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PENDAHULUAN
Sekolah Dasar merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan dasar selama enam tahun. Pendidikan di Sekolah Dasar merupakan pendidikan formal yang diatur oleh pemerintah. Pendidikan dasar berfungsi mempersiapkan siswa yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sekolah Dasar menjadi sebuah tempat untuk melakukan proses menumbuhkembangkan sistem nilai dan budaya menuju ke arah yang lebih baik, antara lain dalam pembentukan kepribadian, keterampilan dan perkembangan intelektual siswa. Salah satu cara dalam proses menumbuhkan serta mengembangkan sistem nilai dan budaya yaitu dengan dilakukan mediasi proses belajar mengajar sejumlah mata pelajaran di kelas.
Setiap guru secara profesional pasti selalu dituntut untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran yang dapat merangsang keaktifan siswa dalam belajar, seperti pemberian tugas, baik tugas untuk dikerjakan di sekolah maupun di rumah. Hal ini dimaksudkan agar melalui pemberian tugas siswa dapat berlatih memanfaatkan setiap waktu dan kesempatan untuk belajar sendiri atau bersama (bekerja kelompok). Hal ini juga dimaksudkan untuk menutupi keterbatasan waktu pertemuan setiap mata pelajaran di sekolah. 
Menurut  Roestiyah (2008: 132) bahwa kegiatan pembelajaran yaitu:
Kegiatan interaksi belajar mengajar harus selalu ditingkatkan efektivitas dan efisiennya. Dengan banyaknya kegiatan pendidikan sekolah, dalam usaha meningkatkan mutu dan frekuensi isi pelajaran, mala sangat menyita waktu  siswa untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar tersebut. Untuk mengatasi keadaan tersebut guru perlu memberikan tugas-tugas di luar jam pelajaran. Disebabkan bila hanya menggunakan seluruh jam pelajaran yang ada untuk tiap mata pelajaran hal itu tidak akan mencukupi tuntutan luasnya pelajaran yang diharuskan, seperti yang tercantum di dalam kurikulum. Dengan demikian perlu diberikan tugas-tugas, sebagai selingan untuk variasi teknik penyajian ataupun dapat berupa pekerjaan rumah.

Berdasarkan pendapat di atas, jelas betapa pentingnya pemberian tugas kepada siswa dalam meningkatkan kemampuan belajarnya yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajarnya. Melalui pemberian tugas, penguasaan siswa terhadap materi pelajaran yang telah diajarkan oleh guru akan dapat lebih meningkat karena dalam mengerjakan tugas yang telah diberikan siswa melakukan pengulangan-pengulangan materi pelajaran atau pembahasan soal-soal. Kondisi tersebut memberi konsekuensi pada kompetensi guru untuk memberikan tugas secara efektif, artinya tugas-tugas yang diberikan siswa harus berdasarkan materi pelajaran yang telah dipelajari, sesuai kemampuan siswa, serta perbandingan antara waktu siswa dengan banyaknya tugas-tugas yang akan diberikan, mengingat mungkin saja pada mata pelajaran lain juga ada tugas yang diberikan bersamaan pada hari itu juga. 
Begitu pula pemberian tugas hendaknya tidak berdampak negatif terhadap motivasi belajar siswa karena bisa saja dengan intensitas yang tinggi dalam pemberian tugas akan membuat siswa menjadi bosan mengerjakan tugas, apalagi kalau tugas-tugas dari guru selalu bertumpuk dan rutin.
Pemberian tugas oleh guru tentu dapat menimbulkan reaksi yang berbeda dari siswa. Ada siswa yang menilai bahwa tugas tersebut sangat bermanfaat karena dapat menambah pengetahuannya, sehingga motivasi menyelesaikan tugas-tugas tersebut dengan baik dan justru tidak membebani dirinya dalam mengerjakannya. Namun tidak menutup kemungkinan adanya siswa yang menilai bahwa adanya tugas justru menghilangkan waktu siswa untuk melakukan aktivitas lain seperti bermain. Dengan kata lain, tugas yang diberikan oleh guru baik untuk dikerjakan di kelas ataupun di rumah dapat di anggap sebagai beban yang secara psikologis hanya akan membuat siswa malas mengerjakan tugas, cenderung mencontoh pekerjaan teman sehingga kurang kreatif, ataupun menyuruh temannya untuk mengerjakan tugasnya. Baik karena tugas tersebut terlalu banyak atau terlalu sering diberikan tugas sehingga dinilai sebagai beban.
Pemberian tugas pembelajaran yang diberikan oleh guru dapat berdampak kepada motivasi belajar siswa. Motivasi dirumuskan sebagai suatu proses yang menentukan tingkatan kegiatan serta arah umum dari tingkah laku manusia, merupakan konsep yang berkaitan dengan konsep-konsep yang lain seperti minat, konsep diri, sikap dan sebagainya sehingga dapat mempengaruhi siswa yang dapat mengarahkan tingkah laku yang ditampilkan oleh siswa. Tindakan memotivasi akan lebih dapat berhasil, jika tujuannya jelas dan disadari oleh yang dimotivasi serta sesuai dengan kebutuhan orang yang dimotivasi. Oleh karena itu, setiap orang (pendidik) yang akan memberi motivasi harus mengenal dan memahami benar-benar latar belakang kehidupan, kebutuhan dan kepribadian orang yang akan dimotivasi serta teori-teori bagaimana motivasi bisa berhasil. Motivasi belajar yang dimiliki oleh siswa akan berdampak pada hasil belajarnya. Dimana hasil belajar dapat dipertahankan apabila hasil belajar yang didapatkan siswa cenderung tetap atau meningkat. 
	Berdasarkan observasi awal penulis di SD pada Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros pada pembelajaran IPS, sesuai hasil wawancara dengan guru-guru diperoleh informasi tentang adanya siswa yang senantiasa malas mengerjakan tugas-tugas, bahkan ada yang mengerjakan tugas sekedarnya dengan menyalin pekerjaan teman sesampainya di sekolah khususnya dalam pengerjaan LKS, dan berbagai perilaku yang ditunjukkan siswa dalam penyelesaian tugas sekolah. Realita  tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti siswa memang malas belajar mengerjakan tugas, tidak tahu cara menyelesaikan tugas, atau karena bosan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan guru mata pelajaran.
Berdasarkan uraian di atas, maka tampaknya pemberian tugas oleh guru kepada siswa, baik tugas dikerjakan di sekolah maupun pekerjaan rumah merupakan salah satu masalah yang menarik untuk dikaji lebih dalam. Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis dalam penelitian ini mengangkat judul Hubungan Pemberian Tugas Pembelajaran dan Motivasi Belajar dengan Hasil Belajar IPS Siswa Se Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros.
Agar  penelitian ini dapat terarah dan mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:
	Bagaimanakah gambaran pemberian tugas pembelajaran, motivasi belajar dan hasil belajar siswa SD Se Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros?

Apakah ada hubungan pemberian tugas pembelajaran dengan hasil belajar IPS siswa SD Se Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros?
Apakah ada hubungan motivasi belajar dengan hasil belajar IPS siswa SD Se Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros?
Apakah ada hubungan Pemberian Tugas Pembelajaran dan Motivasi Belajar dengan Hasil Belajar IPS Siswa Se Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros?
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:
	Gambaran pemberian tugas pembelajaran, motivasi belajar dan hasil belajar siswa SD Se Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros.
	Hubungan pemberian tugas pembelajaran dengan hasil belajar IPS siswa SD Se Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros.
	Hhubungan motivasi belajar dengan hasil belajar IPS siswa SD Se Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros.

Hubungan Pemberian Tugas Pembelajaran dan Motivasi Belajar dengan Hasil Belajar IPS Siswa Se Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros.
Pentingnya suatu penelitian didasarkan atas manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian tersebut. Adapun manfaat dari hasil penelitian ini di antaranya adalah:
Manfaat Teoritis
Bagi lembaga pendidikan, penelitian ini akan menjadi menjadi bahan masukan dan informasi secara teori dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya penelitian dengan tema dan judul yang serupa.
Bagi peneliti, sebagai ajang latihan, pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan dalam melakukan kegiatan yang bersifat ilmiah.
Bagi peneliti lain, proses dan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian, rujukan, atau pembanding bagi penelitian yang sedang atau yang akan dilakukan.
Manfaat Praktis
Bagi siswa, mendapatkan pengetahuan bahwa ada manfaat pengerjaan tugas sebagai bagian dalam meningkatkan hasil belajar melalui latihan belajar di sekolah maupun di rumah.
Bagi guru, dapat memberi masukan sebagai bahan pertimbangan, utamanya dalam efetivitas tugas yang diberikan kepada siswa.
Bagi sekolah, penelitian ini akan menjadi bahan masukan mengenai pentingnya hubungan pemberian tugas pembelajaran dan motivasi belajar dengan hasil belajar siswa sehingga dapat membantu dalam membuat kebijaksaan yang berkaitan dengan tugas mengajar dalam pembelajaran

METODE PENELITIAN

Jenis dan Desain Penelitian
Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini merupakan penelitian korelasional dimana untuk mengetahui hubungan Pemberian Tugas Pembelajaran dan Motivasi Belajar dengan Hasil Belajar Siswa SD Se Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros.
Desain penelitian ini yaitu analisis korelasi berganda, dimana untuk mengetahui hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat. Maka penelitian ini bersifat korelasional yaitu penelitian yang menggambarkan hubungan ketiga variabel tersebut, artinya data dan fakta yang dikumpulkan dari lapangan tidak dimanipulasi, hanya untuk menguji kebenaran teori. Untuk lebih jelasnya desain penelitian digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut:
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Sumber: Siregar (2013:262)

Gambar 2.  Desain penelitian Regresi Berganda
Dimana:     
 X1 	: Pemberian Tugas Pembelajaran
X2	: Motivasi Belajar
Y 	: Hasil Belajar Siswa

Variabel Penelitian
Variabel yang akan dikaji peneliti terbagi dalam tiga variabel yaitu dua variabel independen (bebas) dan satu variabel dependen (terikat). Adapun yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah:
	Variabel independen (bebas) adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Adapun yang menjadi menjadi variabel independen (bebas) yaitu pemberian tugasnya yang di simbolkan dengan X1 dan motivasi belajar yang disimbolkan X2.
	Variabel dependen (terikat) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam hal ini variabel terikatnya adalah hasil belajar. Variabel ini diberi simbol dengan huruf (Y).


Definisi Operasional Variabel
Untuk lebih jelasnya berikut ini penulis akan mengemukakan defenisi operasional dari kedua variabel di atas sebagai berikut:
	Pemberian Tugas yang dimaksudkan dalam penelitian ini merupakan kualitas dan kuantitas pemberian tugas oleh guru untuk di kerjakan oleh siswa, baik di sekolah maupun di rumah, baik dikerjakan secara individu atau kelompok.
	Motivasi belajar yang dimaksudkan merupakan dorongan siswa untuk melakukan aktivitas belajar bersumber dari dirinya maupun bersumber dari luar diri siswa yang di tunjukkan dengan perhatian terhadap pelajaran di sekolah, sikap belajar di kelas, berkompetisi dalam berprestasi, membuat jadwal belajar di rumah, mematuhi jadwal belajar, pengerjaan tugas di kelas dan pengerjan tugas rumah maupun dari faktor keluarga, faktor guru, dan pergaulan teman sebaya.
	Hasil Belajar siswa yang dimaksud adalah hasil belajar ranah kognitif pada UAS Tahun Ajaran 2016/2017.


Populasi dan Sampel Penelitian
Dalam penelitian kuantitatif perlu ditetapkan sejumlah populasi sebagai objek penelitian yang akan menjadi sumber data. Hal ini berarti bahwa populasi merupakan keseluruhan dari objek atau subjek yang diteliti dengan permasalahan penelitian. 
Tabel 3.1 	Distribusi Siswa SD Negeri Se-Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros
Nomor
Nama Sekolah
Jumlah Siswa
1
SDN 55 Pamanjengan
116
2
SDN 70 Manjalling
201
3
SDN 108 Moncongloe Homebase
155
4
SDN 201 Tammu-tammu
99
5
SDN 168 Inpres Jambua
123
6
SDN 143 Inpres Leko
138
7
SDN 127 Inpres Moncongloe
253
8
SDN 60 Moncongloe Lappara
315
Total Siswa
1.400
Sumber: UPTD Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros

Sampel merupakan bagian dari populasi. Merencanakan ukuran sampel sangat penting untuk mencapai tingkat ketelitian  dan keefisienan penelitian. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Ditetapkan secara purposive kelas V sebagai tempat pelaksanaan penelitian dengan melihat pada indikator yang ingin dicapai bahwa kelas V sudah mampu memahami pertanyaan angket yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun distribusi siswa kelas V  SD Negeri se-kecamatan moncongloe Kabupaten Maros dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:  
Tabel 3.2 	Distribusi Siswa Kelas V SD Negeri Se-Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros
Nomor
Nama Sekolah
Jumlah Siswa
1
SDN 55 Pamanjengan
22
2
SDN 70 Manjalling
27
3
SDN 108 Moncongloe Homebase
34
4
SDN 201 Tammu-tammu
18
5
SDN 168 Inpres Jambua
23
6
SDN 143 Inpres Leko
22
7
SDN 127 Inpres Moncongloe
40
8
SDN 60 Moncongloe Lappara
50
Total Siswa
236
Sumber: UPTD Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros

Jadi sampel pada penelitian ini yaitu berjumlah 236 siswa yang berada pada SD se-kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros.

Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian
Adapun teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian yaitu sebagai berikut:
Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam  penelitian ini yaitu menggunakan teknik angket dan dokumentasi. Selain teknik angket, teknik dokumentasi juga digunakan untuk mengetahui Hasil Belajar IPS Siswa Se Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros.
Instrumen Penelitian
Angket
Dalam penelitian  ini alat pengumpul data (instrumen) yang digunakan berupa angket atau  kuesioner. Angket merupakan suatu daftar pertanyaan atau pernyataan tentang topik tertentu yang diberikan kepada subjek, baik secara individual maupun kelompok untuk mendapatkan informasi tertentu, seperti preferensi, keyakinan, minat dan perilaku. Penyebaran angket dapat dilakukan oleh peneliti, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada responden.
Dari isi angket peneliti mempersiapkan pertanyaan/pernyataan yang disusun secara sistematis berkaitan dengan pemberian tugas dan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran IPS. Angket yang digunakan dalam penelitian ini sifatnya tertutup karena pilihan jawaban atas setiap pertanyaan pada angket penelitian telah disediakan sehingga responden  hanya memilih salah satu pilihan jawaban yang ada. Guna kepentingan analisis data, maka setiap pilihan jawaban diberikan bobot dengan  menggunakan Skala Likert, adapun pembobotan pada angket pemberian tugas dan dan motivasi belajar dengan Skala Likert kisaran 1-5 dengan alternatif jawaban untuk kategori pertanyaan/pernyataan positif, yaitu 5 = Sangat Setuju (SS), 4 = Setuju (S), 3 = Kurang Setuju (KS), 2 = Tidak Setuju (TS), 1 = Sangat Tidak Setuju (STS) dan untuk kategori pertanyaan/pernyataan negatif, yaitu: 1 = Sangat Setuju (SS), 2= Setuju (S), 3= Kurang Setuju (KS), 4 = Tidak Setuju (TS), 5 = Sangat Tidak Setuju (STS). 
Angket yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua yaitu angket pemberian tugas dan motivasi belajar. Angket yang digunakan sebagai instrumen penelitian untuk mengukur pemberian tugas dan motivasi belajar telah divalidasi oleh validator ahli yaitu Prof. Dr. H. Alimuddin Mahmud, M.Pd dan         Widya Karmila Sari A., S.Pd., M.Pd dan diujicobakan di SD Se Kecamatan Marusu Kabupaten Maros. Setelah dilakukan ujicoba dan dilakukan uji validasi dan reliabilitas, maka butir item yang berjumlah 18 butir (angket pemberian tugas) dan 25 butir (angket motivasi belajar) dinyatakan valid. 
Adapun uji empirik yang dilakukan sebagai berikut:  
	Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui bahwa setiap butir pernyataan yang diajukan kepada responden valid atau tidak. Uji validitas digunakan untuk menguji kualitas item-itemnya. Pengujian ini menggunakan rumus korelasi Pearson Product Moment. Adapun kriteria pengambilan keputusan untuk menentukan valid atau tidaknya instrumen penelitian tersebut, jika koefisien korelasi r masing-masing butir lebih besar dari koefisien r product moment, maka butir dinyatakan memiliki korelasi signifikan dengan skor total tes, dan butir dinyatakan valid. 
Berdasarkan uji validitas data (terlampir) terhadap 20 butir item angket pemberian tugas, didapatkan bahwa ada 2 butir item angket yaitu 6 dan 14 yang dinyatakan tidak valid sehingga item angket pemberian tugas yang dinyatakan valid berjumlah 18 butir item dan 30 butir item angket motivasi belajar, didapatkan bahwa ada lima butir item  angket yaitu  dan 11, 14, 18,19 dan 20 yang dinyatakan tidak valid sehingga item angket motivasi belajar yang dinyatakan valid berjumlah 25 butir item.
	Uji Reliabilitas

Dikatakan instrumen yang reliabel jika instrumen yang digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, dan menghasilkan data yang sama juga. Uji reliabilitas ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengukuran dapat memberikan hasil yang relatif sama apabila melakukan pengukuran kembali pada obyek yang sama. 
Besarnya koefisien nilai alpha yang diperoleh dari rumus tersebut menunjukkan reliabilitas instrumen. Dari hasil perhitungan dapat diketahui tinggi rendahnya reliabilitas instrumen. Apabila reliabilitas tinggi maka instrumen tersebut dapat dipercaya. Untuk menginterpretasikan koefisien reliabilitas digunakan kategori sebagai berikut: Besarnya koefisien nilai alpha yang diperoleh dari rumus tersebut menunjukkan reliabilitas instrumen. Dari hasil perhitungan dapat diketahui tinggi rendahnya reliabilitas instrument dengan kisaran 0,00 – 1,00. Apabila reliabilitas tinggi maka instrumen tersebut dapat dipercaya.
Berdasarkan  pada uji reliabilitas data (terlampir) item angket pemberian tugas memiliki uji reliabilitas yaitu 0,756 yang berada pada kategori tinggi, sehingga item angket pemberian tugas dinyatakan reliabel, sedangkan uji reliabilitas item angket motivasi belajar memiliki uji reliabilitas yaitu 0,757 yang berada pada kategori tinggi, sehingga item angket motivasi belajar dinyatakan reliabel.
Dokumentasi
Metode dokumentasi digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan atau dokumen. Dokumentasi yang dimaksud  adalah untuk memperoleh data hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS Siswa SD se-Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros yang sudah  menjadi sampel penelitian. Nilai hasil belajar diperoleh dari nilai UTS semester genap tahun ajaran 2016/2017.




Teknik Analisis Data

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis korelasi regresi ganda. Hal ini dikarenakan teknik korelasi regresi ganda digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan tiga variabel.

Analisis Statistik Deskriptif
Teknik analisis deskriptif merupakan teknik analisis data yang bertujuan untuk mendeskripsikan ketiga variabel, analisis deskriptif disini digunakan untuk menjelaskan SD se-Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros. 

Analisis Statistik Inferensial  
Untuk mengetahui adanya Hubungan Pemberian Tugas Pembelajaran dan Motivasi Belajar dengan Hasil Belajar Siswa SD se-Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros, maka digunakan analisis regresi linear berganda dan analisis koefesien korelasi (Analisis data dengan menggunakan software SPSS 16.0 for windows). Sebelum melakukan analisis regresi berganda dan analisis koefisien korelasi maka dilakukan uji normalitas, uji reliabilitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi, yang bertujuan untuk melihat apakah data tersebut telah berdistribusi normal serta reliabel terhadap variabel dependen dan independent.
	Analisis Regresi Linear Berganda

	Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui Hubungan Pemberian Tugas Pembelajaran dan Motivasi Belajar dengan Hasil Belajar Siswa SD se-Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros. Menurut Sugiyono (2011: 261) rumus analisis regresi sederhana adalah:
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Dimana:
Y 	= 	Subyek/ nilai dalam variable dependen yang diprediksikan.
Bo 	= 	Harga Y bila X = 0 (harga konstan)
B1 dab B2	= Angka arah atau kofisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variable dependen yang didasarkan pada variable independen. Bila file_4.png
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 (+) maka naik, dan bila (-) maka terjadi penurunan.
X1 	= 	Subyek pada variable independen yang mempunyai nilai tertentu.
X2 	= 	Subyek pada variable independen yang mempunyai nilai tertentu.
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 	= 	Peubah Acak

	 Analisis Koefisien Korelasi

Analisis ini digunakan Untuk melihat apakah tingkat hubungan ketiga variabel kuat atau lemah. Variabel dalam penelitian ini yaitu terdiri dari tiga variabel yaitu dua variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu pemberian tugas (X1) dan motivasi belajar (X2), sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini yaitu hasil belajar (Y). Maka sesuai hal tersebut, hubungan kuat atau lemahnya dari ketiga variabel tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Pemberian Tugas Pembelajaran, Motivasi Belajar Dan Hasil Belajar Siswa SD Se Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros

Gambaran Pemberian Tugas Pembelajaran Siswa SD Se-Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros

Penelitian ini dilaksanakan di SD se Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros yang dimulai pada tanggal 27 Mei – 17 Juli 2017.  Jenis data penelitian ini merupakan t.data kuantitatif yang diperoleh dari sampel penelitian berjumlah 236 siswa.  Pemberian tugas dalam pembelajaran IPS siswa SD se Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros diukur menggunakan instrumen berupa angket yang berjumlah 18  item pernyataan yang diberikan kepada 236 siswa. Data hasil penelitian yang diperoleh adalah data hasil angket pemberian tugas Pembelajaran IPS Siswa SD Se-Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros. 
Berikut disajikan data angket pemberian tugas dalam Pembelajaran IPS Siswa SD Se-Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros yang disajikan dalam bentuk tabel. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1 	Distribusi kategorisasi tingkat pemberian tugas dalam Pembelajaran IPS Siswa SD Se-Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros

Interval
Tingkat Pemberian Tugas
Angka 


Frekuensi
Persentase
78 file_8.png
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 90
Sangat Tinggi
52
22,03
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 77
Tinggi
53
22,45
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 63
Sedang
39
16,52
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 48
Rendah
79
33,47
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 33
Sangat Rendah
13
5,53
Jumlah

236
100
Sumber: diolah dari hasil penelitian terdapat pada lampiran

Berdasarkan pada tabel 4.1 di atas dapat dijelaskan bahwa tingkat pemberian tugas dalam pembelajaran IPS siswa se Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros yaitu bahwa terdapat 13 siswa berada pada kategori sangat rendah atau dengan persentase 5,53%, 79 siswa berada pada kategori rendah atau dengan persentase 33,47%,39 siswa berada pada kategori sedang atau dengan persentase 16,52%, 53 siswa berada pada kategori tinggi atau dengan persentase 22,45% dan 52 siswa berada pada kategori sangat tinggi dengan persentase 22,03%. Dapat disimpulkan bahwa  tingkat pemberian tugas dalam Pembelajaran IPS Siswa SD Se-Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros berdasarkan pada tabel 4.1 didapatkan bahwa siswa paling banyak berada pada kategori rendah dengan interval 41-52 atau dengan persentase 33,47%.

Gambaran Motivasi Belajar dalam Pembelajaran IPS Siswa SD Se-Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros

Tingkat motivasi belajar dalam Pembelajaran IPS Siswa SD Se-Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros diukur menggunakan instrumen berupa angket yang berjumlah 25  item pernyataan kepada 236 siswa. Data hasil penelitian yang diperoleh adalah data hasil angket motivasi belajar Pembelajaran IPS Siswa SD Se-Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros. 
Berikut disajikan data angket motivasi belajar dalam Pembelajaran IPS Siswa SD Se-Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros yang disajikan dalam bentuk tabel. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut:



Tabel 4.2 	Distribusi kategorisasi tingkat motivasi belajar dalam pembelajaran IPS SD Se-Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros

Interval
Tingkat Motivasi belajar
Angka 


Frekuensi
Persentase
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Sangat Tinggi
55
23,45
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Tinggi
62
26,27
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Sedang
41
17,37
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Rendah
64
27,41
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 40
Sangat Rendah
13
        5,5
Jumlah

236
100
Sumber: diolah dari hasil penelitian terdapat pada lampiran
Berdasarkan pada tabel 4.2 di atas dapat dijelaskan bahwa tingkat Motivasi belajar dalam pembelajaran IPS siswa se Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros yaitu bahwa terdapat 13 siswa berada pada kategori sangat rendah atau dengan persentase 5,5%, 64 siswa berada pada kategori rendah atau dengan persentase 27,41%, 41 siswa berada pada kategori sedang atau dengan persentase 17,37%, 62 siswa berada pada kategori tinggi atau dengan persentase 26,27% dan 55 siswa berada pada kategori sangat tinggi dengan persentase 23,45%. Dapat disimpulkan bahwa  tingkat motivasi belajar dalam Pembelajaran IPS Siswa SD Se-Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros berdasarkan pada tabel 4.2 didapatkan bahwa siswa paling banyak berada pada kategori sedang dengan interval 52-70 atau dengan persentase 27,41%.

Gambaran Hasil Belajar Siswa dalam Pembelajaran IPS Siswa SD Se-Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros

Tingkat hasil belajar siswa dalam Pembelajaran IPS Siswa SD Se-Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros dikumpulkan dengan teknik dokumentasi  dari 236 siswa yang dijadikan sebagai sampel penelitian di SD Se Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros. Data hasil penelitian yang diperoleh adalah data hasil belajar siswa yang berupa nilai hasil belajar yang diperoleh dari nilai UAS semester genap tahun ajaran 2016/2017. 
Berikut disajikan hasil belajar siswa dalam Pembelajaran IPS Siswa SD Se-Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros yang disajikan dalam bentuk tabel. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut:











Tabel 4.3 	Distribusi kategorisasi tingkat hasil belajar siswa dalam Pembelajaran IPS Siswa SD Se-Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros

Interval
Tingkat Hasil Belajar Siswa 
Angka 


Frekuensi
Persentase
86 file_28.png
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Sangat Baik
20
       8,4
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Baik
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38,40
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Cukup
102
43,22
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Kurang
20
8,47
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Sangat Kurang
4
        1,6
Jumlah

236
100
Sumber: diolah dari hasil penelitian terdapat pada lampiran

Berdasarkan pada tabel 4.3 di atas, dapat dijelaskan bahwa tingkat hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS siswa se Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros yaitu bahwa terdapat 4 siswa berada pada kategori sangat kurang atau dengan persentase1,6%, 20 siswa berada pada kategori kurang atau dengan persentase 8,47%, 102 siswa berada pada kategori cukup atau dengan persentase 43,22%, 86 siswa berada pada kategori baik atau dengan persentase 38,40% dan 20 siswa berada pada kategori sangat tinggi dengan persentase 8,4%. Dapat disimpulkan bahwa  tingkat hasil belajar siswa dalam Pembelajaran IPS Siswa SD Se-Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros berdasarkan pada tabel 4.3 didapatkan bahwa siswa paling banyak berada pada kategori cukup dengan interval 56-70 atau dengan persentase 43,22% sedangkan siswa paling sedikit berada pada kategori sangat kurang dengan interval 0 - 40 atau dengan persentase 1,6%.

Hubungan Pemberian tugas dengan Hasil Belajar Siswa dalam Pembelajaran IPS Siswa SD Se-Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros

Untuk mengetahui hubungan pemberian tugas  dengan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS Siswa SD Se-Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros melalui analisis statistik inferensial untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis regresi berganda. Uji hipotesis dilakukan dengan ketentuan sesuai  tabel 3.3 pedoman interprestasi nilai r dengan melihat nilai r pearson correlation pada tabel correlation (terlampir).
Berikut disajikan hubungan pemberian tugas  dengan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS siswa SD Se-Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros yang disajikan dalam bentuk tabel hasil olah data  SPSS 20.0 for windows. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut.



Tabel 4.4  Tabel Hubungan Pemberian Tugas  dengan Hasil Belajar Siswa dalam pembelajaran IPS siswa SD Se-Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros


Hasil Belajar Siswa
Pemberian 
Tugas
Pearson Correlation
Hasil Belajar Siswa
1,000
,063

Pemberian Tugas
,063
1,000
Sumber: olah data SPSS 20.0 for windows

Berdasarkan pada tabel 4.4 di atas, dapat dijelaskan bahwa hubungan pemberian tugas dengan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS siswa SD Se-Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros atau korelasi parsial antara variabel pemberian tugas (X1) dengan hasil belajar siswa (Y) diperoleh nilai sebesar r=0,063. Nilai ini menunjukkan hubungan yang sangat rendah positif antara X1 dan Y. Artinya bahwa terjadi hubungan positif antara pemberian tugas dengan hasil belajar siswa. 

3. 	Hubungan Motivasi Belajar dengan Hasil Belajar Siswa dalam Pembelajaran IPS Siswa SD Se-Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros

Untuk mengetahui hubungan motivasi belajar dengan hasil belajar siswa dalam Pembelajaran IPS Siswa SD Se-Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros melalui analisis statistik inferensial untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis regresi berganda. Uji hipotesis dilakukan dengan ketentuan sesuai  tabel 3.3 pedoman interprestasi nilai r dengan melihat nilai r pearson correlation pada tabel correlation 
Berikut disajikan hubungan motivasi belajar dengan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS siswa SD Se-Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros yang disajikan dalam bentuk tabel hasil olah data  SPSS 20.0 for windows. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.5 sebagai berikut.

Tabel 4.5  Tabel Hubungan Motivasi Belajar Dengan Hasil Belajar Siswa dalam pembelajaran IPS siswa SD Se-Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros


Hasil Belajar Siswa
Motivasi Belajar
Pearson Correlation
Hasil Belajar Siswa
1,000
,200

Motivasi Belajar
,200
1,00
Sumber: olah data SPSS 20.0 for windows

Berdasarkan pada tabel 4.4 di atas, dapat dijelaskan bahwa hubungan motivasi belajar dengan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS siswa SD Se-Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros atau korelasi parsial antara variabel motivasi belajar (X2) dengan hasil belajar siswa (Y) diperoleh nilai sebesar r = -0,200. Nilai ini menunjukkan hubungan yang rendah  positif antara X2 dan Y. Artinya bahwa terjadi hubungan yang searah antara motivasi belajar dengan hasil belajar siswa. 

4. Hubungan Pemberian Tugas dan Motivasi Belajar Secara Bersama dengan Hasil Belajar Siswa Dalam Pembelajaran IPS Siswa SD Se-Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros

Untuk mengetahui hubungan pemberian tugas dan motivasi belajar secara  bersama dengan hasil belajar siswa dalam Pembelajaran IPS Siswa SD Se-Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros melalui analisis statistik inferensial untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis regresi berganda. Uji hipotesis dilakukan dengan melihat angka korelasi (r) yang secara simultan (bersama-sama) antara variabel pemberian tugas (X1) dan  variabel motivasi belajar (X2) dengan hasil belajar siswa (Y). 
Berikut disajikan hubungan pemberian tugas dan motivasi belajar secara  bersama dengan hasil belajar siswa dalam Pembelajaran IPS Siswa SD Se-Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros yang disajikan dalam bentuk tabel hasil olah data  SPSS 20.0 for windows. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.6 sebagai berikut.
Tabel 4.6  Hubungan Pemberian Tugas dan Motivasi Belajar Secara  Bersama dengan Hasil Belajar Siswa dalam Pembelajaran IPS Siswa SD Se-Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros

Model
R
R Square
Sig
1
,204a
,042
,030
Sumber: olah data SPSS 20.0 for windows
Berdasarkan pada tabel 4.4 di atas, dapat dijelaskan bahwa hubungan pemberian tugas dan motivasi belajar secara  bersama dengan hasil belajar siswa dalam Pembelajaran IPS Siswa SD Se-Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros atau korelasi simultan (bersama-sama) antara variabel pemberian tugas (X1) dan  variabel motivasi belajar (X2) dengan hasil belajar siswa (Y) diperoleh nilai sebesar r =0,204. Nilai ini menunjukkan hubungan yang rendah dan signifikan antara X1  dan X2 dengan Y. Kontribusi yang diberikan oleh pemberian tugas dan motivasi belajar secara  bersama dengan hasil belajar siswa dalam Pembelajaran IPS Siswa SD Se-Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros yaitu dapat dilihat pada nilai r square sebesar 0,042, sehingga kontribusi yang diberikan oleh pemberian tugas  dan motivasi belajar secara  bersama yaitu 0,042 file_38.png
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 100% = 4,2%.






KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Hasil penelitian mengenai hubungan pemberian tugas dan motivasi belajar dengan hasil belajar IPS siswa di SD Se Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros dapat disimpulkan sebagai berikut:
	Gambaran tingkat pemberian tugas dalam Pembelajaran IPS Siswa SD Se-Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros berada pada kategori rendah, tingkat motivasi belajar IPS siswa SD Se-Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros berada pada kategori sedang,  tingkat hasil belajar siswa SD Se Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros dengan menggunakan indikator keberhasilan berada pada kategori cukup.
	Terdapat hubungan positif dan signifikan pemberian tugas dengan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS Siswa SD Se-Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros, yang berarti bahwa apabila terdapat peningkatan pemberian tugas maka dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS Siswa SD Se-Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros.

Terdapat hubungan positif dan signifikan  motivasi belajar dengan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS Siswa SD Se-Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros menunjukkan, yang berarti bahwa apabila terdapat peningkatan motivasi belajar maka dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS Siswa SD Se-Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros.
	Terdapat hubungan positif dan signifikan pemberian tugas dan motivasi belajar secara  bersama-sama (simultan) dengan hasil belajar siswa dalam Pembelajaran IPS Siswa SD Se-Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros. Hubungan pemberian pemberian tugas dan motivasi belajar secara  bersama-sama (simultan) dengan hasil belajar siswa berada pada kategori rendah dengan kontribusi sebesar 4,2% terhadap peningkatan hasil belajar siswa dalam Pembelajaran IPS Siswa SD Se-Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros. 

Saran
Sehubungan dengan kesimpulan penelitian di atas, maka diajukan saran-saran sebagai berikut:
	Dengan hasil penelitian ini maka disarankan pada guru SD Se Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros dapat menggunakan pemberian tugas dan motivasi belajar secara efesien dan tepat sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

Kepada kepala sekolah, hendaknya merancang pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa.
	Peneliti selanjutnya agar menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya sehubungan dengan judul penelitian ini.
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