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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Hasil Belajar 

a. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

ia menerima pengalaman belajarnya. Hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah 

perubahan mencakup bidang kognitif, afektif dan psikomotoris yang berorientasi 

pada proses belajar mengajar yang dialami siswa (Sudjana, 2005). Sementara 

menurut Dimyati (2000), hasil belajar adalah hasil yang dicapai dalam bentuk 

angka-angka atau skor melalui tes hasil belajar di akhir pembelajaran. 

Teori hasil belajar dikemukakan oleh Bloom dan Gagne (Suprijono, 2009). 

Bloom berpendapat bahwa hasil belajar mencakup kemampuan kognitif, afektif, 

dan psikomotorik. Domain kognitif adalah knowledge (pengetahuan, ingatan), 

comprehension (pemahaman, menjelaskan, meringkas, contoh), application 

(menerapkan), analysis (menguraikan, menentukan hubungan), synthesis 

(mengorganisasikan, merencanakan, membentuk bangunan baru), dan 

evaluation (menilai). Domain afektif adalah receiving (sikap menerima), 

responding (memberikan respon), valuing (nilai), organization (organisasi), 

characterization (karakteristik). Domain psikomotori meliputi initiatory, pre-

routine, dan routinized. Psikomotor juga mencangkup keterampilan produktif, 

teknik, fisik, sosial, manajerial, dan intelektual. Lindgren menyatakan hasil 

belajar meliputi kecakapan, informasi, pengertian, dan sikap. 

Teori hasil belajar selanjutnya dikemukakan oleh Gagne. Gagne 

menyatakan bahwa hasil belajar berupa informasi verbal, keterampilan 

intelektual, strategi kognitif, keterampilan kognitif, keterampilan motorik, dan 

sikap. Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam 

bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis. Kemampuan merespon secara 

spesifik terhadap rangsangan spesifik. Kemampuan tersebut tidak memerlukan 

manipulasi simbol, pemecahan masalah maupun penerapan aturan. 

Keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan konsep dan 

lambang. Keterampilan intelektual terdiri dari kemampuan mengategorisasi, 

kemampuan analisis-sitesis fakta-konsep dan mengembangkan prinsip-prinsip 

keilmuan. Kemampuan intelektual merupakan kemampuan melakukan aktivitas 

kognitif bersifat khas. Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan 

mengarahkan dan mengarahkan aktivitas kognitifnya sendiri. Kemampuan ini 

meliputi penggunaan konsep dan kaidah dalam memecahkan masalah. 

Keterampilan motorik yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak jasmani 
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dalam urusan dan koordinasi, sehingga terwujud otomatisme gerak jasmani. 

Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan penilaian 

terhadap objek tersebut. Sikap berupa kemampuan menginternalisasi dan 

eksternalisasi nilai-nilai. Sikap merupakan kemampuan menjadikan nilai-nilai 

sebagai standar. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah 

kemampuan-kemampuan di bidang kognitif, afektif dan psikomotoris yang 

berorientasi pada proses belajar mengajar yang dialami siswa dan berbentuk 

angka-angka atau skor melalui tes hasil belajar di akhir pembelajaran. 

b. Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar yaitu faktor internal dan 

faktor eksternal (Nasution dalam Djamarah, 2002). Faktor-faktor internal yang 

dapat mempengaruhi hasil belajar berupa: Fisiologis, merupakan faktor internal 

yang berhubungan dengan proses-proses yang terjadi pada jasmaniah. 

Psikologis, merupakan faktor dari dalam diri individu yang berhubungan dengan 

rohaniah. Faktor psikologis ini meliputi hal-hal berikut: Pertama, intelegensi. 

Intelegensi atau tingkat kecerdasan dasar seseorang memang berpengaruh 

besar terhadap keberhasilan belajar seseorang. Kedua, kemauan. Kemauan 

dapat dikatakan faktor utama penentu keberhasilan belajar seseorang. Ketiga, 

bakat. Bakat ini bukan menentukan mampu atau tidaknya seseorang dalam 

suatu bidang, melainkan lebih banyak menentukan tinggi rendahnya 

kemampuan seseorang dalam suatu bidang (Hakim, 2005). Faktor-faktor 

eksternal yang mempengaruhi hasil belajar meliputi: Faktor lingkungan, yaitu 

bagian dari kehidupan siswa dan di dalam lingkungan siswa akan hidup serta 

berinteraksi. Lingkungan siswa meliputi lingkungan keluarga dan lingkungan 

sekolah (Hakim, 2005). Faktor lingkungan keluarga merupakan lingkungan 

pertama dan utama pula dalam menentukan keberhasilan belajar seseorang. 

Suasana lingkungan rumah yang cukup tenang, adanya perhatian orangtua 

terhadap perkembangan proses belajar dan pendidikan anak-anaknya maka 

akan mempengaruhi keberhasilan belajarnya. Faktor lingkungan sekolah sangat 

diperlukan untuk menentukan keberhasilan belajar siswa. Hal yang paling 

mempengaruhi keberhasilan belajar para siswa di sekolah mencakup metode 

mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, 

pelajaran, waktu sekolah, tata tertib atau disiplin yang ditegakkan secara 

konsekuen dan konsisten. Berikutnya adalah faktor instrumental, yaitu setiap 

penyelenggaraan pendidikan memiliki tujuan instruksional yang hendak dicapai. 

Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan seperangkat kelengkapan atau 

instrumen dalam berbagai bentuk dan jenis. 
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Clark (dalam Sabri 2005) menyatakan bahwa 70% hasil belajar siswa di 

sekolah dipengaruhi oleh kemampuan siswa dan 30% dipengaruhi lingkungan. 

 

2. Pekerjaan Rumah (PR) 

a. Pengertian Pekerjaan Rumah (PR) 

Pemberian tugas rumah atau dikenal dengan sebutan pekerjaan rumah 

(PR) dikatakan sebagai suatu pemberian pekerjaan oleh guru kepada siswa untuk 

mencapai tujuan pengajaran tertentu. Melalui pemberian tugas tersebut siswa 

belajar mengerjakan tugas untuk meningkatkan hasil belajar. Namun, 

kenyataannya ada siswa yang patuh mengerjakan PR dan tak sedikit pula yang 

tidak mengerjakannya atau bahkan mengabaikannya. 

PR dapat didefinisikan sebagai kegiatan di luar kelas yang merupakan 

perluasan dari tugas kelas (Mujis, 2008). PR dapat diindividualisasikan atau 

diberikan kepada seluruh kelas. LeConte dalam Mujis (2008) mengklasifikasikan 

tiga macam PR, yaitu: (1) practice assignments (tugas praktik), yang menguatkan 

keterampilan atau pengetahuan yang baru saja diperoleh, misalnya bila siswa 

baru belajar tentang berbagai tipe daun, mereka diminta mencari contoh daun-

daun tersebut di lingkungannya; (2) preparation assignments (tugas 

mempersiapkan) yang dimaksudkan untuk memberikan latar belakang tentang 

topik tertentu. Sebagai contoh, siswa dapat mempersiapkan pelajaran tertentu 

dengan membaca teks atau dengan mengumpulkan bahan-bahan sebelum 

pelajaran dimulai; (3) extension assignments (tugas perluasan), yang dirancang 

untuk mempraktikkan bahan yang sudah pernah dipelajari atau memperluas 

pengetahuan siswa dengan mendorong siswa untuk melakukan lebih banyak 

penelitian tentang subjek yang dimaksud setelah topik itu dipelajari di kelas. 

Cooper dalam Bembenutty (2011) mengatakan bahwa siswa SMP sering 

mengerjakan PRnya selama jam sekolah, seperti di aula sekolah. Cooper 

menyarankan agar guru memberikan tugas yang berarti dan tidak menurunkan 

motivasi siswa. Memberikan pilihan kepada siswa untuk mengerjakan PR akan 

menjadi salah satu cara untuk meningkatkan motivasi intrinsik, di mana hal itu 

akan mengarah ke hal yang lebih baik di antaranya: siswa akan lebih tekun 

mengerjakan PR dan rata-rata kelengkapan pengerjaan PR siswa akan semakin 

tinggi. 

b. Fungsi Pemberian Pekerjaan Rumah 

Pemberian pekerjaan rumah secara berkala dan siswa mengerjakan 

dengan teliti, akan meningkatkan prestasi akademik siswa secara signifikan. 

Prestasi ini juga akan meningkat ketika siswa mecapai kelas berikutnya. 

Pekerjaan rumah dapat membantu siswa dalam meningkatkan sikap dan 
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perilaku yang baik. Ini juga dapat mengajarkan siswa untuk disiplin dan 

bertanggung jawab (Paulu, 2000) 

Melalui mekanisme pemberian pekerjaan rumah siswa akan dapat 

mengatur waktunya sendiri untuk berlatih mengerjakan berbagai soal atau 

membaca ulang atau memperdalam materi baik secara mandiri atau dengan 

bantuan orang tua sehingga penguasaan terhadap materi pelajaran menjadi 

semakin sempurna (Vatterott, 2009). 

c. Pemberian Pekerjaan Rumah Menggunakan Six Steps To Effective Homework 

Cathy Vatterott (2009) mengemukakan bahwa terdapat enam langkah 

untuk memberikan PR dengan Six Steps to Effective Homework. Pekerjaan rumah 

yang dapat diselesaikan siswa secara tepat waktu dan lengkap diberikan dengan 

langkah-langkah berikut: 

1. Designing quality tasks 

Pada tahap pertama guru sebaiknya mendesain tugas yang 

berkualitas. Sebuah tugas dikatakan berkualitas jika: mempunyai tujuan 

akademik yang jelas; dapat dikerjakan perorangan dengan cara yang 

berbeda; mempunyai kompetensi; diberikan dengan baik; mudah dipahami 

dan menyenangkan. Guru menyediakan waktu maksimal 10 menit setiap 

malam untuk mengerjakan PR pada setiap tingkatan kelas (misal, kelas 1 SD 

= 10 menit, kelas 6 SD = 60 menit dan seterusnya), ini dikenal dengan 

sebutan The 10-minutes Rule.  

2. Differentiating homework tasks 

Tahap kedua guru memberikan variasi pemberian PR, sehingga 

terdapat perbedaan proses pengerjaan PR dengan tugas yang sebelumnya. 

Perbedaan tersebut dapat dilihat dari tingkat kesulitan pengerjaan, gaya 

belajar dan susunan tugasnya. 

3. Moving from grading to checking—focusing on feedback 

Tahap ketiga guru mengubah cara penilaian dari memberi nilai 

menjadi meneliti sehingga penilaian tidak hanya sekedar memberikan angka 

tetapi memberikan feedback (umpan balik) kepada pekerjaan siswa, 

sehingga siswa mengerti letak kesalahan pengerjaan PRnya. 

4. Decriminalizing grading 

Pemberian nilai tidak begitu utama. Pemberian nilai hanya akan 

menentukan siswa mana saja yang akan menerima hukuman. Pemberian 

nilai nol pada pekerjaan siswa yang tidak selesai, bukan merupakan 

tanggungjawab yang harus diterima siswa. Pertanggungjawaban yang 

dilaksanakan adalah membuat siswa menyelesaikan PRnya. Nilai bukan 

merupakan gambaran atau refleksi dari tugas mana yang siswa pilih atau 

tugas mana yang dapat siswa selesaikan melainkan refleksi dari apa yang 
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siswa benar-benar pelajari. Apabila siswa yang miskin secara tidak seimbang 

mengalami kegagalan dalam mengerjakan PR, seharusnya siswa tersebut 

tidak dihukum karena lingkungan rumah yang menjadi penyebab kegagalan. 

5. Using completion strategies 

Guru sebaiknya mempertimbangkan strategi agar siswa dapat 

menyelesaikan PR tepat waktu dan lengkap. Ada beberapa alasan mengapa 

siswa tidak dapat menyelesaikan PR mereka, di antaranya: (1) siswa merasa 

PR yang diberikan terlalu berat atau terlalu lama bagi tingkat kecepatan 

pengerjaan siswa; (2) siswa hanya terpaku dengan tiga hal, bawa PR ke 

rumah, selesaikan (jika mampu) dan kembalikan kepada guru; (3) siswa 

sudah terlalu frustrasi dalam mengerjakan PR karena banyak yang gagal dan 

PR terlalu banyak; (4) siswa sudah terlalu banyak aktivitas lain di luar 

sekolah, sehingga tidak mempunyai waktu di rumah untuk mengerjakan PR; 

(5) alasan personal siswa, bisa berupa masalah keluarga, depresi atau 

kekhawatiran tersendiri dan lain-lain. Beberapa strategi yang dapat 

dilakukan di antaranya: menyediakan waktu beberapa menit dalam kelas 

untuk berdiskusi tentang tugas yang diberikan dan sebaiknya tidak 

memberikan informasi atau penjelasan tentang PR ketika jam berakhir atau 

ketika siswa sedang fokus berkemas-kemas untuk meninggalkan kelas, 

dengan begitu siswa akan mengerti apa yang seharusnya dilakukan dengan 

tugas tersebut. Memberikan kebebasan siswa untuk mengerjakan PR 

dengan temannya pada tugas-tugas tertentu. Mengatur waktu pengerjaan 

pada setiap tugas yang diberikan, ketika PR tersebut membutuhkan waktu 

pengerjaan yang lama maka guru memberikan batasan waktu pengerjaan 

yang sesuai. 

6. Establishing support programs 

Guru perlu mengadakan kegiatan khusus untuk pengerjaan PR, dapat 

berupa asistensi PR sepulang sekolah dan mempersingkat waktu 

pembelajaran satu kali dalam seminggu sehingga pada hari tersebut dapat 

digunakan siswa untuk fokus dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan 

rumahnya. Guru juga mempersilakan siswa untuk mengerjakan PR bersama 

tutor atau guru lesnya. 

Pemberian pekerjaan rumah menggunakan Six Steps To Effective 

Homework merupakan metode untuk membuat siswa lebih disiplin dalam 

menyelesaikan tugas. Pekerjaan rumah Six Steps To Effective Homework dapat 

diberikan setelah materi selesai diajarkan atau saat pertengahan proses 

pembelajaran, dengan menggunakan langkah-langkah tersebut dapat membuat 

sebuah pekerjaan rumah yang efektif.  

 



10 

 

B. Kerangka Berfikir 

Pemberian pekerjaan rumah atau PR oleh guru merupakan salah satu cara 

membuat siswa belajar di rumah. Pemberian pekerjaan rumah hendaknya dibuat agar 

siswa termotivasi untuk mengerjakan. Tingkat kesulitan pengerjaan PR dan lamanya 

waktu pengerjaan dapat membuat siswa enggan mengerjakan. Selain sulit, jangka 

waktu pengerjaan yang memakan waktu banyak namun harus dikumpulkan secepat 

mungkin, dapat membuat siswa tidak bisa mengatur waktu untuk melakukan kegiatan 

yang lain seperti belajar materi yang lain dan sebagainya. Ini menyebabkan rendahnya 

pencapaian belajar siswa, bisa dikatakan siswa memperoleh hasil belajar yang rendah. 

Hal ini tidak akan terjadi jika PR dibuat dengan tujuan yang jelas dan dipersiapkan 

dengan baik. Tujuan pemberian pekerjaan rumah akan tercapai jika guru memberikan 

pekerjaan rumah dengan takaran yang sesuai (memiliki batasan waktu yang jelas dan 

disesuaikan dengan banyaknya tugas yang harus diselesaikan) untuk setiap siswa yang 

memiliki karakteristik berbeda dan siswa tersebut menyelesaikan pekerjaaan rumah 

tepat waktu dan lengkap (dikerjakan semua). Pekerjaan yang siswa selesaikan 

nantinya akan dikoreksi oleh guru dan mendapat nilai serta feedback (umpan balik) 

dari guru. Hal ini serupa dengan langkah-langkah pemberian PR menggunakan Six 

Steps to Effective Homework oleh Vatterot. Pengajaran yang dilakukan akan 

menggunakan enam langkah tersebut dalam pemberian PR.  Maka, dalam penelitian 

ini akan menyajikan pengaruh dari menggunakan Six Steps to Effective Homework 

terhadap hasil belajar siswa kelas VII SMP Masehi Temanggung terutama di bidang 

pelajaran matematika. Berdasarkan keterangan di atas, kerangka berpikir dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

Kelompok  Responden  Pretest  Perlakuan  Posttest 

Kelas eksprerimen  R  O1  X  O2 

Kelas kontrol  R  O3  O4 

 

Gambar 2.1 

Diagram Kerangka Berpikir 

 

Keterangan:  

R : Responden 

X : Six Steps to Effective Homework 

O1 : Pretest pada kelas eksperimen 

O2 : Posttest pada kelas eksperimen 

O3 : Pretest pada kelas kontrol 

O4 : Posttest pada kelas kontrol 
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C. Penelitian yang Relevan 

Penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh para peneliti yang berkaitan 

dengan perbedaan hasil belajar matematika siswa menggunakan metode pemberian 

pekerjaan rumah, hasilnya sebagai berikut: 

Widyaningsih (2011) dengan penelitian yang berjudul Hubungan antara 

pemberian tugas rumah dengan hasil belajar IPS Siswa kelas 4 SDN Rawasari 03 Pagi. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara pemberian tugas 

rumah dengan hasil belajar IPS siswa SDN Rawasari 03 Pagi Jakarta Pusat. Hasilnya, 

dari 100% keberhasilan siswa mencapai hasil belajar terbaik 51,55% dipengaruhi oleh 

pemberian tugas rumah atau PR dan sisanya 48,45% dipengaruhi oleh faktor lain. Oleh 

karena itu, pemberian tugas rumah atau PR mempengaruhi hasil belajar IPS siswa SDN 

Rawasari 03 Pagi Jakarta Pusat. 

Jennifer M. Hayward (2010) The Effects Of Homework On Student’s 

Achievement, menyimpulkan bahwa jika guru memberikan PR tidak akan membuat 

prestasi siswa meningkat, tapi memberikan PR yang direncanakan dengan baik dan 

mempunyai tujuan dapat mempengaruhi prestasi siswa lewat cara yang positif. 

Sebanyak 71% siswa mengerjakan PR karena PR dapat membantu siswa dalam belajar, 

67% siswa mengerjakan PR untuk dapat mengembangkan keterampilan siswa. 

Empatbelas siswa dari 21 siswa menyatakan bahwa jika siswa berhasil dalam 

mengerjakan PR maka siswa juga berhasil pada saat evaluasi pembelajaran (tes) 

sehingga dapat memperoleh hasil belajar yang baik. 

Karyawati dkk. (2004) dengan penelitiannya yang berjudul Pengaruh Pemberian 

Tugas Pekerjaan Rumah dan Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Belajar. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pemberian Tugas Pekerjaan Rumah 

dan Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Belajar. Ada pengaruh yang positif dan 

signifikan variabel pemberian tugas pekerjaan rumah dan motivasi belajar terhadap 

prestasi belajar Mata Pelajaran Ekonomi siswa SLTP Negeri 2 Gombong Kabupaten 

Kebumen sebesar 25,7 %. Kesimpulannya, pemberian PR dapat mempengaruhi 

prestasi belajar siswa. 

Yuniarti dkk. (2009) dengan penelitian berjudul Pengaruh Perkerjaan Rumah 

(PR) dalam Meningkatkan Kemampuan Belajar Matematika Siswa Kelas II di SDN 01 

Waru. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pekerjaan Rumah (PR) 

dalam meningkatkan kemampuan belajar matematika pada siswa. Hasilnya, dari 25 

siswa yang mendapat perlakuan terdapat 17 siswa mengalami peningkatan dalam 

kemampuan belajarnya, 4 siswa kurang mengalami peningkatan dan 4 siswa belum 

mengalami peningkatan dalam belajarnya. Kesimpulannya, ada pengaruh yang 

signifikan pada tingkat kemampuan belajar matematika setelah siswa diberikan PR. 

Hariyanto (2008) dengan penelitian berjudul Studi Korelasi Antara Pemberian 

Tugas Pekerjaan Rumah (PR) dan Gaya Belajar Dengan Prestasi Belajar Bahasa Arab 
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Siswa Kelas VIII SMP Muhammadiyah Imogiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui korelasi terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas VIII SMP 

Muhammadiyah Imogiri. Hasilnya, r observasi (koefisien korelasi hasil perhitungan) 

yaitu sebesar 0,347 lebih kecil daripada harga r tabel, baik pada taraf signifikansi 5% 

yaitu sebesar 0,349, mauppun pada taraf signifikansi 1% yaitu sebesar 0,449. 

Kesimpulannya, tidak ada korelasi yang cukup segnifikan antara pemberian tugas 

pekerjaan rumah (PR) dengan prestasi belajar bahasa Arab siswa kelas VIII SMP 

Muhammadiyah Imogiri. 

Priyono (2008) dengan penelitian berjudul Pemberian Pekerjaan Rumah 

dengan Tingkat Kesukaran  Berjenjang dalam Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 

Kelas IIIA SMP 2 Kademangan Blitar. Pada siklus pertama peneliti memberikan 

pekerjaan rumah pada setiap pertemuan berupa 5 soal, dengan rincian 2 soal mudah 2 

soal sedang dan 1 soal sulit. Rata-rata yang dicapai hanya 6,4. Hasilnya, pada siklus 

kedua peneliti memberikan 5 soal dengan rincian 1 soal mudah 3 soal sedang 1 soal 

sulit, rata-rata yang dicapai menjadi 6,8. Pada siklus ketiga peneliti memberikan 10 

soal yang terdiri atas 5 soal mudah, 3 soal sedang dan 2 soal sulit, rata-rata yang 

dicapai meningkat menjadi 7,2. Kesimpulannya, pemberian pekerjaan rumah dengan 

tingkat kesukaran soal yang berjenjang pada setiap akhir pertemuan ternyata dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa jika dibandingkan tanpa memberikan pekerjaan 

rumah. 

 

D. Hipotesis 

Berdasarkan uraian di atas, maka diajukan rumusan hipotesis penelitian. 

Hipotesis penelitian ini adalah ada perbedaan hasil belajar matematika antara siswa 

kelas VII SMP Masehi Temanggung yang menggunakan dan tidak menggunakan 

metode Six Steps To Effective Homework Tahun Ajaran 2012/2013. 

 


