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Abstract 
 

This research has purpose to describe the increaseactivity of learning 
mathematics in students of VII A grade, SMP Negeri 2 Kroya using active 
learning Assessment Search. The approach of this research is  qualitative 
research with classroom action research design. The subject of action receiver is 
students of VII A grade, SMP Negeri 2 Kroya who are amount 38 students and 
subject as the action provider is mathematics  teacher of VII A grade, SMP Negeri 
2 Kroya. This research are consist of two cycles. The methods of data collection 
are note field research, observation, test and documentation. Guaranting data 
validity uses research worker triangulation source. Data analysis technique is 
context method that consists of data reduction, data presentation, and conclusion. 
The result of research shows the increasing activity of learning mathematics, it 
can be shown by 1) Students who ask the question, raised up from 20,85% to 
703,68%, 2) answer the question, raised up from 18,5% to 78,94%, 3) practice 
this exercise, raised up from 23,69% to 89,47%, and (4) doing exercise in front of 
the class, raised up from 26,31% to 73,68%. This research has conclusion that 
active learning Assessment Search can be increasing activity of learning 
mathematics in students of  VII A grade, SMP Negeri 2 Kroya, exspecially for 
rectangle study. 
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PENDAHULUAN 

Keaktifan siswa sangat dibutuhkan dalam proses belajar mengajar karena 

dapat menentukan keberhasilan siswa dalam belajar. Siswa diharapkan aktif 

dalam belajar matematika karena dapat berdampak pada ingatan siswa tentang 

materi yang telah diajarkan. Keterlibatan siswa dalam melakukan kegiatan belajar 

mengajar dapat tertampung dalam ingatan siswa. Setiap konsep akan lebih mudah 

untuk dipahami dan diingat apabila disajikan dengan metode dan cara yang tepat. 

Sehingga tidak membuat siswa merasa jenuh dan bosan, oleh karena itu siswa 

akan lebih aktif dan bersemangat dalam belajar matematika. 

Pada saat siswa belajar secara pasif, siswa mengalami proses tanpa ada 

rasa ingin tahu, tanpa pertanyaan, dan tanpa ada daya tarik terhadap hasil belajar 

siswa. Pada saat siswa belajar secara aktif, mereka mempunyai rasa ingin tahu 

terhadap sesuatu, misalnya dengan cara aktif bertanya. Keterlibatan siswa secara 

aktif dalam pembelajaran matematika sangat diperlukan, sehingga apa yang 

dipelajari akan lebih bermakna, dan tertanam dalam pikiran siswa. 

Berkaitan dengan hal tersebut, permasalahan yang sama juga terjadi di 

SMP Negeri 2 Kroya di mana kegiatan pembelajaran ditemukan keragaman 

masalah, salah satunya tentang rendahnya keaktifanbelajar siswa. Hal ini dapat 

ditunjukkan dari: 1) Siswa yang mengajukan pertanyaan hanya sebesar 20,85%, 2) 

Siswa yang menjawab pertanyaan hanya sebesar 18,5%, 3) Siswa yang 

mengerjakan soal latihan hanya sebesar 23,69%, 4) Siswa yang mengerjakan soal 

di depan kelas hanya sebesar 26,31%. 

Dari observasi awal yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan mengenai 

akar permasalahan rendahnya keaktifan beajar matematika siswa dalam 

pembelajaran yang berakibat pada rendahnya prestasi belajar siswa di SMP 

Negeri 2 Kroya kelas VII adalah sebagai berikut: 1) siswa selalu ramai dalam arti 

tidak fokus pada materi yang diajarkan karena kurangnya perhatian guru terhadap 

siswa, 2) siswa kesulitan dalam mengerjakan soal karena kurangnya bimbingan 

pada siswa, 3) siswa cepat merasa bosan dan jenuh karena dalam pembelajaran 



siswa hanya sebagai pendengar, 4) proses pembelajaran kurang bervariasi, 5) 

siswa merasa takut untuk bertanya dan menjawab pertanyaan. 

Tindakan awal peneliti merumuskan permasalahan dengan jelas sesuai 

dengan informasi yang ada, langkah selanjutnya menyusun langkah-langkah 

tindakan secara urut dengan memperhatikan karakteristik  dari objek yang hendak 

diberi tindakan. Sebagai langkah akhir tindakan adalah menganalisis data 

berdasarkan sumber data untuk menarik kesimpulan. 

Langkah penelitian tindakan kelas merupakan siklus dan dilaksanakan 

sesuai perencanaan tindakan atau perbaikan dari perencanaan tindakan terdahulu. 

Penelitian ini diperlukan kondisi awal untuk mengetahui penyebab kurangnya 

keaktifan belajar matematika siswa sebagai upaya untuk menemukan fakta-fakta 

yang dapat digunakan untuk melengkapi kajian teori yang ada sehingga dapat 

meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Tindakan kelas yang 

dilaksanakan berupa pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran 

Assessment Search untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar 

matematika. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, seorang guru dituntut untuk 

mengembangkan suatu teori belajar yang tepat serta dapat diterapkan pada 

pesertadidiknya, yang dapat melibatkan siswa secara aktif dan menyenangkan. Salah 

satu strategi pembelajaran aktif yang dapat membuat siswa aktif adalah Assessment 

Search (Penelitian untuk Penilaian). 

Berbagai perubahan pada strategi pembelajaran yang digunakan juga akan 

diiringi dengan perubahan kegiatan penilaian yang dilakukan. Penilaian adalah 

proses penafsiran angka-angka atau data hasil pengukuran yang dapat dilakukan 

apabila hasil pengukuran dibandingkan dengan acuan tertentu. Pada pembelajaran 

Matematika dengan kurikulum yang digunakan saat ini, acuan yang dipakai 

adalah kriteria atau standar kompetensi tertentu. Dengan kata lain, penilaian yang 

dilakukan berorientasi kompetensi. Dalam hal ini, penilaian yang relevan 

digunakan adalah penilaian assessment search. 

Assessment search adalah penilaian yang dilakukan oleh guru dalam 

proses pembelajaran yang merupakan proses pengumpulan dan penggunaaan 



informasi dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan oleh guru untuk tingkat 

pencapaian dan penguasaan perserta didik terhadap tujuan pendidikan yang telah 

ditetapkan, yaitu standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian 

belajar yang terdapat dalam kurikulum. 

Siswa hanya dinilai pada sejumlah tugas terbatas yang mungkin tidak 

sesuai dengan apa yang dikerjakan dikelas, menilai dalam situasi yang telah 

ditentukan sebelumnya dimana kandungannya sudah ditetapkan, seolah hanya 

menilai prestasi, jarang memberi sarana untuk menilai kemampuan siswa 

memonitor pembelajaran mereka sendiri bahkan jarang memasukan soal-soal 

yang menilai respon emotional terhadap pengajaran (Santrock, 2007). 

Langkah- langkah proses belajar mengajar dengan strategi pembelajarn 

Assessment Search adalah 1) dengan mengamati lingkungan sekitar, siswa 

mengetahui pengertian, luas dan keliling dari persegi dan persegi panjang, 2) 

dengan menggunakan alat peraga yang telah disediakan, siswa mengetahui 

pengertian, luas dan keliling dari jajargenjang, belah ketupat, layang – layang dan 

trapezium, 3) siswa diberi soal – soal latihan tentang materi segiempat, 4) setelah 

selesai mengerjakan soal tersebut, siswa mendemonstrasikan di depan kelas, 5) 

siswa menyimpulkan materi yang dipelajari, 6) setelah itu, gunakan waktu sekitar 

20 menit pada akhir pelajaran untuk mengadakan post tes tentang materi yang 

baru diajarkan, agar mengetahui seberapa besar siswa memperhatikan 

pembelajaran yang telah diajarkan. 

Meningkatnya keaktifan siswa dalam belajar matematika yang meliputi 

mengajukan pertanyaan (lebih dari 45 %), menjawab pertanyaan ( lebih dari 

35%), mengerjakan soal latihan ( lebih dari 40 %), mengerjakan di depan kelas 

(lebih dari 50 %). 

 

 

 

 

 



METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau 

Classroom Action Research (CAR) yang dilakukan secara kolaborasi antara 

kepala sekolah, guru matematika dan peneliti. Menurut Hopkins dalam Sutama 

(2010: 15) penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang mengkombinasikan 

prosedur penelitian dengan tindakan subtansif, suatu tindakan yang dilakukan 

dalam disiplin inkuiri, atau suatu usaha seseorang untuk memahami apa yang 

sedang terjadi, sambil terlibat dalam sebuah proses perbaikan dan perubahan. 

Penelitian tindakan ditandai dengan adanya perbaikan terus menerus 

sehingga tercapainya sasaran dari penelitian tersebut. Perbaikan tersebut 

dilakukan pada setiap siklus yang dirancang oleh peneliti. PTK bercirikan 

perbaikan terus menerus sehingga kepuasan peneliti menjadi tolak ukur berhasil 

tidaknya siklus-siklus tersebut. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan berbasis kelas kolaboratif. 

Suatu penelitian yang bersifat praktis, situasional, kondisional dan kontekstual 

berdasarkan permasalahan yang muncul dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari 

di SMP. Kepala sekolah, guru matematika dan peneliti senantiasa berupaya 

memperoleh hasil yang maksimal melalui cara yang dinilai paling efektif, 

sehingga dimungkinkan adanya tindakan yang berulang-ulang dengan revisi untuk 

meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar matematika. 

Setelah dilakukan refleksi yang mencakup analisa, sintesa, dan penelitian 

terhadap hasil pengamatan serta hasil tindakan, biasanya muncul permasalahan 

yang perlu mendapat perhatian sehingga pada gilirannya perlu dilakukan 

perencanaan ulang. Kegiatan perencanaan awal dimulai dari melakukan studi 

pendahuluan. Pada kegiatan ini juga mendiskusikan cara melakukan tindakan 

pembelajaran dan bagaimana cara melakukan pengamatannya. Diskusi bersama 

mitra peneliti dikembangkan dalam setiap penyusunan perencanaan berikutnya, 

dan diskusi ini berdasarkan hasil siklus yang dilakukan. Penelitian ini diharapkan 

dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa dalam belajar matematika. 

Kepala sekolah, guru kelas dan peneliti dilibatkan sejak: 1) dialog awal, 2) 



perencanaan tindakan, 3) pelaksanaan tindakan, 4) observasi, 5) refleksi, 6) 

evaluasi, dan 7) penyimpulan. 

Perencanaan dan penyusunan yang dilakukan untuk mengadakan tindakan 

adalah mengidentifikasi masalah dan perencanaan solusi masalah yang diharapkan 

dapat digunakan untuk merumuskan permasalahan yang dihadapi oleh siswa 

terutama yang berhubungan dengan keaktifan siswa dalam belajar matematika. 

Pelaksanaan tindakan dilaksanakan berdasarkan pada perencanaan, dari 

perencanaan yang ada diimplementasikan dengan menggunakan strategi 

pembelajaran Assessment Search. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan sesuai 

dengan rencana, namun pelaksanaan penelitian bersifat fleksibel tidak harus 

mutlak sesuai dengan rencana. Kefleksibelan perlu digunakan dalam usaha 

mencapai perbaikan karena dalam situasi nyata sering terjadi hal-hal yang tidak 

diduga. 

Sedangkan untuk mengetahui efektivitas model pembelajaran yang 

digunakan, penelitian ini mengggunakan: (1) metode observasi untuk 

mendapatkan gambaran secara langsung tentang kegiatan belajar matematika 

siswa di kelas, (2) catatan lapangan digunakan untuk mencatat semua kejadian 

yang muncul selama pembelajaran, (3) tes digunakan untuk mendapatkan 

jawaban-jawaban yang dijadikan penetapan skor angka, dan (4) dokumentasi 

digunakan untuk memperoleh atau mengetahui sesuatu melalui buku-buku 

maupun arsip yang berhubungan dengan yang akan diteliti. Refleksi dilakukan 

terhadap program tindakan yang telah dilaksanakan di kelas. Bila muncul masalah 

baru dari pelaksanaan di kelas, program tindakan direvisi dengan memperhatikan 

masukan dari guru matematika kelas VII. Evaluasi diarahkan pada penemuan 

bukti-bukti dari peningkatan keaktifan siswa dalam belajar matematika yang 

terjadi setelah dilaksanakan suatu tindakan. Penyimpulan merupakan pengambilan 

intisari dari sajian data yang telah terorganisir dalam bentuk pernyataan atau 

kalimat yang singkat, pada, dan bermakna. Hasil dari penelitian tersebut berupa 

peningkatan keaktifan siswa dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

matematika. 



Penggunaan strategi pembelajaran Assessment Search ini diaplikasikan 

pada pembelajaran segiempat pada siswa kelas VII A SMP Negeri 2 Kroya 

dengan melibatkan guru mata pelajaran matematika kelas VII A SMP Negeri 2 

Kroya. 

Analisis hasil pada penelitian ini ditekankan pada keaktifan siswa dalam 

mengajukan pertanyaan, keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan, keaktifan 

siswa dalam mengerjakan soal latihan, keaktifan siswa dalam mengerjakan soal 

latihan di depan kelas. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pembelajaran secara keseluruhan sampai berakhirnya tindakan putaran II, 

perilaku siswa yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian ini mengalami perubahan yang positif. Hasil penelitian pada tindakan 

kelas putaran II diperoleh kesepakatan bahwa tindakan belajar yang diambil telah 

berhasil meningkatkan keaktifan belajar matematika siswa. Jadi penerapan strategi 

pembelajaran Assessment Search dalam pembelajaran matematika dapat 

membantu siswa untuk meningkatkan keaktifan belajar matematika siswa. 

Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan keaktifan belajar matematika 

siswa. Adanya peningkatan keaktifan belajar matematika siswa dapat dilihat dari 

indikator - indikator yang nampak seperti siswa aktif mengajukan pertanyaan, 

siswa aktif menjawab pertanyaan, siswa aktif mengerjakan soal latihan, siswa 

aktif mengerjakan soal latihan di depan kelas. 

Penggunaan strategi pembelajaran Assessment Search mendapat tanggapan 

positif dari guru, hal ini terbukti dari adanya peningkatan indikator-indikator 

keaktifan siswa dalam belajar  matematika pada pokok bahasan segiempat. 

Hasil pengamatan yang dilakukan berupa data. Data yang dimaksud adalah 

data mengenai indikator – indikator keaktifan belajar matematika siswa. Hasil 

observasi pendahuluan sebelum adanya penerapan strategi pembelajaran 

Assessment Search adalah 38 siswa yang mengajukan pertanyaan sebanyak 8 

siswa (20,85%), siswa yang menjawab pertanyaan dari guru sebanyak 7 siswa 



(18,5%), siswa yang mengerjakan soal latihan sebanyak 9 siswa (23,69%), siswa 

yang mengerjakan soal latihan di depan kelas sebanyak 10 siswa (26,31%). 

Hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan dapat dituliskan pada tabel 

1 berikut ini. 

Tabel 1 

Data Peningkatan Keaktifan Siswa 

No Indikator Keaktifan 

Belajar Matematika 

Siswa 

Sebelum 

tindakan 

Sesudah Tindakan 

Putaran I Putaran II 

1 Mengajukan pertanyaan 
8 siswa 

(20,85%) 

22 siswa 

(57,89%) 

28 siswa 

(73,68%) 

2 Menjawab pertanyaan 
7 siswa 

(18,50%) 

22 siswa 

(57,90%) 

30 siswa 

(78,94%) 

3 
Mengerjakan soal 

latihan 

9 siswa 

(23,69%) 

28 siswa 

(73,67%) 

34 siswa 

(89,47%) 

4 
Mengerjakan soal 

latihan di depan kelas 

10 siswa 

(26,31%) 

23 siswa 

(60,53%) 

28 siswa 

(73,68%) 

 

Gambar dibawah ini menunjukkan grafik peningkatan keaktifan siswa 

dalam belajar matematika. Adapun data hasil peningkatan indikator keaktifan 

yang diamati disajikan dalam grafik sebagai berikut. 

 



 

Gambar 1 

Grafik Peningkatan Keaktifan Belajar  

 

Grafik di atas menunjukkan bahwa perubahan tindak belajar yang 

berkaitan dengan keaktifan belajar siswa setelah dilakukan tidakan selama dua 

siklus. Keaktifan siswa pada siklus pertama sampai dengan siklus terakhir 

mengalami peningkatan. Pada tindakan kelas putaran I keaktifan belajar 

matematika siswa sudah cukup bagus. Siswa sudah menampakkan keaktifan 

dalam pembelajaran matematika walaupun hanya sedikit. Hal tersebut dapat 

dilihat dari data keaktifan belajar matematika siswa yang aktif mengajukan 

pertanyaan / bertanya sebanyak 22 siswa (57,89%), siswa yang menjawab 

pertanyaan sebanyak 22 siswa (57,90%), siswa yang mengerjakan soal latihan 

sebanyak 28 siswa (73,67%), siswa yang mengerjakan soal di depan kelas 

sebanyak 23 siswa (60,53%). 

Pada tindakan kelas putaran II ini  kegiatan pembelajaran sudah berjalan 

lancar. Keaktifan belajar matematika siswa pada tindakan kelas putaran II ini 

sudah cukup bagus. Keaktifan belajar matematika siswa pada tindakan kelas 

putaran II diperoleh rincian: siswa yang aktif mengajukan pertanyaan / bertanya 

sebanyak 28 siswa (73,68%), siswa yang menjawab pertanyaan sebanyak 30 siswa 
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(78,94%), siswa yang mengerjakan soal latihan sebanyak 34 siswa (89,47%), 

siswa yang mengerjakan soal di depan kelas sebanyak 28 siswa (73,68%). 

Pengamatan yang dilakukan peneliti pada tindakan kelas siklus I diperoleh 

hasil bahwa keaktifan belajar matematika siswa sudah mulai tampak walaupun 

belum optimal. Guru tidak lagi mendominasi pembelajaran dan sudah 

mengkondisikan siswa untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran.  

Kegiatan diskusi kelompok masih didominasi oleh siswa yang pandai. Guru 

belum melibatkan siswa dalam membuat kesimpulan mengenai materi yang 

dipelajari.  

Secara keseluruhan setelah penerapan tindakan kelas dari siklus I sampai 

dengan siklus II dengan strategi pembelajaran Assessment Search dapat 

meningkatkan keaktifan  belajar matematika siswa kelas VII A SMP Negeri 2 

Kroya. Hal tersebut dapat dicapai karena sekolah tersebut merupakan sekolah 

dengan input siswa yang rata-rata mempunyai nilai bagus. Selain itu tenaga 

pendidiknya yang rata-rata lulusan sarjana. Disekolah tersebut telah tersedia 

sarana dan prasarana yang mendukung berlangsungnya pembelajaran.  

Penelitian tentang peningkatan keaktifan belajar matematika telah 

dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, salah satunya telah dilakukan oleh 

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dewan Nasional Guru Matematika 

di Korea ( 2010 ) menyimpulkan bahwa evaluasi dalam kurikulum matematika 

sekarang lebih berfokus pada penilaian keterampilan pemecahan masalah dan 

keterampilan berpikir maju seperti penalaran matematika, keterampilan 

komunikasi dan koneksi matematika. 

Strategi pembelajaran yang digunakan peneliti belum digunakan dalam 

penelitian sebelumnya. Penerapan strategi pembelajaran ini dapat mengkondisikan 

siswa untuk lebih terlibat aktif dalam pembelajaran. Siswa dapat aktif menemukan 

ilmunya sendiri berdasarkan kegiatan eksperimen yang dilakukan dengan 

bimbingan guru. 

Santrock ( 2007 ) yang mengatakan bahwa siswa hanya dinilai pada 

sejumlah tugas terbatas yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan 

dikelas, menilai dalam situasi yang telah ditentukan sebelumnya dimana 



kandungannya sudah ditetapkan, seolah hanya menilai prestasi, jarang memberi 

sarana untuk menilai kemampuan siswa memonitor pembelajaran mereka sendiri 

bahkan jarang memasukan soal-soal yang menilai respon emotional terhadap 

pengajaran. 

Setelah dilakukan penelitian tindakan kelas diperoleh hasil bahwa ada 

peningkatan keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika. Tindakan yang 

dilakukan guru matematika dengan menerapkan strategi pembelajaran Assessment 

Search telah mendorong siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran. Penerapan 

strategi pembelajaran Assessment Search dapat menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan dan tidak membosankan bagi siswa. Penerapan strategi 

pembelajaran ini membuat siswa lebih tertarik dan antusias dalam mengikuti 

pembelajaran matematika karena siswa tidak hanya duduk mendengarkan 

penjelasan dari guru tetapi juga dilibatkan secara aktif ketika pembelajaran 

berlangsung. 

Tindakan kelas yang sudah dilakukan selama dua putaran telah mengalami 

perubahan ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Siswa lebih semangat dan 

antusias dalam mengikuti pembelajaran matematika. Strategi pembelajaran 

Assessment Search mampu menarik perhatian siswa dan mampu membuat siswa 

lebih aktif dan bersemangat ketika mengikuti proses pembelajaran matematika.  

Berarti hal ini mendukung diterimanya hipotesis penelitian tindakan kelas 

yaitu jika guru menerapkan strategi pembelajaran  Assessment Saerch maka 

keaktifan siswa dalam belajar matematika akan meningkat. 

 

SIMPULAN  

Proses pembelajaran matematika yang dilakukan guru pada penelitian ini 

adalah menerapkan strategi pembelajaran Assessment Search. Keaktifan siswa 

dengan menerapkan strategi pembelajaran Assessment Search mengalami 

peningkatan, hal ini terlihat dari meningkatnya indikator – indikator keaktifan 

belajar matematika siswa yaitu mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan, 

menerjakan soal latihan, mengerjakan soal latihan di depan kelas. 



Setelah diterapkannya pembelajaran matematika dengan menggunakan 

strategi pembelajaran Assessment Search, maka guru banyak mengalami 

perubahan dalam proses pembelajaran matematika, misalnya guru sudah 

melibatkan siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran matematika yaitu dalam 

mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan, mengerjakan soal latihan dan 

mengerjakan soal latihan di depan kelas. 

Adanya peningkatan keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran dapat 

dilihat dari data hasil tindakan kelas. Pada sebelum menggunakan strategi 

pembelajaran Assessment Search siswa yang mengajukan pertanyaan sebanyak 8 

siswa (20,85%), siswa yang menjawab pertanyaan dari guru sebanyak 7 siswa 

(18,5%), siswa yang mengerjakan soal latihan sebanyak 9 siswa (23,69%), siswa 

yang mengerjakan soal latihan di depan kelas sebanyak 10 siswa (26,31%). 

Pada tindakan kelas putaran I keaktifan belajar matematika siswa sudah 

cukup bagus. Hal tersebut dapat dilihat dari data keaktifan belajar matematika 

siswa yang aktif mengajukan pertanyaan / bertanya sebanyak 22 siswa (57,89%), 

siswa yang menjawab pertanyaan sebanyak 22 siswa (57,90%), siswa yang 

mengerjakan soal latihan sebanyak 28 siswa (73,67%), siswa yang mengerjakan 

soal di depan kelas sebanyak 23 siswa (60,53%). 

Pada tindakan kelas putaran II ini  keaktifan belajar matematika siswa 

pada tindakan kelas putaran II diperoleh rincian: siswa yang aktif mengajukan 

pertanyaan / bertanya sebanyak 28 siswa (73,68%), siswa yang menjawab 

pertanyaan sebanyak 30 siswa (78,94%), siswa yang mengerjakan soal latihan 

sebanyak 34 siswa (89,47%), siswa yang mengerjakan soal di depan kelas 

sebanyak 28 siswa (73,68%). 
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