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Perkembangan pendidikan di Indonesia semakin pesat. Perkembangan 

pendidikan yang cukup pesat ini juga ditopang oleh usaha pemerintah, dalam hal ini 
Departemen Pendidikan Nasional yang senantiasa melakukan pembenahan sistem 
pendidikan kita, termasuk pembenahan sistem pendidikan di Sekolah Menengah 
Kejuruan (SMK). Dalam upaya pencapaian tujuan belajar, tugas dan fungsi guru 
sangat penting. Guru harus dapat menciptakan kondisi lingkungan belajar yang aman 
dan nyaman sehingga siswa dapat aktif dan tertarik terhadap teknik atau metode 
materi yang diajarkan. Hal ini menyangkut kepada bagaimana teknik atau metode 
penyampaian materi. Pemberian tugas merupakan suatu cara penyajian bahan 
pelajaran yang dilakukan dengan memberikan tugas-tugas kepada siswa di dalam 
maupun di luar jam-jam pelajaran sekolah sehingga siswa mempunyai kegiatan 
belajar baik di sekolah maupun di rumah. 

Masalah dalam penelitian ini adalah (1) Adakah perbedaan pemberian tugas 
terhadap prestasi belajar mata diklat Perhitungan Statika Bangunan pada siswa kelas I 
semester 2 Jurusan Bangunan Gedung di SMK Bina Karya 1 Karanganyar Kebumen 
tahun pelajaran 2002/2003 dan (2) Seberapa besar perbedaan prestasi belajar mata 
diklat Perhitungan Statika Bangunan antara siswa yang diberi tugas dan yang tidak 
diberi tugas pada siswa kelas I semester 2 Jurusan Bangunan Gedung di SMK Bina 
Karya 1 Karanganyar Kebumen tahun pelajaran 2002/2003. 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas I semester 2 Jurusan 
Bangunan Gedung di SMK Bina Karya 1 Karanganyar Kebumen tahun pelajaran 
2002/2003. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas I semester 2 yang terdiri 
dari 2 kelas, kelas I BG1 sebagai kelompok eksperimen  dan kelas I BG2 sebagai 
kelompok kontrol. Setelah dilakukan matched hasil yang diperoleh adalah 20 pasang 
siswa, yaitu 20 siswa kelompok eksperimen dan 20 siswa kelompok kontrol. Variabel 
yang digunakan adalah variabel bebas yaitu pemberian tugas dan variabel terikatnya 
yaitu prestasi belajar mata diklat Perhitungan Statika Bangunan pada siswa kelas I 
semester 2 Jurusan Bangunan Gedung di SMK Bina Karya 1 Karanganyar Kebumen 
tahun pelajaran 2002/2003. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
metode dokumentasi, observasi dan metode tes. Analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini menggunakan analisis uji-t berpasangan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok eksperimen yang diberi 
metode pemberian tugas diperoleh nilai rata-rata (mean) sebesar 7,17. Sedangkan 
kelompok kontrol diperoleh nilai rata-rata (mean) sebesar 5,91. Nilai t hasil penelitian 
thitung diperoleh 7,47. Setelah dikonsultasikan dengan ttabel dengan taraf signifikansi 



5% dan dk 38 didapat t0,975 = 2,02, sehingga thitung > ttabel (7,47 > 2,02).  Hal ini berarti 
terdapat perbedaan prestasi belajar pada mata diklat Perhitungan Statika Bangunan 
yang signifikan antara siswa yang diberi tugas dengan siswa yang tidak diberi tugas. 

Saran yang dapat disampaikan adalah untuk meningkatkan prestasi belajar 
siswa dalam pengajaran mata diklat Perhitungan Statika Bangunan di SMK Bina 
Karya 1 Karanganyar Kebumen perlu adanya pemberian tugas, karena prestasi belajar 
siswa dapat lebih baik dengan peran serta aktif dari siswa dan guru. Selain itu, 
penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi guru dalam proses belajar 
mengajar untuk meningkatkan hasil belajar yang lebih baik. 
 


