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Abstrak— Berpikir kritis adalah sebuah kemampuan yang sangat penting untuk dimiliki 

oleh setiap manusia. Seorang pemikir kritis akan memunculkan beberapa sikap seperti 

berhati-hati dalam mengambil keputusan, cepat mengakui kebodohan, rindu untuk 

mendapatkan informasi baru, sabar dalam menyelidiki bukti, toleran terhadap sudut 

pandang baru, dan mau mengakui kelebihan sudut pandang orang lain dibandingkan 

dengan dirinya sendiri. Sikap-sikap seperti itulah yang perlu dimiliki oleh peserta didik 

selama proses pembelajaran matematika. Faktanya tidak mudah untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis peserta didik bukanlah hal yang mudah, hal ini dapat dilihat 

dari masih kurangnya cara atau kreatifitas pendidik untuk meningkatkan kemampuan 

tersebut. Pendekatan Contructive Controversy dianggap mampu untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis peserta didik. Pendekatan ini banyak digunakan dalam 

pembelajaran yang bersifat social karena memunculkan permasalahan yang bersifat 

kontroversi untuk diselesaikan secara bersama di dalam kelas. Permasalahannya adalah 

bagaimana pendekatan Contructive Controversy dalam meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis peserta didik pada pembelajaran matematika. hasil paparan pada penulisan 

ini menunjukkan bahwa pendekatan Contructive Controversy mampu meningkatakan 

kemampuan berpikir kritis peserta didik tidak hanya pada pembelajaran ilmu social, 

tetapi juga dalam pembelajaran matematika.  

Kata kunci: Pendekatan Contructive Controversy, Berpikir Kritis 

I. Pendahuluan 
Latar Belakang 

Matematika adalah salah satu bidang studi yang penting untuk dipelajari. Hal ini dikarenakan 
matematika memiliki peranan yang sangat penting dalam kelangsungan hidup manusia. Matematika 
diberikan pada tiap jenjang pendidikan dan dalam jurusan apapun. Pentingnya matematika bukan hanya 
untuk berhitung saja, melainkan dapat membentuk karakter bagi siapa yang mempelajarinya. Matematika 
perlu diberikan kepada peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan 
kreatif serta mempunyai kemampuan untuk bekerja sama. Belajar matematika dapat melatih pola piker. 
Sehingga dengan pola piker tersebut akan menjadikan peserta didik lebih mudah ketika menyelesaikan 
permasalahan .  

Salah satu kemampuan peserta diidk yang dianggap penting yaitu kemampuan berpikir kritis. 
Kemampuan berpikir kritis saat ini menjadi perhatian pennting bagi pendidik di Indonesia. Kemampuan 
berpikir kritis dapat menjadikan peserta didik mampu menyaring segala informasi yang mereka dapat , 
menanyakan, menganalisis, dan mencari tahu apa yang mereka pelajari, karena itulah berpikir kritis 
sangat penting untuk dikembangkan di sekolah. Jika di sekolah mereka sudah terlatih untuk berpikir 
kritis, maka dalam menyelesaikan masalah sehari hari mereka tidak akan menerima informasi secara 
mentah-mentah, tetapi menganalisis, menanyakan mengapa bisa terjadi dan mencari solusi dengan baik.  

Mengingat penting dan manfaat berpikir kritis bagi kehidupan individu maupun bermasyarakat maka 
kemampuan berpikir kritis ini penting diajarkan pada setiap jenjang pendidikan. Pendidik hendaknya 
mulai mengajarkan kemampuan ini sejak dini, agar semakin meningkat jenjang pendidikannya, semakin 
meningkat pula kemampuan berpikir kritisnya. Hal ini berkebalikan dengan kondisi di lapangan, bahwa 
kebanyakan pendidik masih melakukan pembelajaran secara konvensional. Pendidik masih berperan 
menjadi pengajar utama, dan peserta didik menyimak, mendengarkan dan mencatat apa yang disampaikan 
oleh pendidik.  

Salah satu model pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik 
adalah pendekatan Contructive Controversy. Namun, pendekatan ini masih digunakan untuk 
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pembelajaran yang bersifat social seperti sejarah maupun PKn. Karena dalam pembelajaran yang bersifat 
social ini lebih mudah untuk memunculkan permasalahan yang bersifat kontroversi untuk dikaji bersama 
sama. Pada kajian ini akan dianalisis bagaimana pendekatan ini mampu meningkatkan kemampuan 
berpikir kritis peserta didik pada pembelajaran matematika. 

Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang dapat diambil yaitu bagaimana 
pendekatan pembelajaran Contructive Controversy dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis 
peserta didik pada pembelajaran matematika ? 

Tujuan  

 Tujuan pada penelitian kajian ini adalah untuk menganalis pendekatan pembelajaran Contructive 
Controversy untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik pada pembelajaran 
matematika. 

Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang dapat diambil dari penelitian kajian ini yaitu pendidik dapat mengetahui bahwa 
pendekatan pembelajaran Contructive Controversy mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis 
peserta didik. Selain itu, pendidik dapat mempelajari model atau pendekatan pembelajaran lain yang biasa 
digunakan pada pembelajaran social juga bisa digunakan untuk pembelajaran matematika. 

 

II. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Berpikir Kritis  

 Berpikir adalah satu hal yang membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya. Manusia 

diberi akal pikiran sehingga dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Di dalam otak 

terdapat banyak sel yang bekerja untuk merespon, berpikir, bergerak, atau kegiatan manusia lainnya, dan 

salah satu fungsinya yaitu berpikir. Menurut Reason dalam Sanjaya, berpikir (thinking) adalah proses 

mental seseorang yang lebih dari sekedar mengingat (remembering) dan memahami (comprehending). 

Mengingat pada dasarnya hanya melibatkan usaha penyimpanan sesuatu  yang telah dipahami untuk 

suatu saat dikeluarkan kembali atas permintaan, sedangkan memahami memerlukan perolehan apa yang 

didengar dan dibaca serta melihat keterkaitan antar aspek dalam memori [8]. 

 Berfikir kritis adalah berfikir secara beralasan dan reflektif dengan menekankan pada  

pembuatan    keputusan    tentang    apa    yang    harus    dipercayai    dan dilakukan [5]. Berfikir   

kritis   adalah   kemampuan   untuk berfikir menggunakan proses analisis dan evaluasi. Berfikir kritis 

melibatkan keahlian  berfikir  induktif  seperti  mengenali  hubungan,  menganalisis  masalah yang 

bersifat terbuka, menentukan sebab akibat, membuat kesimpulan dan mmperhitungkan data yang relevan 

[1]. 

 Pada hakikatnya, kemampuan berfikir kritis erat kaitannya dengan proses berfikir kritis dan 

indikator-indikatornya. Indikator berfikir kritis dapat diketahui dari karakteristiknya, jika   seorang   

siswa   memiliki   karakteristik   tersebut   maka dikatakan siswa tersebut memiliki kemampuan 

berfikir kritis. Adapun indicator dari berfikir kritis adalah interpretasi, analisis, evaluasi, inferensi, 

eksplanasi [2]. 

 Seseorang  yang  mampu  melakukan  kelima  keterampilan  tersebut  maka  dapat dikatakan  

orang  tersebut  memiliki  kemampuan  berfikir  kritis  yang  jauh  atau sangat kritis dari seseorang 

yang hanya melakukan tahap interpretasi, analisis, dan evaluasi saja,sedangkan yang tidak melakukan 

sama sekali dari indikator kemampuan berfikir kritis dapat dikatakan tidak kritis. 

Untuk menilai apakah seseorang termasuk pemikir kritis yang baik atauka hpemikir kritis yang 

kurang, dapat dilihat dari keterampilan menginterpretasi,menganalisis, mengevaluasi dan 

menyimpulkan, menjelaskan apa yang dipikirkannyadan membuat keputusan, menerapkan kekuatan 

berpikir kritis pada dirinya sendiri, danmeningkatkan kemampuan berpikir kritis terhadap pendapat-

pendapat yang dibuatnya [4]. Berikut adalah Indikator berpikir kritis menurut Facione dalam Filsaisme: 
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Indikator kemampuan berfikir kritis 

 

Sumber:  Facione (dalam Delhi Report, 1990:6). 

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir kritis adalah 

kemampuan otak untuk melakukan proses analisis terhadap suatu masalah, kemudian mencari solusinya. 

Di dalam kemampuan berpikir kritis terdapat lima indicator yang akan mengindikasikan bahwa peserta 

didik tersebut telah memiliki kemampuan berpikir kritis. Berpikir kritis adalah proses berpikir untuk 

menyusun, mengorganisasikan, mengingat dan menganalisis argument dan memberikan interpretasi 

berdasarkan persepsi yang sahih secara logical reasoning. Pembelajaran yang berorientasi pada 

pengembangan berpikir kritis memiliki tujuan antara lain : (1) mengembangkan kemampuan 

menganalisis, (2) mengembangkan kemampuan mengambil kesimpulan yang masuk akal di dalam 

pengamatan, (3) memperbaiki kecakapan menghafal, (4) mengembangkan kecakapan, strategi, dan 

kebiasaan belajar.  

 

Pendekatan pembelajaran Contructive Controversy 

 Pada pelaksanaan pendekatan ini, setiap anggota kelompok dituntut kemampuannya untuk 

berada dalam situasi konflik intelektual yang dikembangkan berdasarkan hasil belajar masing-masing. 

Baik bersama anggota sekelompok maupun bersama anggota lain. Kegiatan pembelajaran ini 

mengutamakan pencapaian dan pengembangan kualitas pemecahan masalah, pemikiran kritis, 

pertimbangan, hubungan antar pribadi, kesehatan psikis dan keselarasan. Penilaian didasarkan pada 

kemampuan setiap anggota maupun kelompok mempertahankan posisi yang dipilihnya. [6]  

 Menurut M Hosnan kelebihan dan kelemahan Pendekatan Contructive Controversy adalah 

sebagai berikut. Kelebihan : peserta didik belajar bermusyawarah, peserta didik belajar menghargai 

No Indikator Sub Indikator 

1 Interpretasi : Mengenali, 

mengklasifikasi, dan 

menjelaskan data. 

1.   Menyajikan pertanyaan yang 

relevan/menyelidiki ide. 

2.   Memvalidasi data. 

3.   Mengenal persoalan dan masalah. 

2 Analisis : Identifikasi maksud 

dan inferensi hubungan data. 

1.   Menafsirkan bukti. 

2.   Mempertimbangkan 

anggapan.asumsi. 

3.   Mengidentifikasi informasi 

3 Evaluasi : Memutuskan 

kredibiltas informasi. 

1.   Mendeteksi bias. 

2.   Mempertimbangkan hukum/standar etik. 

3.   Menggunakan refleksi kecurigaan. 

4.   Menguji alternatif. 

5.   Memutuskan sesuai bukti. 

4 Inferensi  : Mengambil 

keputusan yang wajar dari 

bukti. 

1.   Memprediksi konsekuensi. 

2.   Melakukan penalaran 

deduktif/induktif. 

3.   Mendukung kesimpluan dengan bukti. 

4.   Menetapkan prioritas. 

5.   Rencana pendekatan 

6.   Memodifikasi individual. 

7.   Melakukan penelitian dalam praktek 

5 Penjelasan : Menyamakan 

hasil kegiatan penalaran 

berdasar argumen yang 

meyakinkan. 

1.   Memutuskan hasil. 

2.   Merevisi rencana. 

3.   Mengidentifikasi persepsi orrang lain. 
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pendapat orang lain, dapat mengembangkan cara berpikir kritis dan rasional, dapat memupuk rasa kerja 

sama, adanya persaingan yang sehat. Kelemahan : pendapat serta pertanyaan peserta didik dapat 

menyimpang dari pokok persoalan, membutuhkan waktu yang cukup banyak, adanya sifat-sifat pribadi 

yang ingin menonjolkan diri atau sebaliknya yang lemah menjadi rendah diri dan selalu bergantung 

kepada orang lain, kebulatan atau kesimpulan bahan kadang sukar dicapai [6]. 

Pendekatan pembelajaran Constructive Controversy menurut Johnson & Johnson ada 4 langkah 

dalam pelaksanaannya :  

(1) Memilih topic diskusi  

Memilih topic tergantung pada tujuan pembelajaran. 

(2) Mempersiapkan bahan ajar 

Bahan ajar yang dibutuhkan pada tahapan ini yaitu deskripsi yang jelas tentang tugas 

kelompok, deskripsi fase prosedur kontroversi dan keterampilan kolaboratif yang akan 

digunakan, definisi posisi dengan ringkasan argument kunci yang mendukung posisi, dan 

bahan untuk memberikan bukti penjabaran dari argument yang mendukung posisinya.  

(3) Penataan kontroversi 

(4) Melakukan kontroversi [7]. 
Constructive Controversy meminta setiap kelompok untuk saling menghargai adanya 

perbedaan pendapat, informasi, ide, dan kesimpulan. Dalam Constructive Controversy tidak ada panduan 

untuk membuat kontroversi yang produktif, tetapi ada panduan yang dapat membantu setiap anggota 

berargumen dengan lebih konstruktif dan mengubah ketidaksepakatan diantara anggota kedalam 

pengalaman yang positif, diantaranya: a) Konteks  yang paling penting dalam Constructive  

Controversy  adalah materi yang diperdebatkan tidak memberikan jawaban siapakah anggota atau 

kelompok yang   paling   tepat   argumen   atau   jawabannya,   tetapi   tujuan   utamanya   adalah 

mengeksplorasi setiap argumen dari perspektif yang berbeda dan mengintegrasikan informasi yang 

berbeda untuk menarik kesimpulan. b) Titik utama dari kontroversi adalah ketidaksamaan pendapat antara 

anggota atau kelompok dan mencoba menemukan solusi atau pemecahan yang berkualitas. 

Ketidaksamaan pendapat, informasi dan kesimpulan dari semua anggota akan membuat kontroversi 

menjadi produktif. c) Setiap anggota harus berpartisipasi aktif dalam diskusi. Setiap anggota harus 

mampu mengungkapkan ide dengan terbuka dan jujur tanpa paksaan. Hal ini sangat penting bahwa 

setiap anggota harus saling bertukar pendapat dan ide supaya mendapatkan umpan balik dan reaksi dari 

anggota lainnya yang akan membantu meningkatkan kualitas kinerja setiap kelompok. d) 

Mengeneralisasikan ide-ide, mengumpulkan informasi, menggunakan logika deduktif dan induktif untuk 

membuat kesimpulan yang tentative [3] 

Berdasarkan penjelasan pendekatan Contructive Controversy di atas, bisa disimpulkan bahwa 

pendekatan ini adalah sebuah pendekatan kolaboratif yang bekerjasama untuk menyelesaikan sebuah 

konflik baik bersama kelompok maupun kelompok lain yang dalam menyampaikan jawabannya harus 

memili alasan – alasan yang logis serta setiap kelompok harus mempertahankan jawabannya sebagai 

penilaian dari pendidik.  

 

Pendekatan Contructive Controversy pada Pembelajaran Matematika  

 Sesuai dengan pelaksanaan Contructive Controversy menurut M. Hosnan, pada pembelajaran 

matematika dilakukan pula hal yang sama yakni pembentukan kelompok atau pembelajaran secara 

kolaboratif. Pendekatan ini biasa digunakan dalam pembelajaran social, karena dalam menciptakan atau 

mencari permasalahan yang bersifat kontrofersi relative lebih mudah. Namun pada pembelajaran 

matematika diperlukan peran pendidik dalam mensukseskan pendekatan ini. Pendidik haruslah kreatif 

dalam menciptakan sebuah permasalahan matematika yang bersifat kontroversi. Membuat atau mencari 

permasalahan yang bersifat kontroversi bisa dalam bentuk soal benar salah. Bentuk permasalahan yang 

benar salah akan memicu sebuah kontroversi. Kelompok yang menjawab benar harus disertai alasan 

mengapa menjawab benar, sedangkan kelompok yang menjawab salah akan mencari mengapa bisa salah 

dan bagaimana seharusnya kebenarannya. Selain bentuk soal benar salah, pendidik juga bisa membuat 

permasalahan open ended. Permasalahan open ended mengharuskan setiap kelompok menjawab 

permasalahan berikut alasan – alasannya. Pemilihan permasalahan juga harus lebih fariatif, dan tidak 

mudah ditebak. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik menggali kembali materi yang diajarkan 

sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diberikan. Kegiatan pendidik ini akan 

menanamkan kepada peserta didik bahwa pembelajaran matematika senantiasa berkaitan satu sama lain, 

maksudnya pembelajaran matematika dalam satu materi tidak terlepas dari materi yang lain. Sehingga 

mereka tidak serta merta melupakan materi yang telah mereka pelajari sebelumnya.  
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 Penyelesaian permasalahan bersama kelompok baik dalam bentuk benar salah maupun open 

ended tetap dibutuhkan kreatifitas dari pendidik. permasalahan yang diberikan harus tetap sesuai dengan 

materi yang telah dipahami peserta didik baik definisinya maupun teoremanya. Hal ini bertujuan agar saat 

memberikan jawaban dapat diberikan alasan yang sudah mereka ketahui sebelumnya. Artinya, alasan 

yang diberikan harus memiliki fakta-fakta pendukung jawabannya. Pada saat diberikan permasalahan 

matematika, peserta didik mulai mengamati dan mulai berpikir mengapa bisa demikian dan bagaimana 

penyelesaiannya. Kemungkinan besar mereka akan menanyakan hal terkecil apa yang belum mereka 

pahami. Melalui pertanyaan inilah proses mencari alasan dimulai. Kegiatan berkolaborasi atau 

berkelompok akan memberikan kesempatan untuk masing-masing anggota menyampaikan pendapat 

mengenai permasalahan yang mereka dapatkan. Pendapat-pendapat yang kemungkinan berbeda akan 

melatih mereka untuk menghargai satu sama lain. Kemudian mereka akan bersama-sama menggali 

pengetahuan mereka mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diberikan pendidik. 

fakta-fakta itu bisa melalui definisi materi sebelumnya maupun teorema yang mereka pahami.  

 Informasi-informasi melalui teman sekelompok akan dibahas dan dikaitkan mana yang relevan 

dengan permasalahan tersebut. Seandainya dalam satu kelompok memiliki dua jawaban yang berbeda 

akan dianalisis mengapa terdapat perbedaan dalam satu kelompok yang kemudian mereka kaitkan dengan 

fakta yang mereka miliki. Kemudian mereka akan memulai untuk mengambil kesimpulan atas jawaban 

yang mereka dapatkan. Jawaban dari satu kelompok berikut alasannya akan didiskusikan kembali 

bersama dengan kelompok lain yang ada di dalam kelas. dengan konsep yang sama, disinilah peran 

pendidik, yaitu sebagai fasilitator.  

 Pada permasalahan yang berbentuk benar salah, pendidik membagi kelompok menjadi dua, 

yakni kelompok yang menjawab benar dan kelompok yang menjawab salah. Kemudian pendidik meminta 

keduanya menyajikan jawaban berikut dengan alasan-alasannya. Alasan yang berupa fakta fakta 

berdasarkan pengetahuan mereka kemudian dibahas oleh pendidik. kelompok harus mempertahankan 

jawaban yang mereka miliki. Kemudian mereka akan mulai mendiskusikan penyelesaian mana yang tepat 

dan alasan mana yang benar untuk jawaban dari permasalahan.  

 Sedangkan pada permasalahan yang bersifat open ended pendidik meminta peserta didik untuk 

menyampaikan jawaban mereka beserta alasannya. Pada proses diskusi bersam dengan kelompok lain, 

peserta didik akan menanyakan mengapa kelompok lain menjawab demikian dan apakah alasan mereka 

tepat. Dalam proses diskusi ini peserta didik tidak bisa memaksakan kehendak akan jawaban mereka 

kepada kelompok lain dan menganggap jawaban kelompoknya adalah jawaban paling benar. Proses 

diskusi ini akan melatih bagaimana peserta didik bisa menghargai pendapat dari peserta didik lain serta 

tidak merasa mereka paling benar.  

 Kegiatan yang dilakukan pada pendekatan ini menimbulkan sikap ingin tahu baik dari setiap 

peserta didik maupun kelompok. Rasa ingin tahu yang menjadikan mereka bertanya, kemudian mencari 

tahu mengapa hal tersebut bisa terjadi. Proses tersebut tertuang dalam indicator yang dituliskan oleh 

facione. Secara tidak sadar indicator-indikator tersebut muncul bersamaan dengan proses pembelajaran 

dengan pendekatan Contructive Controversy berlangsung. Permasalahan dengan kontroversi ini melatih 

peserta didik berbagai kemampuan yang berkaitan dengan berpikir kritis. Mulai dari menanyakan apa 

yang tidak mereka ketahui, kemudian menggali informasi mengenai permasalahan yang didapatkan, 

berpendapat berdasarkan fakta atau pengetahuan mereka, menghargai pendapat peserta didik lain, 

menggali informasi lebih dalam lagi, mencari alasan atas argument yang bebeda, kemudian bersam-sama 

mencari penyelesaian atas permasalahan yang didapatkan.  

 Kegiatan pemberian permasalahan kontroversi yang diberikan terus menerus akan melatih 

peserta didik untuk bersikap kritis terhadap apa yang mereka hadapi. Jika hal tersebut dilakukan secara 

berulang-ulang, tidak menutup kemungkinan jika kemampuan peserta diidk dalam hal berpikir kritis akan 

terus terlatih dan meningkat. Jika peserta didik terbiasa berpikir kritis dalam menyelesaikan permasalahan 

di sekolah, kebiasaan ini akan terbawa juga dalam kehidupan bermasyarakat. Saat mereka mendapatkan 

permasalahan di luar sekolah, mereka tidak secara langsung mengambil tidakan tanpa berpikir secara 

matang. Peserta didik akan mulai berpikir mengapa bisa terjadi, apa yang mengakibatkan hal tersebut 

terjadi, dan bagaimana solusinya. Hal ini akan menjadikan peserta didik lebih matang dalam proses 

berpikir dan bijak dalam menyelesaikan permasalahan. 

 Berdasarkan kajian diatas, dapat dilihat bahwa ternyata dengan pendekatan Contructive 

Controversy kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam pembelajaran matematika akan meningkat. 

Peningkatan kemampuan ini juga bersamaan dengan kelebihan yang didapatkan dari pendekatan ini, 

peserta didik belajar bermusyawarah, peserta didik belajar menghargai pendapat orang lain, dapat 

mengembangkan cara berpikir kritis dan rasional, dapat memupuk rasa kerja sama, adanya persaingan 

yang sehat.  
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III. SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan 

Simpulan yang dapat diambil dari kajian diatas adalah bahwa pendekatan pembelajaran Contructive 

Controversy mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik tidak hanya dalam bidang 

social namun juga dalam pembelajaran matematika.   

Saran  

Saran yang dapat diberikan setelah penulisan penelitian kajian ini adalah bahwa pendidik baiknya lebih 

kreatif dalam mendesain kegiatan pembelajaran guna meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta 

didik. Pendidik janganlah ragu untuk menggunakan atau mengaplikasikan pendekatan pembelajaran yang 

belum pernah digunakan dalam pembelajaran matematika. Namun tetap perlu dipelajari serta dipahami 

bagaimana pelaksanaannya agar tujuan pembelajaran tetap tercapai secara maksimal.  
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