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A. Konsep Teoretis  

1. Keaktifan Mengerjakan Tugas 

a. Pengertian Keaktifan  

 Keaktifan berasal dari kata aktif dalam kamus bahasa Indonesia 

dikatakan bahwa yang dimaksud dengan aktif ialah giat (belajar, berusaha). 

Kemudian kata aktif ini ditambah dengan awalan ke dan akhiran „‟an‟‟ yang 

menjadi keaktifan yang berarti kegiatan atau kesibukan. Pada dasarnya tidak 

ada belajar tanpa keaktifan siswa, yang berarti terjadi keaktifan karena 

belajar
16

.  

Keaktifan siswa merupakan inti dari kegiatan belajar, keaktifan 

mengerjakan tugas ini terjadi dan terdapat pada semua perbuatan belajar, 

tetapi kadarnya yang berbeda tergantung pada kegiatannya, materi yang akan 

dipelajari dan tujuan yang hendak dicapai.  

  Keaktifan juga dapat dikatakan dengan keaktifan balajar, dan keaktifan 

belajar dapat dilihat dari keaktifan fisik dan mental murid serta keaktifan 

mengerjakan tugas selama proses pembelajaran. Jika murid sudah terlibat 

secara fisik dan mental, maka murid akan merasakan suasana belajar yang 

lebih menyenangkan sehingga hasil belajar dapat di aktifkan. Belajar aktif 
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merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan rajin dan sungguh-

sungguh. Kegiatan disini sering diartikan dengan kesibukan dan kegiatan 

yang mengarahkan seluruh tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai suatu 

tujuan. Oleh karena itu keaktifan dapat dikatakan sebagai kegiatan atau 

kesibukan seseorang atau menggunakan tenaga, pikiran untuk mencapai 

suatu tujuan tertentu kesemuanya itu untuk mencapai kemampuan optimal.
17

 

  Dalam proses pembelajaran, murid mengaktifkan berbagai macam 

indranya untuk dapat menyerap dan mencapai hasil belajar yang maksimal. 

Adapun dalam proses pembelajaran ada beberapa indikator-indikator siswa 

dikatakan aktif. Indikator itu dapat dilihat dari tingkah laku yang muncul 

dari siswa tersebut seperti:  

1) Keinginan, keberanian, menampilkan minat, kebutuhan 

permasalahannya.  

2) Kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan persiapan, proses dan 

berkelanjutan. 

3) Menampilkan berbagai usaha kreatifitas dalam menjalankan dan 

menyelesaikan kegiatan belajar mengajar sampai mencapai 

keberhasilannya. 

4)  Kebebasan atau keleluasan melakukan hak tersebut tanpa tekanan 

guru atau   pihak lainnya (Kemandirian belajar). 

5) Sumber-sumber belajar bagi siswa. 
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6)  Memberikan Kesempatan kepada siswa untuk belajar menurut cara dan 

keadaan masing-masing. 

7) Fleksibelitas waktu untuk melakukan kegiatan belajar. 

8) Kegiatan belajar siswa tidak terbatas di dalam kelas tapi juga  diluar 

kelas.
18

                                                                                                         

  Dijelaskan juga bahwa keaktifan mewujudkan dalam berbagi bentuk 

kegiatan seprti mendengarkan, berdiskusi, memproduksi sesuatu, menyusun 

laporan, memecahkan masalah, dan lain sebagainya. Keaktifan siswa itu ada 

yang secara langsung dan diamati, seperti mengerjakan tugas, berdiskusi 

dengan kelompok, menumpulkan data, mengemukakan pendapat, 

mengajukan pertanyaan, membuat kesimpulan pelajaran , membuat 

ringkasan , dan lain sebagainya. Akan tetapi ada yang tidak bisa diamati 

seperti kegiatan mendengarkan dan menyimakpelajaran, membuat ringkasan, 

dan lain sebagainya.
19

 

 Keaktifan siswa mengerjakan tugas merupakan hal yang sangat 

penting dan perlu diperhatikan oleh guru sehingga proses belajar yang 

ditempuh memperoleh hasil yang optimal, dan aktifitas belajar siswa 

                                                             
18

Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, Psikologi belajar, cetakan ke-2, Jakarta:PT. Rineka 

Cipta,  2008, h. 207 
19

Wina sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, Jakarta: Kenjana,  2009,  h. 

182 



 

 

 

 
 

15 

     

tercermin dalam menggunakan isi khasanah pengetahuan dalam 

memecahkan masalah satuan pelajaran atau melakukan eksperimen.
20

 

 Dalam proses belajar mengajar keaktifan para siswa dapat dilihat dari 

indikator: 

1) Siswa tidak hanya menerima informasi tetapi lebih banyak menerima 

dan memberi informasi.  

2) Siswa lebih banyak mengajukan pertanyaan, baik kepada guru maupun 

kepada siswa lainnya.  

3) Siswa lebih banyak mengajukan pendapat terhadap informasi yang 

disampaikan oleh guru atau terhadap siswa lain. 

4) Siswa memberi respon yang nyata terhadap stimulus belajar yag 

dilakukan guru. 

5) Siswa berkesempatan melakukan penilaian sendiri terhadap hasil 

pekerjaan yang belum sempurna.  

6) Siswa dapat menghubungkan materi pelajaran baru dengan materi 

sesudahnya.  

7) Siswa memanfaatkan sumber belajar atau lingkungan belajar yang ada 

disekitarnya secara optimal. 
21
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Untuk mengetahui keberhasilan siswa dalam menyerap pelajarana 

yang diberikan guru salah satu yang menjadi tolak ukurnya adalah 

memberikan tugas kepada siswa agar siswa aktif belajar dengan semua 

materi yang telah dipelajari sehingga siswa itu tahu sejauh mana ia mampu 

menyerap pelajaran yang telah disampaikan oleh guru. Pada akhirnya 

keaktifan siswa mengerjakan tugas membantunya mencapai tujuan 

pembelajaran.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa keaktifan belajar adalah asas terpenting 

dalam belajar, karena belajar tanpa keaktifan mengerjakan tugas tidak akan  

seorang siswa itu berhasil. Karena keaktifan dimakasud dalam proses belajar 

mengajar adalah berfungsinya alat-alat yang ada pada diri siswa terutama 

pikiran, pendengaran, dan penglihatan.  

b. Mengerjakan Tugas  

  Tugas adalah suatu pekerjaan yang harus dilakukan baik tugas yang 

datangnya dari orang lain maupun dari dalam diri kita sendiri. Di sekolah 

biasanya datang dari pihak pendidikan atau kepala sekolah atau siswa itu 

sendiri. Tugas ini biasanya bersifat edukatif dan  berunsur pekerjaan.
22

 

Mengerjakan tugas yang dimaksud disini adalah semua tugas yang diberikan 

oleh guru, baik di sekolah maupun di rumah. Tugas-tugas tersebut dapat 

berupa pengerjaan tugas latihan atau ujian , tetapi termasuk membuat atau  

mengerjakan latihan-latihan yang ada dalam buku ataupun soal-soal buatan 
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sendiri, dan keseluruhan tugas itu dilakukan untuk mendapatkan hasil balajar 

yang baik. Oleh karena itu jelas bahwa mengerjakan tugas mempengaruhi 

hasil belajar.  

  Berkaitan dengan manfaat tugas tersebut, Thordike mengemukakan 

keaktifan peserta didik dalam belajar dengan hukum „‟law of exercise‟‟nya 

yang menjelaskan bahwa belajar memerlukan adanya latihan-latihan. 

Hubungan dan respon akan bertambah erat jika sering dipakai dan akan 

berkurang bahkan lenyap jika tidak pernah digunakan.
23

 Artinya dalam 

kegiatan belajar diperlukan adanya latihan-latihan dan persiapan agar apa 

yang dipelajari dapat diingat dengan lebih lama.  

   Hal ini ada kaitannya dengan pendapat yang dikemukakan oleh 

seorang filsof Cina Konfusius, bahwa: yang saya dengar  saya lupa, yang 

saya lihat saya ingat, yang saya kerjakan saya pahami.
24

 Jadi hanya dengan 

mendengarkan penjelasan saja tanpa di ikuti tindakan melihat, seperti 

melihat pendidik menerangkan maupun melihat meteri pada buku melalui 

membaca, maka informasi berupa materi pelajaran akan cenderung mudah 

dilupakan. Jadi, semakin sering materi pelajaran diulangi maka semakin 

ingat dan melekat pelajaran itu di dalam diri seseorang. 
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  Berdasarkan teori-teori di atas dapat di simpulkan bahwa semakin giat 

peserta didik dalam usaha mengerjakan tugas, maka peserta didik semakin 

paham. Dalam mengerjakan tugas siswa akan membentuk pengetahuan dan 

keterampilan yang akan mengarah pada peningkatan prestasi. Jadi, hasil 

belajar dapat lebih sempurna apabila sering di ulang dan sering di latih. Dan 

menurut pendapat di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa agar siswa 

berhasil dalam belajarnya, maka perlu mengerjakan tugas dengan daik-

baiknya.  

c. Macam-macam Tugas  

Menurut pemikiran Slameto saran yang baik agar dapat mengerjakan 

tugas dengan sebaik-baiknya adalah sebagai berikut: 

1) Mengerjakan tugas yang berupa PR, latihan dari buku pegangan dan 

soal yang dibuat oleh siswa
25

 yakni: 

a) Menyiapkan terlebih dahulu peralatan dan buku-buku yang 

diperlukan, misalnya buku catatan, buku pegangan, ringkasan, 

rumus-rumus, daftar-daftar yang lain, kertas dan alat tulis seperti 

penggaris, jangka, penghapus dan lain-lainnya yang dianggap perlu. 

b) Tentukan berapa lama waktu untuk mengerjakan tugas tersebut. 

c) Membaca terlebih dahulu petunjuk tugas dengan baik, jika soal 

tersebut bukan buatan sendiri. 
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d) Membaca terlebih dahulu soal satu demi satu dari nomor satu 

sampai akhir.  

e) Mulailah mengerjakan dengan memilih dari nomor soal yang paling 

mudah selanjutnya nomor soal yang  dianggap agak mudah sampai 

akhir. 

f) Jika mengalami kesulitan dalam mengerjakannya, lihatlah 

catatan/buku pegangan atau buku ringkasan untuk mendapatkan 

tuntunan. 

g) Jika terpaksa tidak dapat mngerjakannya lagi, catatlah soal itu dan 

dilain waktu mintalah petunjuk kepada orang lain, misalnya kepada 

kakak, ayah, ibu, atau teman-teman yang dianggap mampu 

membantu, dan jika tidak bisa juga maka mintalah bantuan kepada 

guru yang bersangkutan.  

h) Setelah semua soal dikerjakan periksalah kembali semua nomor 

jawaban itu.  

i) Koreksilah jawaban itu dengan memakai kunci jawaban atau 

melihat ke buku catatan atau pegangan. 

j) Betulkan jawaban-jawaban yang salah. 

k) Jika tugas itu harus dikumpulkan, salinlah dikertas yang baik 

dengan tulisan yang jelas dan rapi. Jangan lupa menulis Nama, 

kelas, mata pelajaran, dan hari /tanggal tugas itu diberikan atau 

dikumpulakan. 
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l) Jika tugas itu sudah dikembalikan, periksa dan betulkan jawaban 

yang salah.  

m) Jika tugas itu tidak dikumpulkan, maka salinlah jawaban yang 

sudah betul atau koreksi ke dalam buku latihan atau di kertas 

tersendiri untuk dipelajari lebih lanjut.  

n) Jika telah disalin di dalam kertas tersendiri, maka bundellah 

menjadi satu untuk tiap mata pelajaran kemudian dibukukan atau 

dimasukkan ke dalam map (hal ini perlu untuk mempermudah 

pelajaran lebih lanjut).
26

 

Tugas dapat dibedakan menjadi beberapa bagian yaitu: 

a) Tugas dapat diberikan berupa daftar sejumlah pertanyaanmengenai 

mata pelajaran tertentu. 

b) Suatu perintah yang harus dibahas dengan diskusi atau perlu dicari 

uraiannya pada buku pelajaran . 

c) Dapat berupa tugas tertulis atau lisan yang lain. 

d) Ditugaskan untuk mengumpulkan sesuatu menadakan observasi 

terhadap sesuatu dan bisa juga mengadakan eksperimen.  

e) Evaluasi, dapat juga berupa perintah, kemudian siswa mempelajari 

bersma teman atau sendiri dan menyusun laporan atau resume, 
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besok harinya laporan itu dibacakan di depan kelas dan 

didiskusikan dengan seluruh siswa dalam kelas.
27

 

2) Melaksanakan tugas di sekolah 

Tugas di sekolah mencakup mengerjakan latihan-latihan tes 

ulangan harian, ulangan umum atau ujian, baik yang tertulis maupun 

lisan. Dalam menghadapi tugas tugas diatas diikuti langkah-langkah 

sebagai berikut
28

: 

a) Hindarilah belajar terlalu banyak pada saat menjelang tes (semua 

bahan hendaklah  disiapkan jauh-jauh sebelumnya). 

b) Pelajarilah bahan yang sudah pernah didapat secara teratur sehari 

atau dua hari sebelumya. 

c) Buatlah suatu ringkasan atau garis besar tentang bahan yang 

sedang di pelajari kembali itu. 

d) Peliharalah kondisi kesehatan. 

e) Konsentrasikan seluruh perhatian terhadap tugas yang akan 

ditempuh. 

f) Siapkanlah segala alat/perlengkapan yang diperluakan dan jika di 

perluakan syarat-syarat tertentu bereskan seawall mungkin.
29
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Setelah langkah-langkah itu dilaksanakan, berarti sudah siap 

untuk mengerjakan tugas  dengan baik. Maka kemudian jika tugas itu 

tertulis, agar dapat berhasil ikutilah petunjuk sebagai berikut: 

a) Datanglah lebih awal dari waktu yang sudah ditentukan. 

b) Selama menunggu tenang-tenang sajalah, jangan belajar lagi, 

percuma, karena akan mengakibatkan kekacauanberpikir saja. 

c) Masuk ruangan dengan tertib dan pilih tempat yang serasi. 

d) Duduk dengan tenang sambil menunggu soal yang dibagikan, jika 

soal ditulis di papan tulis, mulailah membaca soal itu untuk 

memperoleh gambaran menyeluruh, jika soal itu didiktekan, 

catatlah di kertas tersendiri (jangan disatukan dengan kertas 

jawaban) dengan jelas dan lengkap. 

e) Baca dan pahami petunjuk dengan baik. 

f) Jawablah sesuai petunjuk dan jenis soalnya, misalnya soal-soal 

uraian, jawaban singkat, mencodohkan, pilihan berganda, betul 

salah, isian dan lain-lain. 

g) Perhitungkan waktu yang disediakan untuk mengerjakan tugas 

tersebut.  

h) Sebaiknya dikerjakan soal yang mudah dahulu dengan tepat dan 

jelas. 

i) Tulisan harus jelas, baik dan rapi. 

j) Jangan terpengaruh oleh teman lain. 
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k) Jika sudah selesai, hitunglah jawaban itu apakan sudah sesuai 

dengan perintaannya. 

l) Periksa kembali semua jawaban yang sudah dibuat. 

m) Akhirilah mengerjakan tugas tersebut tepat pada waktunya.
30

 

 

Selanjutnya jika tugas yang berkaitan dalam bentuk lisan, maka ikutilah 

petunjuk berikut: 

a) Masuklah ke ruangan yang telah disediakan dengan tenang, 

bersikap sopan-santun, berpakaian yang pantas dan bersih serta 

duduklah sesudah dipersilahkan. 

b) Bawalah syarat-syarat yang diperlukan (jika ada) dan tunjukkan 

jika diminta. 

c) Dengarkan pertanyaan guru dengan baik, teliti, dan penuh 

perhatian. 

d) Jangan tergesah-gesah menjawab sebelum memahami 

pertanyaannya. 

e) Jawablah dengan sistematis, logis, dan rasional. 

f) Berbicaralah dengan bahasa yang sederhana, jelas, dan mudah 

dimengerti. 

g) Bila guru menganggap cukup waktunya dan segera mengakhiri 

waktu itu, pamitlah dengan baik dan sopan. 
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h) Sampai di rumah, periksa kembali jawaban yang sudah anda buat 

di sekolah (baik lisan maupun tertulis), tujuannya untuk meneliti 

jawaban yang benar dan yang salah serta sampai di mana 

kemungkinannya berhasil.
31

 

  Selanjutnya manfaat mengerjakan tugas yakni lebih menyakinkan 

tentang apa yang dipelajari dari guru lebih mendalam, memperkaya atau  

memperluas tentang apa yang dipelajari, membina kebiasaan siswa untuk 

mencari dan mengelola sendiri informasi dan komunikasi. Tugas yang 

diberikan guru dapat memperdalam bahan pelajaran, dan dapat pula 

mengecek bahan yang telah dipelajari.
32

 Dari teori-teori di atas dapat di 

simpulkan bahwa untuk mendapatkan hasil belajar yang baik, diperlukan 

tugas sebaik instrumen untuk membuat peserta didik lebih memahami 

pelajaran. Dengan pengulangan, maka daya ingat dan daya serap pelajaran 

akan semakin baik pula. Sebab, penguasaan bahan pelajaran yang baik akan 

memberikan hasil belajar yang baik pula.  

   Adapun tujuan dalam keaktifan siswa mengerjakan tugas ini adalah 

untuk lebih merangsang siswa dalam melakukan aktifitas belajar serta 

mengembangkan kemandirian dan keaktifan belajar dan pada akhirnya 

membina sikap untuk bertanggung jawab. Dampak positif dari memberi 
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tugas dan mengerjakan tugas bagi siswa yaitu untuk mengisi waktu luang 

dengan hal-hal yang bermanfaat, memupuk rasa tanggung jawab karena 

dalam hal ini anak-anak diminta untuk mempertanggung jawabkan serta 

melatih kebiasaan untuk belajar
33

.  

Dengan mengerjakan tugas akan menunjukkan besarnya keaktifan 

siswa dalam belajar di sekolah maupun dirumah, yang jelas tugas tersebut 

akan diserahkan sewaktu guru masuk di sekolah. Dengan memberikan tugas 

kepada siswa akan membuat siswa lebih giat untuk mempelajari 

pelajarannya baik dirimah maupun disekolah.  

Dalam penguasaan pelaksanaan tugas siswa mempunyai kesempatan 

untuk saling membandingkan hasil pekerjaan orang lain, dapat mempelajari 

dan mendalami hasil uraian orang lain. Proses pembelajaran pada hakikatnya 

untuk mengembangkan aktifitas dan kreatifitas peserta didik, melalui 

berbagai interaksi dan pengalaman belajar. Namun dalam pelaksanaannya 

seringkali kita tidak sadar, bahwa masih banyak kegiatan yang menghambat 

aktifitas dan kreatifitas peserta didik.
34

 Keuntungan mengerjakan tugas ini 

adalah membiasakan siswa untuk mengambil inisiatif sendiri dalam segala 

tugas yang diberikan. Memupuk anak agar dapat berdiri sendiri tanpa 

mengharapkan bantuan orang lain yang pada intinya mendorong peserta 

didik untuk berlomba-lomba mencapai kesuksesan.  
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 Dengan adanya pemberian tugas maka siswa akan senantiasa aktif 

untuk mempelajari sendiri sesuatu masalah yang dihadapi dengan cara 

membaca sendiri, mengerjakan soal-soal sendiri. Sehingga berkembanglah 

inisiatif serta rasa tanggung jawab daari diri siswa tersebut untuk 

mempertanggung jawabkan semua yang telah dikerjakan serta akan 

meningkatlah hasil belajar sesuai dengan ketentuan yang harus dicapai pada 

setiap mata pelajaran. 

 Pelaksanaan tugas atau pekerjaan rumah bagi siswa akan mencapai 

keefektifan apabila tugas-tugas yang diberikan terbatas, sehingga siswa tidak 

jenuh dan tidak bosan, dan terpenuhi fasilitas-fasilitasnya dengan memiliki 

buku paket pada setiap mata pelajaran. Jadi tidak ada suatu alasan bagi siswa 

untuk tidak mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh gurunya. 

2. Hasil Belajar  

Belajar adalah aktivitas mental/psikis yang berlangsung dalam 

interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan 

dalam pengetahuan, keterampilan dan sikap, perubahan itu diperoleh melalui 

usaha, menetap dalam waktu yang relatif lama dan merupakan hasil 

pengalaman.
35

 Penguasaan hasil belajar oleh seseorang dapat dilihat dari 

penguasaan pengetahuan, keterampilan, berfikir maupun kemampuan 
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motorik. Sebagian terbesar dari kegiatan atau perilaku yang diperlihatkan 

seseorang merupakan hasil belajar.
36

 

Maksud dari hasil belajar diatas adalah suatu tingkat keberhasilan 

siswa  dalam mempelajari pelajaran dan mengerjakan tugas-tugas yang 

diberikan guru di sekolah yang dinyatakan dalam bentuk skor yang diperoleh 

dari hasil tes mengenai sejumlah materi pelajaran tertentu. Dimana prestasi 

belajar disini merupakan hasil pencapaian peserta didik dalam belajar yang 

diperoleh dari evaluasi dan dinyatakan dalam bentuk skor atau nilai. 

Hasil belajar merupakan penentuan terakhir dalam rangkaian aktifitas 

belajar, berhasil tidaknya pembelajaran itu perlu diukur melalui tes hasil 

belajar. Dimyati dan Mudjiono mengartikan hasil belajar sebagai suatu 

tingkat keberhasilan yang dicapai oleh siswa setelah mengikuti suatu 

kegiatan pembelajaran.
37

Jadi yang dimaksud dengan hasil belajar dalam 

penelitian ini adalah hasil belajar siswa yang diberikan guruuntuk diukur 

melakukan tes hasil belajar dalam aspek kognitif yang tertera pada rapor 

nilai ujian tengah semester ganjil pada siswa. 

Untuk menentukan interpretasi dari hasil belajar siswa maka dapat 

terlihat dari kriteria sebagai berikut: 

a. 80-100 : Sangat baik 

                                                             
36 Nana Syaodih, Landasan  Psikologi  proses  Pendidikan, Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2009. h.102 
37  Dimyati dan Mudjiono, Belajar  dan  Pembelajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 200. 
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b. 70 - 79 : Baik 

c. 60 - 69 : Cukup 

d. 50 -59 : Kurang 

e. 0 - 49 : Gagal38 

3. Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

  Semua guru atau pengajar pasti menginginkan yang namanya 

keberhasilan, baik untuk dirinya mengajar maupun  untuk siswanya. Jika ada 

guru yang mengatakan bahwa ia tidak ingin berhasil dalam mengajar, hal 

tersebut merupakan ungkapan bahwa seorang guru yang putus asa dan itu 

merupakan sesuatu yang tidak boleh ada pada kepribadian seorang guru. 

Tidak ada seorang guru yang tidak menginginkan keberhasilan. Adapun 

yang mempengaruhi hasil belajar adalah tujuan, guru, anak didik, kegiatan 

pembelajaran, alat evaluasi, bahan evaluasi, dan sesasana evaluasi.  

  Selain itu, faktor yang ikut mempengaruhi hasil belajar siswa adalah 

siswa itu sendiri seperti kemampuan berfikir atau tingkah intelektual, 

motivasi, minat, dan kesiapan siswa baik jasmani maupun rohaninya serta 

faktor lingkungannya seperti sarana prasarana, kreatifitas guru, dan sumber-

sumber belajar. 

  Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar itu banyak 

sekali, tetapi secara garis besarnya dapat dibagi menjadi dua yaitu faktor 

                                                             
38

Muhibbin Syah,  Psikologi Pendidikan  Dengan  Pendekatan  Baru,Bandung:  PT Remaja 

Rosdakarya, 2014,  h. 151 
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Internal dan Eksternal. Faktor Internal yaitu faktor yang ada dalam diri 

individu yang sedang belajar, meliputi kemampuan kognitif, bakat, minat, 

motivasi, kesehatan dan jasmani.  Sedangkan faktor Eksternal adalah faktor 

yang berada diluar diri individu yang belajar, meliputi lingkungan keluarga, 

lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah.
39

 

4. Hubungan Antara Keaktifan Mengarjakan Tugas Dengan Hasil Belajar 

 Hasil belajar diperoleh siswa  melalui usaha yang sungguh-sungguh 

sehingga akan memdapatkan nilai yang memuaskan. Hal ini sejalan dengan 

pendapat dari Asri bahwa bahwa keaktifan peserta didik menjadi unsur amat 

penting dalam menentukan kesuksesan belajar. Aktivitas mandiri adalah 

jaminan untuk mencapai hasil yang sejati.
40

  Sedangkan aktivitas belajar 

siswa salah satunya ditentukan dengan mengerjakan tugas guna 

memperdalam pemahaman sejumlah materi yang diharapkan.  

 Dalam belajar siswa di tuntut untuk aktif. Karena keaktifan siswa 

dalam mengerjakan tugas dapat menentukan keberhasilan pengajaran. 

Keberhasilan seseorang dapat dilihat dari prestasi yang diperoleh. Untuk 

memperoleh prestasi belajar yang tinggi maka perlu aktifitas mengerjakan 

tugas yang tinggi pula. Sebagaimana di sebutkan oleh Nana Sudjana bahwa: 

“Salah satu ciri belajar yang berhasil dapat di lihat dari kadar kegiatan 

                                                             
39

Slameto,  Belajar dan Faktor- Faktor  yang Mempengaruhinya, Jakarta:  Rineka Cipta, 

2003, h.  54 
40

Asri budiningsih, Belajar dan Pembelajaran, Jakarta:  Rineka Cipta, 2005, h. 5 
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belajar siswa. Makin tinggi kegiatan siswa, makin tinggi peluang berhasilnya 

pengajaran”.
41

 

 Dengan demikian keaktifan siswa mengerjakan tugas akan membuat 

siswa lebih menguasai materi pelajaran. Dengan menguasai materi pelajaran 

maka akan meningkatkan hasil belajar. Oleh karena itu dapat dikatakan 

bahwa keaktifan siswa mengerjakan tugas dapat mempengaruhi hasil 

belajar.termasuk hasil belajar setelah melakukan kegiatan atau keaktifan 

dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. 

B. Penelitian yang Relevan 

  Penelitian yang relevan adalah penelitian yang digunakan sebagai 

pembanding untuk menghindari menipulasi dengan sebuah karya ilmiah dan 

menggunakan dan menguatkan bahwa penelitian yang penulis lakukan benar-

benar belum di teliti oleh orang lain. Selain itu dengan mengenal penelitian 

terahulu, maka akan membantu peneliti memperoleh gambaran dan perbandingan 

yang telah dilaksanakan.  

1. Khoirunnisa (2013), meneliti tentang Pengaruh keaktifan mengerjakan 

pekerjaan rumah (PR) terhadap  motivasi belajar siswa pada mata pelajaran 

ekonomi kelas xi program ilmu pengetahuan sosial di Sekolah Menengah Atas 

Negeri 1 Rumbio Jaya Kabupaten Kampar. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa ada pengaruh yang signifikan antara keaktifan siswa mengerjakan 

                                                             
41

Nana Sudjana,  Dasar-dasar Proses Belajar,  Jakarta: Sinar Baru, 2011,  h. 72 
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pekerjaan rumah (PR) terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran 

Ekonomi kelas XI Program Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Menengah 

Atas Negeri 1 Rumbio Jaya Kabupaten Kampar. Hal ini diketahui dari hasil 

analisis yaitu nilai ro (observasi) = 0,560 lebih besar dari r tabel pada taraf 

signifikan 5% maupun 1% (0,505<0,560>0,396). Sedangkan hasil penelitian 

yang sekarang tentang keaktifan siswa mengerjakan tugas terhadap hasil 

belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah 

Pertama YP2TG Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.  

2. Ega Gusti (2013), meneliti tentang keaktifan mengerjakan tugas terhadap 

prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas XI ilmu pendidikan 

sosial di Masrasah Aliyah Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara 

keaktifan mengerjakan tugas terhadap prestasi belajar siswa pada mata 

pelajaran ekonomi kelas XI ilmu pendidikan sosial di Masrasah Aliyah 

Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar. Hal ini diketahui dari hasil 

analisis yaitu rxy = 0,596 lebih besar dari r tabel pada taraf signifikan 5% 

maupun 1% (0,250<0,596>0,325). Sedangkan hasil penelitian yang penulis 

lakukan yaitu tentang Pengaruh Keaktifan Siswa Mengerjakan Tugas 

Terhadap Hasil Belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah 

Menengah Pertama YP2TG Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten 

Kampar.  
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C.    Konsep Operasional 

  Dalam penelitian yang akan dilaksanakan ini terdiri dari dua variable 

yang dibahas yaitu keaktifan saktifan siswa mengerjakan tugas variabel X dan 

hasil belajar variable Y pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

Adapun indikator dari keaktifan peserta didik dalam mengerjakan tugas dapat 

dilihat sebagai berikut: 

1. Indikator Variabel X ( keaktifan mengerjakan tugas ) adalah: 

a. Siswa  memperhatikan petunjuk guru mengenai tugas yang diberikan. 

b. Siswa  mencatat tugas yang akan dikerjakan di rumah maupun di 

sekolah. 

c. Siswa membaca terlebih dahulu soal-soal dalam tugas yang telah 

diberikan sebelum mengerjakannya.  

d. Siswa  menanyakan tugas yang belum dipahami kepada pendidik. 

e. Siswa membaca buku pegangan (buku paket PAI dan buku 

catatan/ringkasan pribadi). 

f. Siswa  menyediakan buku tulis khusus tugas untuk semua tugas yang 

diberikan. 

g. Siswa mendiskusikan dengan teman apabila terdapat kesulitan dalam 

mengerjakan tugas. 

h. Siswa mencari informasi jawaban dari internet bila tidak menemukan 

jawaban di buku.  
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i. Siswa mengerjakan tugas secara sistematis sesuai petunjuk yang 

diberikan oleh guru. 

j. Siswa terlebih dahulu membaca soal satu demi satu dari nomor satu 

sampai akhir. 

k. Siswa mengerjakan soal-soal yang paling mudah yang dianggap 

mudah sampai akhir. 

l. Siswa mengerjakan tugas dengan sistematis dan menggunakan bahasa 

Indonesia yang sesuai EYD. 

m. Siswa memeriksa kembali semua jawaban dari soal yang diberikan 

oleh guru Pendidikan Agama Islam. 

n. Siswa  menyerahkan tugas tepat waktu. 

2. Indikator variabel Y(hasil belajar) 

  Indikator hasil belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam adalah nilai dari ujian tengah semester tahun ajaran 2016/2017 siswa 

Sekolah Menengah Pertama YP2TG Kasikan Kecamatan Tapung Hulu 

Kabupaten Kampar. Untuk mengukur penelitian hasil belajar siswa sebagai 

variabel Y tersebut diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori sebagai 

berikut: 

D. Asumsi dan Hipotesis  

1. Asumsi  

a. Keaktifan siswa dalam mengerjakan tugas berbeda-beda. 

b. Hasil belajar siswa bervariasi. 
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2. Hipotesis 

a. Ha:  Ada pengaruh yang signifikan antara keaktifan siswa dalam 

mengerjakan tugas dengan hasil belajar mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama YP2TG Kasikan 

Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. 

b. Ho: Tidak ada pengaruh yang signifikan antara keaktifan siswa dalam 

mengerjakan tugas dengan hasil belajar mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama YP2TG Kasikan 

Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


