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Abstrak— Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pembelajaran 

dengan Tugas Berbeda pada pembelajaran Matematika SMP untuk materi kubus dan 

balok. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu. Sampel penelitian ini 

adalah kelas VIIIH SMP N 1 Yogyakarta sebagai kelas kontrol, sedangkan kelas 

VIIIG sebagai kelas eksperimen. Kelas eksperimen diberi perlakuan pembelajaran 

dengan tugas berbeda, sedangkan kelas kontrol diberi pembelajaran konvensional. 

Efektivitas pembelajaran dilihat dari tes hasil belajar, yaitu pembelajaran dikatakan 

efektif jika rata-rata kelas mencapai KKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pembelajaran dengan Tugas Berbeda dan pembelajaran konvensional keduanya 

efektif dengan rata-rata nilai tes hasil belajar berturut-turut sebesar 80,75 dan 78,06. 

Dari uji kesamaan rata-rata diperoleh bahwa tidak ada perbedaan keefektivan kedua 

pembelajaran ditinjau dari hasil belajar siswa.  

 

Kata kunci: Efektivitas, Pembelajaran Konvensional, Pembelajaran dengan Tugas 

Berbeda 

I. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan hak setiap warga Negara. Menurut Gagne [1] (Dimyati dan Mudjiono, 

2006: 10) belajar merupakan seperangkat proses kognitif yang mengubah sifat stimulasi lingkungan, 

melewati pengolahan informasi, menjadi kapabilitas baru. Belajar terdiri dari tiga komponen penting 

yaitu kondisi internal, kondisi eksternal, dan hasil belajar. Pembelajaran adalah proses pengaturan 

lingkungan yang diarahkan untuk mengubah perilaku siswa ke arah yang positif dan lebih baik sesuai 

dengan potensi dan perbedaan yang dimiliki siswa. Peran guru lebih ditekankan pada merancang berbagai 

sumber, dan fasilitas yang tersedia agar dapat dimanfaatkan siswa dalam mempelajari sesuatu. 

Karakteristik penting dari istilah pembelajaran adalah: (1) pembelajaran berarti membelajarkan siswa, (2) 

proses pembelajaran berlangsung di mana saja, (3) pembelajaran berorientasi pada pencapaian tujuan. 

Dalam pembelajaran yang berpusat pada siswa (student-centered learning), seluruh potensi peserta didik 

haruslah diberdayakan untuk menguasai kompetensi yang diharapkan [2].  

Individu peserta didik memiliki cara-cara yang berbeda dalam memahami informasi dalam 

proses pembelajaran. Perbedaan ini akan mempengaruhi proses pembelajaran. Setiap individu memiliki 

karakteristik yang berbeda satu sama lain sehingga membutuhkan pendekatan dan metode yang berbeda 

pula dalam pembelajaran. Hal ini menuntut guru untuk mampu mengakomodasi perbedaan peserta didik 

agar semua memperoleh kesempatan yang sama untuk berhasil. Salah satu karakteristik penting dari 

pembelajaran yang efektif adalah ketika  proses pembelajaran tersebut mampu merespon kebutuhan 

individual siswa. Guru dapat membuat variasi metode maupun media dalam proses  pembelajaran. 

Sementara itu, salah satu kebijakan dari Dinas Pendidikan adalah sekolah negeri melaksanakan 

seleksi penerimaan siswa baru dua kali yaitu seleksi pertama untuk calon peserta didik pemegang KMS 

dan seleksi kedua untuk peserta didik reguler (bukan pemegang KMS). Hal ini menyebabkan input 

peserta didik di sekolah negeri, termasuk di SMP Negeri 1 Yogyakarta mempunyai rentang nilai yang 

tinggi. Dengan rentang nilai yang tinggi dan pembagian kelas yang heterogen  menimbulkan 

permasalahan antara lain adanya perbedaan hasil belajar yang cukup mencolok.  

Dari hasil diskusi dengan dua orang guru matematika di SMP Negeri 1 Yogyakarta, perbedaan hasil 

belajar yang tinggi disebabkan antara lain oleh : 

- Pembagian kelas yang heterogen, setiap kelas kemampuan siswanya bervariasi. 

- Siswa berkemampuan tinggi cenderung belajar lebih cepat dan sebaliknya. 
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- Untuk siswa yang berkemampuan rendah, guru harus sering mengulang materi sehingga siswa 

yang berkemampuan tinggi bosan. 

- Siswa berkemampuan tinggi lebih percaya diri dalam berbagai hal. 
Oleh karena itu perlu dirancang suatu pembelajaran yang dapat mengakomodasi kemampuan 

peserta didik yang berbeda-beda, memberi kesempatan kepada semua peserta didik untuk berkembang 
sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Meski demikian, pemberian pelayanan kepada setiap siswa dengan 
segala perbedaannya merupakan tugas yang kompleks bagi pengajar. Hal ini mengingat perbedaan tersebut 
tidak dapat diidentifikasi ataupun dikelompokkan secara tepat. Akan tetapi, guru setidaknya dapat 
mengupayakan agar pembelajaran dapat melayani adanya perbedaan kemampuan peserta didik.  

Salah satu  metode pembelajaran yang dipandang dapat mengakomodasi perbedaan kemampuan 

peserta didik adalah pemberian tugas yang berbeda. Pembelajaran dengan tugas berbeda (Differentiated 

Instruction) adalah praktek pendidikan yang menyediakan peserta didik dengan beberapa cara untuk 

menguasai tujuan. Siswa dari semua tingkat kemampuan dan gaya belajar mendapatkan akses dan 

kesempatan yang sama untuk memperoleh penguasaan materi. Semua strategi pembelajaran dengan tugas 

berbeda diarahkan  untuk personalisasi pengalaman belajar untuk merangkul semua siswa di kelas [3]. 

Pembedaan terjadi ketika siswa dapat berlatih belajar cara-cara yang memungkinkan untuk keberhasilan 

dan penguasaan materi secara optimal. Guru dapat membedakan tugas sesuai dengan gaya belajar, 

kepentingan, atau kesiapan siswa. 

Pembelajaran dengan tugas berbeda dalam kelas matematika merupakan pergeseran signifikan dalam cara 

guru berpikir tentang dan mengajar matematika.  Guru dapat membedakan setidaknya menjadi empat 

unsur berdasarkan kesiapan siswa, ketertarikan, atau profil pembelajaran, yaitu content, process, 

products, dan learning environment [4]: 
1. content--what the student needs to learn or how the student will get access to the information;  

2. process--activities in which the student engages in order to make sense of or master the content;  

3. products--culminating projects that ask the student to rehearse, apply, and extend what he or she 

has learned in a unit;  

4. learning environment--the way the classroom works and feels.   

Dari unsur konten, berikut beberapa contoh pembedaan dapat dilakukan [4]:  

1. using reading materials at varying readability levels;  

2. putting text materials on tape;  

3. using spelling or vocabulary lists at readiness levels of students;  

4. presenting ideas through both auditory and visual means;  

5. using reading buddies;  

6. meeting with small groups to re-teach an idea or skill for struggling learners, or to extend the 

thinking or skills of advanced learners. 

 

Berdasar uraian, mengingat kelebihan pembelajaran dengan tugas berbeda, perlu diteliti apakah 

pembelajaran dengan tugas berbeda efektif. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui keefektivan pembelajaran dengan tugas berbeda, keefektivan pembelajaran konvensional, dan 

untuk mengetahui apakah pembelajaran dengan tugas berbeda lebih efektif daripada pembelajaran 

konvensional.  

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah diperolehnya metode pembelajaran yang 

dapat mengakomodasi kemampuan siswa yang berbeda-beda dan mengetahui efektivitas pembelajaran 

tersebut. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu atau quasi experiment. Penelitian ini 

menggunakan pretest-postest control group design seperti pada Tabel 1 berikut. 

TABEL 1. DESAIN PENELITIAN 

Kelompok Prestest Variabel Terikat Postest 

Eksperimen Y1 X Y2 

Kontrol Y1 - Y2 

 

Langkah-langkah pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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1. Menentukan sampel yakni sampel kelas yang menggunakan metode Pembelajaran dengan Tugas 

Berbeda dan kelas dengan pembelajaran konvensional. 

2. Memberikan tes hasil belajar awal (pretest) untuk mengetahui homogenitas rata-rata kedua kelas. 

3. Memberikan perlakuan dengan menerapkan metode Pembelajaran dengan Tugas Berbeda untuk 

kelas eksperimen dan pembelajaran konvensional untuk kelas kontrol. 

4. Memberikan tes akhir (posttest) pada kedua kelas untuk mengetahui hasil belajar siswa. 

5. Menghitung dan menganalisis hasil dari tes akhir kedua kelas. 

Populasi penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP. Sampel penelitian ini adalah kelas VIIIG  

dan kelas VIIIE SMP N 1 Yogyakarta. Kelas VIIIG adalah kelas eksperimen, sedangkan kelas VIIIE 

merupakan kelas kontrol.  

Penelitian ini dilaksanakan di SMP N 1 Yogyakarta pada bulan Januari sampai dengan April 

2015 dengan menyesuaikan jadwal dan kegiatan sekolah. Rincian jadwal pelaksanaan disajikan pada 

Tabel 2 berikut. 

TABEL 2. JADWAL PELAKSANAAN PENELITIAN 

NO HARI, TANGGAL KEGIATAN 

1 Sabtu, 31 Januari 2015  Tes hasil belajar awal (pretest) 

2 Jumat, 6 Maret 2015  Pertemuan 1 (unsur-unsur kubus dan balok)  

3 Senin, 16 Maret 2015  Pertemuan 2 (jaring-jaring dan luas permukaan kubus dan balok)  

4 Jumat, 19 Maret 2015  Pertemuan 3 (volume kubus dan balok)  

5 Senin, 30 Maret 2015  Pertemuan 4 (latihan soal)  

6 Senin, 6 April 2015  Tes hasil belajar akhir (posttest) 

 

 Variabel bebas dalam penelitian ini adalah metode Pembelajaran dengan Tugas Berbeda. 

Variabel Terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa, sedangkan variabel kontrol adalah guru, 

materi pelajaran, dan jumlah jam pelajaran. Kedua kelas diajar oleh guru yang sama, materi yang sama, 

dan banyak  pertemuan juga sama. 

Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
a. Metode Pemberian Tugas Berbeda adalah suatu penyajian bahan pembelajaran di mana guru 

memberikan tugas yang berbeda dengan langkah-langkah pembelajaran : pemberian pengarahan  
pelaksanaan tugas berbeda, penyampaian tujuan tugas, pemberian tugas yang berbeda, 
pendampingan dan pembimbingan, pemberian pelayanan kebutuhan, pembuatan kesimpulan, 
pertanggungjawaban tugas, dan penilaian tugas. Tugas berbeda yang dimaksud dalam penelitian 
ini adalah Lembar Kegiatan (LK) yang dibedakan dalam tiga kategori, yaitu untuk siswa 
berkemampuan rendah, sedang, dan tinggi. LK untuk siswa berkemampuan rendah memuat lebih 
banyak petunjuk dan bimbingan. LK untuk siswa berkemampuan sedang memuat lebih sedikit 
petunjuk dan bimbingan, sedangkan LK untuk siswa berkemampuan tinggi hampir tidak disertai 
bimbingan dan dilengkapi dengan soal yang lebih menantang. Ketiga jenis LK ini walaupun 
berbeda tetapi dirancang agar siswa dari segala tingkat kemampuan dapat mencapai indikator 
yang telah ditentukan. Jadi Pembelajaran dengan Tugas Berbeda” adalah pembelajaran di mana 
siswa diberikan tugas yang berbeda sesuai dengan kemampuannya untuk mencapai kompetensi 
yang sama. 

b. Pembelajaran konvensional adalah pembelajaran yang biasa dilakukan di sekolah sesuai dengan 

kurikulum yang berlaku, yaitu KTSP atau Kurikulum 2006. 

c. Hasil belajar adalah hasil yang dicapai dalam bentuk angka-angka atau skor setelah diberikan tes 

hasil belajar. 

 

Perangkat pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah RPP untuk pembelajaran 

konvensional, RPP untuk pembelajaran dengan Tugas Berbeda, dan LK untuk Tugas Berbeda. Instrumen 

yang digunakan dalam penelitian ini berupa Tes Hasil Belajar (pretest dan posttest) dan Lembar 

Observasi. Tes Hasil Belajar digunakan untuk mengetahui efektivitas pembelajaran dengan Tugas 

Berbeda dan pembelajaran konvensional ditinjau dari hasil belajar siswa, sedangkan Lembar Observasi 

digunakan untuk mengetahui keterlaksanaan pembelajaran. Kisi-kisi soal Tes Hasil Belajar akhir 

diberikan dalam Tabel 3 berikut. 
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TABEL 3. KISI-KISI TES HASIL BELAJAR 

Kompetensi Dasar Indikator Pembelajaran Bentuk Soal / 

Banyak Butir 

Skor 

5.1 Mengidentifikasi sifat-

sifat kubus dan balok, 

serta bagian-bagiannya. 

Menyebutkan unsur-unsur kubus dan 

balok :rusuk, bidang sisi, diagonal 

bidang, diagonal ruang, bidang 

diagonal. 

Pilihan Ganda / 5 20 

5.2 Membuat jaring-jaring 

kubus dan balok. 

Membuat jaring-jaring kubus dan 

balok 

Pilihan Ganda / 2 8 

5.3 Menghitung luas 

permukaan dan volume 

kubus dan balok, 

- Menghitung luas permukaan 

kubus dan balok 

- Menghitung volume kubus dan 

balok 

Pilihan Ganda / 3 

 

Pilihan Ganda /5 

Uraian / 3 

12 

 

20 

40 

 

 Validasi instrumen tes dilakukan dengan cara validitas konstruk, yaitu dengan melakukan 

konsultasi kepada ahli. Selanjutnya, instrument tes diuji reliabilitasnya dengan menggunakan rumus 

koefisien alpha. Dari perhitungan diperoleh bahwa reliabilitas soal tes hasil belajar mencapai skor 0,810 

yang mana masuk dalam kriteria sangat baik sehingga dapat digunakan sebagai instrument tes. 

Untuk mengetahui efektivitas pembelajaran, dilakukan tahap-tahap analisis data yang meliputi 

analisis deskriptif, pengujian asumsi analisis dan pengujian hipotesis. Analisis deskriptif digunakan untuk 

mendeskripsikan data hasil posttest kelas eksperimen dan kelas kontrol. Data dideskripsikan dengan 

menghitung rata-rata,  simpangan baku, nilai maksimum dan nilai minimum. Selanjutnya dilakukan 

Pengujian Asumsi Analisis. Uji asumsi analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas 

dan uji homogenitas. Langkah berikutnya adalah pengujian hipotesis. Untuk mengatahui apakah masing-

masing pembelajaran dengan Tugas Berbeda dan pembelajaran Konvensional efektif dilakukan uji t satu 

arah, yaitu apakah rata-rata hasil belajar lebih dari 74,99 dengan KKM 75. Untuk mengetahui apakah 

pembelajaran dengan Tugas Berbeda lebih efektif dilakukan uji anova. Apabila ada perbedaan rata-rata, 

dilakukan uji lanjutan untuk mengetahui apakah pembelajaran dengan Tugas Berbeda lebih efektif 

daripada pembelajaran konvensional dengan uji t satu arah. 

Pembelajaran dikatakan efektif jika rata-rata tes hasil belajar (posttest) pada masing-masing 

kelas lebih tinggi dari KKM berdasarkan uji t. Pembelajaran dengan Tugas Berbeda dikatakan lebih 

efektif dibandingkan pembelajaran konvensional dilihat dari hasil belajar jika uji hipotesis menunjukkan 

bahwa rata-rata nilai tes kelas eksperimen lebih besar dari pada rata-rata nilai tes kelas kontrol. 

  

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berikut dideskripsikan secara singkat pelaksanaan pembelajaran di kelas eksperimen maupun 
kelas kontrol. Pada kelas eksperimen dilaksanakan pembelajaran dengan Tugas Berbeda. Garis besar 
pembelajarannya dilaksanakan dengan memodifikasi langkah-langkah Metode Pemberian Tugas menurut 
Bellack, dkk yaitu : pemberian pengarahan  pelaksanaan tugas berbeda, penyampaian tujuan tugas, 
pemberian tugas yang berbeda, pendampingan dan pembimbingan, pemberian pelayanan kebutuhan, 
pembuatan kesimpulan, pertanggungjawaban tugas, dan penilaian tugas [5]. Tugas berbeda diberikan 
dalam bentuk Lembar Kegiatan (LK) yang dibedakan dalam tiga kategori, yaitu untuk siswa 
berkemampuan rendah, sedang, dan tinggi. LK untuk siswa berkemampuan rendah memuat lebih banyak 
petunjuk dan bimbingan. LK untuk siswa berkemampuan sedang memuat lebih sedikit petunjuk dan 
bimbingan, sedangkan LK untuk siswa berkemampuan tinggi hampir tidak disertai bimbingan dan 
dilengkapi dengan soal yang lebih menantang. Walaupun ketiga LK ini berbeda tetapi dirancang agar siswa 
mencapai indikator yang sama. Pengerjakan tugas dalam LK ini dilakukan secara berkelompok. Setiap 
kelompok terdiri dari 4 siswa yang memiliki kemampuan yang homogen.   

Pada kelas kontrol, dilaksanakan pembelajaran konvensional, yaitu pembelajaran sesuai dengan 
Kurikulum 2006 yang memuat tiga komponen utama eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi seperti yang 
biasa dilaksanakan di kelas tersebut. Secara umum, kedua pembelajaran tersebut terlaksana dengan baik 
sesuai perencanaan di RPP.  

Selanjutnya akan dideskripsikan data hasil penelitian. Pengujian asumsi untuk uji t, yaitu 
normalitas dan homogenitas, dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov dan uji Levene. Dengan uji 
Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai signifikansi berturut-turut untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol 
adalah 0,060 dan 0,074 yang mana lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 sehingga Ho diterima. Hal ini 
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berarti bahwa data kedua kelas berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Dengan uji Levene 
diperoleh nilai sig sebesar 0,323 sehingga Ho diterima dan variansi populasi kedua kelas sama. Dengan 
demikian, asumsi uji t dan anova dipenuhi.  

Setelah dilaksanakan pembelajaran dengan Tugas Berbeda dan Pembelajaran Konvensional 
selama empat pertemuan, selanjutnya diadakan tes hasil belajar (posttest). Efektivitas kedua pembelajaran 
diperoleh dari data hasil posttest ini. Berikut adalah deskripsi data hasil posttest.  

TABEL 4. DESKRIPSI DATA HASIL POSTTEST  

 Rata-rata Simpangan Baku Nilai tertinggi Nilai terendah 

Kelas eksperimen 80,75 15,19 96 40 

Kelas kontrol 78,06 15,08 96 32 

 

Langkah berikutnya adalah menganalisis data posttest hasil belajar untuk mengetahui efektivitas 
kedua pembelajaran. Untuk mengetahui efektifitas kedua pembelajaran dilakukan uji t satu arah dengan 
hipotesis H0 : µ≤74,99 dan H1: µ >74,99. Dari perhitungan, diperoleh nilai signifikansi untuk kelas 
eksperimen adalah 0,04, sedangkan untuk kelas kontrol sebesar 0,038. Keduanya kurang dari α=0,05 
sehingga Ho ditolak yang berarti pembelajaran dengan Tugas Berbeda maupun pembelajaran konvensional 
keduanya efektif. 

Untuk mengetahui apakah pembelajaran dengan Tugas Berbeda lebih efektif dilakukan dengan uji 
anova. Hasil perhitungan memperoleh nilai sig=0,981>α sehingga Ho diterima. Hal ini berarti rata-rata 
kedua populasi sama. Jadi tidak ada perbedaan efektifitas di antara pembelajaran dengan Tugas Berbeda 
dan pembelajaran konvensional. Dengan demikian tidak perlu dilakukan uji lanjutan untuk mengetahui 
apakah pembelajaran dengan Tugas Berbeda lebih efektif daripada pembelajaran konvensional. 

Peserta didik memiliki cara yang berbeda dalam memahami informasi yang diperoleh dalam 

proses pembelajaran. Perbedaan individu mempunyai peranan dalam menentukan tingkat keberhasilan 

pembelajaran karena mempengaruhi proses pembelajaran. Karena setiap individu memiliki karakteristik 

yang berbeda satu sama lain, maka dibutuhkan pendekatan dan metode pembelajaran yang berbeda. Guru 

dapat membuat variasi metode maupun media dalam proses  pembelajaran. Guru seyogyanya 

mengakomodasi perbedaan kemampuan siswa agar setiap siswa dapat mengoptimalkan seluruh potensinya 

dan mempunyai kesempatan yang sama untuk berhasil. Agar dapat melayani semaksimal mugkin semua 

siswa, guru dapat memberikan tugas yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan siswa.  

Dalam penelitian ini, tugas berbeda diberikan dalam bentuk Lembar Kegiatan (LK). LK disusun 

dalam tiga jenis menyesuaikan dengan pembagian tingkat kemampuan siswa, yaitu berkemampuan rendah, 

sedang, dan tinggi. Siswa yang berkemampuan rendah mengerjakan LK yang dirancang dengan banyak 

petunjuk dan bimbingan, siswa yang berkemampuan sedang mengerjakan LK yang disusun dengan lebih 

sedikit petunjuk dan bimbingan, sedangkan LK untuk siswa berkemampuan tinggi disusun dengan sedikit 

petunjuk dan dilengkapi dengan soal-soal yang lebih menantang. Walaupun ketiga jenis LK ini berbeda, 

namun tetap dirancang agar dapat memfasilitasi siswa untuk mencapai kompetensi yang telah ditentukan 

dan untuk materi yang sama. Siswa mengerjakan LK secara berkelompok. Kelompok dibentuk sedemikian 

sehingga siswa yang kemampuannya sama berada dalam satu kelompok (kelompok homogen). Dengan 

demikian, mereka dapat berdiskusi secara nyaman dan percaya diri. Kelompok siswa yang berkemampuan 

rendah mendapat bimbingan yang lebih intensif sesuai kebutuhan, sedangkan kelompok siswa yang 

berkemampuan lebih tinggi dapat terlayani dengan adanya soal-soal tambahan yang menantang. Selain 

diskusi kelas dan kerja kelompok, aspek lain dari pemberian tugas berbeda adalah perancah (scaffolding). 

Dalam hal ini, guru memberikan dorongan dan bimbingan sesuai dengan kebutuhan  spesifik dari masing-

masing siswa. Ini memberikan cukup dukungan bagi siswa untuk melakukan tugas baru [3]. 

Pembelajaran dengan Tugas Berbeda ini efektif ditinjau dari hasil belajar. Salah satu karakteristik 

penting dari pembelajaran yang efektif adalah ketika  proses pembelajaran tersebut mampu merespon 

kebutuhan individual siswa. Penelitian yang telah dilakukan oleh Fischer & Rose pada tahun 2001; Green 

pada tahun 1999; Guild pada tahun 2001; dan Mulroy & Eddinger pada tahun 2003 membuktikan bahwa 

individu-individu tidak belajar dengan cara yang sama [3]. Pembelajaran dengan mempertimbangkan 

individu dengan memandang  kelas sebagai grup atau sebagai individu-individu dengan kebutuhan 

pembelajaran yang berbeda  merupakan tulang punggung dari pembelajaran berbeda (differentiated 

instruction). Siswa dari semua tingkat kemampuan dan gaya belajar mendapatkan akses dan kesempatan 

yang sama untuk memperoleh penguasaan materi. Semua strategi pemberian tugas berbeda diarahkan  

untuk personalisasi pengalaman belajar untuk merangkul semua siswa di kelas [3]. 
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Pembelajaran konvensional efektif ditinjau dari hasil belajar siswa. Pembelajaran ini memberi 

kesempatan kepada siswa untuk melakukan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Hal ini  sesuai dengan 

pendapat yang mengungkapkan pada tahap elaboration, siswa bertanya, mengusulkan pemecahan 

masalah, membuat keputusan, melakukan percobaan dan pengamatan [6]. Melalui kegiatan-kegiatan ini, 

siswa terdorong untuk aktif dalam proses pembelajaran sehingga hasil belajar siswa menjadi baik. 

Walaupun pembelajaran dengan Tugas Berbeda dan pembelajaran konvensional sama-sama 

efektif ditinjau dari hasil belajar siswa, namun  pembelajaran dengan Tugas Berbeda mempunyai 

kelebihan dibandingkan pembelajaran konvensional. Pembelajaran dengan Tugas Berbeda lebih 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar sesuai dengan kebutuhan dan tingkat 

kemampuannya. Meskipun guru harus meluangkan waktu lebih banyak dalam  membuat persiapan 

mengajar, hal ini dapat diminimalisir dengan menyusun beberapa jenis LK sesuai tingkat kemampuan 

siswa. Siswa dapat dikelompokkan menjadi beberapa tingkat kemampuan sesuai kondisi yang ada. Guru 

dapat membedakan tugas sesuai dengan gaya belajar, kepentingan, atau kesiapan siswa.  
 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasar uraian hasil penelitian, diperoleh beberapa simpulan berikut. 

1. Pembelajaran dengan Tugas Berbeda efektif ditinjau dari hasil belajar siswa. 

2. Pembelajaran konvensional efektif ditinjau dari hasil belajar siswa. 

3. Tidak ada perbedaan efektivitas antara pembelajaran dengan Tugas Berbeda dan pembelajaran 
konvensional ditinjau dari hasil belajar siswa. 

 

Berikut beberapa saran yang direkomendasikan dari penelitian ini. 

1. Guru dapat merancang pembelajaran yang dapat mengakomodasi perbedaan kemampuan siswa. 

2. Guru dapat mengoptimalkan pelayanan individu dengan mengelompokkan siswa ke dalam 
beberapa tingkat kemampuan. 
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