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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. KAJIAN TEORI

1. Hakikat Media Pembelajaran

Media pembelajaran merupakan alat untuk menyampaikan pesan

dalam proses pembelajaran agar materi tersampaikan dengan baik.

Menurut (Haryono, 2014) yang menyatakan bahwa media berasal dari

bahasa latin dari kata medium. Yang secara harfiah memiliki pengertian

perantara atau alat pengantar sehingga media dapat di artikan sebagai

pengantar pesan kepada penerima pesan. Media pembelajaran juga dapat

di artikan sebuah alat yang dapat mempengaruhi pikiran siswa terhadap

sebuah pembelajaran sehingga terjadi sebuah proses belajar mengajar.

Sedangkan menurut (Sanjaya dalam Haryono, 2014) berpendapat bahwa

media pembelajaran juga meliputi dua aspek yaitu media pembelajaran

perangkat keras dan media pembelajaran perangkat lunak yang

mengandung sebuah pesan. Sehingga media pembelajaran dapat di artikan

sebagai alat yang dapat digunakan untuk membantu menyampaikan

sebuah pesan pembelajaran. Media merupakan segala sesuatu yang dapat

dijadikan untuk  mengirim sebuah pesan sehingga media tersebut dapat

menarik perhatian dan konsentrasi siswa serta merangsang pemikiran

siswa yang dapat mendorong terjadinya sebuah proses belajar mengajar

yang disengaja (Sumanto dalam Haryono, 2014).
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Media pembelajaran mempunyai peranan penting dalam sebuah

proses belajar mengajar yaitu media untuk menerangkan sesuatu hal yang

abstrak dan dapat dijadikan sebuah alat komunikasi suatu materi

pembelajaran yang disampaikan. Media pembelajaran akan membuat

pengetahuan semakin abstrak jika penyampaiannya hanya menggunakan

kata-kata tanpa mengalami proses yang terjadi. Sehingga hal tersebut akan

memicu terjadinya sebuah verbalisme, dimana siswa hanya akan mengerti

tentang kata tanpa memahami sebuah maknanya. Penyampaian sebuah

informasi secara verbal juga dapat mengakibatkan penurunan minat siswa

dalam proses pembelajaran (Haryono, 2014).

Jadi berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan oleh para ahli

diatas dapat disimpulkan bahwa media merupakan perangkat atau alat

yang dipakai untuk menyampaikan sebuah pesan pembelajaran untuk

mempermudah guru dalam menyampaikan sebuah materi pembelajaran.

Sehingga materi yang di sampaikan dalam proses pembelajaran menjadi

lebih efektif.

2. Fungsi Media Pembelajaran

Di sisi lain (Sutikno dalam Haryono, 2014) menyatakan bahwa

media juga memiliki beberapa fungsi dalam penggunaannya di dalam

sebuah proses pembelajaran yakni :

a. Dapat membantu siswa dalam memahami sebuah materi yang

disampaikan.
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b. Menghindari verbalisme.

c. Dapat membantu dalam mengatasi sebuah keterbatasan ruangan.

d. Proses pembelajaran menjadi lebih aktif.

e. Pembelajaran dapat dikondisikan.

f. Media dapat mengatasi kebosanan siswa di dalam pembelajaran.

g. Memicu pemikiran siswa agar terlibat aktif dalam pembelajaran.

Sedangkan (Rohman dalam Adam dkk, 2015) menyatakan bahwa

media pembelajaran memiliki fungsi lain yakni :

a. Media pembelajaran sebagai sumber belajar.

b. Media dapat menambah kosa kata baru yang mudah dipahami peserta

didik (fungsi semantik).

c. Media pembelajaran dapat mengatasi permasalahan keterbatasan

waktu dan ruang (fungsi manipulatif).

Jadi media pembelajaran memiliki fungsi dalam penggunaannya yaitu

mempermudah guru dalam menyampaiakan sebuah materi sehingga siswa

dapat menerima materi dengan baik. Dengan adanya media pembelajaran

siswa menjadi tidak bosan serta ikut terlibat aktif dalam proses

pembelajaran.

3. Manfaat Media Pembelajaran

Media pembelajaran juga memiliki manfaat menurut (Arsyad

dalam Haryono, 2014) menyatakan bahwa manfaat media sebagai berikut:
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a. Memperjelas dalam menyampaikan sebuah informasi sehingga

diperoleh peningkatan proses dan hasil pembelajaran.

b. Dapat meningkatkan perhatian belajar siswa sehingga memicu motivasi

siswa dalam belajar dan dapat menghasilkan interaksi siswa dan

lingkungan sehingga siswa dapat belajar mandiri sesuai dengan

kemampuan yang dimiliki.

c. Mengatasi permasalahan keterbatasan ruang dan waktu menjadi lebih

efisien.

d. Penggunaan media pembelajaran juga dapat menunjang kreatifitas,

motivasi, semangat dan ketertarikan siswa dalam pembelajaran

sehingga dapat menunjang keberhasilan sebuah pembelajaran.

Sedangkan (Kemp dan Dayton dalam Purwono dkk, 2014)

mengemukakan pendapat bahwa media pembelajaran memiliki manfaat

sebagai berikut :

a. Dengan adanya media pembelajaran proses belajar menjadi lebih

menarik.

b. Pembelajaran menjadi lebih aktif antara guru dan siswa.

c. Dengan adanya media belajar bisa dilaksanakan dimana saja.

d. Menjadikan guru lebih aktif.

e. Kualitas belajar menjadi lebih baik dengan adanya media untuk

menunjang penyampaian materi.

Dari berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa media memiliki

banyak manfaat dalam penggunaanya salah satunya yaitu proses
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pembelajaran menjadi lebih menarik sehingga siswa ikut aktif dalam

pembelajaran.

4.  Jenis Rancangan Media Pembelajaran

Menurut (Haryono, 2014) berdasarkan rancangannya media

pembelajaran memiliki dua jenis yakni media pembelajaran yang bersifat

sederhana dan media pembelajaran yang bersifat kompleks yakni :

a. Media yang dirancang (by design) media yang memang dirancang dan

dikembangkan sebagai fasilitas belajar yang formal.

b. Media yang dimanfaatkan (by utilization) media ini tidak dirancang dan

dikembangkan namun keberadaannya dapat ditemukan di sekitar kita

sehingga dapat dimanfaatkan untuk keperluan proses pembelajaran.

Sejalan dengan pendapat (Falahudin, 2014) yang mengatakan

bahwa berdasarkan asal-usulnya sumber belajar dibedakan menjadi dua

yaitu :

a. Sumber belajar yang di rancang (learning sourced by design) sumber

belajar yang memang sengaja dibuat untuk pembelajaran.

Contoh : buku, bahan ajar dan program audio

b. Sumber belajar yang tersedia (learning sourced by utilization) sumber

belajar yang tidak secara khusus dibuat untuk pembelajaran tp dapat

dimanfaatkan sebagai sumber belajar.

Contoh : museum, film, tenaga ahli dan kebun binatang
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Berdasarkan pendapat para ahli di atas mengenai jenis

rancangan media pembelajaran dapat di simpulkan bahwa sumber

belajar tidak hanya di dapat dari media pembelajaran yang memang

khusus di rancang untuk kegiatan pembelajaran. Namun sumber

belajar juga bisa di dapat dari hal-hal yang ada di sekitar kita yang

dapat digunakan sebagai sumber belajar.

5. Bentuk Media Pembelajaran

Berdasarkan beragam klasifikasi media pembelajaran berdasarkan

ciri fisiknya (Haryono, 2014) menyatakan bahwa media pembelajaran

terbagi menjadi tiga yaitu :

a. Media Pembelajaran Dua Dimensi

Pemilihan dan penggunaanya dapat dilakukan dengan cara

menentukan tujuan materi, memilih media yang memiliki bentuk menarik,

praktis dan aman.

Contoh : media gambar dan kartu angka

b. Media Pembelajaran Tiga Dimensi

Pemilihan dan penggunaannya dapat dilakukan dengan cara

menentukan tujuan yang dicapai dalam pembelajaran serta media yang

dapat menarik perhatian siswa sesuai dengan kebutuhan, media tiga

dimensi juga bisa dijadikan pelengkap untuk media dua dimensi.

Penggunaan media tiga dimensi memiliki tujuan dapat memperkecil
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ukuran benda sebenarnya sehingga bisa langsung dilihat oleh siswa,

mengatasi keterbatasan ruang karena tidak mungkin membawa media

yang lebih besar dari ruangannya sehingga dapat menggunakan media

tiga dimensi, dapat menyederhanakan proses yang rumit.

Contoh : candi, rumah adat, globe dan bianglala.

c. Media Pembelajaran Teknologi dan Informasi

Media ini mengandalkan indra penglihatan dan pendengaran

sehingga dengan penggunaan media ini siswa tetap dapat memperoleh

informasi walaupun jaraknya jauh. Jadi berdasarkan pembahasan diatas

media pembelajaran selain memiliki jenis-jenis rancangannya, media

pembelajaran juga memiliki macam-macam jenis bentuknya antara lain :

media pembelajaran dua dimensi, media pembelajaran tiga dimensi serta

media pembelajaran yang berbasis teknologi informasi.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat di simpulkan bahwa

berdasarkan bentuk media pembelajaran terbagi menjadi tiga (3) yaitu

media pembelajaran dua dimensi, media pembelajaran tiga dimensi dan

media pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi.

6. Prinsip Penggunaan Media

Menurut (Gerlach dan Ely dalam Haryono, 2014) berpendapat

tentang lima prinsip dalam penggunaan sebuah media yaitu biaya,

ketersediaan, tingkat kesulitan, kesesuaian dan kualitas. Sedangkan
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menurut (Brown dan Harcleroad dalam Haryono, 2014) menyatakan

prinsip dalam penggunaan media sebagai berikut :

a. Tidak ada media yang palimg baik untuk belajar.

b. Penggunaan media sesuai dengan tujuan pembelajaran.

c. Harus sesuai antara isi dan tujuan.

d. Pemilihan media tidak bergantung terhadap penggunaan media

tertentu.

e. Walaupun media pembelajaran sangat baik tapi kalau tidak

dimanfaatkan secara  baik akan percuma.

f. Hasil penggunaan media tergantung minat, kesukaan dan kemampuan

individu siswa.

g. Sumber dan pengalaman belajar berkaitan dengan konkret dan abstrak.

Media pembelajaran mempunyai landasan dalam penggunannya

yaitu landasan filosofis yang berarti sehebat apapun media pembelajaran

yang digunakan tetap tidak akan mengurangi interaksi siswa dengan

guru. Landasan edukatif media pembelajaran digunakan untuk mendidik

siswa. Landasan psikologis meliputi perkembangan karakteristik siswa.

Landasan karakteristik keragaman materi yang diajarkan sesuai dengan

tingkat kesukaran yang berbeda Jadi penggunaan media pembelajaran

yang tepat dan sesuai dengan karakteristik dan kemampuan individu

siswa sangat diperlukan untuk meningkatkan minat, motivasi, keaktifan

dan hasil belajar siswa (Haryono, 2014).
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Menurut pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa

sebelum penggunaan media pembelajaran guru harus memperhatikan

juga prinsip-prinsip dalam penggunaan sebuah media pembelajaran.

Penggunaan media pembelajaran yang tepat sesuai karakteristik siswa

dapat meningkatkan kemampuan belajar siswa.

B. Jaring-jaring Bangun Ruang

1. Pengertian Jaring-jaring Bangun Ruang

Menurut (Freudenthal dalam Wijaya, 2012) matematika sebaiknya

diberikan kepada siswa bukan berupa sebuah produk yang sudah jadi

namun sebagai kegiatan yang menanamkan konsep matematika dengan

baik. Oleh karena itu materi di sekolah dasar yang harus menanamkan

konsep matematika secara baik adalah materi jaring-jaring bangun ruang.

Menurut (Soenarjo, 2008) jaring-jaring bangun ruang  terdiri dari

rangkaian bangun datar serta dibuat dari berbagai bangun ruang yang

mempunyai rusuk. Rusuk-rusuk itu merupakan bagian dari sebuah jaring-

jaring, jika balok di lepas maka akan terlihat susunan-susunan pembentuk

balok. Sedangkan bangun ruang merupakan bangun yang memiliki sisi

atau volume.
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Berikut adalah contoh jaring-jaring bangun ruang yang terdiri dari :

a. Jaring-jaring Kubus

Gambar 2.1 jaring-jaring bangun ruang kubus (Soenarjo, 2008)

b. Jaring-jaring Balok

Gambar 2.2 jaring-jaring balok (Soenarjo, 2008)
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c. Jaring-jaring Prisma Segitiga

Gambar 2.3 jaring-jaring prisma segitiga (Soenarjo, 2008)

d. Jaring-jaring Limas Segiempat

Gambar 2.4 jaring-jaring limas segiempat (Soenarjo, 2008)
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e. Jaring-jaring Limas Segitiga

Gambar 2.5 gambar jaring-jaring limas segitiga (Soenarjo, 2008)

f. Jaring-jaring Tabung

Gambar 2.6 jaring-jaring tabung (Soenarjo, 2008)

Berdasarkan gambar-gambar tentang jaring-jaring bangun

ruang diatas dapat disimpulkan bahwa jaring-jaring bangun ruang

merupakan gabungan dari sisi-sisi yang saling berhadapan serta

mempunyai panjang dan lebar yang sama.
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C. Hakikat Pendekatan Open Ended

1. Pengertian Open Ended

Definisi pendekatan open ended menurut (Shimada dalam

Melianingsih dkk, 2015) mengatakan bahwa pendekatan open ended

merupakan sebuah strategi dalam pembelajaran yang mengamati

kemampuan siswa secara objektif dalam berpikir. Pendekatan open ended

memberikan peluang yang luas kepada siswa dalam berpikir agar

pengetahuan siswa dapat berkembang. Hal ini sangat bermanfaat bagi

siswa untuk membantu mengembangkan kemampuan menalar dan

memecahkan sebuah permasalahan. Berbeda dengan pendapat (Sawada

dalam Melianingsih dkk, 2015) yang mengungkapkan bahwa pendekatan

open ended ialah pendekatan dimana siswa dapat menyelesaikan atau

memecahkan sebuah permasalah dengan berbagai cara sesuai dengan

kemampuan dan kreatifitas mereka namun tetap dengan satu jawaban

yang benar. Sehingga siswa memperoleh pengalaman-pengalaman yang

berbeda dalam pemecahan sebuah permasalahan. Jadi dapat disimpulkan

bahwa pendekatan open ended merupakan suatu strategi dalam

pembelajaran dimana siswa dapat menyelesikan permasalahan yang ada

dengan berbagai macam cara untuk menemukan penyelesaiaannya.
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2. Kelebihan Open Ended

Pendekatan open ended dalam penerapannya juga memiliki

kelebihan serta kelemahannya tersendiri menurut pendapat yang

disampaikan (Sawada dalam Koriyah dkk, 2015) mengatakan bahwa

kelebihan pendekatan open ended sebagai berikut :

1. Siswa menjadi lebih berperan aktif dalam proses pembelajaran dan

dapat mengeluarkan kreatifitas serta ide-ide yang mereka miliki.

2. Mempunyai kesempatan yang besar dalam menggunakan pengetahuan

serta keterampilan menyelesaikan masalah yang mereka miliki.

3. Siswa dengan kemampuan rendah dapat merespon dan memecahkan

masalah sesuai dengan kemampuan mereka.

4. Dapat memotivasi siswa dalam memecahkan sebuah permasalahan.

5. Memberika pengalaman kepada siswa dalam menyelesaikan masalah

dengan kemampuannya sendiri.

Jadi penggunaan pendekatan open ended dalam sebuah proses

pembelajaran memiliki kelebihan salah satunya adalah menumbuhkan

kreatifitas berpikir siswa. Dengan menggunakan pendekatan open ended

siswa dapat ikut aktif di dalam proses pembelajaran serta dapat

membantu mengembangkan kreatifitas berpikir siswa.
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3. Kelemahan Open Ended

Open ended merupakan pendekatan yang sangat terbuka serta

dapat mengerti perbedaan-perbedaan kemampuan siswa nya meskipun

begitu pendekatan open ended tetap memiliki kelemahan seperti yang di

kemukakan oleh (Sawada dalam Koriyah dkk, 2015) yang mengatakan

kelemahan pendekatan open ended sebagai berikut :

1. Sulit bagi guru dalam menyiapkan suatu permasalahan yang bermakna

bagi siswa.

2. Sulit bagi guru memberikan permasalahan yang dapat langsung

direspon dengan baik oleh siswa sehingga banyak siswa yang

kebingungan.

3. Siswa dengan kemampuan yang baik bisa saja ragu dengan jawaban

mereka.

4. Dengan sulitnya siswa memahami permasalahan yang diberikan guru

kepada siswa mungkin ada sebagian mereka yang merasa kegiatan

pembelajarannya menjadi tidak menyenagkan.

Dapat disimpulkan bahwa selain memiliki kelebihan

pendekatan open ended juga memiliki kelemahan. salah satunya adalah

dalam awal penggunaan pendekatan open ended banyak siswa yang

masih mengalami kebingungan.
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4. Antisipasi Kelemahan Open Ended

Untuk mengantisipasi kelemahan tersebut (Shimada dalam

melianingsih dkk, 2015) mengatakan bahwa dalam menggunakan strategi

pendekatan open ended guru harus berhati-hati dalam memberikan

alokasi waktu. Karena mungkin siswa akan memberikan respon sebanyak

mungkin baik yang benar maupun yang salah. Sehingga disarankan

penerapan pendekatan open ended dilakukan dengan dua tahap, tahap

pertama mengatur siswa dalam kelompok kemudian siswa mengerjakan

permasalahan yang diberikan oleh guru secara individu jika sudah selesai

siswa mendiskusikan hasil yang merekan kerjakan dengan kelompok

mereka. Tahap kedua hasil dari masing-masing kelompok di

presentasikan di depan oleh perwakilan setiap kelompok dan guru

sebagai pembimbing menuntun untuk menarik kesimpulan sehingga

siswa tetap mendapatkan kesimpulan jawaban yang benar.

5. Contoh Soal Open Ended

Berikut ini adalah contoh soal- soal sederhana yang menggunakan

pendekatan open ended jika dalam materi penjumlahan misalnya : guru

menyampaikan bahwa 5 + 5 = 10 kemudian guru menyuruh siswa

mencari cara lain untuk mendapatkan hasil 10. Misalnya siswa

menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara 7 + 3 = 10 kemudian 6

+ 4 = 10 jadi dengan menggunakan pendekatan ini siswa tidak harus
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mengikuti cara guru agar bisa memecahkan sebuah permasalahan namun

mereka bisa menyelesaikan sendiri sesuai dengan kemampuan mereka.

Contoh soal tersebut merupakan soal penjumlahan sederhana yang

dipecahkan dengan pendekatan open ended. Cara tersebut di dukung oleh

pendapat (Inprashita dalam Melianingsih dkk, 2015) yang mengatakan

bahwa pendekatan open ended merupakan pendekatan dimana guru

memberikan permasalahan yang terbuka dengan hasil yang sama namun

menggunakan cara yang berbeda-beda agar memberikan pengalaman

kepada siswa dalam memecahkan suatu permasalahan.

D. Penelitian Yang Relevan

1. Penelitian yang di kemukakan oleh peneliti sekarang di dukung  pada

penelitian yang telah di lakukan terdahulu oleh (Khoeriyah, 2014)

yang berjudul “Peningkatan Hasil Belajar Matematika Materi Jaring-

jaring Bangun Ruang Balok Dan Kubus Melalui Media Benda

Konkret Pada Siswa Kelas V” yang menyimpulkan bahwa penerapan

penggunaan media konkret kertas bekas pembungkus kapur dan pasta

gigi mampu meningkatkan hasil belajar matematika materi jaring-

jaring bangun ruang pada siswa kelas V SD. Hal ini dapat dilihat dari

persentase kenaikan nilai matematika materi jaring-jaring bangun

ruang sebelum menggunakan media konkret sampai dengan siklus I

sampai dengan siklu II. Di awal pembelajaran tanpa menggunakan

media konkret dengan rata-rata nilai siswa 56,66 dengan nilai terendah
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20 dan tertinggi 90 dan siswa yang mampu mencapai KKM hanya 14

siswa (42%) dari jumlah 33 siswa. Kemudian pada siklus I setelah

penggunaan media konkret kertas bekas pembungkus kapur dan kotak

pasta gigi nilai rata-rata menjadi 64,78 dan siswa yang mendapat nilai

di atas 60 sebanyak 21 siswa (64%) dari 33 siswa. Pada siklus II nilai

rata-rata menjadi 73,48 dan yang mendapat nilai di atas KKM

sebanyak 29 siswa (88%) dari 33 siswa. Terbukti dari hasil

penggunaan media terhadap pelajaran matematika materi jaring-jaring

bangun ruang mampu menaikkan hasil belajar siswa dan mampu

mencapai target KKM.

2. Jurnal penelitian (Melianingsih dkk, 2015) yang berjudul “Keefektifan

Pendekatan Open Ended Dan Problem Solving Pada Pembelajaran

Bangun Ruang Di SMP” menyimpulkan bahwa hasil belajar

kemampuan penalaran pada pendekatan open ended terjadi kenaikan

yang signifikan rata-rata penggunaan pendekatan open ended

meningkat 34,00 dari yang sebelumnya 57,74 menjadi 85,74.

Peningkatan kemampuan pemecahan masalah juga mengalami

penaikan yang signifikan rata-rata kenaikan skornya adalah 33,03

dimana skor awal adalah 52,41 menjadi 85,44. Kemampuan

komunikasi matematis juga mengalami peningkatan sebesar 30,41 dari

skor awal 52,07 menjadi 82,48 jadi terbukti penggunaan pendekatan

open ended dalam pembelajaran matematika mampu menaikkan hasil

belajar siswa. Kemudian di dukung kembali oleh Uhti dalam
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(Yustianingrum, 2017) yang mengatakan bahwa di dalam sebuah

penelitian yang sudah dilakukan terbukti penggunaan pendekatan open

ended dalam sebuah pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan

siswa dalam memecahkan sebuah permasalahan.

Tabel 3.1 persamaan dan perbedaan dengan penelitian relevan
No Judul

penelitian
Persamaan Perbedaan

1 Peningkatan
Hasil Belajar
Matematika
Materi Jaring-
jaring Bangun
Ruang Balok
Dan Kubus
Melalui Media
Benda
Konkret Pada
Siswa Kelas V

a. Pembelajaran
matematika materi
bangun ruang

b. Menggunakan
media konkret
(kertas kapur &
pasta gigi)

c. Penelitian ditujukan
kepada siswa kelas
V SD

a. Menggunakan media
(bianglala)

b. Jenis penelitian dan
pengembangan
(R&D)

c. Menggunakan
pendekatan open
ended

2 Keefektifan
Pendekatan
Open Ended
Dan Problem
Solving Pada
Pembelajaran
Bangun Ruang
Di SMP

a. Pembelajaran
matematika materi
bangun ruang

b. Menggunakan
pendekatan open
ended

a. Penelitian ditujukan
kepada siswa kelas
V SD

b. Jenis penelitian dan
pengembangan
(R&D)

c. Menggunakan media
(bianglala)
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E. Kerangka Berpikir

Kondisi ideal :

Guru harus bisa mengembangkan kemampuan
individu siswa melalui proses pembelajaran yang
baik maksudnya adalah dalam pembelajaran
matematika siswa harus memahami konsep
matematika yang benar serta melalui pengalaman
langsung.

Kondisi sekolah :

a. Pembelajaran berpusat di guru
(teacher center) sehingga kurang
efektif

b. Minim penggunaan media
c. Pembelajaran terpusat di buku

Masalah : a. siswa menjadi lebih pasif dan tertuju ke guru

b. media pembelajaran yang digunakan guru masih belum mampu     memberikan pengalaman langsung
ke siswa

Pengembangan media pembelajaran Bianglala Jaring-jaring Bangun Ruang Untuk Siswa Kelas V SD
Menggunakan Pendekatan Open EndedModel penelitian pengembangan

ADDIE

Hasil :

Produk pengembangan media pembelajaran Bianglala Jaring-jaring Bangun Ruang Untuk Anak Kelas V SD
Menggunakan Pendekatan Open Ended

Analysis

Mengumpulkan data dan permasalahan
yang menjadi pendorong penelitian

Design

Mendesign produk yang tepat sesuai
permasalahan yang ada

Development

Membuat produk berdasarkan rancangan
yang telah dibuat

Implematation

Menerapkan media yang telah di rancang
dalam pembelajaran

Evaluation

evaluasi produk pengembangan dan hasil
belajar dilakukan terhadap 5 komponen


