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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang  

Matematika perlu diberikan kepada siswa untuk membekali mereka 

dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, kreatif serta 

bekerjasama. Dalam berhitung bagi sebagian besar anak-anak adalah suatu hal 

yang bisa membuat mereka takut. Karena disamping mereka tidak tahu caranya, 

kebanyakan mereka juga takut salah. Begitu pula dalam perkalian jika siswa tidak 

menguasai penjumlahan maka tidak akan bisa memahami konsep dari perkalian. 

Guru menjadi fasilitator serta motivator untuk siswa dalam proses pembelajaran, 

sehingga siswa akan berani bertanya, menggungkapkan pendapat dan memahami 

materi pembelajaran dengan mudah.  

Berdasarkan asumsi-asumsi bahwa matematika identik kaku dan tidak 

variatif. Pembelajaran matematika diidentikkan dengan pembelajaran yang kurang 

menerima integrasi kegiatan-kegiatan lain. Sementara menurut pandangan 

kecerdasan majemuk, kecerdasan matematika dapat bersinergi dengan kecerdasan 

yang lain, seperti estetika, linguistik, spatial dan interpersonal. Pembelajaran 

matematika diharapkan mampu menyeimbangkan kemampuan-kemampuan 

kecerdasan antara otak kanan dan otak kiri. Fun Teaching merupakan 

implementasi penanaman belajar kognitif lewat otak kanan.  

Fun teaching mencakup bernyanyi, bermain, bercerita, dan tebak-

tebakan. Dengan hal yang tercakup di dalam fun teaching tersebut dapat 
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membantu otak berfokus pada hal lain yang dipelajari, stimulasi untuk 

meningkatkan kemampuan belajar anak, membuat suasana pembelajaran 

menyenangkan, konsentrasi penuh terhadap belajar, dan belajar akan efektif bila 

seseorang dalam keadaan gembira dalam belajar. 

Strategi fun teaching ini didasari dari konsep PAIKEM, yang berasal dari 

huruf M, yaitu Menyenangkan yang berarti membuat suasana pembelajaran 

menjadi gembira, tidak tegang, dan menarik. Fun teaching adalah salah satu 

strategi pembelajaran yang menciptakan suasana belajar yang gembira dan 

menyenangkan. Bukan berarti menciptakan suasana glamour dan hura-hura. 

Tujuan kegembiraan disini adalah menciptakan suasana yang happy, 

membangkitkan minat (gairah untuk belajar atau motivasi), merangsang 

keterlibatan penuh serta menciptakan pemahaman atas materi yang dipelajari 

(Imam Maliki Ralibi, 2008). 

Menurut Darmasyah (2010), strategi fun teaching atau pembelajaran yang 

menyenangkan sangat perlu dalam proses pembelajaran, karena sangat membantu 

peserta didik untuk bisa menjadikan bahan pembelajaran menjadi bermakna, 

memberi motivasi belajar, dan menyediakan kepuasan belajar. Karena 

pembelajaran menyenangkan akan membuat anak merasa tidak terbebani dan 

dipaksa untuk belajar. Pembelajaran yang menyenangkan itu ditentukan oleh 

banyak faktor, tetapi guru tetap paling berperan.  

Menurut Dryden dan Vos (dalam Darmasyah 2010), semangat belajar 

muncul ketika suasana begitu menyenangkan dan belajar akan efektif bila 

seseorang dalam keadaan gembira dalam belajar. Kegembiraan dan kesenangan 

dalam pembelajaran dapat diciptakan melalui berbagai cara seperti lingkungan 
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yang bersih dan kondusif untuk belajar, belajar sambil rekreasi, permainan, 

iringan musik, dan lain sebagainya. Interaksi antara guru dan siswa dianggap 

faktor paling besar konstribusinya dalam membantu menciptakan suasana belajar 

menyenangkan. 

Pembelajaran matematika pada materi perkalian di SDN Pekoren 1 kelas 

II guru membelajarkan dengan strategi fun teaching. Peneliti ingin mengetahui 

secara mendalam tentang strategi fun teaching dalam perangkat pembelajaran dan  

strategi fun teaching dalam proses pembelajaran pada materi perkalian.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut: 

1.2.1 Bagaimana strategi fun teaching dalam perangkat pembelajaran pada materi 

perkalian kelas II  di SDN Pekoren 1? 

1.2.2 Bagaimana strategi fun teaching dalam proses pembelajaran pada materi 

perkalian kelas II di SDN Pekoren 1? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1.3.1 Mendeskripsikan strategi fun teaching dalam perangkat pembelajaran pada 

materi  perkalian kelas II di SDN Pekoren 1 

1.3.2 Mendeskripsikan strategi fun teaching dalam proses pembelajaran pada 

materi perkalian kelas di II SDN Pekoren 
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1.4 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

1.4.1 Bagi Siswa 

Dapat membangkitkan motivasi, keberanian dalam bertanya, mencoba, 

berani mengemukakan pendapat pada saat pembelajaran di kelas. 

1.4.2 Bagi Guru 

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan saran kepada guru, bahwa 

strategi fun teaching diperlukan dalam proses pembelajaran. Karena fun 

teaching dapat menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan 

asyik dengan bermain, sehingga membuat siswa merasa tertarik, termotivasi, 

dan konsentrasi belajar siswa akan muncul, serta mudah dalam memahami 

materi yang diajarkan. 

 

1.5 Batasan Masalah  

Agar penelitian tidak menyimpang dari tujuan penelitian, maka peneliti 

perlu memaparkan tentang pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah 

penelitian ini antara lain: 

1.5.1 Kemampuan siswa dalam belajar Matematika dapat di pengaruhi oleh 

beberapa hal seperti, cara guru mengajarkan materi tentang Matematika, 

media dalam pembelajaran, metode dan stategi pembelajaran maupun teknik 

pembelajaranya (Muhaemin, 2011). 
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1.5.2 Strategi yang digunakan dalam pembelajaran matematika harus 

menyenangkan, yaitu dengan menggunakan stategi fun teaching. 

1.5.3 Peneliti memfokuskan pada kelas II untuk dijadikan sampel 


