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ABSTRAK 

Penelitian  ini  dilatar belakangi oleh rendahnya prestasi belajar IPS siswa kelas 

III SDN 2 Sembung Tahun Pelajaran 2017/2018. Berdasarkan data yang diperoleh, yaitu 

di SDN 2 Sembung kelas III dalam mata pelajaran IPS. Nilai rata-rata  siswa dalam mata 

pelajaarn  IPS setelah di tes rata-ratanya yaitu 54,21 sedangkan KKM mata pelajaran IPS 

kelas III di SDN 2 Sembung  adalah 75. Mata pelajaran IPS adalah mata pelajaran yang 

rata-rata siswa mengatakan sulit, karena banyak materi yang harus dipelajari dan harus 

dipahami oleh siswa. Banyak materi pada pelajaran IPS yang harus disampaikan secara 

kongkrit agar pemahaman siswa yang satu dengan yang lainnya sama. Hal tersebut 

disebabkan kurangnya penggunaan media (alat bantu) dalam proses pembelajaran 

sehingga siswa cepat bosan dan kurang dalam memahami materi yang disampaikan oleh 

guru. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh penggunaan media gambar 

terhadap prestasi belajar IPS siswa kelas III SDN 2 Sembung tahun pelajaran 2017/2018. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen “One Group Pre test-Post test Design”.  

Subjek  dalam  penelitian  ini  adalah semua  siswa  kelas  III  di SDN 2 Sembung tahun 

pelajaran 2017/2018 yang berjumlah 23 orang. Data hasil  belajar dianalisis menggunakan 

gain ternormalisasi setelah itu baru di uji menggunakan uji t sample berpasangan. 

Diperoleh gain sebesar 26,9 pada kelas post-test (58,2) lebih tinggi daripada  pre-test 

(31,3). Perolehan gain score <g> ternormalisasi sebesar 0,39 dalam  kriteria  

medium/sedang. Pengujian hipotesis diolah dengan menggunakan rumus uji t sampel 

berpasangan diperoleh hasil:         >         = 8,39 > 2,069, dan dilihat dari sig 2-talled 

pada tabel uji hipotesis diperoleh 0,000 < 0,05  hal ini menunjukan bahwa    dinyatakan 

diterima dan    dinyatakan ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

yang signifikan antara penggunaan media gambar terhadap prestasi belajar IPS siswa 

kelas III SDN 2 Sembung  Tahun pelajaran 2017/2018.  

 

Kata kunci: Media Gambar, PrestaiBelajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Pendahuluan  

A. Latar Belakang 

Dalam arti sempit belajar merupakan suatu proses seseorang yang mana dari hal 

yang mereka  tidak tahu menjadi tahu, dari hal yang mereka tidak bisa menjadi bisa, dan 

dari hal yang mereka  tidak mengerti menjadi mengerti. Hal ini masih penegertian awal 

dari orang awam.Belajar juga diartikan sebagai semua perubahan manusia baik tingkah 

laku maupun pola pikir manusia. Proses ini dapat terjadi kapan saja dan dimana saja.  

Seperti halnya yang tertuang dalam Undang-undang  No. 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan pembelajaran, adalah proses interaksi peserta 

didik dengan pendidikan dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Hal ini 

terlihat dari proses belajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas 

berpikir yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa, serta dapat meningkatkan 

kemampuan memahami kemampuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang 

baik terhadap materi pelajaran.Dalam dunia pendidikan tidak terlepas dari proses 

pembelajaran, dimana dalam proses ini adanya interaksi antara pendidik (Guru) dengan 

peserta didik (siswa). Di dalam proses pembelajaran Guru memerlukan Media (alat 

Bantu) untuk mempermudah guru dalam menyampaikan sebuah informasi atau  pesan 

kepada siswa. Untuk itu media sangat penting dalam proses pembelajara. Dalam proses 

pembelajaran guru  berusaha untuk mentransfer ilmu yang dimiliki guru atau pesan 

kepada siswa.  Namun untuk mengahasilkan perubahan pada diri siswa dalam proses 

pembalajaran tiudaklah mudah. Oleh karena itu Guru memiliki peran penting untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan.  Untuk mencapai tujuan pembelajaran 

yang diharapkan tentunya guru harus cerdas dalam memilih media pembelajaran yang 

efektif dan seefesien mungkin agar pesan yang disampaikan oleh guru dapat diterima 

siswa dengan mudah. 

Pada kenyataan yang ada, bahwa proses pembelajaran di sekolah selama ini dinilai 

kurang bervariasi. Faktor kebosananlah yang rata-rata membuat hasil belajar siswa 

rendah.Oleh sebab itu perlunya media pembelajaran yang menarik agar menumbuhkan 

minat belajar siswa dan dapat tercapailah tujuan pembelajaran yang diharapkan. 

Mata pelajaran IPS akan lebih mudah dipahami oleh siswa jika menggunakan 

media pembelajaran yang lebih nyata dan sering dilihat maupun didengar oleh siswa. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru kelas III SDN 2 Sembung 

Kecamatan Narmada, dalam pembelajaran IPS menunjjukan bahwa proses pembelajaran 

masih bersifat teacher centerkarena guru tidak menggunakan media pembelajaran yang 



bervariasi, sehingga siswa kurang mendapatkan kesempatan untuk aktif berpikir, 

mengeluarkan pendapat, berinteraksi dengan teman sekelasnya, dan siswa merasa bosan. 

Guru kelas III SDN 2 Sembung dalam peroses pembelajaran sudah menggunkan 

buku paket sebagai sumber belajar di kelas, tetapi hasilnya masih belum maksimal. Guru 

dalam menyampaikan materi pelajaran IPS hanya menjelaskan pokok-pokok materi 

setelah itu siswa disuruh mengerjakan  lembar kerja, sehingga pembelajaran kurang 

menarik dan untuk konsep-konsep yang bersifat abstrak masih belum di visualisasikan.  

Observer mengamati sebagian besar siswa kelas III SDN 2 Sembung kurang 

menyenangi pelajaran IPS karena menurut siswa banyak materi pelajaran yang 

membosankan dan penuh dengan hapalan-.hapalan. Guru dalam  proses pembelajaran 

belum menggunakan media yang dapat membantu dalam menjelaskan pemahaman siswa 

mengenai materi pelajaran. Sementara alternative yang bisa di tempuh oleh seorang guru 

dalam rangka menigkatkan prestasi belajar adalah dengan mengunakan media 

pembelajaran. 

Sebagai dampak dari proses kegiatan pembelajaran diatas, siswa di tuntut untuk 

mendapatkannilai yang lebih dari KKM yang telah di tentukan oleh sekolah. sedangkan 

KKM yang di tentukan bisa di katakan cukup tinggi jika di bandingkan dengan beberapa 

mata pelajaran yang lainya.  

Berdasarkan data yang diperoleh, yaitu di SDN 2 Sembung kelas III dalam mata 

pelajaran IPS. Nilai rata-rata  siswa dalam mata pelajaarn  IPS setelah di tes rata-ratanya 

yaitu 54,21 sedangkan KKM mata pelajaran IPS kelas III di SDN 2 Sembung  adalah 75. 

Mata pelajaran IPS adalah mata pelajaran yang rata-rata siswa mengatakan sulit, karena 

banyak materi yang harus dipelajari dan harus dipahami oleh siswa. Banyak materi pada 

pelajaran IPS yang harus disampaikan secara kongkrit agar pemahaman siswa yang satu 

dengan yang lainnya sama.  

Dari pemaparan diatas peneliti menyimpulkan bahwa penggunaan media gambar 

sangat cocok untuk  diterapkan pada mata pelajaran IPS kelas III SDN 2 Sembung di 

karnakan media gambar membantu dalam memahami materi-materi yang sangat luas atau 

konsep yang sangat banyak. Dan pada pemikiran yang telah diuraikan maka penggunaan 

 media gambar dianggap dapat meningkatkan prestasi belajar siswa kelas III dalam mata 

pelajaran IPS, oleh karena itu penelitian ini akan mengkaji mengenai hal tersebut melalui 

judul ”Pengaruh Media Gambar terhadap prestasi  Belajar IPS Siswa Kelas III di SDN 2 

Sembung Tahun ajaran 2016/2017.” 

B. Rumusan Masalah 



Adakah pengaruh penggunaan media gambar untuk meningkatkan prestasi belajar 

IPS siswa kelas III SDN 2 sembung tahun 2016/2017 ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh media 

gambar terhadap prestasi belajar IPS siswa kelas III  SDN 2 Sembung tahun 

2016/2017. 

 

D. Definisi Operasional 

Definisi operasional dalam skripsi ini bertujuan agar tidak terjadi penafsiran 

yang salah terhadap judul skripsi dan memberikan gambaran yang jelas kepada 

pembaca. 

1.  Media gambar merupakan salah satu media pembelajran yang cukup 

popular dan sudah lamadigunakan dalam pembelajaran hal ini karna 

gambar cukup praktis, sederhana, mudah digunakan tidak 

membutuhkan alat tambahan. Gambar dapat digunakan untuk 

pembelajaran secara individual, kelompok kecil ataujuga kelompok 

besar. 

2. Prestasi Belajar IPS 

Prestasi belajar IPS pada penelitian ini adalah prestasi belajar 

siswa berupa skor ataupun nilai setelah mengerjakan tes mata pelajaran 

IPS pada semester ganjil Tahun Pelajaran 2017. 

E. Hipotesis 

Berdasarkan uraian deskripsi teoritis dan kerangka berpikir, maka hipotesis 

yang diajukan dalam penelitian ini adalah hipotesis alternative (Ha) dan Hipotesis 

nijhil (Ho) dengan: 

1. Hipotesis Alternative (Ha): Pembelajaran menggunakan media gambar  

berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar ips 

2. Hipotesis Nihil (Ho): Pembelajaran menggunakan media gambar  tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar ips. 

 

F. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini adalah desain eksperimen dengan bentuk one-group pre-tes-

posttest design.Dalam rancangan ini di gunkan satu kelompok subjek.Pertama-



tama di lakukan pengukuran, lalu di kenakan perlakuan untuk jangka waktu 

tertentu, kemudian di lakukan pengukuran untuk ke dua kalinya. Rancangan ini 

dapat di gambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

Penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap, yakni tahap perencanaan, tahap 

pelaksanaan, dan tahap akhir. 

Keterangan : 

T1 : kelas eksperimen sebelum diberikan perlakuan (pre-test) 

X : pemberian perlakuan (treatment) 

T2 : kelas eksperimen setelah diberikan perlakuan (post-test) 

 (Sugiyono, 2016: 79) 

 

1. Tahap perencanaan, pada tahap inidipersiapkan segala sesuatu yang diperlukan 

dalam penelitian , diantaranya:  

a. Menyusun proposal, menyusun RPP/mempersiapkan media gambar, 

menyusun kisi-kisi instrumen penelitiandan  instrumen penelitian (menyusun 

soal untuk tes pre-test dan posttest,). 

b. Melakukan uji validitas dan reliabilitas soal yang digunakan pada 

pre-testdan post-test. 

2. Tahap Pelaksanaan yaitu pelaksanaan langsung penelitian di lapangan. Adapun 

langkah-langkah yang ditempuh pada saat pelaksanaan penelitian, yaitu: 

a. Memberikan tes awal tanpa memberi perlakuan (pre-test) kepada 23 siswa 

kelas III yang menjadi subjek penelitian dengan menggunakan instrument 

kognitif (soal) yang sebelumnya telah diuji validitas dan reliabilitasnya. 

b. Memberikan perlakuan dengan menggunakan media  pembelajaran berupa 

gambar tes akhir (post-test) kepada 23 orang siswa kelas III yang menjadi 

subjek penelitian dengan menggunakan instrumen kognitif (soal) yang telah 

diuji validitas dan realibilitasnya. 

3. Tahap Akhir, adapun yang dilakukan pada tahap ini adalah: 

a.  Menganalisis data yang didaptkan dalam penelitian.  

b. Menyimpulkan data hasil penelitian. 

 

Pretest  Treatment  Posttest 

T1  X  T2 

 



 

Prosedur: 

1) Kenakan T1, yaitu pretest, untuk mengukur mean prestasi belajar sebelum subjek di 

beri perlakuan dengan menggunakan media. 

2) Kenakan subjek dengan X, yaitu mengajar dengan menggunakan media gambar,untuk 

jangka waktu tertentu. 

3) Berikan T2, yaitu posttest, untuk mengukur mean prestasi belajar setelah subjek di beri 

perlakuan dengan menggunakan media. 

4) Bandingkan T1 dan T2 untuk menentukan seberapakah perbedaan yang timbul, jika 

sekiranya ada,sebagai akibat dan digunakannya variable eksperimental X. 

5) Terapkan test statistic yang cocok dalam hal ini t-test untuk menentukan apakah 

perbedaan itu signifikan. 

G. Populasi  

Data yang digunakan dalam penelitian dapat berupa popuasi dan sampel. 

Populasi atau population dalam penelitian, adalah keseluruhan objek penelitian, 

mungkin berupa manusia, gejala, benda, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya 

yang menjadi objek penelitian sedangkan sampel adalah contoh yang dianggap 

mewakili populasi atau cermin dari keseluruhan objek yang diteliti (Mahmud, 

2011: 154). 

H. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data pada penelitian ini adalah 

dengan tes prestasi belajar siswa. 

1. Tes adalah rangkaian pertanyaan atau alat lain yang digunakan untuk 

mengukur keterampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat 

yang dimiliki oleh individu atau kelompok (Mahmud, 2011: 185). Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan jenis tes prestasi. Tes prestasi adalah tes 

yang digunakan untuk mengukur pencapaian seseorang setelah mempelajari 

sesuatu atau mempelajari hal-hal sesuai dengan yang diteskan. 

Untuk mengumpulkan data dilakukan tes prestasi pada mata pelajran IPS 

siswa dengan melakukan pre-test dan post-test.Pre-test  dilakukan sebelum 

perlakuan diberikan yang bertujuan untuk mengetahui pengetahuan awal subjek 

penelitian, sedangkan post -test dilaksanakan setelah perlakuan diberikan yang 

bertujuan untuk mengetahui prestasi belajar  siswa. Tes prestasi belajar ini dibuat 



sama untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemampuan siswa dalam memahami 

materi yang telah diberikan sebelum dan setelah adanya perlakuan. 

Tes ini berupa pilihan ganda sebanyak 20 butir soal.Soal ini digunakan untuk 

melihat kemampuan kognitif siswa.Kriteria penilaiannya, jika satu soal di jawab 

benar poinnya 10 dan jika salah poinnya 0. 

I. Teknik Analisis Data. 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dapat dilakukan apabila memenuhi 

prasayarat, yaitu data harus di uji normalitasnya dan uji homogenitasnya. 

1. Uji Normalitas.  

Berdasarkan asumsi Sugiyono, (2016: 241) bahwa data setiap variabel 

yang akan dianalisis harus berdistribusi normal. Sebelum pengujian 

hipotesis dilakukan, maka terlebih dahulu akan dilakukan uji normalitas 

dengan rumus Kolmogorov-Smirnov dengan taraf signifikansi 5% dengan 

bantuan program SPSS 16.0. Dimana data dapat dikatakan berdistribusi 

normal jika signifikansi     lebih besar dari pada 0,05. 

2. Uji Homogenitas.  

Disamping pengujian terhadap normal tidaknya distribusi data, perlu 

kiranya peneliti melakukan pengujian terhadap kesamaan (homogenitas) 

data yang diambil dari populasi yang sama. Untuk melakukan uji 

homogenitas dengan menggunakan rumus Kolmogorov-Smirnov dengan 

taraf signifikansi 5% dengan bantuan program SPSS 16.0. Data dikatakan 

homogeny jika signifikansi     lebih besar dari pada 0,05. 

3. Uji t Sampel Berpasangan 

Menurut Subana dan Sudrajat (2005), untuk meneliti apakah ada 

perbedaan yang signifikan antara tes awal dan tes akhir yang berupa raihan 

skor IPS  khususnyapada kelas III dengan pemberian perlakuan berupa 

latihan soal. Langkah perhitunganya adalah sebagai berikut: 

1)  Menentukan normalitas sebaran data. 

2) Tes rata-rata. 

3) Apabila sebaran data tidak normal, lakukan tes rata-rata tanpa tarap 

signifikansi. Rumusnya sabagai berikut: 

Md=
  

 
 

dimana   d = postes-pretest. 



4)  Setelah diketahui bahwa sebaran datanya normal, lanjutkan pada tes 

rata-rata atau uji t sampel berpasangan. 

5) Tes rata-ratanya/ uji t sampel berpasangan dengan rumus: 

t = 
  

√    
    
 

      

 

      (Sukardi, 2008). 

keterangan:     rata-rata dari gain antara tes akhir dan tes awal. 

d  = gain (selisih) skor tes akhir terhadap tes awal setiap subjek. 

n = jumlah subjek. 

6) kriteria perhitunganya: 

Jika         <      , = maka tidak ada perbedaan secara signifikan 

sedangkan, 

jika       >      ,   = maka terdapat perbedaan yang signifikan. 

Setelah diperoleh harga thitung, kemudian dibandingkan dengan harga 

ttabel dengan db = n-1 dan taraf kepercayaan 95% (taraf signifikansi 5%). 

Kriteria pengujiannya, apabila thitung > ttabel maka koefisiensi korelasi tersebut 

signifikan. Hipotesis statistik yang akan diuji adalah sebagai berikut: 

Ha = pembelajaran menggunakan media gambar berpengaruh secara signifikan 

terhadap hasil belajar IPS  siswa kelas III SDN 2 Sembung tahun pelajaran 

2017/2018. 

H0 = pembelajaran menggunakan media gambar tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap hasil belajar siswa kelas III SDN 2 Sembung tahun pelajaran 

2017/2018. 

 

MeanPost Test – MeanPre Test 

<g>=        

  Skor Maks. Ideal – MeanPre Test 

     

 Hake (1998) 

Keterangan: 

Mean = rata-rata 

Pre-test = sebelum diberikan perlakuan 

Post-test = sesudah diberikan perlakuan 



 

 

 

 

Kriteria interpretasi gain ternormalisasi: 

 

 

 

 

(Tauhid, 2015). 

 

J. Hasil Penilitian 

a. Deskripsi Hasil Belajar Siswa 

Butir  soal  yang  telah  divalidasi  digunakan  sebagai  soal  pre-test  

dan post-test  pada materi ketampakan alam dan kenampakan alam buatan 

untuk mengukur prestasi belajar IPS siswa. Berikut data prestasi belajar 

(pretest-postest) siswa kelas III. 

Tabel 4.1 hasil pre-test dan post-test 

No  Keterangan  Pre-test  Post-test 

1 Nilai Terendah  10 40 

2 Nilai Tertinggi 50 80 

3 Rata-rata 31,3 58,7 

 

Dari  data  diatas,  terlihat  bahwa  hasil  belajar  siswa  setelah 

diberikan  perlakuan  lebih  baik  dibandingkan  dengan  sebelum  diberikan 

perlakuan.  Demikian  pula  untuk  nilai  rata-rata  siswa  setelah  diberikan 

perlakuan ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan nilai rata-rata siswa 

sebelum diberikan perlakuan. 

b. Hasil Uji Gain/Peningkatan. 

Tabel 4.2 hasil uji gain/peningkatan 

Tes SMI Skor Skor Mean  Gain/peningka

g  Kriteria 

g ≥ 0,7 Tinggi 

0,3 ≤ g ≤ 0,7 Medium/Sedang 

 

g < 0,3 

Rendah 



min maks tan 

Pre-test 100 10 40 31,3 26,9 

Post-test 100 50 80 58,2 

Selanjutnya,  dilakukan  perhitungan  untuk  mencari  gain  

ternomalisasi dengan menggunakan rumus: 

MeanPost Test – MeanPre Test 

<g>=        

Skor Maks. Ideal – MeanPre Test 

 

 <g>=     
         

        
 

 <g> 
    

    
 

 <g>      sedang 

Adapun kriteria interpretasi Gain Ternormalisasi yaitu: 

Tabel 4.3 Kriteria Interpretasi Gain Ternormalisasi: 

 

G Criteria 

g ≥ 0,7 Tinggi 

0,3 ≤ g ≤ 0,7 Medium/sedang 

g < 0,3 Rendah 

  

Berdasarkan kriteria tersebut, maka gain ternormalisasi yang diperoleh yaitu 

0,39 termasuk ke dalam kategori medium/sedang. 

Tabel 4.4  <g> Gain Ternormalisasi Atau Rekapitulasi Peningkatan Hasil 

Belajar Siswa: 

Tes  SMI Skor min Skor 

maks 

Mean  Gain/peningkata

n 

<g> 

Indeks 

Pre-test 100 10 50 31,3 26,9 0,39 

Post-test 100 50 80 58,2 

 

  



 

Tes Skor ideal Skor min Skor 

maks 

Mean  Gain  <g> 

   Pretes  100 10 50 31,3  

26,9 

 

0,39    

Posttes 

100 50 80 58,2 

Gambar 4.5 Diagram Batang Gain Ternormalisasi 

Data  di  atas  menunjukkan  bahwa  adanya  pengaruh media gambar terhadap  

prestasi belajar siswa  dengan diperolehnya  gain  atau  peningkatan  sebesar 26,9 

dan gain ternormalisasi sebesar 0,39. 

K. Simpulan Dan Saran. 

a. Kesimpulan 

Berdasarkan  hasil  analisis  data,  dan  pembahasan  maka  dapat 

disimpulkan  bahwa  terdapat  pengaruh  yang  positif  dan  signifikan dalam 

penerapan media gambar terhadap hasil  belajar  IPS pada  siswa  kelas  III  

SDN  2 Sembung  tahun pelajaran 2017/2018. Berdasarkan hasil perbandingan 

rata -rata nilai siswa, terdapat  perbedaan  peningkatan  nilai  rata-rata  siswa.  

Diperoleh  gain sebesar  26,9  pada  kelas  post-test  (58,2)  lebih  tinggi 

daripada  pre-test (31,3).  Perolehan  gain  score  <g>  ternormalisasi  sebesar  

0,39  temasukdalam kriteria medium/sedang.  Perolehan gain score < g > 

ternormalisasi sebesar 0,39 dalam kriteria medium/sedang. Dan dalam 

perhitungan hipotesis uji t sampel berpasangan diperoleh hasil :         >        

=8,39>2,069, dilihat dari sig 2-talled pada tabel uji hipotesis diperoleh 0,000 < 
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0,05  maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara 

media gambar terhadap prestasi belajar siswa kelas III SDN 2 Sembung Tahun 

pelajaran 2017/2018. Artinya     dinyatakan diterima dan    dinyatakan 

ditolak. 

b. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi  Guru,  dapat  menggunakan  media gambar dalam  penelitian  ini 

sebagai alternatif  cara  belajar  untuk  menigkatkan  prestasi belajar  siswa 

khususnya pada mata pelajaran IPS. 

2. Bagi Siswa, dapat menggunakan media gambar dalam penelitian ini sebagai 

cara untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan siswa.  

3. Bagi  Sekolah,  dapat  menjadikan  penelitian  ini  sebagai  contoh 

pemecahan masalah untuk mengatasi kesulitan belajar siswa-siswinya. 

4.  Bagi Penulis, dapat menerapkan media gambar dalam penelitian ini sebagai 

upaya meningkatkan prstasi belajar siswa ketika telah menjadi pendidik. 

5.  Bagi  Peneliti  Lain,  dapat  dijadikan  sebagai  acuan  penelitian  yang 

relevan  namun  bisa  lebih  disempurnakan  pada  materi  yang  berbeda. 
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