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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana dalam mewujudkan kegiatan 

proses belajar mengajar dan interaksi langsung antara guru dengan siswa. 

Menurut Sardiman (2002:12) pendidikan atau pengajaran merupakan salah satu 

usaha yang bersifat sadar tujuan yang dengan sistematis terarah pada perubahan 

tingkah laku menuju kedewasaan anak didik. Oleh karena itu, pendidikan 

mempunyai peran yang sangat penting bagi manusia karena pendidikan tidak 

akan berhenti pada satu generasi saja tetapi untuk seterusnya. 

Pendidikan sangatlah penting bagi kehidupan sekarang maupun yang akan 

datang guna membantu kelangsungan hidup manusia terus menerus. Dengan 

pendidikan, siswa lebih terarah dan teratur dalam kehidupan yang akan 

dijalaninya. Pendidikan merupakan amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat 1 dan 2. 

Ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak untuk mendapatkan 

pendidikan, ayat 2 menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan 

menyelenggarakan satu system pendidikan nasional, untuk meningkatkan 

keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Pendidikan dalam UU Sisdiknas tahun 2003 adalah untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab.  

Pendidikan saat ini berkembang sangat pesat. Hal ini menjadi sebuah 

tantangan bagi dunia pendidikan khususnya pada peningkatan proses 

pembelajaran dimana teknologi sekarang ini digunakan dalam penyampaian 

materi, metode ajar dan media pembelajaran. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan 

dan teknologi, membuat pendidikan tidak mungkin dikelola dengan 
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mempertahankan pola-pola yang sudah ada.Dari hal tersebut keluarlah kurikulum 

2013 dari kementrian pendidikan yang telah diberlakukan pada tahun 2016/2017. 

Undang-undang tentang kurikulum Pasal 36 Ayat (1) pengembangan 

kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional, ayat (2) kurikulum pada semua jenjang 

dan jenis pendidikan, potensi daerah dan peserta didit, ayat (3) kurikulum disusun 

sesuai dengan jenjang pendidikan dalam rangka Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dengan memperhatikan : (a) peningkatan iman dan taqwa (b) 

peningkatan akhlaq mulia (c) peningkatan potensi kecerdasan, dan minat peserta 

didik, (d) keragaman potensi daerah dan lingkungan (e) tuntutan pembangunan 

daerah dan nasional (f) tuntutan dunia kerja (g) perkembang ilmu pengetahuan, 

teknologi dan seni (h) agama (i) dinamika perkembangan global (j) persatuan 

nasional dan nilai-nilai kebangsaan 

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi 

dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan 

tertentu. Kurikulum 2013 mengembangkan pengalaman belajar yang memberikan 

kesempatan bagi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang diperlukan bagi 

kehidupan di masa kini dan masa depan. Kurikulum 2013 disusun dengan maksud 

antara lain untuk mengembangkan potensi peserta didik menjadi kemampuan 

dalam berpikir reflektif dalam penyelesaian masalah sosial di masyarakat. 

Kurikulum 2013 dikembangkan dengan penyempurnaan pola pikir dari 

pembelajaran pasif menjadi pembelajaran kritis. Pola pembelajaran yang semula 

berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, yang 

semula satu arah, menjadi pembelajaran interaktif. 

Dari pembelajaran yang berpusat pada peserta didik akan memberikan 

wawasan kepada peserta didik mengenai siapa dirinya, masyarakatnya, 

bangsanya, dan perkembangan kehidupan kebangsaan di masa lalu, masa 
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sekarang dan yang akan datang. Sikap religius, jujur, demokratis adalah sikap 

yang diperlakukan oleh seorang warga negara di masa kini maupun masa depan. 

Kebiasaan senang membaca, kemampuan belajar, rasa ingin tahu merupakan 

kualitas yang diperlukan untuk belajar seumur hidup. 

Menurut Hamalik (2008:155), “Hasil belajar tampak sebagai terjadinya 

perubahan tingkah laku pada diri peserta didik, yang dapat diamati dan diukur 

dalam bentuk perubahan pengetahuan sikap dan keterampilan”. Oleh karena itu, 

guru, wali murid hingga lingkungan sekolah sangat dibutuhkan dalam 

meningkatkan hasil belajar juga memahami para peserta didik dalam menghadapi 

kesulitan dalam belajar. 

Dalam pembelajaran ekonomi, guru hendaknya mengupayakan 

pengelolaan pembelajaran yang bermutu. Salah satu peningkatan kualitas tersebut 

berupa penggunaan model pembelajaran yang lebih efektif akan lebih mudah 

dilaksanakan siswa dan memiliki fungsi efektif dalam menunjang pencapaian 

tujuan pembelajaraan. Belajar merupakan proses seseorang memperoleh 

kecakapan, keterampilan, dan sikap. Pendapat diutarakan oleh Susanto (1991:3) 

yang menyatakan bahwa pembelajaran merupakan proses di mana otak atau 

pikiran mengadakan reaksi terhadap kondisi-kondisi luar dan reaksi itu dapat 

dimodifikasi dengan pengalaman-pengalaman yang dialami sebelumnya. 

Salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan siswa adalah dengan 

membiasakan pemberian tugas atau pekerjaan rumah. Tujuan dari pemberian 

tugas ini adalah untuk membiasakan siswa untuk berfikir secara aktif atau belajar 

secara rutin diluar jam sekolah. Lain dari pada itu, pemberian tugas berstruktur 

dan tugas mandiri dimaksud untuk melengkapi bahan ajar yang tidak tercapai di 

kelas mengingat banyaknya materi sedangkan jam belajar terjadwal terbatas. 

Apabila tugas berstruktur dan tugas mandiri yang diwujudkan melalui 

tugas pekerjaan rumah dikerjakan dengan sungguh-sungguh, maka proses belajar 

mengajar bisa berhasil secara utuh sehingga tujuan institusional sekolah bisa 
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tercapai. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomer 23 Tahun 2006 

tentang standar isi dinyatakan bahwa beban belajar penugasan berstruktur dan 

tugas mandiri tidak berstruktur terdiri atas : 

1. Waktu untuk penugasan berstruktur dan tugas mandiri tidak berstruktur bagi 

peserta didik pada SD/MI/SDLB maksimum 40% dari jumlah waktu kegiatan 

tatap muka dari mata pelajaran yang bersangkutan. 

2. Waktu untuk penugasan berstruktur dan tugas mandiri tidak berstruktur bagi 

peserta didik pada SMP/MTS/SMPLB maksimum 50% dari jumlah waktu 

kegiatan tatap muka dari mata pelajaran yang bersangkutan. 

3. Waktu untuk penugasan berstruktur dan tugas mandiri tidak berstruktur bagi 

peserta didik pada SMA/MA/SMALB/SMK/MAK maksimum 60% dari 

jumlah waktu kegiatan tatap muka dari mata pelajaran yang bersangkutan. 

Siswa dituntut untuk lebih berpartisipasi secara aktif dalam Proses Belajar 

Mengajar (PBM) melalui pelaksanaan tugas-tugas berstruktur dan tugas mandiri 

tidak berstruktur. Dengan pelaksanaan tersebut prestasi belajar akan lebih baik 

manakala siswa rajin menyelesaikan tugas-tugas berstruktur dan tugas mandiri 

tidak berstruktur disamping mengikuti pembelajaran tatap muka secara teratur. 

Beban belajar dirumuskan dalam bentuk satuan waktu yang dibutuhkan 

oleh peserta didik untuk mengikuti program pembelajaran melalui sistem tatap 

muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur. Semua itu 

dimaksudkan untuk mencapai standar kompetensi lulusan dengan memperhatikan 

tingkat perkembangan peserta didik (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

Nomor 22 Tahun 2006 lampiran Bab III). 

Kegiatan tatap muka adalah kegiatan pembelajaran yang berupa proses 

interaksi antara peserta didik, materi pembelajaran, guru, dan lingkungan 

(Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006, Glosarium butir 

15). Penugasan terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman 

materi pembelajaran oleh peserta didik yang didesain oleh pendidik untuk 
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menunjang pencapaian tingkat kompetensi dan atau kemampuan lainnya pada 

kegiatan TM. Waktu penyelesaian penugasan terstruktur ditentukan oleh 

pendidik. Penugasan terstruktur termasuk kegiatan perbaikan, pengayaan, dan 

percepatan (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006, 

Glosarium butir 16). Tugas mandiri tidak terstruktur adalah kegiatan 

pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik 

yang didesain oleh pendidik untuk menunjang pencapaian tingkat kompetensi 

mata pelajaran atau lintas mata pelajaran atau kemampuan lainnya yang waktu 

penyelesaiannya diatur sendiri oleh peserta didik (Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasiona Nomor 22 Tahun 2006, Glosarium butir 17) 

Model pembelajaran tatap muka adalah kegiatan pembelajaran yang 

berupa proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik. Dalam 

pembelajaran tatap muka, siswa dapat bertanya mengenai materi yang belum 

dimengerti. Siswa juga dituntut untuk aktif dan berpartisipasi selama pelajaran 

berlangsung.  

Penugasan terstruktur adalah sebuah tugas yang diberikan kepada siswa 

dalam upaya meningkatkan pemahamannya terhadap suatu materi pembelajaran, 

dimana waktu pengumpulan tugas terstrutur ditentukan oleh guru, bisa pada 

pembelajaran berikutnya atau keesokan harinya. Siswa harus menyelesaikan tugas 

tersebut dan menyerahkannya pada batas waktu yang sudah ditentukan. Dalam 

kegiatan pembelajaran keseharian di sekolah, guru kerap memberikan jenis tugas 

ini kepada siswa. 

Penugasan terstruktur memiliki prosedur yang ditetapkan secara eksplisit 

dengan memberikan waktu kepada siswa agar dapat lebih banyak berpikir untuk 

menjawab pertanyaan atau masalah dan menekankan saling membantu satu sama 

lain. Dengan penerapan model tersebut, siswa yang memiliki kemampuan yang 

heterogen, diharapkan dapat mengembangakan hubungan antara siswa saat 
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menyelesaiakan tugas kelompok yang diselesaikan secara terstruktur di luar 

sekolah.  

Tugas mandiri adalah tugas yang diberikan oleh guru kepada siswa untuk 

mengukur dan meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami suatu materi 

pembelajaran, dimana waktu pengumpulan tugas ditentukan dalam waktu yang 

lama. Bisa sampai satu bulan atau akhir semester. Bila dalam rentang waktu itu 

siswa sudah mampu menyelesaikan tugas meskipun belum sampai pada batas 

waktu yang telah ditentukan. 

Tugas mandiri biasanya diberikan dalam bentuk proyek. Penugasan dalam 

bentuk proyek membutuhkan waktu lama dalam pengerjaannya sehingga guru 

memberikan waktu cukup bagi siswa untuk menyelesaikannya. Baik tugas 

terstruktur maupun tugas mandiri sama-sama memberikan manfaat untuk siswa 

dalam memahami pelajaran yang diberikan oleh guru akan tetapi harus 

diperhatikan dalam pemberian agar tidak menyiksa siswa dalam menjalankan 

tugasnya sebagai seorang murid. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti perlu mengadakan penelitian 

yang berjudul : “ANALISIS HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA 

PELAJARAN EKONOMI DIKAJI DARI TUGAS BERSTRUKTUR DAN 

TUGAS MANDIRI DI KELAS X IPS SMA N 1 PULOKULON TAHUN 

2017/2018”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah, maka perlu adanya pembatasan masalah. 

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini hanya dilaksanakan pada siswa kelas X Mata Pelajaran 

Ekonomi SMA N 1 Pulokulon. 
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2. Penelitian ini terbatas pada analisis perbedaan hasil belajar mata pelajaran 

Ekonomi antara siswa yang belajar dengan tugas berstruktur dan siswa yang 

belajar dengan tugas mandiri. 

3. Hasil belajar mata pelajaran Ekonomi diambil dari nilai tugas mata pelajaran 

Ekonomi yang diperoleh dari dokumen guru sekolah. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka masalah yang diangkat dalam penelitian 

ini dapat dirumuskan sebagai berikut: “adakah perbedaan hasil belajar mata 

pelajaran ekonomi antara tugas berstruktur dan tugas mandiri pada siswa kelas X 

di SMA N 1 Pulokulon?” 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah membandingkan hasil belajar mata 

pelajaran Ekonomi yang diperoleh melalui dua model pembelajaran yaitu 

model pembelajaran tatap muka dengan penugasan berstruktur dan model 

pembelajaran tatap muka dengan tugas mandiri tidak berstruktur pada siswa 

kelas X di SMA N 1 Pulokulon. 

2. Tujuan khusus 

Tujuan khusus penelitian ini meliputi: 

a. Mengetahui hasil belajar mata pelajaran Ekonomi pada siswa kelas X di 

SMA N 1 Pulokulon yang belajar dengan tugas berstruktur. 

b. Mengetahui hasil belajar mata pelajaran Ekonomi pada siswa kelas X di 

SMA N 1 Pulokulon yang belajar dengan tugas mandiri. 
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c. Mengetahui ada tidaknya perbedaan hasil belajar pelajaran Ekonomi pada 

siswa kelas X di SMA N 1 Pulokulon antara yang belajar dengan tugas 

berstruktur dan tugas mandiri. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang 

memerlukan, yaitu: 

1. Manfaat teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan 

wawasan dalam dunia pendidikan pada khususnya. 

b. Digunakan sebagai dasar untuk melakukan penelitian berikutnya yang 

sejenis, berkaitan dengan tugas berstruktur dan tugas mandiri 

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dengan 

penelitian-penelitian yang lain yang telah ada sebelumnya khususnya 

dengan menganalisis penugasan berstruktur dan tugas mandiri 

b. Penelitian ini diharapkan mampu digunakan oleh pendidik disekolah 

sebagai acuan dalam memberikan materi dan tugas. 

c. Sebagai motivasi dan referensi penelitian karya tulis agar setelah peneliti 

melakukan penelitian ini muncul penelitian-penelitian yang baru. 


