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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Interaksi belajar mengajar yang baik adalah guru sebagai pengajar tidak 

mendominasi kegiatan, tetapi membantu menciptakan kondisi yang kondusif 

serta memberikan motivasi dan bimbingan agar siswa dapat mengembangan 

potensi dan kreativitasnya melalui kegiatan belajar, oleh karena itu dalam 

pembelajarannya, faktor keaktifan sebagai subyek belajar sangat menentukan. 

Pada saat kegiatan belajar itu aktif, siswa melakukan sebagian besar pekerjaan 

yang harus dilakukan, mereka menggunakan otak mereka, mempelajari 

gagasan-gagasan, memecahkan berbagai masalah, dan menerapkan apa yang 

mereka pelajari (Mel Silberman, 2009:21). 

 Siswa sebagai peserta didik yang baik memiliki karakter bersemangat 

tinggi dalam memecahkan suatu masalah yang dihadapinya atau suatu masalah 

yang dimohonkan kepadanya untuk dipecahkan, tidak harus ada pada siswa 

yang berotak cerdas/IQ tinggi. Namun, bagi siswa yang berkemampuan rata-

rata sedang atau kurangpun dapat dilatih untuk memiliki karakter yang mampu 

menyelesaikan masalah. 

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.  
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Kegiatan belajar mengajar (KBM) dikatakan berhasil sesuai dengan 

tujuan yang diharapkan bergantung pada beberapa hal antara lain guru, siswa, 

manajemen, kurikulum, lingkungan, masyarakat serta tak kalah pentingnya 

adalah sarana prasarana. Secara garis besar kegiatan belajar mengajar 

dikatakan sukses dilihat dari pencapaian ketuntasan belajar dari target yang 

telah ditentukan.  

Peserta didik SMP merupakan peralihan dari tahap operasional menuju 

tahap rasional formal. Pelajaran matematika di sekolah merupakan pelajaran 

yang bersifat abstrak, sehingga diperlukan strategi pembelajaran yang tepat 

untuk mengajarkan matematika agar siswa lebih mudah memahami konsep 

yang terkandung dalam setiap materi yang dipelajari. Ini akan membantu 

siswa lebih aktif dan berpikir kreatif dalam kegiatan belajar baik di dalam 

maupun di luar kelas. 

Berdasarkan penuturan salah satu guru kelas VIII di MTs Negeri  

Pacitan, bahwa guru masih sering menggunakan metode ceramah dalam 

proses belajar mengajar, sehingga banyak dari siswa di kelas VIII yang kurang 

aktif dan kurang pemahamannya mengenai pokok-pokok bahasan dalam 

materi lingkaran. Hal ini di tunjukan oleh banyaknya siswa yang berani 

mengajukan pertanyaan 4 siswa, siswa yang berani mengerjakan soal di depan 

kelas 3 siswa, siswa yang aktif dalam kerjasama kelompok 6 siswa, dan siswa 

yang berani mengemukakan ide 2 siswa. Selain itu diperoleh nilai ulangan 

harian siswa yang tuntas memenuhi nilai lebih dari sama dengan 69 sebanyak 

10 siswa. 
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 Semua ini bukan semata-mata hanya karena kesalahan siswa tetapi 

dapat juga karena penggunaan strategi pembelajaran yang kurang tepat dan 

kurang diperhatikannya keterampilan proses selama pembelajaran matematika.  

Lemahnya proses pembelajaran yang dikembangkan guru dewasa ini 

merupakan salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan. Proses 

pembelajaran yang terjadi di dalam kelas dilaksanakan sesuai dengan 

kemampuan dan selera guru. Padahal pada kenyataannya kemampuan guru 

dalam pengelolaan pembelajaran tidak merata sesuai dengan latar belakang 

pendidikan guru (Wina Sanjaya, 2008:5). 

Berkaitan dengan hal di atas, maka dalam pembelajaran matematika 

pada materi lingkaran perlu diterapkan strategi pembelajaran student team 

heroic leadership yaitu suatu strategi pembelajaran yang memberikan 

kesempatan pada siswa untuk berpikir, menjawab, saling membantu sama lain, 

dan dapat menumbuhkan jiwa kepemimpinan yang heroik. 

Menurut Lowney (Sukestiyarno, 2006:1-2), gaya kepemimpinan yang 

heroik adalah gaya kepemimpinan yang bersifat  memiliki kesadaran seperti 

seorang pahlawan. Kesadaran itu meliputi: 

1. Kesadaran diri untuk mengembangkan potensi-potensi dengan menambah 

keterampialn pribadi secara terus menerus; 

2. Kesadaran mau mencari kelemahan-kelemahan diri yang dapat dipakai 

sebagai titik tolak memperbaiki konsep diri; 

3. Kesadaran untuk mengambil manfaat dari apa yang telah dipelajari; 
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4. Kesadaran untuk menentukan pendirian memebela kebenaran sebagai 

pandangan hidup yang rela berkorban; 

5. Kesadaran untuk menyemangati diri sendiri dan orang lain dengan ambisi 

heroik. 

Penerapan strategi ini diharapkan dapat menambah nuansa baru bagi 

pembelajaran matematika khususnya lingkaran agar dalam pembelajarannya 

dapat berpengaruh posistif terhadap keaktifan dan pemahaman konsep 

terhadap materi dan siswa dapat mencapai ketuntasan belajar. 

Dari uraian di atas, maka dilakukan penelitian dengan judul 

“Peningkatan Keaktifan dan Pemahaman Konsep Lingkaran  melalui Strategi 

Student Team Heroic Leadership Pada Siswa Kelas VIII Semester II MTs 

Negeri Pacitan”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Permasalahan penelitian dirumuskan menjadi dua 

1. Adakah peningkatkan keaktifan belajar  lingkaran bagi siswa kelas VIII 

MTs Negeri  Pacitan pada semester II tahun pelajaran 2010/2011 setelah 

diajar dengan menggunakan strategi pembelajaran student team heroic 

leadership? 

2. Adakah peningkatkan pemahaman konsep lingkaran bagi siswa kelas VIII 

MTs Negeri  Pacitan pada semester II tahun pelajaran 2010/2011 setelah 

diajar dengan menggunakan strategi pembelajaran student team heroic 

leadership? 
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C. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini ditujukan untuk mendiskripsikan 

peningkatan keaktifan dan pemahaman konsep lingkaran. Tujuan khusus 

penelitian ini diuraikan menjadi dua. 

1. Mendiskripsikan peningkatan keaktifan belajar lingkaran bagi siswa kelas 

VIII MTs Negeri  Pacitan pada semester II tahun pelajaran 2010/2011 

setelah diajar dengan menggunakan strategi pembelajaran student team 

heroic leadership. 

2. Mendiskripsikan peningkatan pemahaman konsep lingkaran bagi siswa 

kelas VIII MTs Negeri  Pacitan pada semester II tahun pelajaran 

2010/2011 setelah diajar dengan menggunakan strategi pembelajaran 

student team heroic leadership. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat untuk pengembangan ilmu terutama pada peningkatan kualitas 

pembelajaran matematika melalui strategi pembelajaran student team 

heroic leadership. 

Secara khusus penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi pada penggunaan strategi pembelajaran berupa pergeseran dari 
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paradigma mengajar menuju ke paradigma belajar yang mementingkan 

pada proses untuk mencari hasil. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa 

Penelitian ini dapat dimanfaatkan siswa sebagai model untuk 

meningkatkan keaktifan dan pemahaman konsep dalam kegiatan 

belajar mengajar.   

b. Bagi guru 

Penelitian ini dapat dimanfaatkan guru sebagai model 

pembelajaran di kelas dan meminimalkan permasalahan-permasalahan 

yang dihadapi guru. 

c. Bagi sekolah  

Bagi sekolah penelitian ini memberikan sumbangan yang baik 

dalam rangka perbaikan pembelajaran, peningkatan mutu sekolah, 

khususnya pembelajaran matematika, dan mengembangkan 

profesionalisme guru. 

 

 

 

 


