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1.1 Juuul Penelitian 

BABI 

PENDAHULUAN 

Judu! penelitian yang dipilih adalah Pengaruh Pemberian Tugas dalam 

Bcntuk Kelompok fun Individu Terhadap Hasil Prestasi Belajar Siswa Kelas I di 

S!\IU BARUNA W AT! Surabaya Tahun Ajaran 1998/1999 dengan Pokok 

I3ahasan Fluida Tak Mengalir. 

1.2 Lltar Belakang l'v1asalah 

Dalam kegiatan belajar mengajar, seorang gWlJ akan merasa lebih berarti 

apabila materi pelajaran yang diberikan mudah diterima dan dipahami oleh siswa. 

Salah satu metode yang menunjang pengajaran tersebut adalah melalui pemberian 

tugas kepada siswa dalam bentuk pendalaman mateo menyelesaikan soa\. 

Pemberian tugas ini dapat berbentuk tugas kelompok atau tugas individu. 

Kebanyakan yang dirasakan oleh gum adalah pemberian tugas ini menjadikan 

bcban bagi siswanya karena keterbatas,m waktu yang tersedia sebagai akibat 

banyaknya kegiatan sekolah yang diikuti oleh siswa. Selain itu motivasi siswa 

untuk mengexjakan tugas kurang, karena selain lcrbcntur oleh tugas pelajaran 

bidang studi lain, juga kadang-kadang pemberian tuga'! ini menjadikan siswa lebih 

krealif mencari aitematif penye1esaian soal. 

I3erdasarkan ganjalan-ganjalan yang dirasakan guru itulah, maka penulis 

nln3S:\ h;rtarik untuk mc\;lkukan peneliti:m dengan melalui pemberian tugas yang 

lerencana dengan baik dengan harapan hasil pn:stasi be\ajar siswa dapal 
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ditingkatkan dan tercapainya Basaran Besuai dengan tujuan pengajaran FISIKA di 

GBPP 1994 yaitu dapat menuntun para Iliswa uotuk memahami kOlUJep-kolUJep, 

hukum-hukum atau aturan -aturan yang terdapat didalam teori. 

1.3 Perumusan Masalah 

Pennasalahan yang dikemukakan adalah : 

1. Apakah ada peroedaan yang lignifiitan UJbn nilai pretea dan nilai postea 

terhadap nilai basil preataai bebtJar liawa ? 

2. Apakah ada poninsJcatan huil prelblsi belli ... IIBWa dengan melalui 

pemberian tuges secara blompok atau individu ? 

1.4 Tujuan Ptmelitian 

Tujuan penelitian ini ada1ah untuk mengetahui bapimana pengaruh 

pemberian tugas datum bentuk kelompok dan individu terbadap basil prelrtasi 

belajw siswak.e\as I di SMU BARUNAWATI Surabaya tahun ajaran 199811999. 

1.5 Ruang Lingkup 

Materi pelajaran terbatas pada pokok bahasan tentang Fluida Tak Mengalir 

di kelas I cawu III taboo ajaran 199811999. 

1.6 HipoteBiB 

Dalum penelitian ini diajukan hipotesia yang menyatakan bahwa 

pemberian tuges datam bentuk kelompok meningkatkan hasil prestasi belajw 

siswa dib8lldingkan dengan pemberian tuges dalum bentuk individu. 
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1. 7 Sistematika Penulis8Il 

BAB I PENDAHULUAN 

Beriai latar belakaog masalab, pmnnusan masalab, tujuan 

penelitian, roans lingkup, hipoteais dan aistematika penulisan. 

BAB n LANDASAN TEORI 

Berisibn pengerti8ll kegiatan intrakurikuler, ekstnkurikuler,dan 

kokurikuler, tujuan diadakannya kegiBlan lcokurilculer. bentulc 

pelaks8llaanya dan materi pelajaran. 

BAB ill METODOWcn PENELITlAN 

Berisikan penentuan Bampel dan populasi. telmik dan prosedur 

pengumpulan data penelitian, raocangan penelitian, metoda 

analiaia data dan pelaksanaan eksperimeo. 

BAB IV ANAUSIS DATA 

Berisikan basil perhitungan dari peroleban data untuk 

membuktikan kebenanm hipoteais dan diakusi. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

DAFrARPUSTAKA 

LAMPIRAN 




