasing 

Pembelajaran matematika kurang efektif 

serta hasil belajar dan minat siswa rendah 

Pretest 

Posttest 

Analisis 

Respon Siswa Hasil Belajar Minat Belajar 
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D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah , simana 

rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pertanyaan(Sugiyono,63:2018) 

Rumusan hipotesis yang diajukan yaitu : 

Hp : Penerapan metode pembelajaran matematika Gasing 

1. Ketuntasan Belajar 

       H0: 𝜇 ≤ 65 

                      H1: 𝜇 > 65 

𝜇 = Parameter ketuntasan hasil belajar siswa 

2. Minat Siswa 

H0 : 𝜇 ≤ 63 

H1 : 𝜇 > 63 

𝜇 = Parameter rata – rata minat siswa dalam mengikuti pembelajaran  

3. Respon Siswa 

 

H0 : 𝜇 ≤ 60 

H1 : 𝜇 > 60 

𝜇 = Parameter rata – rata presentase siswa yang merespon positif 

terhadap metode pembelajaran gasing 
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4. Keterlaksanaan Pembelajaran 

H0 : 𝜇 ≤ 2 

H1 : 𝜇 > 2 

𝜇 = Parameter rata – rata keterlaksanaan pembelajaran melalui     

metode gasing 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Dalam suatu penelitian seorang peneliti harus menggunakan metode 

penelitian yang tepat dalam penelitiannya. Hal ini dimaksudkan agar peneliti tidak 

mendapat hambatan dalam penelitiannya.Adapun dalam penelitian ini digunakan 

jenis penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai 

metode penelitian yang didasarkan pada filosofi positivisme, digunakan untuk 

meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data instrumen penelitian, 

analisis data kuantitatif/statistik, dengan tujuan menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan, (Sugiyono, 2018: 8 ). 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi pelaksanaan penelitian di laksanakan di SDN 029 Paluppung yang 

terletak di desa Galung Lombok Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali 

Mandar Provinsi Sulawesi Barat. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek 

yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2018:80). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V SDN 

029 Paluppung. 
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2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan sifat-sifat yang dimiliki oleh 

populasi. Sampel yang dipilih peneliti adalah siswa kelas V SDN 029 

Paluppung yang berjumlah 7 siswa. Teknik pengambilan sampel ini adalah 

sampel jenuh. Sampling jenuh adalah teknik pengambilan sampel ketika 

semua anggota populasi dijadikan sampel (Sugiyono, 2018:85). Sampel 

jenuh dilakukan jika populasinya relatif kecil, kurang dari 30 siswa. 

D. Desain Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan desain penelitian Pre – 

Eksperimental Designs ( Nondesigns) jenis  One – Grup Pretest – Pottest Design. 

Dalam desain penelitian ini terdapat pre- test ,sebelum diberi perlakuan.Dengan 

demikian hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat karena dapat 

membandigkan dengan keadaan sebelum diberi perlakuan. Desain One – Grup 

Pretest – Pottest ini dapat digambarkan sebagai berikut. 

 

   

Gambar 3.1 Desain Penelitian 

Keterangan :  

O1 :  Nilai Pretest (sebelum diberikan perlakuan) 

O2 : Nilai Pottest (setelah diberikan perlakuan) 

X : Treatmen atau perlakuan yang diberikan 

 

 

 

O1 X O2 
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E. Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2018:39) variabel penelitian adalah suatu atribut atau 

sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik 

kesimpulannya.Variabel dalam penelitian ini terdiri atas variabel bebas dan 

terikat.”Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel terikat” (Sugiyono 2018 : 39). Variabel 

bebas dalam penelitian ini yaitu metode gasing. “Variabel terikat merupakan 

variabel yang menjadi akibat , karena adanya variabel bebas”(Sugiyono 2018 : 

39).Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu aktivitas siswa ,hasil belajar, respon 

siswa dan minat siswa kelas V SDN 029 Paluppung pada pembelajaran sifat – 

sifat bangun ruang. 

F. Defenisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel digunakan untuk menyamakan persepsi 

antara peneliti dan pembaca terhadap variabel yang digunakan dalam penelitian 

agar tidak terjadi kesalahan dalam maksud dan tujuan yang ingin dicapai. Definisi 

operasional dalam pene 

1. Variabel bebas adalah yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono,2018:39). 

Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu metode gasing. Variabel Metode 

gasing disini adalah variabel yang diteliti keefektifan atau variabel yang 

diduga memberikan keefektifan dalam pembelajaran matematika pada 

materi sifat – sifat bangun ruang. Metode gasing merupakan suatu metode 

pembelajaran matematika yang dikembang oleh Prof.Yohanes Surya 
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untuk mempermudah peserta didik dalam memahami pembelajaran 

dengan pembelajaran yang diawali dengan suatu yang konkrit , sehingga 

peserta didik mudah mengerti dan mengaplikasikannya. 

2. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat , karena adanya variabel bebas (Sugiyono,2018:39). Variabel 

terikat yang terdapat dalam penelitian ini adalah hasil belajar dan minat 

siswa pada materi sifat-sifat struktur ruang. Variabel hasil belajar yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa yang diukur 

dengan instrumen berupa tes. siswa dalam mengikuti pembelajaran 

matematika di kelas. Minat siswa ini akan diukur dengan menggunakan 

angket. 

G. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian merupakan rangkaian tahapan yang akan dilakukan kan 

ileh tiga tahap yaitu tahap persiapan ,tahap pelaksanaan dan tahap penyelesaian . 

Adapun tahap yang akan dilakukan oleh peniliti yaitu : 

a. Tahap Persiapan 

Tahap persiapan merupakan tahap awal yang dilakukan oleh peneliti sebelum 

melaksanakan penelitian. 

1. Menentukan topik 

Pada tahap ini peneliti mengajukan tiga topik dengan bidang kajian yang 

berbeda kepada lembaga PGSD Universitas Muhammadiyah Makassar. 

Setelah dipilih oleh tim ahli (dosen Universitas Muhammadiyah Makassar), 

dipilih topik yang dianggap paling baik untuk diangkat sebagai topik 

penelitian. Topik yang dipilih untuk penelitian ini adalah “Efektivitas 
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Penggunaan Metode Gasing Terhadap Hasil Belajar dan Minat Siswa Pada 

Materi Karakteristik Ruang Bangunan Pada Siswa Kelas V SDN 029 

Paluppung”. 

2. Menentukan lokasi penelitian 

Lokasi yang dipilih peneliti untuk melakukan penelitiannya di SDN 029 

Paluppung. 

3. Melaksanakan observasi dan wawancara tidak terstruktur 

Pada tahap ini , peneliti melakukan observasi dan wawancara tidak 

terstruktur untuk memperoleh data awal yang meliputi kondisi kegiatan 

pembelajaran matematikadi kelas V SDN 029 Paluppung. 

4. Menentukan populasi. 

Pada tahap ini, peneliti menentukan populasi . Populasi yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu siswa kelas V SDN 029 Paluppung yang berjumlah 

7 siswa. 

5. Menentukan sampel. 

Teknik sampling dalam penelitian ini adalah sampling jenuh, yaitu semua 

anggota populasi dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini dipilih karena 

jumlah populasi kurang dari 30. 

6. Mengajukan proposal penelitian 

Pada tahap ini, peneliti mengajukan proposal penelitian kepada lembaga 

PGSD Universitas Muhammadiyah Makassar. Proposal yang peneliti ajukan, 

sebelumnya dikonsultasikan kepada dosen pembimbing. 

7. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

Pada tahap ini peneliti membuat RPP sesuai dengan materi dan silabus yang 
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dipilih. RPP yang dibuat adalah RPP untuk kelas eksperimen. 

8. Buatlah kisi-kisi pertanyaan. 

Pada tahap ini peneliti membuat kisi-kisi soal sesuai materi dengan indikator 

prestasi belajar pada materi sifat-sifat struktur ruang. Kisi-kisi soal yang 

dibuat dilengkapi dengan indikator butir soal, nomor soal, tingkat kognitif 

dan tingkat kesukaran soal. 

9. Buatlah soal pretest dan pottest. 

Pada tahap ini peneliti membuat soal pretest dan pottest berupa soal pilihan 

ganda berdasarkan grid yang telah dibuat. 

10. Membuat lembar observasi metode. 

Pada tahap ini peneliti membuat lembar observasi untuk metode Gasing 

untuk memastikan bahwa metode tersebut benar-benar dilaksanakan dengan 

baik. Aspek yang diamati disesuaikan dengan langkah-langkah metode 

Gasing yang didukung oleh penelitian yang relevan. 

11. Mengelola izin penelitian. 

Pada tahap ini peneliti mengurus perijinan penelitian. 

b. Tahap pelaksanaan  

Tahap pelaksanaan dalam penelitian ini meliputi tahap persiapan 

pembelajaran, perlakuan yang diberikan, pelaksanaan penelitian, dan 

pengamatan pelaksanaan penelitian. 

1. Persiapan Belajar 

Sebelum peneliti melakukan pembelajaran di kelas eksperimen, ada beberapa 

hal yang perlu dilakukan, antara lain: 
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1) Melaksanakan uji soal pretest  

Uji soal pretest dilakukan untuk mengetahui nilai atau hasil uji soal 

pretest sebelum diberikan metode pembelajaran matematika gasing untuk 

mengetahui adanya perbedaan hasil belajar sebelum dan sesudah 

pemberian metode matematika gasing. 

2) Melakukan eksperimen metode matematika gasing di kelas  

Setelah melakukan uji soal pretest, peneliti memberikan pembelajaran 

dengan menggunakan metode matematika gasing dikelas eksperimen. 

3) Melaksanakan uji coba angket minat belajar 

Pada saat melakukan uji coba metode matematika gasing, peneliti juga 

melakukan uji coba angket minat belajar untuk menguji validitas dan 

reliabilitas angket. 

4) mengerjakan tes soal tes pottest 

Setelah dilakukan pengujian metode top matematis, selanjutnya dilakukan 

uji pottest. Tes pottest ini bertujuan untuk menyaring soal yang valid dan 

reliabel dengan tingkat kesukaran dan daya pembeda yang baik serta 

untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan hasil tes setelah menggunakan 

metode gasing. 

5) Analisis hasil tes 

Seluruh instrumen yang telah diujicobakan meliputi angket respon siswa, 

angket minat belajar dan soal tes dianalisis untuk menguji validitas dan 

reliabilitasnya. 

c. Tahap Penyelesaian 

Adapun tahap akhir dari pelaksanan prosedur penelitian yaitu : 
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1) Pengolahan data yang diperoleh dari angket minat belajar siswa pada kelas 

eksperimen. 

2) Mengolah data yang diperoleh dari tes yang diberikan kepada kelas 

eksperimen. 

3) Menulis deskripsi data untuk variabel bebas dan variabel terikat. 

4)  Menganalisis data minat belajar siswa dan hasil belajar pretest – posttest 

siswa untuk menjawab hipotesis penelitian. 

5)  Menarik kesimpulan dari hasil yang diperoleh sesuai dengan teknik 

analisis data yang digunakan. 

H. Instrumen Penelitian 

Kualitas hasil penelitian dipengaruhi oleh kualitas instrumen penelitian dan 

kualitas pengumpulan data. Dalam penelitian kuantitatif, kualitas instrumen 

berkaitan dengan validitas dan reliabilitas instrumen. Namun, suatu instrumen 

yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya belum tentu menghasilkan data dan 

variabel yang valid jika tidak digunakan dengan baik dalam pengumpulan data. 

Oleh karena itu, instrumen penelitian harus disesuaikan dengan teknik 

pengumpulan data. 

Dalam penelitian ini instrumen penelitian yang digunakan adalah angket, 

dan instrumen tes. Penjelasan lengkapnya adalah sebagai berikut: 

1. Lembar Tes Hasil Belajar 

Soal-soal yang digunakan sebagai instrumen penelitian berbentuk soal 

pilihan ganda dengan empat alternatif jawaban. Pembuatan soal didasarkan 

pada kompetensi dasar yang dijabarkan ke dalam indikator soal dalam 

bentuk kisi-kisi soal. Adapun tabel kisi – kisi terlampir pada lampiran  
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2. Lembar Angket 

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan yang tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya (Sugiyono,2018:142).Angket digunakan untuk 

mengetahui minat belajar siswa pada kelas eksperimen terhadap mata 

pelajaran matematika. Minat belajar ini akan diukur dengan menggunakan 

angket yang dirancang agar mudah dipahami dan dijawab oleh oleh siswa 

selaku responden dalam penelitian. Adapun lembar angket minat belajar 

siswa terlampir pada lampiran   dan lember angket respon siswa terlampir 

pada lampiran   

3. Lembar observasi 

Lembar observasi digunakan untuk memperoleh informasi mengenai 

terlaksananya kegiatan pembelajaran dan aktivitas peserta didik dalam 

metode pembelajaran matematika Gasing tehadap hasil belajar siswa. Aspek-

aspek mengenai aktivitas peserta didik yaitu semangat, ketelitian, dan 

mandiri dalam mengerakan tugas materi bangun ruang (kubus dan balok). 

Adapun lembar observasi siswa terlampir pada lampiran  dan lembar 

observasi guru terlampir pada lampiran   

I. Teknik Pengumpulan Data 

Sebagai metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, 

maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: 

1. Tes 

Tes ini diadakan untuk mengetahui hasil belajar siswa mengenai penguasaan 

bahan ajar yang sesuai dengan tujuan pendidikan dan pengajaran.Tes terbagi 
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atas dua tahap yaitu tahap pertama yaitu tes pretest( tes awal), tes pretest ini 

dilakukan untuk mengetahui hasil belajar siswa sebelum diberikan trearmen 

dan  tahap kedua yaitu test posttest(tes akhir) , test posttest ini dilakukan 

untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah diberikan treatment. Kemudian 

data atau hasil dari test ini diolah untuk mengetahui keefektifan metode 

pembelajaran matematika Gasing terhadap kemampuan pemahaman 

terhadap materi pembelajaran kelas V SDN 029 Paluppung. Adapun soal-

soal test tertulis yang akan digunakan untuk instrument pengumpulan 

datanya berbentuk soal pilihan ganda dan sebelumnya soal-soal test tersebut 

terlebih dahulu diujicobakan. Tes digunakan untuk mengetahui nilai atau 

dari hasil belajar. 

2. Angket  

Pada tahap ini master melakukan tanya jawab dengan siswa tentang materi 

yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya, memberikan pertanyaan 

yang mendorong kepada siswa terkait dengan materi yang akan dipelajari, 

menginspirasi siswa untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan yel 

matematika yang menyenangkan. , menjelaskan tujuan pembelajaran, dan 

menyampaikan rencana kegiatan pembelajaran. Siswa memberikan umpan 

balik dengan menjawab pertanyaan tentang materi yang telah disampaikan 

pada pertemuan sebelumnya, menjawab pertanyaan provokasi yang 

diberikan oleh master, menyanyikan nyanyian matematika yang 

menyenangkan bersama-sama, dan mendengarkan tujuan pembelajaran dan 

rencana kegiatanyang disampaikan oleh guru.  
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3. Lembar Observasi  

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan pada saat pembelajaran 

berlangsung. Hal-hal yang yang aka diamati adalah peyampaian materi dan 

kemampuan pemahaman peserta didik yang dilakukan oleh guru serta 

perilaku peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Pada dasarnya 

penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah  metode 

pembelajaran matematika Gasing pada materi sifat – sifat bangun ruang 

dipahami oleh siswa. 

J. Teknik Analisis Data 

Kegiatanan analisis data menurut Sugiyono (2013:199) adalah 

“mengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data 

berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel 

yangteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan 

melakukanperhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan”. Teknik 

analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan perhitungan statistik. 

 Dalam penelitian ini ada dua teknik analisis data yang digunakan, yaitu 

teknik analisis statistik deskriptif dan teknik analisis statistik inferensial, antara 

lain sebagai berikut: 

1. Analisis Data Statistik Deskriptif 

Teknik analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan data 

yang diperoleh, antara lain menentukan nilai statistik deskriptif, menentukan 

kategori minat belajar, hasil belajar dan menentukan pembagian persentase 

ketentuan. Berikut adalah rumus yang digunakan dalam analisis data statistik 

deskriptif. 



43 
 

 
 

a) Penilaian Observasi Guru 

Penilaian ini didapat dari pengamatan aktivitas guru selama proses  

kegiatan pembelajaran berlangsung. Dalam menghitung nilai aktivitas guru 

menggunakan rumus sedangkan hasilnya diklasifikasikan dalam bentuk kriteria 

tingkat keberhasilan. 

Menghitung hasil prosentase aktivitas guru : 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 =
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛 

𝑛
 

Tabel 3.1 Klasifikasi  Rentang Nilai Observasi Guru 

Nilai Rentang Nilai Keterangan 

A 4,00 – 3,50 Sangat Baik 

B 3,49 – 3,00 Baik 

C 2,99 – 2,50 Cukup 

D 2,49 – 2,00 Kurang 

E 1,99 – 1,50 Sangat Kurang 

                                                  Sumber : Hasibuan (2013 :34) 

b) Penilaian Observasi Siswa 

Penilaian ini didapat dari pengamatan aktivitas siswa selama proses 

kegiatan pembelajaran berlangsung. Dalam menghitung nilai aktivitas siswa 

menggunakan rumus sedangkan hasilnya diklasifikasikan dalam bentuk kriteria 

tingkat keberhasilan 

Menghitung hasil prosentase aktivitas siswa 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 =
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛 

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 
 × 100% 
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                 Tabel 3.2 Klasifikasi Observasi siswa 

Nilai Rentang Nilai Keterangan 

A 100 – 90 Sangat aktif 

B 89 – 80 Aktif 

C 79 – 75 Cukup 

D 74 – 60 Kurang Aktif 

E < 60 Tidak Aktif 

 Sumber : Arikunto(2007 :214) 

c) Penentuan indeks Minat Belajar 

Untuk mengetahui indeks akhir dari angket, presentase minat belajar dapat 

dikategorikan dengan nilai minimum (Xmin) dan nilai maksimum (Xmax),dengan 

mencari nilai rata – rata (Mi) dengan rumus Mi=
1

 2
 (Xmax- Xmin), mencari 

standar deviasi (SDi) dengan rumus SDi = 
1

 6
(Xmax- Xmin). 

Rendah   X < M - 1 SD    

    

Sedang M - 1 SD <= X < M + 1SD    

    

Tinggi  M + 1SD <= X    

    

Dengan menganalisis angka indeks dengan menggunakan rumus tersebut, 

masing-masing indikator dan hasil akhir angket minat belajar siswa dikategorikan 

menjadi tiga kategori, yaitu: tinggi, sedang, dan rendah. 

Minat belajar ini akan diukur dengan menggunakan angket yang dirancang 

agar mudah dipahami dan dijawab oleh siswa sebagai responden dalam penelitian 

ini. Berikut ini adalah dimensi dan indikator minat belajar menurut Sudaryono, 

dkk (2013: 90). 

 



45 
 

 
 

Tabel 3.3 Dimensi dan Indikator Minat Belajar 

 

No Dimensi Indikator No. Soal 

1. Kesukaan 
Gairah 1,2 

Inisiatif 3,4 

2. Ketertarikan 
Responsif 5,6,7 

Kesegeraan 8,9,10 

3. Perhatian 
Konsentrasi 11,12 

Ketelitian 13,14 

4. Keterlibatan 

Kemauan 15,16 

Keuletan 17,18 

Kerjakeras 19,20 

Jumlah soal 20 

      Sumber; Sudaryono ,dkk(2013:90) 

  

d) Penentuan Indeks Respon Siswa 

 

Data siswa diperoleh dari angket respon siswa terhadap kegiatan 

pembelajaran. Respon siswa memiliki dua dimensi yaitu tanggapan(format dan 

relevansi) dan reaksi ( ketertarikan , kepuasan dan percaya diri ) . Analisis 

menggunakan deskriptif kuantitatif , yaitu dengan menghitung presentase 

terhadap pertanyaan yang diberikan. Pertanyaan tersebut berdasarkan jawaban 

siswa, apabila menjawab “Ya” yang berarti bernilai (1) dan bernilai (0) apabila 

siswa menjawab “Tidak”. Presentase  respon siswa secara rumus dapat dituliskan 

sebagai berikut. 

Pr =  
𝐴

𝑁
× 100% 

 

Keterangan : 

Pr = Presentase respon siswa 

A = Proporsi siswa yang memilih Ya atau tidak 

N = Jumlah siswa yang mengisi angket 
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Tabel 3.4  Presentase Respon Siswa 

Presentase Respon Siswa Kriteria Respon Siswa 

0 – 20 Sangat Lemah 

21 – 40 Lemah 

41 – 60 Cukup 

61 – 80 Kuat 

81 – 100 Cukup Kuat 

 Sumber : Riduwan,(2010 :15) 

e) Penentuan Nilai Statistik Hasil Belajar 

Nilai statistik yang dimaksud antara lain nilai tertinggi, nilai terendah, 

nilai rata-rata, standar deviasi. Penentuan nilai statistik deskriptif dilihat dari 

nilai rata-rata siswa (mean) 

X =
∑ 𝑓𝑖. 𝑀𝑖

𝑛
 

f) Penetuan Kategori Hasil Belajar 

Penetuan kategori hasil belajar dapat dilihat pada tabel dibawah ini 

Nilai =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛 𝑚𝑢𝑟𝑖𝑑

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
× 10 

Tabel 3.5 Persentase Nilai siswa 

No Interval Nilai Kategori 

1 0 ≤ 𝑥 <  54 Sangat rendah 

2 55≤ 𝑥 <  64 Rendah 

3 65≤ 𝑥 <  74 Sedang  

4 75≤ 𝑥 <  84 Tinggi  

5 84 ≤ 𝑥 <  100 Sangat tinggi  

                                                                 Sumber : SDN 029 Paluppung 
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g) Penetuan Distribusi Presentase Ketuntasan 

Kriteria ketuntasan minimum siswa kelas V SDN 029 Paluppung yang 

ditentukan oleh sekolah yaitu 65 dari skor ideal 100 

Tabel 3.6  Kriteria Ketuntasan Siswa 

Nilai Kriteria 

<65 Tidak Tuntas 

≥ 65 Tuntas  

 Sumber : SDN 029 Paluppung 

Berdasarkan tabel di atas, siswa yang mendapatkan nilai 65 dinyatakan 

tuntas dalam mengikuti proses belajar mengajar dan siswa yang mendapatkan 

nilai < 65 dinyatakan tidak tuntas dalam mengikuti proses belajar mengajar. 

1. Analisis Data Statistik Inferensial 

Teknik analisis inferensial digunakan untuk menguji hipotesis penelitian 

dalm hal ini digunakan SPSS versi 25.0 dan dalam analisis inferensial ini 

digunakan uji hipotesis untuk keperluan pengujian secara statistik . 

a) Menentukan nilai ttabel dk = n-1 

Nilai tabel t distribusi murid untuk uji satu pihak, dengan taraf 

signifikan 5 % 

b) Kriteria pengujian 

H0 :µ1 = µ2 : Tidak terdapathasil terhadap penggunaan metode gasing 

pada hasil  belajar  sebelum dan setelah diberi metode matematika 

gasing 

H1 : µ1 > µ2  : Terdapat hasilterhadap penggunaan metode gasing pada 

hasil belajar  sebelum dan setelah diterapkan metode matematika 

gasing 
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BAB IV 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam 

memahami konsep matematika dengan menggunakan metode Gasing ( Gampang , 

Asyik , dan menyenaNGkan). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

keefektifan metode pembelajaran Gasing pada pembelajaran bangun ruang siswa 

kelas V SDN 029 Paluppung. 

1. Deskripsi Hasil Belajar Matematika Pada Saat Pretest Sebelum 

Menggunakan Metode Gasing di Kelas V SDN 029 Paluppung 

Kelompok  eksperimen adalah kelas yang diberi pelajaran dengan 

menggunakan metode Gasing sebelum kelompok eksperimen diberi pembelajaran, 

terlebih dahulu dilakukan pretest untuk mengetahui pengetahuan awal siswa  pada 

materi sifat- sifat bangun ruang . Pretest diberikan dalam bentuk soal pilihan 

ganda yang bernomor 15 soal . Sampel pada pretest kelas eksperimen sebanyak 7 

siswa. Adapun distribusi skor pengetahuan siswa dalam menjawab soal pada 

kelompok eksperimen dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.1 Distribusi  Frekuensi dan Presentase Skor  Pretest 

No Rentang Skor Kategori Frekuensi Presentase 

1 0 ≤ 𝑥 < 54 Sangat Rendah 5 71,42 % 

2 55≤ 𝑥 < 64 Rendah 2 28,57 % 

3 65≤ 𝑥 < 74 Sedang 0 0 

4 75 ≤ 𝑥 < 84 Tinggi 0 0 

5 85≤ 𝑥 < 100 Sangat Tinggi 0 0 

Jumlah 7 100% 
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Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa seluruh siswa Kelas V SDN 

029 Paluppung yang mengikuti tes sebelum dilakukan pembelajaran dengan 

menggunakan metode Gasing memperoleh nilai sangat rendah. 

Selanjutnya apabila nilai siswa sebelum mengikuti pembelajaran dengan 

menggunakan metode Gasing dikategorikan  berdasarkan kriteria ketuntasan 

individu maka diperoleh kategori seperti yang terlihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.2 Deskripsi Ketuntasan Skor Pretest Berdasarkan KKM 

 

Skor Kategori Frekuensi Presentase 

𝑥 < 65 Tidak Tuntas 7 100% 

𝑥 ≥ 65 Tuntas 0 0 

 

 

 Tabel diatas menunjukkan bahwa seluruh siswa kelas V SDN 029 

Paluppung yang mengikuti tes sebelum mengikuti pembelajaran dengan 

menggunakan metode Gasing memperoleh nilai dibawah KKM dan belum 

memenuhi ketuntasan secara klasikal. 

2. Deskripsi Hasil Belajar Matematika Pada Saat Posttest Dengan 

Menggunakan Metode Gasing di Kelas V SDN 029 Paluppung 

Kelompok eksperimen adalah kelas yang diberi pembelajaran dengan 

menggunakan metode Gasing. Setelah kelompok diberi pembelajaran , untuk 

mengetahui pengetahuan akhir siswa pada materi sifat – sifat bangun ruang 

dilakukan posttest. Posttestdiberikan dalam bentuk soal pilihan ganda yang 

bernomor 15 soal. Subjek pada posttest kelas eksperimen sebanyak 7 siswa. 

Adapun distribusi skor posttest  pengetahuan akhir siswa pada materi sifat – sifat 
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bangun ruang setelah mengikuti pembelajaran dengan metode Gasing dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.3 Distribusi  Frekuensi dan Presentase Skor  Posttest 

 

No Rentang Skor Kategori Frekuensi Presentase 

1 0 ≤ 𝑥 < 54 Sangat Rendah 0 0 

2 55≤ 𝑥 < 64 Rendah 0 0 

3 65≤ 𝑥 < 74 Sedang 2 28, 57 % 

4 75 ≤ 𝑥 < 84 Tinggi 4 57, 14 % 

5 85≤ 𝑥 < 100 Sangat Tinggi 1 14,28 % 

Jumlah 7 100% 

 

Tabel menunjukkan bahwa dari siswa kelas V SDN 029 Paluppung yang 

mengikuti tes setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan metode 

Gasing , 2 orang atau 28,57 % diantaranya mendapatkan nilai sedang , 4 orang 

atau 57,14 % diantaranya mendapatkan nilai tinggi dan 1 orang atau 14, 28 % 

diantaranya memperoleh nilai sangat tinggi. 

Selanjutnya apabila nilai hasil belajar (posttest) siswa kelas V SDN 029 

Paluppung setelah mengikuti pembelajaran pada materi sifat – sifat bangun ruang 

dengan menggunakan metode Gasing dikategorikan berdasarkan kriteria 

ketuntasan individu maka akan diperoleh  hasil seperti yang dimuat pada tabel 

berikut. 
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Tabel 4.4 Deskripsi  Ketuntasan  Skor Posttest Berdasarkan KKM 

 

Skor Kategori Frekuensi Presentase 

𝑥 < 65 Tidak Tuntas 0 0 

𝑥 ≥ 65 Tuntas 7 100 % 

Jumlah 7 100 % 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 7 siswa atau 100 % siswa kelas V 

SDN 029 Paluppung yang telah mengikuti tes  setelah mengikuti pembelajaran 

pada materi sifat – sifat bangun ruang dengan menggunakan metode Gasing 7 

siswa  atau 100 % memperoleh nilai diatas KKM. 

3. Deskripsi Minat Belajar Siswa Kelas V SDN 029 Paluppung  

 

Data minat belajar akhir siswa digunakan untuk melihat minat belajar 

matematika siswa setelah dilakukan penelitian dan diberikan perlakuan. Minat 

belajar akhir diambil dari hasil pengisian angket minat belajar pada kelas 

eksperimen yang dapat dilihat pada lampiran . Adapun hasil dari pengisian angket 

minat belajar siswa yang dikategorikan dalal tiga kategori yaitu rendah , sedang 

dan tinggi dapat dilihat pada tabel berikut ini.  

Tabel 4.5 Kategori Minat Belajar Siswa pada Pembelajaran Matematika 

 

Kategori 

 
Interval Frekuensi Persentase 

Rendah 

 
X < 63,1 0 0% 

Sedang 63 <= X < 86,1 
5 71, 42 % 

Tinggi 
X> = 81 2 28,57 % 
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Berdasarkan tiga pengkategorian pada tabel dapat dilihat bahwa tidak terdapat 

siswa yang termasuk dalam kategori rendah , 5 orang atau 71,42 % termasuk 

dalam kategori sedang dan 2 orang atau 28, 57 % termasuk dalam kategori tinggi 

dalam belajar matematika. 

4. Deskripsi Respon Siswa Kelas V SDN 029 Paluppung 

 

Angket respon siswa terhadap pembelajaran dengan menggunakan metode 

Gasing. Hasil respon siswa berfungsi untuk mengetahui pendapat siswa setelah 

pembelajaran berlangsung sesuai dengan indikator yang ada pada lembar angket 

respon siswa . Hasil respon siswa dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.6 Hasil Perhitungan Angket Respon Siswa 

 

No Rentang Skor Kategori Frekuensi Presentase 

1 0 – 20 Sangat Kurang 0 0 

2 21 – 40 Kurang 0 0 

3 41 – 60 Cukup 0 0 

4 61 – 80 Baik 6 85,71 

5 81 – 100 Sangat Baik 1 14,28  

Jumlah 7 100% 

 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa hasil persentase respon siswa 

dikatakan positif apabila secara keseluruhan rata – rata dikategorikan kuat dan 

cukup kuat. Respon siswa secara keseluruhan diperoleh 85,71 % siswa baik dalam 

mengikuti pembelajaran dan 14, 28 % siswa sangat baik dalam mengikuti 

pembelajaran maka dapat dikatakan positif dalam mengikuti pebelajaran. 
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5. Hasil Pengamatan Lembar Observasi SDN 029 Paluppung 

 

a. Hasil Observasi Aktivitas Guru 

 

Pengamatan pengelolaan pembelajaran dilaksanakan pada tanggal 27 Juli dan 

28 juli 2022 yaitu ketika proses pembelajaran berlangsung. Sebelum 

melaksanakan penelitian , peneliti menjalin kerjasama dengan guru kelas yang 

akan menjadi observer selama proses pembelajaran berlangsung. Peneliti 

menjelaskan teknik penerapan pembelajaran matematika dengan menggunakan 

metode Gasing. Hasil observasi aktivitas guru pada pertemuan pertama dan 

pertemuan kedua dapat disimpulkan sebagai berikut : 

Tabel 4.7 Hasil Observasi Aktivitas Guru 

 

NO Indikator 

Pertemuan Jumlah Per 

Indikator 

Rata- Rata 

I 
II 

1 Pengkodisian Kelas 3 4 7 3,5 

2 Presensi siswa 4 4 
8 

4 

 

3 

Penyampaian materi dan 

penjelasan mengenai kegiatan 

pembelajaran yang akan 

Dilakukan 

 

3 3 6 3 

4 Penguasaan materi 4 3 7 3,5 

5 
Penggunan media sesuai 

dengan materi 

4 3 7 3,5 

6 
Penguasaan dengan 

menggunakan metode 

3 

 

3 6 3 
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7 
Melibatkan siswa dalam 

menggunakan media 
3 3 6 3 

 

8 

Penggunaan metode sesuai 

dengan materi yang 

Disampaikan 

3 3 6 3 

 

9 

Penggunaan strategi sesuai 

dengan metode dan materi 

Pelajaran 

3 3 6 3 

10 
Keterampilan membuka 

Pelajaran 
3 4 7 3,5 

11 
Keterampilan menutup 

Pelajaran 
3 4 7 3,5 

12 Pemberian penguatan 3 3 6 3 

13 Pengorganisasian siswa 3 3 6 3 

14 
Pemberian contoh dalam 

penggunaan metode Gasing 
4 4 8 4 

 

15 

Pemberian bimbingan kepada 

siswa yang mengalami 

kesulitan 
3 2 5 2,5 

16 Pemberian umpan balik 3 3 6 3 

Jumlah skor 52,5 

Rata-rata 3,28 (Baik) 

Berdasarkan tabel4.7  dapat diketahui bahwa hasil observasi aktivitas guru 

oleh obeserver pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua, dari beberapa 

indikator berdasarkan tabel tersebut  dapat dikriteriakan baik. 

Aktivitas guru mengelola pembelajaran dengan menggunakan metode Gasing 

secara keseluruhan dapat dikriteriakan baik, terlihat dari rata – rata aspek yang 

diolah pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua bernilai 3,28 dengan kriteria 
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baik. Aktivitas guru mengolah pembelajaran dapat dikatakan baik , jika untuk 

setiap indikator berada dalam kategori minimal baik atau sangat baik.  

b. Hasil Observasi Aktivitas Siswa 
 

Observasi aktivitas siswa dilaksanakan pada tanggal 27 Juli dan 28 Juli 

2022 yaitu ketika proses pembelajaran berlangsung. Observasi aktivitas siswa 

dilakukan oleh observer yaitu Guru kelas V SDN 029 Paluppung. Hasil aktivitas 

siswa pertemuan pertama dan pertemuan kedua dapat disimpulkan sebagai 

berikut. 

Tabel 4.8 Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa 

No Nama Inisial 
Total Nilai Setiap 

Pertemuan 

Persentase Tiap 

Pertemuan 

Rata – rata 

Persentase 
Ket 

1 SN 22 23 96,65 % 100% 97,82 % 
Sangat 

Aktif 

2 MA 19 23 82,60 % 100% 91,3 % 
Sangat 

Aktif 

3 AS 18 23 78,26 % 100% 89,13 % 
Sangat 

Aktif 

4 A 18 16 78,26 % 69,56% 73,91 % Aktif 

5 F 23 23 100% 100% 100 % 
Sangat 

Aktif 

6 RG 17 19 73,91 % 82,60% 78,25% Aktif 

7 P 18 17 78,26 % 73,91% 76,08 % Aktif 

Rata – rata 86,64 % 
Sangat 

Aktif 

 

Berdasarkan tabel 4.8 diatas diketahui bahwa hasil observasi aktivitas siswa 

pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua diperoleh  rata – rata sangat aktif. 

Terlihat dari 7  siswa , 4 siswa dikategorikan sangat aktif dan 3 siswa 

dikategorikan aktif. Sesuai dengan kriteria aktivitas siswa  yang telah ditentukan 

yaitu siswa dikatakan sangat aktif dalam proses pembelajaran jika jumlah siswa 
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yang sangat aktif  ≥ 86 % , baik untuk aktivits siswa perindikator maupun rata – 

rata aktivitas siswa. Dari hasil pengamatan rata – rata persentase jumlah siswa 

yang sangat aktif melakuakan aktifitas yang diharapkan mencapai 86,64 % , 

sehingga dapat disimpulkan bahwa aktivitas siswa dalam proses pembelajaran 

matematika telah mencapai kriteria sangat aktif. 

2. Analisis Inferensial 
 

Analisis statik interferensial dengan uji-t dilaksanakan guna membuktikan 

penggunaan metode gasing terhadap hasil belajar matematika siswa kelas V SDN 

029 Paluppung. Hasil analisis statik inferensial ini dimaksudkan untuk menjawab 

hipotesis penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya . Analisis statistik 

inferensial menggunakan bantuan program Statistical For Sosial Science (SPSS) 

versi 25.0. Sebelum melakukan analisis statistika inferensial , terlebih dahulu 

dilakukan uji normalitas sebagai syarat untuk melakukan uji-t atau uji hipotesis. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data hasil belajar siswa 

(pre- test dan post-test) berdistribusi normal atau tidak . Data uji normalitas 

diambil dari pre-test dan post-test yang berupa tes hasil belajar matematika 

siswa kelas V dengan materi bangun ruang. Uji normalitas yang dilakukan 

dengan menggunakan sistem SPSS versi 25.0 dengan kriteria pengujian bahwa 

data hasil tes siswa akan berdistribusi normal jika signifikan > 0,05. Sebaiknya 

jika hasil tes siswa berdistribusi < 0,05 maka data berdistribusi tidak normal. 

Berikut data hasil uji normalitas pre-test dan post –test. 
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Tabel 4.9 Hasil uji Normalitas Data Pre-test dan Pos-test 

Kelompok Data 
Kolmogrov- 

Smirnov Z 

Asymp.Sig(2- 

tailed) 
Keterangan 

N = 7 

Pre-test 0,200 0,614 
Sig > 0,05 

(Normal) 

Post-test 0,200 0,256 
Sig > 0,05 

(Normal) 

Sumber:Data Output SPSS versi 25.0 

 Tabel 4.9 diatas menunjukkan bahwa nilai signifikan yang diperoleh pada pre- 

test dan post-test yaitu 0,614 dan 0,256 p-value> 0,05 maka dapat disimpulkan 

bahwa semua data berdistribusi normal. 

b. Uji Hipotesis 

Data hasil analisis uji normalitas menunjukkan data berdistribusi 

normal maka data memenuhi kriteria untuk menguji hipotesis penelitian. 

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji one sampel t test(uji 

–t). Pengujian hipotesis dianalisis untuk mengetahui apakah penggunaan 

metode gasing pada pembelajafran matematika materi bangun ruang efektif 

diterapkan pada siswa kelas V SDN 029 Paluppung. Dengan rumus sebagai 

berikut: 

H0: 𝜇1 = 𝜇2           Lawan                 H1: 𝜇1 >𝜇2  

        Dimana : 

          H0 : Tidak terdapat hasil pada penggunaan metode gasing terhadap hasil 

belajar  Matematika siswa kelas V SDN 029 Paluppung. 
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  H1 :  Terdapat hasil pada penggunaan metode gasing terhadap hasil belajar  

Matematika siswa kelas V SDN 029 Paluppung. 

𝜇1  : Rata – rata hasil belajar siswa setelah diajar dengan menggunakan   

metode Gasing 

𝜇2  : Rata – rata hasil belajar siswa sebelum diajar dengan menggunakan   

metode Gasing 

Tabel 4.10 Hasil Uji t Hasil Pre-test dan Post-test 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. 

(2-

tailed

) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Pre-Test - 

Post-Test 

-

44,714 

6,824 2,579 -51,026 -38,403 -

17,33

5 

6 ,000 

  

Dari tabel 4.10 diatas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan nilai thitung sebesar 

17,335 dengan nilai sig (2-tailed) sebesar 0,000. Untuk mencari ttabel digunakan 

tabel distribusi dengan taraf signifikan 𝛼 = 0,05 dan derajat kebebasan (df) = 7 – 1 

= 6 maka diperoleh ttabel = 2,446. 

Maka diperoleh thitung = 17,335 dan ttabel = 2,446 maka diperoleh thitung > ttabel 

atau 17,335 > 2,446 dan nilai sig (2-tailed) diperoleh 0,000 < sig 𝛼 = 0,05 

sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini 

membuktikan bahwa terdapat hasil penggunaan metode Gasing terhadap hasil 

belajar matematika siswa kelas V SDN 029 Paluppung. 
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B. Pembahasan 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan penggunaan 

metode Gasing terhadap hasil belajar dan minat siswa belajar matematika kelas V 

SDN 029 Paluppung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar. 

Berdasarkan penelitian tes hasil belajar siswa yang telah dilaksanakan yaitu   tes 

pretest sebelum mendapatkan treatemen metode gasing dan posttest setelah 

mendapatkan treatmen metode gasing. Dari hasil pretest didapatkan dari 7 siswa 

yang mengikuti pretest, hasil yang didapatkan masih dibawah KKM . Sedangkan 

hasil posttest setelah mengikuti pembelajaran dengan metode Gasing dari 7 siswa 

yang mengikuti posttest hasil yang didapatkan berubah secara signifikan dan 

mendapatkan nilai diatas KKM. Hasil analalisis statistik inferesial dengan 

menggunakan rumus uji paired sampel t test (uji t) diperoleh nilai thitung> ttabel atau 

17,335 > 2,446 dan nilai sig (2-tiled) diperoleh 0,000 > sig 𝛼 0,05. Berdasarkan 

hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdapat keefektifan penggunaan 

metode gasing terhadap hasil belajar siswa.Sesuai dengan pendapat Wiyanti and 

Wakhyuningsih, 2013, menggambarkan metode matematika Gasing sebagai 

proses pembelajaran yang membuat belajar menjadi gampang, asyik, dan 

menyenangkan bagi siswa.Metode Gasing menekankan pembelajaran yang lebih 

menyenangkan tanpa adanya keterpaksaan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran.Hal ini mengakibatkan siswa lebih menikmati pembelajaran 

matematika dan siswa menyukai pelajaran matematika. 

 Dari data hasil minat siswa , menunjukkan bahwa terdapat minat belajar 

siswa dengan menggunakan metode gasing. Hal ini didasari dengan hasil angket 
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minat siswa yang tidak terdapat hasil dengan kategori rendah ,terdapat , 5 orang 

atau 71,42 % termasuk dalam kategori sedang dan 2 orang atau 28, 57 % termasuk 

dalam kategori tinggi dalam belajar matematika. Berdasarkan hasil tersebut maka 

dapat disimpulkan bahwa terdapat minat siswa untuk belajar matematika dengan 

penggunaan metode Gasing pada materi bangun ruang ( kubus dan balok). 

Pembelajaran yang menyenangkan, asyik dan menyenangkan dapat 

meningkatkan minat siswa dalam pembelajaran matematika.Pembelajaran dengan 

menggunakan metode gasing yang berbasis media vidio animasi pembelajaran 

memberikan dampak terhadap respon siswa dalam pembelajaran.Dari hasil angket 

respon siswa terhadap pembelajaran matematika dikatakan positif secara 

keseluruhan,. respon siswa secara keseluruhan diperoleh 85,71 % siswa baik 

dalam mengikuti pembelajaran dan 14, 28 % siswa sangat baik dalam mengikuti 

pembelajaran maka dapat dikatakan positif dalam mengikuti pebelajaran. 

Dalam proses pembelajaran hal yang mendukung pembelajaran yang 

menyenangkan sesuai dengan metode gasing yaitu pengelolaan kelas yang 

dilakukan oleh guru. Berdasarkan hasil observasi aktivitas guru yang 

dilaksanakkan di kelas V SDN 029 Paluppung didapatkan hasil yaitu aktivitas 

guru mengelola pembelajaran dengan menggunakan metode Gasing secara 

keseluruhan dapat dikriteriakan baik, terlihat dari rata – rata aspek yang diolah 

pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua bernilai 3,28 dengan kriteria baik. 

Sedangkan hasil observasi terhadap siswa didapatkan  hasil pengamatan dengan 

rata – rata persentase jumlah siswa yang sangat aktif melakuakan aktifitas yang 

diharapkan mencapai 86,64 % , sehingga dapat disimpulkan bahwa aktivitas siswa 

dalam proses pembelajaran matematika telah mencapai kriteria sangat aktif. 
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Pembelajaran dengan menggunakan metode gasing pada materi sifat – sifat 

bangun ruang  ( kubus dan balok dapat dikatakan efektif dilihat dari aspek hasil 

belajar , minat siswa , respon siswa dan hasil observasi. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian eksperimen pada pembelajaran matematika dengan 

penggunaan metode Gasing pada materi sifat – sifat bangun ruang siswa kelas V 

SDN 029 Paluppung, maka dapat dikemukakan simpulan penelitian yaitu nilai 

presentase rata – rata  hasil belajar matematika dengan penggunaan metode gasing 

siswa kelas V SDN 029 Paluppung berada pada kategori tinggi 57, 14 %.Nilai 

presentase minat siswa pada pembelajaran matematika dengan penggunaan 

metode gasing siswa kelas V SDN 029 Paluppung berada dikategori sedang 

dengan presentase 71, 42 %. dan kategori tinggi 28,57 %. Berdasarkan hasil 

respon siswa terhadap pembelajaran dengan rata – rata 85,71% , kategori baik. 

Begitu pula hasil observasi terhadap aktivitas guru dan aktivitas siswa didapatkan 

hasil yaitu hasil obsevasi guru dalam kegiatan mengajar dengan rata – rata 3,28 

dengan kateogeri baik sedangkan rata – rata hasil observasi siswa dalam proses 

pembelajaran menunjukkan hasil 86,64 % dengan kategori sangat aktif. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat keefektifan 

penggunaan metode gasing pada materi sifat – sifat bangun ruang siswa kelas V 

SDN 029 Paluppung, 

B. Saran 

 

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak kekurangan. 

Maka berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penelitian 

mengajukan beberapa saran sebagai berikut. 
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1. Bagi guru 

 Guru hendaknya dapat memilih metode pembelajaran yang sesuai 

dengan materi sehingga mengefektifkan proses pembelajaran. 

2. Bagi siswa  

 Siswa hendaknya lebih aktif menjawab pertanyaan guru, bertanya 

apabila belum paham dan aktif mengemukakan pendapat saat diskusi 

kelompok khususnya saat mengikuti pembelajaran matematika. 

3. Bagi sekolah 

 Sekolah hendaknya memberikan atau menambah fasilitas belajar, 

sarana dan prasarana belajar sehingga menunjang proses pembelajaran 

dikelas. 

4. Bagi peneliti selanjutnya 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi yang 

ingin lebih mengembangkan penelitian dalam penggunaan metode 

pembelajaran. 
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Lampiran 1 RPP pembelajaran Pertama   

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

Satuan Pendidikan : SDN 029 Paluppung 

Kelas/Semester : 5(Lima) / 1 

Muatan Terpadu : Matematika 

Pembelajaran ke :  

Alokasi Waktu : 55 menit 

 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui media Power point , siswa dapat mengetahui konsep kubus 

2. Melalui kegiatan penjelasan guru, siswa dapat memahami sifat – sifat 

kubus dengan benar 

B. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Pendahuluan 

1. Sebelum dimulai pembelajaran guru mengecek kesiapan siswa untuk 

memulai pembelajaran  

2. Guru  mengabsen  siswa yang yang hadir dikelas dan yang tidak hadir. 

3. Setelah semua siap, lalu memulai berdoa 

4. Dilanjutkan dengan menanyakan kabar dan kesiapan memulai 

pembelajaran 

 

Kegiatan Inti 

1. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dari 

pembelajaran  pada hari itu . 

2. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa dari materi pembelajaran  

3. Guru meminta kepada murid  untuk menyimak power point  konsep 

kubus . 

4.  Siswa menyimak  guru menjelaskan tentang sifat – sifat bangun ruang 

dan cara mencari volume dan luas permukaan kubus. 

5. Guru meminta kepada siswa untuk menyimak penjelasan guru mengenai 

cara penyelesaian cara mencari volume dan luas permukaan kubus. 

6. Siswa diminta untuk menuliskan dibuku cara mencari volume dan luas 

permukaan kubus. 

7. Guru meminta kepada siswa untuk menyimak penjelasan guru mengenai  

cara penyelesaian cara mencari volume dan luas permukaan kubus dengan 

benar 

8. Siswa diminta untuk menyelesaikan soal volume dan luas permukaan 

kubus. 

9. Guru meminta kepada siswa untuk menyimak penjelasan guru mengenai 

cara penyelesaian volume dan luas permukaan kubus dengan benar 

10. Guru mengevaluasi kembali kepada siswa terhadap materi pembelajaran 

dari awal sampai terakhir . 

11. Guru memberikan tugas pekerjaan rumah dalam bentuk soal essay tentang 

pembelajaran matematika  
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12. Siswa diminta untuk mengerjakan tugasnya sesuai dengan batas waktu 

yang telah ditentukan 

 

Kegiatan Penutup 

1. Guru memberikan motivasi dan semangat kesehatan kepada siswa untuk 

tetap menjaga kesehatan . 

2. Siswa diminta untuk bertanya kembali tentang materi sebelum guru 

memberikan kesimpulan dari materi 

3. Guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam 

 

C. PENILAIAN (ASESMEN) 

Penilaian Sikap:  Kedisiplinan saat mulai masuk belajar sampai selesai dan 

ketepatan waktu mengirimkan tugas 

Penilaian Pengetahuan: Memberikan pertanyaan saat tanya jawab dan 

evaluasi diakhir pembelajaran. 

   
 

 

Galung Lombok, 27 Juli 2022 

Guru Kelas V         Peneliti                                                                        

                  

             Asliah, S.Pd                          Mengetahui                   Erika 

                                Kepala Sekolah 

 

 

                         Haruna S.Pd 

                                              NIP.197112311994051002 
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Lampiran 2 RPP pembelajaran Kedua 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

Satuan Pendidikan : SDN 029 Paluppung 

Kelas/Semester : 5(Lima) / 1 

Muatan Terpadu : Matematika 

Pembelajaran ke :  

Alokasi Waktu : 55 menit 

 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui media Power point , siswa dapat mengetahui konsep balok 

2. Melalui kegiatan penjelasan guru, siswa dapat memahami sifat – sifat 

balok dengan benar 

B. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Pendahuluan 

1. Sebelum dimulai pembelajaran guru mengecek kesiapan siswa untuk 

memulai pembelajaran  

2. Guru  mengabsen  siswa yang yang hadir dikelas dan yang tidak hadir. 

3. Setelah semua siap, lalu memulai berdoa 

4. Dilanjutkan dengan menanyakan kabar dan kesiapan memulai 

pembelajaran 

 

Kegiatan Inti 

1. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dari 

pembelajaran  pada hari itu . 

2. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa dari materi pembelajaran  

3. Guru meminta kepada murid  untuk menyimak power point  konsep balok 

. 

4.  Siswa menyimak  guru menjelaskan tentang sifat – sifat bangun ruang 

dan cara mencari volume dan luas permukaan balok. 

5. Guru meminta kepada siswa untuk menyimak penjelasan guru mengenai 

cara penyelesaian cara mencari volume dan luas permukaan kubus. 

6. Siswa diminta untuk menuliskan dibuku cara mencari volume dan luas 

permukaan balok. 

7. Guru meminta kepada siswa untuk menyimak penjelasan guru mengenai  

cara penyelesaian volume dan luas permukaan balok dengan benar 

8. Siswa diminta untuk menyelesaikan soal volume dan luas permukaan 

balok. 

9. Guru meminta kepada siswa untuk menyimak penjelasan guru mengenai 

cara penyelesaian volume dan luas permukaan balok dengan benar 

10. Guru mengevaluasi kembali kepada siswa terhadap materi pembelajaran 

dari awal sampai terakhir . 

11. Guru memberikan tugas pekerjaan rumah dalam bentuk soal essay tentang 

pembelajaran matematika  
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12. Siswa diminta untuk mengerjakan tugasnya sesuai dengan batas waktu 

yang telah ditentukan 

 

 

Kegiatan Penutup 

1. Guru memberikan motivasi dan semangat kesehatan kepada siswa untuk 

tetap menjaga kesehatan . 

2. Siswa diminta untuk bertanya kembali tentang materi sebelum guru 

memberikan kesimpulan dari materi 

3. Guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam 

 

C. PENILAIAN (ASESMEN) 

          Penilaian Sikap :  Kedisiplinan saat mulai masuk belajar sampai selesai   

dan ketepatan waktu mengirimkan tugas 

      Penilaian Pengetahuan: Memberikan pertanyaan saat tanya jawab dan 

evaluasi  diakhir pembelajaran. 

   
 

 

 

Galung Lombok, 29 Juli 2022 

Guru Kelas V         Peneliti                                                                        

                  

             Asliah, S.Pd                          Mengetahui                   Erika 

                                Kepala Sekolah 

 

 

                         Haruna S.Pd 

                                              NIP.197112311994051002 

 



 
 

72 
 

Lampiran 3 Soal Pretest 

Lembar Tes Uji Coba Pretest 

 

Nama : 

Kelas : 

Petunjuk Pengerjaan soal  

1. Bacalah do’a sebelum anda memulai mengerjakan soal 

2. Tulislah dengan jelas nama dan kelas pada lembar soal. 

3. Periksalah dan bacalah soal – soal sebelum anda menjawabnya 

4. Dahulukan menjawab soal yang dianggap mudah 

5. Jawablah soal pilihan ganda dibawah ini dengan memberikan tanda (×) 

yang dianggap jawaban benar. 

 

Pilihan Ganda 

1. Manakah yang termasuk bangun ruang? 

a. Persegi dan jajar genjang c. Kubus dan balok 

b. Persegi dan lingkaran d.Kubus dan persegi panjang 

2. Kubus adalah bangun ruang yang sisinya berbentuk... 

a. Persegi c. Trapesiun 

b. Persegi Panjang d.Segitiga 

3. Bangun kubus mempunyai sisi sebanyak... 

a. 3 c. 5 

b. 4 d.6 

4. Jumlah rusuk kubus sebanyak... 

a. 15 c. 6 

b. 12 d.8 

5. Manakah dibawah ini yang merupakan jaring – jaring kubus ? 

 

 

 

 

 

 

6. Sebuah balok  adalah bangun ruang yang dibentuk oleh bangun datar... 

a. Persegi c. persegi panjang dan lingkaran 
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b. Persegi dan persegi panjang d.Segitiga dan persegi panjang 

7. Balok mempunyai jumlah rusuk sebanyak... 

a. 15 c. 6 

b. 12 d.8 

8. Benda – benda berikut yang berbentuk balok,kecuali... 

a. Kulkas c. lemari 

b. batu bata d.Rubik 

 

9. Yang bukan merupakan jaring – jaring balok adalah gambar... 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Perbedaan antara balok dan kubus diantaranya adalah... 

a. Jumlah sisinya c. Jumlah sisinya 

b. Besar sudut – sudutnya d. Bentuk sisi – sisinya 

11. Sebuah kubus mempunyai panjang sisi 8 cm , berapakah luas permukaan 

kubus tersebut...... 

a. 64 cm2 c. 512 cm2 

b. 384 cm2 d.240 cm2 

12.  Sebuah kubus mempunyai rusuk 7 cm . Volume kubus tersebut adalah... 

a. 234cm3 c. 343cm3 

b. 134cm3 d. 433 cm3 

13. Sebuah balok mempunyai panjang 10 cm, lebar 8 cm dan tinggi 4 cm. 

Berapakah volume balok tersebut... 

a. 340 cm3 c. 60 cm3 

b. 120 cm3 d.320 cm3 

14. Sebuah  balok mempunyai  panjang 8 cm, lebar 6 cm ,dan  tinggi  4 cm 

.berapakah luas permukaan balok tersebut tersebut adalah...cm 

a. 208 cm2 c. 60 cm2 
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b. 108 cm2 d.260 cm2 

15. Volume sebuah kubus sama dengan volume sebuah balok yang 

berukuran panjang 18 cm , lebar 12 cm dan tinggi 8 cm . Panjang  rusuk 

kubus tersebut adalah ... 

a. 14 c. 6 

b. 12 d.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

75 
 

 

No Kunci jawaban Pretest Skor 

1. c. Kubus dan balok 1 

2. a. Persegi 1 

3. d. 6 1 

4. b. 12 1 

5. 

c. 

 

 

 

1 

6. b. Persegi dan persegi panjang 1 

7. b. 12 1 

8. d.Rubik 1 

9. a. 1 

10. d. Bentuk sisi – sisinya 1 

11. 

b. 384 cm2 

Dik: 
s= 8 cm 

Dit :Luas permukaan ? 

L=6 xsxs 

=6 x8x8 

=6 x65 

=384 cm2 

1 

12. 

c. 343 cm3 

Dik: 
r= 7 cm 

Dit :Luas permukaan ? 

L=s xsxs 

=7 x7x7 

=343 cm3 

1 

13. 

d. 320 cm3 

Dik : p = 10cm,l = 8 cm ,t = 4 cm 

Volume Balok = 10 cm x 8 cm x 4 cm 

Jadi Volume Balok = 320 cm³ 

1 

14. 

a. 208 cm2 

Dik : p = 8 cm,l = 6 cm ,t = 4 cm 

Luas permukaan = 2 x (8.6 + 6.4 + 4.8) 

= 2(204) 

Jadi Volume Balok = 208 cm2 

1 

15. 

b. 12 

Dik : p = 18cm,l = 12 cm ,t = 8 cm 

Volume Balok = 18 cm x 12 cm x 8 cm 

Jadi Volume Balok = 1728 cm³ 

=∛1728 

rusuk  = 12 cm 

 

1 
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Nilai =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛 𝑚𝑢𝑟𝑖𝑑

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
× 10 

No Interval Nilai Kategori 

1 0 – 55 Sangat rendah 

2 56– 65 Rendah 

3 66– 75 Sedang  

4 76– 85 Tinggi  

5 86– 100 Sangat tinggi  
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Lampiran 4 Soal Posttest 

Lembar Tes Uji Coba Posttest 

 

Nama : 

Kelas : 

Petunjuk Pengerjaan soal : 

1. Bacalah do’a sebelum anda memulai mengerjakan soal 

2. Tulislah dengan jelas nama dan kelas pada lembar soal. 

3. Periksalah dan bacalah soal – soal sebelum anda menjawabnya 

4. Dahulukan menjawab soal yang dianggap mudah 

5. Jawablah soal pilihan ganda dibawah ini dengan memberikan tanda (×) 

yang dianggap jawaban benar. 

 

Pilihan Ganda 

1. Manakah yang termasuk bangun ruang? 

a. Persegi dan jajar genjang c. Kubus dan balok 

b. Persegi dan lingkaran d.Kubus dan persegi panjang 

2. Kubus adalah bangun ruang yang sisinya berbentuk... 

a. Persegi c. Trapesiun 

b. Persegi Panjang d.Segitiga 

3. Bangun kubus mempunyai titik sudut sebanyak... 

a. 5 c. 7 

b. 6 d.8 

4. Jumlah rusuk kubus sebanyak... 

a. 15 c. 6 

b. 12 d.8 

5. Manakah dibawah ini yang bukan merupakan jaring – jaring kubus ? 

 

 

 

 

 

 

a.( I) c.( III) 
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b.( II) d.(IV) 

 

6. bangun ruang yang dibentuk oleh bangun datar berupa persegi panjang 

dan persegi merupakan bangun ruang.... 

a. Bola c. Kubus 

b. Kerucut d.Balok 

 

7. Balok mempunyai jumlah bidang sisi sebanyak... 

a. 15 c. 6 

b. 12 d.8 

 

8. Manakah benda dibawah ini yang berbentuk balok.... 

a. Kulkas c. celengan 

b. Cermin d.Rubik 

9. Yang  merupakan jaring – jaring balok adalah gambar... 

 

1                 2 

 

 

 

   3                                     4 

 

 

 

a. 1 c.3 

b. 2 d. 4 

10. Perbedaan antara balok dan kubus diantaranya adalah... 

a. Jumlah sisinya c. Jumlah sisinya 

b. Besar sudut – sudutnya d. Bentuk sisi – sisinya 

11. Sebuah kubus mempunyai sisi 10 cm , berapakah luas permukaan kubus 

tersebut... 

a. 600 cm2 c. 100cm2 

b. 60cm2 d.1000 cm2 

12. Sebuah kubus mempunyai panjang sisi 8 cm. Berapakah volume  kubus 

tersebut adalah... 
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a. 512 cm3 c. 720 cm3 

b. 64 cm3 d.800 cm3 

 

13. Sebuah balok mempunyai panjang 12 cm, lebar 8 cm dan tinggi 6 cm. 

Berapakah volume balok tersebut... 

a. 340 cm3 c. 576 cm3 

b. 120 cm3 d.776 cm3 

 

14. Sebuah  balok mempunyai panjang 10 cm , lebar  9 cm , dan tinggi 6 cm 

berapakah luas permukaan balok tersebut adalah...cm 

a. 204 cm2 c. 200 cm2 

b. 408 cm2 d.340 cm2 

15. Volume sebuah kubus sama dengan volume sebuah balok yang 

berukuran panjang 16 cm , lebar 8 cm dan tinggi 4 cm . Panjang  rusuk 

kubus tersebut adalah ... 

a. 14 c. 6 

b. 12 d.8 
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No Kunci jawaban Pretest Skor 

1. c. Kubus dan balok 1 

2. a. Persegi 1 

3. d. 8 1 

4. b. 12 1 

5. b. 1 

6. d. Balok 1 

7. c. 6 1 

8. a. Kulkas 1 

9. 

a.1 

 

 

 

 

1 

10. d. Bentuk sisi – sisinya 1 

11. 

b. 600 cm2 

Dik: 
s= 10 cm 

Dit :Luas permukaan ? 

L=6 xsxs 

=6 x10x10 

=6 x100 

=600 cm2 

1 

12. 

c. 512 cm3 

Dik: 
r=8cm 

Dit :Luas permukaan ? 

L=s xsxs 

=8 x8 x8 

=512 cm3 

1 

13. 

d. 576 cm3 

Dik : p = 12 cm,l = 8 cm ,t = 6 cm 

Volume Balok = 12 cm x 8 cm x 6 cm 

Jadi Volume Balok = 576 cm³ 

1 

14. 

a. 408 cm2 

Dik : p = 10 cm,l = 9 cm ,t = 6 cm 

Luas permukaan = 2 x (10.9 + 9.6 + 6.10) 

= 2(204) 

Jadi Volume Balok = 408 cm2 

1 

15. 

b. 8 

Dik : p = 16 cm,l = 8 cm ,t = 4 cm 

Volume Balok = 16 cm x 8 cm x 4 cm 

Jadi Volume Balok = 512 cm³ 

=∛512 

rusuk  = 8 cm 

 

1 
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Nilai =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛 𝑚𝑢𝑟𝑖𝑑

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
× 10 

No Interval Nilai Kategori 

1 0 – 55 Sangat rendah 

2 56– 65 Rendah 

3 66– 75 Sedang  

4 76– 85 Tinggi  

5 86– 100 Sangat tinggi  
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Lampiran 5 angket minat siswa 

ANGKET UJI COBA MINAT SISWA 

Petunjuk Pengisian Angket : 

1. Jawaban anda pada angket minat belajar matematika ini tidak dimaksudkan 

untuk menentukan nilai atau kemampuan kamu dalam belajar. 

2. Angket ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai minat 

belajar matematika. Oleh karena itu, jawaban anda sangat berharga bagi 

peneliti. 

3. Berilah tanda ceklis () pada kolom yang sesuai dengan jawaban mu! 

SS = Sangat Sering     S =Sering  KK = Kadang - Kadang 

J = JarangTP = Tidak Pernah 

No. Pernyataan SS S KK J TP 

1 Saya senang mengikuti pelajaran 

matematika. 

     

2 Saya merasa rugi jika mengikuti 

pelajaran matematika. 

     

3 Saya diam saja jika ada materi yang tidak 

jelas. 

     

4 Saya membaca buku pelajaran 

matematika sebelum mengikuti pelajaran 

matematika. 

     

5 Saya menjawab jika disajikan pertanyaan 

didepan kelas. 

     

6 Saya senang mengemukakan pendapat 

saat pelajaran matematika. 

     

7 Saya akan langsung menulis materi 

pelajaran matematika. 

     

8 Saya segera mengerjakan PR matematika 

sebelum bermain bersama teman di 

rumah. 

     

9 Saya berusaha menyelesaikan tugas 

matematika tepat waktu. 

     

10 Saya bermain bersama teman terlebih 

dahulu sebelum mengerjakan tugas 

rumah mata pelajaran matematika. 
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11 Saya mengobrol dengan teman saat 

pembelajaran matematika. 

     

12 Saya memperhatikan penjelasan dengan 

baik saat pelajaran matematika. 

     

13 Saya mengerjakan soal matematika 

dengan baik. 

     

14 Saya meneliti pekerjaan matematika saya 

terlebih dahulu sebelum dikumpulkan. 

     

15 Saya mengikuti pembelajaran 

matematika dengan baik. 

     

16 Saya malas mengikuti pembelajaran 

matematika, karena sulit memahami 

penjelasan yang disampaikan. 

     

17 Saya menyerah jika disuruh mengerjakan 

soal matematika yang sulit. 

     

18 Saya berusaha mengerjakan PR sampai 

selesai. 

     

19 Saya belajar dengan keras agar mendapat 

nilai matematika dengan baik. 

     

20 Saya menggunakan waktu luang yang 

saya miliki untuk belajar matematika 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

90 
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74,57 M - 1 SD 63,1 Rendah            X < 63, X < 63,1 

11,50 M + 1 SD 86,1 Sedang 63 <= X < 86,1

Tinggi  X> = 81

Rendah   X < M - 1 SD

Sedang M - 1 SD <= X < M + 1SD

Tinggi  M + 1SD <= X

M = 

SD = 

respo
nden 

Item minat belajar Ju
mla

h 

Kate
gori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 
1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

RG 
4 5 5 1 1 4 3 4 4 5 3 4 3 4 3 5 5 1 4 3 71 Sed

ang 

AS 
5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 98 Ting

gi 

F 
5 3 3 5 5 5 5 3 5 2 2 5 5 4 5 1 1 5 5 5 79 Sed

ang 

MA 
3 1 1 5 5 5 4 4 4 3 2 4 4 4 4 3 3 4 4 3 70 Sed

ang 

SN 
4 5 1 3 2 3 2 1 2 4 3 4 4 5 3 4 4 2 3 3 62 Ren

dah 

A 
4 2 2 5 5 5 5 4 4 2 3 5 5 4 3 1 2 5 4 3 73 Sed

ang 

P 5 
3 3 5 4 2 5 2 5 3 3 5 3 3 3 5 2 2 3 3 69 Sed

ang 
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Lampiran 6 Angket Respon Siswa 

ANGKET RESPON  SISWA 

Petunjuk Pengisian Angket : 

1. Jawaban kamu pada minat belajar matematika ini tidak dimaksudkan untuk 

menentukan nilai atau kemampuan kamu dalam belajar. 

2. Pada angket ini terdapat 10 pernyataan, perhatikan dengan baik setiap 

pernyataan tersebut dan isilah sesuai yang anda rasakan dalam proses 

pembelajaran. 

3. Berilah tanda ceklis () pada kolom yang sesuai dengan jawaban mu! 

No. Pernyataan Ya Tidak 

1 Saya senang mempelajari sifat – sifat 

kubus dan balok. 

  

2 Saya bersungguh sunggu mengikuti 

pelajaran yang disampaikan oleh guru. 

  

3 Saya memahami materi kubus dan 

balok melalui benda di lingkungan 

sehari – sehari. 

  

4 Pembelajaran yang disampaikan oleh 

guru  menjadikan saya  aktif 

  

5 Pembelajaran  yang guru sampaikan 

membosankan. 

  

6 Saya berkonsentrasi dengan baik 

sehinga dapat memahami materi. 

  

7 Saya mengikuti pembelajaran materi 

kubus dan balok hingga selesai. 

  

8 Saya mudah memahami materi kubus 

dan balok melalui penyampaian guru. 

  

9 Saya kesulitan mengikuti pembelajaran 

yang disampaikan oleh guru. 

  

10 Saya kurang tertarik mempelajarai 

materi yang disampaikan oleh guru. 
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95 
 

responden 
Item respon siswa belajar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jumlah Hasil 

RG 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 8 80 

AS 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 7 70 

F 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 8 80 

MA 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 7 70 

SN 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 90 

A 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 7 70 

P 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 7 70 

 

Pr =  
𝐴

𝑁
× 100% 

 

Presentase Respon Siswa Kriteria Respon Siswa 

0 – 20 Sangat Lemah 

21 – 40 Lemah 

41 – 60 Cukup 

61 – 80 Kuat 

81 – 100 Cukup Kuat 
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Lampiran 7 lembar observasi guru 

LEMBAR OBSERVASI GURU 

Berilah skor yang sesuai dengan pengamatan Bapak/Ibu: 

Pedoman Penskoran:  

4 : Sangat Baik 

3 : Baik 

2 : Cukup 

1 : Kurang 

 

No Aspek yang diamati 
Skor 

Deskripsi 
4 3 2 1 

1 Pengkodisian kelas      

2 Presensi siswa      

 

3 

Penyampaian materi dan 

penjelasan mengenai kegiatan 

pembelajaran yang akan 
Dilakukan 

     

4 Penguasaan materi      

5 
Penggunan media sesuai 
dengan materi 

     

6 
Penguasaan dengan 
menggunakan metode 

     

7 
Melibatkan siswa dalam 
menggunakan media 

     

 

8 

Penggunaan metode sesuai 

dengan materi yang 
Disampaikan 

     

 

9 

Penggunaan strategi sesuai 

dengan metode dan materi 
Pelajaran 

     

10 
Keterampilan membuka 
Pelajaran 

     

11 
Keterampilan menutup 
Pelajaran 

     

12 Pemberian penguatan      

13 Pengorganisasian siswa      

14 
Pemberian contoh dalam 
penggunaan metode Gasing 

     

 

15 

Pemberian bimbingan kepada 
siswa yang mengalami 

kesulitan 

     

16 Pemberian umpan balik      
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 Jumlah skor  

 Rata-rata  

 

Galung Lombok,                        2022 

Observer 

 

(                                                    ) 
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𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 =
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛 

𝑛
 

Tabel 3.6 Klasifikasi  Rentang Nilai Observasi Guru 

Nilai Rentang Nilai Keterangan 

A 4,00 – 3,50 Sangat Baik 

B 3,49 – 3,00 Baik 

C 2,99 – 2,50 Cukup 

D 2,49 – 2,00 Kurang 

E 1,99 – 1,50 Sangat Kurang 
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Lampiran 8 Lembar Observasi aktivitas siswa 

                              LEMBAR OBSERVASI SISWA 

Nama : 

Tempat Penelitian: 

Kelas : 

Mata Pelajaran : 

NO 

Aspek Yang Diamati 
Keterangan 

Ya Tidak 

1. Pra-

Pembelajaran 

 

Siswa menempati tempat duduk   

Kesiapan menerima pembelajaran   

2. Kegiatan 

membuka 

pelajaran 

Siswa mampu menjawab pertanyaan 

apresiasi 

  

Mendengarkan secara seksama saat 

dijelaskan komptensi yang hendal dicapai 

  

3. Kegiatan inti 

Pembelajaran 

Penjelasan Materi Pelajaran 

Memperhatikan dengan serius ketika 

dijelaskan materi pelajaran 

  

Aktif bertanya saat proses pembelajaran 

materi 

  

Adanya interaksi positif antar siswa   

Adanya interaksi positif antar siswa – 

guru, siswa – materi pelajaran 

  

Pedekatan /Strategi Belajar 

Siswa terlibat aktif dalam kegiatan 

pembelajaran 

  

Siswa memberikan pendapatnya ketika 

diberikan kesempatan 

  

Aktif mencatat berbagai penjelasan yang 

diberikan 

  

Siswa termotivasi dalam mengikuti proses 

pelajaran 

  

Siswa dalam mengikuti pelajaran tetap 

tenang dan tidak merasa tertekan 

  

Siswa merasa senang menerima pelajaran   

Pemanfaatan Media Pembelajaran / Sumber Belajar 

Adanya interaksi positif antara siswa dan  

media pembelajaran yang digunakan guru 
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Siswa tertarik pada materi yang disajikan 

dengan media pembelajaran 

  

Siswa tampak tekun mempelajari sumber 

belajar yang ditentukan guru 

  

Penilaian Proses dan Hasil Belajar 

Siswa merasa terbimbing   

Siswa Mampu menjawab dengan benar 

pertanyaan – pertanyaan yang diajukan 

guru 

  

Penggunaan Bahasa 

Siswa mampu mengemukaan pendapatnya 

dengan lancar 

  

Siswa mampu mengajukan pertanyaan 

dengan lugas 

  

4. Penutup 

Siswa secara aktif memberikan rangkuman   

Siswa menerima tindak lanjut dengan 

senang 

  

Galung Lombok,                        2022 

Observer 

 

(                                                    ) 
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𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 =
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛 

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 
 × 100% 

                 Tabel 3.7 Klasifikasi Observasi siswa 

Nilai Rentang Nilai Keterangan 

A 100 – 90 Sangat aktif 

B 89 – 80 Aktif 

C 79 – 75 Cukup 

D 74 – 60 Kurang Aktif 

E < 60 Tidak Aktif 
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Lampiran 9 Lembar Uji SPSS versi 25.0 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Pre-Test 30,14 7 6,890 2,604 

Post-Test 74,86 7 5,273 1,993 

 

 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Pre-Test 30,14 7 6,890 2,604 

Post-Test 74,86 7 5,273 1,993 

 

 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. 

(2-

tailed

) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Pre-Test - 

Post-Test 

-

44,714 

6,824 2,579 -51,026 -38,403 -

17,33

5 

6 ,000 

 

 

Case Processing Summary 

 

Kelas 

Cases 
 

Valid Missing Total 
 

N Percent N Percent N Percent 

Hasil Belajar Pre-Test 7 100,0% 0 0,0% 7 100,0% 

Post-Test 7 100,0% 0 0,0% 7 100,0% 

 

 

Descriptives 
 Kelas Statistic Std. Error 

Hasil Belajar Pre-Test Mean 30,14 2,604 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 23,77  

Upper Bound 36,52  
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5% Trimmed Mean 30,16  

Median 27,00  

Variance 47,476  

Std. Deviation 6,890  

Minimum 20  

Maximum 40  

Range 20  

Interquartile Range 10  

Skewness ,119 ,794 

Kurtosis -,722 1,587 

Post-Test Mean 74,86 1,993 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 69,98  

Upper Bound 79,73  

5% Trimmed Mean 75,12  

Median 75,00  

Variance 27,810  

Std. Deviation 5,273  

Minimum 65  

Maximum 80  

Range 15  

Interquartile Range 7  

Skewness -1,062 ,794 

Kurtosis 1,214 1,587 

 

 

 

Tests of Normality 
 

Kelas 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Hasil Belajar Pre-Test ,247 7 ,200* ,937 7 ,614 

Post-Test ,219 7 ,200* ,888 7 ,265 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Lampiran 10 Dokumentasi 
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