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ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk memahamkan siswa pada konsep luas
permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung yang terbentuk melalui
pembelajaran dengan pendekatan RME dengan langkah-langkah pembelajarannya yaitu:
(1) memahami masalah, (2) menyelesaikan masalah, (3) membandingkan dan
mendiskusikan hasil jawaban, (4) menyimpulkan. Pemahaman konsep adalah
kemampuan siswa untuk mengenal sifat-sifat, menggeneralisasikan kedalam contoh-
contoh baru dan memisahkan contoh dari non contoh berdasarkan apa yang telah
dipelajari. Selanjutnya Schunk (2012) menggambarkan tahapan untuk menggeneralisir
dan memisahkan kosep sebagai berikut: (1) menyebutkan nama konsep, (2)
mendefinisian konsep dengan kalimatnya sendiri, (3) menyebutkan sifat yang relevan
dan tidak relevan, (4) menyebutkan contoh dan bukan contoh. Berdasarkan pandangan
Murata (2011), bahwa lesson study merupakan suatu usaha peningkatan kualitas
pembelajaran yang dilakukan oleh guru secara kolaborasi dan berkelanjutan, maka
dalam penelitian ini mengunakan kerja tim. Sedangkan tahapannya disesuaikan dengan
pedoman PPL berbasis project lesson study prodi S2 Pendidikan Matematika yaitu: (1)
perencanaan (plan), (2) pelaksanaan (do), (3) refleksi (see). Pendekatan yang digunakan
adalah pendekatan deskriptif kualitatif, untuk mendeskripsikan aktifitas guru dan siswa
yang terjadi saat pelaksanaan pembelajaran. Penelitian ini dilaksanakan di SMP
Muhammadiyah 3 Kepanjen, Kabupaten Malang sejak tanggal 8 September 2014 s/d
tanggal 14 Oktober 2014. Sedangkan subjek penelitiannya yaitu siswa kelas IX A yang
berjumlah 32 orang dan guru model.

Kata kunci: Pemahaman Konsep, Lesson Study, Realistic Mathematic Education

PENDAHULUAN

Banyak faktor yang menyebabkan siswa tidak menyenangi pelajaran

matematika, dan salah satunya adalah cara mengajar guru yang belum sesuai. Menurut

Darkasyi, dkk (2014), rendahnya hasil belajar matematika disebabkan oleh beberapa

faktor, yaitu siswa itu sendiri, guru, pendekatan pembelajaran, dan lingkungan belajar

yang saling berhubungan satu sama lain. Tilaar, et al. (2012) berpendapat bahwa

prestasi belajar siswa yang rendah disebabkan oleh sejumlah faktor yang salah satunya

adalah kompetensi guru yang tidak memadai.
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Profesionalisme seorang guru dituntut dalam mengelolah pembelajaran sehingga

siswa lebih aktif belajar. Darling, et al. (2009) berpendapat bahwa untuk meningkatkan

partisipasi siswa maka, belajar harus berpusat pada siswa dan guru hanya sebagai

fasilitator. Vera (2012) berpendapat bahwa guru harus memahami perannya sebagai

fasilitator, serta mengenali ciri-ciri dan kecakapan yang mesti dimiliki oleh seorang

fasilitator. Namun kenyataan yang terjadi di lapangan sangat berbeda. Menurut Wijaya

(2012) pembelajaran matematika dalam kelas masih terpusat pada guru, dimana siswa

hanya dilatih untuk melakukan perhitungan matematika dengan rumus yang tidak

pernah diketahui dari mana asalnya. Choppin (2011) berpendapat bahwa guru

matematika dalam proses pembelajaran terlalu mengandalkan buku  teks, sehingga ia

kebingungan dalam merancang soal dan hanya mengajarkan materi yang mudah,

sedangkan yang sulit dibiarkan.

Sebagai upaya untuk membuat siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran

maka, dibutuhkan suatu pendekatan pembelajaran yang efektif dan sesuai tujuan

pembelajaran yang telah ditetapkan. Realistic Mathematic Education (RME) adalah

salah satu pendekatan pembelajaran untuk menciptakan suasana belajar yang dimaksud.

Alam (2012) berpendapat bahwa pendekatan realistik mampu meningkatkan sikap

positif siswa, sebab mereka dilatih untuk berdiskusi dan bertukar pikiran dan dapat

mengkomunikasikan hasil pemikiran dalam bentuk presentasi kelas. Tandililing (2010)

menyimpulkan dengan pendekatan RME, dapat mengembangkan sikap positif anak,

serta aktivitas dalam  pembelajaran  matematika. Mulbar (2012) menyimpulkan bahwa

dengan pendekatan RME siswa senang terhadap suasana pembelajaran di kelas dan

dapat meningkatkan hasil belajar matematika. Rosyadah, et al. (2013) menyimpulkan

bahwa, dengan pendekatan RME membuat kelas menjadi efektif dan melatih penalaran

siswa. Dengan pendekatan RME siswa tidak sekedar menggunakan konsep untuk

menyelesaikan masalah, tetapi belajar dari masalah untuk menemukan konsep.

Konsep dalam matematika adalah ide-ide yang bersifat abstrak. Menurut Schunk

(2012) konsep pembelajaran mencakup pengenalan sifat-sifat, menggeneralisasikan ke

dalam contoh-contoh baru, dan memisahkan contoh-contoh dari non contoh. Sedangkan

pemahaman menurut Kunandar (2013) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti

atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu dipahami dan diingat. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa pemahaman konsep adalah kemampuan siswa untuk mengenal sifat-
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sifat, menggeneralisasikan kedalam contoh-contoh baru dan memisahkan contoh dari

non contoh berdasarkan apa yang telah dipelajari. Selanjutnya Schunk (2012)

menggambarkan tahapan untuk menggeneralisir dan memisahkan kosep sebagai berikut:

(1) menyebutkan nama konsep, (2) mendefinisian konsep dengan kalimatnya sendiri,

(3) menyebutkan sifat yang relevan dan tidak relevan, (4) menyebutkan contoh dan

bukan contoh.

Untuk mengetahui efektifnya proses pembelajaran di kelas yaitu pemahaman

siswa terhadap konsep matematika yang akan dipelajari, maka perlu adanya kerjasama

dengan guru lain. Hal tersebut dapat terjadi dalam lesson study. Lesson study

sebenarnya berasal dari Jepang yang merupakan suatu usaha peningkatan kualitas

pembelajaran yang dilakukan oleh guru secara kolaborasi dan berkelanjutan (Murata,

2011). Fokus utama dari lesson study adalah aktivitas guru dan siswa selama proses

pembelajaran berlangsung. Menurut Isoda (2007) lesson study tidak hanya untuk

mengamati pembelajaran di kelas saja, tetapi juga memberi kesempatan kepada guru

untuk melakukan refleksi sebagai upaya penyempurnaan rencana pembelajaran

berikutnya. Tahapan-tahapan lesson study yaitu: (1) perencanaan (plan), (2)

pelaksanaan (do), (3) refleksi (see). Hal tersebut berdasarkan pada pedoman PPL

berbasis project lesson study prodi S2 Pendidikan Matematika.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus masalahnya adalah bagaimana

usaha guru untuk memahamkan siswa pada konsep luas permukaan dan volume bangun

ruang sisi lengkung yang terbentuk melalui pembelajaran dengan pendekatan RME.

Sehingga diharapkan siswa dapat memahami konsep luas permukaan dan volume

bangun ruang sisi lengkung dengan baik, serta dapat meningkatkan kualitas

pembelajaran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, untuk

mendeskripsikan aktifitas guru dan siswa yang terjadi saat pelaksanaan pembelajaran.

Cakupan aktifitas guru yang diamati dalam pelaksanaan pembelajaran antara lain: (1)

bagaimana guru mempersiapkan siswa untuk belajar, (2) bagaimana ketrampilan guru

untuk memicu terjadinya interaksi antara siswa dengan siswa dan siswa dengan guru,

(3) usaha apa yang dilakukan guru untuk mendorong siswa yang tidak aktif dalam
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proses pembelajaran. Sedangkan cakupan aktifitas siswa yang diamati adalah: (1)

respon siswa ketika apersepsi, (2) siswa mana yang tidak mengikuti pelajaran dengan

baik dan apa penyebabnya, (3) hal-hal unik yang dilakukan siswa (misalnya siswa

menghasilkan jawaban yang salah atau ketika diberi media pembelajaran).

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Muhammadiyah 3 Kepanjen, Kabupaten

Malang sejak tanggal 8 September 2014 s/d tanggal 14 Oktober 2014. Sedangkan

subjek penelitiannya yaitu siswa kelas IX A yang berjumlah 32 orang dan guru model.

Adapun rencana program PKMnya terdiri dari 2 siklus, yaitu masing-masing siklus

mencakup 3 kali tatap muka dan 1 kali tes. Sedangkan pendekatan yang digunakan

dalam pembelajaran yaitu pendekatan RME dengan memanfaatkan media pembelajaran.

Pemahaman konsep yang diharapkan dalam penelitian ini, yaitu kemampuan siswa

untuk: (1) menyebutkan unsur-unsur yang berkaitan dengan luas permukaan dan

volume bangun ruang sisi lengkung, (2) menemukan konsep luas permukaan dan

volume bangun ruang sisi lengkung. Kemampuan-kemapuan tersebut dapat terlihat

dalam tahap menyelesaikan masalah dengan pendekatan RME, dan (3) membedakan

unsur-unsur yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi

lengkung melalui gambar yang diberikan. Kemampuan tersebut dapat diukur melalui tes

pada akhir tindakan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pandangan Ibrohim (2010), bahwa pada tahap perencanaan (plan)

bertujuan untuk menghasilkan rancangan pembelajaran yang diyakini mampu

membelajarkan peserta didik secara efektif dan menurutnya perencanaan yang baik

tidak dapat dilakukan sendirian. Sehingga pada tahap ini, ada beberapa kegiatan yang

dilakukan secara bersama tim yaitu: (a) Ijin PPL ke SMP Muhammadiyah 3 Kepanjen,

(b) diskusi bersama, kepala sekolah, guru mata pelajaran matematika, dan kaur

kurikulum SMP Muhammadiyah 3 Kepanjen untuk pembagian kelas berdasarkan

jadwal pembelajaran, (c) menentukan fokus masalah untuk memilih pendekatan

pembelajaran yang akan digunakan berdasarkan silabus yang diberikan guru mata

pelajaran matematika SMP Muhammadiyah 3 Kepanjen, (d) berdiskusi untuk

pembagian tugas PPL berbasis project lesson study (guru model, observer dan

dokumentator), (e) menyiapkan lembar observasi untuk kegiatan guru dan siswa, (f)
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merancang Program PKM, (g) merancang RPP. Termasuk di dalamnya LKS, serta

instrumen penilaian, (h) merancang media pembelajaran yang akan digunakan terdiri

dari: (1) lima balok yang terbuat dari stirofoam, (2) lima kerucut yang terbuat dari

kertas bufalo, (3) lima kaleng bekas rokok, dan lima tabung terbuat dari kertas bufalo,

(4) lima bola plastik kecil.

Pada tahap pelaksanaan (do), guru model melakukan kegiatan pembelajaran

bersama siswa, dimana materinya meliputi luas permukaan tabung, kerucut dan bola

pada siklus 1, serta volume tabung, kerucut dan bola pada siklus 2 yang telah

disesuaikan dengan rancangan program PKM. Sedangkan pendekatan yang digunakan

adalah pendekatan RME dengan memanfaatkan media pembelajaran yang telah

direncanakan bersama pada tahap plan yang dirincikan dalam RPP dan LKS. Adapun

sintaks pendekatan RME yang digunakan dalam project lesson study ini adalah: (1)

memahami masalah, (2) menyelesaikan masalah, (3) membandingkan dan

mendiskusikan jawaban, (4) kesimpulan. Pada tahap ini terjalin kerjasama yang baik

antara guru model, satu observer dan satu dokumentator berdasarkan pembagian tugas

pada tahap sebelumnya.

Berikut ini diseskripsikan beberapa hal tentang kemampuan siswa untuk

menyebutkan unsur-unsur yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun

ruang sisi lengkung. Pada pertemuan awal yang mempelajari khusus tentang luas

permukaan tabung, terlihat beberapa kelompok masih kebingungan untuk menyebutkan,

dan menunjukkan unsur-unsur tabung. Kebingungan siswa terjadi ketika membuka

selimut tabung yang nampak menjadi persegi panjang. Sulit bagi mereka untuk

menyatakan panjang dan lebar persegi panjang yang merupakan keliling sisi alas atau

atap dan tinggi tabung. Guru akhirnya membantu dengan memberikan pertanyaan

penuntun yang dapat membantu untuk mengkonstuksi kembali, pengetahuannya tentang

rumus keliling lingkaran. Adapun dialog yang terjadi antara guru dan siswa serta siswa

dengan siswa untuk memecahkan persoalan seperti yang dihadapi kelompok dua

sebagai beriut:

Siswa MW : Pak,setelah kami membuka tabung tadi, kami simpulkan bahwa
selimut tabung itu berbentuk persegipanjang. Namun kami
kebingungan untuk menentukan luasnya, sebab yang kami tahu
luas persegipanjang itu panjang kali lebar.

Guru : Benar luas persegipanjang itu panjang kali lebar. Sekarang
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coba mana persegipanjang itu (setelah siswa IB memberikannya
pada guru). Jika demikian, coba tunjukkan mana tinggi tabung
pada persegipanjang ini?

Siswa MW : Yang ini pak (sambil menunjukkan lebar dari persegipanjang
hasil membuka selimut tabung)

Siswa MR : Bukan yang ini tadi (sambil menunjuk panjang dari
persegipanjang)

Guru : Ayo, mana yang benar?
Siswa MW : Punyaku pa
Guru : Benar yang ditunjuk MW. Jika demikian, maka lebar persegi

panjang adalah?
Siswa MW dan MA : Tinggi tabung
Guru : Benar sekali (sambil meminta MA untuk memberi lambang t

pada lebar persegipanjang yang telah digambar mereka dalam
LKS)

Guru : Jika lebar persegipanjang merupakan tinggi tabung, maka
bagaimana dengan panjang persegipanjang?. (Namun kelihatan
siswanya masih kebingungan. Kemudian dengan memperagakan
membuka selimut tabung secara perlahan)

Siswa MW : Spontan menjawab “alas tabung”
Guru : Membenarkan “keliling alas tabung atau keliling atap tabung”.

Apa bentuk alas tabung?
Siswa bersamaan : Lingkaran
Guru : Bagaimana rumus luas lingkaran?
Siswa KA : phi er
Guru : Mendekati benar
Siswa MA : phi er kuadrat
Guru : Itu adalah rumus luas lingkaran (guru kemudian menyebutkan

angka) dua
Siswa MW : Spontan menjawab “dua phi er kuadrat”
Guru : Membenarkan “dua phi er, bukan dua phi er kuadrat”. Sambil

meminta siswa MA untuk memberi lambang r2 pada panjang
persegipanjang yang telah digambar mereka dalam LKS

Guru : Dengan demikian luas persegipanjang ini adalah panjang kali
lebar, dimana panjangnya adalah dua phi er dan lebarnya
adalah t. Coba temukan luas persegipanjang tersebut! (sambil
meminta siswa untuk mengerjakannya pada buraman)

Hampir semua kelompok mengalami masalah yang sama seperti dialami

kelompok dua, sehingga guru akhirnya mendampingi mereka seperti yang dilakukan

pada kelompok dua. Hal ini menyebabkan kelompok yang belum mendapatkan

pelayanan dari guru begitu ribut. Ada yang ribut untuk membahas masalah yang sedang

dihadapi, namun tidak sedikit dari anggota kelompok yang ribut membahas masalah

pribadi. Tidak hanya sulit menyatakan panjang dan lebar persegi panjang yang

merupakan keliling sisi alas atau atap dan tinggi tabung, ternyata siswa juga kesulitan

dalam menyelesaikan bentuk-bentuk aljabar. Berikut ini adalah hasil persentase salah

satu kelompok yang juga tertera dalam LKS. Sayangnya ada loncatan yang terjadi pada
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Gambar 1.1 hasil diskusi kelompok yang tertera dalam LKS

proses menemukan rumus luas permukaan tabung yang tidak dapat

dipertanggungjawabkan oleh kelompok yang mempersentasekan dan juga kelompok

yang lain sebagai pembanding. Namun untuk mengembangkan pemikiran yang kritis

dari siswa, guru kemudian melontarkan pertanyaan-pertanyaan dapat membangun rasa

ingin tahunya. Berikut ini dialog yang terjadi saat persentase kelompok.

Guru : Pada perwakilan kelompok yang mempersentasekan hasil kerja
kelompoknya “Bagaimana anda menyimpulkan bahwa phi er
kuadrat ditambah phi er kuadrat di tambah dua phi er kali te
sama dengan dua phi er dikali dalam kurung er ditambah te?”

Siswa DN : Dari buku pak
Guru : Apakah anda paham?
Siswa DN : Tidak pak
Guru : Menanyakan pada seluruh siswa “apa ada yang paham?”
Siswa bersamaan : Tidak pa
Guru : OK. Apakah anda pernah belajar aljabar?
Siswa bersamaan : Pernah pa
Guru : Memberikan contoh “misalnya saya memiliki dua buku dan

siswa DN memiliki tiga buku, berapa jumlah buku kami berdua”
Siswa bersamaan : Lima
Guru : Benar (sambil menulis di papan 2 buku + 3 buku = 5 buku).

Mengapa demikian? (suasana kelas hening, karena tidak ada
jawaban dari siswa setelah beberapa menit akhirnya guru
melanjutkan sambil menulis di papan tulis) “misalnya 2x + 3x
=”

Siswa bersamaan : 5x
Guru : Mengapa?
Siswa bersamaan : Karena sama-sama x
Guru : Membenarkan jawaban siswa “karena memiliki variabel yang

sama yaitu x (sambil menulis di papan tulis) sehingga 2x + 3x =
dapat kita tulis (2 + 3) x. Jadi faktor yang sama kita keluarkan
terlebih dahulu, faktor itu adalah x”

Beberapa siswa : Oh.....ya
Guru : Nah. Kembali ke permasalahan tadi maka, mana faktor yang

sama?
Siswa AS : Phi
Guru : Masih kurang
Siswa bersamaan : Dua phi er
Guru : “Mengapa dua phi er?” tidak ada siswa yang menjawab,

kemudian guru menulis di papan tulis = rtrr  222  .

“perhatikan untuk 22 rr   dan abaikan dulu rt2 , berapa
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hasilnya?”
Siswa bersamaan : Dua
Guru : Membenarkan jawaban siswa “dua phi er kuadrat” dan

melanjutkan “jika demikian dapat ditulis rtr  22 2  ” (sambil
menulis di papan tulis)

Beberapa siswa : Mengangguk sambil mengucapkan “Oh”
Guru : Nah sekarang sudah bisa terlihat, mana faktor yang sama

bukan?
Siswa bersamaan : Ya pak
Guru : Sambil menulis di papan tulis )(2 trr  “karena faktor yang

samanya adalah r2 maka kita keluarkan dulu r2 jadi yang
tersisa adalah r dan t. Bisa paham”

Siswa bersamaan : Bisa pak

Dengan bantuan yang diberikan guru pada pertemuan pertama ini, sangat

membantu siswa untuk mudah memahami tujuan pembelajaran yang diinginkan.

Sehingga pada pertemuan selanjutnya, bantuan guru sudah mulai berkurang. Sedangkan

untuk membedakan unsur-unsur yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume

bangun ruang sisi lengkung melalui gambar yang diberikan saat tes pada akhir tindakan.

Namun dalam pekerjaan siswa pada tes akhir siklus ke-2, masih terlihat kesalahan

konseptual yang dilakukan siswa. Gambar berikut, adalah soal dan hasil pekerjaan salah

seorang siswa.

Gambar 1.2 Soal dan jawaban siswa

Berdasarkan hasil pekerjaan siswa tersebut dapat disimpulkan bahwa, siswa tersebut

belum memahami dengan benar konsep tinggi berdasarkan gambar. Adapun hasil yang

diperoleh berdasarkan tes yang dilakukan pada akhir siklus 1 menunjukkan nilai

tertinggi siswa 100, nilai terendah 20, dan rata-rata kelas 60,3. Sedangkan hasil tes akhir

siklus 2 menunjukkan sedikit peningkatan dengan nilai tertinggi 100, nilai terendah 10,

dan rata-rata kelas 61,7. Nilai terendah pada siklus ke-2 tersebut diperoleh seorang
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siswa, yang salah satu faktor penyebabnya adalah kehadirannya hanya pada pertemuan

ke-6 dan ke-7, sedangkan tes dilakukan pada pertemuan ke-8

Pada tahap refleksi (see) dilakukan berdasarkan hasil observasi, dan juga vidio

sebagai pembandingnya. Pada siklus 1 ada beberapa hal yang perlu diperbaiki pada

siklus berikutnya yaitu: (1) guru model harus lebih kreatif dalam memberikan masalah

atau motivasi terutama pada kegiatan apersepsi, dan atau membuat kesimpulan, agar

siswa lebih aktif untuk bertanya dan mengkonstruk pengetahuannya, (2) ada beberapa

siswa yang kelihatan begitu cuek dengan pembelajaran yang dilakukan. Oleh karena itu,

dibutuhkan pendekatan yang khusus pada siswa yang bersangkutan, (3) penyediaan

tempat dalam LKS yang kurang memadai, menyebabkan apa yang diharapkan untuk

dilakukan siswa tidak berjalan dengan baik. Karenanya perlu diperbaiki LKSnya jika

menginginkan yang lebih baik, (4) kurangnya pemanfaatan media disaat persentase

kelompok dan atau membuat kesimpulan. Sehingga perlu meningkatkan pemanfaatan

media saat persentase kelompok dan atau proses penarikan kesimpulan, (5) pada saat

latihan soal, terlihat ada beberapa siswa begitu asal-asalan mengerjakannya. Sehingga

perlunya penekanan untuk latihan individu, agar siswa tidak bekerja asal-asalan. Dan

masukan-masukan tersebut dapat diminimalisir pada siklus berikutnya.

PENUTUP

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran dengan menggunakan

pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) yaitu: (1) masalah kontekstual

yang diberikan sebagai langkah awal tidak harus yang terjadi dilingkungan siswa, tetapi

yang dapat dibayangkan oleh siswa. Sebab guru akan kesulitan jika harus mencari

masalah yang cocok, (2) sebaiknya masalah yang diberikan kepada masing-masing

kelompok berbeda, sehingga memungkinkan siswa untuk menanggapi dan berpendapat

tentang hasil diskusi kelompok lain disaat persentase kelompok, (3) dalam pembelajaran

sangat perlu menggunakan hasil pemikiran siswa atau strategi yang dibuat siswa.

Sehingga LKS yang dirancang tidak perlu harus menuntun siswa untuk mencapai tujuan

pembelajaran, (4) untuk memahamkan siswa, memang sangat penting untuk

menggunakan media, tetapi perlu mempertimbangkan pemilihan bahan media yang

tepat sehingga dalam pembelajaran tidak ditemukan hal-hal yang tidak diinginkan

seperti yang terjadi pada pertemuan ke-3 siklus 1.
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Interaksi sangat diperlukan dalam pembelajaran. Oleh karenanya untuk

meningkatkan interaksi atar siswa terutama dalam kelompok, perlu memperhatikan

kemampuan dalam menentukan anggota kelompok. Hal tersebut, terlihat saat

pembelajaran ada kelompok yang memang anggotanya kurang aktif untuk berdiskusi.

Berdasarkan pembentukkan kelompok yang terdiri dari 6-7 orang ternyata tidak terlalu

efektif dalam pembelajaran, sebab ada siswa yang tidak memberikan kontribusi untuk

kelompok. Interaksi juga terjalin dengan baik antar guru dan siswa, jika bahasa yang

digunakan atau kalimat yang diucapkan guru memang mudah dimengerti siswa. Faktor

lain yang juga sangat berpengaruh seperti yang dilakukan dalam pembelajaran ini,

adalah siswa tidak menganggap guru model sebagai gurunya sendiri. Sehingga untuk

memperoleh pembelajaran yang baik dan efektif, sangat disarankan kepada guru untuk

melakukannya di sekolahnya sendiri.
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