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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan  untuk meningkatkan sikap kerja keras dan kemandirian 

siswa dalam pembelajaranan matematika dengan menerapkan  strategi pembelajaran 

Talking Stick. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Subjek penerima tindakan 

adalah siswa kelas VIIB MTs Al Hidayah Genengadal Toroh yang berjumlah 35 siswa dan 

subjek pemberi tindakan adalah peneliti yang berkolaborasi dengan guru matematika. 

Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, catatan lapangan dan 

dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, pemaparan data dan 

penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan sikap kerja keras 

dan kemandirian siswa dalam pembelajaran matematika. Hal ini dapat dilihat dari indikator-

indikator kerja keras: 1) adanya upaya dengan gigih untuk berkompetisi yang sehat sebelum 

tindakan 5,7% setelah dilakukan tindakan 25,7%, 2) tidak putus asa dalam menghadapi 

masalah sebelum tindakan 11,4% setelah dilakukan tindakan menjadi 22,8%, 3) 

menyelesaikan semua tugas yang diberikan sebelum tindakan 17% setelah dilakukan 

tindakan menjadi 42,8%. Selain itu, kemandirian siswa dapat dilihat dari indikator: 1) tidak 

mengharapkan bantuan saat ulangan sebelum tindakan 8,5% setelah dilakukan tindakan 

menjadi 17%, 2) menyelesaikan tugas secara mandiri sebelum tindakan 5,7% setelah 

dilakukan tindakan menjadi 22,8%, 3) adanya motifasi untuk menumbuhkan rasa percaya 

diri dengan mempresentasikan hasil tugas sebelum tindakan 5,7% setelah dilakukan 

tindakan menjadi 20%. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa penerapan model 

pembelajaran Talking Stick dapat meningkatkan sikap kerja keras dan kemandirian siswa. 
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PENDAHULUAN 

Matematika dalam hal ini merupakan salah satu bidang studi yang menduduki 

peranan penting dalam dunia pendidikan, akan tetapi kebanyakan orang memandang 

matematika sebagai mata pelajaran yang sulit dan kurang diminati oleh banyak siswa. Oleh 

sebab itu peran guru sangat berpengaruh terhadap keadaan siswa yang merasa kesulitan dan 

tidak mampu memahami atau mengerjakan soal matematika pada saat pembelajaran 

matematika. Pada saat mengerjakan soal matematika tersebut siswa dituntut untuk bekerja 

keras dan memiliki kemandirian yang tinggi supaya kualitas pembelajaran maematika itu 

sendiri dapat meningkat. 

 Kerja keras dan kemandirian siswa sangatlah diperlukan untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran dan secara tidak langsung akan berdampak pada kualitas siswa itu 

sendiri. Kemandirian merupakan sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada 

orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas (Muhammad Mustari, 2011: 93). Siswa yang 

memiliki kemandirian belajar, maka akan dapat melakukan tugasnya sendiri dengan baik 

dan tidak bergantung kepada orang lain. Untuk menanamkan kemandirian kepada siswa, 

kita harus belajar membiarkan mereka, dan tidak membiasakan siswa tergantung dengan 

kita. Untuk memulai kemandirian diperlukan kerja keras dalam mencapainya.  

Menurut Sri Narwanti (2011: 29) kerja keras adalah perilaku yang menunjukkan 

upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta 

menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Siswa yang bekerja keras dalam melakukan 

tugas-tugas dari gurunya akan memperoleh hasil yang memuaskan dan tidak mudah lupa 

maupun terbengkalai tugas yang telah diberikan kepadanya. Sekarang ini sikap kerja keras 

dan kemandirian siswa dirasa kurang, sebagian dari siswa-siswa tersebut masih 

menggantungkan pekerjaan atau tugas yang diberikan guru kepada salah satu siswa yang 

lebih pandai. 

Berdasarkan hasil pengamatan awal di MTs Al Hidayah Genengadal Toroh 

diperoleh keragaman masalah diantaranya adalah kerja keras dan kemandirian siswa yang 

masih rendah. Rendahnya kerja keras siswa antara lain adalah:  1) adanya upaya dengan 

gigih untuk berkompetisi yang sehat ada 2 siswa (5,7%), 2) tidak putus asa dalam 

menghadapi masalah terdapat 4 siswa (11,4%), 3) menyelesaikan tugas yang diberikan 

terdapat 6 siswa (17%). Rendahnya kemandirian siswa antara lain adalah: 1) tidak 

mengharapkan bantuan saat ulangan  terdapat 3 siswa  (8,5%), 2) menyelesaikan tugas 

secara mandiri terdapat 2 siswa (5,7%), 3) adanya motifasi untuk menumbuhkan rasa 

percaya diri dengan mempresentasikan hasil tugas terdapat 2 siswa (5,7%). 



Permasalahan tentang sikap kerja keras dan mandiri siswa menjadi perhatian pada 

masa pendidikan sekarang ini. Sumiyati (2012) dalam penelitiannya  menyimpulkan bahwa 

cara menumbuhkan karakter bekerja keras dan pantang menyerah pada siswa IPS SMA N 1 

TEMPEL adalah dengan: penguatan materi prasyarat, pemberian motivasi, pendampingan 

guru, penyampaian materi pembelajaran yang sedikit demi sedikit, dan pemberian latihan 

soal yang banyak dan berulang-ulang 

Tahar (2006) dalam penelitiannya mengkaji tentang hubungan kemandirian belajar 

dan hasil belajar pada pendidikan jarak jauh dengan metode survey dalam bentuk korelasi. 

Tahar dalam penelitian menyimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara kemandirian 

belajar dengan hasil belajar. 

Kerja keras dan kemandirian siswa yang rendah sering disebabkan oleh banyak hal 

diantaranya adalah banyak siswa yang terlanjur beranggapan bahwa pelajaran matematika 

itu sulit sehingga membuat mereka malas belajar. Selain itu, siswa kurang dilibatkan dalam 

proses pembelajaran karena masih banyak guru yang menggunakan strategi pembelajaran 

konvensional.  

Berdasarkan akar penyebab di atas dapat ditunjukkan alternatif tindakan yang dapat 

digunakan untuk mengatasi masalah-masalah di atas, yaitu dengan menerapkan model 

pembelajaran yang tepat. Penerapan model pembelajaran ini akan membuat siswa ikut aktif 

berpartisipasi dalam proses pembelajaran, sehingga suasana pembelajaran akan menjadi 

lebih menarik dan menyenangkan. Salah satu strategi pembelajaran yang dapat digunakan 

untuk meningkatkan kerja keras dan kemandirian siswa adalah strategi pembelajaran 

Talking Stick. 

Strategi Talking Stick adalah salah satu strategi pendukung pengembangan 

pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif mempunyai lima unsur, yang salah 

satunya yaitu diskusi. Siswa yang biasanya kurag mandiri dan tidak mau bekerja keras akan 

bertindak pasif. Pembelajaran yang menggunakan strategi Talking Stick selain dapat 

membantu meningkatkan sikap kerja keras dan kemandirian siswa, dalam pembelajaran ini 

juga menciptakan suasana yang menyenangkan. 

Menurut Agus Suprijono (2013: 109-110) langkah-langkah pembelajaran Talking 

Stick antara lain: 1) guru menyampaikan materi pokok yang akan dipelajari, kemudian 

memberikan kesempatan para siswa untuk membaca dan mempelajari mata pelajaran,  2) 

guru meminta kepada siswa menutup bukunya dan mengambil tongkat yang telah 

dipersiapkan sebelumnya, 3) guru memberikan tongkat kepada salah satu siswa, setelah itu 

guru memberikan pertanyaan dan siswa yang menerima tongkat tersebut wajib 



menjawabnya, demikian sampai sebagian besar siswa mendapat bagian untuk menjawab 

setiap pertanyaan dari guru. Ketika stick (tongkat) bergulir dari peserta didik kepeserta didik 

lainnya, seyogyanya diiringi music, 4) guru memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk melakukan refleksi, 5) guru memberikan ulasan terhadap seluruh jawaban yang 

diberikan siswa, 6) guru bersama siswa merumuskan kesimpulan. 

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, peneliti merumuskan hipotesis yaitu 

penerapan strategi Talking Stick dapat meningkatkan sikap kerja keras dan kemandirian 

belajar matematika siswa kelas VIIB semester genap MTs Al Hidayah Genengadal Toroh 

tahun ajaran 2013/2014. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan strategi Talking Stick dan 

untuk meningkatkan sikap kerja keras dan kemandirian siswa dalam pembelajaran 

matematika siswa kelas VII semester genap MTs Al Hidayah Genengadal Toroh tahun 

ajaran 2013/2014. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) adalah penelitian yang mengombinasikan prosedur penelitian dengan tindakan 

yang dilakukan dalam suatu usaha seseorang untuk memahami apa yang sedang terjadi, 

sambil terlibat dalam sebuah proses perbaikan dan perubahan (Hopkins dalam Sutama, 

2010:15). Langkah-langkah dalam penelitian ini terdiri dari:  1) perencanaan (planning), 2) 

pelaksanaan (action), 3)  pengumpulan (observing), 4) menganalisis data atau informasi 

untuk memutuskan sejauh mana kelebihan atau kelemahan tindakan tersebut (reflecting). 

Penelitian ini dilakukan di MTs Al Hidayah Genengadal Toroh yang beralamatkan 

di desa Genengadal, kecamatan Toroh, kabupaten Grobogan. Alokasi waktu penelitian 

selama 2 bulan, yaitu bulan Desember 2013 sampai bulan januari 2014. Penelitian ini 

mengambil sampel kelas VIIB MTs Al Hidayah Genengadal Toroh sebanyak 35 siswa. 

Dalam penelitian ini, peneliti sebagai pengamat dan guru sebagai pemberi tindakan dan 

siswa sebagai penerima tindakan. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui 

observasi, wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Dalam penelitian ini observasi 

dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap kegiatan pembelajaran guru dalam 

mengimplementasikan strategi Talking Stick. Data observasi diperoleh dengan jalan melihat 

dan mengamati kegiatan siswa dan guru saat proses pembelajaran berlangsung. Wawancara 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak berstruktur, dimana yang 



diwawancarai adalah guru  matematika kelas VIIB MTs Al Hidayah Genengadal Toroh 

untuk mengumpulkan data awal sebelum dilakukan penelitian. Catatan lapangan diperoleh 

dengan mengamati dan mencatat jalannya proses pembelajaran yang meliputi apa yang akan 

dilakukan guru matematika saat mengajar (tindak mengajar) dan bagaimana siswa merespon 

tindakan guru pada saat proses pembelajaran berlangsung (tindak belajar). Dokumentasi 

yang dilakukan dalam penelitian ini adalah berupa rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

yang digunakan pada saat pembelajaran, data sekolah, daftar nama siswa dan foto proses 

pembelajaran penelitian. 

Validitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik 

triangulasi. Menurut Kunandar (2011: 125) triangulasi adalah teknik pengumpulan data 

yang menggunakan berbagai sumber untuk meningkatkan mutu data dengan cara cek silang 

untuk menjamin pemantapan dan kebenaran data yang dikumpulkan dan dicatat dalam 

penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi 

teknik. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini  terdiri dari 1) reduksi data, 

merupakan proses menyeleksi, menentukan fokus, menyederhanakan, meringkas, dan 

mengubah bentuk data lengkap yang ada dalam catatan lapangan , 2) pemaparan data, 

dalam penelitian ini pemaparan data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, tabel 

dan grafik, 3) penarikan kesimpulan, pada penelitian ini kesimpulan diambil dengan 

membandingkan data pada saat kondisi awal dengan data pada saat kondisi akhir setelah 

penelitian serta dilihat dari pencapaina indikator. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti dan guru matematika kelas VIIB 

MTs Al Hidayah Genengadal Toroh mulai dari tindakan putaran I sampai dengan tindakan 

pada putaran II menggunakan strategi pembelajran Talking Stick menunjukkan adanya 

peningkatan. Langkah-langkah strategi pembelajaran Talking Stick itu sendiri adalah 

sebagai berikut: 1) guru menyampaikan materi pokok yang akan dipelajari, kemudian 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk membaca dan mempelajari mata pelajaran, 2) 

Guru meminta kepada siswa untuk menutup bukunya dan mengambil tongkat yang telah 

dipersiapkan sebelumnya, 3) Guru memerikan tongkat kepada salah satu siswa, setelah itu 

guru memberikan pertanyaan dan siswa yang menerima tongkat tersebut wajib 

menjawabnya, demikian sampai sebagian besar siswa mendapat bagian untuk menjawab 

setiap pertanyaan dari guru. Ketika tongkat bergulir dari peserta didik lainnya, seyogyanya 



diiringi musik, 4) guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan 

refleksi, 5) guru memberikan ulasan terhadap seluruh jawaban yang diberikan siswa, 6) 

guru bersama peserta didik merumuskan kesimpulan.         

Adapun data-data yang diperoleh mengenai peningkatan kerja keras siswa dalam 

pembelajaran matematika melalui strategi pembelajaran Talking Stick dari sebelum tindakan 

sampai dengan tindakan kelas putaran II dapat disajikan dalam tabel berikut. 

 

Tabel 1 

Data  Peningkatan Kerja Keras  Siswa Kelas VIIB 

MTs Al Hidayah Genengadal Toroh 

 

No. Indikator Penelitian Sebelum 

Tindakan 

Putaran I Putaran II 

1. Adanya upaya dengan 

gigih untk 

berkompetisi yang 

sehat. 

 5,7%  5,7%  25,7% 

2. Tidak putus asa dalam 

menghadapi masalah. 

 11,4%  14,3%  22,8% 

3. Menyelesaikan semua 

tugas yang diberikan. 

 17%  22,8%  42,8% 

 

Adapun data-data yang diperoleh mengenai peningkatan kemandirian siswa dalam 

pembelajaran matematika melalui strategi pembelajaran Talking Stick dari sebelum tindakan 

sampai dengan tindakan kelas putaran II dapat disajikan dalam tabel berikut. 

 

 

 

 

 



Tabel 2 

Data Hasil Peningkatan Kemandirian  Siswa Kelas VIIB 

MTs Al Hidayah Genengadal Toroh 

 

No. Indikator Penelitian Sebelum 

Tindakan 

Putaran I Putaran II 

1. Tidak mengharapkan 

bantuan saat ulangan. 

 8,5%  8,5%  17% 

2. Menyeesaikan tugas 

secara mandiri. 

 5,7%  5,7%  22,8% 

3. Adanya motifasi untuk 

menumbuhkan rasa 

percaya diri dengan 

mempresentasikan 

hasil tugas. 

5,7% 11,4% 20% 

 

Berdasarkan pada tabel di atas, pada putaran I peningkatan indikator-indikator sikap 

kerja keras dan kemandirian siswa sudah mulai terlihat dibanding sebelum tindakan, tetapi 

peningkatannya belum terlalu memuaskan dan masih terdapat satu indikator yang belum 

meningkat dalam indikator kerja keras yaitu pada sungguh-sungguh. Pada indikator 

kemandirian yang belum meningkat pada indikator penyelesaian tugas secara mandiri dan 

percaya pada kemampuan diri sendiri. Putaran II mengacu pada putaran I telah mengalami 

perbaikan agar putaran II lebih baik dari pada putaran I. Perbaikan pada putaran I yang telah 

diterapkan pada putaran II memberikan hasil yang cukup memuaskan. Prosentase indikator–

indikator kerja keras dan kemandirian siswa menunjukkan peningkatan semua. Indikator 

kerja keras tersebut adalah adanya upaya dengan gigih untuk berkompetisi yang sehat, tidak 

putus asa dalam menghadapi masalah dan menyelesaikan tugas yang diberikan. Indikator 

kemandirian yang diamati adalah tidak mengharapkan bantuan saat ulangan, menyelesaikan 

tugas secara mandiri, dan adanya motifasi menumbuhkan rasa percaya diri dengan 

mempresentasikan hasil tugas. 



Strategi pembelajaran yang sesuai dan  yang digunakan sangat berpengaruh terhadap 

upaya peningkatan sikap kerja keras dan kemandirian siswa. Dalam penelitian ini peneliti 

menerapkan strategi pembelajaran Talking Stick. Dengan menerapkan model pembelajaran 

Talking Stick dapat meningkatkan sikap kerja keras dan kemandirian siswa. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Amin 

Fauzi (2011) dalam penelitiannya mengkaji tentang penerapan pendekatan pembelajaran 

metakognitif untuk meningkatkan kemampuan koneksi matematis dan kemandirian belajar 

siswa. Dalam penelitiannya Muhammad Amin Fauzi menyimpulkan bahwa 1) secara 

keseluruhan Kemampuan koneksi matematis (KKM) dan Kemandirian Belajar Siswa (KBS) 

yang mendapat mendapat pembelajaran dengan pendekatan metakognitif group (PPMG) 

dan pembelajaran dengan pendekatan metakognitif klasikal (PPMK) memperoleh 

peningkatan yang secara signifikan lebih tinggi dari pada siswa yang mendapat pelajaran 

konvensional. Namun demikian N-Gain KKM siswa yang mendapat pembelajaran 

PPMGdan pembelajaran PB termasuk dalam kategori rendah. 2) Tidak terdapat interaksi 

antara pendekatan pembelajaran (PPMG, PPMK dan PB) dengan level sekolah (tinggi dan 

sedang) atau pendekatan pembelajaran dengan KAM terhadap peningkatan kemampuan 

koneksi matematis siswa. 3) Terdapat interaksi antara pendekatan pembelajaran dengan 

level sekolah terhadap peningkatan kemandirian belajar siswa namun tidak terdapat 

interaksi antara pendekatan pembelajaran dengan kemampuan awal matematika terhadap 

peningkatan kemandirian belajar matematika siswa. 

Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Abd Qohar (2011) dalam 

penelitiannya mengkaji tentang tingkat kemandirian belajar matematika siswa SMP dalam 

pembelajaran matematika dengan pendekatan Reciprocal Teaching dan dilakukan 

menggunakan desain perbandingan kelompok statik, kelompok eksperimen mendapatkan 

pembelajaran Reciprocal Teaching dan kelompok control mendapat pembelajaran 

konvensional. Abd Qohar dalam penelitian ini menyimpulkan hasil analisis data 

menunjukkan bahwa: 1) siswa dengan pembelajaran Reciprocal Teaching mempunyai 

kemandirian belajar matematika lebih baik dari pada konvensional, baik ditinjau dari 

keseluruhan, level sekolah, maupun kemampuan awal matematika (KAM), tetapi 

peningkatan tersebut tidak signifikan pada sekolah level atas dan/atau KAM tertinggi, 2) 

Tidak terdapat interaksi antara pembelajaran dan KAM terhadap kemandirian belajar 

matematika siswa. 

Penelitian yang dilakukan oleh Tahar (2006) dalam penelitiannya mengkaji tentang 

hubungan kemandirian belajar dan hasil belajar pada pendidikan jarak jauh dengan metode survey 



dalam bentuk korelasi. Tahar dalam penelitian menyimpulkan bahwa terdapat hubungan positif 

antara kemandirian belajar dengan hasil belajar. 

Sumiyati (2012) dalam penelitiannya mengkaji tentang sikap kerja keras dan 

pantang menyerah pada siswa kelas XII IPS SMA N 1 TEMPEL. Hasil penelitian tersebut  

menyimpulkan bahwa cara menumbuhkan karakter bekerja keras dan pantang menyerah 

pada siswa IPS SMA N 1 TEMPEL adalah dengan : penguatan materi prasyarat, pemberian 

motivasi, pendampingan guru, penyampaian materi pembelajaran yang sedikit demi sedikit, 

dan pemberian latihan soal yang banyak dan berulang-ulang. 

Hadwin (2011) dalam penelitiannya mengkaji tentang penerapan model 

pembelajaran Talking Stick dan model pebelajaran Course Review Horay untuk melihat 

perbedaan hasil belajar. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode 

eksperimen, untuk pengumpulan datanya digunakan teknik tes dan dokumentasi. Hadwin 

dalam penelitian ini menyimpulkan adanya perbedaan hasil belajar IPS terpadu (Geografi) 

siswa yang diajardengan model pembelajaran Talkig Stick dan model pembelajaran Course 

Review Horay di kelas VII SMP Nurul Iman Palembang. 

Berdasarkan tindak belajar mengajar yang dilakukan dengan menerapkan strategi 

pembelajaran Talking Stick dapat menjadikan siswa lebih perhatian dalam pembelajaran,  

menjadikan siswa lebih mandiri dalam melaksanakan tugas dan mengerjakan ulangan, dapat 

menjadikan siswa percaya diri untuk mempresentasikan hasil tugas di depan kelas, sehingga 

dengan penerapan strategi pembelajaran Talking Stick dapat meningkatkan kerja keras dan 

kemandirian siswa dalam pembelajaran matematika. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti, diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut: Strategi pembelajaran Talking Stick dapat meningkatkan sikap kerja 

keras dalam pembelajaran matematika bagi siswa kelas VIIB MTs Al Hidayah 

Genengadal Toroh semester genap tahun ajaran 2013/2014. Terbukti dari meningkatnya 

indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur sikap kerja keras siswa. Indikator 

tersebut adalah adanya upaya dengan gigih untuk berkompetisi yang sehat, tidak putus 

asa dalam menghadapi masalah, dan menyelesaikan tugas yang diberikan. 

Strategi pembelajaran Talking Stick dapat meningkatkan  kemandirian siswa dalam 

pembelajaran matematika bagi siswa kelas VIIB MTs Al Hidayah Genengadal Toroh 

semester genap tahun ajaran 2013/2014. Terbukti dari meningkatnya indikator-indikator 

yang digunakan untuk mengukur kemandirian siswa. Indikator tersebut adalah tidak 



mengharapkan bantuan saat ulangan, menyelesaikan tugas secara mandiri, dan adanya 

motifasi untuk menumbuhkan rasa rasa percaya diri dengan mempresentasikan hasil 

tugas.       

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas VIIB MTs Al Hidayah Genengadal 

Toroh , dapat diajukan saran dalam upaya peningkatan kerja keras dan kemandirian 

siswa dalam pembelajaran matematika yaitu sebagai berikut: 1) kepala sekolah harus 

dapat menjadi penggerak untuk perbaikan dalam proses pembelajaran di sekolah, dan 

kepala sekolah harus bersifat terbuka, bersedia menerima saran dan mendengarkan 

masukan berupa saran dan kritik dari guru dan siswa yang mengarah pada perbaikan 

mutu pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah tersebut, 2) guru matematika 

hendaknya menggunakan strategi pembelajaran yang tepat seperti strategi pembelajaran 

Talking Stick, dan lebih dalam memberikan motifasi kepada siswa untuk lebih kerja 

keras dan mandiri pada saat pembelajaran, 3) siswa seharusnya dapat menjali hubungan 

yang baik dengan guru, lebih bekerja keras dan mandiri pada saat pembelajaran 

sehingga apa yang dipelajari dengan guru dapat dipahami. 
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