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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan ilmu, pendidikan soft skills dan pendidikan karakter 

berbeda dimensi dan hasilnya. Begitu juga tahapan mempelajarinya juga 

berbeda satu dengan yang lainnya. Dimulai dengan memperkenalkan 

bagaimana dunia anak nanti, apa saja yang diperlukan anak, dimensi-

dimensi kebiasaan anak. Dilanjutkan dengan bagaimana mengenal sifat 

buruk yang tidak sadar diketahui, baik dalam intrapersonal, interpersonal 

maupun praktek menjalankan ibadah. 

Berpendidikan tinggi saja tidak cukup digunakan sebagai bekal 

dalam hidup bermasyarakat. Semakin terdidik seseorang tidak selalu 

diikuti oleh praktik kebiasaan baik seperti yang diharapkan. Maka dari itu 

karakter dalam dunia pendidikan perlu diperhatikan. Karakter itu sendiri 

dimaknai sebagai sebuah dimensi yang positif dan konstruktif. 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (2008:268), karakter berarti 

sifat-sifat kejiwaan, aklhak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang 

dengan orang lain. Sehingga dapat dikemukkakan bahwa karakter anak 

yang diharapkan adalah kualitas mental atau kekuatan moral, akhlak atau 

budi pekerti yang merupakan kepribadian khusus yang harus melekat 

kepada anak-anak bangsa ini. 
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Berdasarkan pengamatan awal etos kerja siswa dalam 

pembelajaran matematika sangat menurun. Hal ini dapat ditunjukkan dari : 

1) Siswa mampu memanfaatkan waktu hanya sebesar 63 %. 2) Siswa 

mampu menyelesaikan tugas dan tanggung jawab hanya sebesar 41 %. 

Mereka beranggapan bahwa pelajaran matematika itu masih sulit. maka 

dari itu kita harus menerapkan pendidikan karakter. Kita perlu menyadari 

bahwa pendidikan karakter ini bukan hanya masalah pelajar (remaja), tapi 

juga masalah orang dewasa, sehingga seharusnya pendidikan karakter ini 

bukan hanya di sekolah untuk pelajar tapi juga di rumah, di masyarakat 

luas dan untuk seluruh umat manusia. 

Oleh karena itu pendidikan di Indonesia mesti saatnya menyadari 

arti pentingnya pendidikan karakter. Salah satu komponen yang ada di 

dalam pendidikan karakter yaitu memiliki sikap etos kerja yang tinggi. 

Sikap etos kerja yang dimaksudkan adalah memiliki tanggung jawab yang 

tinggi, mampu memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk menciptakan 

manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Selain itu, etos kerja disini 

dimaksudkan memiliki sikap disiplin yang baik, sehingga etos kerja dalam 

belajar matematika itu memiliki peran penting untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

Selain itu etos kerja dalam pembelajaran matematika dapat 

meningkatkan tanggung jawab dan kemandirian yang sangat tinggi bagi 

siswa. Pada umumnya berbicara etos kerja sangat terkait dengan 

peningkatan kualitas kerja seseorang dalam suatu kekuatan. Itulah 
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sebabnya menurut Elfindri, dkk (2012 : 132) mengatakan bahwa etos kerja 

adalah sebuah performa individu dalam memberikan jasanya baik untuk 

orang lain, maupun untuk kepentingan pengembangan karirnya sendiri 

secara lebih dibandingkan dengan rekannya pada pekerjaan yang sama 

pula. Etos kerja dengan demikian berfungsi secara fundamental sebagai 

landasan pencapaian hasil belajar yang tinggi. 

Etos kerja yang tinggi pada dasarnya akan menjadikan tingkat 

efesiensi dalam melakukan pekerjaan tinggi, kerajinan meningkat atau 

tingkat absensi kurang, sikap tepat waktu atau disiplin, bersedia untuk 

melakukan perubahan atau fleksibel, kegesitan dalam mempergunakan 

kesempatan-kesempatan yang muncul, siap bekerja, dan sikap 

bekerjasama. 

Dalam dunia seperti sekarang mereka yang memiliki etos kerja 

yang tinggi akan selalu terpakai dalam setiap pekerjaan. Bagaimana 

lahirnya etos kerja? Etos kerja yang baik bisanya lahir dari kebiasaan kerja 

yang dilatih dalam lingkungan rumah, atau sekolah. Kebiasaan guru 

memberikan tugas-tugas akan membentuk etos kerja. Semakin berat 

sebuah pekerjaan yang diberikan justru akan menyebabkan terlatihnya 

seseorang dalam menghadapi pekerjaan tertentu. 

Selain itu, semakin banyak rintangan yang dihadapi oleh seorang 

individu, maka akan semakin kaya pengalaman dan pemahamannya 

terhadap persoalan kehidupan. Oleh karenanya anak-anak yang terbiasa 
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dimanjakan akan menyebabkan mereka tidak terlatih dan etos kerjannya 

tidak akan kuat. 

Peranan guru dalam menumbuhkan etos kerja adalah : 

1. Memberikan tugas, yang apabila semakin lama akan semakin berat 

dilalui oleh anak didik sehingga diharapkan bisa memunculkan 

feedback yang baik pula. 

2. Memberikan tugas dan tanggung jawab secara bergiliran di sekolah. 

3. Mendorong tugas-tugas pembantuan dan tanggung jawab rumah. 

Pada saat observasi pertama kali tanggal 27 September 2012 di 

kelas XI IPA 4 pada saat pembelajaran berlangsung 15 siswa tidak 

mengerjakan tugas rumah (PR), 10 siswa ngobrol tidak memperhatikan 

pelajaran, 3 siswa sama sekali tidak mau mencoba soal yang diberikan 

gurunya.   

Banyak hal yang mempengaruhi rendahnya etos kerja siswa dalam 

pembelajaran matematika. Salah satu yang mempengaruhi adalah 

pembelajaran yang kurang variatif, guru kurang memberi motivasi kepada 

siswa agar timbul persaingan untuk memperoleh nilai yang lebih tinggi, 

dan kurangnya kesadaran siswa sendiri untuk memanfaatkan waktu ketika 

pelajaran. 

Dalam pembahasan ini, peneliti menggunakan strategi Course 

Review Horay untuk meningkatkan etos kerja siswa. Mengapa penulis 

menggunakan strategi ini? Penulis memilih strategi ini karena penulis 

beranggapan bahwa strategi ini memiliki banyak kelebihan. Salah satu di 
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antaranya adalah: siswa bisa menjadi lebih aktif, siswa bisa memanfaatkan 

waktu sebaik mungkin, selain itu bisa memancing siswa untuk saling 

tolong menolong.  

Model Course Review Horay (CRH) merupakan salah satu model 

pembelajaran kooperatif yang bersifat menyenangkan dan meningkatkan 

kemampuan siswa dalam berkompetisi secara positif dalam pembelajaran, 

selain itu juga dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa, 

serta membantu siswa untuk mengingat konsep yang dipelajari secara 

mudah. Selain itu, melalui metode ini siswa akan lebih bisa memanfaatkan 

waktu sebaik mungkin. 

Model pembelajaran Course Review Horay juga merupakan suatu 

metode pembelajaran dengan pengujian pemahaman siswa menggunakan 

soal dimana jawaban soal dituliskan pada kartu atau kotak yang telah 

dilengkapi nomor dan untuk siswa atau kelompok yang mendapatkan 

jawaban atau tanda dari jawaban yang benar terlebih dahulu harus 

langsung berteriak “horay” atau menyanyikan yel-yel kelompoknya. 

Jadi, dalam pelaksanaan model pembelajaran Course Review 

Horay ini pengujian pemahaman siswa dengan menggunakan kotak yang 

berisi nomor untuk menuliskan jawabannya. Siswa yang lebih dulu 

mendapatkan tanda atau jawaban yang benar harus langsung segera 

menyoraki kata-kata “horay” atau menyoraki yel-yelnya 

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka penulis termotivasi 

untuk melakukan penelitian dengan menerapkan strategi Course Review 
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Horay sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan etos kerja siswa 

dalam pembelajaran matematika. 

 

B. Perumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu, ”Adakah peningkatan 

etos kerja siswa setelah dilakukan pembelajaran dengan menggunakan 

strategi Course Review Horay pada siswa SMA kelas XI dalam materi 

sukubanyak ?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji dan mendiskusikan 

peningkatan etos kerja siswa setelah dilakukan pembelajaran dengan 

menggunakan strategi Course Review Horay pada siswa kelas XI SMA. 

 

D. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat memberikan sumbangan 

dalam pembelajaran matematika utama untuk peningkatan etos kerja 

siswa dalam pembelajaran matematika melalui strategi Course Review 

Horay. 

b. Manfaat Praktis 

Pada tataran praktis, penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh guru 

matematika, siswa dan peneliti berikutnya. 
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1) Bagi guru, dapat memanfaatkan strategi Course Review Horay 

sehingga etos kerja siswa dalam pembelajaran matematika dapat 

meningkat. 

2) Bagi siswa, dapat meningkatkannya etos kerja dalam pembelajaran 

matematika dan dapat meningkatkan potensi yang dimiliki siswa. 

3) Bagi peneliti berikutnya, penelitian ini bisa menjadi acuan untuk 

hasil yang lebih baik untuk penelitian selanjutnya. 

 


