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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

giving question and getting answer  terhadap kemampuan bertanya dan berpendapat siswa. Jenis 

penelitian ini adalah deskriptif eksploratif.  Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas 

VIII SMPN 2 Kediri tahun 2013. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari satu  kelas yaitu kelas 

VIIIA yang berjumlah  22 siswa dan ditentukan dengan teknik cluster random sampling. Teknik 

yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan lembar observasi 

aktivitas siswa untuk pengamatan kemampuan bertanya dan berpendapat siswa dan lembar 

observasi aktivitas guru. Data penelitian dianalisis dengan bantuan Microsoft Excel 2007 dan uji 

hipotesis menggunakan test median dan uji korelasi spearman rank pada taraf signifikansi 5%. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah dilakukan uji kemampuan bertanya dan berpendapat  

antara siswa laki-laki dan perempuan menggunakan test median, diperoleh hasil bahwa X
2 

hitung < 

X
2

tabel 3,841. Hal ini berarti tidak terdapat perbedaan secara signifikan antara kemampuan bertanya 

maupun kemampuan berpendapat siswa laki-laki dan perempuan berdasarkan mediannya. 

Selanjutnya hasil uji hipotesis menggunakan korelasi spearman rank menunjukkan bahwa dari 

pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir untuk uji korelasi kemampuan bertanya dengan  

hasil belajar, kemampuan berpendapat dengan hasil belajar dan kemampuan bertanya dengan 

berpendapat, nilai rho hitung yang diperolah < rho tabel 0,428, yang berarti tidak terdapat 

kesesuaian yang nyata/signifikan antara kemampuan bertanya dengan  hasil belajar, kemampuan 

berpendapat dengan hasil belajar dan kemampuan bertanya dengan berpendapat siswa. 

 

Kata kunci : model pembelajaran kooperatif tipe giving queston and getting answer, bertanya 

dan berpendapat. 
 

ABSTRACT 

The purpose of this research was to know the implementation of cooperative learning 

type giving question and getting answer towards student’s asking and premising 

capabilities. This research was a descriptive explorative research. Population in this 

research was all students at grade VIII in SMPN 2 Kediri year 2013. By using cluster 

random sampling technique, obtained grade VIII A as sample class which consist of 22 

students. Techniques for collecting data in this research was using observation sheet to 

observe student’s asking and premising capabilities, also observation sheet for teacher’s 

activities. Research data was analyzed by Microsoft Excel 2007 and hypothesis testing was 

done by median test and Spearman’s correlation rank in significance degree 5%. Median 

test result showed that X
2
 count < X

2
 table therefore, it can be concluded that there was no 

significance different of the asking and premising capabilities between male and female 

students. Hypothesis testing by Spearman’s correlation rank showed that rhocount < rhotable 

therefore it can be concluded that there was no significant congruity between asking 

capabilities and learning outcome, premising capabilities and learning outcome, and 

between asking capabilities and premising capabilities. 

 

Key words: cooperative learning type giving question and getting answer, asking and  

premising 



PENDAHULUAN 

 

Biologi merupakan pelajaran yang 

menghendaki pendekatan, model atau 

metode yang sesuai serta media yang 

memadai dapat berguna untuk menanamkan 

konsep biologi pada siswa sehingga mudah 

dicerna apa yang disampaikan oleh guru. 

Oleh karena itu, sudah waktunya guru 

menerapkan strategi mengajar yang tepat 

serta ditunjang dengan model pembelajaran 

yang bervariasi sehingga dapat 

meningkatkan aktivitas siswa untuk belajar 

serta menambah pemahaman dan wawasan 

siswa terhadap pelajaran biologi. 

Berdasarkan hasil observasi awal di 

SMP Negeri 2 Kediri tanggal 13 april tahun 

2013, proses pembelajaran yang terjadi, 

siswa diposisikan hanya sebagai pendengar 

ceramah guru, akibatnya proses belajar 

mengajar cenderung membosankan dan 

menjadikan siswa malas belajar. Sikap 

peserta didik yang pasif tersebut ternyata 

tidak hanya terjadi pada mata pelajaran 

tertentu saja tetapi hampir pada semua mata 

pelajaran termasuk Biologi. Siswa hanya 

diajak untuk mendengarkan, mencatat tanpa 

adanya aktivitas. Dengan demikian guru 

tidak tahu apakah siswanya benar-benar 

mengerti dengan materi yang disampaikan. 

Hal di atas berdampak pada hasil 

pembelajaran biologi, dimana banyak siswa 

yang belum memenuhi standar KKM (6,5) 

yang diterapkan di sekolah, selain itu, 

permasalahan yang peneliti temukan juga 

dalam pembelajaran Biologi di SMP Negeri 

2 Kediri setelah melakukan wawancara 

dengan beberapa siswa antara lain: (1) 

siswa menganggap bahwa biologi 

merupakan pelajaran yang membosankan, 

(2) rendahnya aktivitas siswa dalam 

pembelajaran biologi antara lain: dalam  

bertanya dan mengemukakan pendapat, (3) 

aktivitas yang ditunjukkan siswa tidak pada 

tempatnya yaitu siswa lebih suka ribut dan 

berbicara dengan temannya daripada 

mendengarkan guru, sehingga kondisi 

pembelajaran di kelas kurang kondusif. 

Dari permasalahan yang dijelaskan di 

atas, guru hendaknya dapat melakukan variasi 

dalam proses pembelajaran dan menggunakan 

model pembelajaran yang dapat mengajak 

siswa untuk aktif ikut serta dalam 

pembelajaran. Dengan ikut aktifnya siswa 

dalam pembelajaran, siswa akan mendapatkan 

pemahaman konsep atau materi melalui suatu 

proses dan tidak hanya dihapal semata. 

Sehingga dengan begitu, proses pembelajaran 

akan menyenangkan dan memang begitu 

seharusnya, karena pembelajaran IPA Biologi 

membutuhkan aktivitas nyata siswa dengan 

objek yang dipelajari. 

Salah satu model pembelajaran yang 

memungkinkan siswa dapat belajar secara 

optimal dan membuat siswa aktif adalah model 

pembelajaran kooperatip Tipe Giving Question 

and Getting Answer. Model pembelajaran 

Giving Questions and Getting Answer 

merupakan implementasi dari strategi 

pembelajaran konstruktivistik yang 

menempatkan siswa sebagai subyek dalam 

pembelajaran, artinya, siswa mampu 

merekonstruksi pengetahuannya sendiri 

sedangkan guru hanya sebagai fasilitator saja. 

Model ini dikembangkan untuk melatih siswa 

memiliki kemampuan dan ketrampilan bertanya 

dan menjawab pertanyaan, karena pada 

dasarnya model tersebut merupakan modifikasi 

dari metode tanya jawab dan metode ceramah 

yang merupakan kolaborasi dengan 

menggunakan potongan-potongan kertas 

sebagai medianya (Suprijono, 2012). 

Pembelajaran kooperatif adalah model 

pembelajaran yang menempatkan siswa dalam 

kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 

empat orang atau lebih secara heterogen untuk 

saling membantu satu sama lain dalam 

mempelajari materi pelajaran dengan 

menekankan pada saling ketergantungan positif 

antar-individu siswa, adanya tanggung jawab 

perseorangan, tatap muka, komunikasi intensif 

antar siswa, dan evaluasi proses kelompok 

sehingga pengelolaan kelas menjadi lebih 

efektif.  

Menurut Slavin (2013) pembelajaran 

kooperatif merujuk pada berbagai macam 

metode pengajaran di mana para siswa bekerja 

dalam kelompok-kelompok kecil untuk saling 

membantu satu sama lainnya dalam 

mempelajari materi pelajaran. Selain itu, dalam 



kelas kooperatif, para siswa diharapkan dapat 

saling membantu, saling mendiskusikan dan 

berargumentasi, untuk mengasah pengetahuan 

yang mereka kuasai saat itu dan menutup 

kesenjangan dalam pemahaman masing-

masing. 

Huda (2012) juga mengemukakan 

bahwa: “pembelajaran kooperatif  mengacu 

pada metode pembelajaran dimana siswa  

bekerja sama dalam kelompok kecil dan saling 

membantu dalam belajar. Pembelajaran 

kooperatif  umumnya melibatkan kelompok 

yang terdiri dari 4 siswa dengan kemampuan 

yang berbeda dan ada pula yang menggunakan 

kelompok dengan ukuran yang berbeda-beda”. 

Selanjutnya Isjoni  (2012) 

mendefinisikan pembelajaran kooperatif 

merupakan: “strategi yang menempatkan siswa 

belajar dalam kelompok yang beranggotakan 4-

6 siswa dengan tingkat kemampuan atau jenis 

kelamin atau latar belakang yang berbeda. 

Pembelajaran harus menekankan kerjasama 

dalam kelompok untuk mencapai tujuan yang 

sama. Oleh sebab itu, penanaman keterampilan 

kooperatif sangat perlu dilakukan, antara lain 

menghargai pendapat orang lain, mendorong 

berpartisipasi, berani bertanya, mendorong 

teman untuk bertanya, mengambil giliran dan 

berbagi tugas”. 

Fitriantoro (2010), menyatakan bahawa 

model pembelajaran Giving Questions and 

Getting Answer merupakan “implementasi dari 

strategi pembelajaran konstruktivistik yang 

menempatkan siswa sebagai subyek dalam 

pembelajaran, artinya siswa mampu 

merekonstruksi pengetahuannya sendiri 

sedangkan guru hanya sebagai fasilitator saja. 

Model giving questions and getting answer 

ditemukan oleh Spancer Kagan, orang 

berkebangsaan Swiss pada tahun 1963”. 
Selanjutnya Suprijono (2012) 

mengemukakan bahwa “Kegiatan bertanya dan 

menjawab merupakan hal yang sangat esensial 

dalam pola interaksi antara guru dan siswa. 

Kegiatan bertanya dan menjawab yang 

dilakukan oleh guru dan siswa dalam proses 

belajar mengajar mampu menumbuhkan 

pengetahuan baru pada diri siswa”.  

Jadi, model pembelajaran Giving 

Questions and Gettinng Answer dikembangkan 

untuk melatih siswa memiliki kemampuan dan 

keterampilan bertanya dan menjawab, karena 

pada dasarnya model tersebut merupakan 

modifikasi dari metode tanya jawab dan metode 

ceramah yang merupakan kolaborasi dengan 

menggunakan potongan-potongan kertas 

sebagai medianya. Penggunaan model 

pembelajaran Giving Questions and Gettinng 

Answer pada pembelajaran biologi akan 

menumbuhkan keberanian siswa dalam 

mengajukan pertanyaan dan menjawab 

pertanyaan. 

Di dalam Kamus Bahasa Indonesia 

Kemampuan berasal dari kata mampu yang 

artinya “sanggup melakukan sesuatu”. Menurut 

Masruroh (2008) bertanya adalah “kegiatan 

seseorang untuk mengungkapkan pernyataan 

yang ditujukan kepada seseorang yang 

diharapkan akan dijawabnya”. Kemudian 

menurut  Hamzah (2006) Bertanya merupakan 

“stimulus efektif yang mendorong kemampuan 

berpikir. Dapat diketahui bahwa bertanya 

sebagai indikator berpikir, sehingga secara 

garis besar, berpikir merupakan tujuan akhir 

dari proses belajar mengajar. Berpikir dapat 

dilatihkan kepada siswa dengan 

mengembangkan keterampilan bertanya selama 

kegiatan belajar mengajar berlangsung”.  

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa 

Indonesia pendapat artinya buah pemikiran atau 

perkiraan tentang suatu hal. Pendapat tersebut 

biasanya dikemukakan melalui bahasa lisan 

atau tertulis. Jadi, mengemukakan pendapat 

atrinya mengeluarkan sebuah pikiran atau 

gagasan melalui bahasa lisan atau tertulis dan 

lainnya. Jadi, berpendapat berarati 

mengemukakan gagasan atau mengeluarkan 

pikiran (Anonim, 2013). 

Menurut William Albig dalam Sunarjo 

(1984), opini pendapat adalah” suatu 

pernyataan mengenai sesuatu yang sifatnya 

bertentangan atau "an opinion is some 

expression on controversial point". Selanjutnya 

Albig mengemukakan bahwa pendapat 

dinyatakan kepada sesuatu hal yang 

kontroversial atau sedikit-dikitnya terdapat 

pandangan yang berlainan mengenai masalah 

tersebut. Opini berupa reaksi pertama di mana 

orang mempunyai rasa ragu-ragu terhadap 

suatu masalah yang lain dari kebiasaan, 

ketidakcocokan dan adanya perubahan 

penilaian, sehingga unsur-unsur tersebut 

mendorong untuk saling 

mempertentangkannya. Dengan demikian, 

pengertian opini mempunyai dua unsur, yaitu: 

(1) pernyataan, (2) mengenai masalah yang 

bertentangan. Pendapat atau opini itu tidak akan 

timbul bila tidak ada pertentangan dan 



pertentangan itu harus dinyatakan. Adapun 

pendapat-pendapat itu dapat dinyatakan dengan 

kata-kata atau ditunjukan dengan tingkah laku 

atau dengan suatu bentuk tingkah laku yang 

lain. Sunarjo (1984:24) menjelaskan opini 

(pendapat) mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

(a) selalu diketahui dari pernyataan-pernyataan, 

(b) merupakan sintesa atau kesatuan dari 

banyak pendapat, (c) mempunyai pendukung 

dalam jumlah yang besar. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka 

penulis tertarik untuk meneliti tentang 

”Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe Giving Question and Getting Answer 

terhadap Kemampuan Bertanya dan 

Berpendapat Siswa Kelas VIII SMPN 2 Kediri 

Tahun Ajaran 2013/2014”. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Jenis penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif eksploratif. Penelitian ini telah 

dilaksanakan selama 1 bulan, mulai dari tanggal 

24 juli - 22 agustus di SMP Negeri 2 Kediri 

semester ganjil Tahun Ajaran 2013/2014. 

Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu 

variabel bebas dan variabel terikat. Variabel 

bebas adalah model pembelajaran kooperatif 

tipe giving question and getting answer dan 

variabel terikat adalah kemampuan bertanya 

dan berpendapat siswa. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII 

SMP Negeri 2 Kediri  yang berjumlah 119 

orang (berada dalam 4 kelas) dan sampel dalam 

penelitian ini terdiri atas 1 kelas, yaitu kelas 

VIIIA  yang ditentukan dengan teknik cluster 

random sampling, yaitu dengan metode undian 

dengan tujuan agar setiap kelas mempunyai 

peluang yang sama untuk dijadikan sampel 

penelitian (Sugiyono, 2008). Teknik yang 

digunakan untuk pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan lembar observasi 

aktivitas siswa untuk pengamatan kemampuan 

bertanya dan berpendapat siswa dan lembar 

observasi aktivitas guru. 

Test median digunakan untuk 

menganalisis kemampuan bertanya dan 

berpendapat antara siswa laki-laki dan 

perempuan. Rumus yang digunakan untuk 

menghitung yaitu: 

   

   
          

 
  

                    
 

.............. Rumus 2.1 

 

Dimana : 

X
2
 = nilai Chi-Kuadrat 

N = jumlah 

A=banyak kasus dalam kelompok I > median 

gabung = 1/2n1 

B=banyak kasus dalam kelompok II > median 

gabung = 1/2n2 

C=banyak kasus dalam kelompok I ≤ median 

gabung = 1/2n1 

D=banyak kasus dalam kelompok II ≤ median 

gabung = 1/2n2 

 

 Ho : diterima bila Chi
 
Kuadrat hitung ≤

 
 tabel  

 Ho : ditolak bila Chi
 
Kuadrat hitung >

 
 tabel  

 (Sugiyono, 2013). 

 

Uji korelasi spearman rank digunakan 

untuk mengetahui korelasi anatara 

kemampuan bertanya dengan hasil belajar, 

kemampuan berpendapat dengan hasil 

belajar dan kemampuan bertanya dengan 

kemampuan berpendapat. 
Rumus yang digunakan untuk menghitung 

yaitu: 

ρ =   
   

  

         
 

.............. Rumus 2.2 

dimana : 

ρ = koefesien korelasi Spearman Rank 

 (Sugiyono, 2013) 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan hasil yang diperoleh selama 

lima kali pertemuan, hasil  dari kemampuan 

bertanya dan berpendapat siswa ternyata masih 

rendah, karena dalam lima kali pertemuan, 

kemampuan bertanya dan berpendapat siswa 

berfluktuasi tanpa menunjukkan pola menurun 

atau meningkat secara kontinyu (Tabel 1). 

 

 

 

 



Tabel 1 Rata-rata Nilai Kemampuan Bertanya dan Berpendapat Siswa 

Pertemuan  

Kemampuan Bertanya Kemampuan Berpendapat 

Rata-rata  
Standar 

deviasi 
Rata-rata  

Standar 

deviasi 

1 2,75 1,41 0,305 1,02 

2 0,305 1,41 0,572 1,02 

3 0,305 1,41 1,632 1,02 

4 0.537 1,41 2,75 1,02 

5 0.572 1,41 0,572 1,02 

 

Berdasarkan tabel hasil analisis data di 

atas, dapat dilihat bahwa X
2
hitung dari pertemuan 

pertama sampai pertemuan terakhir < X
2
tabel 

yaitu 3,841. Hal ini berarti tidak terdapat 

perbedaan secara signifikan antara kemampuan 

bertanya siswa laki-laki dan perempuan 

berdasarkan mediannya. Selain itu, berdasarkan 

hasil observasi dari pertemuan pertama sampai 

pertemuan terakhir, jumlah siswa yang 

memiliki kemampuan bertanya dan 

berpendapat yang baik  masih kurang. Hal ini 

disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, 

ketepatan, relevansi, kejelasan dan kualitas 

pertanyaan maupun berpendapat dari setiap 

siswa masih sangat kurang. Dapat dilihat juga 

bahwa setelah dilakukan test median pada data 

kemampuan bertanya dan berpendapat siswa 

laki-laki dan perempuan dari pertemuan 

pertama hingga pertemuan terakhir, hasil yang 

diperoleh ternyata tidak terdapat perbedaan 

secara signifikan antara kemampuan bertanya 

maupun berpendapat siswa laki-laki dan 

perempuan berdasarkan mediannya, yang 

berarti Ho diterima dan Ha ditolak.  

Hasil uji korelasi antara kemampuan 

bertanya dengan hasil belajar, kemampuan 

berpendapat dengan hasil belajar, dan 

kemampuan bertanya dengan berpendapat 

siswa menunjukkan bahwa setelah lima 

pertemuan tersebut koefesien korelasi spearman 

berhubungan antara -0,283 sampai dengan 

0,049 untuk kemampuan bertanya dengan hasil 

belajar, -0,17 sampai dengan - 0,055 untuk 

Kemampuan Berpendapat dengan Hasil Belajar 

dan 0,092 sampai dengan 0,599 (Tabel 2). 

Semua koefesien korelasi tersebut tidak 

signifikan pada α = 0,05. 

 

 

Tabel 2  Nilai Koefesien Korelasi (rs) Spearman Rank 

Pertemuan 

Kemampuan 

Bertanya dengan 

Hasil Belajar 

Kemampuan 

Berpendapat dengan 

Hasil Belajar 

Kemampuan Bertanya 

dengan Berpendapat 

Siswa 

rs rs rs 

1 -0,28 -0,17 0,092 

2 0,157 0,176 0,128 

3 - 0,283 - 0,016 -0,178 

4 - 0,092 - 0,184 -0,087 

5 0,049 - 0,055 0,599 

 

Hasil analisis data yang diperoleh dengan 

menggunakan tes korelasi spearman rank 

menunjukkan bahwa dari pertemuan pertama 

hingga pertemuan kelima ternyata tidak 

terdapat korelasi yang signifikan antara 

kemampuan bertanya dengan hasil belajar dan 

kemampuan berpendapat dengan hasil belajar. 

Maksud dari penjelasan di atas adalah, 

walaupun kemampuan bertanya dan  

kemampuan berpendapat siswa rendah atau 

tinggi ternyata tidak berpengaruh terhadap hasil 

belajar siswa. Begitu pula sebaliknya, walaupun 

hasil belajar siswa rendah atau tinggi ternyata 

tidak berpengaruh terhadap kemampuan 

bertanya dan berpendapat siswa. Hal ini 

dikarenakan bahwa setiap siswa memiliki 

kemampuan yang berbeda-beda. Seperti yang 

kita ketahui, di dalam kelas banyak sekali 

terdapat siswa yang diam atau kurang aktif 

tetapi siswa tersebut memiliki hasil belajar 

yang tinggi, dan ada pula siswa yang aktif di 

dalam kelas tetapi hasil belajar yang diperoleh 

rendah. Berdasarkan penjelasan di atas, 



menunjukkan bahwa tinggi rendahnya 

kemampuan bertanya siswa ternyata tidak 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa dan 

tinggi rendahnya hasil belajar siswa tidak 

berpengaruh terhadap kemampuan bertanya dan 

berpendapata siswa, yang artinya bahwa tidak 

ada korelasi antara kemampuan bertanya dan 

berpendapat siswa dengan hasil belajar siswa 

selama lima kali pertemuan. 

Setelah dilakukan uji korelasi 

kemampuan bertanya dengan hasil belajar dan 

uji korelasi kemampuan berpendapat dengan 

hasil belajar siswa, selanjutnya dialakukan uji 

korelasi untuk kemampuan bertanya dengan 

kemampuan berpendapat siswa. Hasil yang 

diperoleh setelah dilakukan analisis data untuk 

uji korelasi kemampuan bertanya dengan 

kemampuan berpendapat siswa menunjukkan 

bahwa, dari pertemuan pertama hingga 

pertemuan keempat ternyata tidak terdapat 

korelasi yang signifikan antara kemampuan 

bertanya dengan kemampuan berpendapat 

siswa. Tetapi, pada pertemuan kelima, 

kemampuan bertanya dan berpendapat siswa 

terdapat korelasi yang signifikan. Walaupun 

pada pertemuan kelima terdapat korelasi yang 

signifikan, tetap tidak memberi pengaruh apa-

apa, karena kemampuan bertanya dengan 

kemampuan berpendapat siswa berfluktuasi 

tanpa menunjukkan pola menurun atau 

meningkat secara kontinyu, dan besar 

kemungkinan hasil terakhir yang diperoleh dari 

data kemampuan bertanya dengan kemampuan 

berpendapat siswa yang menunjukkan adanya 

korelasi diperoleh karena kebetulan semata. Hal 

ini berarti tidak terdapat kesesuaian yang nyata 

/ signifikan antara kemampuan bertanya dengan 

kemampuan berpendapat siswa, yang artinya 

Ho diterima dan Ha ditolak.  

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan, maka dapat diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut : (1) tidak terdapat perbedaan 

secara signifikan antara keamampuan bertanya 

dan berpendapat siswa laki-laki dan perempuan 

dari pertemuan pertama hingga terakhir 

berdasarkan mediannya, (2) tidak terdapat 

hubungan antara kemampuan bertanya dengan 

hasil belajar dari pertemuan pertama hingga 

pertemuan terakhir, (3) tidak terdapat hubungan 

antara kemampuan berpendapat dengan hasil 

belajar dari pertemuan pertama hingga 

pertemuan terakhir, (4) tidak terdapat hubungan 

antara kemampuan bertanya dengan 

kemampuan berpendapat dari pertemuan 

pertama hingga pertemuan terakhir, (5) tingkat 

kemampuan bertanya siswa di kelas rata-rata 

(±SD) 0,67 ±1,41. Tingkat kemampuan 

berpendapat rata-rata 1,17 ±1,02. Keadaan 

tersebut termasuk kategori sangat kurang, (6) 

selama lima kali pertemuan, kemampuan 

bertanya dan berpendapat siswa tidak banyak 

berubah/kemampuan bertanya dan kemampuan 

berpendapat siswa tergolong rendah. Tetapi 

semua siswa tetap aktif bertanya dan 

berpendapat selama proses pembelajaran 

berlangsung. 
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