
 

 

 

BAB  III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian tindakan kelas (PTK). Sukidin, 

dkk (2010: 16) PTK merupakan suatu bentuk  kajian reflektif oleh pelaku 

tindakan dan PTK dilakukan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam 

melaksanakan tugas, memperdalam dalam pemahaman terhadap tindakan-

tindakan yang dilakukan, dan memperbaiki tindakan praktik-praktik 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

Alur penelitian ini adalah: (1) rencana (2) tindakan (3) pengamatan (4) 

refleksi evaluasi (Enjah Takari R, 2008: 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.3.1. Alur Siklus PTK 

Sumber: KTI Prof Suhardjono (dalam Enjah Takari R, 2008: 11) 
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3.2. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini  dilaksanakan di kelas V SDN 2 Negarasaka  Kecamatan 

Negerikaton Kabupaten Pesawaran, pada semester 2 tahun ajaran 

2011/2012.  

3.3.  Subyek Penelitian  

Pada penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah siswa kelas V 

SDN 2 Negarasaka tahun pelajaran  2011/2012 yang berjumlah 25 siswa, 

terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 10 siswa perempuan. 

3.4.  Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian meliputi beberapa tahap, yaitu: 

1. Perencanaan 

a). Pada tahap perencanaan, dilakukan penentuan materi pelajaran yang 

akan disajikan kepada siswa. Selanjutnya permasalahan diidentifikasi 

dan masalah dirumuskan. 

(b). Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

(c). Menyiapkan lembar observasi siswa dan lembar observasi guru. 

Lembar observasi ini digunakan untuk mengamati aktivitas siswa 

selama proses pembelajaran dan untuk melihat kesesuaian guru 

menyiapkan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

STAD. Observasi ini dilakukan oleh guru dan obsever selama 

pembelajaran berlangsung terutama berkaitan dengan pelaksanaan 

pembelajaran, kesulitan siswa dalam penguasaan konsep dan aktivitas 

siswa dalam pembelajaran matematika. 
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(d). Membuat kisi-kisi soal 

(e). Mempersiapkan lembar kerja  siswa beserta kunci jawabannya.  

(f). Menyiapakan lembar evaluasi beserta kunci jawaban untuk akhir    

tindakan. 

(g). Menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam kegiatan 

pembelajaran. Prasarana tersebut antara lain alat peraga macam-

macam bangun datar dari kertas karton, gunting, spidol, lem dan lain-

lain. 

(h). membuat daftar pembagian kelompok untuk berdiskusi. 

2. Pelaksanaan Tindakan:  

(a). Pendahuluan 

Tindakan yang dilakukan pada tahap ini merupakan penerapan dari 

perencanaan yang telah dibuat berupa suatu penerapan model 

pembelajaran STAD yang betujuan untuk memperbaiki atau 

menyempurnakan metode pembelajaran yang selama ini diterapkan guru. 

(b). Kegiatan Inti 

Tahap-tahap pada kegiatan inti dengan model pembelajaran STAD adalah: 

1. Menunjukkan kepada siswa contoh bangun datar. 

2. Mengorganisasikan siswa untuk belajar (membentuk kelompok). 

3. Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. 

4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. 

5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pembelajaran. 
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(c). Penutup 

Kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran, 

membimbing siswa merangkum, menarik kesimpulan, melakukan 

penilaian, refleksi, dan tindak lanjut. 

3. Pengamatan (Observasi) 

Pengamatan yang dilakukan ini meliputi kegiatan yang dilakukan siswa 

dalam proses pembelajaran berlangsung dan dilakukan bersamaaan dengan 

tahap pelaksanaan tindakan. Ketika tindakan sedang dilakukan, maka 

tindakan tersebut langsung diamati prosesnya. Pengamatan dilakukan 

dengan menggunakan lembar observasi yang telah disiapkan. Selain 

melakukan pengamatan, peneliti juga melakukan evaluasi hasil belajar 

siswa di setiap akhir siklus. Evaluasi dilaksanakan dengan menggunakan 

butir-butir soal tes formatif dengan bentuk soal objekyif dan essay yang 

dikerjakan siswa secara individu, yang bertujuan untuk mengetahui tingkat 

pemahaman setiap siswa. 

4. Analisis dan Refleksi Evaluasi 

Data yang diperoleh dianalisa pada setiap siklus. Hasil analisa data 

dijadikan bahan refleksi untuk pelaksanaan siklus berikutnya. Refleksi 

dilakukan oleh pelaku tindakan bersama observer. Jika hasil refleksi siklus 

pertama belum sesuai dengan hasil belajar, maka akan diadakan 

perbaikan-perbaikan pada siklus berikutnya, jika hasil refleksi dari siklus 

pertama sudah sesuai dengan hasil belajar yang diharapkan, maka akan 

tetap dilaksanakan pembelajaran siklus berikutnya sebagai penguatan. 

Pada siklus kedua dilakukan tahapan-tahapan seperti pada siklus pertama 
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tapi didahului dengan perencanaan ulang untuk memperbaiki kekurangan 

dan kelemahan pada pembelajaran siklus pertama. Pada akhir siklus kedua 

diharapkan kemandirian siswa dalam belajar menjadi lebih tinggi dan 

peranan guru mengarah ke mediator dalam proses belajar mengajar. 

3.5. Tahap Pelaksanaan Tindakan Kelas 

        Tahap Pelaksanaan Tindakan Kelas 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Gambar Pelaksanaan Tindakan Kelas 

Sumber: KTI Prof Suhardjono (dalam Enjah Takari R, 2008: 11) 
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3.6. Tahap Pelaksanaan Tindakan 

 A. Siklus I 

Siklus satu pelaksanaannya direncanakan dua kali pertemuan. Urutan 

pelaksanaan tindakan pada siklus satu adalah sebagai berikut: 

1. Tahap Perencanaan 

(a). Pada tahap perencanaan, dilakukan penentuan materi pelajaran yang akan 

disajikan kepada siswa. Selanjutnya permasalahan diidentifikasi dan 

masalah dirumuskan. 

(b). Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

(c). Menyiapkan lembar observasi siswa dan lembar observasi guru. 

Lembar observasi ini digunakan untuk mengamati aktivitas siswa selama 

proses pembelajaran dan untuk melihat kesesuaian guru menyiapkan 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran STAD. 

Observasi ini dilakukan oleh guru dan obsever selama pembelajaran 

berlangsung terutama berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran. 

(d). Membuat kisi-kisi soal 

(e). Mempersiapkan lembar kerja  siswa beserta kunci jawabannya.  

(f). Menyiapakan lembar evaluasi beserta kunci jawaban untuk akhir    

tindakan. 

(g). Menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam kegiatan 

pembelajaran matematika kelas V dengan pokok bahasan “sifat-sifat 

bangun datar”. Prasarana tersebut antara lain adalah  alat peraga macam- 

macam bangun datar dari kertas karton, gunting, spidol, lem dan lain –

lain 
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(h). membuat daftar pembagian kelompok untuk berdiskusi. 

 

2. Tahap Pelaksanaan 

Kegiatan ini berupa penerapan proses kegiatan pembelajaran yang telah 

disusun dalam perencanaan pembelajaran. Prosesnya mengikuti urutan 

kegiatan yang terdapat dalam skenario pembelajaran yang menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Adapun urutan pelaksanaan 

tindakannya adalah: 

(a). Pendahuluan 

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan menginformasikan 

model pembelajaran yang akan digunakan kepada siswa. Setelah itu 

guru melakukan appersepsi dengan mengajak siswa  untuk melihat dan 

menyebutkan beberapa benda yang ada di dalam kelas yang berbentuk 

bangun datar. Kemudian dengan menggunakan metode tanya jawab, 

guru memberikan pertanyaan guna untuk membangkitkan motivasi 

siswa, seperti: 

1. Apa bentuk papan tulis ini? 

2. Berapa jumlah sisi dari papan tulis ini? 

3. Ada berapa sisi yang sama panjang pada papan tulis ini? 

4. Berapa jumlah sudut yang dimiliki papan tulis ini? 

5. Sebutkan contoh lain di kelas ini yang berbentuk persegi panjang! 
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(b). Kegiatan Inti 

1. Menunjukkan kepada siswa contoh bangun datar. 

Guru menunjukkan contoh media pembelajaran dari kertas karton yang 

berbentuk bangun datar, seperti; persegi, jajargenjang, trapesium, 

persegi panjang, lingkaran, layang-layang, segitiga, dan lain-lain. 

2. Mengorganisasikan siswa untuk belajar 

Pada tahap ini guru membagi siswa ke dalam kelompok yang 

beranggotakan 4-5 orang secara heterogen (menurut prestasi, jenis 

kelamin, suku, dan lain-lain). 

3. Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok 

Guru membimbing siswa untuk menyelidiki dan menyebutkan  sifat-

sifat bangun datar secara berkelompok. Setiap kelompok diberi tugas 

oleh guru untuk membuat gambar berbagai bentuk bangun datar 

dengan berbahan dasar kertas karton, lalu bangun-bangun datar 

tersebut ditempelkannya menjadi satu pada karton yang  masih kosong. 

4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 

Siswa di setiap kelompok diberi tugas oleh guru untuk 

mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar yang telah mereka buat, 

kemudian mempersentasikan hasil kerja kelompoknya. Guru 

membimbing siswa yang mengalami kesulitan dalam 

mempersentasikan hasil kerja kelompoknya. 

 (c). Penutup 

1. Merangkum dan menarik kesimpulan 

Guru membantu siswa untuk merangkum dan menarik kesimpulan 
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materi pelajaran yang telah selesai dipelajari. 

2. Memberi tugas menyelesaikan lembar kerja siswa 

Pada tahap ini guru memberikan tugas menyelesaikan soal latihan 

kepada siswa secara mandiri, guna untuk mengetahui sejauh mana 

siswa menyerap materi pelajaran matematika yang telah diberikan 

3. Menganalisis dan mengevaluasi proses pembelajaran dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD.  

Guru membantu siswa untuk mengkaji ulang proses pembelajaran 

dengan menggunakan metode tanya jawab. Hal ini dilakukan guru 

untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman siswa terhadap 

materi yang telah diberikan. Memberikan kuis/pertanyaaan kepada 

seluruh siswa. 

3. Observasi/Pengamatan 

Guru kelas observer mengamati jalannya kinerja guru sebagai peneliti 

dengan menggunakan model pembelajaran STAD. Secara umum observer 

memiliki tugas-tugas, yaitu: 

1. Mengamati kinerja guru dalam kegiatan dalam pengelolaan 

pembelajaran. 

2. Mengamati aktivitas belajar siswa 

3. Mengamati kinerja siswa dalam pembelajaran menggunakan model 

STAD. 

4. Mengamati siswa dalam diskusi kelompok. 
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4. Refleksi 

Hasil pada tahap pengamatan dikumpulkan untuk dianalisis dan dievaluasi 

oleh peneliti, kemudian peneliti melakukan refleksi tentang berhasil 

tidaknya proses pembelajaran yang telah dilakukan, sebagai dasar 

perbaikan siklus berikutnya. 

A. Siklus II 

Siklus dua ini juga pelaksanaannya direncanakan dua kali pertemuan. Urutan 

pelaksanaan tindakan pada siklus dua adalah sebagai berikut: 

1. Tahap Perencanaan 

Guru mengidentifikasi dan merumuskan masalah berdasarkan pada 

refleksi siklus I. 

(a). Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

(b). Menyiapkan lembar observasi siswa dan lembar observasi guru. 

Lembar observasi ini digunakan untuk mengamati aktivitas siswa 

selama proses pembelajaran dan untuk melihat kesesuaian guru 

menyiapkan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

STAD. Observasi ini dilakukan oleh guru dan obsever selama 

pembelajaran berlangsung terutama berkaitan dengan pelaksanaan 

pembelajaran, kesulitan siswa dalam penguasaan konsep dan aktivitas 

siswa dalam pembelajaran matematika. 

(c). Membuat kisi-kisi soal 

(d). Mempersiapkan lembar kerja  siswa beserta kunci jawabannya.  

(e). Menyiapakan lembar evaluasi beserta kunci jawaban untuk akhir    

tindakan. 
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(f). Menyiapkan kembali sarana dan prasarana yang diperlukan dalam 

kegiatan pembelajaran. Prasarana tersebut antara lain alat peraga 

macam-macam bangun ruang dari kertas karton, gunting, spidol, lem 

dan lain-lain. 

(g). membuat daftar pembagian kelompok untuk berdiskusi. 

(h). Mempersiapkan lembar pengamatan untuk mengamati situasi dan 

kondisi selama pembelajaran. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Pelaksanaan kegiatan pada siklus kedua ini urutan pelaksanaan  

tindakannya adalah: 

(a). Pendahuluan 

Pada tahap pertama pembelajaran, diawali dengan pendahuluan dan 

appersepsi. Siswa diajak untuk melihat bentuk ruang kelas. Setelah itu 

guru mengajukan beberapa pertanyaan, seperti: 

1. Bagaimana bentuk kotak kapur ini? 

2. Bagaiaman bentuk bola ini? 

Siswa diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan guru, siswa   

yang menjawab pertanyaan tersebut diberikan penguatan, kemudian 

guru memberikan jawaban yang tepat guna untuk menyempurnakan 

jawaban siswa. 

(b). Kegiatan Inti 

1. Menunjukkan kepada siswa contoh bangun ruang. 

Guru menunjukkan contoh media pembelajaran berbentuk bangun 

ruang, yaitu kubus, balok, kerucut, limas, tabung, dan prisma. 
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2. Mengorganisasikan siswa untuk belajar (belajar  kelompok) 

Guru membimbing siswa untuk belajar kelompok dengan tetap 

menggunakan model pembejaran STAD. Siswa di setiap kelompok 

diberi tugas oleh guru untuk membuat berbagai bentuk bangun ruang 

yang lain dengan berbahan dasar kertas karton dan kaleng. Satu 

kelompok diberi tugas yang berbeda dalam menggambar bangun 

ruang. 

3. Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok 

Guru membimbing siswa pada tiap kelompok yang mengalami 

kesulitan dalam melakukan penyelidikan mengidentifikasi sifat-sifat 

bangun ruang. 

4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. 

Siswa di setiap kelompoknya diminta oleh guru untuk 

mempersentasikan hasil kerja kelompoknya. Guru membimbing siswa 

yang mengalami kesulitan dalam mempersentasikan hasil kerja 

kelompoknya. 

(c). Penutup 

1. Merangkum dan menarik kesimpulan 

Guru membantu siswa untuk merangkum dan menarik kesimpulan 

materi pelajaran yang telah selesai dipelajari. 

2. Memberi tugas menyelesaikan lembar kerja siswa 

Pada tahap ini guru memberikan tugas menyelesaikan soal latihan 

kepada siswa secara mandiri, guna untuk mengetahui sejauh mana 

siswa menyerap materi pelajaran matematika yang telah diberikan 
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3. Menganalisis dan mengevaluasi proses pembelajaran dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD.  

Guru membantu siswa untuk mengkaji ulang proses pembelajaran 

dengan menggunakan metode tanya jawab. Hal ini dilakukan guru 

untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman siswa terhadap 

materi yang telah diberikan. Memberikan kuis/pertanyaaan kepada 

seluruh siswa. 

3. Observasi/Pengamatan 

Pengamatan dilaksanakan saat proses belajar mengajar berlangsung. 

Adapun aspek yang diamati adalah:  

(a). Jalannya pengelolaan pembelajaran matematika. 

(b). Aktivitas selama  pembelajaran berlangsung. 

4. Refleksi 

    Refleksi pada akhir siklus II dilakukan dengan melihat catatan hasil 

observasi, angket dan hasil evaluasi siswa. Refleksi dilakukan meliputi 

refdleksi siklus I dan siklus II. Diharapkan setelah akhir siklus II ini, 

penerapan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD  dapat meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar 

siswa kelas V SDN 2 Negarasaka.  
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3.7. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan: 

1. Observasi 

(a). Observasi siswa 

Observasi ini dilakukan untuk mengamati aktivitas siswa kelas V SDN 2 

Negarasaka selama pembelajaran matematika berlangsung untuk 

menetahui tingkat pemahaman dan prestasi belajar siswa pada materi 

pelajaran matematika yang telah diberikan. 

(b). Observasi guru 

 Observasi ini dilakukan untuk mengamati kemampuan guru dalam 

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan menerapkan model pembelajaran 

STAD. 

2. Tes tertulis 

Tes tertulis digunakan untuk mengetahui dan mengukur seberapa besar 

prestasi belajar matematika siswa, mengukur sejauh mana siswa menyerap 

materi pelajaran. Tes tertulis dilakukan pada akhir siklus.setelah proses 

pembelajaran selesai. Tes akhir siklus ini untuk mengetahui peningkatan 

prestasi belajar siswa dari setiap siklusnya.  
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3.8. Teknik Analisis Data 

Data yang telah diperoleh pada setiap tahapan tindakan penelitian 

dianalisis dengan menggunakan data kualitaatif dan data kuantitatif. 

Analisis dengan menggunakan data kualitatif, karena data yang diperoleh 

berbentuk kategori/kualitatif. Teknik ini digunakan untuk menganalisis 

sejauh mana tingkat keberhasilan dalam penelitian tindakan kelas. Data 

diperoleh dari rencana pembelajaran dan lembar observasi. Sedangkan, 

analisis data kuantitatif digunakan untuk menganalisis tingkat keberhasilan 

belajar siswa setelah mendapatkan pembelajaran dan melaksanakan tes 

formatif. Berikut diberikan contoh instrumen observasi terbatas penilaian 

dalam kegiatan pembelajaran dengan memberikan tanda ceklis pada skor 

pengamatan. 

Tabel 3.1. Contoh Instrumen Pengamatan Pelaksanaan Pembelajaran 

Tahap Tahap Aspek yang diamati 

 

 

Dilakukan Skor 

Ya Tidak 1 2 3 4 

Tahap  

Pendahuluan 

 

 

 

 

 

 

1. Mengkondisikan siswa. 

2. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

3. Memotivasi siswa 

dengan masalah sehari-

hari yang berkaitan 

dengan materi bangun 

datar dan bangun ruang. 
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Tahap I 

 

Menunjukkan 

kepada siswa 

contoh 

bangun datar 

 

 

 

1. Menunjukkan kepada 

siswa contoh bangun 

datar yang ada di ruang 

kelas. 

2. Menyebutkan contoh 

bangun datar dari kertas 

katon seperti bangun 

persegi, persegi panjang, 

segitiga, trapesium, jajar 

genjang,lingkaran, dan 

lain-lain. 

3. Melakukan penilaian. 

 

      

Tahap II 

 

Mengorgani-

sasikan siswa 

untuk belajar 

1. Membentuk kelompok 

belajar siswa. 

2. Melakukan tanya jawab 

tentang contoh bangun 

datar yang diketahui 

siswa.  

3. Melakukan penilaian. 

 

      

Tahap III 

 

Membimbing 

penyelidikan 

individual 

maupun 

kelompok 

1. Guru membimbing 

siswa untuk menyelidiki 

dan menyebutkan  sifat-

sifat bangun datar secara 

berkelompok. 

2. Membimbing siswa 

membuat gambar 

berbagai bentuk bangun 

datar dengan berbahan 

dasar kertas karton. 

3. Membimbing membuat 

laporan hasil 

penyelidikan kelompok. 

      

Tahap  4 

 

Mengembang-

kan dan 

menyajikan 

hasil karya. 

1. Guru membimbing siswa 

yang mengalami kesulitan 

dalam mempersentasikan 

hasil kerja kelompoknya. 

2. Guru menjadi fasilitator 

dalam presentasi siswa. 

3. Memotovasi siswa agar 

siswa lebih aktif dalam 

proses pembelajaran. 

4. Melakukan penilaian. 

 

      



39 

 

Menganalisis 

dan 

mengevaluasi 

proses 

pembelajaran  

1. Melakukan refleksi     

      ( kerjasama, komunikasi, 

bertanya). 

2. Melakukan analisis. 

3. Melakukan evaluasi 

4. Melakukan penilaian 

      

Tahap 

penutup 

1. Merangkum dan menarik 

kesimpulan. 

2. Memberi tugas 

menyelesaikan lembar 

kerja siswa. 

3. Menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

pembelajaran dengan 

model pembelajaran 

kooperaiff tipe STAD.  

 

      

Jumlah Skor  

Rata-rata Skor  

 

 

 

Analisis data pengamatan pembelajaran dengan rumus: 

          ∑X 

N =            X 100 % 

           Y 

N = Persentase kinerja guru dalam pengelolaan pembelajaran 

∑X = Jumlah skor yang diperoleh 

Y = Jumlah skor ideal 

 

 

Tabel 3.2. Konversi Pengamatan Pembelajaran 

 

No Tingkat Pengelolaan Pembelajaran Kriteria 

1 85-100% Sangat Baik 

2 70-84% Baik 

3 60-69 Cukup Baik 

4 50- 59 Kurang Baik 

5 <50% Tidak Baik 

 

Tabel. 3.3. Contoh Teknik Analisis Data Pembobotan Nilai Soal Tes Evaluasi 

 

Bentuk Soal No Butir Bobot Setiap Butir 
Jumlah Skor 
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Pilihan Ganda 1-15 1 15 

Essay 1 2 2 

 2 2 2 

3 2 2 

4 2 2 

5 2 2 

Jumlah 25 

 

Hasil tes evaluasi dikonversikan dengan menggunakan rumus: 

 

        Skor 

                            Nilai Siswa =          X 100  

     Total Skor 

 

Tabel 3.4. Konversi Skor Berskala 0-100 

 

Jumlah 

Skor 

Benar 

Nilai Skala 

0-100 

Jumlah 

Skor 

Benar 

Nilai Skala 

0-100 

Jumlah 

Skor 

Benar 

Nilai 

Skala 0-

100 

25 100 19 81 13 53 

24 97 18 78 12 50 

23 94 17 66 11 49 

22 91 16 63 10 44 

21 88 15 59 9 31 

20 84 14 56 8 28 

Nilai ketuntasan belajar siswa dikonversikan menggunakan rumus: 

 

      Skor 

Nilai Siswa =             

               Total Skor 

 

Tabel 3.5.  Lembar Data Perolehan Hasil Belajar Siswa 

No Nama Siswa Nilai Ujian Formatif Kategori 

1    

2    

3    

…    

Jumlah   

Nilai Rata-rata   

 

3.9.      Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah: 

Siklus akan berhenti jika: 
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1. Siswa yang mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) pada mata 

pelajaran matematika 80%-100%. 

2. Siswa yang aktif dalam pembelajaran matematika di kelas mencapai 

20-25 anak atau 80%-100% dari jumlah seluruh siswa. 

3. Prestasi siswa di kelas meningkat mencapai rata-rata kelas 60%-100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


