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ABSTRAK 
 

Suasana belajar dan pembelajaran diarahkan agar siswa dapat 

mengembangkan potensi dirinya untuk memperoleh hasil belajar tinggi. Banyak 

factor yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Salah satu factor tersebut yaitu 

berasal dari guru. Guru dituntut untuk menggunkan strategi yang mampu 

membuat siswa aktif dalam pembelajarannya. Dua di antara strategi pembelajaran 

tersebut yaitu   index card match dengan practice rehearsal pairs. 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui : (1) Perbedaan 

antara strategi pembelajaran index card match dengan practice rehearsal pairs 

terhadap hasil belajar biologi pada materi fotosintesis siswa kelas VIII SMP 

Negeri 2 Colomadu tahun ajaran 2012/2013. (2) Seberapa besar perbedaan antara 

strategi pembelajaran index card match dengan practice rehearsal pairs terhadap 

hasil belajar siswa pada pelajaran biologi  

Jenis dalam penelitian ini yaitu eksperimen. Populasi dalam penelitian ini 

adalah siswa SMP Negeri 2 Colomadu kelas VIII tahun ajaran 2012/2013 yang 

terdiri dari 7 kelas yaitu kelas VIIIA sampai VIIIG, untuk sampel pada kelas 

VIIIA dengan strategi pembelajaran index card match dan 1 kelas dengan strategi 

practice rehearsal pairs pada kelas VIIID. Teknik pengumpulan data 

menggunakan tes dan dokumentasi. Analisi dalam penelitian ini menggunkan uji 

t-test.  

Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu  strategi index card 

match dan practice rehearsal pairs ada perbedaan. Hal ini dapat diketahui melalui 

hasil uji Fbeda diperoleh hasil sebesar 22,207 dengan p = 0,00 atau p < 0,05.  
Bersarnya perbedaan dari Dari hasil Levene's Test for Equality of Variances 

diperoleh hasil uji t test, strategi pembelajaran index card match sebesar 5,164 

dengan p = 0,000 dan strategi pembelajaran practice rehearsal pairs sebesar 

6,427 dengan p = 0,000. Jadi strategi pembelajaran practice rehearsal pairs lebih 

efektif dibandingkan strategi pembelajaran index card match 
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PENDAHULUAN  

Sistem pembelajaran pada dasarnya merupakan cara-cara untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yaitu tercapainya hasil belajar secara maksimal oleh peserta 

didik dalam kegiatan belajar. Hasil belajar merupakan faktor penting dalam proses 

belajar mengajar. Melalui hasil belajar yang dicapai oleh siswa dapat diketahui 

kemampuan siswa dalam memahami materi yang diajarkan guru dan dapat 

menentukan keberhasilan siswa dalam belajarnya. Sementara bagi guru, hasil 

belajar siswa dapat memberikan gambaran keberhasilan dan kualitas guru dalam 

mengajar.  

Sudjana (2004:22) menjelaskan bahwa hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Hasil 

belajar dapat diketahui setelah evaluasi. Hasil evaluasi memperlihatkan tentang 

tinggi atau rendahnya hasil  belajar siswa. Harapan setiap siswa atau guru, siswa 

memperoleh hasil belajar tinggi.  

Pada kenyataannya hasil belajar siswa di berbagai wilayah rendah. 

Berdasarkan hasil perolehan data sekunder hasil  belajar siswa kelas X selama 

satu semester tahun 2012 dapat diketahui bahwa hasil  belajar siswa untuk mata 

pelajaran biologi termasuk rendah dibandingkan mata pelajaran lainnya. Dari hasil 

rata-rata nilai keseluruhan siswa kelas X pada semester ganjil tahun pelajaran 

2011/2012 untuk mata pelajaran biologi sebesar 6,4 dan pada semester genap 

menurun menjadi 5,9. Nilai rata-rata mata pelajaran ini termasuk rendah, karena 

belum memenuhi standar nilai biologi yang harus dicapai siswa sebesar 6,5. 

Sesuai data yang diperoleh dalam wawancara pra penelitian dengan guru bidang 

studi biologi dapat diketahui bahwa nilai rendah siswa pada mata pelajaran biologi 

dipengaruhi oleh ketidakmampuan siswa pada mata pelajaran biologi dan 

pelajaran biologi kurang diminati oleh siswa, sehingga saat pelajaran biologi 

siswa kurang aktif.   

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di kelas VIII SMP Negeri 2 

Colomadu tahun ajaran 2011/2012, guru yang mengajar menggunakan strategi 

yang sifatnya monoton yaitu dengan menggunakan strategi ceramah, kurang lebih 

50% guru mengajar dengan menggunakan strategi ceramah sehingga hampir 75% 



siswa menjadi jenuh. Keadaan seperti ini membuat siswa beranggapan bahwa 

biologi merupakan pelajaran yang membosankan. Akibatnya siswa tidak 

termotivasi dan kurang aktif untuk mempelajari biologi dengan baik sehingga 

hasil belajar yang dicapai rendah.  

Pembelajaran biologi adalah pembelajaran yang menekankan pada 

pemberian pengalaman secara langsung. Karena itu, siswa perlu dibantu untuk 

mengembangkan sejumlah keterampilan proses supaya mereka mampu 

memahami alam sekitar. Keterampilan proses ini meliputi keterampilan 

mengamati dengan seluruh indera, mengajukan hipotesis, menggunakan alat dan 

bahan secara benar dengan mempertimbangkan keselamatan kerja, mengajukan 

pertanyaan, menafsirkan data dan mengkomunikasikan hasil temuan secra 

beragam, dll. Jadi pada dasarnya, pelajaran biologi berupaya untuk membekali 

siswa dengan berbagai kemampuan tentang cara “mengetahui“ dan cara 

“mengerjakan“ yang dapat membantu siswa untuk memahami alam sekitar secara 

mendalam. 

Pembelajaran aktif ( active learning ) adalah aktifitas pembelajaran yang 

berfokus pada peserta didik. Belajar aktif merupakan langkah cepat, 

menyenangkan, mendukung, dan menarik hati dalam belajar untuk mempelajari 

sesuatu yang baik. Belajar aktif membantu untuk mendengar, melihat, 

mengajukan pertanyaan tentang pelajaran tertentu, dan mendiskusikan dengan 

yang lain. Belajar aktif penting bagi siswa dalam memecahkan masalah sendiri, 

menemukan contoh-contoh, mencoba keterampilan-keterampilan, dan 

mengerjakan tugas yang tergantung pada pengetahuan peserta didik yang telah 

memiliki atau yang akan dicapai. Pembelajaran yang aktif adalah dengan 

menerapkan strategi pembelajaran yang tepat. Pemilihan strategi harus sesuai 

dengan materi yang akan diajarkan. Salah satu strategi pembelajaran aktif yaitu 

index card match dengan practice rehearsal pairs. 

Strategi practice rehearsal pairs (praktik berpasangan) adalah salah satu 

strategi yang berasal dari active learning (pembelajaran aktif). Pembelajaran aktif 

adalah suatu pembelajaran yang mengajak peserta didik untuk belajar secara aktif. 

Ketika peserta didik belajar secara aktif, berarti mereka yang mendominasi 



aktifitas pembelajaran. Dengan ini mereka secara aktif menggunakan otak, baik 

untuk menemukan ide pokok dari materi pembelajaran, memecahakan masalah 

atau mengaplikasikan apa yang baru  mereka pelajari ke dalam suatu persoalan 

yang ada dalam kehidupan nyata. Peserta didik diajak untuk turut serta dalam 

semua proses pembelajaran, tidak hanya mental tetapi juga melibatkan fisik. 

Sehingga diharapkan peserta didik merasakan suasana yang lebih menyenangkan 

dan hasil belajar pun dapat maksimal (Zaini, dkk., 2008:84).  

Strategi index card match (mencari pasangan) adalah suatu strategi 

pembelajaran yang mengajak siswa untuk belajar aktif dan bertujuan agar siswa 

mempunyai jiwa kemandirian dalam belajar serta menumbuhkan daya kreatifitas. 

Strategi ini bisa digunakan sebagai strategi alternatif yang dirasa lebih memahami 

karateristik siswa. Karakteristik yang dimaksud adalah siswa menyukai belajar 

sambil bermain, maksudnya dalam proses belajar mengajar guru harus bisa 

membuat siswa merasa tertarik dan senang terhadap materi yang disampaikan 

sehingga nantinya tujuan pembelajaran dapat di capai. 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui  prestasi belajar 

siswa yang pembelajarannya menggunakan strategi index card match dan practice 

rehearsal pairs terhadap hasil belajar biologi pada materi fotosintesis siswa kelas 

VIII SMP Negeri 2 Colomadu tahun ajaran 2012/2013 

 

 

METODE PENELITIAN 

  Jenis eksperimen dalam penelitian ini terdiri dari dua kelompok, yaitu 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen pada strategi 

pembelajaran index card  match dan kelompok kontrol strategi pembelajaran 

practice rehearsal pairs. 

Berdasar rancangan penelitian yang sudah diuraikan di atas maka desain 

penelitian yang digunakan adalah Pretest Posttest Control Group Design  

(Sukmadinata, 2004: 203). 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMP Negeri 2 Colomadu kelas 

VIII tahun ajaran 2012/2013 yang terdiri dari 7 kelas yaitu kelas VIIIA sampai 



VIIIG berjumlah 262 siswa. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa laki-laki 

dan perempuan di SMP Negeri 2 Colomadu, yang ditentukan dengan cara cluster 

sampel. Teknik pengumpulan data dengan jenis tes yaitu jenis pilihan ganda dan 

dokumentasi. 

 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Validitas dan Reliabilitas 

Item dikatakan valid karena xyr hitung  xyr tabel, sedangkan yang tidak 

valid karena xyr hitung ≤ xyr tabel. Koefisien besarnya angka validitas xyr antara 

0,375 – 0,566 

Hasil uji reliabilitas diperoleh hasil 11r hitung = 0,586 dari hasil ini 

dinyatakan tes biologi untuk materi fotosintesis dinyatakan reliabel, karena 

11r hitung  11r tabel atau 0,586 > 0,349. Jadi dapat disimpulkan bahwa uji item 

untuk tes biologi untuk materi fotosintesis dinyatakan valid 15 item dan reliabel. 

Hasil uji validitas antara 0,375 – 0,566 dan hasil reliabilitas 0,586 termasuk 

cukup. 

 

2. Uji normalitas 

Tabel 

Hasil Normalitas 
 

 Kolmogorow 

Smirnov Z 

Asymp. Sig. Interpretasi 

Practice  Rehearsal Pairs 1,541 0,067 Normal 

Index Card Match 1,085 0,189 Normal 
 

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa hasil pembelajaran 

Practice  Rehearsal Pairss dengan Kolmogorow Smirnov Z sebesar 1,541 dan 

Asymp. Sig 0,067. Hasil pembelajaran Index Card Match dan Practice  Rehearsal 

Pairss dinyatakan normal karena hasil Asymp. Sig. > 0,05. Hasil pembelajaran 

index card match dengan Kolmogorow Smirnov Z sebesar 1,085 dan Asymp. Sig 

0,189 

 

 

 



3. Uji homogenitas varians 

Hasil uji homogenitas antara dua kelompok tersebut melalui uji Fbeda 

diperoleh hasil sebesar 2,050 dengan p = 0,85 atau p > 0,05 sehingga hasil tes 

belajar siswa dalam pelajaran biologi pada materi fotosintesis  dinyatakan 

homogen. 

Tabel 

Hasil Uji Homogenitas 
 

 Fhitung Sig Interpretasi 

Hasil belajar 

Biologi  

2,050 0,085 Homogen 

 
 

4. Uji Hipotesis 

Tabel 

Hasil Uji t-test dan Hasil Perbedaan 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dari tabel 4.5 tersebut dapat diketahui bahwa hasil analisis menggunakan 

analisis melalui uji t diperoleh hasil Levene's Test for Equality of Variances 

diperoleh hasil uji t ada perbedaan antara pembelajaran index card match dengan 

pembelajaran practice  rehearsal pairs. Perbedaan tersebut ditunjukkan hasil t test 

index card match sebesar 5,164 dengan p = 0,000 dan pembelajaran strategi 

practice  rehearsal pairs sebesar 6,427 dengan p = 0,000. Dengan demikian, 

hipotesis yang menyatakan ada perbedaan antara pembelajaran strategi  index 

card match dengan pembelajaran strategi  practice  rehearsal pairs terhadap hasil 

belajar siswa pada pelajaran Biologi dengan materi fotosintesis, diterima.  

Dari hasil tersebut, maka hipotesis kedua yang menyatakan pembelajaran 

strategi  practice rehearsal pairs lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran 

Levene's Test for Equality of Variances 

 

t df Sig. (2-tailed) 

6.427 71 .000 

5.164 57.591 .000 



strategi  index card match terhadap hasil belajar siswa pada pelajaran Biologi 

dengan materi fotosintesis.  

 

5. Pembahasan  

Hasil uji diperoleh hasil Levene's Test for Equality of Variances) 

menunjukkan ada perbedaan antara pembelajaran index card match dengan 

pembelajaran practice rehearsal pairs. Perbedaan tersebut ditunjukkan hasil t test 

index card match sebesar 5,164 dengan p = 0,000 dan pembelajaran strategi 

practice  rehearsal pairs sebesar 6,427 dengan p = 0,000. Dengan demikian, 

hipotesis yang menyatakan ada perbedaan antara pembelajaran strategi  index 

card match dengan pembelajaran strategi  practice  rehearsal pairs terhadap hasil 

belajar siswa pada pelajaran Biologi dengan materi fotosintesis, diterima. 

Belajar memerlukan keterlibatan mental dan kerja siswa sendiri, 

penjelasan dan pemeragaan semata tidak akan membuahkan hasil belajar yang 

optimal, karenanya diperlukan suatu strategi yang dapat mendukung atau 

meningkatkan keberhasilan dalam proses pembelajaran. Dalam memilih suatu 

strategi, hendaknya dapat mengajak peserta didik untuk belajar secara aktif. 

Ketika peserta didik pasif atau hanya menerima pelajaran dari guru, ada 

kecenderungan untuk cepat melupakan pelajaran yang telah diberikan. 

Strategi pembelajaran practice  rehearsal pairs merupakan suatu strategi 

pembelajaran bagian dari active learning. Strategi ini didesain untuk 

meningkatkan rasa tanggung jawab siswa secara mandiri dan menuntut saling 

ketergantungan yang positif terhadap teman pasangannya, karena setiap kelompok 

bertanggung jawab untuk menguasai materi pelajaran yang telah ditentukan dan 

dapat melakukan diskusi  bersama teman.  

Bagi yang sudah timbul rasa tanggung jawab mempengaruhi minat siswa 

untuk belajar dengan serius dan berusaha untuk mengikuti pola kegiatan yang 

dilakukan oleh teman dalam kelompok. Minat belajar siswa menjadi tingkat.   

Menurut Reber (dalam Syah, 2010) minat dipengaruhi oleh pemusatan 

perhatian, keingintahuan, motivasi, dan kebutuhan, sehingga memberi pengaruh 

terhadap aktivitas belajar. Siswa yang mempunyai minat dapat menumbuhkan 



semangat belajar. Oleh karena itu, dalam belajar di kelas, seorang guru perlu 

membangkitkan minat siswa agar tertarik terhadap materi pelajaran yang 

diberikannya. Untuk membangkitkan minat belajar siswa, guru dapat melakukan 

banyak cara. Antara lain, pertama, guru membuat materi yang akan diajarkan 

kepada siswa semenarik mungkin dan tidak membosankan, baik dari bentuk buku 

materi dan desain pembelajaran yang melibatkan seluruh domain belajar siswa 

(kognitif, afektif, psikomotorik) sehingga siswa menjadi aktif. 

Keaktifan dan sikap siswa dalam pembelajaran dipengaruhi pula oleh 

strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru. Proses pembelajaran antara 

practice  rehearsal pairs dengan index card match berbeda. Perbedaan 

pelaksanaan dalam menggunakan metode berpengaruh terhadap kemampuan 

siswa dalam memahami materi. Pemahaman materi untuk index card match hanya 

tim ahli yang mampu menguasai bermacam-macam materi, sedangkan tim asal 

hanya memahami satu materi yang dibawa oleh anggota tim yang menjadi tim 

ahli. Untuk strategi  practice  rehearsal pairs semua siswa yang ada di kelas dapat 

memahami materi yang berbeda-beda, karena masing-masing kelompok dengan 

materi yang berbeda menyampaikan kepada siswa seluruh kelas.  

Perbedaan dalam memahami materi berpengaruh terhadap hasil belajar 

siswa, karena setiap siswa memiliki perbedaan kemampuan dalam menerima 

pelajaran. Hamalik (2003: 179-180) menjelaskan bahwa individu adalah suatu 

kesatuan yang masing-masing memiliki ciri khasnya, dan karena itu tidak ada dua 

individu sama, satu dengan yang lainnya berbeda. Ini dapat disebut sebagai suatu 

kepastian dan kenyataan. Perbedaan individual dapat dilihat dari inteligensi. Siswa 

yang memiliki inteligensi yang tinggi bekerja lebih cepat dan membutuhkan 

waktu sedikit dalam belajar. Siswa yang kurang tingkat kecerdasannya umumnya 

belajar lebih lamban dan memerlukan banyak latihan untuk belajar. Pelaksanaan 

index card match merupakan pembelajaran aktif yang diharapkan dapat 

menimbulkan kegiatan belajar yang menarik dan menyenangkan sehingga siswa 

dapat memahami konsep fisika dan membantu daya ingat siswa dalam jangka 

waktu lama. Index card match merupakan salah satu strategi menarik yang 

digunakan untuk mereview materi yang telah dibahas. Zaini, dkk., (2008). 



Ada tim ahli dan asal strategi  practice  rehearsal pairs tidak ada. Strategi  

practice  rehearsal pairs menyampaikan materi dari hasil diskusi kelompok ke 

kelompok lain. Perbedaan menimbulkan pemahaman yang berbeda pula, karena 

intelegensi masing-masing siswa berbeda sehingga prestasi belajar yang diperoleh 

siswa juga berbeda.   

Faktor-faktor belajar adalah peristiwa belajar yang terjadi pada diri 

pembelajar, yang dapat diamati dari perbedaan perilaku sebelum dan sesudah 

berada di dalam proses belajar, sebab dalam makna belajar adalah adanya 

perubahan perilaku seseorang kearah yang lebih baik dalam melaksanakan 

pembelajaran. Faktor yang mempengaruhi seseorang dalam belajar itu banyak 

jenisnya. Faktor-faktor belajar itupun dibagi menjadi dua bagian yaitu faktor 

intern yang berasal dari dalam dan faktor eksteren atau berasal dari luar. Faktor 

luar banyak dipengaruhi dari dalam diri siswa itu sendiri dan faktor eksternal 

dipengaruhi oleh lingkungan, baik itu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah 

dan lingkungan masyarakat. Antar kedua faktor itu masing-masing bisa 

mempengaruhi seseorang untuk meningkatkan prestasinya yang diperoleh dengan 

cara belajar (Sudjana, 2004: 16). 

Perbedaan pembelajaran index card match dan practice  rehearsal pairs 

tersebut sesuai dengan hasil dari mean pada pembelajaran index card match 

sebesar 7.0833 dan pembelajaran practice  rehearsal pairs sebesar 8.8919. Dari 

hasil tersebut, maka hipotesis kedua yang menyatakan pembelajaran strategi  

practice  rehearsal pairs lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran strategi  

index card match terhadap prestasi belajar siswa pada pelajaran Biologi dengan 

materi fotosintesis. 

Pembelajaran strategi  index card match dan strategi  pembelajaran 

practice  rehearsal pairs ada perbedaan dalam proses pelaksanaannya. Perbedaan 

tersebut menurut Silberman (2009: 168-170), bahwa dalam pembelajaran index 

card match proses pembelajaran diawali dengan pemilihan materi, pembagian 

kelompok, masing-masing kelompok diberi materi yang berbeda, setiap kelompok 

memiliki wakil untuk menjelaskan materi yang diperoleh kepada wakil lain dalam 

satu kelompok baru. Adapun pembelajaran practice  rehearsal pairs yang juga 



menurut Silberman (2009: 173-174) yaitu menentukan sub materi, membagi 

kelompok berdasarkan jumlah sub materi, setiap kelompok diberi waktu untuk 

untuk merencanakan dan mempersiapkan metode, serta strategi untuk 

menjelaskan kepada teman satu kelas dengan menggunakan media pembelajaran 

yang sesuai dengan materi.  

Adanya perbedaan pelaksanaan strategi  pembelajaran index card match 

dan strategi  pembelajaran practice  rehearsal pairs tersebut berpengaruh terhadap 

pemahaman siswa tentang materi pelajaran. Strategi  pembelajaran practice 

rehearsal pairs dapat meningkatkan pemahaman siswa dibandingkan strategi  

pembelajaran index card match, karena dalam pembelajaran practice  rehearsal 

pairs siswa memberikan pengajaran dua kali, yaitu secara kelompok dan secara 

bersamaan di depan kelas. Strategi  practice  rehearsal pairs setiap anggota 

kelompok melakukan diskusi terlebih dahulu, kemudian menyampaikan materi 

kepada teman dalam satu kelas, sehingga pemahaman yang mendalam dapat 

diperoleh melalui strategi  practice  rehearsal pairs. 

 

KESIMPULAN 

Strategi pembelajaran index card match dan practice rehearsal pairss 

merupakan pembelajaran yang dapat membuat siswa aktif dan dapat membantu 

siswa dalam memahami materi pelajaran. Artinya siswa yang aktif dalam 

pembelajaran akan mudah memahami materi yang diajarkan guru dan siswa 

cukup menyukai penerapan kedua teknik pembelajaran tersebut.  

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, penelitian ini 

dapat disimpulkan bahwa strategi index card match dan practice rehearsal pairs 

ada perbedaan.  Hal ini dapat diketahui melalui hasil uji Fbeda diperoleh hasil 

sebesar 22,207 dengan p = 0,00 atau p < 0,05. Bersarnya perbedaan dari Dari hasil 

Levene's Test for Equality of Variances diperoleh hasil uji t test, strategi 

pembelajaran index card match sebesar 5,164 dengan p = 0,000 dan strategi 

pembelajaran practice rehearsal pairs sebesar 6,427 dengan p = 0,000. Jadi 

strategi pembelajaran practice rehearsal pairs lebih efektif dibandingkan strategi 

pembelajaran index card match. 



SARAN 

1. Bagi Guru 

Guru diharapkan mempunyai pengetahuan dan kemampuan yang cukup 

untuk memilih metode ataupun teknik pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan 

materi yang akan diajarkan sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Selain itu, guru juga disarankan untuk dapat memotivasi siswa untuk aktif dalam 

pembelajaran.  

2. Bagi Sekolah  

Mengingat hasil strategi pembelajaran index card match dengan strategi 

pembelajaran practice rehearsal pairs ada perbedaan dan  strategi pembelajaran 

practice rehearsal pairs hasil lebih baik, maka  bagi sekolah disarankan untuk 

lebih sering menggunakan strategi pembelajaran practice rehearsal pairs, 

khususnya untuk materi bidang studi biologi, sehingga proses pembelajaran di 

sekolah dapat meningkat lebih baik. 

3. Bagi Siswa 

Bagi siswa disarankan untuk ikut berpartisipasi dalam pembelajaran, sebab 

dengan ikut aktif dalam pembelajaran siswa akan memperoleh pengalaman dan 

pengetahuan yang baru dalam memahami pelajaran 

4. Bagi Peneliti selanjutnya 

Peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan strategi pembelajaran 

Index Card Match dan strategi pembelajaran Practice  Rehearsal Pairss pada 

topik maupun mata  pelajaran yang lain, sehingga dapat  meningkatkan motivasi 

belajar yang lebih baik lagi bagi siswa. 
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