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Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh model 
pembelajaran open-ended  problems (OEP) terhadap hasil belajar kognitif siswa pada mata 

pelajaran PPKn di SMKN 5 Mataram pada tahun ajaran 2017/ 2018. Sampel dalam penelitian 
ini sebanyak 30 orang pada kelas eksperimen dan 21 orang pada kelas kontrol. Instrumen 
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan instrumen tes sebanyak 20 butir yang 

telah memenuhi validitas dan realibilitas instrumen. Berdasarkan hasil perhitungan pengujian 
hipotesis dengan uji-t  dengan nilai t hitung 9,029 dan t tabel = 2,0625 dengan dk= 49pada 

taraf signifikansi 5%  sehingga nilai t hitung 9,029 > t tabel = 2,0625 , maka  hipotesis 
penelitian yang berbunyi ada pengaruh penggunaan model pembelajaran Open Ended 
Problem (OEP)  terhadap hasil belajar kognitif pada mata pelajaran PPKn di SMKN 5 

Mataram diterima. 
Kata kunci: , Model Pembelajaran Open-Ended  Problems (OEP),  Hasil Belajar 

Kognitif,PPKn. 
 
Abstract: The effects of open-ended problems (OEP) learning model toward students’ 

cognitive learning outcomes in civic education subject  at  SMKN 5 Mataram.The aim of this 
research to know whether is there any effect  of open-ended problems (OEP) learning model 

toward students cognitive learning outcomes in civic education subject  at  SMKN 5 Mataram 
academic year 2017/ 2018. The samples of this research as much 30 student in experiment  
class and 21 students in control class. The instrument  for data collecting used test instrument 

as much 20 item which have been fulfilled validity and reliability instruments. Based on the 
calculation result of hypotesis testing t-test with t-count value 9,029 and t-table 2,0625 with 

dk=49 in significance percentage 5% so  that  t-count  value 9,029 >t-table= 2,0625 , thus the 
research hypotesis that said there is effect of using open-ended problems (OEP) learning 
model toward students’ cognitive learning outcomes in civic education subject at SMKN 5 

Mataram is acceptable .  
Keywords: Open-Ended Problems (OEP) Learning  Model, Cognitive Learning Outcomes, 

Civic Education. 
 

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas bangsa. 

Peningkatan kualitas bangsa tersebut dapat tercermin dari lahirnya generasi yang memiliki 

kemampuan berpikir cerdas, terampil dan memiliki kepribadian mulia. Lahirnya generasi 

unggulan ini,  kedepannya diharapkan mampu menjadi pemimpin bangsa yang dapat 

memajukan semua sektor kehidupan bangsa Indonesia. Pentingnya pendidikan bagi bangsa 

Indonesia termaktub dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 

Tahun 2003 Pasal 3 yang menjelaskan fungsi dan tujuan pendidikan nasional negara adalah 
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“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa agar mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokrasi serta bertanggung jawab”. 

Permasalahan yang terjadi saat ini, proses pembelajaran di sekolah khususnya pada 

mata pelajaran PPKn masih bersifat pasif. Pembelajaran masih bersifat teacher centered. 

Dalam proses pembelajaran guru yang memegang peran penting. Seluruh proses 

pembelajaran dan sumber materi hanya berasal dari guru semata sedangkan siswa hanya 

menjadi pendengar yang baik, siswa hanya mencatat apa yang dijelaskan oleh guru dan tidak 

adanya timbal balik antara guru dengan siswa. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya 

kebosanan pada diri siswa itu sendiri dan proses pembelajaran menjadi tidak bermakna 

sehingga hasil belajar yang diinginkan tidak dapat tercapai.Dari proses dan hasil belajar yang 

kurang baik maka akan mempengaruhi pengetahuan siswa menjadi tidak berkembang. 

Sehingga hasil belajar PPKn pada ranah kognitf rendah. 

 Pemaparan di atas juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Kusumawan 

(Safina, 2013: 4)  menemukan beberapa permasalahan yang ditimbulkan dalam kegiatan 

belajar mengajar antara lain: model pembelajaran yang monoton, dalam proses pembelajaran 

berlangsung banyak siswa yang ribut, banyak siswa yang tidak aktif dalam diskusi kelompok, 

siswa tidak ada yang bertanya pada saat menemukan kesulitan serta masih rendahnya prestasi 

belajar siswa.  Hal ini pula didukung oleh hasil observasi yang dilaksanakan di SMKN 5 

Mataram pada saat praktek pengalaman lapangan dapat dilihat bahwa hasil belajar siswa 

khususnya pada mata pelajaran PPKn masih sangat rendah. Dapat dilihat dari hasil belajar 

PPKn yang diperoleh siswa pada saat Ujian Akhir Semester menunjukkan bahwa sebagian 

besar siswa kelas XI yaitu sekitar 80% siswa mendapatkan skor di bawah KKM (Kriteria 

Ketuntasan Minimum) yakni 75.  

Hal ini sejalan dengan pendapat Djamarah (2012: 31) menyatakan bahwa untuk 

mengembangkan proses pembelajaran yang mengarah pada pencapaian potensi tersebut, 

maka guru dituntut memiliki kemampuan mengembangkan kreativitasnya dalam mengajar, 

sehingga dalam proses pembelajaran terjadi interaksi positif antara siswa dengan guru dan 

antara siswa dengan siswa secara efektif. Oleh karena itu, kemampuan yang dimiliki oleh 

guru dalam mengembangkan kreatifitasnya dalam mengajar sangat berpengaruh untuk 

membantu siswa di dalam mengembangkan hasil belajarnya. 

Oleh karenanya, proses belajar di kelas akan lebih efektif jika guru dapat menerapkan 

model pembelajaran yang inovatif, model yang tepat digunakan adalah model pembelajaran 



OEP . Menurut Shimada (Setiawan dan Harta, 2014:116) “model pembelajaran OEP adalah 

pendekatan pembelajaran yang menyajikan suatu permasalahan yang memiliki metode atau 

penyelesaian yang benar lebih dari satu, sehingga dapat memberi kesempatan kepada siswa 

untuk memperoleh pengetahuan/pengalaman menemukan, mengenali, dan memecahkan 

masalah dengan beberapa teknik”.  

Pendapat di atas diperkuat oleh Shoimin, (216: 109) mengatakan bahwa “OEP adalah 

pembelajaran yang menyajikan permasalahan dengan pemecahan berbagai cara dengan solusi 

yang beragam”. Adapun ciri penting model pembelajaran OEP menurut Shoimin, (2016:110) 

ciri penting dalam OEP adalah “terjadinya keleluasaan siswa dalam memakai sejumlah 

metode dan segala kemungkinan yang dianggap paling sesuai untuk memecahkan masalah”. 

Serta adapula kelebihan dari model pembelaaran OEP menurut Shoimin (2016:112) siswa 

berpartisipasi lebih aktif dalam pembelajaran, siswa memiliki kesempatan lebih banyak 

dalam memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan secara komprehensif, siswa dengan 

kemampuan rendah dapat merespon permasalahan, siswa menjadi termotivasi dalam 

menyelesaikan permasalahan yang telah diberikan, serta memberikan siswa pengalaman baru 

dalam menyelesaikan suatu permasalahan.  

Selain memiliki kelebihan, model pembelajaran OEP juga memiliki kekurangan yaitu 

kesulitan yang dihadapi oleh guru dalam menyiapkan suatu permasalahan yang harus sesuai 

dengan materi pembelajaran, kesulitan dalam menyampaikan suatu permasalahan kepada 

siswa, bisa menyebabkan keraguan pada siswa yang memiliki kemampuan tinggi terhadap 

jawabannya karena jawaban yang bersifat terbuka, serta adanya kemungkinan dari beberapa 

siswa yang menganggap pembelajaran menjadi tidak menyenangkan karena kesulitan yang 

dihadapi. Model pembelajaran ini meliputi beberapa tahapan sebagai berikut pembelajaran 

diawali persiapan (RPP dan masalah OEP), pelaksanaan yang dimana pada tahap pelaksanan 

ini terdiri dari pendahuluan, kegiatan inti (siswa membetuk kelompok, siswa diberikan 

permasalahan OEP, berdiskusi, presentasi, menganalisis, menyimpulkan), serta evaluasi. 

Maka dari itu model pemebelajaran OEP diharapakan dapat mepengaruhi hasil belajar 

kognitif siswa khususnya pada mata pelajaran PPKn. Hasil belajar ranah kognitif meliputi 

enam perubahan prilaku seseorang setelah melakukan proses belajar yakni pengetahuan, 

pemahaman, penerapan, analisis, sintesis dan evaluasi. Sehingga apabila siswa sudah mampu 

menerapakan ke enam perubahan prilaku tersebut maka hasil belajar pada ranah kognitif 

sudah dapat dikatakan berhasil. 

 Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian Widana, Dkk (2013) yang menyatakan 

bahwa pembelajaran dengan pendekatan pemecahan masalah open-ended memberikan 



pengalaman kepada siswa dalam menemukan hal-hal baru dengan menggunakan segala 

pengetahuan,keterampilan, dan penalaran yang telah dimiliki sebelumnya. Atas dasar 

pemikiran tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Model 

Pembelajaran OEP Terhadap Hasil Belajar kognitif Siswa Pada Mata Pelajaran PPKn di 

SMKN 5 Mataram” 

Berdasarkan fenomena yang terjadi, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

“Apakah ada pengaruh model pembelajaran OEP terhadap hasil belajar kognitif siswa pada 

mata pelajaran PPKn di SMKN 5 Mataram?” Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh model pembelajaran OEP 

terhadap hasil belajar kognitif siswa pada mata pelajaran PPKn di SMKN 5 Mataram. 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis yaitu Manfaat Teoritis 1. Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber untuk memperbanyak wawasan 

ilmu pengetahuan pada umumnya, terutama mengenai penerapan model pembelajaran OEP 

pada pelajaran PPKn, serta dapat mengembangkan hasil belajar kognitif yang berorientasi 

pada pengembangan pengetahuan dalam mata pelajaran PPKn. 2. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat dijadikan sebagai refrensi untuk peneliti lain yang ingin mengembangkan 

hal-hal yang berkaitan dengan model pembelajaran OEP pada pelajaran PPKn.  

Sedangkan Manfaat Praktis yaitu (1) bagi guru yakni Diharapakan hasil penelitian ini 

dapat memberikan masukan untuk guru dalam meningkatkan keterampilan dasar mengajar 

dan dapat menggunakan berbagai macam model pembelajaran dalam proses pembelajaran 

yakni salah satunya model pembelajaran OEP, serta dengan menggunakan model 

pembelajaran yang kreatif dan inovatif maka diharapkan akan berpengaruh terhadap hasil 

belajar terutama pada ranah kognitif. (2) bagi siswa yakni Penelitian ini dapat membuat siswa 

lebih aktif dalam belajar dan dapat memberikan pengalaman baru bagi siswa dengan 

mengikuti pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran OEP serta akan dapat 

berpengaruh terhadap hasil belajar kognitif siswa. (3) bagi sekolah yakni Penelitian ini 

diharapakan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi sekolah utamanya dengan 

menerapkan model pembelajaran OEP dalam rangka perbaikan kualitas proses pembelajaran 

dan pendidikan di sekolah khususnya mata pelajaran PPKn. Serta (4) bagi peneliti yakni 

melalui penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan dan kreativitas peneliti 

selaku mahasiswa dalam mengembangkan dan memperdalam wawasan tentang  model 

pembelajaran OEP yang bermanfaat dimasa yang akan datang sebagai calon guru serta akan 

lebih mudah untuk memilih model pembelajaran agar dapat berpengaruh terhadap hasil 

belajar pada ranah kognitif siswa. 



METODE PENELITIAN  

Penelitian ini merupakan  penelitian kuantitatif jenis quasi eksperimen dengan desaign 

penelitian ini menggunakan desain nonequivalent control group design. Desain ini 

melibatkan dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, dua kelompok 

yang ada diberi pre-test, kemudian kelompok eksperimen diberikan perlakuan, dan terakhir 

kedua kelompok sama-sama diberikan post-test untuk melihat apakah ada pengaruh model 

pembelajaran OEP terhadap hasil belajar kognitif siswa pada  mata pelajaran PPKn di SMKN 

5 Mataram (Sugiyono, 2010: 116). Dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini. 

Diagram  3.2 Jenis Penelitian quasi eksperimental dengan desain nonequivalent control 

group pretest-posttest 

O1  X  O2 

O3    O4 

Keterangan: 

O1 :  Pretest pada kelas eksperimen 

X     : Perlakuan pada kelas eksperimen dengan model pembelajaran OEP 

O2   :  Posttest pada kelas eksperimen 

---- : Garis putus-putus diantara kelompok-kelompok eksperimen artinya kelompok 

sampel tidak dipilih secara random (kelas intake group) 

O3 :  Pretest pada kelas kontrol  

O4  :  Posttest pada kelas kontrol 

 

Waktu dan Tempat Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan di SMKN 5 Mataram dengan pertimbangan terdapat 

permasalahan yang sama yakni hasil belajar siswa yang masih rendah terutama hasil belajar 

pada ranah kognitif maka peneliti akan menggunakan salah satu model pembelajaran yakni 

OEP dan waktu penelitiannya dilaksanakan pada semester 1 (ganjil) tahun ajaran 2017/2018. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa, karena siswa merupakan yang berperan 

dalam pembelajaran. Oleh sebab itu, sebagai populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

siswa SMKN 5 Mataram kelas XI yang terdiri dari tujuh kelas yaitu XI Tekstil.A, XI 

Tekstil.B, XI TSM, XI DKV, XI Logam, XI kulit musik,  dan XI Kayu Keramik. 

Penentuan sampel dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling yang dimana 

pada penelitian ini sebelum peneliti memberikan pre-test kepada kedua sampel maka peneliti 

terlebih dahulu meentukan kelas mana yang akan digunakan sebagai kelas eksperimen dan 



kelas kontrol.. Teknik penentuan sampel penelitian dengan teknik ini menurut Sugiyono 

(2017:67) yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Berdasarkan 

pendapat di atas maka, teknik purposive sampling  yakni teknik yang ada dalam suatu 

penelitian untuk memilih sampel dari penelitian yang digunakan akan tetapi dalam 

menentukan sampel penelitian tidak hanya dipilih begitu saja yang dimana harus melalui 

beberapa pertimbangan yang sudah ditentukan terlebih dahulu oleh peneliti yang bertujuan 

untuk menyepadankan kelas yang akan diteliti untuk menentukan sampel atau kelas mana 

yang akan digunakan untuk kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.  

 

Pengambilan sampel dengan teknik ini yaitu dengan melihat 1) guru yang mengajar 

mata pelajaran PPKn sama; 2) materi mata peajaran PPKn antara kelas eksperimen dan kelas 

kontrol sama; 3) waktu pebelajaran yang  relatif sama; 4) hasil belajar siswa yang relatif 

sama.  

Selanjutnya pengumpulan data menggunakan lembar observasi dan instrument tes hasil 

belajar kognitif pilihan ganda. Instrumen yang digunakan sudah memenuhi kualitas 

instrument yang baik, berupa: validitas, reliabilitas, daya beda, tingkat kesukaran soal. Dari 

35 soal, 21 dinyatakan valid  berdasarkan hasil analisis korelasi produk moument. 

Selanjutnya hasil uji reliablitas menggunakan rumus KR 20 (Kuder Richardson), diperoleh 

nilai koefisien reliabilitas sebesar = 0.53 yang tergolong dalam kriteria tinggi atau reliabel.  

Tingkat daya pembeda soal juga proporsional, dimana 1 soal kategori  baik sekali, 11 soal 

kategori baik, 7 soal kategori cukup, dan 1 soal pada kisaran indeks daya pembeda jelek . 

Dari hasil analisis tingkat kesukaran soal diperoleh, 5 soal kategori sedang, 13 soal kategori 

sukar dan 2 soal berkriteria mudah. Kemudian data-data yang diperoleh berdasarkan hasil 

penelitian kemudian di analisis, teknik analisis data mencakup uji normalitas, uji 

homogenitas kemudian dilakukan uji hipotesis. 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Hasil  

Deskripsi hasil ini mencakup hasil uji persyaratan analisis dan uji hipotesis. 

Uji Prasyaratan Analisis 

Uji normalitas untuk mengetahui apakah data yang diperoleh berdistribusi normal atau 

tidak. Adapun data masing-masing kelas sampel dianalisis dengan menggunakan uji chi 

kuadrat untuk data hasil post-tes. Berdasarkan hasil dari uji normalitas yang diperoleh 

peneliti pada kelas eksperimen X2
hitung = 10,1 sedangkan X2

tabel = 11,070 dan taraf signifikan 

5% artinya data sampel penelitian berdistribusi normal. Begitu pula uji normalitas data pada 



kelas kontrol diperoleh X2
hitung = 10,20 sedangkan X2

tabel = 11,070  dan taraf signifikan 5% 

artinya data sampel penelitian berdistribusi normal. 

Selanjutnya dilakukan Uji persyaratan analisis dilakukan untuk mengetahui apakah 

kedua kelompok sampel mempunyai varians yang sama (homogen) atau tidak. Dalam 

penelitian ini, pengujian homogenitas data post test siswa  menggunakan uji fisher (F). 

Berdasarkan hasil uji-F maka diperoleh Fhitung= 6,65 sedangkan untuk Ftabel=2,52 dan taraf 

signifikan 5%. Berdasarkan kriteria pengujian yang menyatakan Fhitung  (6,65)  <Ftabel (2,52) 

maka dapat dikatakan bahwa hasil belajar siswa tersebut adalah tidak homogen.  

 

Uji Hipotesis 

Setelah dilakukan uji homogenitas data dan uji normalitas data dari hasil tes awal dan 

akhir, selanjutnya dilakukan uji hipotesis. Uji t dalam penelitian ini menggunakan rumus 

sparated varian karena memiliki varians yang berdistribusi normal dan tidak homogen. Data 

dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1 Hasil Uji hipotesis 

Tabel.4.5 Tabel Hasil Uji t 

Kelas Rata-rata Varians Dk thitung Ttabel pengganti 

Eksperimen 76,5 21,9167 20+(29-

20/2) 
9,029 2,0625 

Kontrol  46 224,286 

 

Berdasarkan hasil uji statistik yang menunjukkan nilai thitung  9,029> ttabel = 2,0625, 

maka  hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini yaitu:  ada pengaruh model 

pembelajaran OEP terhadap hasil belajar kognitif siswa pada mata pelajaran PPKn di SMKN 

5 Mataram diterima. 

PEMBAHASAN  

Berdasarkan hasil analisis perhitungan data yang diperoleh nilai rata-rata kelas 

eksperimen lebih tinggi yaitu 75,17 dibandingkan kelas kontrol 44,33. Kemudian nilai 

tertinggi hasil belajar kognitif kelas eksperimen yaitu 85 dan mendapatkan nilai terendah 

yaitu 60. Sedangkan nilai tertinggi kelas kontrol 65 dan mendapatkan nilai terendah 20. 

Sementara itu hasil uji t dari posttest hasil belajar kognitif siswa menunjukkan bahwa nilai 

thitung (9,029 > ttabel (2,0625) dengan taraf signifikan 5% dan dk 49. 



Dengan demikian terdapat pengaruh yang signifikan pada hasil belajar kognitif siswa 

pada mata pelajaran PPKn yang menerapkan model pembelajaran OEP Menurut Shimada 

(Setiawan dan Harta, 2014:116) “model pembelajaran OEP adalah pendekatan pembelajaran 

yang menyajikan suatu permasalahan yang memiliki metode atau penyelesaian yang benar 

lebih dari satu, sehingga dapat memberi kesempatan kepada siswa untuk memperoleh 

pengetahuan/pengalaman menemukan, mengenali, dan memecahkan masalah dengan 

beberapa teknik”. Pendapat di atas diperkuat oleh Shoimin, (2016: 109) mengatakan bahwa 

“OEP adalah pembelajaran yang menyajikan permasalahan dengan pemecahan berbagai cara 

dengan solusi yang beragam”. Dalam memecahkan masalah pada model pembelajaran OEP 

ini, siswa diminta untuk mengembangkan pengetahuan dan kecakapan berpikir yang telah di 

pelajarinya. Selain itu, siswa juga diminta untuk memanfaatkan berbagai cara untuk 

mendapatkan jawaban yang tepat. Permasalahan yang disajikan ini harus memiliki jawaban 

yang beragam.  

 Hasil penelitian ini di dukung dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Widana, Dkk (2013) yang menyatakan bahwa pembelajaran dengan 

pendekatan pemecahan masalah open-ended memberikan pengalaman kepada siswa dalam 

menemukan hal-hal baru dengan menggunakan segala pengetahuan, keterampilan, dan 

penalaran yang telah dimiliki sebelumnya. Penerapan model tersebut sangat memiliki 

pengaruh yang besar tehadap hasil belajar kognitif siswa dimana model pembelajaran yang 

memberikan permasalahan kepada siswa sehingga siswa dapat memberikan solusi yang 

beragam dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, sesuai dengan kemampuan siswa 

masing-masing agar siswa dapat lebih aktif dalam proses pembelajaran khususnya pada mata 

pelajaran PPKn. Penerapan model OEP ini terbukti efektif dalam mempengaruhi hasil belajar 

kognitif siswa  

 

Simpulan  

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan di bab sebelumnya dapat ditarik 

kesimpulan bahwa hasil belajar yang dicapai sebelum dan sesudah diberikanya perlakuan 

kepada kedua kelompok sampel (pre test) lebih rendah dibandingkan dengan setelah 

diberikan perlakuan (post test) data yang diperoleh yakni, thitung = 9,029 dan tTabel=2,062 

dengan taraf signifikan 5%, maka thitung > ttabel. Dengan demikian, Ho yang diajukan ditolak 

dan Ha yang diajukan di terima dengan kata lain bahwa ada pengaruh model pembelajaran 

open-ended problems (OEP) terhadap hasil belajar kognitif siswa pada mata pelajaran PPKn 

di SMKN 5 Mataram. 



Saran  

Adapun saran-saran yang dapat peneliti sampaikan sehubungan dengan hasil 

penelitian ini adalah : Siswa dapat memperoleh pembelajaran yang bermakna,  dengan 

menggunakan model pembelajaran OEP karena dapat dapat memotivasi siswa agar lebih aktif 

dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa, Guru disarankan mampu mengembangkan 

inovasinya dalam memilih dan menggunakan berbagai model dan media pembelajaran 

sehingga siswa akan tumbuh aktif dan kritis di dalam proses pembelajaran. Salah satu 

rekomendasi adalah guru dapat menggunakan model pembelajaran OEP., Sekolah seharusnya 

mendorong guru untuk menerapkan model dan media pembelajaran yang dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa di dalam pembelajaran seperti model pembelajaran OEP dan bagi peneliti 

lain disarankan dapat mengembangkan penelitian ini dengan memperluas subjek penelitian, 

variabel penelitian serta metode penelitian yang digunakan. 
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