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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Permasalahan pendidikan selalu muncul bersamaan dengan 

berkembang dan meningkatnya kemampuan siswa, situasi dan kondisi 

lingkungan yang ada, pengaruh informasi dan kebudayaan, serta 

bekembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Di kota Kudus ada banyak sekali sekolah MTs Negeri maupun 

swasta. Salah satu sekolah swasta adalah MTs Raudlatut Tholibin 

Sidomulyo Kudus yang terletak di Desa Sidomulyo Kecamatam Jekulo 

Kabupaten Kudus yang sudah berdiri sejak tahun 1988 dengan lahan 

seluas +7.500 m2 . MTs Raudlatut Tholibin Sidomulyo memiliki 6 ruang 

kelas, tetapi yang dipakai untuk proses belajar mengajar hanya 3 yaitu 

kelas VII memiliki sebanyak 34 siswa, kelas VIII sebanyak 31 siswa dan 

kelas IX sebanyak 35 siswa. 

Sebagian besar siswa MTs Raudlatut Tholibin Sidomulyo 

mengangap matematika merupakan mata pelajaran yang kurang diminati. 

Mereka memandang matematika sebagai sesuatu yang sulit bahkan 

sebagian diantaranya memandang matematika adalah momok yang 

senantiasa menghadirkan ketegangan dan ketakutan. Suasana traumatic 

terhadap mata pelajaran matematika ini sangat jelas pada perilaku siswa 

MTs Raudlatut Tholibin Sidomulyo ketika mengikuti pelajaran 

matematika. Sebagai contoh adalah ketika berlangsung pembelajaran 
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pembahasan mengenai lingkaran. Banyak siswa yang gelisah, minta izin 

ke kamar kecil, mengobrol sendiri tidak memperhatikan penjelasan guru, 

bersikap pasif dan apatis. Serta sering melakukan perbuatan yang membuat 

suasana kelas tidak kondusif. 

Menurut Syaiful Sagala (2006 : 71) menyatakan bahwa konsep 

merupakan pemikiran seseorang atau sekelompok orang yang dinyatakan 

dalam definisi sehingga melahirkan produk pengetahuan meliputi prinsip, 

hukum, dan teori. Konsep merupakan bagian dasar membangun 

pengetahuan yang mantap karena konsep merupakan bagian dasar ilmu 

pengetahuan. 

Siswa dapat dikatakan memahami konsep apabila: dapat 

menyatakan ulang sebuah konsep, mengklasifikasikan objek-objek 

menurut sifat-sifat tertentu (sesuai dengan konsepnya), memberi contoh 

dan noncontoh dari konsep, menyajikan konsep dalam berbagai bentuk 

representasi matematis, mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup 

suatu konsep menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur 

tertentu, mengaplikasikan konsep/ algoritma dalam pemecahan masalah.  

Dalam pembelajaran matematika kelas VIII MTs Raudlatut 

Tholibin Kudus dengan jumlah siswa sebanyak 31 siswa. Tingkat 

pemahaman konsep belajar matematika mereka rendah. Siswa yang 

nampak memahami konsep dalam pembelajaran hanya 12,9%. Sedangkan 

yang lainnya yaitu sekitar 87,1% belum memahami konsep matematika 

dengan benar.  
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Berkaitan dengan hal di atas, maka seorang guru  harus mampu 

menerapkan strategi pembelajaran agar siswa aktif  mengembangkan 

potensi dirinya. Keterlibatan siswa dalam melakukan kegiatan belajar 

mengajar dapat meningkatkan daya ingat akan materi yang telah dipelajari. 

Setiap konsep akan lebih mudah dipahami dan di ingat, apabila disajikan 

dengan metode serta cara yang tepat. Sehingga tidak membuat siswa 

merasa jenuh, bosan, serta siswa dapat aktif dan bersemangat dalam 

belajar matematika. Dari  strategi pembelajaran yang ada, salah satu 

strategi pembelajaran yang menarik dan menyenangkan yaitu strategi 

pembelajaran aktif Questions Students Have. 

Strategi pembelajaran aktif Questions Students Have merupakan 

salah satu model pembelajaran kooperatif yang dapat digunakan untuk 

mengetahui kebutuhan dan harapan siswa yang mana diperoleh dari 

partisipasi siswa secara tertulis. Model pembelajaran ini dilakukan dengan 

kartu indeks. Siswa harus menuliskan pertanyaan mengenai materi yang 

belum difahamipada kartu indeks. Setelah itu pertanyaan dalam kartu 

indeks tersebut dibahas bersama. (Hisyam Zaini, dkk, 2007: 17).  

Berdasarkan uraian di atas tentang permasalahan penerapan model 

pembelajaran aktif tipe Questions Students Have diharapakan dapat 

meningkatkan pemahaman konsep lingkaran pada siswa MTs Raudlatut 

Tholibin kelas VIII semester II dalam pembelajaran matematika.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah adakah peningkatan pemahaman konsep 

lingkaran bagi siswa kelas VIII MTs Raudlatut Tholibin Sidomulyo Kudus 

pada semester genap tahun ajaran 2010/2011 setelah menggunakan strategi 

pembelajaran Questions Students Have dengan lembar kerja?  

C. Tujuan Penelitian 

Mengkaji dan mendiskripsikan peningkatan pemahaman konsep 

lingkaran melalui penerapan strategi Questions Students Have dengan 

lembar kerja.  

Untuk mengetahui hasil peningkatan pemahaman konsep dalam 

pembelajaran matematika dapat digunakan indikator sebagai berikut.  

1. Dapat membedakan contoh dan non contoh dari konsep lingkaran.  

2. Mampu menyatakan ulang konsep lingkaran dengan bahasa siswa 

sendiri. 

3. Dapat mengaplikasikan konsep lingkaran dalam penyelesaian masalah.  

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini memberikan sumbangan manfaat untuk ilmu 

pengetahuan tentang peningkatan pemahaman konsep lingkaran 

melalui penerapan Strategi Questions Students Have dengan lembar 

kerja.  

 



5 
 

 
 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa 

1) Siswa memahami konsep pembelajaran matematika dengan 

menggunakan strategi pembelajaran Questions Students Have . 

2) Siswa dapat menyelesaikan soal pada lembar kerja yang 

diberikan oleh guru dengan benar. 

b. Bagi guru 

1) Menambah pengetahuan guru tentang model pembelajaran 

yang dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa. 

2) Mengubah model pembelajaran yang bersifat konvensional. 

c. Bagi sekolah 

Bagi sekolah peneitian ini memberikan sumbangan yang 

baik dalam rangka perbaikan pembelajaran, peningkatan mutu 

sekolah khususnya pembelajaran matematika, dan mengembangkan 

profesionalisme guru. 

E. Definisi Istilah 

1. Pemahaman konsep Lingkaran 

Pemahaman konsep lingkaran adalah pengetahuan yang lebih 

detail dan mengerti tentang ide atau gagasan dari lingkaran. Indikator 

pemahaman konsep pada penelitian ini adalah dapat membedakan 

contoh dan non contoh dari konsep lingkaran, mampu menyatakan 
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ulang konsep lingkaran dengan bahasa siswa sendiri, dapat 

mengaplikasikan konsep lingkaran dalam penyelesaian masalah.  

2. Strategi Pembelajaran Questions Students Have 

Model pembelajaran Questions Students Have merupakan 

teknik pembelajaran yang tidak menakutkan yang dapat dipahami 

untuk mengetahui kebutuhan dan harapan siswa dengan menggunakan 

elisitasi dalam memperoleh partisipasi siswa.   

Langkah-langkah strategi Questions Students Have: 

a. Bagikan kartu kosong kepada setiap siswa. 

b. Setiap siswa menulis pertanyaan mengenai pembelajaran atau 

keadaan kelas (tidak perlu ditulis nama). 

c. Putarlah kartu searah jarum jam. Ketika setiap kartu diedarkan 

kepada siswa berikutnya, maka harus membacanya dan 

memberikan tanda cek pada kartu apabila kartu berisi pertanyaan 

mengenai dia. 

d. Saat kartu kembali pada  penulisnya, diharap semua memeriksa 

seluruh pertanyaan kelompok tersebut. Poin ini mengidentifikasi 

pertanyaan yang memperoleh suara terbanyak. Jawab masing-

masing pertanyaan: jawaban langsung atau berikan jawaban yang 

berarti, menunda pertanyaan sampai waktu yang tepat, pertanyaan 

tersebut tidak  menunjukkan suatu pertanyaan 

e. Panggil beberapa siswa untuk berbagi pertanyaan secara sukarela, 

sekalipun mereka tidak mendapat suara terbanyak. 
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f. Kumpulkan semua kartu. Kartu tersebut mungkin berisi 

pertanyaan yang mungkin dapat dijawab pada pertemuan 

berikutnya. 

3. Lembar Kerja 

Lembar kerja adalah kertas yang berisikan tugas-tugas  atau 

rencana kerja atau langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan 

oleh murid. 

Adapun fungsi dari lembar kerja adalah sebagai berikut: 

a. Alat komunikasi antara guru dan murid 

b. Tempat mencatat informasi yang berhasil dikumpulkan melalui 

pengamatan bagi murid untukl merencanakan atau melaksanakan 

kegiatan belajar. 

c. Catatan murid, bila lembar kerja itu berisi tentang informasi yang 

benar. 

d. Alat untuk mencapai tujuan pelajaran karena lembar kerja 

memuat hal-hal yang perlu diketahui murid dan pernyataan atau 

masalah yang harus dipecahkan oleh murid.  

 


