
 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Bahan Ajar  

Bahwa bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk 

membantu guru/instructor dalam menjelaskan kegiatan belajar mengajar 

(Setyono, 2005). Sudirman (dalam Djamarah dan Zain, 2006: 43) juga 

mengungkapkan bahwa bahan ajar  adalah salah satu sumber belajar bagi 

siswa. Bahan yang disebut sebagai sumber belajar (pengajaran) ini adalah 

sesuatu yang membawa pesan untuk tujuan pengajaran. Sedangkan menurut 

Rusman (2010: 17) subject content adalah materi atau isi pokok bahasan, 

bersifat spesifik dan hubungannya dengan tujuan (learning objectivie) yang 

telah diterapkan. Jadi apabila kepada siswa diajarkan fakta dan konsep, tentu 

tidak hanya berhenti sampai prinsip, tetapi harus diadakan pula penerapan 

prinsip tersebut. Seperti yag diungkapkan oleh (Djamarah dan Zain 2006: 44) 

bahwa minat siswa bangkit bila suatu bahan diajarkan sesuai dengan 

kebutuhan siswa.  

Bahan ajar yang baik harus mempermudah siswa memahami materi. 

Sehingga, bahan ajar harus memenuhi kriteria yaitu: sesuai dengan topik yang 

dibahas, memuat intisari untuk memahami materi yang dibahas, disampaikan 

dalam bahasa yang singkat, sistematis sehingga mudah dipahami, perlu 

dilengkapi contoh dan informasi yang relevan dan menarik sehingga mudah 

memahami isinya, sebaiknya diberikan sebelum berlangsungnya kegiatan 
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pembelajaran sehingga dapat dipelajari terlebih dahulu oleh siswa, dan 

memuat gagasan yang bersifat tantangan dan rasa ingin tahu siswa. Dengan 

demikian, bahan pelajaran merupakan komponen yang tidak bisa diabaikan 

dalam pengajaran, sebab bahan adalah inti proses belajar mengajar yang akan 

disampaikan kepada siswa (Djamarah dan Zain, 2006: 432). Hal ini didukung 

oleh pendapat dari ( Setyono, 2005: 29) bahwa bahan ajar cetak harus 

memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Susunan tampilan: urutan yang mudah, judul yang singkat, terdapat daftar 

isi,struktur kognitifnya jelas, rangkuman,dan tugas pembaca 

2. Bahasa: mengalirnya kosakata, jelasnya kalimat, jelasnya hubungan 

kalimat, kalimat yang tidak terlalu panjang 

3. Menguji pemahaman: menilai melalui orangnya, cheklist untuk untuk 

pemahaman  

4. Stimulan: enak tidaknya dilihat, tulisan mendorong pembaca untuk 

berfikir, menguji stimulat  

5. Kemudahan dibaca: keramahan terhadap mata (huruf yang digunakan tidak 

terlalu kecil dan enak dibaca), urutan teks yang terstruktur, mudah dibaca 

6. Materi instruksional: pemilihan teks, bahan kajian,lembar kerja (work 

sheet)     

Sebuah bahan ajar cetak paling tidak mencakup antara lain: Judul, Petunjuk 

belajar (Petunjuk siswa/guru), Kompetensi yang akan dicapai, informasi yang 

akan didukung, latihan-latihan, petunjuk kerja dapat berupa Lembar Kerja 

(LK), dan Evaluasi. Tetapi dalam penyusunan bahan ajar terdapat perbedaan 
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dalam setrukturnya antara bahan ajar yang satu dengan bahan ajar yang lain 

Hamdani (2011: 219).  

Tabel 1. Struktur bahan ajar                                                                                                                                                            

 
Ket: Ht: handout, Bu: Buku, Ml: Modul, LKS: Lembar Kegiatan Siswa, Br: Brosur, Lf: 

Leaflet, Wch: Wallchart, F/Gb: Foto/Gambar, Mo/M: Model/Maket  

tercantum di bahan ajar;  - tidak tercantum di bahan ajar; (Setyono, 2005: 27-28) 

Bahan ajar dapat ditampilkan dalam berbagai bentuk. Berdasarkan teknologi 

yang digunakan, bahan ajar dapat dikolompokkan menjadi empat kategori 

seperti yang ditulis oleh Murni (2010: 1) yaitu  

1. bahan cetak (printed), seperti antara lain handout, buku, modul, lembar 

kerja siswa, brosur, leaflet,Wallchart, foto/gambar, model/maket.  

2. Bahan ajar dengan (audio) seperti kaset, radio, piringan hitam, dan 

compact disk audio.  

3. Bahan ajar pandang dengar (audio visual), seperti compact disk, film.  

4. Bahan ajar multimedia interaktif (interactive teaching material) seperti 

CAI (Computer Assisted Instruction), compact disk (CD) multimedia 

pembelajaran interaktif, dan bahan ajar berbasis web (web based learning 

materials). 

 

 

N

o 

Komponen Ht Bu Ml LKS Br Lf Wch F/Gb Mo/M 

1. Judul                   

2. Petunjuk belajar - -     - - - - - 

3. KD/MP -           - - - 

4. Informasi 

pendukung 
  

-         - - - 

5. Latihan -     - - - - - - 

6. Tugas/ Langkah 

kerja 

- -     - - - - - 

7. Penilaian -           - - - 
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Jika bahan ajar cetak tersusun secara baik maka bahan ajar akan 

mendatangkan beberapa keuntungan seperti yang dikemukakan oleh 

Ballstacdt (dalam Setyono, 2005: 16) yaitu: 

1. Bahan tertulis biasanya menampilkan daftar isi sehingga memudahkan 

 bagi seorang guru untuk menunjukkan kepada siswa bagai mana yang 

 sedang dipelajari. 

2. Biaya untuk pengadaannya relatife sedikit 

3. Bahan tertulis cepat digunakan dan dapat dipindah-pindah secara mudah 

4. Susunannya menawarkan kemudahan secara luas dan kreativitas bagi 

 individu 

5. Bahan tertulis relatif ringan dan dapat dibaca dimana saja 

6. Bahan ajar yang baik akan dapat memotivasi pembaca untuk melakukan 

 aktivitas, seperti menandai, mencatat, membuat sketsa 

7. Bahan tertulis dapat dinikmati sebagai sebuah dokumen yang bernilai 

 besar 

8. Pembaca dapat mengatur tempo secara mandiri 

 

Menurut Dharmasraya (2008), bahan ajar merupakan bagian penting dalam 

pelaksanaan pendidikan di sekolah. Melalui bahan ajar guru akan lebih 

mudah dalam melaksanakan pembelajaran dan siswa akan lebih terbantu dan 

mudah dalam belajar. Bahan ajar dapat dibuat dalam berbagai bentuk sesuai 

dengan kebutuhan dan karakteristik materi ajar yang akan disajikan. Pada 

pendidikan menengah umum, di model/maket samping buku-buku teks, juga 
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dikenalkan adanya lembar-lembar pembelajaran (instructional sheet) dengan 

nama yang bermacam-macam, antara lain: lembar tugas (job sheet), lembar 

kerja (work sheet), lembar informasi (information sheet) dan bahan ajar 

lainnya baik cetak maupun non-cetak. Semua bahan yang digunakan untuk 

mendukung proses belajar itu disebut sebagai bahan ajar.  

B. Brosur  

Brosur adalah bahan informasi tertulis mengenai suatu masalah yang disusun 

secara bersistem atau cetakan yang hanya terdiri atas beberapa halaman dan 

dilipat tanpa dijilid atau selebaran cetakan yang berisi keterangan singkat 

tetapi lengkap tentang perusahaan atau organisasi. (Dharmasraya, 2008). 

Brosur dapat dimanfaatkan sebagai bahan ajar, selama sajian brosur 

diturunkan dari KD yang harus dikuasai oleh siswa. Dalam pelaksanaan 

pembelajaran dengan Kompetensi Dasar tentang menjelaskan keterkaitan 

antara kegiatan manusia dengan masalah perusakan/ pencemaran lingkungan 

dan pelestarian lingkungan ini, ditentukan bahan ajar berupa brosur. Hal ini 

dikarenakan materi yang diajarkan  tersebut merupakan hal yang sehari-hari 

dapat dijumpai siswa, sehingga dengan menggunakan brosur karena 

bentuknya yang menarik dan praktis akan mempermudah siswa dalam 

belajar. Selain itu, diharapkan ilustrasi dalam brosur akan menambah 

motivasi dan minat peserta didik untuk menggunakannya dalam belajar 

(Murni, 2010: 1). 
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Cara membuat brosur menurut (Wikipedia 2012 ), yaitu :  

1.  harus menentukan terlebih dahulu konsep, tema dan struktur brosur yang 

akan anda buat itu seperti apa, apakah itu untuk mempromosikan suatu 

jasa ataukah untuk mengiklankan produk, sehingga  bisa mendapatkan 

desain yang tepat untuk brosur yang akan anda buat. 

2. Gunakan foto atau gambar dengan resolusi tinggi, jangan menggunakan 

gambar dengan kualitas rendah karena hasilnya nanti tidak akan bagus 

bahkan terlihat kasar dan kabur, sebaiknya gunakan resolusi 300 dpi 

untuk mendapatkan hasil cetak yang tajam dan jernih.  

3. Dan masih banyak lagi yang mesti  perhatikan dalam pembuatan brosur 

terutama gunakan judul yang menarik, tuliskan hanya point-point penting 

dengan bentuk font yang mudah dibaca, gunakan juga grafik ataupun 

gambar yang sesuai dengan usaha anda, lalu buat Desain yang menarik 

perhatian.  

 Menurut (Dharmasraya, 2008)  Dalam menyusun sebuah brosur sebagai 

bahan ajar, brosur paling tidak memuat antara lain: 

1. Judul diturunkan dari KD atau materi pokok sesuai dengan besar kecilnya 

materi. 

2. KD/materi pokok yang akan dicapai, diturunkan dari SI dan SKL. 

3. Informasi pendukung dijelaskan secara jelas, padat, menarik 

memperhatikan penyajian kalimat yang disesuaikan dengan usia dan 

pengalaman pembacanya.  Untuk siswa SMA upayakan untuk membuat 

kalimat yang tidak terlalu panjang, maksimal 25 kata per kalimat dan 

dalam satu paragraf 3 – 7 kalimat. 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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4. Tugas-tugas dapat berupa tugas membaca buku tertentu yang terkait 

dengan materi belajar dan membuat resumenya. Tugas dapat diberikan 

secara individu atau kelompok dan ditulis dalam kertas lain. 

5. Penilaian dapat dilakukan terhadap hasil karya dari tugas yang diberikan. 

6. Gunakan berbagai sumber belajar yang dapat memperkaya materi 

misalnya buku, majalah, internet, jurnal hasil penelitian  

 

C. Metode Diskusi Kelompok 

 

Dalam pendidikan kata metode diskusi digunakan untuk menunjukan 

serangkaian kegiatan guru yang terarah yang menyebabkan siswa belajar. Di 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia metode diskusi adalah: “Cara belajar 

atau mengajar yang melakukan tukar pikiran antara murid dengan guru, murid 

dengan murid sebagai peserta diskusi.” Namun tidak semua kegiatan bertukar 

pikiran dapat dikatakan berdiskusi. Menurut Soetarjo dan Soejitno. (1998: 89) 

diskusi pada dasarnya adalah, “ Suatu bentuk tukar pikiran yang teratur dan 

terarah, baik dalam kelompok kecil atau besar, dengan tujuan mendapatkan 

suatu pengertian, kesepakatan, dan keputusan bersama mengenai masalah.” 

Sedangkan menurut Blomm,aqil Zainal (2007:3)  metode diskusi ialah, 

“Suatu metode di dalam mempelajari bahan dengan jalan mendiskusikannya, 

sehingga berakibat menimbulkan pengertian serta perubahan tingkah laku 

murid.” 

Menurut Mardiyanis  (2007: 39) diskusi sebagai metode pembelajaran yang 

melibatkan dua orang peserta atau lebih untuk berinteraksi saling bertukar 

pendapat dan saling mempertahankan pendapat dalam pemecahan masalah 

sehingga didapatkan kesepakatan. Metode diskusi merupakan pembelajaran 
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yang bersifat interaktif, manakala salah satu siswa berbicara, maka siswa lain 

yang menjadi bagian dari kelompoknya aktif mendengarkan. Seringkali 

dalam berdiskusi, siswa saling menanggapi jawaban temannya atau 

berkomentar terhadap jawaban yang diajukan siswa lain dan terkadang 

mengundang anggota kelompok lain untuk bicara sebagai narasumber 

sehingga melalui metode diskusi, keaktifan siswa dapat ditingkatkan. 

 Metode diskusi kelompok merupakan salah satu metode yang sering 

digunakan dalam proses pembelajaran. Adapun keunggulan penggunaan 

metode diskusi kelompok pada proses pembelajaran antara lain:  

1. Suasana kelas lebih aktif, sebab siswa mengarahkan perhatian atau 

pikirannya kepada masalah yang sedang didiskusikan. 

2. Dapat menaikan prestasi kepribadian individu, seperti sikap toleransi, 

demokrasi, berpikir kritis, sistematis, sabar dan sebagainya. 

3. Kesimpulan hasil diskusi mudah dipahami siswa, karena mereka 

mengikuti proses berpikir sebelum sampai kepada suatu kesimpulan. 

4. Siswa dilatih belajar untuk mematuhi peraturan-peraturan dan tata tertib 

layaknya dalam suatu musyawarah. 

5. Membantu murid untuk mengambil keputusan yang lebih baik. 

6. Tidak terjebak kedalam pikiran individu yang terkadang salah. Dengan 

diskusi seseorang dapat mempertimbangkan alasan-alasan orang lain 

Menurut (Sudjana ,Nana. 2005: 22). 

Namun disamping keuntungan-keuntungan tersebut, metode diskusi 

kelompok juga memiliki beberapa kelemahan diantaranya 
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1. Bisa terjadi pandangan dari berbagai sudut bagi masalah yang dipecahkan, 

pembicaraan menjadi menyimpang dan memerlukan waktu yang panjang. 

2. Diskusi menghendaki pembuktian logis, yang tidak terlepas dari fakta-

fakta dan tidak merupakan jawaban yang hanya dugaan saja. 

3. Tidak dapat dipakai pada kelompok yang besar. 

4. Biasanya orang menghendaki pendekatan yang lebih formal. 

5. Ada siswa yang memonopoli pembicaraan, dan ada pula siswa yang pasif. 

Guna mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut, pertama-tama yang harus 

diperhatikan adalah: 

a. Pimpinan diskusi diberikan kepada murid dan diatur secara bergiliran. 

b. Pimpinan diskusi yang diberikan kepada murid, perlu bimbingan dari guru. 

c. Guru mengusahakan supaya seluruh siswa berpartisipasi dalam diskusi. 

d. Mengusahakan supaya semua siswa mendapat giliran berbicara, sementara 

siswa lain belajar mendengarkan pendapat temannya. 

e. Mengoptimalkan waktu untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. 

Moedjiono dan Dimyanti (2008 : 112). 

Semua pembicaraan yang dilakukan sekelompok kecil peserta didik tidak 

dapat disebut sebagai diskusi. Menurut Sardiman (2008: 100) syarat agar 

dapat disebut sebagai diskusi yaitu: (1) melibatkan kelompok yang 

anggotanya antara 3-9 orang, (2) berlangsung dalam situasi tatap muka yang 

informal, artinya semua anggota berkesempatan saling melihat, mendengar, 

serta berkomunikasi secara bebas dan langsung, (3) mempunyai tujuan yang 

mengikat anggota kelompok sehingga terjadi kerja sama untuk mencapainya, 
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dan (4) berlangsung seecara teratur dan sistematis menuju kepada tercapainya 

tujuan pembelajaran. 

Diskusi memiliki langkah-langkah pelaksanaannya. Menurut Mudjiono 

(2009: 48) langkah umum pelaksanaan diskusi yaitu:  

a. Merumuskan masalah secara jelas. 

b. Melalui pimpinan guru, para siswa membentuk kelompok diskusi, memilih 

pimpinan diskusi (ketua, sekretaris, pelapor), mengatur tempat duduk, 

ruangan, sarana, dan sebagainya sesuai dengan tujuan diskusi. 

c. Melaksanakan diskusi. Setiap anggota diskusi hendaknya tahu persis apa 

yang akan didiskusikan dan bagaimana cara berdiskusi, setiap anggota 

tahu bahwa mereka mempunyai hak bicara yang sama. 

d. Melaporkan hasil diskusinya. Hasil tersebut ditanggapi oleh siswa dari 

kelompok lain. Guru memberi penjelasan terhadap laporan tersebut. 

e. Siswa mencatat hasil diskusi, dan guru mengumpulkan laporan hasil 

diskusi. 

D.   Aktivitas Belajar Siswa 

Aktivitas belajar merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan siswa dalam 

proses pembelajaran. Semakin banyak aktivitas yang dilakukan siswa dalam 

belajar maka semakin baik proses pembelajaran yang terjadi. Dengan 

demikian belajar yang berhasil harus melalui berbagai macam aktivitas, baik 

aktivitas fisik maupun psikis Holt (dalam Wardani, 2007: 9). 

Aktivitas fisik ialah peserta didik giat  aktif dengan anggota badan, membuat 

sesuatu, bermain atau bekerja tidak hanya duduk dan mendengarkan, melihat 
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atau hanya pasif. Aktivitas psikis (kejiwaan) adalah jika daya jiwanya bekerja 

sebanyak-banyaknya atau banyak berfungsi dalam rangka pembelajaran. 

Seluruh peranan dan  kemauan dikerahkan dan diarahkan supaya daya itu 

tetap aktif untuk mendapatkan hasil pembelajaran yang optimal sekaligus 

mengikuti proses pengajaran secara aktif. Siswa  mendengarkan, mengamati, 

menyelidiki, mengingat, menguraikan, mengasosiasikan ketentuan satu 

dengan lainnya dan sebagainya (Rohani, 2004: 6-7). Menurut Diedrich 

(dalam Rohani, 2004: 9) terdapat macam-macam kegiatan peserta didik yang 

meliputi aktivitas jasmani dan aktivitas jiwa sebagai berikut: 

1. Visual activities, membaca, memperhatikan gambar, demonstrasi, 

percobaan, pekerjaan orang lain dan sebagainya. 

2. Oral activities, menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, 

mengeluarkan pendapat, mengadakan interview, diskusi, interupsi, dan 

sebagainya. 

3. Listening activities, mendengarkan: uraian, percakapan, diskusi,musik, 

pidato dan sebagainya. 

4. Writing activities, menulis: cerita, karangan, laporan, tes angket, menyalin 

dan sebagainya. 

5. Drawing activities, menggambar, membuat grafik, peta, diagram, pola dan 

sebagainya. 

6. Motor activities, melakukan percobaan, membuat konstruksi, model, 

mereparasi, bermain, berkebun, memelihara binatang dan sebagainya. 

7. Mental activities, menganggap, mengingat, memecahkan masalah, 

menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan, dan sebagainya. 
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8. Emotional activities, menaruh minat, merasa bosan, gembira, berani 

tenang, gugup dan sebagainya. 

Aktivitas-aktivitas terebut tidaklah terpisah satu sama lain. Dalam setiap 

aktivitas motoris terkandung aktivitas mental disertai oleh perasaan tertentu 

dan pada setiap pelajaran terdapat berbagai aktivitas yang dapat diupayakan. 

Menurut Memes (dalam Andra, 2007: 38), terdapat beberapa indikator yang 

relevan dalam pembelajaran, yang meliputi: 

1. Interaksi siswa dalam mengikuti pembelajaran 

2. Kecakapan komunikasi siswa selama mengikuti proses belajar mengajar. 

3. Partisipasi siswa dalam proses belajar 

4. Motivasi dan kegairahan siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar 

5. Interaksi antar siswa selama proses belajar mengajar. 

6. Interaksi siswa dengan guru selama proses belajar mengajar. 

Memes (dalam Andra 2007: 39) menyatakan bahwa Seseorang dikatakan 

aktif belajar jika dalam belajarnya mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan 

tujuan belajarnya, memberi tanggapan terhadap suatu peristiwa yang terjadi 

dan  mengalami atau turut merasakan sesuatu dalam proses belajarnya. 

Dengan melakukan banyak aktivitas yang sesuai dengan pembelajaran, maka 

siswa mampu mengalami, memahami, mengingat dan mengaplikasikan 

materi yang telah diajarkan. Adanya peningkatan aktivitas belajar maka akan 

meningkatkan hasil belajar (Hamalik, 2004: 12). 

E. Penguasaan Materi Belajar  

Materi pelajaran merupakan bahan ajar utama minimal yang harus dipelajari 
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oleh siswa untuk menguasai kompetensi dasar yang sudah dirumusskan dalam 

kurikulum. Dengan materi pembelajaran memungkinkan siswa dapat 

mempelajari suatu kompetensi atau kompetensi dasar secara runut dan 

sistematis, sehingga secara akumulatif mampu menguasai semua kompetensi 

secara utuh dan terpadu. Materi pembelajaran merupakan informasi, alat, dan 

teks yang diperlukan guru untuk perencanaaan dan penelaahan implementasi 

pembelajaran (Awaludin, 2008: 1) 

Penguasaaan merupakan kemampuan menyerap arti dari materi suatu bahan 

yang dipelajari. Penguasaan bukan hanya sekedar mengingat mengenai apa 

yang pernah dipelajari tetapi menguasai lebih dari itu, yakni melibatkan 

berbagai prses kegiatan mental sehingga lebih bersifat dinamis (Arikunto, 

2003: 115). 

Penguasaan materi merupakan hasil belajar dari ranah kognitif. Hasil belajar 

dari ranah kognitif memiliki hirarki atau bertingkat-tingkat. Adapun tingkat-

tingkat yang dimaksud adalah: (1) informasi non verbal, (2) informasi fakta 

dan pengetahuan verbal, (3) konsep dan prinsip, dan (4) pemecahan masalah 

dan kreatifitas. Informasi nonverbal dikenal atau dipelajari dengan cara 

penginderaan terhadap objek-objek dan peristiwa-peristiwa secara langsung. 

Informai fakta dan pengetahuan verbal dikenal atau dipelajari dengan cara 

mendengarkan orang lain dan dengan jalan membaca. Semuanya itu penting 

untuk memperoleh konsep-konsep. Selanjutnya, konsep-konsep itu penting 

untuk membentuk prinsip-prinsip. Kemudian prinsip-prinsip itu penting di 

dalam pemecahan masalah atau di dalam kreaktitivitas (Slameto, 1991: 13). 
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Penguasaan materi oleh siswa dapat diukur dengan mengadakan evaluasi. 

Menurut Thoha (1994: 1) evaluasi merupkan kegiatan yang terencana untuk 

mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen  dan 

hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan.  

Salah satu instrumen atau alat ukur yang biasa digunkan dalam evaluasi 

adalah tes.  

Konsep taksonomi Bloom seperti yang telah disebutkan diatas, telah 

mengalami revisi atau perbaikan. Pada dasarnya,masing-masingkategori tetap 

disusun secara hirarki dari urutan terendah ke urutan yang lebih tinggi, dari 

C1 hingga C6. Menurut Arikunto (2003: 53) taksonomi bloom yang telah 

mengalami revisi adalah sebagai berikut  

1. C1(mengingat): mengingat kembali pengetahuan yang diperoleh dari 

ingatan jangka panjang.adapun proses dalam kognitifini adalah :       

2. C2 (memahami): membangun pengertian atau makna dari pesan berupa 

perintah atau instruksi, termasuk secara lisan, tertulis dan hubungan 

dengan kejadian yang sebenarnya atau dalam bentuk gambar. 

3. C3 (Mengaplikasikan): menerapkan atau menggunakan suatu tata cara 

yang telah diberikan pada keadaan. 

4. C4 (Menganalisis) : memutuskan suatu material ke dalam unsur-unsur 

pokok dan menentukan bagaimana hubungan atau kaitan dari satu 

unsurbtersebut dengan unsur yang lain dan kedalam tujuan atau struktur 

umum dari suatu materi. 

5. C5 (Evaluasi) : Membuat penilaianatau keputusan berdasarkan kriteria 

atau standar atau standar. 
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6. C6 (Membuat): mengambil semua unsur pokok untuk membuat sesuatu 

yang memiliki fungsi atau mengorganisasikan kembali element yang ada 

ke dalam struktur atau pola yang baru. 

.  

 

 

 


