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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar  Belakang Masalah 

Tanggung jawab belajar memiliki peranan yang sangat penting dalam 

upaya peningkatan mutu pendidikan, yaitu apabila dikehendaki peningkatan 

mutu pendidikan maka dibutuhkan tanggung jawab yang lebih besar dalam 

pelaksanaan proses pembelajaran. Hal ini menempatkan tanggung jawab 

belajar pada posisi yang penting di dalam proses pembelajaran, akan tetapi 

realita di lapangan menunjukan bahwa banyak siswa yang tidak memiliki 

tanggung jawab belajar yang tinggi pada mata pelajaran matematika  

Proses pembelajaran yang terjadi di SMP Negeri  3 Sawit ditemukan 

permasalahan antara lain: 1) kebosanan siswa karena dalam pembelajaran 

hanya diposisikan sebagai pendengar, 2) model dan teknik pembelajaran yang 

kurang menarik, dan 3) pembelajaran matematika masih jauh dari kehidupan 

siswa. 4) kurangnya antusias siswa dalam belajar kelompok, 5) banyak siswa 

yang masih malas atau tidak mengerjakan tugas rumah. Hal ini 

menggambarkan bahwa tanggung jawab belajar siswa dalam pembelajaran 

matematika masih sangat rendah. banyak siswa yang merasa terbebani dengan 

kewajiban mereka sebagai pelajar.  siswa berangkat ke sekolah tidak lagi 

untuk tujuan belajar, akan tetapi dijadikan sebagai ajang untuk ketemu, 

kumpul dengan teman-teman, ngobrol dan lain sebagainya.  sementara tugas 

sejatinya untuk belajar dan menimba ilmu sudah bukan lagi menjadi pokok.  
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Berdasarkan hasil pengamatan pada 20 Februari 2012 rendahnya 

tanggung jawab belajar siswa  SMP N 3 Sawit kelas VII A yang berjumlah 36 

siswa. Pada kondisi awal rendahnya tanggung jawab belajar siswa  kelas VIIA 

dilihat dari indikator adalah sebagai berikut: 1) Melaksanakan dan 

menyelesaikan tugas hanya 5 siswa atau 14,71%. 2) Mau menerima akibat dari 

perbuatannya hanya 7 siswa atau 20,59%. Dan hanya 14,71% siswa yang 

mencapai KKM ≥ 65 sehingga berakibat pada rendahnya prestasi belajar 

matematika. 

Kurangnya tanggung jawab belajar siswa ini, disebabkan karena terlalu 

monotonya suasana dalam pembelajaran sehingga siswa kurang tertarik dalam 

mengikuti materi yang disampaikan oleh guru. Disamping itu juga faktor 

lingkungan belajar yang kurang mendukung dalam merangsang tanggung 

jawab siswa. Jika hal ini berlangsung secara terus – menerus dan tidak ada 

tindakan untuk mencipkan suasana pembelajaran yang menarik dan nyaman 

serta membantu mempermudah memahami bagi siswa, maka hal ini akan 

sangat mempengaruhi tanggung jawab  belajar siswa, khususnya pelajaran 

matematika, yang selanjutnya akan mempengaruhi prestasi belajar siswa. 

Permasalahan di atas pada dasarnya berhubungan erat dengan metode 

dan cara penyampaian materi yang digunakan oleh guru. Untuk itu guru 

dituntut harus mampu disamping menciptakan suasana kelas yang nyaman dan 

kondusif, yang lebih penting adalah menciptakan atau menggunakan metode 

pembelajaran yang menarik dan mudah untuk memahami setiap materi yang 

disampaikan.  
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Untuk mengantisipasi masalah tersebut agar tidak berkelanjutan, maka  

guru berusaha menyusun dan menerapkan strategi pembelajaran. Salah satu 

strategi pembelajaran yang akan diterapkan adalah pembelajaran matematika 

dengan strategi Course Review Hooray 

B. Perumusan Masalah 

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apakah penerapan strategi  pembelajaran Course Review Hooray dapat 

meningkatkan tanggung jawab siswa pada materi bangun datar  

khususnya segitiga? 

2. Apakah penerapan strategi  pembelajaran Course Review Hooray dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa dengan tercapainya KKM 65 pada 

materi bangun datar  khususnya segitiga? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai melalui Penelitian Tindakan Kelas ini sebagai 

berikut: 

1. Tujuan umum 

Meningkatkan tanggung jawab siswa pada materi bangun datar  

khususnya segitiga dengan strategi  pembelajaran Course Review 

Hooray  

2. Tujuan khusus 

Meningkatkan prestasi belajar siswa pada materi bangun datar  

khususnya segitiga dengan strategi  pembelajaran Course Review 

Hooray 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

penelitian ini dapat mmberikan sumbangan keilmuan tentang 

penerapan strategi  pembelajaran course review hooray untuk 

meningkatkan tanggung jawab dan prestasi siswa pada materi bangun 

datar  khususnya segitiga. 

2. Manfaat Praktis 

1) Bagi siswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan 

mendorong siswa agar lebih termotivasi dalam belajar 

matematika, terutama yang berkaitan dengan rasa tanggung jawab. 

2) Bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran 

kepada guru pada umumnya dan guru matematika pada khususnya 

tentang pentingnya rasa tanggung jawab siswa. 

3) Bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat Dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan mutu 

pendidikan yang berkaitan dengan rasa tanggung jawab. 

4) Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai acuan dan pedoman bagi peneliti selanjutnya 

E. Definisi Istilah 

1. Tanggung Jawab 

Tanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia 

adalah, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya.Tanggung 

jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya 
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yang disengaja maupun yang tidak di sengaja. Tangung jawab juga 

berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. 

(Sutama, Hand Out Nilai Inti Bagi Siswa) Adapun indikator 

yang dapat menunjang tanggung jawab belajar yaitu : 

1) Melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan sungguh-

sungguh; 

2) Mau menerima akibat dari perbuatannya 

2. Prestasi Belajar Matematika 

Prestasi belajar adalah hasil yang diperoleh setelah siswa 

mendapatkan materi pokok bahasan tertentu, yang berupa nilai ulangan 

yang diberikan oleh guru dengan kriteria kelulusan minimal 65. 

Indikator yang digunakan sebagai tolok ukur tercapainya prestasi 

belajar dalam penelitian ini adalah hasil tes yang diperoleh setelah 

siswa mendapatkan teori bangun datar khususnya segitiga. 

c. Strategi  Pembelajaran Course Review Hooray 

Dalam Bahasa Inggris Course Review Hooray berarti jalan atau 

rangkaian pelajaran (Echols, 2005:151). Review berarti tinjauan atau 

pemeriksaan (Echols, 2005:484). Sedangkan horay adalah  yel – yel 

berupa teriakan horay atau semacamnya.  

Pendekatan pembelajaran Course Review Hooray adalah salah 

satu pembelajaran kooperatif yaitu kegiatan belajar mengajar dengan 

cara pengelompokkan siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil. 

Pembelajaran Course Review Hooray merupakan suatu pembelajaran 
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pengujian terhadap peningkatan keaktifan siswa menggunakan kotak 

yang diisi dengan angka dan guru memilihkan soal sesuai dengan 

angka yang diambil tiap kelompok, kemudian soal didiskusikan dan 

tiap kelompok munulis jawaban dipapan tulis. kelompok yang 

menjawab benar  mendapatkan tanda benar langsung berteriak horay 

atau yel-yel lainnya. 

 


