
PENGARUH PEMBERIAN TUGAS DAN KREATIVITAS GURU 

DALAM MENGAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA 

PADA MATA PELAJARAN EKONOMI SISWA KELAS VIII 

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 BANYUDONO 

BOYOLALI TAHUN AJARAN 2012/2013 

 

NASKAH PUBLIKASI 

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan 

Guna Mencapai Derajat Sarjana S-1 

Pendidikan Akuntansi 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oleh: 

 
MEYDA MUSTIKA NUGRAHENI 

A 210 090 048 
 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2013 





PENGARUH PEMBERIAN TUGAS DAN KREATIVITAS GURU DALAM MENGAJAR 

TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN EKONOMI  SISWA 

KELAS VIII SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 BANYUDONO BOYOLALI 

TAHUN AJARAN 2012/2013 

Meyda Mustika Nugraheni, A210090048, Program Studi Pendidikan Ekonomi Akuntansi,                                        
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,                                                                               

Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013                                                                           
Prof. Dr. H. Yetty Sarjono, M.Si. Staf Pengajar Program Studi Ekonomi Akuntansi               

 

ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1.pengaruh pemberian tugas 
terhadap hasil belajar ekonomi, 2.pengaruh kreativitas guru dalam mengajar terhadap hasil 
belajar ekonomi, 3.pengaruh pemberian tugas dan kreativitas guru dalam mengajar terhadap hasil 
belajar ekonomi.Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan penarikan 
kesimpulan melalui analisis statistik. Populasi adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Banyudono 
Boyolali yang jumlahnya 223 siswa. Sampel diambil sebanyak 135 Siswa. Data yang diperlukan 
diperoleh melalui angket dan dokumentasi. Angket sebelumnya diuji cobakan dan diuji validitas 
serta diuji reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier 
berganda, uji F, uji t, uji R2, dan sumbangan relatif dan efektif.Hasil analisis regresi memperoleh 
persamaan garis regresi: Y = 69,616 + 0, 073  X1 + 0, 131 X2 . Persamaan menunjukkan bahwa 
hasil belajar ekonomi dipengaruhi oleh variabel pemberian tugas dan kreativitas guru. 
Kesimpulan yang diambil adalah: 1) Pemberian tugas berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas viii smp negeri 1 Banyudono 
Boyolali tahun ajaran 2012/2013. Berdasarkan uji t diperoleh  thitung > ttabel, yaitu 2,106 > 1,960 
dan nilai probabilitas < 0,05, yaitu 0,027. 2) Kreativitas guru berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas viii smp negeri 1 Banyudono 
Boyolali tahun ajaran 2012/2013. Berdasarkan uji t diperoleh  thitung > ttabel, yaitu 2,651 > 1,960 
dan nilai probabilitas < 0,05, yaitu 0,010. 3) Pemberian tugas dan kreativitas guru secara 
bersama-sama terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas viii smp negeri 1 
Banyudono Boyolali tahun ajaran 2012/2013.Berdasarkan hasil uji keberartian regresi linear 
ganda (uji F) diketahui  Fhitung > Ftabel, yaitu 3,281 > 3,000 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 
0,004. 4)Variabel pemberian tugas memberikan sumbangan efektif 8,9%. Variabel kreativitas 
guru memberikan sumbangan efektif 15,8%. sehingga total sumbangan efektif kedua variabel 
sebesar 24,7%, sedangkan 75,3% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 

 

Kata Kunci: Pemberian tugas, kreativitas guru, dan hasil belajar. 
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PENDAHULUAN 

Perkembangan dan kemajuan disegala bidang aspek kehidupan suatu bangsa 

dan negara tidak lepas dari perkembangan dan kemajuan dibidang pendidikan. UU 

No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 1 ayat (1) menegaskan 

bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memilliki kekuatan sepiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan akhlak mullia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa, dan Negara. 

Guru sebagai tenaga pendidik mempunyai tujuan utama dalam kegiatan 

pembelajaran di sekolah yaitu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, 

dapat menarik minat dan antusias siswa serta dapat memotivasi siswa untuk 

senantiasa belajar dengan baik dan semangat, sebab dengan suasana belajar yang 

menyenangkan akan berdampak positif dalam pencapaian hasil belajar yang optimal. 

Hasil belajar siswa merupakan suatu indikasi dari perubahan-perubahan yang terjadi 

pada diri siswa setelah mengalami proses belajar-mengajar. Dari hasil belajar inilah 

dapat dilihat keberhasilan siswa dalam memahami suatu materi pelajaran. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar ekonomi adalah pemberian 

tugas. Pemberian tugas yang dilakukan oleh guru bertujuan untuk mengetahui 

seberapa pahamkah para siswa terhadap pelajaran tersebut. Adapun bentuk pemberian 

tugas yang dilakukan oleh guru dapat berupa tugas tertulis atau tugas lisan yang lain 

yang dapat ditugaskan untuk mengumpulkan sesuatu, mengadakan observasi dan bisa 

juga melakukan eksperimen (Roestiyah, 2001:133). Faktor lain yang mempengaruhi 

hasil belajar siswa adalah kreativitas guru dalam mengajar. Telah dapat kita buktikan 

bahwa belajar dengan melibatkan siswa dalam pembelajaran maka dapat dengan 

mudah siswa lebih memahami materi yang disampaikan oleh guru, salah satunya 

dengan kreativitas seorang guru dalam pembelajaran. Adapun yang dimaksud kreatif 



2 

 

disini adalah cara seorang guru dalam memanfaatkan media pembelajaran seperti 

dengan memanfaatkan ruang multimedia. 

Namun, realita yang terjadi sekarang ini adalah rendahnya kesadaran siswa 

dalam mengerjakan tugas dan kurangnya kreativitas guru dalam mengajar. Setiap 

tugas yang diberikan oleh siswa akan mempengaruhi hasil belajar siswa, akan tetapi 

siswa belum dapat mengoptimalkan usahanya tersebut dalam mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh guru sehingga pengerjaan tugas tersebut terkesan belum efektif dan 

efisien. Demikian juga dengan kreativitas guru dalam mengajar di kelas, guru yang 

kreatif dalam pembelajaran akan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai 

dengan materi yang akan disampaikan. Guru yang selalu menerapkan metode 

pembelajaran dalam kelas belum tentu membuat siswa memperoleh hasil belajar yang 

tinggi, tetapi ada juga mereka yang mendapatkan hasil belajar yang kurang 

memuaskan. Begitu pula sebaliknya guru yang jarang menerapkan metode 

pembelajaran dalam kelas siswa kadang-kadang mendapatkan hasil belajar yang 

memuaskan, tetapi ada juga sebagian siswa yang mendapatkan hasil belajar kurang 

memuaskan. 

Usaha meningkatkan hasil belajar ekonomi bukanlah perkara yang mudah, hal 

ini disebabkan karena proses belajar mengajar merupakan proses yang sangat 

kompleks dan melibatkan banyak unsur didalamnya, yang meliputi siswa, guru, 

maupun orangtua yag bersangkutan. Dengan kata lain, keberhasilan guru dalam 

proses belajar mengajar dapat dilihat dari keberhasilannya menghantarkan anak didik 

pada proses pemahaman akan materi yang dihantarkannya.  

Tujuan nyata yang hendak dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah 

Untuk mengetahui pengaruh pemberian tugas terhadap hasil belajar ekonomi, 

pengaruh kreativitas guru dalam mengajar terhadap hasil belajar ekonomi, serta 

pengaruh pemberian tugas dan kreativitas guru dalam mengajar terhadap hasil belajar 

ekonomi. 
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LANDASAN TEORI 

 

A.  Hasil Belajar Ekonomi 

         Menurut Binati dan Suprihatin dalam Utami (2007:29):  

Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari kegiatan manusia dalam usahanya 
memenuhi kebutuhan hidupnya, atau ilmu yang membicarakan tentang kebutuhan 
hidup dan beragam caranya untuk mendapatkannya. 

Secara lebih konkrit dirumuskan dengan pengetahuan peristiwa dan 

persoalan yang berkaitan dengan upaya seseorang (pribadi) dan kelompok 

(keluarga, suku bangsa organisasi) dalam memenuhi kebutuhan yang tidak 

terbatas dihadapkan pada sumber yang terbatas atau langka”. 

Prestasi belajar ekonomi adalah bukti keberhasilan siswa dalam memperoleh 

ketrampilan belajar ekonomi yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang 

diwujudkan dalam bentuk nilai atau angka. Untuk meraih prestasi belajar yang 

baik banyak sekali faktor-faktor yang perlu diperhatikan. Menurut Winkel dalam 

Bustalin (2004:569), faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

digolongkan menjadi dua bagian, yaitu: ”faktor dari pihak siswa (internal) dan 

faktor dari luar siswa (eksternal)”. 

Menurut Winkel dalam Bustalin (2004:569), faktor-faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar terdiri dari : 

1)    Faktor dari pihak siswa, terdiri dari: 
a) Faktor-faktor psikologis yang meliputii intelegensi, perhatian, minat, 

bakat, dan keaktifan. 
b) Faktor jasmaniah yaitu keadaan fisik. 

2)    Faktor dari luar siswa terdiri dari:                                                                                          
a)   Faktor Keluarga.    
b) Faktor-faktor pengatur proses belajar disekolah meliputi kurikulum,  

sarana yang berupa gedung sekolah dan fasilitas yang berupa 
perpustakaan, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa. 

c) Faktor masyarakat yang berupa kondisi masyarakat tempat  tinggalnya. 
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B.   Pemberian Tugas 

       Menurut Djamarah & Zain, (2002:173),”Tugas adalah suatu pekerjaan yang 

menuntut pelaksanaan untuk diselesaikan”. 

  Menurut Ibrahim dan Syaodih (2003:107),”pemberian tugas dimaksudkan 

untuk memberi kesempatan kepada siswa melakukan tugas atau kegiatan yang 

berhubungan dengan pelajaran, seperti mengerjakan soal-soal, mengumpulkan 

kliping dan sebagainya”. Metode ini dapat dilakukan dalam bentuk tugas atau 

kegiatan individual atau kerja kelompok. 

C.   Kreativitas Guru Dalam Mengajar 

Mengajar adalah suatu perbuatan yang kompleks, disebut kompleks 

karena dituntut dari guru kemampuan personil, profesional, dan sosial kultural 

secara terpadu dalam proses belajar mengajar. Dikatakan kompleks karena 

dituntut dari guru tersebut integrasi penguasaan materi dan metode, teori dan 

praktek dalam interaksi siswa. Dikatakan kompleks karena sekaligus 

mengandung unsur seni, ilmu, teknologi, pilihan nilai dan keterampilan dalam 

proses belajar mengajar. 

Dalam proses belajar mengajar sesuai dengan perkembangannya guru 

tidak hanya berperan untuk memberikan informasi terhadap siswa, tetapi lebih 

jauh guru dapat berperan sebagai perencana, pengatur dan pendorong siswa agar 

dapat belajar secara efektif dan berikutnya adalah mengevaluasi dari keseluruhan 

proses belajar mengajar. Jadi dalam situasi dan kondisi bagaimanapun guru 

dalam mewujudkan proses belajar mengajar tidak terlepas dari aspek 

perencanaaan, pelaksaan dan evaluasi karena guru yang baik harus mampu 

berperan sebagai planner, organisator, motivator dan evaluator. 

Dari uraian diatas jelas bahwa proses belajar mengajar diperlukan guru-

guru yang profesional dan paling tidak memiliki tiga kemampuan yaitu 

kemampuan membantu siswa belajar efektif sehingga mempu mencapai hasil 

yang optimal, kemampuan menjadi penghubung kebudayaan masyarakat yang 
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aktif dan kreatif serta fungsional dan pada akhirnya harus memiliki kemampuan 

menjadi pendorong pengembangan organisasi sekolah dan profesi. Dengan 

kemampuan ini diharapkan guru lebih kreatif dalam proses belajar mengajarnya. 

 

METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh siswa kelas VIII 

SMP Negeri 1 Banyudono Boyolali yang berjumlah 223 siswa. Penentuan besarnya 

sampel dalam penelitian ini menggunakan Tabel Penentuan Sampel dari Isaac dan 

Michael (Sugiyono, 2009:87) dengan taraf kesalahan 5%. Maka dari populasi atau N 

sebesar 223, pada kolom taraf kesalahan 5% diperoleh angka sampel sebesar 135. 

Sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 135 siswa. Teknik pengambilan 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik random sampling dengan cara 

undian. Metode pengumpulan data yang gunakan dalam penelitian ini adalah angket 

dan dokumentasi. Analisis data melalui Uji Asumsi Klasik: Uji normalitas dan 

linieritas. Model Analisis dengan Model Regresi linier berganda dinyatakan dengan 

persamaan: Y= a + b1X1 + b2X2 (Sugiyono, 2005:211). Melakukan uji terhadap 

hipotersis dengan kriteria: 1). Ho ditolak : jika F reg > F tabel. 2) Hi ditolak: jika F 

reg < F tabel serta dengan menentukan Sumbangan Efektif (SE) dan Sumbangan 

Relatif (SR).  

 

HASIL PENELITIAN  

Pengujian persyaratan analisis yang digunakan adalah uji normalitas dengan 

taraf signifikan 5% dengan kesimpulan harga Lhitung masing-masing variabel lebih 

kecil dari Ltabel dan nilai signifikansi > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data 

sampel dari masing-masing variabel berdistribusi normal.  

Analisis regresi linier berganda dari hasil perhitungan data diperoleh 

persamaan regresi linier berganda sebagai berikut: Y = 69,616 + 0,073X1 + 0,131X2, 

yang berarti bahwa a = 69,616 menyatakan bahwa jika pemberian tugas dan 
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kreativitas guru tetap (tidak mengalami perubahan) maka nilai hasil belajar siswa  

sebesar 69,616. Sedangkan b1 = 0,073, menyatakan bahwa jika pemberian tugas 

bertambah sebesar 1 poin, maka hasil belajar siswa akan mengalami peningkatan 

sebesar 0,073. Dengan asumsi tidak ada penambahan (konstan) nilai kreativitas guru 

dan b2  = 0,131, menyatakan bahwa jika penambahan kreativitas guru sebesar 1 poin, 

maka hasil belajar siswa akan mengalami peningkatan sebesar 0,131. Dengan asumsi 

tidak ada penambahan (konstan) nilai pemberian tugas. 

Uji t antara X1 (Pemberian tugas) terhadap Y (Hasil belajar) dengan nilai thitung 

sebesar 2,106 sementara nilai ttabel = 1,960 atau 2,106 > 1,960.  Berarti H0 ditolak, 

karena thitung > ttabel dan terdapat pengaruh yang signifikan antara pemberian tugas 

terhadap hasil belajar siswa. Uji t antara X2 (Kreativitas guru dalam mengajar) 

terhadap Y (Hasil belajar) dengan nilai thitung untuk X2 sebesar 2,651 sementara nilai 

ttabel = 1,960 atau 2,651 > 1,960. Berarti H0 ditolak, karena thitung > ttabel dan terdapat 

pengaruh yang signifikan antara kreativitas guru terhadap hasil belajar siswa. 

Hasil uji F Berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh nilai Fhitung sebesar 

3,281 sedangkan Ftabel = 3,000 pada taraf signifikansi 0,05 menunjukkan bahwa 

Fhitung 3,281 > 3,000 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan pemberian tugas dan kreativitas guru secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap hasil belajar siswa. Besarnya koefisien determinasi sebesar 0,247 yang 

berarti pengaruh yang diberikan oleh kombinasi variabel pemberian tugas dan 

kreativitas guru terhadap hasil belajar siswa adalah sebesar 24,7%, sedangkan sisanya 

dipengaruhi oleh variabel lain. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian tugas dan kreativitas guru 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari persamaan regresi 

linier sebagai berikut Y = 69,616 + 0,073X1 + 0,131X2, berdasarkan persamaan 

tersebut terlihat bahwa koefisien regresi dari masing-masing variabel independen 

bernilai positif, artinya variabel pemberian tugas dan kreativitas guru secara bersama-

sama berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa. 
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Hasil uji hipotesis pertama diketahui bahwa koefisien arah regresi dari 

variabel pemberian tugas (b1) adalah sebesar 0,073 atau positif, sehingga dapat 

dikatakan bahwa variabel pemberian tugas berpengaruh positif terhadap hasil belajar 

siswa. Berdasarkan uji keberartian koefisien regesi linear ganda untuk variabel 

pemberian tugas (b1) diperoleh thitung > ttabel, yaitu 2,106 > 1,960 dan nilai signifikansi 

< 0,05, yaitu 0,027 dengan sumbangan relatif sebesar 36% dan sumbangan efektif 

8,9%. Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwa semakin baik 

pemberian tugas akan semakin tinggi hasil belajar siswa. Sebaliknya semakin rendah 

pemberian tugas, maka semakin rendah pula hasil belajar siswa. 

Hasil uji hipotesis kedua diketahui bahwa koefisien regresi dari variabel 

kreativitas guru (b2) adalah sebesar 0,131 atau bernilai positif, sehingga dapat 

dikatakan bahwa variabel kreativitas guru berpengaruh positif terhadap hasil belajar 

siswa.  Berdasarkan uji t untuk variabel kreativitas guru (b2) diperoleh thitung > ttabel, 

yaitu 2,651 > 1,960 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,010 dengan sumbangan 

relatif  sebesar 64% dan sumbangan efektif 15,8%. Berdasarkan kesimpulan tersebut 

dapat dikatakan bahwa semakin baik kreativitas guru akan semakin tinggi hasil 

belajar siswa, demikian pula sebaliknya semakin rendah kreativitas guru akan 

semakin rendah hasil belajar siswa. 

Berdasarkan uji keberartian regresi linear ganda atau uji F diketahui bahwa 

nilai Fhitung > Ftabel, yaitu 3,281 > 3,000 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,004. Hal 

ini berarti pemberian tugas dan kreativitas guru secara bersama-sama berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap hasil belajar siswa. Berdasarkan kesimpulan tersebut 

dapat dikatakan bahwa kecenderungan peningkatan kombinasi pemberian tugas dan 

kreativitas guru akan diikuti peningkatan hasil belajar siswa, sebaliknya 

kecenderungan penurunan kombinasi variabel pemberian tugas dan kreativitas guru 

akan diikuti penurunan akan hasil belajar siswa. Sedangkan koefisien determinasi 

yang diperoleh sebesar 0,247, arti dari koefisien ini adalah bahwa pengaruh yang 

diberikan oleh kombinasi variabel pemberian tugas dan kreativitas guru terhadap 
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hasil belajar siswa adalah sebesar 24,7% sedangkan 75,3% dipengaruhi oleh variabel 

lain. 

Dari hasil perhitungan diketahui bahwa variabel pemberian tugas memberikan 

sumbangan relatif sebesar 36% dan sumbangan efektif 8,9%. Variabel kreativitas 

guru memberikan sumbangan relatif sebesar 64% dan sumbangan efektif 15,8%. 

Dengan membandingkan nilai sumbangan relatif dan efektif nampak bahwa variabel 

kreativitas guru memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap hasil belajar siswa 

dibandingkan variabel pemberian tugas. 

SIMPULAN 

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pemberian tugas berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas viii smp negeri 1 banyudono boyolali 

tahun ajaran 2012/2013. Berdasarkan uji t diperoleh  thitung > ttabel, yaitu 2,106 > 

1,960 dan nilai probabilitas < 0,05, yaitu 0,027. 

2. Kreativitas guru berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran ekonomi kelas viii smp negeri 1 banyudono boyolali tahun 

ajaran 2012/2013. Berdasarkan uji t diperoleh  thitung > ttabel, yaitu 2,651 > 1,960 

dan nilai probabilitas < 0,05, yaitu 0,010.   

3.  Pemberian tugas dan kreativitas gurusecara bersama-sama terhadap hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas viii smp negeri 1 banyudono 

boyolali tahun ajaran 2012/2013.Berdasarkan hasil uji keberartian regresi 

linear ganda (uji F) diketahui  Fhitung > Ftabel, yaitu 3,281 > 3,000 dan nilai 

signifikansi < 0,05, yaitu 0,004. 

4. Berdasarkan analisis regresi linear ganda diperoleh persamaan Y = 69,616 + 0, 

073  X1 + 0, 131 X2 
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5.  Variabel pemberian tugas memberikan sumbangan efektif 8,9%. Variabel 

kreativitas guru memberikan sumbangan efektif 15,8%. sehingga total 

sumbangan efektif kedua variabel sebesar 24,7%, sedangkan 75,3% sisanya 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
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