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Abstrak—Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perubahan kurikulum di 

Indonesia yakni penerapan Kurikulum 2013 (K13) mulai tahun 2013 menggantikan 

Kurikulum 2006. Diketahui bahwa penekanan K13 adalah pada penggunaan 

Pendekatan Saintifik. Sementara, bahan ajar yang tersedia masih memiliki 

keterbatasan dalam menyajikan ilustrasi dalam komponen-komponen pendekatan 

saintifik. Selain itu, mengacu pada pentingnya perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi saat ini yang berguna dalam pembuatan media pembelajaran yang efektif, 

penerapan K13 lebih menekankan pada pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. 

Oleh karena itu, produk yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah Bahan Ajar 

Interaktif Berbasis Pendekatan Saintifik materi Garis dan Sudut untuk siswa SMP. 

Bahan Ajar Interaktif Berbasis Pendekatan Saintifik ini mencakup lima komponen 

pendekatan saintifik diantaranya: mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan 

mengomunikasikan. Penelitian ini dilakukan sesuai dengan prosedur penelitian dan 

pengembangan (Development & Research) yang terdiri dari tahapan: 1) Studi 

pendahuluan, 2) Perencanaan penelitian, 3) Pengembangan desain, 4) Preliminary 

field test, 5) Revisi Preliminary field test, 6) Main field test, 7) Revisi main field test, 

8) Uji kelayakan. Pada tahap uji ahli dilakukan oleh 12 orang ahli, terdiri dari tiga ahli 

matematika dengan hasil  persentase 85,00%; Enam ahli pendidikan dengan 

persentase mencapai 88,67%; dan tiga ahli multimedia dengan persentase mencapai 

86,00%, sedangkan perolehan hasil angket siswa pada uji coba sebesar 85,42%. 

Kesimpulan yang diperoleh adalah bahan ajar interaktif yang dikembangkan layak 

digunakan sebagai bahan ajar untuk membantu siswa dan guru pada proses 

pembelajaran. 

Kata kunci: Bahan Ajar, Garis dan Sudut, Interaktif, Pendekatan Saintifik  

I. PENDAHULUAN 

Penyusunan kurikulum 2013 merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu 

pendidikan di Indonesia. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81A Tahun 2013 pasal 1, 

yaitu implementasi kurikulum pada sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah menengah 

pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), dan 

sekolah menengah kejuruan (SMK/MAK) dilakukan secara bertahap mulai tahun pelajaran 2013-2014.  

Dengan demikian, mulai tahun ajaran 2013-2014, sekolah menengah pertama hakikatnya sudah harus 

mengimplementasikan kurikulum 2013.  

Permendikbud No. 65 Tahun 2013 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah telah 

mengisyaratkan tentang perlunya proses pembelajaran yang dipandu dengan kaidah-kaidah pendekatan 

saintifik [1]. Pendekatan saintifik dalam pembelajaran memerlukan langkah-langkah pokok yaitu meliputi 

mengamati (observing), menanya (questioning), menalar (associating), mencoba (experimenting), dan 

membentuk jejaring (networking) [2]. Proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik mencakup tiga 

ranah, yaitu ranah pengetahuan (knowledge) yang mencakup tentang materi agar siswa tahu tentang “apa”, 

ranah sikap (attitude) yang mencakup tentang materi agar siswa tahu tentang “mengapa”, dan ranah 

keterampilan (skill) yang mencakup tentang materi agar siswa tahu tentang “bagaimana”. Untuk 

menunjang pembelajaran dengan pendekatan saintifik, dibutuhkan suatu bahan ajar sebagai salah satu 

sumber belajar siswa yang sesuai dengan langkah-langkah pendekatan saintifik. Salah satu kunci sukses 

yang menentukan keberhasilan Kurikulum 2013 adalah fasilitas dan bahan ajar [3]. 
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Bahan ajar adalah seperangkat materi yang berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis yang 

disusun secara sistematis dan digunakan oleh siswa dan guru dalam proses pembelajaran [4]. Bahan ajar 

merupakan salah satu pendukung keberhasilan dalam pembelajaran matematika. Bahan ajar dikatakan baik 

apabila bahan ajar tesebut disusun dengan menggunakan bahasa yang baik dan mudah dimengerti, 

disajikan secara menarik, dan isi bahan ajar tersebut menggambarkan sesuatu berdasarkan ide 

pengarangnya. Dalam pengembangan fasilitas dan sumber belajar, di samping harus membuat sendiri alat 

pembelajaran dan alat peraga, guru juga perlu mendayagunakan lingkungan sekitar sekolah sebagai sumber  

belajar yang konkret. Selain itu, perkembangan ilmu teknologi informasi dan komunikasi saat ini dapat 

berguna dalam pembuatan media pembelajaran yang efektif. Dalam implementasi Kurikulum 2013 

pemerintah sudah menyiapkan buku-buku wajib yang harus dipelajari oleh siswa. Oleh karena itu, 

pemilihan buku pelajaranmengutamakan buku wajib, yang langsung berkaitan dengan pencapaian 

kompetensi tertentu. Adapun pemilihan buku pelengkaptetap berpedoman pada rekomendasi atau 

pengesahan dari dinas pendidikan [3]. Saat ini buku yang menjadi sumber belajar siswa yang benar-benar 

mengacu pada kurikulum 2013 berbentuk bahan ajar cetak yang disahkan oleh dinas pendidikan. Hal ini 

terangkum dalam Permendikbud No. 71 Tahun 2013 tentang buku teks pelajaran dan buku panduan guru 

untuk pendidikan dasar dan menengah. Dalam pasal satu menetapkan bahwa buku teks pelajaran sebagai 

buku siswa yang layak digunakan dalam pembelajaran. 

Saat ini buku teks telah banyak digunakan dalam dunia pendidikan dengan fungsi yang sesuai 

disebutkan oleh UNESCO [5]. Namun bagi siswa, buku teks yang ada kurang memberikan motivasi siswa 

untuk membacanya. Hal ini dikarenakan bahan ajar cetak yang ada memiliki keterbatasan dalam 

menyajikan ilustrasi dan komponen pendekatan saintifik. Sementara, hasil studi pendahuluan menunjukkan 

kelemahan guru pada penerapan pendekatan saintifik dan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. 

Selain itu, dalam materi Garis dan Sudut saat ini dalam kurikulum 2013 adalah materi yang dipelajari oleh 

siswa kelas VII dan sebagian besar siswa masih mengalami kesulitan dalam memahami masalah materi 

Garis dan Sudut. Hal ini dilihat dari tes kemampuan siswa diperoleh nilai rerata di bawah Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM). 

Berdasarkan hal tersebut di atas, bahan ajar yang ada saat ini dikembangkan menjadi bahan ajar 

interaktif yang mengacu pada Kurikulum 2013 yang berbasis pendekatan saintifik yang di dalamnya 

terdapat lima komponen tahapan pendekatan saintifik yaitu komponen mengamati, komponen menanya, 

komponen menalar, komponen mencoba, dan komponen membentuk jejaring. Pengembangan bahan ajar 

interaktif ini tetap berpedoman pada buku yang telah direkomendasi atau pengesahan dari dinas pendidikan 

untuk mempermudah siswa dalam pembelajaran, tetapi dilengkapi menjadi bahan ajar yang memiliki  

ilustrasi yang dibuat dengan media flash, sehingga bahan ajar yang dibuat dapat berinteraksi dengan siswa. 

Bahan ajar interaktif dirancang dengan format Aplication Flash yang dikemas dalam Compact Disk 

(CD) memuat animasi sebagai ilustrasi, contoh dan latihan soal diambil dari kehidupan sehari-hari. Bahan 

ajar interaktif ini dikembangkan agar dapat membantu guru dalam mengembangkan model pembelajaran 

dengan pendekatan saintifik. 

A. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana 

mengembangkan bahan ajar interaktif berbasis pendekatan saintifik untuk siswa SMP/MTs khususnya 

pada materi Garis dan Sudut? 

 

B. Tujuan 

Seiring dengan permasalahan di atas, tujuan penelitian ini yaitu: 1) untuk mengembangkan bahan ajar 

interaktif berbasis pendekatan saintifik untuk siswa SMP/MTs khususnya pada materi Garis dan Sudut, 2) 

Membantu siswa dalam memahami konsep matematika yang dipelajari dan melibatkan siswa secara aktif 

dalam proses pembelajaran, 3) Memberikan variasi belajar matematika yang sesuai dengan tuntutan 

Kurikulum 2013. 
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C. Manfaat 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini diantaranya adalah 1) tersedianya media alternatif 

untuk pembelajaran bagi guru dan siswa berupa bahan ajar interaktif berbasis pendekatan saintifik, 2) 

meningkatnya kemampuan pemahaman konsep matematika siswa, dan 3) adanya variasi pembelajaran 

yang sesuai dengan tuntutan Kurikulum 2013. 

II. METODE PENELITIAN 

Prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu: 1) Studi pendahuluan, 

2) Perencanaan penelitian, 3) Pengembangan desain, 4) Preliminary field test, 5) Revisi preliminary field 

test, 6) Main field test, 7) Revisi main field test, 8) Uji kelayakan. Bagan prosedur dari penelitian ini 

diperlihatkan pada Gambar 1.1 berikut. 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 1. Prosedur penelitian 

Penelitian ini dilakukan sampai pada tahap Main Field Test. Pada penelitian ini dilakukan 

pengembangan bahan ajar matematika untuk memperoleh bahan ajar yang interaktif khususnya pada 

materi Garis dan Sudut. Bahan ajar interaktif yang dikembangkan sebagai masukan dan motivasi bagi 

guru dalam menyusun bahan ajar berbasis saintifik, sehingga dapat memanfaatkan teknologi pada proses 

pembelajaran. Tahap awal penelitian ini adalah studi pendahuluan yaitu dengan analisis kebutuhan, studi 

literatur, dan hasil riset skala kecil berkaitan dengan Bahan Ajar Interaktis Berbasis Pendekatan Saintifik. 

Kemudian, dilakukan perencanaan penelitian yaitu dengan menetapkan tim yang membantu penelitian. 

Tahap selanjutnya adalah pengembangan desain yaitu dengan merancang desain awal sampai dengan 

desain Bahan Ajar Interaktis Berbasis Pendekatan Saintifik yang siap untuk divalidasi uji ahli dan siap 

untuk uji coba terbatas kepada siswa serta mengembangkan instrumen penelitian. Adapun instrumen yang 

dalam penelitian ini terdiri dari tes Kemampuan Pemahaman Matematis, dan Angket Uji Ahli (Validasi). 

Tahap keempat dilakukan uji validasi oleh validator ahli dan uji terbatas kepada siswa. Setelah tahapan 

keempat, selanjutnya dilakukan revisi produk dan dilanjutkan ke tahap lima yaitu Main field test.   

Tahap Main field test dilakukan pada satu kelas siswa di salah satu SMP di Kota Serang untuk melihat 

keefektifan penggunaan bahan ajar. Sesuai tujuan penelitian, diharapkan siswa dapat meningkatkan 

pemahaman konsep materi dengan menggunakan bahan ajar yang dikembangkan.  Pada tahap ini, 

pengembangan terhadap  bahan ajar tersebut berupa pendalaman materi, pembuatan animasi gambar, 

penambahan gambar, variasi soal, ilustrasi masalah serta simulasi penyelesaian masalah, aplikasi materi 

dalam kehidupan sehari-hari yang disusun dalam bentuk tahapan saintifik dan dibuat secara interaktif 

bertujuan agar siswa mampu memahami konsep matematika yang dipelajari dan melibatkan siswa secara 

aktif dalam proses pembelajaran.  

Hasil akhir yang diperoleh dari penelitian ini antara lain berupa Bahan Ajar Interaktis Berbasis 

Pendekatan Saintifik, data berupa tanggapan dan penilaian siswa terhadap bahan ajar yang 
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dikembangkan. Selain itu,  data berupa tanggapan dan penilaian validator ahli terhadap Bahan Ajar 

Interaktis Berbasis Pendekatan Saintifik dan hasil tes kemampuan pemahaman siswa.  

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan bahan ajar interaktif matematika berbasis pendekatan 

saintifik yang dapat digunakan untuk siswa SMP/MTs yang menunjang implementasi Kurikulum 2013. 

Bahan ajar tersebut mampu membantu siswa dalam memahami konsep matematika yang dipelajari dan 

melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran, serta sebagai variasi belajar matematika yang 

sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013. Tahap awal penelitian ini adalah studi pendahuluan yaitu dengan 

analisis kebutuhan, studi literatur, dan hasil riset skala kecil berkaitan dengan Bahan Ajar Interaktis 

Berbasis Pendekatan Saintifik. Adapun penjelasan sebagai berikut: 

Analisis Kebutuhan 1: 

Analisis kebutuhan, studi literatur, dan hasil riset skala kecil berkaitan dengan Bahan Ajar Interaktif 

Berbasis Pendekatan Saintifik: 

a. Dibutuhkan bahan ajar yang menunjang implementasi Kurikulum 2013 yang menekankan pada 

penerapan pendekatan saintifik. 

b. Hasil studi literatur beberapa penelitian melaporkan bahan ajar interaktif mampu membantu siswa 

dalam memahami materi/konsep matematika yang dipelajari dan melibatkan siswa secara aktif dalam 

pembelajaran. 

Analisis kebutuhan 2: 

Hasil riset skala kecil dengan menggunakan tes Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis yang 

telah dikembangkan sebelumnya, diketahui bahwa kemampuan pemahaman konsep matematis siswa 

SMP/MTs di Kota Serang masih relatif rendah, sebagian besar siswa belum pernah belajar matematika 

menggunakan bahan ajar interaktif, pada umumnya guru belum pernah membuat bahan ajar sendiri untuk 

keperluan pembelajaran di kelas khususnya bahan ajar interaktif, dan diketahui beberapa SMP/MTs di 

Kota Serang mempunyai fasilitas Laboratorium Komputer yang cukup memadai untuk digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran.  

Setelah dilakukan studi pendahuluan, selanjutnya dilakukan perencanaan penelitian yaitu dengan 

menetapkan tim yang membantu peneliti dengan terlebih dahulu menetapkan kualifikasi dan bentuk-

bentuk partisipasinya dalam penelitian ini. Hasilnya, ditetapkan lima orang yang menjadi tim peneliti 

yang akan membantu peneliti dalam mengembangkan Bahan Ajar Interaktif Berbasis Pendekatan 

Saintifik.  

Tahap selanjutnya adalah pengembangan desain yaitu dengan merancang desain awal sampai dengan 

desain Bahan Ajar Interaktis Berbasis Pendekatan Saintifik yang siap divalidasi ahli (matematika, 

pendidikan matematika, dan multimedia) dan siap diuji coba secara terbatas kepada siswa, serta 

mengembangkan instrumen penelitian lainnya seperti Pedoman Observasi Kelas dan Angket Respon 

Siswa. Pada tahap ini, pengembangan terhadap  bahan ajar tersebut berupa pendalaman materi, 

pembuatan animasi gambar, penambahan gambar, variasi soal, ilustrasi masalah serta simulasi 

penyelesaian masalah, aplikasi materi dalam kehidupan sehari-hari yang disusun dalam bentuk tahapan 

saintifik dan dibuat secara interktif bertujuan agar siswa mampu memahami konsep matematika yang 

dipelajari dan melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Berikut ini dapat dilihat hasil 

pengembangan desain awal produk Bahan Ajar Interaktif Berbasis Pendekatan Saintifik. 
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GAMBAR 2. Desain Awal Bahan Ajar Interaktif Berbasis Pendekatan Saintifik  

Tahap keempat yaitu Preliminary Field Test. Pada tahap ini dilakukan uji ahli (tiga ahli matematika, 

enam ahli pendidikan matematika, dan tiga ahli multimedia) dengan menggunakan angket uji ahli. 

Keseluruhan ahli terdiri dari komponen dosen dan guru matematika. Selain itu, pada tahap ini dilakukan 

pula uji coba secara terbatas kepada beberapa siswa kelas VII di salah satu SMP/MTs di Kota Serang. 

Hasil yang diperoleh dari uji ahli dan uji coba terbatas diantaranya: (1) rerata skor penilaian dari ahli dan 

dari siswa di atas 80%; (2) masih terdapat beberapa kesalahan konten dan kesalahan redaksi; 3) beberapa 

link tidak berjalan sebagaimana mestinya; dan 4) terdapat beberapa soal latihan yang tidak dapat dijawab 

oleh sebagian besar siswa yang dilibatkan dalam uji coba ini. Berikut hasil Preminary Field Test (secara 

keseluruhan). 

 

GAMBAR 3. Hasil Preliminary Fiel Test  

 

Hasil dari pada tahapan keempat tersebut, peneliti bersama tim melakukan tahapan kelima yaitu revisi 

bahan ajar. Peneliti bersama tim melakukan perbaikan terhadap bahan ajar interaktif berbasis pendekatan 

saintifik berdasarkan Preliminary Field Test.  

Penelitian dilanjutkan ke tahap enam yaitu Main Field Test. Pada tahap ini dilakukan uji coba skala 

luas kepada siswa SMP kelas VII sebanyak 1 kelas di salah satu SMP di Kota Serang. Melalui uji coba ini 

akan dilihat keefektifan penggunaan Bahan Ajar Interaktif Berbasis Pendekatan Saintifik. Keefektifan 

tersebut dapat dilihat melalui skor peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa terkait 

materi Garis dan Sudut yang disajikan dalam Bahan Ajar Interaktif Berbasis Pendekatan Saintifik yang 
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dikembangkan. Adapun hasil akhir yang diperoleh dari penelitian ini adalah Bahan Ajar Interaktif 

Berbasis Pendekatan Saintifik, data berupa tanggapan dan penilain validator ahli terhadap bahan ajar yang 

dikembangkan, data berupa tanggapan dan penilaian siswa terhadap bahan ajar yang dikembangkan, dan 

data hasil tes kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. 

Berdasarkan hasil Main Field Test diketahui beberapa kekurangan dari bahan ajar berbasis pendekatan 

saintifik, yaitu ada di beberapa halaman terdapat icon-icon petunjuk yang belum berjalan sempurna 

seperti tombol next , tombol preview, dan tombol cek untuk melihat hasil, ketidaksesuaian jawaban soal 

dengan scrip action pada aplikasi flash, serta adanya salah satu kolom yang dibuat untuk menyimpan 

hasil pekerjaan siswa belum berfungsi dengan baik dalam bahan ajar, sehingga masih diperlukan 

perbaikan. Adapun contoh perbaikan-perbaikan icon Bahan Ajar Interaktif Berbasis Pendekatan Saintifik 

sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 4. Icon yang Belum Berjalan Sempurna  

Pada gambar di atas menunjukkan adanya kolom jawaban Mirza yang seharusnya jawaban 10 adalah 

benar. Tahapan ketujuh, peneliti bersama tim melakukan revisi bahan ajar yaitu dengan melakukan 

perbaikan berdasarkan hasil Main Field Test. Perbaikan tersebut diantaranya menyempurnakan perintah 

pada icon back dan previe, tombol cek dalam bahan ajar, memperbaiki scrip action pada aplikasi flash 

dan memperbaiki kolom penyimpanan hasil pekerjaan siswa.  Salah satu hasil perbaikan yang telah 

dilakukan dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

GAMBAR 5. Perbaikan Icon yang Belum Berjalan Sempurna  

Tahapan kedelapan adalah uji kelayakan yaitu dilakukan uji efektivitas kepada siswa SMP dalam satu 

kelas untuk melihat efek potensial terhadap hasil belajar dan aktifitas siswa terhadap bahan ajar ini. 

Adapun kegiatan pembelajaran dilakukan sebanyak tiga kali pertemuan.  Dari dua kali pertemuan peneliti 

mengamati sikap siswa antara lain rasa ingin tahu, diskusi yang efektif dan tanggung jawab serta 
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pertemuan ketiga adalah tes kemampuan siswa memecahkan masalah. Hasil observasi sikap siswa 

diperoleh sebagai berikut. 

TABEL 1. Hasil Observasi Sikap Siswa Pertemuan 1 

 

 

 

 

TABEL 2. Hasil Observasi Sikap Siswa Pertemuan 2 

 

 

 

 

Dari data tabel di atas diperoleh hasil peningkatan presentase yang signifikan dari masing-masing 

sikap yang diukur. Selanjutnya pada pertemuan ketiga diadakan tes untuk mengetahui kemampuan 

pemahaman konsep siswa. Tes terdiri dari empat butir tes berbentuk uraian. Skor rerata hasil tes diperoleh 

75% siswa memperoleh nilai di atas 75.  

Berdasarkan penelitian pengembangan yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa untuk membuat 

bahan ajar interaktif berbasis pendekatan saintifik pada materi perbandingan dan skala yaitu dengan 

prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu: 1) Studi pendahuluan, 2) 

Perencanaan penelitian, 3) Pengembangan desain, 4) Preliminary field test, 5) Revisi Preliminary field 

test, 6) Main field test, 7) Revisi Main field test, 8) Uji kelayakan. Setelah melalui semua tahap tersebut, 

menghasilkan bahan ajar interaktif yang dapat dijadikan sebagai salah satu media alternatif  pembelajaran 

yang efektif khususnya untuk pembelajaran pada materi perbandingan dan skala. Bahan ajar ini 

diharapkan dapat membuat pembelajaran  lebih menarik bagi siswa dan siswa pun lebih aktif dan 

bersemangat dalam pembelajaran. Bahan ajar interaktif ini telah divalidasi oleh tiga validator ahli. Pada 

tahap uji ahli dilakukan oleh 12 orang ahli, terdiri dari tiga ahli matematika dengan hasil  persentase 

87,5%; Enam ahli pendidikan dengan persentase mencapai 88,67%; dan tiga ahli multimedia dengan 

persentase mencapai 86,00%, sedangkan perolehan hasil angket siswa pada uji coba sebesar 85,42%.  

Setelah dilakukan penelitian pada tahap kedelapan yaitu uji kelayakan, diperoleh adanya peningkatan 

sikap siswa yaitu sikap rasa ingin tahu, diskusi yang efektif dan tanggung jawab. Pada tahap hasil dari uji 

kemampuan siswa diperoleh skor rata-rata hasil 75% siswa mendapat nilai di atas 75.  

Hasil ini menunjukkan bahwa bahan ajar yang dikembangkan layak digunakan sebagai bahan ajar 

untuk membantu siswa dan guru pada proses pembelajaran, karena hasil uji ahli dan uji coba terbatas 

Bahan Ajar Interaktif Berbasis Pendekatan Saintifik sudah melebihi  indikator keberhasilan sebesar 70%. 

Bahan Ajar Interaktif Berbasis Pendekatan Saintifik ini mempunyai kelebihan yaitu siswa lebih paham 

dengan penyampaian materi yang disajikan dengan lima tahapan pendekatan saintifik dalam bentuk 

ilustrasi dan permasalahan karena disertai dengan media interaktif berupa flash. Kesimpulan yang 

diperoleh adalah bahan ajar interaktif yang dikembangkan layak digunakan sebagai bahan ajar untuk 

membantu siswa dan guru pada proses pembelajaran.  

Rasa ingin tahu Diskusi yang Efektif Tanggung Jawab 

SB B KB SB B KB SB B KB 

43% 36% 21% 43% 29% 29% 43% 36% 21% 

Rasa ingin tahu Diskusi yang Efektif Tanggung Jawab 

SB B KB SB B KB SB B KB 

57% 43% 0% 43% 57% 0% 50% 50% 0% 
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