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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tanggung jawab dalam pembelajaran matematika sangat penting. 

Karena dalam pembelajaran tanggung jawab sangat mempengarui proses 

belajar mengajar. Jika seorang tidak memiliki tanggung jawab maka 

kehidupan akan kacau. Seperti halnya siswa yang tidak melakukan tanggung 

jaawabnya untuk belajar sebagaimana mestinya dilakukan oleh siswa. Maka 

sekolahnya akan berantakan. Sebaliknya kalau siswa memiliki tanggung 

jawab maka sekolahnya akan berjalan dengan lancar. 

Mengingat pentingnya tanggung jawab siswa dalam pembelajaran 

matematika. Maka dari itu tanggung jawab harus ditanamkan pada diri anak 

sejak dini, karena pada lingkungan keluarga dapat ditanamkannya sikap 

tanggung jawab khususnya tugas orang tua yang menanamkannya. 

Sedangkan pada lingkungan sekolah,tugas sekolah khususnya guru yang 

menanamkan sikap tanggung jawab dalam proses pembelajaran. Sehingga 

siswa lebih tanggung jawab dalam melakukan aktivitas di sekolah. 

Setiap siswa harus memiliki tanggung jawab dalam proses 

pembelajaran khususnya pembelajaran matematika. Artinya setiap siswa 

harus wajib memiliki tanggung jawab, sehingga dapat menghasilkan hasil 

belajar yang baik. Indikator yang dapat mengukur kemampuan tanggung 

jawab pembelajaran matematika: 1) Melaksanakan dan menyelesaikan tugas 
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dengan sungguh-sungguh, 2) Menepati janji, 3) Mau menerima akibat dari 

perbuatannya. 

Berdasarkan hasil pengamatan pada SMP Muhammadiyah 7 

Surakarta, ditemukan minimnya tanggung jawab belajar siswa kelas VIII BI 

yang berjumlah 22 siswa. Hal ini dapat ditunjukkan dari : 1) Melaksanakan 

dan menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh prosentasinya (31,82%), 

2) Menepati janji prosentasinya (40,91%), 3) Mau menerima akibat dari 

perbuatannya prosentasinya (27,27%). Terdapat juga minimnya hasil belajar, 

siswa yang nilainya lebih dari sama dengan KKM prosentasinya (22,73%). 

Penyebab bervariasinya tanggung jawab siswa disebabkan banyak 

faktor. Faktor tersebut meliputi faktor dari diri siswa dan faktor dari luar. 

Faktor dari diri siswa tersebut misalnya : 1) Siswa menganggap matematika 

pelajaran yang sulit dan menakutkan, dan 2) Kurang adanya semangat dan 

keyakinan dari diri siswa untuk mengikuti pelajaran khususnya matematika. 

Sedangkan faktor dari luar meliputi faktor guru, lingkungan, dan strategi 

belajar. Misalnya 1) Guru kurang tepat dalam memilih strategi pembelajaran 

sehingga dalam proses pembelajaran kurang efektif dan efisien, 2) Guru juga 

masih dominan dalam pembelajaran, dan 3) Guru juga masih monoton dalam 

penyampaian materi ke siswa. Sedangkan faktor yang mempengaruhi dari 

lingkungan yaitu suasana yang kurang kondusif dalam kegiatan belajar 

mengajar. Jika permasalahan berlangsung terus-menerus akan berdampak 

pada tanggung jawab siswa dalam matematika.  
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Berdasarkan akar penyebab yang paling dominan, maka dapat 

ditawarkan alternatif tindakannya yaitu dengan menggunakan strategi active 

knowledge sharing. Strategi active knowledge sharing adalah salah satu  

stategi yang dapat membawa siswa untuk siap belajar materi pelajaran dengan 

cepat. Strategi ini dapat digunakan untuk melihat tingkat kemampuan siswa 

disamping untuk membentuk kerjasama tim (Hisyam Zaini, 2007: 22). 

Keunggulan strategi active knowledge sharing yaitu 1) Untuk mengukur 

tingkat pengetahuan para peserta didik, 2) Strategi ini untuk menarik para 

peserta didik dengan segera belajar materi pelajaran, dan 3) Untuk bekerja 

dengan beberapa pemebelajaran (Hamruni, 2011: 172). 

Berdasarkan keunggulan strategi active knowledge sharing dapat 

meningkatkan tanggung jawab dan hasil belajar matematika. Peningkatan 

tanggung jawab dapat di amati dari indikatornya yaitu: 1) Melaksanakan dan 

menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh, 2) Menepati janji, 3) Mau 

menerima akibat dari perbuatannya. Sedangkan peningkatan hasil belajar 

matematika dapat di amati dari indikatornya yaitu kemampuan siswa dalam 

mengerjakan latihan mandiri dengan nilai lebih dari sama dengan KKM 

(≥65). 

B. Perumusan masalah 

1. Apakah penerapan strategi active knowledge sharing dapat meningkatkan 

tanggung jawab belajar matematika pada siswa kelas VIII SMP 

Muhammadiyah 7 Surakarta? 
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2. Apakah penerapan strategi active knowledge sharing dapat meningkatkan 

hasil belajar matematika pada siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 7 

Surakarta? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

a. Meningkatkan tanggung jawab siswa kelas VIII dalam proses 

pembelajaran matematika di SMP Muhammadiyah 7 Surakarta. 

b. Meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa kelas VIII SMP 

Muhammadiyah 7 Surakarta. 

2. Tujuan khusus 

a. Meningkatkan tanggung jawab siswa kelas VIII dengan diterapkannya 

strategi active knowledge sharing di SMP Muhammadiyah 7 

Surakarta. 

b. Meningkatkan  hasil belajar matematika siswa  dengan diterapakannya 

strategi active knowledge sharing di SMP Muhammadiyah 7 

Surakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum menemukan pengetahuan baru tentang tanggung 

jawab dan hasil belajar siswa dengan strategi active knowledge sharing. 

Sedangkan secara khusus penelitian ini diharapkan sebagai acuan pada 

penelitian yang sama. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperbaiki 

cara belajar siswa dalam pembelajaran matematika. 

b. Bagi guru, hasil penelitian ini digunakan untuk memperbaiki kualitas 

pembelajaran guna meningkatkan kemampuan tanggung jawab dan 

hasil belajar matematika. 

c. Bagi sekolah, hasil penelitian ini digunakan untuk memperbaiki 

layanan pembinaan guru dalam rangka perbaikan strategi 

pembelajaran matematika.  

 

 

 


