
1 

UPAYA PENINGKATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA DAN 
PRESTASI BELAJAR DENGAN MENGGUNAKAN METODE 

PEMBERIAN TUGAS MATA DIKLAT PRAKTEK DASAR 
KONTRUKSI BANGUNAN  PADA SISWA KELAS X TKK 
SMK N 2 SURAKARTA TAHUN PELAJARAN  2009/2010 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SKRIPSI 
 

Oleh : 
 
 

SUKAMTO 

X 1508503 
 
 
 
 
 
 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 
UNIVERSITAS SEBELAS MARET 

SURAKARTA 
2010 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 
 

2 

UPAYA PENINGKATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA DAN 
PRESTASI BELAJAR DENGAN MENGGUNAKAN METODE 

PEMBERIAN TUGAS MATA DIKLAT PRAKTEK DASAR 
KONTRUKSI BANGUNAN  PADA SISWA KELAS X TKK 
SMK N 2 SURAKARTA TAHUN PELAJARAN  2009/2010 

 

 
 
 

 

 

Oleh: 
 

SUKAMTO 

X 1508503 
 

Skripsi  
Ditulis dan diajukan untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana 

Pendidikan Program Studi Pendidikan Teknik  Sipil Bangunan 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 
UNIVERSITAS SEBELAS MARET 

SURAKARTA 
2010 

 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 
 

3 

PERSETUJUAN 

 

 

 Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji 

Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 

Surakarta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persetujuan Pembimbing : 

 

 

 

Pembimbing I 

 

 

 

Drs. H.Sutrisno,ST,MPd     
NIP. 195307271980031002 

 

 

 

Pembimbing II 

 

 

 

            Drs. Suhardjono,M.Si                        
NIP. 195105051981031004 

 

 
 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 
 

4 

PENGESAHAN 

 

 Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta dan diterima 

untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan 

 

 Hari  : Kamis 

 Tanggal : 8 Juli 2010 

 

Tim Penguji Skripsi  : 

 

 Nama Terang     Tanda Tangan 

 

Ketua  : Drs. AG. Thamrin, M.Pd, Msi  1.  . . . . . . . . . . . . . 

  

Sekretaris : Drs. Agus Efendi, M.Pd   2.  . . . . . . . . . . . . . 

 

Anggota I : Drs. H. Sutrino,ST, M.Pd   3.  . . . . . . . . . . . . . 

  

Anggota II : Drs. Suhardjono,M.Si                          4.  . . . . . . . . . . . . . 

 

 

 

Disyahkan oleh : 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Sebelas Maret 

 

 

Prof. Dr. H. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd, 

NIP. 19600727 198702 1 001 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 
 

5 

ABSTRAK 

 

Sukamto. UPAYA PENINGKATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA DAN 
PRESTASI BELAJAR DENGAN MENGGUNAKAN METODE 
PEMBERIAN TUGAS MATA DIKLAT PRAKTEK DASAR KONTRUKSI 
BANGUNAN  PADA SISWA KELAS X TKK SMK N 2 SURAKARTA 
TAHUN PELAJARAN  2009/2010 Skripsi. Surakarta : Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta,  Juni 2010. 
 

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui ada tidaknya 
peningkatan aktivitas  belajar siswa dengan menggunakan metode pemberian 
tugas mata diklat Praktek dasar kontruksi bangunan  pada siswa X TKK tahun 
pelajaran 2009/2010. (2) untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan prestasi 
belajar siswa dengan menggunakan metode pemberian tugas mata diklat Praktek 
dasar kontruksi bangunan  pada siswa X TKK tahun pelajaran 2009/2010 

Penelitian dilaksanakan selama 3 bulan di mulai dari bulan Maret 
sampai dengan bulan Mei 2010, bertempat di SMK N 2 Surakarta. Adapun 
sebagai subyek penelitian ini adalah siswa kelas X TKK (Teknik Kontruksi Kayu) 
dengan jumlah siswa 26 anak. Prosedur penelitian yang digunakan adalah 
prosedur Penelitian Tindakan Kelas dengan menggunakan 3 siklus. Sedangkan 
teknik yang digunakan untuk pengumpulan data adalah pada prestasi belajar 
menggunakan soal ulangan berbentuk essay dan teknik non tes digunakan pada 
lembar observasi aktivitas belajar. Adapun alat pengumpul data berupa nilai 
prestasi belajar dengan mengerjakan soal essay  dan lembar observasi aktivitas 
belajar siswa, yang diambil selama pelaksanaan tindakan baik pada siklus 1 dan 
siklus 2 serta siklus 3.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan metode pemberian 
tugas merupakan metode yang melibatkan kemandirian siswa dalam menguasai 
konsep Praktek Dasar Kontruksi Bangunan sehingga metode pemberian tugas 
dapat meningkatkan aktivitas belajar dan prestasi belajar mata pelajaran Praktek 
Dasar Kontruksi Bangunan pada kelas X TKK SMK Negeri 2 Surakarta Tahun 
Pelajaran 2009/2010. Berdasarkan lembar pengamatan  dari siklus 1 ke siklus 3 
terjadi peningkatan aktivitas belajar terbukti pada penilaian lembar observasi 
terjadi peningkatan kategori baik pada kelima aspek yang dinilai yaitu pada aspek 
interaksi dengan guru pada kategori baik meningkat dari 46,15% menjadi 92,30% 
atau meningkat sebesar 46,15%, pada aspek ketiga yaitu keaktifan dalam 
kelompok terjadi peningkatan pada kategori baik dari 38,46% menjadi 76,92% 
atau meningkat sebesar 38,46%, pada aspek tanggung jawab terjadi peningkatan 
dari 38,46% menjadi 100% atau meningkat sebesar 61,54%, pada aspek antusias 
siswa dalam pembelajaran terjadi peningkatan dari 30,79% menjadi 92,30% atau 
meningkat sebesar 61,51%, pada aspek kehadiran dari siklus 1 ke siklus 3 siswa 
100%. Prestasi belajar siswa terjadi peningkatan dari kondisi awal ke kondisi 
akhir  dari rata-rata  55 menjadi nilai rata- rata  81,11 atau terjadi peningkatan 
sebesar 47,47%.         
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MOTTO 

 
 
 
 

Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya, ia 
mendapat pahala dari kebajikan yang dilakukannya dan mendapat siksa dari 

kejahatan yang dilakukannya. 
(Q. S. Al-Baqarah: 286) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kehidupan dan lingkungan kita senantiasa mengalami perubahan yang 

terus-menerus dan bersifat fundamental. Dalam skala nasional telah terjadi 

reformasi politik yang dipicu krisis ekonomi yang berkepanjangan. Sedangkan 

dalam skala global kita harus mengikuti tuntutan perubahan berupa tuntutan 

prinsip demokratisasi dan pelestarian lingkungan hidup, serta penegakan Hak 

Asasi Manusia (HAM). Menghadapi tantangan perubahan dalam segala aspek 

lingkugan kehidupan, setiap organisasi baik pemerintah, public maupun bisnis, 

perlu menyesuaikan diri dengan perubahan itu agar tetap bertahan dan 

berkembang. 

Perubahan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan memerlukan 

perubahan pola pikir dan pola tindak. Masih banyak di antara kita yang 

membanggakan kekayaan alam dan posisi geografis Indonesia sebagai 

keuntungan potensial untuk menjadi negara besar dan maju. Tetapi keuntungan 

tersebut hanya akan terwujud bilamana masyarakat dan negara sebagai organisasi 

besar menyadari dan memperbaiki ilusi yang menyesatkan. 

Dalam rangka pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, kita tidak lagi 

dapat mengandalkan pada tersedianya tenaga kerja yang banyak dan murah, 

seperti yang selama ini telah dianggap sebagai suatu keuntungan kompetitif. 

Tenaga kerja yang diperlukan dalam era perubahan ini adalah mereka yang 

terdidik dan terlatih dengan baik, serta menguasai informasi (Well Educated, Well 

Trained and Informed). Perubahan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan 

perubahan lingkungan merupakan asas dari organisasi belajar. 

Salah satu sarana penyiapan tenaga kerja di masa depan adalah 

pemanfaatan teknologi ajaran, karena aspek ini masih banyak dipandang sebagai 

suatu bidang yang berkepentingan  dengan persekolahan. Untuk itu teknologi 

perlu mendapat perhatian dari para guru atau tenaga kependidikan lain dalam 

lingkungan pendidikan formal, sebab teknologi pelajaran telah berkembang 

sebagai suatu teori dan praktek dimana proses, sumber dan system belajar pada 
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manusia, baik perorangan maupun dalam suatu ikatan organisasi dapat dirancang, 

dikembangkan, dimanfaatkan, dikelola dan dinilai. 

Pada pelajaran produktif  khususnya pada pelajaran prouktif  pada 

program Teknik Kontruksi kayu siswa dituntut untuk memahami konsep-konsep 

yang ada pada kompetensi tersebut. Pada pelajaran produktif teknik di SMKN 2 

Surakarta pada program Teknik Kontruksi kayu sebagian guru masih 

menggunakan pola pengajaran lama yaitu dengan metode konvensional dalam 

menyampaikan materi pelajaran, ini akan berakibat siswa merasa jenuh dan bosan 

karena metode yang diterapkan monoton tanpa adanya variasi, sehingga 

mengakibatkan minat belajar dan aktivitas belajar siswa berkurang sehingga 

mengakibatkan prestasi belajar siswa sangat rendah. 

Pada pelajaran produktif pada Program Teknik Kontruksi kayu  khususnya  

siswa kelas X TKK  mendapat nilai KKM (kriteria ketuntasan minimal) masih 

rendah hampir 75% siswa di bawah nilai KKM  pada nilai Kontruksi bangunan, 

dengan nilai terendah 35 dan tertinggi serta nilai rata-ratanya 55 untuk 

meningkatkan nilai KKM tersebut diperlukan suatu metode pelajaran yang dapat 

mendorong aktivitas belajar siswa sehingga dengan aktivitas belajar yang tinggi 

diharapkan siswa dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Metode pelajaran 

yang  baik untuk merangsang siswa dalam aktivitas belajar adalah metode yang 

menuntut tanggung jawab serta siswa merasa tertarik untuk mempelajarinya. 

Salah satu metode pelajaranyang kita pilih adalah metode pelajaran pemberian 

tugas,  dengan metode pemberian tugas diharapkan siswa dapat mengerjakan 

tugas-tugas yang diberikan kepada guru dengan baik, karena kita tahu bahwa 

sebagaian siswa SMK malas untuk belajar karena dengan alasan tidak ada tugas 

dari seorang guru. 

Metode pemberian tugas atau metode resitasi merupakan metode yamg 

paling baik dikembangkan untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa dan 

prestasi belajar siswa, dengan metode ini diharapakan setiap siswa mempunyai 

rasa tanggung jawab terhadap apa yang diberikan kepada guru karena dengan 

harapan dia akan mendapat penghargaaan dari guru berupa nilai, dengan 

rangsangan yang diberikan pda guru kepada siswa dalam metode pelajaran ini 
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diharapkan nilai KKM (kriteria ketuntasan minimal) siswa Kelas X TKK akan 

meningkat. Dengan adanya peningkatkan Nilai KKM (kriteria ketuntasan 

minimal) maka prestasi belajar siswa juga akan meningkat, sehingga pelajaran 

yang diberikan kepada guru akan berhasil dan dapat bermanfaat pad siswa. 

Metode pemberian tugas yang akan diteliti adalah pemberian tugas secara 

individual hal ini diharapakan dengan pemberian tugas secara individu dapat 

membuat seoarang siswa mempunyai rasa tanggung jawab untuk mengumpulkan 

tugas yang diberikan oleh seoarang guru, sehingga dapat diharapkan aktivitas dan 

prestasi belajar akan meningkat. 

B. Identifikasi Masalah. 

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka berbagai permasalahan 

dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

1.  Mengapa minat belajar siswa rendah pada mata diklat Praktek Dasar 

Kontruksi Bangunan? 

2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan siswa kurang beraktivitas dalam 

mata diklat Praktek Dasar Kontruksi Bangunan? 

3. Apakah melalui pembelajaran dengan metode pemberian tugas dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa pada mata diklat Praktek Dasar 

Kontruksi Bangunan? 

4. Apakah Prestasi belajar siswa pada mata diklat Praktek Dasar Kontruksi 

Bangunan perlu ditingkatkan dengan metode pembelajaran pemberian tugas. 

 

C. Pembatasan Masalah. 

Agar dalam penelitian dapat mencapai masalah yang utama perlu adanya 

pembatasan masalah sebagai berikut: 

1. Permasalahan dibatasi pada bagaimana upaya meningkatkan aktivitas belajar 

dan prestasi belajar dengan menggunakan metode pemberian tugas. 

2. Penelitian tindakan kelas dilaksanakan pada siswa kelas X  TKK Semester 2 

tahun  pelajaran 2009/2010. 

D. Perumusan Masalah 
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Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Dapatkah metode pemberian tugas dapat  meningkatkan aktivitas belajar siswa 

bagi  kelas X TKK Semester 2 SMK Negeri 2 Surakarta pada Tahun Pelajaran 

2009/2010 ? 

2. Dapatkah metode pemberian tugas dapat  meningkatkan prestasi belajar siswa 

bagi  kelas X TKK Semester 2 SMK Negeri 2 Surakarta pada Tahun Pelajaran 

2009/2010 ? 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan aktivitas belajar siswa pada mata 

diklat Praktek Dasar Kontruksi Bangunan melalui metode pemberian tugas 

pada siswa kelas X TKK SMK Negeri 2 Surakarta pada tahun pelajaran 

2009/2010. 

2. Untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan prestasi belajar siswa pada mata 

diklat Praktek Dasar Kontruksi Bangunan melalui metode pemberian tugas 

pada siswa kelas X TKK SMK Negeri 2 Surakarta pada tahun pelajaran 

2009/2010. 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat dipetik dari penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan khazanah ilmiah bagi dunia pendidikan untuk menghadirkan metode 

pemberian tugas. 

2. Manfaat Praktis 

a). Bagi siswa 

Siswa lebih mudah memahami Ilmu Kontruksi bangunan sehingga implikasi 

aktivitas belajar dan prestasi belajar  meningkat. 

b). Bagi guru 

Dapat meningkatkan kualitas mengajar melalui inovasi dengan menggunakan 

metode pemberian tugas.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI, KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESA  

A. Kajian Teori 

1. Pengertian Belajar 

Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan 

mengenai suatu fakta tertentu dari sebuah disiplin keilmuan (Jujun S. 

Suriasumantri, 2003: 143). Margaret E. Bell dalam Asri Budiningsih (2005: 10) 

menyatakan bahwa teori memiliki dua sifat yakni: 1) teori dapat dirujuk  2) teori 

mengandung generalisasi dari prinsip-prinsip yang berkaitan dan dapat 

menjelaskan fenomena secara ilmiah dan dapat diterapkan pada berbagai keadaan. 

Dorin, Demmin dan Gabel dalam Baharudin (2007: 49) menambahkan beberapa 

sifat teori yaitu: 1) menyajikan penjelasan umum berdasarkan pengamatan yang 

dilakukan dalam jangka waktu lama, 2) mampu menjelaskan dan meramalkan 

perilaku, 3) tidak dibangun dalam keraguan,4) dapat dimodifikasi, 5) dapat 

digantikan dengan yang baru apabila setelah diuji faktanya berbeda. 

Teori berbagai disiplin keilmuan senantiasi dimodifikasi dan digantikan 

oleh teori yang baru sesuai dengan fakta setelah melalui uji coba atau penelitian 

ulang. Lahirnya teori-teori baru merupakan pertanda adanya dinamika penelitian 

di lapangan, sebagai contoh teori belajar. 

Pengertian belajar menurut Gagne sebagai suatu proses di mana suatu 

organisme berubah perilakunya sebagai akibat dari pengalaman. Henry E. Garret 

dalam Syaiful Sagala (2007: 13) berpendapat bahwa belajar merupakan proses 

berlangsung dalam jangka waktu lama melalui latihan maupun pengalaman yang 

membawa kepada perubahan diri dan perubahan cara bereaksi terhadap suatu 

perangsang tertentu. Slameto (2003: 2) belajar didefinisikan sebagai suatu proses 

usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang 

baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungan. 

Cronbach dalam Sardiman (2006: 20) mengungkapkan “learning is shown 

by a change in behavior as a result of experience” maksudnya belajar ditunjukkan 
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oleh adanya suatu perubahan dalam tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. 

Kemudian Harold Spears memberi batasan “learning is to observe, to read, to 

imitate, to try something themselves, to listen, and to follow direction”. Belajar 

meliputi mengamati, membaca, meniru, mencoba sesuatu, mendengar dan 

mengikuti prosedur. Lebih sederhana lagi yang dikemukakan oleh Geoch 

“learning is change in performance as result of practice” belajar merupakan 

perubahan tingkah laku sebagai hasil dari latihan praktik. 

Teori belajar yang lebih terkini (up to date) disampaikan oleh  Winkel 

(2007: 59) yang menyebutkan bahwa belajar merupakan suatu aktivitas 

mental/psikis yang berlangsung secara interaktif dengan lingkungan yang 

menghasilkan perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan nilai 

sikap, dimana perubahan itu bersifat relatif konstan dan berbekas. 

Dari uraian tentang teori belajar di atas dapat diambil intinya bahwa hal 

yang essensial dalam belajar meliputi: 1) ada perubahan, 2) ada interaksi aktif, 3) 

ada aktivitas, 4) ada lingkungan, dan 5) ada hasil.  

2. Teori-teori Belajar 

a. Teori Belajar Piaget 

Jean Peaget merupakan seorang pakar yang banyak melakukan penelitian 

tentang perkembangan kognitif manusia. Menurut Pieaget, secara umum tiap 

individu akan mengalami tahapan perkembangan intelektual/kognitif sebagai 

berikut: 1) Tahap Sensori Motor (usia 0 – 2 tahun), pada tahap ini individu 

mengatur alam sekitar dengan inderanya (sensori) dan gerakan tubuh/tindakannya 

(motor). Pada masa ini individu/anak belum memiliki konsepsi “permanens 

object”, sehingga ia tidak dapat menemukan kembali terhadap benad yang 

disembunyikan sebelumnya. 2) Tahap pra operasional (usia 2 – 7 tahun), pada 

tahap ini Peaget membagi dalam dua sub yaitu sub pra logis (usia 2 – 4 tahun) dan 

sub berpikir intuitif (usia 4 – 7 tahun). Pada sub pra operasional mental seperti 

menambah atau mengurangi, anak cenderung berpikir transduktif yaitu berpikir 

dari hal khusus yang satu ke hal khusus yang lain. Sedangkan pada tahap sub 

operasional kedua (berpikir intuitif), anak belum mampu berpikir reversibel, yaitu 

kemampuan berpikir kembali pada titik permulaan menuju satu arah dan 
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mengadakan kompensasi menuju arah yang berlawanan. Pada tahap ini anak 

cenderung bersifat egenstris yakni segala keinginan harus terpenuhi, dan sulit 

menerima pendapat orang lain. 3) Tahap operasional (konkret (usia 7 – 11 tahun), 

pada tahap ini egosentris anak sudah berkurang, dalam arti anak telah mulai 

memahami bahwa orang lain mungkin memiliki pikiran atau perasaan yang 

berbeda darinya, anak mulai berpikir rasional yang memiliki operasi-operasi logis 

yang dapat diterapkan pada masalah-masaah konkret saja, artinya anak belum 

mampu berurusan dengan materi-materi abstrak. 4) Tahap operasional formal 

(usia 11 – ke atas), pada tahapan ini anak/ individu telah mampu menggunakan 

operasi-operasi konkret untuk operasi-operasi yang lebih komplek (sudah mampu 

untuk berpikir abstrak). 

Namun, perlu diketahui bahwa setiap anak yang memiliki usia yang sama 

belum tentu memiliki tahap perkembangan intelektual/kognitif yang sama pula. 

Ada anak yang perkembangan kognitifnya lebih cepat dan ada anak yang lebih 

lambat dari yang seharusnya. Oleh karena itu guru sebagai fasilitator/pendamping 

harus dapat memahami karakteristik siswanya. 

Siswa SMK termasuk dalam tahap perkembangan kognitif operasional 

formal. Flavell dalamRatna Wilis Dahar (1989: 155) mengemukakan beberapa 

karakteristik perkembangan kognitif tahap ini, yaitu: 1) Siswa sudah dapat 

berpikir Adolesensi, yaitu masa di mana ia dapat merumuskan banyak alternatif 

hipotesis dalam menanggapi masalah, tetapi ia belum mempunyai kemampuan 

untuk menerima atau menolak hipotesis, 2) Siswa sudah mulai mampu berpikir 

proposional, yaitu berpikir yang tidak hanya terbatas pada peristiwa-peristiwa 

konkret saja, 3) Siswa mampu berpikir kombinatorial, yaitu berikir yang meliputi 

kombinasi benda-benda, gagasan-gagasan atau proposisi-proposisi termasuk 

berpikir abstrak dan konkret dengan menggunakan pola pikir “kemungkinan”, 4) 

Siswa mampu berpikir reflektif, yaitu berpikir kembali pada satu seri operasional 

menta, atau sudah mampu berpikir tentang “berpikirnya”. 

b. Teori Belajar Bruner 

Menurut Syaiful Sagala (2007: 34-37), Jerome S. Bruner seorang ahli 

psikologi perkembangan dan ahli psikologi belajar kognitif. Teori belajar yang 
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baginya ialah cara-cara bagaimana orang memilih, mempertahankan, dan 

mentransformasi informasi secara aktif. Dalam proses belajar terdapat tiga fase, 

yaitu: 1) informasi, dalam tiap pelajarankita memperleh sejumlah informasi, ada 

yang menambah pengetahuan yang telah kita miliki, ada yang memperhalus dan 

memperdalamnya, ada pula informasi yang bertentangan dengan apa yang telah 

kita ketahui sebelumnya, 2) transformasi informasi, informasi itu harus dianalisis, 

diubah atau di transformasi ke dalam bentuk yang lebih abstrak, atau konseptual 

agar dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih luas, sehingga bantuan guru sangat 

diperlukan, dan 3) menguji evaluasi, seseorang yang memiliki informasi akan 

menilai manakah pengetahuan yang kita perolah dan transformasi informasi itu 

dapat dimanfaatkan untuk memahami gejala-gejala lain. 

Dalam sebuah bukunya yang berjudul “The Process Education” untuk 

meningkatkan pendidikan Bruner dalam Syaiful Sagala (2007: 35-36)  

mengemukakan empat tema penting dalam pendidikan, yaitu: 1) mengemukakan 

pentingnya arti struktur pengetahuan, 2) kesiapan (readiness) untuk belajar, 3) 

nilai intuisi dalam proses pendidikan, dan 4) motivasi atau keinginan untuk 

belajar. 

Pendekatan Bruner dalam belajar berupa pendekatan kategorisasi, 

menyederhanakan terhadap apa yang dipelajari berdasarkan setiap objek, benda 

ataupun gagasan. Bruner beranggapan, bahwa belajar merupakan pengembangan 

kategori-kategori saling berinteraksi sedemikian rupa sehingga setiap individu 

mempunyai model yang unik tentang alam. Dengan mengubah model unik setiap 

individu maka model belajar baru dapat terjadi. Pengubahan tersebut dengan 

pengubahan kategori-kategori menghubungkan kategori-kategor baru. Anak 

sebagai sosok yang aktif mampu memecahkan masalah sendiri yang memiliki 

keunikan sendiri dalam memahami setiap masalah.  

Akhirnya Bruner dalam Syaiful Sagala (2007: 3) menyimpulkan bahwa 

pendidikan bukan sekedar persoalan teknik pengelolaan informasi, bahkan bukan 

penerapan “teori belajar” di kelas atau menggunakan hasil “ujian prestasi” yang 

berpusat pada mata pelajaran(subject centred ‘achievement testing’), tetapi 

pendidikan merupakan usaha yang kompleks untuk menyesuaikan kebudayaan 
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dengan kebutuhan si pembelajar, dan menyesuaikan si pembelajar dengan cara 

mereka mengetahui kebutuhan kebudayaan.Pada teori Bruner apabila kita 

implikasikan pada penelitian ini bahwa pada model pelajarandengan e learning 

maupun modul akan terjadi pengubahan kategori yang menghubungkan kategori –

kategori yang baru dan anak  akan lebih aktif dan mampu memecahkan masalah 

sendiri. 

c. Teori Belajar Ausubel 

Menurut Ausubel  dalam Paul Suparno (2005: 53-54), membedakan jenis 

belajar menjadi dua kategori, yaitu: 1) belajar bermakna (meaningful learning), 

dan 2) belajar menghafal (rote learning). Belajar bermakna merupakan suatu 

proses belajar dimana informasi baru dihubungkan dengan struktur pengertian 

yang sudah ada pada seorang yang sedang belajar. Belajar bermakna terjadi bila 

siswa mencoba menghubungkan fenomena baru ke dalam struktur pengetahuan/ 

kognitif yang telah dimiliki, serta kesiapan dan niat untuk belajar. Hal ini dapat 

terjadi melalui belajar konsep, dimana perubahan konsep yang telah ada akan 

mengakibatkan pertumbuhan dan perubahan struktur kognitif siswa. 

Jika konsep/informasi baru itu belum ada dalam struktur kognitif siswa, 

maka konsep/informasi baru tersebut harus dipelajari melalui proses menghafal. 

Dalam proses belajar menghafal informasi/konsep yang baru itu tidak 

diasosiasikan dengan konsep yang telah ada dalam struktur kognitif. 

Menurut Ausubel lebih lanjut, seseorang belajar dengan mengasosiasikan 

konsep/fenomena baru kedalam skala yang telah dimiliki. Dan dalam proses ini 

seorang siswa dapat mengembangkan skema yang ada atau bahkan dapat 

mengubahnya. Dalam proses belajar ini siswa mengkonstruksi apa yang ia pelajari 

sendiri. 

Dalam teori belajar ini Ausubel menekankan pentingnya pelajar 

mengasosiasikan pengalaman, informasi, fenomena, dan fakta-fakta baru kedalam 

struktur kognitif yang sudah dimiliki siswa. Di samping itu teori belajar ini 

menekankan pentingnya asimilasi pengalaman baru kedalam konsep atau 

pengertian yang sudah ada pada siswa. 
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d. Teori Belajar Konstruktivisme 

Teori-teori pelajaran kognitif dalam psikologi pendidikan dapat 

dikelompokkan dalam teori belajar konstruktivisme. Menurut Ratna Wilis Dahar 

(2000: 12) menyatakan prinsip belajar konstruktivisme adalah salah satu filsafat 

pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita itu adalah konstruksi 

(bentukan) kita sendiri. Von Glasersfeld dalam Sardiman (2006: 37), menegaskan 

bahwa pengetahuan bukanlah suatu tiruan dari kenyataan. Pengetahuan bukan 

gambaran dari dunia kenyataan yang ada. Tetapi pengetahuan selalu merupakan 

akibat dari suatu konstruktif kognitif kenyataan melaui kegiatan seseorang. 

Seseorang membentuk skema, kategori, konsep dan struktur pengetahuan yang 

diperlukan untuk pengetahuan yang diperlukan untuk pengetahuan. 

Piaget (1971) dalam Paul Suparno (2005: 18-21) menegaskan bahwa 

pengetahuan bukanlah tentang dunia lepas dari pengamat tetapi merupakan 

pandangan konstruktivis, belajar merupakan proses aktif belajar dalam 

mengkonstruksi arti (teks), dialog, pengalaman fisis, dan lain-lain, selanjutnya, 

Piaget dalam Ratna Wilis (1989: 159) yang dikenal sebagai konstruktivisme 

pertama menegaskan bahwa pengetahuan tersebut di bangun dalam pikiran anak 

melaui asimilasi dan akomodasi. Asimilasi adalah penyerapan informasi baru 

dalam pikiran. Proses asimilasi ini berjalan terus. Setiap orang selalu secara terus 

menerus mengembangkan proses ini. Asimilasi dapat dipandang sebagai suatu 

proses kognitif yang menempatkan dan mengklasifikasikan kejadian atau 

rangsangan yang baru dalam skema yang telah ada. Skema atau skemata adalah 

suatu struktur mental atau kognitif yang dengannya seseorang secara intelektual 

beradaptasi dan mengkoordinasi lingkungan sekitarnya. Skemata ini akan 

beradaptasi dan berubah menjadi skema perkembangan mental anak. Skemata 

bukanlah benda nyata yang dapat dilihat, melainkan suatu rangkaian proses daam 

sistem kesadaran orang, maka tidak memiliki bentuk fisik dan tidak dapat dilihat. 

Akomodasi oleh Piaget dalam Nasution (2006: 3), diartikan sebagai menyusun 

kembali struktur pikiran karena adanya informasi baru, sehingga informasi 

tersebut mempunyai tempat. 
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Berdasarkan pandangan Piaget tentang tahap perkembangan kognitif anak 

maka dapat dikatakan bahwa pada tahap tertentu cara maupun kemampuan anak 

dalam mengkonstruksi pengetahuan itu berbeda-beda berdasarkan kematangan 

intelektual anak. Piaget menekankan bahwa pada keaktifan individu dalam 

membentuk pengetahuan dan pemahaman lebih dibentuk oleh si anak itu sendiri 

yang sedang belajar. 

Vygotsky, merupakan seorang konstruktivis sosial berkebangsaan Rusia 

yang mengembangkan pemahaman belajar dari sisi yang hampir sama dengan 

Piaget. Vygotsky lebih menekankan perlunya konsensus sosial dalam proses 

menguasai pengetahuan. Vygotsky menyatakan bahwa proses perkembangan 

mental terjadi secara dinamis dari lahir hingga mati. Proses perkembangan ini 

sangat dipengaruhi oleh sosiokultural tempat pebelajar tinggal. Menurut Vygotsky 

belajar adalah suatu perkembangan pengertian, dia membedakan adanya dua 

pengertian yang spontan dan yang ilmiah. Pengertian spontan adalah pengertian 

yang didapatkan dari pengalaman anak sehari-hari. Pengertian ini tidak 

terdefinisikan dan terangkai secara sistematis logis. Sedangkan pengertian ilmiah 

adaah pengertian yang didapat dari luar. Pengertian ini adalah pengertian formal 

yang terdefinisikan secara logis dalam suatu sistem yang lebih luas, oleh Fosnat 

(1996) proses belajar terjadi perkembangan dari pengertian spontan ke yang lebih 

ilmiah. Vygotsky, menekankan pengertian ilmiah itu tidak datang dalam bentuk 

jadi pada seorang anak, akan tetapi mengalami mengalami perkembangan. 

Perkembangan tergantung pada tingkat kemampuan anak untuk menangkap suatu 

model pengertian ilmiah. Dalam proses belajar antara pengertian spontan dan 

ilmiah tersebut saling berelasi dan saling mempengaruhi. 

Secara garis besar prinsip-prinsip konstruktivisme dapat diuraikan, sebagai 

berikut; 1) Pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri baik secara personal maupun 

sosial, 2) Pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid, kecuali hanya 

dengan keaktifan murid sendiri untuk menalar, 3) Murid aktif mengkonstruksi 

terus menerus, sehingga selalu terjadi perubahan konsep menuju ke konsep yang 

lebih rinci, lengkap, serta sesuai dengan konsep ilmiah, dan 4) Guru sekedar 

membantu menyediakan sarana dan situasi agar proses konstruksi siswa berjalan. 
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3. Metode Pemberian Tugas 

Metode adalah suatu cara yang di dalam fungsinya merupakan alat untuk 

mencapai suatu tujuan, metode mengajar adalah cara yang dipergunakan pengajar 

dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnnya 

pengajaran. Dengan demikian metode mengajar dapat juga diartikan sebagai 

teknik penyajian yang dapat dikuasai oleh pengajar untuk menyajikan bahan 

pelajaran kepada peserta didik agar pelajaran tersebut dapat diterima dan dijalani 

serta dapat dipergunakan dengan baik. 

Dalam interaksi belajar mengajar,guru berperan sebagai penggerak atau 

pembimbing, sedangkan siswa berperan sebagai penerima atau yang dibimbing. 

Proses interaksi ini akan berjalan baik kalau siswa banyak aktif dibandingkan 

dengan guru. Metode mengajar yang baik adalah sesuai dengan tujuan pengajaran 

dalam situasi dan waktu berlangsungnya pelajaran,serta dapat menumbuhkan 

kegiatan belajar siswa. Terdapat berbagai macam penyajian agar proses belajar 

mengajar dapat berjalan dengan baik dan membentuk pengalaman belajar,tetapi 

satu dengan yang lainnya saling menunjang. 

Metode pemberian tugas adalah cara penyajian bahan pelajaran di mana 

pengajar memberikan tugas tertentu agar murid melakukan kegiatan belajar, 

kemudian harus dipertanggungjawabkannya (SyaifulSagala,2007: 29). Tugas yang 

diberikan oleh guru dapat memperdalam bahan pelajaran dan dapat pula 

mengecek bahan yang telah dipelajari. Tugas tersebut merangsangg murid untuk 

aktif belajar secara individual atau kelompok. 

Syaiful Sagala (2007:30), metode pemberian tugas mempunyai beberapa 

kebaikan dan kelemahan. Kebaikan tersebut antara lain:1) pengetahuan yang 

diperoleh murid dan hasil belajar, hasil percobaan atau hasil penyelidikan  yang 

banyak berhubungan dengan minat atau bakat yang berguna untuk hidup mereka 

akan lebih meresap, tahan lama, dan lebih otentik; 2) mereka berkesempatan 

memupuk perkembangan dan keberanian mengambil inisiatif, bertanggungjawab 

dan berdiri sendiri; 3) tugas dapat meyakinkan tentang apa yang dipelajari ;4) 

tugas dapat membina kebiasaan siswa untuk mencari dan mengelola sendiri 
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informasi dan komunikasi yang maju demikian pesat dan cepat; 5)  metode ini 

dapat membuat bergairah siswa dalam belajar. 

Sedangkan beberapa kelemahan dari metode pemberian tugas adalah: 1) 

seringkali siswa melakukan penipuan diri di mana mereka hanya meniru hasil 

pekerjaan orang laim tanpa mengalami peristiwa belajar; 2) adakalanya tugas 

tersebut dikerjakan oleh orang lain tanpa pengawasan; 3) apabila tugas terlalu 

diberikan atau hanya sekedar melepaskan tanggung jawab pengajar, apalagi bila 

tugas tersebut sukar dilaksanakan ketegangan mental mereka dapat terpengaruh 4)      

karena jika tugas diberikan secara umum mungkin seseorang peserta didik 

mengalami kesulitan karena sukar selalu menyelesaikan tugas dengan adanya 

perbedaan individual. 

Syaiful Sagala(2007:31) juga menyampaikan beberapa cara untuk 

mengatasi kelemahan-kelemahan dari metode pemberian tugas antara lain ;1)  

tugas yang diberikan hendaknya jelas, sehingga mereka mengerti apa yang harus 

dikerjakan ;2)  tugas yang diberikan memperlihatkan perbedaan individu masing-

masing ;3) waktu untuk menyelesaikan tugas harus cukup ;4)  melakukan control 

atau pengawasan yang sistematis atas tugas yang diberikan sehingga mendorong 

siswa belajar dengan sungguh-sungguh ;5) tugas yang diberikan hendaknya 

mempertimbangkan menarik minat dan perhatian siswa,mendorong siswa untuk 

mencari,mengalami dan menyampaikan, diusahakan tugas tersebut praktis dan 

ilmiah dan bahan pelajaran yang ditugaskan agar diambilkan dari hal-hal yang 

dikenal siswa. 

Dengan pengertian lain tugas ini jauh lebih luas dari pekerjaan rumah 

karena metode pemberian tugas dari guru kepada siswa untuk diselesaikan dan 

dipertanggungjawabkan. Siswa dapat menyelesaikan di sekolah atau di rumah 

atau ditempat lain yang kiranya dapat menunjang penyelesain tugas tersebut,baik 

secara individu atau kelompok. Adapun dalam penelitian ini pemberian tugas 

diberikan guru untuk dikerjakan di rumah. 

4. Aktivitas Belajar Siswa 

Menurut tokoh ilmu jiwa lama John Lock, mengungkapkan bahwa murid 

ibarat kertas putih yang tidak tertulis. Dalam hal ini terserah kepada guru mau 
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dibawa kemana, mau diapakan murid itu. Guru adalah yang mengatur dan 

memberi isinya. Aktivitas guru dalam pelajaranmendominasi kegiatan, sementara 

murid bersifat pasif dan menerima begitu saja. Guru yang menentukan bahan dan 

metode sedang aktivitas murid terbatas pada mendengarkan, mencatat dan 

menjawab pertanyaan guru apabila bertanya. Para siswa bekerja dan berpikir 

karena atas perintah guru, sehingga proses pelajarantidak mendorong anak didik 

untuk berpikir karena atas bermacam-macam kebutuhan. 

Aliran ilmu jiwa modern memandang anak didik sebagai organisme yang 

mempunyai potensi untuk berkembang, sehingga harus beraktivitas, berbuat dan 

harus aktif sendiri. Sementara tugas guru adalah membimbing, dan menyediakan 

kondisi agar anak didik dapat mengembangkan bakat dan potensinya. 

Piaget dalam Sardiman (2006: 100) menjelaskan bahwa anak itu berpikir 

sepanjang ia berbuat, tanpa perbuatan anak itu tidak berpikir, agar anak berpikir 

sendiri maka harus diberi kesempatan untuk berbuat sendiri. Dalam hal ini berbuat 

berarti melakukan aktivitas, aktivitas belajar merupakan aktivitas yang bersifat 

fisik (jasmani) dan mental (rohani).  

Paul B. Diedrich dalam Nasution (2006: 101) membedakan aktivitas 

belajar siswa di sekolah menjadi: 

a. Visual activities (aktivitas visual), yaitu kegiatan oleh indera mata yang 

meliputi: membaca, memperhatikan gambar, demonstrasi. 

b. Oral activities (aktivitas mulut), merupakan kegiatan fisik yang 

memberdayakan indera mulut, yang meliputi: menyatakan, menanyakan, 

memberi saran, interupsi, menyampaikan pendapat, melakukan wawancara. 

c. Listening activities (aktivitas pendengaran) adalah kegiatan fisik dengan 

menggunakan indera pendengaran (telinga), misalnya: mendengarkan 

percakapan, menerima saran, berdiskusi. 

d. Writing activities (aktivitas penulisan), yaitu kegiatan fisik yang berkaitan 

dengan tulis menulis, misalnya: menulis laporan, mengerjakan tugas, 

menyalin catatan. 
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e. Drawing activities (aktivitas gambaran), merupakan kegiatan fisik yang 

berkaitan dengan gambar, yaitu: membuat peta, menggambar, membuat 

grafik, membuat diagram. 

f. Motor activities (aktivitas motorik), yaitu kegiatan yang berkaitan dengan 

gerakan badan, meliputi: melakukan percobaan, membuat konstruksi, bermain. 

g. Mental activities (aktivitas mental), yakni kegiatan yang berhubungan dengan 

psikis (nalar/pikir) misalnya: menanggapi, mengingat, memecahkan masalah, 

melihat hubungan, menganalisis. 

h. Emotional activities (aktivitas perasaan), yaitu kegiatan psikis yang ada 

kaitannya dengan sikap dan perasaan, misalnya: menaruh minat, merasa 

bosan, gembira, sedih, bersemangat, bergairah, tenang, sungguh-sungguh. 

Dalam penelitian aktivitas yang akan diteliti adalah aktivitas visual dan 

aktivitas mental karena aktivitas visual adalah suatu aktivitas yang menekankan 

kegiatan dalam hal membaca, memperhatikan gambar. Hal ini terdapat dalam 

metode pemberian tugas, serta aktivitas mental yang merupakan kegiatan yang 

berhubungan dengan menanggapi, mengingat dan memecahkan masalah, melihat 

hubungan, menganalisis, yang dalam hal ini akan berhubungan dengan prestasi 

belajar Praktek Dasar Kontruksi Bangunan. 

 

5. Prestasi Belajar 

 Winkel (2007:51) menyatakan bahwa prestasi belajar dapat dilihat dari 

perubahan-perubahan dalam pengertian (kognitif), pengalaman ketrampilan 

(psikomotor), dan nilai-nilai sikap (afektif) yang bersifat konstan. Perubahan ini 

dapat berupa sesuatu yang baru ataupun penyempurnaan sesuatu hal yang dimiliki 

atau dipelajari sebelumnya. Prestasi belajar diperoleh setelah seseorang 

melakukan aktivitas baik secara individu maupun kelompok. 

Menurut Nana Syaodih (2005:102) “Hasil belajar merupakan realisasi atau 

pemakaran dari kecakapan-kecakapan potensial atau kapasitas yang dimiliki 

seseorang”. Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan hasil belajar merupakan 

kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa yang berbentuk kognitif, afektif, 

dan psikomotor. Dari ketiga bentuk ini, bentuk kognitiflah yang paling banyak 
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dinilai oleh para guru di sekolah karena berkaitan dengan kemampuan para siswa 

dalam menguasai isi bahan pelajaran. Aspek psikomotor biasanya digunakan 

untuk materi yang menggunakan praktikum, sedangkan materi yang berupa teori 

saja tanpa ada praktikum tidak diwajibkan menilai aspek psikomotor siswa. 

Hasil belajar adalah suatu kinerja (performance) yang diindikasikan 

sebagai suatu kapabilitas (kemampuan) yang telah diperoleh.  Hasil belajar 

tersebut selalu dinyatakan dalam bentuk tujuan-tujuan (khusus) perilaku (unjuk 

kerja). Hasil belajar atau pembelajaran sebagai pengaruh yang memberikan suatu 

ukuran nilai dari  metode (strategi) alternatif dalam kondisi yang berbeda.  Ada 

hasil nyata dan diinginkan.  Hasil belajar biasa disebut juga sebagai prestasi 

belajar. Sehingga prestasi belajar dapat diartikan sebagai kemampuan yang 

dimiliki siswa setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar yang dapat berbentuk 

kognitif, afektif dan psikomotor. 

Tujuan penilaian adalah untuk: 1)mengetahui apakah siswa telah atau 

belum mengusai kompetensi dasar tertentu; 2)mengetahui tingkat pencapaian 

kompetensi siswa; 3)mengukur pertumbuhan dan perkembangan siswa; 

4)mendiagnosis kesulitan belajar siswa; 5)mengetahui hasil belajar; 6)mengetahui 

pencapaian kurikulum; 7)mendorong siswa belajar; 8)mendorong guru agar 

mengajar dengan lebih baik (Suharsimi: 2006.32) 

Hasil belajar siswa mencakup ranah kognitif, psikomotorik, dan afektif.  

Informasi ranah kognitif dan psikomotorik diperoleh dari sistem penilaian yang 

digunakan untuk mata pelajaran yang sesuai dengan tuntutan kompetensi dasar, 

sedangkan ranah afektif diperoleh melalui kuesioner, inventori dan, pengamatan 

yang sistematik. Hasil penilaian ranah kognitif dapat berupa nilai angka, untuk 

SMK nilai angka dinyatakan dalam rentang nol (0) sampai dengan seratus (100), 

sedangkan penilaian ranah afektif dilakukan secara kualitatif dengan huruf, 

misalnya A, B, atau C dan seterusnya.  

 

B. Kerangka Berfikir 

1. Prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh faktor ekstern dan intern. Salah satu 

faktor ekstern yang perlu diperhatikan, diantaranya adalah pemilihan model 
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pelajaran yang tepat dan efektif. Model pelajaran yang digunakan guru sangat 

menentukan keberhasilan siswa dalam memahami konsep materi tertentu. 

Model pembelajaran yang baik merupakan model yang disesuaikan dengan 

materi yang disampaikan, kondisi siswa, sarana yang tersedia, serta tujuan 

pelajaran sehingga dapat terlihat apakah model yang diterapkan efektif. 

2. Mata Diklat Praktek Dasar Kontruksi Banguan merupakan salah satu materi 

yang pokok dalam Program keahlian Teknik Kontruksi kayu  yang diberikan 

pada semester II. Materi ini memerlukan pemahaman, bersifat nyata dan perlu 

banyak latihan dalam menguasai konsep tersebut, sehingga diperlukan suatu 

model yang dapat membantu mempermudah cara belajar siswa. Metode  

pelajaran yang paling tepat untuk melibatkan kemandirian siswa dalam 

menguasai konsep adalah   metode  pemberian tugas  karena kedua metode  

pelajaran tersebut menekankan pada pelajaran mandiri. Dalam belajar mandiri 

diharapkan siswa dapat menguasai konsep  Praktek Dasar Kontruksi 

Bangunan melalui Pemberian Tugas yang diberikan pada guru.  

3. Berdasarkan pemikiran diatas diduga bahwa metode pemberian tugas dapat 

lebih meningkatkan prestasi belajar. Pengaruh antara siswa yang memiliki 

aktivitas belajar tinggi, aktivitas belajar sedang, dan aktivitas belajar rendah 

terhadap prestasi belajar siswa dalam materi Kontruksi bangunan. Perhatian 

dan motivasi merupakan hal  utama dalam proses belajar mengajar. Tanpa 

adanya perhatian dan motivasi belajar yang dicapai oleh siswa tidak akan 

optimal. Aktivitas timbul karena adanya motivasi dalam diri siswa. Belajar 

adalah proses aktif, sehingga apabila tidak dilibatkan dalam berbagai kegiatan 

belajar sebagai respon siswa terhadap stimulus siswa, tidak mungkin siswa 

mencapai hasil belajar yang dikehendaki. Makin tinggi aktivitas belajar siswa 

makin besar peluang untuk prestasi belajar. 
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Adapun skema kerangka berpikir adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema Kerangka Berpikir 
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C. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berfikir seperti uraian di atas, 

diajukan hipotesis tindakan sebagai berikut:  

1.  Metode Pemberian tugas dapat meningkatkan aktivitas belajar mata diklat 

Praktek Dasar Kontruksi bangunan siswa kelas X TKK SMK Negeri 2 

Surakarta semester II tahun pelajaran 2009/2010.  

2.  Metode Pemberian Tugas dapat meningkatkan prestasi belajar mata diklat 

Praktek Dasar Kontruksi Bangunan  bagi siswa kelas X TKK SMK Negeri 2 

Surakarta semester II tahun pelajaran 2009/2010. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Waktu dan Tempat Penelitian  

1. Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan selama satu semester dengan mengambil data kondisi 

awal pada semester satu dan pelaksanaan tindakan dilakukan pada semester dua 

pada tahun pelajaran 2009/2010 pelaksanaan penelitian tindakan dilakukan secara 

bertahap, adapun tahap-tahap pelaksanaanya dapat dilihat dalam Tabel 1 

 Tabel 1. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Tindakan kelas 

No  Uraian 

kegiatan  

Bulan  

Jan Februari Maret April Mei 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Menyusun 

data 

kondisi 

awal 

17 

s/d  

31 

                

2. Menyusun 

proposal 

dan 

Instrumen 

  1 s/d 28  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

3 Siklus 1       5 12 19 28         

4 Siklus 2            7 14 21 28     

5. Siklus 3               5 12 19 26 

 

2. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian adalah di SMK N 2 Surakarta . Penelitian mengambil 

kelas X TKK  Program Teknik Kontruksi kayu. 
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B. Subyek penelitian 
Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X TKK program Teknik 

Kontruksi bangunan SMK Negeri 2 Surakarta tahun pelajaran 2009/2010 yang 

berjumlah 26 siswa. 

C. Sumber Data. 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

1. Data kondisi awal yang berupa nilai harian dan data aktivitas belajar siswa. 

2. Data siklus 1 yang berupa nilai prestasi pada akhir siklus dan data aktivitas 

belajar siswa pada siklus 1 

3. Data siklus 2 yang berupa nilai prestasi pada akhir siklus 2 dan data aktivitas 

belajar siswa pada siklus 2. 

4. Data siklus 3 yang berupa nilai prestasi pada akhir siklus 3 dan data aktivitas 

belajar siswa pada siklus 3 

D. Teknik  dan Alat Pengumpulan Data. 

1. Teknik Pengumpulan Data. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode tes dan metode non tes . Metode tes digunakan untuk mengetahui nilai 

prestasi belajar dan metode non tes digunakan untuk mengetahui data aktivitas 

belajar. 

2. Alat Pengumpulan Data. 

Pada metode tes yang digunakan untuk mengukur prestasi belajar 

menggunakan butir soal dan pada metode non tes yang digunakan untuk penilaian 

aktivitas belajar siswa menggunakan lembar observasi. 

D. Validasi Data 

Validasi data pada penelitian ini menggunakan dua validasi data yaitu: 

1. Untuk tes prestasi belajar menggunakan   validitas isi yaitu  yang berupa kisi-

kisi soal dalam hal ini pada materi  Praktek Dasar Kontruksi Bangunan. 

Dengan hasil soal berbentuk essay dianalisis dengan kisi-kisi soal dengan 

jumlah soal 10. 

2.  Untuk aktivitas belajar siswa menggunakan Triangulasi data yaitu dari 

kolaborasi teman sejawat dalam hal ini adalah sesama guru Kontruksi 
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bangunan. Dalam pembelajaran pengamatan lembar observasi dilakukan oleh 

guru kontruksi bangunan yang ada di SMK Negeri 2 Surakarta. 

E. Analisis Data 

Pada penelitian ini menggunakan dua analisis data yaitu: 

1. Analisis data pada tes prestasi belajar menggunakan analisis deskriptif 

komparatif yaitu membandingkan nilai tes kondisi awal dengan nilai tes pada 

siklus 1 dan  nilai tes pada siklus 2 serta nilai terakhir pada siklus 3. 

2.  Analisa data pada aktivitas belajar siswa menggunakan analisis deskriptif 

kualitatif berdasarkan pada hasil observasi dan refleksi pada siklus 1 dan 

siklus 2, serta refleksi pada siklus 2 dan siklus 3. 

F. Indikator Kerja 

Indikator kerja tindakan terhadap peningkatan Aktivitas belajar Siswa dan 

prestasi belajar siswa kelas X TKK SMK N 2 Surakarta tahun pelajaran2009/2010 

dapat dilihat dengan cara berikut: 

Yang menjadi indikator keberhasilan tindakan kelas ini adalah jika terjadi 

perubahan peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Praktek Dasar 

Kontruksi Bangunan melalui metode pemberian tugas  di indikasikan  jika: 

1) 70% dari seluruh siswa terlihat peningkatan prestasi belajar pada mata 

pelajaran Praktek Dasar Kontruksi Bangunan 

2) 70% siswa menunjukkan kehadiran dalam pembelajaran. 

3) 70% siswa menunjukkan adanya interaksi dengan guru dalam 

pembelajaran, keaktifan dalam kelompok. 

4) 70% siswa mempunyai rasa tanggung jawab dalam pembelajaran serta 

antusias dalam pembelajaran. 

Kemampuan guru untuk mengimplementasikan metode pemberian dapat 

terlaksana dengan baik dan dapat ditujukan untuk melakukan perbaikan-perbaikan 

dalam pembelajaran berikutnya. 

G. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian tindakan kelas.Penelitian 

ini terdiri dari tiga siklus, masing-masing siklus melalui tahap perencanaan 

tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 
 

39 

Adapun guru peneliti berindak sebagai pelaksana pembelajaran, observe, 

pengumpul data, penganalisis data dan pelapor hasil penelitian. 

1. Rincian Prosedur Penelitian. 

a. Siklus 1 

1) Perencanaan  Tindakan. 

Persiapan tindakan didasarkan pada kondisi awal yang telah diuraikan pada latar 

belakang penelitian, yaitu siswa kurang bersemangat dalam pelajaran Kontruksi 

bangunan, sehingga prestasi belajar siswa sangat kurang dalam pelajaran 

Kontruksi bangunan. Dan guru menjelaskan dengan menggunakan dengan metode 

ceramah. 

Adapun kegiatan pada siklus 1 pada tabel 2 berikut: 

Tabel 2. Perencanaan Tindakan Siklus 1 

No 
Tahapan 

Kegiatan 
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Waktu 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan awal 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan inti  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Guru menciptakan 

lingkungan/suasana 

awal belajar: salam 

pembuka, berdoa, 

mengabsen 

2. Guru menjelaskan 

materi awal 

Kontruksi bangunan  

1. Guru menjelaskan 

tentang memasang 

bowplank.  

2. Guru membimbing, 

mengarahkan, dan 

mengkondisikan 

serta mengawasi 

siswa. 

3. Mengajak 

1.  Siswa 

melakukan 

kegiatan yang 

disuruh oleh 

guru 

2. Siswa 

memperhatikan 

penjelasan guru  

1. Siswa 

memperhatikan 

penjelasan Guru 

2.  Menyampaikan 

kesulitan dan 

hambatan  

 

 

3. Memperhatikan 

15 menit  

 

 

 

 

 

 

 

60 menit 
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3. 

 

 

Kegiatan akhir  

 

 

  

 

 

 

 

berdiskusi tentang 

kesulitan dari siswa. 

1.  Meminta siswa 

bertanya tentang 

pelajaran yang 

belum jelas siswa.   

2. Pada siklus 1 

pemberian tugas 

dilaksanakan tiap 

dua kali pertemuan 

atau pada pertemuan 

kedua saja 

penjelasan guru 

dan berdiskusi 

1.  Siswa 

mengerjakan 

tugas dari guru  

 

 

15 menit 

 

 

 

2) Tindakan 

Siklus 1 dilaksanakan selama 4 kali pertemuan dengan alokasi waktu 4 x 45 menit 

untuk sekali pertemuan. Pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua digunakan 

untuk menjelaskan materi 1 dan memberikan Tugas yang pertama pada pertemuan 

ke 2 dan pada pertemuan ketiga  guru membagikan tugas yang diberikan sambil 

mendiskusikan hasil pekerjaan siswa. Pada pertemuan keempat dilakukan tes 

ulangan harian yang digunakan dalam data pada siklus 1. 

3) Observasi 

Observasi dilakukan secara bersamaan dengan pelaksanaan tindakan. Fokus 

pemantauan adalah proses penerapan tindakan, aktivitas siswa selama 

pembelajaran yang berdasarkan keaktifan serta antusias siswa dalam mengerjakan 

setiap tugas pada pelajaran serta prestasi belajar sesuai dengan lembar 

pemantauan dan perangkat evaluasi yang telah disiapkan. 

4) Refleksi 

Hasil pemantauan dan evaluasi dianlisis untuk diperoleh gambaran bagaiman 

dampak pelajaran yang telah direncanakan yaitu dengan menerapkan pelajaran 

dengan metode pemberian tugas. Hasil analisis yang diperoleh merupakan refleksi 

dari apa yang telah terjadi selama penerapan tindakan pada siklus 1. Permasalahan 
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pada siklus 1 digunakan sebagai pertimbangan untuk merumuskan perencanaan 

tindakan pada Siklus 2. 

b. Siklus 2 

1) Perencanaan Tindakan 

Dalam tahap perencanaan tindakan pada siklus 2 peneliti mempelajari hasil 

refleksi tindakan yang lebih efektif pada siklus 1. 

Adapun  tabel pelaksanaan perencanaan  tindakan adalah  berikut: 

Tabel 3 Tahapan Perencanaan Tindakan Siklus 2 

No 
Tahapan 

Kegiatan 
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Waktu 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

Kegiatan awal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan inti  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan akhir  

1. Guru menciptakan 

lingkungan/suasana 

awal belajar: salam 

pembuka, berdoa, 

mengabsen 

2. Guru mengulang 

materi pada 

pelajaran yang lalu. 

 

1.Guru menjelaskan 

tentang  memasang 

pasangan pondasi batu 

kali. 

2.Guru membimbing, 

mengarahkan, dan 

mengkondisikan serta 

mengawasi siswa. 

 

1.  Menanyakan hal 

yang belum jelas 

dan pada setiap 

1.  Siswa 

melakukan 

kegiatan yang 

disuruh oleh 

guru 

2. Siswa 

memperhatikan 

penjelasan guru  

 

1. Siswa 

memperhatikan 

penjelasan guru 

 

2.  Menyampaikan 

kesulitan dan 

hambatan  

 

 

1.  Siswa 

mengerjakan 

tugas dari guru. 

15 menit  

 

 

 

 

 

 

 

 

60 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 menit 
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. 

diberikan tugas . 

2. Pada Siklus 2 

pemberian tugas 

dilaksanakan pada 

pertemuan pertama, 

kedua ,ketiga.  

 

 

2) Tindakan 

Tindakan yang dilakukan pada tahap ini sama seperti pada siklus 1 yaitu 

dilaksanakan selama 4 kali pertemuan, tetapi pada siklus 2 pada pertemuan 

pertama guru menjelaskan  materi memasang pasangan pondasi batu kali dan  

pada akhir pelajaran guru memberikan tugas.Pada pertemuaan kedua guru 

membagikan tugas dan menjelaskan materi  baru serta memberikan tugas pada 

siswa. Pada pertemuan ketiga membahas tugas satu dan tugas ke dua dan pada 

pertemuan ke empat diadakan ulangan harian ke dua sebagai data siklus 2. 

3) Observasi 

Observasi dilakukan secara bersamaan dengan pelaksanaan tindakan. Fokus 

pemantauan adalah proses penerapan tindakan, aktivitas siswa selama 

pembelajaran yang  berdasarkan keaktifan serta antusias siswa dalam mengerjakan 

setiap tugas pada pelajaranserta prestasi belajar sesuai dengan lembar pemantauan 

dan perangkat evaluasi yang telah disiapkan. 

4) Refleksi 

Hasil pemantauan dan evaluasi dianalisis untuk diperoleh gambaran bagaiman 

dampak pelajaranyang telah direncanakan yaitu dengan menerapkan metode 

pemberian tugas. Hasil analisis yang diperoleh merupakan refleksi dari apa yang 

telah terjadi selama penerapan tindakan pada siklus 2. Permasalahan pada siklus 2 

digunakan sebagai pertimbangan untuk merumuskan tindakan pada siklus 3. 

c. Siklus 3 

1) Perencanaan Tindakan 

Perencanaan tindakan pada siklus 3,  peneliti mempelajari hasil refleksi tindakan 

yang lebih efektif pada siklus 2, jadi pada dasarnya siklus 3 merupakan 

penyenpurnaan dari siklus 2. 
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Adapun  tabel pelaksanaan perencanaan  tindakan siklus 3 adalah  berikut: 

Tabel 4. Tahapan Perencanaan Tindakan Siklus 3 

No 
Tahapan 

Kegiatan 
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Waktu 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

. 

Kegiatan awal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan inti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan akhir  

1. Guru menciptakan 

lingkungan/suasana 

awal belajar: salam 

pembuka, berdoa, 

mengabsen 

2. Guru mengulang 

materi pada 

pelajaranyang lalu. 

 

1.Guru menjelaskan 

tentang  pengetahuan 

batu bata, jumlah batu 

bata, pengetahuan 

bahan dan campuran 

serta kontruksi dinding. 

2.Guru membimbing, 

mengarahkan, dan 

mengkondisikan serta 

mengawasi siswa. 

 

1.  Menanyakan hal 

yang belum jelas 

dan pada setiap 

diberikan tugas.   

2.  Pada Siklus 3 

pemberian tugas 

dilaksanakan setiap 

1.  Siswa 

melakukan 

kegiatan yang 

disuruh oleh 

guru 

2. Siswa 

memperhatikan 

penjelasan guru  

 

1. Siswa 

memperhatikan 

penjelasan guru 

 

2.  Menyampaikan 

kesulitan dan 

hambatan  

 

 

 

 

1.  Siswa 

mengerjakan 

tugas dari guru. 

15 menit  

 

 

 

 

 

 

 

 

60 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 menit 
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pertemuan dan 

pemberian tugas 

setiap siswa 

berbeda. 

 

 

2) Tindakan 

Tindakan yang dilakukan pada tahap ini sama seperti pada siklus 2 yaitu 

dilaksanakan selama 4 kali pertemuan, tetapi pada siklus 3 pada pertemuan 

pertama guru menjelaskan tentang pengenalan batu bata dan perhitungan  jumlah  

batu bata pada akhir pelajaran guru memberikan tugas, dimana tugas yang 

diberikan oleh guru dengan membuat soal yang diacak. Pada pertemuaan kedua 

guru membagikan tugas dan menjelaskan materi  baru serta memberikan tugas 

pada siswa. Pada pertemuan ketiga membahas tugas satu dan tugas ke dua dan 

pada pertemuan ke empat diadakan ulangan harian ke dua sebagai data siklus 3. 

3) Observasi 

Observasi dilakukan secara bersamaan dengan pelaksanaan tindakan. Fokus 

pemantauan adalah proses penerapan tindakan, aktivitas siswa selama 

pembelajaran yang berdasarkan keaktifan serta antusias siswa dalam mengerjakan 

setiap tugas pada pelajaran serta prestasi belajar sesuai dengan lembar 

pemantauan dan perangkat evaluasi yang telah disiapkan. 

4) Refleksi 

Hasil pemantauan dan evaluasi dianalisis untuk diperoleh gambaran bagaiman 

dampak pelajaran yang telah direncanakan yaitu dengan menerapkan metode 

pemberian tugas. Hasil analisis yang diperoleh merupakan refleksi dari apa yang 

telah terjadi selama penerapan tindakan pada siklus 2. Permasalahan pada siklus 3 

digunakan sebagai tindakan akhir penelitian. 

. 
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BAB IV 

HASIL TINDAKAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Kondisi Awal 

1. Deskripsi Aktivitas Belajar 

Pembelajaran pada mata diklat Praktek Dasar Kontruksi Bangunan  pada 

semester I pada tahun pelajaran 2009/2010 dimana mata diklat Praktek Dasar 

Kontruksi Bangunan  disampaikan dengan metode ceramah dimana guru hanya 

bertindak sebagai fasilitator tanpa melibatkan keaktifan siswa, siswa hanya 

sebagai pendengar saja. Hal ini akan menbuat siswa enggan memperhatikan 

penjelasan dari guru, sehingga yang ada dikelas siswa bercakap-cakap, tidur-

tiduran bahkan ada yang mengerjakan tugas lain.  Mereka merasa apa yang 

dijelaskan oleh guru tidak bisa mereka menerimanya,  hal ini mengakibatkan 

aktivitas belajar siswa menjadi berkurang. 

Pada kondisi awal ini aktivitas belajar siswa masih rendah sekali, siswa 

tidak menunjukkan keaktifan dalam belajar, tidak berkonsentrasi mendengarkan 

informasi-informasi yang diberikan guru, sebagian siswa pasif  berdiskusi ataupun 

bertanya pada guru serta mereka pasif dalam mengerjakan tugas yang diberikan 

oleh guru. 

2. Deskripsi Prestasi Belajar 

Pada kondisi awal prestasi belajar siswa sangat rendah sekali dan nilai 

terendah dicapai pada nilai 35 dan nilai tertinggi hanya 70, hal ini disebabkan 

karena pengajaran yang diberikan oleh guru hanya berbentuk ceramah saja. Dan 

peserta didik hanya sebagai pendengar, hal ini akan membuat siswa bosan, 

sehingga siswa banyak yang pasif dan enggan untuk bertanya ataupun untuk 

mengerjakan tugas,  prestasi yang dicapai oleh siswa sangat rendah sekali. 

Adapun tabel nilai ulangan harian pada kondisi awal dapat disajikan pada tabel 4 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

29 
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     Tabel 5. Nilai Ulangan Harian Kondisi Awal 

No Uraian Ulangan Harian 
1 Nilai terrendah 35 
2 Nilai tertinggi 70 
3 Nilai rerata 55 
4 Rentang nilai 40 

 

Adapun interval nilai siswa dapat disajikan dalam tabel 5 sebagai 
berikut: 

 
     Tabel 6. Interval Nilai Siswa pada Kondisi Awal 

No Interval Frekuensi 

1 35-39 1 
2 40-44 1 

3 45-49 1 

4 50-54 5 

5 55-59 8 

6 65-69 0 

7 70-74 2 

Jumlah  

 

Dari Tabel 5 terlihat bahwa siswa kelas X TKK mempunyai nilai di atas  

KKM sebanyak 2 anak untuk lebih jelasnya perhatikan diagram berikut:  

 

Gambar 2.  Diagram Balok Nilai Ulangan Harian Pada Kondisi Awal 
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B. Deskripsi Hasil Siklus I 

1. Perencanaan Tindakan 

Pada pembelajaran siklus 1 pada kompetensi menerapkan jenis pondasi 

yang tepat untuk bangunan sesuai dengan jenis tanahnya, pada kegiatan awal 

pelajaran guru menberikan apersepsi tentang pemasangan papan bangunan dengan 

patok duga. Pada kegiatan inti dengan waktu 4 x 45 menit guru menjelaskan 

tentang cara pemasangan patok duga, pengertian dan fungsi dari papan bangunan 

serta syarat pemasangan dan persiapan pelaksanaan pembuatan papan, pada 

pertemuan selanjutnya guru menberikan tugas pada siswa untuk dikerjakan siswa 

dirumah. Pada pertemuan terakhir pada siklus 1 diadakan ulangan harian sebagai 

data pada siklus 1. 

2. Pelaksanaan Tindakan 

a. Pertemuan Pertama 

Pada pertemuan pertama pada kegiatan awal guru mengadakan apersepsi 

tentang pengertian patok peilhoogte, pada pertemuan inti guru menjelaskan 

tentang fungsi dan cara pemasangan patok peilhoogte dengan cara demontrasi, 

pada kegiatan inti guru memberikan permasalahan pada siswa untuk 

didiskusikan di dalam kelas sampai kegiatan ini berakhir. 

b. Pertemuan kedua 

Pada pertemuan kedua, pada kegiatan awal guru mengulang tentang materi 

pada pertemuan pertama yaitu fungsi dan cara pemasangan patok peilhoogte 

dengan memberi pertanyaan pada siswa. Pada kegiatan inti guru menjelaskan 

tntang syarat pemasangan dan persiapan pelaksanaan pembuatan papan 

bangunan dengan cara demonstrasi, pada kegiatan inti juga diadakan diskusi 

sampai kegiatan ini berakhir. Pada kegiatan akhir guru memberikan tugas pada 

siswa tentang cara-cara pemasangan patok peilhoogte yang meliputi persiapan 

serta pelaksanaan. 

c. Pertemuan ketiga  dan  keempat 

Pada pertemuan ketiga pada kegiatan awal guru menyuruh salah satu siswa 

untuk mengumpulkan tugas yang diberikan pada pertemuan kedua. Pada 

kegiatan inti guru mengadakan diskusi tentang tugas pembuatan patok 
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peilhoogte. Pada kegiatan akhir guru mnyimpulkan tentang hasil diskusi 

dengan menbuka pertanyaan dari siswa tentang materi yang belum jelas. Pada 

pertemuan keempat diadakan ulangan harian sebagai data Siklus 1. 

 

3. Hasil Pengamatan 

Pada hasil pengamatan pada pelaksanaan tindakan siklus 1 pada 

pengamatan tentang aktivitas belajar siswa yang dilakukan oleh sesama guru 

Kontruksi bangunan, siswa masih ada yang berbicara sendiri dan keaktifan siswa 

masih agak kurang karena ada sebagian siswa yang masih menggandalkan pada 

teman yang lain dalam mengerjakan tugas dari guru, dan keaktifan bertanya dalam 

kegiatan belajar mengajar sudah mulai nampak, siswa sudah banyak yang aktif 

dalam diskusi. Adapun hasil pengamatan aktivitas belajar siswa dapat 

diperlihatkan pada Tabel 7. 

Tabel 7.  Persentase  Aktivitas Belajar Siswa Siklus 1 
 

NO Aspek Penilaian Baik Kurang 
1. Kehadiran dalam pembelajaran 100% 0% 
2. Interaksi dengan guru dalam 

pembelajaran 
46,15% 53,84% 

3. Keaktifan dalam kelompok 38,46% 61,53% 
4. Tanggung Jawab dalam 

Pembelajaran 
38,46% 61,53% 

5. Antusias dalam Pembelajaran 30,79% 69,23% 
 

Berdasarkan Tabel 7 tentang persentase aktivitas belajar pada siklus 1 

dapat dijelaskan bahwa pada aspek kehadiran siswa ada 100% pada kategori baik 

artinya pada siklus ini aktivitas belajar untuk hadir dalam pembelajaran sebanyak 

100% atau siswa hadir semua dalam pembelajaran, karena siswa terespon baik 

selama pembelajaran, sedangkan pada aspek interaksi dengan guru pada kategori 

baik 46,15%, kategori kurang sebanyak 53,84%. Pada aspek ketiga yaitu keaktifan 

dalam kelompok pada kategori baik sebanyak 38,46% dan kategori kurang 

sebanyak 61,53%. Pada aspek tanggung jawab dalam pembelajaran terdapat 

kategori baik 38,46% dan kategori kurang sebanyak 61,53%. Pada aspek kelima 

yaitu antusias siswa dalam pembelajaran didapat pada kategori baik sebanyak 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 
 

49 

30,79% dan kategori kurang sebanyak 69,23%. Adapun diagram persentase 

aktivitas belajar siswa  sebagai berikut: 

 

Gambar 3.  Diagram Balok Persentase Aktivitas Belajar Siswa Siklus 1 

 

Sedangkan pada tes prestasi belajar pada materi pemasangan patok duga, 

di dapat nilai ulangan harian sebagai berikut: 

 Tabel 8. Nilai Ulangan Harian Akhir Siklus 1 
 

No 
 

Uraian Ulangan Harian 

1 Nilai Terrendah 53 
2 Nilai Tertinggi 80 
3 Nilai Rerata 65,34 
4 Rentang Nilai 27 

 

Dalam siklus 1 terlihat adanya nilai terendah 53 dan nilai tertinggi 80 

untuk mengetahui nilai interval nilai ulangan siklus 1 dapat dilihat pada tabel 8 
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            Tabel 9.  Interval nilai Ulangan  pada Siklus 1 
No Interval Frekuensi 
1 50-54 5 
2 55-59 6 
3 65-69 0 
4 70-74 7 
5 75-79 5 
6 75-79 0 
7 80-84 3 

Jumlah 26 
 

Pada interval nilai ulangan harian pada siklus 1 siswa sudah mencapai 

KKM adalah 15 anak. Adapun interval nilai ulanga harian dapat disajikan dalam 

bentuk diagram sebagai berikut: 

 

Gambar 4.   Diagram Balok Nilai Ulangan Harian pada Siklus 1 

 

4. Refleksi 

Penerapan metode pembelajaran dengan menggunakan metode pemberian 

tugas , dibandingkan dengan kondisi awal terjadi peningkatan seperti terlihat pada 

Tabel 10 berikut: 
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Tabel 10.  Refleksi dari Kondisi Awal ke Siklus 1 
No Uraian Kondisi awal Siklus 1 
1 Tindakan Dalam pembelajaran hanya 

dengan ceramah saja dan 
belum memanfaatkan metode 
pembelajaran  pemberian tugas. 

Dalam pembelajaran 
sudah menggunakan 
metode pembelajaran 
pemberian tugas. 

2 Aktivitas 
Belajar Siswa 

Pada kondisi awal siswa belum 
aktif dalam pembelajaran, 
sehingga banyak siswa yang 
masih bercakap-cakap dan 
bahkan ada yang tidur-tidur 
dan masih ada yang tidak 
mengerjakan tugas dari guru. 
Dalam pembelajaran belum ada 
interaksi antara guru dengan 
siswa, rasa tanggung jawab 
pada siswa masih sangat 
kurang. 

Pembelajaran pada 
siklus 1 menjadi lebih 
meningkat. 
Pembelajaran sudah 
dapat meningkatkan 
aktivitas belajar pada 
siswa, siswa mulai aktif 
masuk sekolah, aktif 
bertanya dan aktif 
bekerja dalam 
kelompoknya. 
Berdasarkan lembar 
observasi aktivitas 
belajar didapat hasil 
sebagai berikut: pada 
aspek kehadiran siswa 
ada 100% pada kategori 
baik artinya pada siklus 
ini aktivitas belajar 
untuk hadir dalam 
pembelajaran sebanyak 
100% atau siswa hadir 
semua dalam 
pembelajaran, karena 
siswa terespon baik 
selama pembelajaran, 
sedangkan pada aspek 
interaksi dengan guru 
pada kategori baik 
46,15%, kategori 
kurang sebanyak 
53,84%. Pada aspek 
ketiga yaitu keaktifan 
dalam kelompok pada 
kategori baik sebanyak 
38,46% dan kategori 
kurang sebanyak 
61,53%. Pada aspek 
tanggung jawab dalam 
pembelajaran terdapat 
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kategori baik 38,46% 
dan kategori kurang 
sebanyak 61,53%. Pada 
aspek kelima yaitu 
antusias siswa dalam 
pembelajaran didapat 
pada kategori baik 
sebanyak 30,79% dan 
kategori kurang 
sebanyak 69,23% 

3. Prestasi belajar Ulangan harian pada kondisi 
awal nilai terendah 35 dan nilai 
tertinggi 70 dengan nilai rerata 
55 

Ulangan harian pada 
siklus 1 nilai terendah 
53 dan nilai tertinggi 80 
dengan nilai rerata 
65,34. 

 
Dari Tabel 10 tersebut di atas tentang pembelajaran menggunakan metode 

pemberian tugas, aktivitas dalam belajar sudah mulai ada peningkatan, tetapi 

pembelajaran dengan metode pemberian tugas masih terasa asing bagi siswa, 

sehingga sebagian siswa belum begitu banyak yang mengerjakan soal-soal pada 

kegiatan pembelajaran. 

Dari tes prestasi belajar terjadi peningkatan nilai terrendah dari 35 menjadi 

53 atau mengalami peningkatan 51,42 persen. Nilai tertinggi terjadi peningkatan 

dari 70 menjadi 80 atau terjadi peningkatan 14,28% dan nilai rerata naik dari 55 

menjadi 65,34 atau mengalami kenaikan sebesar 18,8%. 

Berdasarkan hasil di atas masih banyak siswa yang mempunyai nilai di 

bawah KKM, sehingga perlu adanya tindakan pada siklus 2. Dengan metode  

pembelajaran metode pemberian tugas yang seefektif mungkin, sehingga 

diharapkan banyak siswa yang antusias dalam mendengarkan penjelasan dari 

guru, sehingga terjadi peningkatan prestasi belajar, karena itu peneliti berusaha 

untuk membimbing siswa dengan baik dan berusaha untuk mendorong aktivitas 

belajar siswa dengan menggunakan metode pembelajaran metode pemberian tugas 

dengan pemberian tugas pada siswa dibuat sesering mungkin. 
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C. Deskripsi Hasil Siklus 2 

1. Perencanaan Tindakan 

Pada pembelajaran siklus 2 pada kompetensi dasar menerapkan jenis 

pondasi yang tepat untuk bangunan sesuai tanahnya yang terdiri 4 kali pertemuan 

pada pertemuan keempat diadakan ulangan harian sebagai data siklus 2. Pada 

kegiatan awal guru memberikan apersepsi tentang pengertian pondasi dengan 

menjelaskan menggunkan media Ms Power Point. Pada kegiatan inti guru 

menjelaskan tentang macam-macam dan jenis pondasi serta fungsi dari pondasi. 

Pada Siklus 2 pemberian tugas dilakukan setiap akhir pelajaran, sehingga pada 

siklus 2 terdapat 3 tugas yang harus dikerjakan oleh siswa. Pada kegiatan inti juga 

dilakukan pembahasan setiap tugas dengan cara diskusi. Pada kegiatan akhir guru 

menyimpulkan penjelasan tentang pondasi. Pada pertemuan keempat yang 

merupakan pertemuan terakhir pada Siklus 2 diadakan ulangan harian sebagai 

data prestasi belajar pada Siklus 2. 

 

2. Pelaksanaan Tindakan 

a. Pertemuan  Pertama  

Pada pertemuan yang pertama guru memberikan apersepsi tentang pengertian 

dan fungsi dari pondasi dengan menggunakan media Ms Power Point. Pada 

kegiatan inti guru menjelaskan tentang macam-macam serta penggunaan 

pondasi da ketentun umum ukuran pondasi. Pada akhir pelajaran guru menberi 

tugas pada siswa untuk dikerjakan di rumah dan dikumpulkan pada pertemuan 

yang kedua pada Siklus 2. 

b. Pertemuan  Kedua 

Pada pertemuan yang kedua, pada kegiatan awal guru mengumpulkan tugas 

yang diberikan pada pertemuan pertama serta mengadakan pembahasan 

tentang tugas yang pertama. Pada kegiatan inti guru menjelaskan tentang 

memilih jenis pondasi yang tepat untuk bangunan sesuai dengan jenis 

tanahnya dengan metode ceramah dan tanya jawab dengan siswa. Pada 

kegiatan akhir guru menberikan tugas pada siswa untuk dikerjakan di rumah 

dan dikumpulkan pada pertemuan ketiga. 
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c. Pertemuan  Ketiga 

Pada pertemuan yang ketiga, pada kegiatan awal guru mengumpulkan tugas 

pada pertemuan kedua serta pada kegiatan inti guru menbahas hasil pekerjaan 

siswa pada pertemuan kedua dengan diskusi. Pada kegiatan inti guru 

menjelaskan tentang ukuran penampang pondasi berdasarkan persyaratan 

teknis. Pada kegiatan akhir guru memberikan tugas pada siswa untuk 

dikerjakan di rumah dan dikumpulkan pada pertemuan keempat pada Siklus 2. 

d. Pertemuan  Keempat 

Pada pertemuan keempat pada kegiatan awal guru mengumpulkan tugas pada 

pertemuan ketiga sekaligus membahas hasil pekerjaan tersebut. Pada kegiatan 

inti guru memberikan ulangan pada siswa untuk data prestasi belajar pada 

Siklus 2. 

 

3. Hasil  Pengamatan 

Pada hasil pengamatan tentang aktivitas belajar siswa, sebagian besar 

sudah terlibat dalam pembelajaran dan mulai aktif dalam diskusi serta sudah aktif 

dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, sehingga pembelajaran 

pada siklus 2 dirasakan benar-benar berkesan pada siswa. Pada pengamatan 

tentang aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran ini  tidak ada siswa  yang 

tidur-tidur ataupun bercakap-cakap, sehingga membuat materi pelajaran yag 

disampaikan dengan metode pemberian tugas dapat menigkatkan aktivitas belajar 

siswa.  

Pada pengamatan lembar observasi aktivitas belajar siswa didapatkan 

persentase nilai aktivitas belajar siswa sebagai berikut: 

Tabel 11.  Persentase Nilai  Aktivitas Belajar Siswa siklus 2 
NO Aspek yang dinilai Baik Kurang 
1. Kehadiran dalam pembelajaran 100% 0% 
2. Interaksi dengan guru dalam 

pembelajaran 
76,92% 23,07% 

3. Keaktifan dalam kelompok 69,23% 30,76% 
4. Tanggung Jawab dalam 

Pembelajaran 
92,30% 7,69% 

5 Antusias dalam pembelajaran 76,92% 23,07% 
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Berdasarkan Tabel 11 tentang persentase aktivitas belajar pada siklus 1 

dapat dijelaskan bahwa pada aspek kehadiran siswa ada 100% pada kategori baik 

artinya pada siklus ini aktivitas belajar untuk hadir dalam pembelajaran sebanyak 

100% atau siswa hadir semua dalam pembelajaran, karena siswa terespon baik 

selama pembelajaran, sedangkan pada aspek interaksi dengan guru pada kategori 

baik 76,92%, kategori kurang sebanyak 23,07%. Pada aspek ketiga yaitu keaktifan 

dalam kelompok pada kategori baik sebanyak 69,23% dan kategori kurang 

sebanyak 30,76%. Pada aspek tanggung jawab dalam pembelajaran terdapat 

kategori baik 92,30% dan kategori kurang sebanyak 7,69%. Pada aspek kelima 

yaitu antusias siswa dalam pembelajaran didapat pada kategori baik sebanyak 

76,92% dan kategori kurang sebanyak 23,07%. Adapun diagram persentase 

aktivitas belajar siswa  sebagai berikut: 

 

Gambar 5.  Diagram Balok  Persentase Aktivitas Belajar Siswa pada 
Siklus 2 

 

Sedangkan pada tes prestasi belajar  pada materi pondasi dengan 

menggunakan soal berbentuk essay di dapat nilai ulangan harian sebagai berikut: 
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Tabel 12.  Nilai Ulangan harian Akhir Siklus 2 
No Uraian Ulangan Harian 
1 Nilai Terrendah 67 
2 Nilai Tertinggi 87 
3 Nilai Rerata 76,73 
4 Rentang Nilai 20 

 

Dalam siklus 2 terlihat adanya peningkatan dimana  nilai terenda 67 dan 

nilai tertinggi 87  untuk mengetahui nilai interval nilai ulangan siklus 2 dapat 

dilihat pada Tabel 13. 

            Tabel 13.  Interval nilai Ulangan  pada Siklus 2 

No Interval Frekuensi 

1 65-69 4 
2 70-74 4 
3 75-79 5 
4 80-84 11 
5 85-89 2 

Jumlah 26 
 

Pada interval nilai ulangan harian pada siklus 2 siswa sudah mencapai 

KKM adalah 22 anak. Adapun interval nilai ulangan harian dapat disajikan dalam 

bentuk diagram sebagai berikut: 

 

Gambar 6.  Diagram Balok  Nilai Ulangan Harian pada Siklus 2 
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4.  Refleksi 

Penerapan metode pembelajaran pemberian tugas pada siklus 2 terjadi 

peningkatan dari siklus 1, seperti terlihat pada Tabel 14 berikut: 

Tabel 14.   Refleksi dari Siklus 1 ke Siklus 2 

No Uraian Siklus 1 Siklus 2 

1 Tindakan Dalam pembelajaran 
menggunakan metode 
pemberian tugas dengan 
pemberian tugas diberikan 
setiap dua kali tatap muka 

Dalam pembelajaran 
dengan metode 
pemberian tugas 
dengan pemberian 
tugas diberikan pada 
setiap tatap muka. 
 
 
 

2 Aktivitas 
Belajar Siswa 

Pada siklus 1 siswa masih 
banyak yang belum 
mengumpulkan tugas tepat 
waktu hal ini dikarenakan siswa 
merasa bahwa tugas yang 
diberikan oleh guru tidak akan 
mendapat penghargaan dari 
guru, sehingga rasa tanggung 
jawab siswa masih kurang. 
Berdasarkan pengamatan 
dengan lembar observasi 
aktivitas belajar yang dilakukan 
oleh teman sejawat di dapatkan 
hasil aspek interaksi dengan 
guru pada kategori baik 
46,15%, kategori kurang 
sebanyak 53,84%. Pada aspek 
ketiga yaitu keaktifan dalam 
kelompok pada kategori baik 
sebanyak 38,46% dan kategori 
kurang sebanyak 61,53%. Pada 
aspek tanggung jawab dalam 
pembelajaran terdapat kategori 
baik 38,46% dan kategori 
kurang sebanyak 61,53%. Pada 
aspek kelima yaitu antusias 
siswa dalam pembelajaran 
didapat pada kategori baik 
sebanyak 30,79% dan kategori 

Siswa sudah berusaha 
aktif dalam 
memdengarkan 
penjelasan dari guru 
karena mereka takut 
tidak bisa mengerjakan 
tugas yang diberikan 
oleh guru. Dalam 
pengumpulan tugas 
yang diberikan oleh 
guru, siswa 
mengumpulkan tugas 
tepat waktu bahkan ada 
yang mengerjakan 
tugas dengan sangat 
bagus dan 
rapi.Berdasarkan 
lembar pengamatan 
aktivitas belajar yang 
dilakukan oleh teman 
sejawat didapat hasil 
aspek interaksi dengan 
guru pada kategori baik 
76,92%, kategori 
kurang sebanyak 
23,07%. Pada aspek 
ketiga yaitu keaktifan 
dalam kelompok pada 
kategori baik sebanyak 
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kurang sebanyak 69,23% 69,23% dan kategori 
kurang sebanyak 
30,76%. Pada aspek 
tanggung jawab dalam 
pembelajaran terdapat 
kategori baik 92,30% 
dan kategori kurang 
sebanyak 7,69%. Pada 
aspek kelima yaitu 
antusias siswa dalam 
pembelajaran didapat 
pada kategori baik 
sebanyak 76,92% dan 
kategori kurang 
sebanyak 23,07%. Pada 
aspek kehadiran didapat 
persentase 100%. 

3 Prestasi belajar Ulangan harian pada Siklus  
nilai terendah  53 dan nilai 
tertinggi 80 dengan nilai rerata 
65,34 

Nilai ulangan  pada 
siklus 2 nilai terendah 
67 dan nilai tertinggi  
87 dengan nilai rerata 
76,73 . 

 

Dari tabel tesebut di atas tentang pembelajaran dengan metode pemberian 

tugas, aktivitas dalam belajar sudah ada peningkatan yang bagus terbukti sebagian 

besar siswa sudah mulai aktif mendengarkan penjelasan dari guru dan sebagian 

siswa sudah mulai berusaha berdikusi dalam kelompoknya, mereka mulai 

mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru dan berusaha untuk 

mendapatkan nilai yang terbaik. Adapun tabel peningkatan aktivitas belajar siswa 

dari siklus 1 ke siklus 2 sebagai berikut: 

        Tabel 15.  Peningkatan Aktivitas Belajar Siswa dari Siklus 1 ke Siklus 2 
No Aspek Siklus 1 Siklus 2 

Baik  Kurang Baik Kurang 

1. Kehadiran 
dalam 
pembelajaran 

100% 0% 100% 0% 

2. Interaksi 
dengan guru 
dalam 
pembelajaran 

46,15% 53,84% 76,92% 23,07% 
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3. Keaktifan 
dalam 
kelompok 

38,46% 61,53% 69,23% 30,76% 

4. Tanggung 
Jawab dalam 
Pembelajaran 

38,46% 61,53% 92,30% 7,69% 

5. Antusias 
dalam 
pembelajaran 

30,79% 69,23% 76,92% 23,07% 

 

Adapun diagram peningkatan aktivitas belajar siswa dari siklus 1 ke siklus 2  

sebagai berikut: 

 

 

Gambar 7.  Peningkatan  Prosentase Aktivitas Belajar dari siklus 1 ke siklus 2 

 

Dari tes prestasi belajar terjadi peningkatan nilai tertinggi dari 80 menjadi 

87 atau mengalami peningkatan sebesar 8,75%, sedangkan pada nilai terendah  

terjadi peningkatan dari 53 menjadi 67 atau mengalami peningkatan sebesar 

26,41% dan nilai rerata terjadi peningkatan dari 65,34 menjadi 76,73 atau 

mengalami peningkatan sebesar 17,43%. Adapun Peningkatan Prestasi Belajar 

dari siklus 1 ke siklus 2 dapat kita lihat pada Tabel 16 sebagai berikut: 
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Tabel 16.  Peningkatan  Prestasi Belajar dari Siklus 1 ke Siklus 2 
 

No 
 

 
Interval 

 
Siklus 1 

 
Siklus 2 

1 50-54 5 0 
2 55-59 6 0 
3 65-69 0 4 
4 70-74 7 4 
5 75-79 0 5 
7 80-84 3 11 
8 85-89 0 2 

 
Adapun diagram peningkatan prestasi belajar dari siklus 1 ke siklus 2 

dapat kita lihat gambar  8 sebagai berikut: 

 

Gambar 8. Peningkatan Prestasi Belajar dari siklus 1 ke siklus 2 

 

D. Deskripsi Siklus 3 

1. Perencanaan Tindakan 

Pada pembelajaran siklus 3 pada kompetensi dasar memahami pekerjaan 

batu bata dan menerapkan sesuai dengan kebutuhan dalam mendirikan bangunan 

dilakukan dengan 4 kali pertemuan seperti pada siklus 2. Pada pertemuan pertama 

guru menjelaskan tentang pengenalan batu bata dan cara menggitungg jumlah 

batu bata tiap m3 pasangan batu bata dengan memberi penjelasan disertai contoh. 

Pada pertemuan ini guru memberikan tugas tentang perhitungan batu, di mana 

setiap siswa diberi luas tanah yang berbeda. Pada pertemuan kedua guru 
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menjelaskan tentang pengetahuan bahan dan campuran pasangan batu bata untuk 

dinding serta ikatan dinding dinding batu bata dengan demonstrasi, pada akhir 

pelajaran guru memberikan tugas pada siswa. Pada pertemuan ketiga diadakan 

presentasi dari tugas yang diberikan oleh guru dengan perwakilan dari siswa. Pada 

pertemuan keempat diadakan ulangan harian sebagai data siklus 3. 

2. Pelaksanaan  Tindakan 

b. Pertemuan  Pertama  

Pada pertemuan yang pertama guru memberikan apersepsi tentang pengertian 

pengenalan batu bata dan cara menghitung batu tiap m3 pasangan batu bata 

dengan menggunakan media Ms Power Point. Pada pertemuan ini guru 

menberikan tugas yang berbeda pada siswa, dengan harapan siswa lebih 

bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh guru. 

b. Pertemuan  Kedua 

Pada pertemuan yang kedua, pada kegiatan awal guru mengumpulkan tugas 

yang diberikan pada pertemuan pertama. Pada pertemuan ini guru 

menjelaskan tentang pengetahuan bahan dan campuran pasangan batu bata 

serta macam-macam ikatan batu bata untuk dinding. Pada pertemuan ini guru 

memberi tugas untuk membuat artikel tentang macam-macam ikatan batu bata 

untuk dinding serta untuk dipresentasikan pada pertemuan ketiga. 

c. Pertemuan  Ketiga 

Pada pertemuan yang ketiga, pada kegiatan awal guru mengumpulkan tugas 

pada pertemuan kedua. Pada pertemuan ketiga diadakan presentasi tentang 

tugas yang pertama dan tugas yang kedua, dilanjutkan dengan diskusi. Pada 

akhir pelajaran guru menyimpulkan hasil dari presentasi. 

d. Pertemuan  Keempat 

Pada pertemuan keempat pada kegiatan awal guru mengulang semua pelajaran 

yang telah djelaskan. Pada kegiatan inti guru memberikan ulangan pada siswa 

untuk data prestasi belajar pada Siklus 3. 
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3. Hasil  Pengamatan 

Pada hasil pengamatan tentang aktivitas belajar siswa, karena pemberian 

tugas dengan tugas yang berbeda dengan temannya menbuat siswa mempunyai 

rasa tanggung jawab yang tinggi dalam mengumpulkan tugas, sehingga siswa  

sudah terlibat dalam pembelajaran dan mulai aktif dalam diskusi serta presentasi, 

sehingga pembelajaran pada siklus 3 dirasakan benar-benar berkesan pada siswa. 

Pada pengamatan tentang aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran ini  tidak ada 

siswa  yang tidur-tidur ataupun bercakap-cakap, sehingga membuat materi 

pelajaran yag disampaikan dengan metode pemberian tugas dapat meningkatkan 

aktivitas belajar siswa.  

Pada pengamatan lembar observasi aktivitas belajar siswa didapatkan 

persentase nilai aktivitas belajar siswa sebagai berikut: 

Tabel 17.  Persentase Nilai  Aktivitas Belajar Siswa siklus 3 
NO Aspek yang dinilai Baik Kurang 
1. Kehadiran dalam pembelajaran 100% 0% 
2. Interaksi dengan guru dalam 

pembelajaran 
92,30% 7,64% 

3. Keaktifan dalam kelompok 76,92% 23,07% 
4. Tanggung Jawab dalam 

Pembelajaran 
100% 0% 

5 Antusias dalam pembelajaran 92,30% 7,64% 
 

Berdasarkan Tabel 17 tentang persentase aktivitas belajar pada siklus 1 

dapat dijelaskan bahwa pada aspek kehadiran siswa ada 100% pada kategori baik 

artinya pada siklus ini aktivitas belajar untuk hadir dalam pembelajaran sebanyak 

100% atau siswa hadir semua dalam pembelajaran, karena siswa terespon baik 

selama pembelajaran, sedangkan pada aspek interaksi dengan guru pada kategori 

baik 92,30%, kategori kurang sebanyak 7,64%. Pada aspek ketiga yaitu keaktifan 

dalam kelompok pada kategori baik sebanyak 76,92% dan kategori kurang 

sebanyak 23,07%. Pada aspek tanggung jawab dalam pembelajaran semua siswa 

terespon baik dalam pengumpulan tugas karena soal yang dibuat oleh guru antara 

siswa yang satu dengan yang lainnya tidak sama, sehingga siswa banyak yang 

mengerjakan tepat pada waktunya. Pada aspek kelima yaitu antusias siswa dalam 

pembelajaran didapat pada kategori baik sebanyak 92,30% dan kategori kurang 
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sebanyak 7,64%. Adapun diagram persentase aktivitas belajar siswa  sebagai 

berikut: 

 

Gambar 9. Diagram Balok  Persentase Aktivitas Belajar Siswa  Siklus 3 
 

Sedangkan pada tes prestasi belajar  pada kompetensi memahami 

pekerjaan batu bata dengan menggunakan soal berbentuk essay di dapat nilai 

ulangan harian sebagai berikut: 

Tabel 18.  Nilai Ulangan harian Akhir Siklus 3 
No Uraian Ulangan Harian 
1 Nilai Terrendah 75 
2 Nilai Tertinggi 89 
3 Nilai Rerata 81,11 
4 Rentang Nilai 14 

 

Dalam siklus 2 terlihat adanya peningkatan dimana  nilai terendah 75 dan 

nilai tertinggi 89  untuk mengetahui nilai interval nilai ulangan siklus 2 dapat 

dilihat pada Tabel 19. 
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            Tabel 19.  Interval nilai Ulangan  pada Siklus 3 

No Interval Frekuensi 

1 75-79 6 
2 80-84 12 
3 85-89 8 

Jumlah 26 
 

Pada interval nilai ulangan harian pada siklus 2 siswa sudah mencapai 

KKM adalah 26 anak. Adapun interval nilai ulangan harian dapat disajikan dalam 

bentuk diagram sebagai berikut: 

 

Gambar 10.  Diagram Balok  Nilai Ulangan Harian pada Siklus 3 

 

4.  Refleksi 

Penerapan metode pembelajaran pemberian tugas pada siklus 3 terjadi 

peningkatan dari siklus 2, seperti terlihat pada Tabel 20 berikut: 

Tabel 20.   Refleksi dari Siklus 2 ke Siklus 3 

No Uraian Siklus 2 Siklus 3 

1 Tindakan Dalam pembelajaran dengan 
metode pemberian tugas dengan 
pemberian tugas diberikan pada 
setiap tatap muka. 
 

Dalam pembelajaran 
dengan metode 
pemberian tugas 
dengan pemberian 
tugas diberikan pada 
setiap tatap dengan 
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pemberian tugas yang 
berbeda pada setiap 
siswa. 
 
 
 

2 Aktivitas 
Belajar Siswa 

Siswa sudah berusaha aktif 
dalam memdengarkan 
penjelasan dari guru karena 
mereka takut tidak bisa 
mengerjakan tugas yang 
diberikan oleh guru. Dalam 
pengumpulan tugas yang 
diberikan oleh guru, siswa 
mengumpulkan tugas tepat 
waktu bahkan ada yang 
mengerjakan tugas dengan 
sangat bagus dan rapi. 
Berdasarkan lembar 
pengamatan aktivitas belajar 
yang dilakukan oleh teman 
sejawat didapat hasil aspek 
interaksi dengan guru pada 
kategori baik 76,92%, kategori 
kurang sebanyak 23,07%. Pada 
aspek ketiga yaitu keaktifan 
dalam kelompok pada kategori 
baik sebanyak 69,23% dan 
kategori kurang sebanyak 
30,76%. Pada aspek tanggung 
jawab dalam pembelajaran 
terdapat kategori baik 92,30% 
dan kategori kurang sebanyak 
7,69%. Pada aspek kelima yaitu 
antusias siswa dalam 
pembelajaran didapat pada 
kategori baik sebanyak 76,92% 
dan kategori kurang sebanyak 
23,07%. Pada aspek kehadiran 
didapat persentase 100%. 

Siswa mulai 
mempunyai rasa 
tanggung jawab yang 
besar dalam 
pembelajaran, siswa 
mulai aktif presentasi 
terhadap tugas yng 
dberikan oleh guru. 
Perbedaan soal yang 
berbeda antara siswa 
satu dengan yang lain, 
membuat siswa akan 
bersifat mandiri dalam 
mengerjakan tugas. 
Berdasar lembar 
pengamatan yang 
dilakukan oleh 
kolabolator selama 
pembelajaran didapat 
hasil sebagai berikut: 
pada aspek kehadiran 
siswa ada 100% pada 
kategori baik artinya 
pada siklus ini aktivitas 
belajar untuk hadir 
dalam pembelajaran 
sebanyak 100% atau 
siswa hadir semua 
dalam pembelajaran, 
karena siswa terespon 
baik selama 
pembelajaran, 
sedangkan pada aspek 
interaksi dengan guru 
pada kategori baik 
92,30%, kategori 
kurang sebanyak 
7,64%. Pada aspek 
ketiga yaitu keaktifan 
dalam kelompok pada 
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kategori baik sebanyak 
76,92% dan kategori 
kurang sebanyak 
23,07%. Pada aspek 
tanggung jawab dalam 
pembelajaran  pada 
kategori baik terdapat 
100% . Pada aspek 
kelima yaitu antusias 
siswa dalam 
pembelajaran didapat 
pada kategori baik 
sebanyak 92,30% dan 
kategori kurang 
sebanyak 7,64%. 

3 Prestasi belajar Ulangan harian pada Siklus  2 
nilai terendah  67 dan nilai 
tertinggi 87 dengan nilai rerata 
65,34 

Ulangan harian pada 
siklus 3 nilai terendah 
75 dan nila tertinggi 89 
dengan nilai rata-rata 
81,11 

 

Dari tabel tesebut di atas tentang pembelajaran dengan metode pemberian 

tugas, aktivitas dalam belajar terjadi peningkatan yang bagus pada aspek tanggung 

jawab dalam mengerjakan tugas dari guru, semua siswa 100% mengerjakan tugas 

dengan baik, hal ini dikarenakan tugas yang berbeda antar siswa menbuat siswa 

akan mengerjakan sendiri. Pembelajaran pada siklus 3 benar-benar membuat 

siswa aktif dari aktif bertanya, aktif berdiskusi serta aktif mempertahankan 

pendapat dalam presentasi, sehingga dalam pembelajaran siklus 3 tidak ada siswa 

yang bercakap-cakap dengan teman. Adapun tabel peningkatan aktivitas belajar 

siswa dari siklus 2 ke siklus 3 sebagai berikut: 

Tabel 21.  Peningkatan Aktivitas belajar siswa dari siklus 2 ke siklus 3. 
No Aspek Siklus 2 Siklus 3 

Baik  Kurang Baik Kurang 

1. Kehadiran 
dalam 
pembelajaran 

100% 0% 100% 0% 

2. Interaksi 
dengan guru 
dalam 
pembelajaran 

76,92% 23,07% 92,30% 7,64% 
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3. Keaktifan 
dalam 
kelompok 

69,23% 30,76% 76,92% 23,07% 

4. Tanggung 
Jawab dalam 
Pembelajaran 

92,30% 7,69% 100% 0% 

5. Antusias 
dalam 
pembelajaran 

76,92% 23,07% 92,30% 7,64% 

 

Adapun diagram peningkatan aktivitas belajar siswa dari siklus 2 ke siklus 3  

sebagai berikut: 

 

 

Gambar 11.  Peningkatan  Prosentase Aktivitas Belajar dari siklus 2 ke siklus 3 

 

Dari tes prestasi belajar terjadi peningkatan nilai tertinggi dari 87 menjadi 

89 atau mengalami peningkatan sebesar 2,29%, sedangkan pada nilai terendah  

terjadi peningkatan dari 67 menjadi 75 atau mengalami peningkatan sebesar 

11,94% dan nilai rerata terjadi peningkatan dari 76,73 menjadi 81,11 atau 

mengalami peningkatan sebesar 5,70%. Adapun Peningkatan Prestasi Belajar dari 

siklus 2 ke siklus 3 dapat kita lihat pada tabel 15 sebagai berikut: 
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Tabel 22.  Peningkatan  Prestasi Belajar dari Siklus 2 ke Siklus 3 
 

 
No 

 

 
Interval 

 
Siklus 2 

 
Siklus 3 

1 65-69 4 0 
2 70-74 4 0 
3 75-79 5 6 
4 80-84 11 12 
5 85-89 2 8 

Jumlah 26 26 
 
Adapun diagram peningkatan prestasi belajar dari siklus 2 ke siklus 3 dapat kita 
lihat gambar 12 sebagai berikut: 
 

 

Gambar 12.  Peningkatan Prestasi Belajar dari siklus 1 ke siklus 2 

 

E. Pembahasan 

Tabel 23. Pembahasan dari Kondisi Awal, Siklus 1 dan Siklus 2 serta Siklus 3 

1. Tindakan 
No Kondisi Awal Siklus 1 Siklus 2 Siklus 3 
1 Dalam pembelajaran 

masih menggunakan 
ceramah dan belum 
menggunakan metode 
pemberian tugas, serta 
belum ada interaksi  guru 
dengan siswa. 

Dalam 
pembelajaran 
guru sudah 
memberikan 
pembelajaran 
dengan 
mengunakan 

Dalam 
pembelajaran 
guru sudah 
menggunakan 
metode 
pemberian 
tugas, di mana 

Dalam 
pembelajaran 
guru 
menggunakan 
metode 
pemberian 
tugas setiap 
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metode 
pemberian 
tugas, tetapi 
tugas yang 
diberikan 
setiap dua 
tatap muka 
sekali. 

pemberian 
tugas 
dilakukan 
setiap tatap 
muka atau 
setiap 
pertemuan. 
 

tatap muka 
dengan tugas 
tidak sama 
dengan siswa 
lain dan 
diadakan 
presentasi. 

 
2. Aktivitas Belajar Siswa 
 

No Kondisi 
Awal 

Siklus 1 Siklus 2 
Siklus 3/  
Kondisi 
Akhir 

Refleksi 
Kondisi 
Awal ke 
Kondisi 
Akhir 

1 Siswa tidak 
antusias 
dalam 
kegiatan 
pembelajaran 
terbukti siswa 
banyak tidur-
tidur dan 
bercakap-
cakap dengan 
teman 
lainnya.Siswa 
belum 
berinteraksi 
dengan guru 
pada 
pembelajaran 

Siswa sudah 
mulai aktif 
dalam 
pembelajaran 
karena 
menggunakan 
metode 
pemberian 
tugas , tetapi 
mereka masih 
terasa asing 
dalam 
pembelajaran 
tersebut 
sehingga ada 
sebagian 
siswa yang 
malas untuk 
mengerjakan 
soal atau 
tugas yang 
diberikan 
oleh guru. 
Berdasarkan 
lembar 
pengamatan 
dengan 
lembar 
observasi 
aktivitas 

Siswa sudah 
mulai aktif 
dalam 
pembelajaran,s
udah aktif 
menanyakan 
hal-hal yang 
belum 
jelas,mereka 
sudah mulai 
mempunyai 
rasa tanggung 
jawab yang 
besar terhadap 
tugas yang 
diberikan oleh 
guru,sehingga 
sangat sedikit 
siswa yang 
tidak 
mengumpulkan 
tugas. 
Berdasarkan 
lembar 
pengamatan 
dengan lembar 
observasi 
aktivitas 
didapat hasil 
aspek interaksi 

Siswa mulai 
mempunyai 
rasa tanggung 
jawab yang 
besar dalam 
pembelajaran
, siswa mulai 
aktif 
presentasi 
terhadap 
tugas yang 
dberikan oleh 
guru. 
Perbedaan 
soal yang 
berbeda 
antara siswa 
satu dengan 
yang lain, 
membuat 
siswa akan 
bersifat 
mandiri 
dalam 
mengerjakan 
tugas. 
Berdasar 
lembar 
pengamatan 
yang 

Dari kondisi 
awal ke 
kondisi 
akhir terjadi 
peningkatan 
aktivitas 
belajar 
siswa 
dengan 
mengguna-
kan  metode 
pemberian 
tugas 
berdasarkan 
lembar 
observasi 
aktivitas 
belajar yang 
diteliti oleh 
kolabolator 
selama 
pembelaja-
ran  dari 
siklus 1 
siklus 2 
didapat 
peningkatan 
pada 
kategori 
baik sebagai 
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didapat hasil 
aspek 
interaksi 
dengan guru 
pada kategori 
baik 46,15%, 
kategori 
kurang 
sebanyak 
53,84%. Pada 
aspek ketiga 
yaitu 
keaktifan 
dalam 
kelompok 
pada kategori 
baik 
sebanyak 
38,46% dan 
kategori 
kurang 
sebanyak 
61,53%. Pada 
aspek 
tanggung 
jawab dalam 
pembelajaran 
terdapat 
kategori baik 
38,46% dan 
kategori 
kurang 
sebanyak 
61,53%. Pada 
aspek kelima 
yaitu antusias 
siswa dalam 
pembelajaran 
didapat pada 
kategori baik 
sebanyak 
30,79% dan 
kategori 
kurang 
sebanyak 
69,23% 

dengan guru 
pada kategori 
baik 76,92%, 
kategori 
kurang 
sebanyak 
23,07%. Pada 
aspek ketiga 
yaitu keaktifan 
dalam 
kelompok pada 
kategori baik 
sebanyak 
69,23% dan 
kategori 
kurang 
sebanyak 
30,76%. Pada 
aspek tanggung 
jawab dalam 
pembelajaran 
terdapat 
kategori baik 
92,30% dan 
kategori 
kurang 
sebanyak 
7,69%. Pada 
aspek kelima 
yaitu antusias 
siswa dalam 
pembelajaran 
didapat pada 
kategori baik 
sebanyak 
76,92% dan 
kategori 
kurang 
sebanyak 
23,07%. Pada 
aspek 
kehadiran 
didapat 
persentase 
100%. 

dilakukan 
oleh 
kolabolator 
selama 
pembelajaran 
didapat hasil 
sebagai 
berikut: pada 
aspek 
kehadiran 
siswa ada 
100% pada 
kategori baik 
artinya pada 
siklus ini 
aktivitas 
belajar untuk 
hadir dalam 
pembelajaran 
sebanyak 
100% atau 
siswa hadir 
semua dalam 
pembelajaran
, karena 
siswa 
terespon baik 
selama 
pembelajaran
, sedangkan 
pada aspek 
interaksi 
dengan guru 
pada kategori 
baik 92,30%, 
kategori 
kurang 
sebanyak 
7,64%. Pada 
aspek ketiga 
yaitu 
keaktifan 
dalam 
kelompok 
pada kategori 
baik 

berikut:pada 
aspek 
interaksi 
dengan guru 
pada 
kategori 
baik 
meningkat 
dari 46,15% 
menjadi 
92,30% atau 
meningkat 
sebesar 
46,15%, 
pada aspek 
ketiga yaitu 
keaktifan 
dalam 
kelompok 
terjadi 
peningkatan 
pada 
kategori 
baik dari 
38,46% 
menjadi 
76,92% atau 
meningkat 
sebesar 
38,46%, 
pada aspek 
tanggung 
jawab 
terjadi 
peningkatan 
dari 38,46% 
menjadi 
100% atau 
meningkat 
sebesar 
61,54%, 
pada aspek 
antusias 
siswa dalam 
pembelaja- 
ran terjadi 
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sebanyak 
76,92% dan 
kategori 
kurang 
sebanyak 
23,07%. Pada 
aspek 
tanggung 
jawab dalam 
pembelajaran  
pada kategori 
baik terdapat 
100% . Pada 
aspek kelima 
yaitu antusias 
siswa dalam 
pembelajaran 
didapat pada 
kategori baik 
sebanyak 
92,30% dan 
kategori 
kurang 
sebanyak 
7,64%. 

peningkatan 
dari 30,79% 
menjadi 
92,30% atau 
meningkat 
sebesar 
61,51%, 
pada aspek 
kehadiran 
dari siklus 1 
ke siklus 3 
siswa 100% 
hadir. 

3. Prestasi Belajar Siswa 

No Kondisi Awal Siklus 1 Siklus 2 
Siklus 3/ 
Kondisi 
Akhir 

Refleksi 
dari 
Kondisi 
Awal ke 
Kondisi 
Akhir 

1 Nilai ulangan 
harian dengan nilai 
terendah 35 dan 
nilai tertinggi 70 
serta nilai reratanya 
55. 

Nilai 
ulangan 
harian pada 
siklus 1 
dengan 
nilai 
terendah 53  
dan nilai 
tertinggi 80 
serta nilai 
reratanya 
65,34. 

Nilai 
ulangan 
harian pada 
siklus 2 
dengan 
nilai 
terendah 67 
dan nilai 
tertinggi 87 
serta nilai 
reratanya 
76,73. 

Nilai 
ulangan 
harian pada 
siklus 3 
dengan 
nilai 
terendah 75 
dan nilai 
tertinggi 89 
serta nilai 
reratanya 
81,11. 

Dari 
kondisi 
awal ke 
kondisi 
akhir terjadi 
peningkatan 
prestasi 
belajar dari 
rata-rata  55 
menjadi 
nilai rata- 
rata  81,11 
atau terjadi 
peningkatan 
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sebesar 
47,47% dan 
nilai 
terendah 
dari kondisi 
awal ke 
kondisi 
akhir terjadi 
peningkatan 
dari 35 
menjadi 75 
atau 
meningkat 
sebesar 
114,28% 
serta pada 
nilai 
tertinggi 
terjadi 
peningkatan 
dari 70 
menjadi 89 
atau 
meningkat 
menjadi 
27,14%. 

 
 

F. Hasil Tindakan 

Pada pembelajaran dengan menggunakan metode pemberian tugas yamg 

merupakan bentuk pembelajaran yang bersifat mandiri ternyata dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa serta dapat meningkatkan aktivitas belajar 

siswa dan akan sangat baik sekali diterapkan pada kelas X TKK karena dengan 

pemberian tugas tersebut, tersebut anak lebih mempunyai rasa tanggung jawab, 

sehingga secara teori pembelajaran dengan menggunakan metode pemberian tugas 

dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa dan prestasi belajar siswa. 

Pada pembelajaran dengan menggunakan metode  pemberian tugas 

ternyata berdasarkan lembar observasi aktivitas belajar siswa dapat meningkatkan  

aktivitas belajar siswa pada aspek interaksi dengan guru, keaktifan dalam 

kelompok, aspek tanggung jawab dalam pembelajaran serta antusias dalam 
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pembelajaran. Sedangkan pengamatan yang dilakukan oleh guru, siswa sudah 

berinteraksi dengan siswa lain, siswa lebih aktif bertanya dan siswa juga lebih 

aktif untuk menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Pada pembelajaran ini 

walaupun terjadi peningkatan aktivitas belajar, karena bentuk pembelajaran 

merupakan hal yang baru, sehingga pada siklus 1 masih terjadi siswa yang 

bercakap-cakap atau mereka hanya sebagai pendengar saja. 

Pada nilai prestasi juga terjadi peningkatan nilai rerata dari 65,34 menjadi 

81,11 sehingga secara teoritik pembelajaran dengan menggunakan metode 

pemberian tugas  terjadi peningkatan aktivitas belajar dan prestasi belajar. 

Pada pembelajaran dengan  menggunakan metode pemberian tugas  

ternyata secara empirik didapat hasil sebagai berikut:  

a. Dari kondisi awal ke kondisi akhir terjadi peningkatan aktivitas belajar siswa 

dengan menggunakan  metode pemberian tugas berdasarkan lembar observasi 

aktivitas belajar yang diteliti oleh kolabolator selama pembelajaran  dari siklus 

1 siklus 3 didapat peningkatan pada kategori baik sebagai berikut: pada aspek 

interaksi dengan guru pada kategori baik meningkat dari 46,15% menjadi 

92,30% atau meningkat sebesar 46,15%, pada aspek ketiga yaitu keaktifan 

dalam kelompok terjadi peningkatan pada kategori baik dari 38,46% menjadi 

76,92% atau meningkat sebesar 38,46%, pada aspek tanggung jawab terjadi 

peningkatan dari 38,46% menjadi 100% atau meningkat sebesar 61,54%, pada 

aspek antusias siswa dalam pembelajaran terjadi peningkatan dari 30,79% 

menjadi 92,30% atau meningkat sebesar 61,51%, pada aspek kehadiran dari 

siklus 1 ke siklus 3 siswa 100% hadir dalam kegiatan pembelajaran 

b. Prestasi belajar siswa terjadi peningkatan dari kondisi awal ke kondisi akhir  

dari rata-rata  55 menjadi nilai rata- rata  81,11 atau terjadi peningkatan sebesar 

47,47% dan nilai terendah dari kondisi awal ke kondisi akhir terjadi 

peningkatan dari 35 menjadi 75 atau meningkat sebesar 114,28% serta pada 

nilai tertinggi terjadi peningkatan dari 70 menjadi 89 atau meningkat menjadi 

27,14%.          
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BAB V 

Simpulan, Implikasi dan Saran 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan kajian teori dan didukung adanya hasil analisis serta mengacu 

pada perumusan masalah yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Model pembelajaran yang baik merupakan model yang disesuaikan dengan 

materi yang disampaikan sehingga metode pemberian tugas dapat digunakan 

dalam mata pelajaran Praktek Dasar Kontruksi Bangunan. 

2. Metode pemberian tugas merupakan metode yang melibatkan kemandirian 

siswa dalam menguasai konsep Praktek Dasar Kontruksi Bangunan sehingga 

metode pemberian tugas dapat meningkatkan aktivitas belajar dan prestasi 

belajar mata pelajaran Praktek Dasar Kontruksi Bangunan pada kelas X TKK 

SMK Negeri 2 Surakarta Tahun Pelajaran 2009/2010. 

3. Dari kondisi awal ke kondisi akhir terjadi peningkatan aktivitas belajar siswa 

dengan menggunakan  metode pemberian tugas berdasarkan lembar observasi 

aktivitas belajar yang diteliti oleh kolabolator selama pembelajaran  dari siklus 

1 siklus 3 didapat peningkatan pada kategori baik sebagai berikut: pada aspek 

interaksi dengan guru pada kategori baik meningkat dari 46,15% menjadi 

92,30% atau meningkat sebesar 46,15%, pada aspek ketiga yaitu keaktifan 

dalam kelompok terjadi peningkatan pada kategori baik dari 38,46% menjadi 

76,92% atau meningkat sebesar 38,46%, pada aspek tanggung jawab terjadi 

peningkatan dari 38,46% menjadi 100% atau meningkat sebesar 61,54%, pada 

aspek antusias siswa dalam pembelajaran terjadi peningkatan dari 30,79% 

menjadi 92,30% atau meningkat sebesar 61,51%, pada aspek kehadiran dari 

siklus 1 ke siklus 3 siswa 100% hadir dalam kegiatan pembelajaran. Prestasi 

belajar siswa terjadi peningkatan dari kondisi awal ke kondisi akhir  dari rata-

rata  55 menjadi nilai rata- rata  81,11 atau terjadi peningkatan sebesar 47,47% 

dan nilai terendah dari kondisi awal ke kondisi akhir terjadi peningkatan dari 

35 menjadi 75.         
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B. Implikasi 

Berdasarkan kesimpulan di atas, implikasi yang dapat peneliti sampaikan 

adalah: 

 

1. Metode pemberian tugas yang merupakan metode yang melatih siswa untuk 

berinteraksi dengan guru serta membuat siswa lebih bertanggung jawab 

terhadap tugas yang diberikan, sehingga dapat meningkatkan aktivitas belajar 

siswa pada mata pelajaran praktek dasar kontruksi bangunan kelas X TKK.  

2. Metode pemberian tugas adalah cara penyajian bahan pelajaran di mana       

pengajar memberikan tugas tertentu agar murid melakukan kegiatan belajar, 

kemudian harus dipertanggungjawabkannya. Tugas yang diberikan oleh guru 

dapat memperdalam bahan pelajaran dan dapat pula mengecek bahan yang 

telah dipelajari. Tugas tersebut merangsang siswa untuk aktif belajar secara 

individual atau kelompok, sehingga terjadi peningkatan  prestasi belajar siswa 

pada mata pelajaran Praktek dasar Kontruksi Bangunan kelas X TKK. 

 

C. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi dalam penelitian ini, maka penulis 

mengajukan saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi Siswa 

Hendaknya  siswa dapat memberikan respon yang baik terhadap guru 

dalam menyajikan metode pemberian tugas dengan baik sehingga dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa dan prestasi belajar siswa. 

2. Bagi Guru 

Hendaknya guru dapat menyajikan pembelajaran metode pemberian tugas 

dengan baik, sehingga dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa dan prestasi 

belajar.  

3. Bagi Peneliti. 

a. Hendaknya peneliti lain yang ingin melakukan penelitian sejenis sedapat 

mungkin terlebih dahulu menganalisis kembali perangkat pembelajaran yang 

telah dibuat oleh peneliti ini untuk disesuaikan penerapannya, terutama dalam 
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hal alokasi waktu, fasilitas pendukung, dan karakteristik siswa yang ada pada 

sekolah tempat penelitian tersebut. 

b. Hendaknya penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan penelitian 

selanjutnya dengan mengaitkan aspek-aspek yang belum diungkapkan dan 

dikembangkan. 
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