
BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 
2.1.1 Pengertian Belajar 

Pengertian belajar menurut Herman Hudoyo (1990) adalah suatu proses 
mendapat pengetahuan atau prengalaman sehingga mengubah tingkah laku .Melalui 
proses belajar maka seseorang akan mengalami perubahan yang komplek.Perubahan 
dapat terjadi pada tingkah laku,penambahan pengetahuan,sikap,ketrampilan serta 
kecakapan. Skinner berpandangan bahwa belajar adalah suatu perilaku. Pada saat orang 
belajar maka responya menjadi lebih baik dan sebaliknya bila tidak belajar responya 
menjadi menurun sedangkan menurut Gagne belajar adalah seperangkat proses kognitif 
yang mengubah sifat stimulasi lingkungan, melewati pengolahan informasi, menjadi 
kapasitas baru ( Dimyati, 2002-10). Sedangkan menurut kamus umum Bahasa Indonesia 
belajar diartikan berusaha ( berlatih dsb )supaya mendapat suatu kepandaian( 
Purwadarminta : 109 ) 

 Gagne (dalam  Siddiq, 2008) menyatakan bahwa belajar adalah suatu proses di 
mana suatu organisma berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman. Dari pengertian 
tersebut ada tiga unsur pokok dalam belajar, yaitu: proses, perubahan perilaku, dan 
pengalaman. 
 
1. Proses  

Belajar adalah proses mental dan emosional atau proses berfikir danmerasakan. 
Seseorang dikatakan belajar jika pikiran dan perasaannya aktif. 

 
2. Perubahan perilaku  
 Hasil belajar perubahan-perubahan perilaku atau tingkah laku seseorang yang belajar 

akan berubah atau bertambah perilakunya.  
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3. Pengalaman Belajar 

 Belajar adalah mengalami, dalam arti belajar terjadi di dalam interaksi antar individu 
dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. 
 Menurut William James, John Dewey, Jamescartel dan Edward (dalam Winataputra, 
2007) belajar adalah proses yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan aneka 
ragam kompetensi, skills and attitude.Kemampuan (competencies), keterampilan(skill) 

,dan sikap(attitude) tersebut diperoleh secara bertahap dan berkelanjutan mulai dari masa 
bayi sampai masa tua melalui rangkaian belajar sepanjang hayat. 
 Slameto  (dalam  Kurnia, 2007: 1-3) merumuskan belajar sebagai suatu proses usaha 
yang dilakukan individu untuk memperoleh perubahan tingkah laku secara keseluruhan 
sebagai hasil pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya. 
 Pembelajaran merupakan kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dengan 
bantuan guru dalam mencapai tujuannya.Tujuan pembelajaran adalah terwujudnya 
efisiensi dan efektivitas kegiatan belajar yang dilakukan siswa.Pihak-pihak yan terlibat 
dalam pembelajaran adalah guru dan siswa yang berinteraksi edukatif antara satu dengan 
yang lainnya.Isi kegiatan adalah materi belajar yang bersumber dari kurikulum suatu 
program pendidikan. Proses kegiatan adalah guru dan siswa yang berinteraksi edukatif 
antara satu dengan lainnya. Isi kegiatan adalah materi belajar yang bersumber dari 
kurikulum suatu program pendidikan. Proses kegiatan adalah langkah-langkah atau 
tahapan yang dilalui guru dan siswa dalam pembelajaran. 
 Pembelajaran merupakan upaya membelajarkan siswa Degeng (1989). Kegiatan 
pengupayaan ini akan mengakibatkan siswa dapat mempelajari sesuatu dengan cara 
efektif dan efisien. Upaya-upaya yang dilakukan dapat berupa analisis tujuan dan 
karakteristik studi dan siswa, analisis sumber belajar, menetapkan 
strategipengorganisasian,isi pembelajaran,menetapkan strategi penyampaian 
pembelajaran, menetapkan strategi pengelolaan pembelajaran, dan menetapkan prosedur 
pengukuran hasil pembelajaran. Oleh karena itu, setiap pengajar harus memiliki 
keterampilan dalam memilih strategi pembelajaran untuk setiap jenis kegiatan 
pembelajaran. Dengan demikian, dengan memilih strategi pembelajaran yang tepat dalam 
setiap jenis kegiatan pembelajaran, diharapkan pencapaian tujuan belajardapat terpenuhi. 
Gilstrap dan Martin (1975) juga menyatakan bahwa peran pengajar lebiherat kaitannya 
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dengan keberhasilan pebelajar, terutama berkenaan dengan kemampuan pengajar dalam 
menetapkan strategi pembelajaran. 

Belajar dalam penelitian ini diartikan segala usaha yang diberikan oleh guru agar 
mendapat dan mampu menguasai apa yang telah diterimanya dalam hal ini adalah 
pelajaran Matematika. 

2.1.2 Hasil Belajar  
 Menurut Gagne ( dalam Dimyati 1999:10-12) memaparkan bahwa hasil belajar 
terdiri dari informasi verbal yang berupa pengetahuan, ketrampilan, intelek, keterampilan 
motorik, sikap dan siasat kognitif. Untuk mengetahui seberapa penyampaian hasil belajar 
yang diperoleh individu (siswa) harus dilakukan suatu penilaian. Penilaian adalah suatu 
proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh 
melalui pengukuran hasil belajar, baik yang menggunakan instrument test maupun non 
test. 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 
menerima pengalaman belajarnya (Sudjana, 2004 :22). Sedangkan menurut Horwart 
Kingsley dalam bukunya Sudjana membagi tiga macam hasil belajar mengajar : (1). 
Keterampilan dan kebiasaan, (2).Pengetahuan dan pengarahan, (3). Sikap dan cita-cita 
(Sudjana, 2004 : 22).  
 Berdasarkan paparan di atas dapat di simpulan bahwa yang dimaksud dengan 
hasil belajar adalah suatu perubahan tingkah laku pada subyek belajar yang diinginkan, 
setelah proses kegiatan belajar dilalui dan dapat dilihat tingkat keberhasilan melalui 
penilaian dengan tes maupun non test. 
 Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar . 
Hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh dua faktor yakni faktor dari dalam diri 
siswa dan faktor dari luar diri siswa (Sudjana,1989 : 39). Dari pendapat ini faktor yang 
dimaksud adalah faktor dalam diri siswa perubahan kemampuan yang dimilikinya seperti 
yang dikemukakan oleh Clark (1981 : 21) menyatakan bahwa hasil belajar siswa disekolah 
70 % dipengaruhi oleh  kemampuan siswa dan 30% dipengaruhioleh lingkungan. Demikian 
juga faktor dari luar diri siswa yakni lingkungan yang paling dominan berupa kualitas 
pembelajaran (Sudjana, 2002 : 39). 
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 "Belajar  adalah suatu perubahan perilaku, akibat interaksi dengan 
lingkungannya" (Ali Muhammad, 204 : 14). Perubahan perilaku dalam proses belajar 
terjadi akibat dari interaksi dengan lingkungan. Interaksi biasanya berlangsung secara 
sengaja.Dengan demikian belajar dikatakan berhasil apabila terjadi perubahan dalam diri 
individu.Sebaliknya apabila terjadi perubahan dalam diri individu maka belajar tidak 
dikatakan berhasil. 

Hasil belajar siswa dipengaruhi oleh kemampuan siswa dan kualitas 
pengajaran.Kualitas pengajaran yang dimaksud adalah profesional yang dimiliki oleh 
guru.Artinya kemampuan dasar guru baik di bidang kognitif (intelektual), bidang sikap 
(afektif) dan bidang perilaku (psikomotorik). 

Dari beberapa pendapat di atas, maka hasil belajar siswa dipengaruhi oleh dua 
faktor dari dalam individu siswa berupa kemampuan personal (internal) dan faktor dari luar 
diri siswa yakni lingkungan. Dengan demikian hasil belajar adalah sesuatu yang dicapai 
atau diperoleh siswa berkat adanya usaha atau fikiran yang mana hal tersebut dinyatakan 
dalam bentuk penguasaan, pengetahuan dan kecakapan dasar yang terdapat dalam 
berbagai aspek kehidupan sehingga nampak pada diri indivdu penggunaan penilaian 
terhadap sikap, pengetahuan dan kecakapan dasar yang terdapat dalam berbagai aspek 
kehidupan sehingga nampak pada diri individu perubahan  tingkahlaku secara 
kuantitatif. 

 
2.1.3 Matematika 

Istilah Matematika berasal dari bahasa Yunani “Mathematikos” secara ilmu pasti, 
atau “Mathesis” yang berarti ajaran, pengetahuan abstrak dan deduktif, dimana 
kesimpulan tidak ditarik berdasarkan pengalaman keindraan, tetapi atas kesimpulan yang 
ditarik dari kaidah – kaidah  tertentu melalui deduksi (Ensiklopedia Indonesia). 

Dalam Garis Besar Program Pembelajaran ( GBPP )terdapat istilah Matematika 
Sekolah yang dimaksudnya untuk memberi penekanan bahwa materi atau pokok bahasan 
yang terdapat dalam GBPP merupakan materi atau pokok bahasan yang diajarkan pada 
jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (Direkdikdas : 1994 ) 
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Matematika timbul karena pikiran-pikiran manusia berhubungan dengan ide dan 
penalaran.Ide-ide yang dihasilkan oleh pikiran-pikiran manusia itu merupakan sistem-
sistem yang bersifat untuk menggambarkan konsep-konsep abstrak, dimana masing-
masing sistem bersifat deduktif sehingga berlaku umum dalam menyelesaikan maslah. 
Sehubungan dengan hal di atas Hudoyo (1988:3) menyatakan matematika berkenaan 
dengan ide-ide (gagasan-gagasan), struktur-struktur dan hubungan-hubungan yang diatur 
secara logik sehingga matematika itu berkaitan dengan konsep-konsep abstrak.Suatu 
kebenaran matematika dikembangkan berdasarkan atas alasan logik yang menggunakan 
pembuktian deduktif. 

 Pengertian belajar matematika yang dikemukakan oleh JeromeBrunner (Herman 
Hudoyo,1988:56) mengatakan bahwa belajar matematika adalah belajar tentang konsep-
konsep dan struktur-struktur matematika yang terdapat dalam materi yang dipelajari serta 
menjalankan hubungan antara konsep-konsep dan struktur – struktur itu . Lain dari itu 
peserta didik lebih mudah mengingat matematika itu bila yang dipelajari merupakan pola 
yang berstruktur. 

 Dengan memahami konsep dan struktur akan mudah terjadinya transfer. Di 
dalam belajar matematika, Brunner hampir selalu menilai dengan memusatkan keteraturan 
intuitif peserta didik yang sudah dimiliki itu .Ini berarti peserta didik dalam belajar haruslah 
terlihat aktif mentalnya yang dapat diperhatikan keaktifan fisiknya.  

 Selanjutnya Brunner (Herman Hudaya,1988:57) menuliskan anak berkembang 
dalam tiga tahap.Tiga tahap perkembangan mental itu adalah : 

a. Enactive 
Dalam tahapan ini proses anak-anak di dalam belajar akan menggunakan 
/memanipulasi obyek-obyek secara langsung. 
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b.  Econic 

Tahap ini menyatakan bahwa kegiatan anak-anak mulai menyangkut mental 
yangmerupakan gambaran dan obyek-obyek. Dalam hal ini anak – anak tidak 
memanipulasi obyek-obyek seperti dalam tahap enactive,melainkan sudah dapat ada lagi 
memanipulasi dengan menggunakan dari obyek. 

c. Simbolic 
Tahap akhir ini menurut Brunner merupakan tahap manipulasi simbol- simbol 

secara langsung dan tidak ada lagi kaitannya dengan obyek- obyek. 

 Secara garis besar Brunner mengemukakan empat teori belajar sebagai berikut : 

a. Teorema kontruksi ( construction theorem ) 
Teori ini mengatakan bahwa cara berfikir seorang peserta didik untukmenilai belajar 

konsep dan prinsip di dalam belajar matematika pesertadidik akan sangat terbantu sekali 
dengan adanya benda kongkrit. 
b. Teorema notasi ( notation theorem ) 

Teori ini menyatakan bahwa kontruksi permulaan belajar dibuat lebih sederhana 
secara kognitif dan dapat dimengerti lebih baik oleh peserta didik, jika kontruksi itu 
menurut notasi yang sesuai dengan perkembangan mental peserta didikdiharapkan dapat 
mengembangkan gagasan-gagasan berupa prinsip-prinsip kreasi baru. 
c. Teorema perbedaan dan variasi ( contrast theorem ) 

Teori ini menyatakan bahwa prosedur belajar gagasan matematika yang berjalan dari 
kongkret menuju abstrak harus disertai perbedaan dan variasi, suatu konsep matematika 
akan lebih bermakna bagi peserta didik,jika konsep itu dibandingkan dengan konsep lain. 
d. Teori konektivitas ( conectivity theorem ) 

Teori ini menyatakan bahwa di dalam konsep matematika struktur danketerampilan 
dihubungkan dengan konsep, struktur, dan keterampilan.Perubahan tingkah 
laku sebagai hasil belajar matematika mempunyaiempat aspek: fakta, konsep, prinsip, dan 
skill. 
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Menurut Pandoyo (1984:3-5) pengertian tersebut di atas adalah sebagai berikut : 
a. Fakta adalah sesuatu yang sesuai dengan kenyataan atau sesuatu yang sesuai 

dengankeadaan yang sebenarnya.contoh : simbol, angka, dan notasi. 
b. Konsep adalah ide abstrak yang memungkinkan kita untukmengelompokkan benda-

benda (obyek) ke dalam contoh atau bukan contoh.Konsep ini memiliki tiga dimensi 
yaitu : 

1) Internalisasi pengembangan pola mental yang memberikan pada kita untuk 
merasakanmenggunakan konsep tersebut. 

2) Verbalisasi atau kemampuan mendefinisikan konsep tersebut. 
3) Nama, artinya mengetahui nama yang pada konsep –konsep. 

c. Prinsip sebagai pola hubungan fungsional antara konsep-konsep.prinsippokok disebut 
hukum atau teorema yang disajikan dalam bentuk rumus. Contoh prinsip adalah 
penjumlahan dari bilangan real adalah komulatif, dua garis lurus yang tidak sejajar 
dan terletak dalam satu bidang datar akan berpotongan di satu titik. 

d. Skil (keterampilan) adalah keterampilan mental untuk menjalankan 
prosedur untuk menyelesaikan masalah atau suatu kemampuan memberikan 
jawaban yang benar dan cepat.Contoh skil adalah kemampuan dapat menyelesaikan 
soal materi nilai tempat. (Amin Suyitno, dkk,1997:41) materi yang disajikan pada 
umumnya terdiri dari dua bagian utama. Bagian pertama adalah uraian, sedang 
bagian kedua adalah latihan. Kedua bagian tersebut merupakan bagian yang tak 
terpisahkan. Artinya mempelajari matematika mencakup dua bagian yaitu bagian teori 
yang mempelajari fakta, konsep, dan prinsip serta bagian lain yaitu berlatih 
keterampilan mempergunakan konsep dan prinsip untuk menyelesaikan soal-soal 
matematika 
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2.1.4  Metode Pemberian Tugas   
1. Konsep dan Pengertian Metode Pemberian Tugas 

Metode pemberian tugas adalah merupakan suatu metode mengajar yang diterapkan 
dalam proses belajar mengajar, yang biasa disebut dengan metode pemberian tugas. 
Banyak pengertian tentang metode pemberian tugas menurut para ahli antara lain : 
Menurut Sumantri M Permana J, (1998:15) “Bahwa metode pemberian tugas atau 
penugasan diartikan sebagai suatu cara interaksi belajar mengajar yang ditandai dengan 
adanya tugas dari guru untuk dikerjakan peserta didik di sekolah ataupun di rumah secara 
perorangan atau berkelompok”. Menurut Tabrani R, (1996: 14) “metode pemberian tugas 
merupakan salah satu cara penyajian bahan pelajaran diman guru memberikan tugas agar 
siswa giat belajar. Metode pemberian tugas dapat dilaksanakan dengan cara : membuat 
rangkuman, membuat makalah/ paper, menjawab pertanyaan atau menyelesaikan soal-
soal tertentu, mengadakan observasi atau wawancara, mengadakan latihan, 
mendemonstrasikan sesuatu dan, menyelesaikan pekerjaan tertentu.” 

Selain itu pendapat lain tentang metode pemberian tugas pada umumnya ditandai 
suatu pembahasan pertanyaan dan jawaban, dimana guru mengajukan pertanyaan dan 
para siswa menyediakan sejumlah jawaban berdasarkan sebuah buku teks atau penyajian 
pendek guru sebelum pemberian tugas. Secara logis metode pemberian tugas bergantung 
pada umpan balik personal, yakni umpan balik yang ditujukan kepada setiap penjawab 
secara pribadi”. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa metode pemberian tugas adalah 
metode penyajian bahan diman guru memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan 
kegiatan belajar. Tugas yang dikerjakan oleh siswa dapat dilakukan di dalam kelas, di 
halaman sekolah, laboratorium, di perpustakaan dan di rumah siswa atau di mana saja 
asal tugas tersebut dapat di kerjakan. 

Metode pemberian tugas ini diberikan dengan berbagai jenis macamnya tergantung 
pada tujuan yang akan dicapai seperti tugas meneliti, tugas menyusun laporan 
(lisan/tertulis) tugas motorik (pekerjaan) karena dirasakan bahan pelajaran terlalu banyak 
dan mungkin belum tersampaikan tetapi waktu kurang seimbang. Dengan metode ini 
diharapkan bahan pelajaran dapat selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan. 
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Biasanya guru memberikan tugas itu sebagai pekerjaan rumah. Akan tetapi 
sebenarnya ada perbedaan antara pekerjaan rumah dan pemberian tugas seperti halnya 
yang dikemukakan : Roestiyah dalam bukunya “Didaktik Metodik” yang mengatakan : “ 
Untuk pekerjaan rumah, guru menyuruh siswa untuk mengerjakan soal-soal dan membaca 
dari buku dirumah, dua hari lagi memberikan pertanyaan dikelas. Tetapi dalam pemberian 
tugas guru menyuruh membaca. Juga  menambah tugas (1),cari buku lain untuk 
membedakan(2), pelajari keadaan orangnya”(roestiyah, 1996 : 75 ). 

Dalam buku lainnya yang berjudul Startegi Belajar Mengajar hal.132, Roestiyah 
mengatakan teknik pemberian tugas memiliki tujuan agar siswa menghasilkan hasil belajar 
yang lebih mantap, karena siswa melaksanakan latihan-latihan selama melakukan tugas, 
sehingga pengalaman siswa dalam mempelajari sesuatu menjadi lebih terintegrasi. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa metode pemberian tugas adalah 
metode penyajian bahan diman guru memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan 
kegiatan belajar. Tugas yang dikerjakan oleh siswa dapat dilakukan di dalam kelas, di 
halaman sekolah, laboratorium, di perpustakaan dan di rumah siswa atau di mana saja 
asal tugas tersebut dapat di kerjakan. 

Metode pemberian tugas ini diberikan dengan berbagai jenis macamnya tergantung 
pada tujuan yang akan dicapai seperti tugas meneliti, tugas menyusun laporan 
(lisan/tertulis) tugas motorik (pekerjaan) karena dirasakan bahan pelajaran terlalu banyak 
dan mungkin belum tersampaikan tetapi waktu kurang seimbang. Dengan metode ini 
diharapkan bahan pelajaran dapat selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan.   

Adapun langkah-langkah yang harus dilaksanankan dalam penggunaan metode 
pemberian tugas antara lain : 
a. Fase pemberian tugas 

Tugas yang diberikan kepada siswa hendaknya mempertimbangkan : 
1) Tujuan yang akan dicapai 
2) Jenis tugas yang jelas dan tepat sehingga akan dimengerti apa yang ditugaskan 
3) Sesuai dengan kemampuan siswa 
4) Ada petunjuk dan sumber yang dapat membantu pekerjaan siswa 
5) Sediakan waktu yang cukup 
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b. Fase pelaksanaan tugas 
Fase ini menentukan siswa untuk melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk guru 
dan tujuan yang harus dicapai. Adapun langkah-langkahnya adalah : 

1) Adanya bimbingan / pengawasan oleh guru 
2) Berikan dorongan dan motivasi agar siswa mau bekerja 
3) Mengawasi pekerjaan siswa agar dikerjakan sendiri oleh siswa bukan oleh orang lain. 

 

c. Fase mempertanggung jawabkan tugas 
Pada fase ini siswa harus mempertanggung jawabkan pekerjaannya baik dalam 

laporan lisan ataupun tulisan. Fase ini disebut juga dengan istilah resistensi. Hal yang 
harus dikerjakan dalem fase ini antara lain : 
1) Membuat laporan tulisan atau lisan 
2) Adanya tanya jawab dan diskusi hasil dari pekerjaan tersebut 
3) Adanya penilaian hasil kerja siswa 

2.  Tujuan Metode Pemberian Tugas 

    Metode pemberian tugas digunakan dengan tujuan agar siswa dapat 
melaksanaakan tugas-tugas yang diberikan dapat diselesaikan dengan baik, disamping itu 
dalam melaksanakan tugas akan memperluas dan memperkaya pengetahuan serta 
keterampilan siswa. Tugas yang diberikan kepada siswa harus dikerjakan. Pemberian 
tugas dapat diberikan secara individual ataupun secara kelompok. 

       Dalam pelaksanaan pemberian tugas ada beberapa teknik yang perlu diperhatikan 
antara lain : 
1) Merumuskan tujuan dari tugas yang diberikan  
2) Mempertimbangkan betul-betul apakah pemilihan teknik pemberian tugas dapat 

mencapai tujuan yang diharapkan 
3) Merumuskan tugas dengan jelas dan mudah dimengerti siswa 
4) Isi tugas harus mudah dalam mencari buku sumber atau pendukung dalam 

mengerjakan tugas 
5) Harus ada hasil atau laporan dari tugas yang diberikan  
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. Dalam pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan metode pemberian 
tugas di tandai oleh indikator-indikator antara lain : 
a. Derajat partisipasi dan responsif siswa tinggi. Para siswa berperan secara aktif dan 

merespon dalam proses pembelajaran misalnya merumuskan sesuatu masalah dan 
mencari jawabannya. 

b. Keterlibatan siswa dalam pembuatan/pelaksanaan tugas. Pada dasarnya sajak 
disusun perencanaan tugas para siswa dapat sertanya dengan cara mengusulkan 
tugas yang diinginkannya dengan asumsi bahwa tugas tersebut sesuai dengan 
asumsi bahwa tugas tersebut aeauai dengan kemampuannya ataupun pada waktu 
penilaian siswa dapat aktif dalam menilai tugas-tugas yang lain. 

c. Dalam pelaksanaan metode pemberian tugas hendaknya dipadukan dengan 
penggunaan media atau alat pengajaran serta berbagai fasilitas belajar agar lebih 
menarik bagi siswa dalam mengerjakan tugas-tugasnya. 

d. Kondisi lingkungan kelas/sekolah turut berpengaruh terhadap pelaksanaan 
pembelajaran terhadap pemberian tugas. Lingkungan kelas/sekolah yang kondusif 
akan menciptakan suasana yang nyaman bagi siswa dalam mengerjakan tugasnya. 

  Penggunaan metode pemberian tugas mempunyai kelebihan-kelebihan antara 
lain: 

a. Membuat siswa aktif dalam belajar 
b. Merangsang siswa dalam belajar di dalam sekolah maupun di luar sekolah 
c. Mengembangkan kemandirian siswa 
d. Lebih meyakinkan tentang apa yang dipelajari lebih mendalam dan memperluas 

materiyang ditugaskan 
e. Gairah belajar siswa meningkat karena adanya variasi dalam pembelajaran yang 

diberikan oleh guru 
f. Membina tanggung jawab dan disiplin siswa 
g. Mengembangkan kreatifitasan dan kemampuan berfikir siswa 
h. Membina kebiasaan siswa untuk mencari dan mengolah informasi sendiri dan bahan 

materi yang ditugaskan 
          Selain kelebihan-kelebihan metode pemberian tugas mempunyai beberapa 

kelemahan antara lain : 
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a. Sulit mengontrol siswa apakah belajar sendiri atau dikerjakan orang lain 
b. Sulit memberi tugas yang sesuai dengan perbedaan individu siswa  
c. Tugas yang monoton dapat membosankan siswa 
d. Tudas yang banyak dan sering membuat beban dan keluhan siswa 
e. Tugas kelompok dikerjakaan orang tertentu atau siswa yang rajin dan pintar (Sumarti, 

1999 : 63). 
  Dari kelemahan-kelemahan dari penggunaan metode pemberian tugas ini untuk 

menguranginya ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan antara lain : 
a. Dalam memberikan tugas guru harus benar-benar mengawasi siswa dalam 

mengerjakan tugas yang diberikan 
b. Dalam tugas kelompok untuk membuat siswa semuanya mengerjakan maka tugas 

guru harus melakukan pendekatan kelompok dan melakukan penilaian proses. 
Memberikan bimbingan dengan cara mendekati kelompok satu persatu secara 
bergiliran agar setiap siswa aktif dalam mengerjakan tugas dikelompoknya. 

c. Dalam memberikan tugas hendaknya guru memberikan variasi dalam mengajar 
contohnya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan menggunakan media 
atau alat pengajaran. 

 
Perlu dipahami bagi seorang guru bahwa waktu belajar siswa di sekolah sangat 

terbatas untuk menyajikan sejumlah materi pelajaran yang telah ditetapkan dalam 
kurikulum. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut guru perlu memberikan tugas-tugas 
kepada siswa diluar jam pelajaran, baik secara perorangan maupun kelompok. Dalam 
hubungan ini, guru sangat diharapkan agar setelah memberikan tugas kepada siswa 
supaya dicek atau diperiksa pada pertemuan berikutnya apakah sudah dikerjakan oleh 
siswa atau tidak.Kesan model pengajaran seperti ini memberikan manfaat yang banyak 
bagi siswa, terutama dalam meningkatkan aktivitas dan motivasi belajarnya.  
 Teknik pemberian tugas atau resitasi biasanya digunakan dengan tujuan agar 
siswa memiliki hasil belajar yang lebih mantap, karena siswa melaksanakan latihan-latihan 
selama mengerjakan tugas. Dari proses seperti itu, siswa dalam mempelajari sesuatu 
dapat lebih terintegrasi akibat pendalaman dan pengalaman siswa yang berbeda-beda 
pada saat menghadapi masalah atau situasi yang baru. Disamping itu, siswa juga dididik 

http://aadesanjaya.blogspot.com/2011/05/motivasi-belajar-siswa.html
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untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, aktivitas dan rasa tanggung jawab 
serta kemampuan siswa untuk memanfaatkan waktu belajar secara efektif dengan mengisi 
kegiatan yang berguna dan konstruktif.  
Bagi seorang guru dalam menerapkan metode pemberian tugas tersebut diharapkan 
memperjelas sasaran atau tujuan yang ingin dicapai kepada siswa.Demikian halnya 
dengan tugas sendiri, jangan sampai tidak dipahami tidak dengan jelas oleh siswa tentang 
tugas yang harus dikerjakan. 

Dalam penggunaan metode pemberian tugas atau resitasi, siswa memiliki 
kesempatan yang besar untuk membandingkan antara hasil pekerjaannya dengan hasil 
pekerjaan orang lain. Ia juga dapat mempelajari dan mendalami hasil uraian orang lain. 
Kesemuanya itu dapat memperluas cakrawala berfikir siswa, meningkatkan pengetahuan 
dan menambah pengalaman berharga bagi siswa. 
Sebagai petunjuk dalam penerapan metode pemberian tugas Roestiyah N.K (1989) 
mengemukakan perlunya memperhatikan langkah-langkah berikut: 

1. Merumuskan tujuan khusus dari tugas yang diberikan. 
2. Pertimbangkan betul-betul apakah pemilihan teknik pemberian tugas itu telah tepat 

untuk mencapai tujuan yang anda rumuskan. 
3. Anda perlu merumuskan tugas-tugas dengan jelas dan mudah dimengerti. 

 Dalam menerapkan metode pemberian tugas seperti dikemukakan di atas, guru 
hendaknya memahami bahwa suatu tugas yang diberikan kepada siswa minimal harus 
selalu disesuaikan dengan kondisi obyektif proses belajar mengajar yang dihadapi, 
sehingga tugas yang diberikan itu betul-betul bermakna dan dapat menunjang efektifitas 
pengajaran. Berbicara lebih jauh mengenai penerapan metode pemberian tugas, seringkali 
diterjemahkan oleh sebahagian orang hanya terkait dengan pekerjaan rumah yang 
diberikan kepada siswa.  
 
Akan tetapi sebenarnya metode ini harus dipahami lebih luas dari pekerjaan rumah karena 
siswa dalam melakukan aktivitas belajarnya tidak mutlak harus dilakukan di rumah, 
melainkan dapat dilaksanakan di sekolah, di laboratorium atau di tempat-tempat lainnya 
yang memungkinkan untuk menyelesaikan tugas. Sehubungan dengan ini Nana Sudjana 
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(1989) mengemukakan bahwa; Tugas dan resitasi tidak sama dengan pekerjaan rumah, 
tetapi jauh lebih luas dari itu. Tugas bisa dilaksanakan di rumah, di sekolah, di 
perpustakaan, dan tempat lain. Tugas dan resitasi merangsang anak untuk aktif belajar 
diberikan secara individual atau dengan kelompok. 
Penguasaan itu tidak harus selalu didiktekan oleh guru melainkan dapat berasal dari 
perencanaan kelompok, sehingga kelompok dapat membagi tugas kepada anggotanya 
secara baik menurut minat dan kemampuannya.Jelasnya bahwa penguasaan yang 
diberikan kepada siswa harus selalu dirumuskan dengan seksama agar tugas itu tidak 
terlalu memberatkan siswa dan juga tidak membosankan.Ini tidak berarti bahwa tugas itu 
tidak boleh sukar.Bahkan senantiasa diharapkan menciptakan suatu kondisi yang 
memungkinkan pemberian tugas yang menantang buat siswa. 
 Menurut Sutomo (1993) bahwa metode pemberian tugas dapat digunakan 
apabila : 

1. Suatu pokok bahasan tertentu membutuhkan latihan atau pemecahan yang lebih 
banyak di luar jam pelajaran yang melibatkan beberapa sumber belajar. 

2. Ruang lingkup bahan pengajaran terlalu luas, sedangkan waktunya terbatas. Untuk 
itu guru perlu memberikan tugas. 

3. Suatu pekerjaan yang menyita waktu banyak, sehingga tidak mungkin dapat 
diselesaikan hanya melalui jam pelajaran di sekolah. 

4. Apabila guru berhalangan untuk melaksanakan pengajaran, sedangkan tugas yang 
harus disampaikan kepada murid sangat banyak. Untuk itu pemberian tugas perlu 
diberikan melalui bimbingan guru lain yang menguasai bahan pengajaran yang 
dipegang oleh guru yang berhalangan tadi. 

Beberapa jenis tugas penugasan dianggap sudah ditunaikan apabila siswa telah 
mengerjakannya. Di sini tidak diperlukan standar minimum.Akan tetapi jika suatu 
keterampilan tertentu ingin dikembangkan, maka tolok ukur penilaian perlu ditentukan dan 
disampaikan kepada siswa, sehingga mereka berkesempatan untuk mempraktekkan 
keterampilan itu dengan memuaskan. Demikian pula jika penugasan itu berupa laporan 
atau makalah yang harus dipersiapkan, para siswa sedapat mungkin sering diberitahu apa 
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saja target atau sasaran yang diharapkan dari mereka atau dari tugas yang diberikan, 
sehingga mereka memiliki cukup pedoman dalam bekerja menyelesaikan tugas-tugasnya. 
 

Mengingat pentingnya metode pemberian tugas dalam proses belajar, sehingga 
dalam mencermati hal itu kalangan ahli pendidikan banyak memberikan petunjuk dan 
penekanan khusus yang berkaitan dengan jenis dan metode pemberian tugas kepada 
siswa. Kesemuanya berorientasi pada pencapaian hasil belajar yang lebih 
baik.Sehubungan dengan itu Tim Didaktik Metodik Kurikulum IKIP Surabaya (1993) 
menegaskan bahwa “tugas yang harus dilakukan siswa perlu jelas.Ini berarti bahwa guru, 
dalam memberikan tugas, harus menjelaskan aspek-aspek yang perlu dipelajari siswa, 
agar siswa tidak merasa bingung apa yang harus dipentingkan jika aspek-aspek yang 
diperhatikan sudah jelas, maka perhatian siswa waktu belajar akan lebih dipusatkan pada 
aspek-aspek yang dipentingkan itu”. 
 

Dengan pengertian lain tugas ini jauh lebih luas dari pekerjaan rumah karena metode 
pemberian tugas diberikan dari guru kepada siswa untuk diselesaikan dan dipertanggung 
jawabkan. Siswa dapat menyelesaikan di sekolah, atau dirumah atau di tempat lain yang 
kiranya dapat menunjang penyelesaian tugas tersebut, baik secara individu atau 
kelompok. Tujuannya untuk melatih atau menunjang terhadap materi yang diberikan dalam 
kegiatan intra kurikuler, juga melatih tanggung jawab akan tugas yang diberikan. Lingkup 
kegiatannya adalah tugas guru bidang studi di luar jam pelajaran tatap muka. Tugas 
ditetapkan batas waktunya, dikumpulkan, diperiksa, dinilai, dan dibahas tentang hasilnya.  

Demikianlah sedikit ulasan tentang metode pemberian tugas. Semoga bermanfaat. 
Ada berbagai metode pembelajaran yang akan saya tuliskan setelah metode pemberian 
tugas. Selamat menjadi guru yang baik dan profesional. 

 

 

 

http://aadesanjaya.blogspot.com/2011/05/metode-pemberian-tugas.html
http://aadesanjaya.blogspot.com/2011/05/blogilicious-de-surabaya.html
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2.2 Kajian Hasil –Hasil Penelitian Yang Relevan 

Penelitian mengenai pokok bahasan ini sudah pernah dilakukan oleh peneliti 
terdahulu sehingga dalam hal ini peniliti bukanlan satu-satunya yang meneliti masalah 
tersebut .Hasil-hasil peneliti terdahulu dikemukakan dengan maksud untuk mendukung 
hipotesis dalam penelitian ini. Adapun hasil penelitian tersebut antara lain: 

Menurut Ahmad Fitriansyah,S.Pd. (2010), dalam penelitiannya yang berjudul 
”Perbaikan Pembelajaran Matematika Materi Pokok Menentukan KPK Dan FPB Pada 
Siswa SDN 012 Long IKIS Tahun Pelajaran 2009/2010 semester II.Berdasarkan hasil 
penelitian bahwa penggunaan metode pemberian tugas secara individu sangat 
mempermudah guru dalam mengidentifikasi masalah kesulitan belajar siswa terhadap 
materi pelajarandan penjelasan guru secara jelas dan sistematik sesuai dengan pelajaran 
dapat meningkatkan hasil belajar. 

Menurut penelitian Khotimah (2009),yang berjudul” Peningkatan Hasil belajar  
Matematika Pada Pokok Bahasan Penjumlahan Dan Pengurangan Pecahan Desimal 
Melalui Kelompok-Kelompok Kecil Bagi Siswa Kelas VI SDN Sumberwuluh 01 Tahun 
Ajaran 2008/2009.Berdasarkan hasil analisis tes siklus I diperoleh rata-rata kelas 82,8 ada 
5 siswa(16,7% )belum tuntas 25 (83,3%) siswa sudah tuntas.Kendala siswa yang belum 
tuntas karena kurang aktif dalam diskusi kelompok dan tidak sungguh-sungguh dalam 
mengerjakan tugas (LKS) sehingga menggalami kesulitan dalam mengerjakan tes Siklus I 
I .Dalam pelaksanaan siklus II cukup berhasil. Karena hasil nilai rata-rata tes siklus I 
mencapai 82,8 sedang ketuntasan belajar 83,3% dan nilai rata - rata tes akhir siklus II 
mencapai 80,8, serta ketuntasan belajar mencapai 80%. Berarti sudah melebihi indikator 
keberhasilan yang ditetapkan yaitu nilai rata-rata kelas 7,0 dan ketuntasan belajar 75%. 
Dari uraian di atas, hipotesis tindakan pada pelaksanaan siklus I dan siklus II dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa pada pokok bahasan penjumlahan dan pengurangan 
pecahan desimal bagi siswa kelas VI SD Sumberwuluh 01Tahun Ajaran 2008/2009. 
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2.3 Kerangka Pikir 
 Berdasarkan uraian pembelajaran matematika dan materi yang harus dicapai dalam 
penelitian menggunakan kerangka berfikir sebagai berikut : 

1. Pada pembelajaran awal guru belum menggunakan metode pemberian tugas 
sehingga prestasi bejajar masih rendah. 

2. Pada siklus I pembelajaran menggunakan metode pemberian tugas secara kelompok 
besar sehingga diharapkan pada pokok bahasan KPK dan FPB hasil belajarnya 
mengalami peningkatan ketuntasan belajar menjadi 72,7 % 

3. Pada siklus II pembelajaran menggunakan metode pemberian tugas secara kelompok 
kecil dan individu dengan peningkatan ketuntasan menjadi 86,4 % 

 
2.4 Hipotesis Tindakan 

 Berdasarkan landasan teori dan kerangka berfikir yang telah diuraikan peneliti maka 
dapat dirumuskan hipotesis tindakan sebagai berikut : “Penggunaan metode pemberian 
tugas dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pemecahan masalah KPK dan FPB.” 
  


