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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Metode Pemberian Tugas  

 

Secara etimologi pengertian metode adalah suatu cara yang dipergunakan 

untuk mencapai tujuan yang ditetapkan (Djamarah dan  Zain, 1996:53). 

 

“ metode pemberian tugas adalah metode penyajian bahan dimana guru 

memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar”. Tugas 

biasanya bisa dilaksanakan di rumah, di sekolah, di perpustakaan, dan 

ditempat lainnya.  Tugas merangsang anak untuk aktif belajar, baik secara 

individual maupun secara kelompok.  Karena itu, tugas dapat diberikan secara 

individual, atau dapat pula secara kelompok (Djamarah dan Zain,1996:96-97). 

 

Bertitik tolak dari pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa metode 

pemberian tugas adalah suatu cara mengajar yang digunakan untuk 

membimbing siswa memecahkan persoalan dengan cara memberikan tugas 

kepada siswa, yang dikerjakan didalam proses belajar mengajar di kelas. 

Tugas tersebut harus diselesaikan dan dikuasai siswa dalam jangka waktu 

tertentu, kemudian dipertanggung-jawabkan kepada guru yang bersangkutan 

 

Penggunaan suatu metode dalam proses belajar mengajar, seorang guru 

sebaiknya tetap memonitoring keadaan siswa selama penerapan metode itu 
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berlangsung.  Apakah yang diberikan mendapat reaksi yang positif dari siswa 

atau sebaliknya justru tidak mendapatkan reaksi.  Bila hal tersebut terjadi 

maka guru sedapat mungkin mencari alternatif pemecahan masalah dengan 

menggunakan metode yang lain, yang sesuai dengan kondisi psikologi anak 

didik. 

 

Semua guru harus menyadari bahwa semua metode mengajar yang ada, saling 

menyempurnakan antara yang satu dengan yang lainnya.  Karena tidak ada 

satupun metode yang sempurna tetapi ada titik kelemahannya.  Oleh karena itu 

penggunaan metode yang bervariasi dalam kegiatan mengajar akan lebih baik 

dari pada penggunaan satu metode mengajar.  Namun penggunaan satu metode 

tidaklah salah selama  apa yang dilakukan itu untuk mencapai tujuan 

pengajaran secara efektif dan efisien. 

 

Metode pemberian tugas sebagai salah satu metode yang dikaji penulis dalam 

pembahasan ini tentunya juga memiliki kelemahan dan kelebihan seperti 

halnya dengan metode yang lain. Mengenai kelemahan dan kelebihan metode 

pemberian tugas adalah sebagai berikut : 

1. Baik sekali untuk mengisi waktu luang dengan hal-hal yang konstruktif. 

2. Memupuk rasa tanggung jawab dalam segala tugas pekerjaan, sebab dalam 

metode ini anak harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu (tugas) 

yang telah dikerjakan. 

3. Memberi kebiasaan anak untuk belajar. 

4. Memberi tugas anak yang bersifat praktis ( Zuhairini, 1977:25). 
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Dari berbagai kelebihan-kelebihan yang telah dipaparkan di atas tentunya 

metode pemberian tugas juga tidak terlepas dari kelemahan-kelemahan 

sebagai berikut : 

1. Seringkali tugas di rumah itu dikerjakan oleh orang lain, sehingga anak 

tidak tahu menahu tentang pekerjaan itu, berarti tujuan pengajaran tidak 

tercapai. 

2. Sulit untuk memberikan tugas karena perbedaan individual anak dalam 

kemampuan dan minat belajar. 

3. Seringkali anak-anak tidak mengerjakan tugas dengan baik, cukup hanya 

menyalin pekerjaan temannya. 

4. Apabila tugas itu terlalu banyak, akan mengganggu keseimbangan mental 

anak ( Zuhairini, 1977:67). 

 

Memahami kelebihan dan kelemahan metode pemberian tugas di atas, 

tentunya akan menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar yang 

dilakukan.  Sebaliknya manakala guru tidak mengetahui kelebihan dan 

kekurangan satu metode mengajar.  Maka akan menemui kesulitan dalam 

memberikan bahan pelajaran kepada siswa.  Ini berarti guru tersebut gagal 

melaksanakan tugasnya mengajarnya di depan kelas. 

 

Salah satu dampak yang sering kita lihat dari penggunaan metode yang tidak 

tepat yaitu : anak atau siswa setelah diberi ulangan, sebagian besar tidak 

mampu untuk menjawab setiap item soal dengan baik dan benar.  Akibatnya 

sudah dapat dipastikan bahwa prestasi belajar anak didik rendah.  Di sisi lain, 
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anak didik sering merasakan kebosanan.  Situasi demikian menjadikan proses 

belajar mengajar menjadi kurang efektif dan kurang efisien. 

B.  Tujuan Metode Pemberian Tugas 

 

Supaya hasil belajar memuaskan, sebelum memberikan tugas kepada siswa, 

pendidikan perlu merumuskan tujuan yang jelas yang hendak dicapai oleh anak 

didik.  Adapun tujuan dari pemberian tugas kepada siswa menurut Roestiyah 

(1998:20) adalah sebagai berikut: 

 

“ Agar siswa memiliki hasil belajar yang lebih mantap, karena siswa 

melaksanakan latihan-latihan selama melakukan tugas, sehingga pengalaman 

siswa dalam mempelajari sesuatu dapat lebih terintegrasi.  Di samping itu 

untuk memperoleh pengetahuan serta melaksanakan tugas akan memperluas 

dan memperkaya pengetahuan serta keterampilan siswa di sekolah, melalui 

kegiatan-kegiatan di luar sekolah itu.  Dengan demikian melaksanakan tugas, 

siswa aktif belajar dan merasa terangsang untuk meningkatkan belajar yang 

lebih baik, memupuk inisiatif dan berani bertanggung-jawab sendiri.  Banyak 

tugas yang harus dikerjakan siswa, hal ini diharapkan mampu menyadarkan 

siswa untuk selalu memanfaatkan waktu senggangnya untuk hal-hal yang 

menunjang belajarnya, dengan mengisi kegiatan-kegiatan yang berguna dan 

konstruktif” (Roestiyah, 1989:133).   

 

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode pemberian 

tugas yang dilaksanakan oleh setiap pendidik sangat penting, karena dengan 

pemberian tugas siswa akan memiliki hasil belajar yang lebih mantap, 

terintegrasi dan tahan lama.  
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C. Penerapan Metode Pemberian Tugas dalam Pengajaran IPA 

 

Dalam proses pengajaran IPA, semua upaya yang dilakukan oleh guru dalam 

melaksanakan kegiatan pengajarannya merupakan rangkaian proses yang 

menentukan pencapaian hasil pengajaran, termasuk pemilihan metode yang 

tepat untuk setiap pertemuan. 

 

IPA sebagai bagian dari ilmu yang ada, merupakan ilmu yang sarat dengan 

dengan fakta sehingga pengajarannya menuntut kemampuan pengetahuan dari 

guru, disamping keterampilan pengajaran lainnya. 

 

Penerapan metode pemberian tugas dalam proses pengajaran IPA, umumnya 

dimaksudkan untuk melatih siswa agar mereka dapat aktif mengikuti sajian 

pokok bahasan yang telah diberikan, baik di dalam kelas maupun di tempat 

lain yang representatif untuk kegiatan belajarnya.  Tugas yang diberikan 

kepada siswa dapat dilakukan dengan berbagai bentuk seperti daftar 

pertanyaan mengenai suatu pokok bahasan tertentu, suatu perintah yang harus 

dibahas melalui diskusi atau perlu dicari uraiannya dalam buku pelajaran yang 

lain.  Dapat juga berupa tugas tertulis atau tugas lisan yang lain, 

mengumpulkan sesuatu, membuat sesuatu, mengadakan observasi, eksperimen 

dan berbagai bentuk tugas lainnya.  Kesemuanya itu bertujuan untuk 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar. 
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Perlu dipahami bagi seorang guru bahwa waktu belajar siswa di sekolah 

sangat terbatas untuk menyajikan sejumlah materi pelajaran yang telah 

ditetapkan dalam kurikulum.  Sehingga untuk mengatasi hal tersebut guru 

perlu memberikan tugas-tugas kepada siswa diluar jam pelajaran, baik secara 

perorangan maupun kelompok.  Dalam hubungan ini, guru sangat diharapkan 

agar setelah memberikan tugas kepada siswa supaya dicek atau diperiksa pada 

pertemuan berikutnya apakah sudah dikerjakan oleh siswa atau tidak.  Kesan 

model pengajaran seperti ini memberikan manfaat yang banyak bagi siswa, 

terutama dalam meningkatkan aktivitas dan motivasi belajarnya. 

Sebagai petunjuk dalam penerapan metode pemberian tugas Roestiyah 

(1989:24 ) mengemukakan perlunya memperhatikan langkah-langkah berikut: 

1. Merumuskan tujuan khusus dari tugas yang diberikan. 

2. Pertimbangkan betul-betul apakah pemilihan teknik pemberian tugas itu 

telah tepat untuk mencapai tujuan yang anda rumuskan. 

3. Anda perlu merumuskan tugas-tugas dengan jelas dan mudah dimengerti. 

 

Dalam menerapkan metode pemberian tugas seperti dikemukakan di atas, guru 

hendaknya memahami bahwa suatu tugas yang diberikan kepada siswa 

minimal harus selalu disesuaikan dengan kondisi obyektif proses belajar 

mengajar yang dihadapi, sehingga tugas yang diberikan itu betul-betul 

bermakna dan dapat menunjang efektifitas pengajaran.  Berbicara lebih jauh 

mengenai penerapan metode pemberian tugas, seringkali diterjemahkan oleh 

sebahagian orang hanya terkait dengan pekerjaan rumah yang diberikan kepada 

siswa.  Akan tetapi sebenarnya metode ini harus dipahami lebih luas dari 

pekerjaan rumah karena siswa dalam melakukan aktivitas belajarnya tidak 
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mutlak harus dilakukan di rumah, melainkan dapat dilaksanakan di sekolah, di 

laboratorium atau di tempat-tempat lainnya yang memungkinkan untuk 

menyelesaikan tugas.  Sehubungan dengan ini Sudjana (1998:17) 

mengemukakan bahwa: Tugas dan resitasi tidak sama dengan pekerjaan rumah, 

tetapi jauh lebih luas dari itu.  Tugas bisa dilaksanakan di rumah, di sekolah, di 

perpustakaan, dan tempat lain.  Tugas dan resitasi merangsang anak untuk aktif 

belajar diberikan secara individual atau dengan kelompok. 

 

Penguasaan itu tidak harus selalu didiktekan oleh guru melainkan dapat berasal 

dari perencanaan kelompok, sehingga kelompok dapat membagi tugas kepada 

anggotanya secara baik menurut minat dan kemampuannya.  Jelasnya bahwa 

penguasaan yang diberikan kepada siswa harus selalu dirumuskan dengan 

seksama agar tugas itu tidak terlalu memberatkan siswa dan juga tidak 

membosankan.  Ini tidak berarti bahwa tugas itu tidak boleh sukar. Bahkan 

senantiasa diharapkan menciptakan suatu kondisi yang memungkinkan 

pemberian tugas yang menantang buat siswa. 

 

Menurut Sutomo (1993:27) bahwa metode pemberian tugas dapat digunakan 

apabila : 

1. Suatu pokok bahasan tertentu membutuhkan latihan atau pemecahan yang 

lebih banyak di luar jam pelajaran yang melibatkan beberapa sumber 

belajar. 

2. Ruang lingkup bahan pengajaran terlalu luas, sedangkan waktunya terbatas. 

Untuk itu guru perlu memberikan tugas. 
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3. Suatu pekerjaan yang menyita waktu banyak, sehingga tidak mungkin dapat 

diselesaikan hanya melalui jam pelajaran di sekolah. 

4. Apabila guru berhalangan untuk melaksanakan pengajaran, sedangkan tugas 

yang harus disampaikan kepada murid sangat banyak.  Untuk itu pemberian 

tugas perlu diberikan melalui bimbingan guru lain yang menguasai bahan 

pengajaran yang dipegang oleh guru yang berhalangan tadi. 

 

Beberapa jenis tugas penugasan dianggap sudah ditunaikan apabila siswa telah 

mengerjakannya.  Di sini tidak diperlukan standar minimum. Akan tetapi jika 

suatu keterampilan tertentu ingin dikembangkan, maka tolok ukur penilaian 

perlu ditentukan dan disampaikan kepada siswa, sehingga mereka 

berkesempatan untuk mempraktekkan keterampilan itu dengan memuaskan. 

Demikian pula jika penugasan itu berupa laporan atau makalah yang harus 

dipersiapkan, para siswa sedapat mungkin sering diberitahu apa saja target atau 

sasaran yang diharapkan dari mereka atau dari tugas yang diberikan, sehingga 

mereka memiliki cukup pedoman dalam bekerja menyelesaikan tugas-

tugasnya. 

 

Mengingat pentingnya metode pemberian tugas dalam proses belajar, sehingga 

dalam mencermati hal itu kalangan ahli pendidikan banyak memberikan 

petunjuk dan penekanan khusus yang berkaitan dengan jenis dan metode 

pemberian tugas kepada siswa.  Kesemuanya berorientasi pada pencapaian 

hasil belajar yang lebih baik.  Sehubungan dengan itu Tim Didaktik Metodik 

Kurikulum IKIP Surabaya (1993:20) menegaskan bahwa “tugas yang harus 

dilakukan siswa perlu jelas.  Ini berarti bahwa guru, dalam memberikan tugas, 
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harus menjelaskan aspek-aspek yang perlu dipelajari siswa, agar siswa tidak 

merasa bingung apa yang harus dipentingkan jika aspek-aspek yang 

diperhatikan sudah jelas, maka perhatian siswa waktu belajar akan lebih 

dipusatkan pada aspek-aspek yang dipentingkan itu”. 

Khusus dalam pengajaran IPA, metode pemberian tugas memegang peranan 

yang penting untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan siswa terhadap 

materi pelajaran.  Dengan pemahaman seperti itu diharapkan siswa memiliki 

motivasi untuk belajar IPA secara maksimal, agar siswa mampu 

menghubungkan pemahaman IPA-nya dengan perkembangan yang ada. 

 

D.  Pengertian prestasi belajar 

 

Pengertian prestasi belajar menurut Depdikbud adalah: 

“ Prestasi belajar, datanya diperoleh melalui pengukuran dan penilaian 

pendidikan yang merupakan informasi yang sangat berguna sebagai umpan 

balik bagi pelaksanaan pengajaran dan strategi proses belajar mengajar “ 

(Depdikbud, 1985/1986:6). 

 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar 

adalah hasil usaha yang diperoleh siswa berupa pengetahuan, sikap dan 

keterampilan setelah menyelesaikan proses belajar mengajar yang dapat 

diukur melalui alat evaluasi belajar.   

 

Selain  pengertian prestasi belajar menurut Depdikbud, Kata prestasi juga 

berasal dari bahasa Belanda “ prestitie “ yang artinya apa yang telah dapat 

diciptakan atau hasil pekerjaan.  Dalam ekonomi perhitungan yang dimaksud 
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dengan prestasi adalah produk yang telah dicapai seseorang atau daya kerja 

seseorang dalam jangka waktu tertentu. 

 

Sedangkan belajar adalah merupakan aktivitas yang menghasilkan perubahan 

pada diri seseorang yang belajar, baik aktual maupun potensial, perubahan-

perubahan mana pada pokoknya adalah didapatkan kemampuan baru yang 

bertahan dalam waktu yang relatif lama.  Dimana perubahan tersebut terjadi 

karena adanya usaha pada individu yang belajar. 

 

Jadi prestasi belajar siswa merupakan keberhasilan siswa yang diperoleh dari 

hasil belajarnya.  Di dalam kamus berbahasa Inggris prestasi belajar 

diistilahkan dengan : achievement, learning achievement, dan academic 

achievement.  Oleh karena prestasi belajar merupakan suatu ukuran berhasil 

tidaknya seseorang setelah menempuh pelajaran di suatu sekolah, dan untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan, maka akan dilakukan penilaian atau 

pengukuran berupa test. 

 

Worth dan Muguis dalam Abdullah (1979:39) mengemukakan bahwa prestasi 

belajar adalah kecakapan nyata yang dapat diukur langsung dengan suatu alat 

dalam hal ini test.  Lalu mengemukakan bahwa prestasi belajar adalah hasil 

yang dicapai murid dalam suatu mata pelajaran tertentu dengan menggunakan 

test standard sebagai alat pengukur keberhasilan seseorang siswa ( Mappa, 

1975:17 ). 

 

Berdasarkan pengertian seperti yang dikemukakan di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan prestasi belajar IPA dalam 
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penelitian ini adalah kemampuan-kemampuan tentang IPA yang telah dimiliki 

oleh siswa kelas VIII semester ganjil SMPN 2 Abung Selatan Desa Komalo 

Abung Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara yang bersifat kognitif 

setelah siswa selesai belajar IPA selama kurun waktu tertentu.  Kognitif yang 

dimaksud meliputi: ingatan, pemahaman, penerapan, analisa dan sistem. 

 

E. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar. 

 

Secara garis besar faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar dapat 

dibedakan atas dua jenis (Arikunto, 1993:21): 

1. Yang bersumber dari dalam diri manusia yang belajar (factor internal) 

yang meliputi: 

a. Faktor Biologis : usia, kematangan dan kesehatan 

b. Faktor Psikologis : kelelahan, suasana hati, motivasi, minat dan 

kebiasaan belajar. 

2. Yang bersumber dari luar diri manusia yang belajar (faktor eksternal) yang 

meliputi: 

a.  Faktor Manusia : lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan 

masyarakat dan sebagainya. 

b. Faktor Non Manusia: alam benda, hewan, lingkungan fisik dan 

sebagainya. 

Dari berbagai faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa tersebut, 

secara menyeluruh perlu mendapat perhatian dan pertimbangan yang sama 

sehingga keberhasilan siswa dalam belajar dan keerhasilan guru dalam 

melaksanakan proses belajar mengajar dapat tercapai. 
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Kelebihan dan kelemahan Pemberian tugas secara berkelompok 

1. Para siswa lebih aktif tergabung dalam pelajaran mereka 

2. Memungkinkan guru untuk lebih memeprhatikan kemempuan para siswa 

3. Dapat memberikan kesempatan pada para siswa untuk lebih menggunakan  

keterampilan bertanya dalam membahas suatu masalah 

4. Mengembangkan bakat kepemimpinan para siswa serta mengerjakan 

ketrampilan berdiskusi (Roestiyah, 1991). 

 

Dari berbagai kelebihan kelebihan yang telah dipaparkan diatas tentunya juga 

tidak terlepas dari kelemahan – kelemahan sebagai berikut : 

1. Kerja kelompok terkadang hanya melibatkan para siswa yang mampu 

sebab mereka cakap memimpin dan mengarahkan mereka yang kurang 

2. Keberhasilan strategi ini tergantung kemampuan siswa memimpin 

kelompok atau untuk bekerja sendiri – sendiri 

3. Kadang – kadang menuntut pengaturan tempat duduk yang berbeda – beda 

dan daya guna mengajar yang berbeda pula (Roestiyah,1991). 

 


