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PEMBELAJARAN PENINGKATAN KEMAMPUAN BERFIKIR (SPPKB) MATEMATIKA PADA 

SISWA KELAS VII MTs AL JAUHARIYAH BANYUATES Nurmawadah1 Guru MTs Al 

Jauhariyah Banyuates Email: nurmawadah.nm@gmail.com Buaddin Hasan2 Dosen 

Program Studi Pendidikan Matematika STKIP PGRI Bangkalan Email: 

buaddinhasan@stkippgri-bkl.ac.id Abstrak “ Strategi Pembelajaran Peningkatan 

Kemampuan Berfikir (SPPKB) yaitu melatih daya pikir siswa dalam menyelesaikan 

persoalan, siswa harus lebih siap menghadapi setiap persoalan yang diberikan oleh guru 

dan juga dapat memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengeksplor kemampuan 

siswa dengan berbagai media yang ada disekitarnya.  

 

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif 

karena teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif dalam pembelajaran 

matematika. Hasil penelitian dan pembahasan diperoleh bahwa efektivitas SPPKB 

pembelajaran matematika kelas VII di MTs Al Jauhariyah Banyuates termasuk dalam 

pembelajaran yang efektif karena kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran 

baik, aktivitas siswa selama pembelajaran aktif, angket respon siswa dikatakan positif 

dengan persentase siswa yang menjawab positif dari setiap aspek diperoleh persentase 

lebih dari 80% yaitu 84%, dan tes hasil belajar siswa tuntas secara klasikal dengan 6 

orang tidak tuntas atau sebesar 20% dan 24 siswa tuntas atau sebesar 80%.  

 

” Kata Kunci : Efektivitas, Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berfikir 

(SPPKB) Abstract “ Learning Strategy for Improving Thinking Ability (SPPKB) this strategy 

is to train the mindset of students in solving problems, students have to prepared to 

confront any problems given by teachers and also can provide emancipation to students 



to explore the ability of students with various media around them. In this type of 

research is descriptive research type with quantitative approach because the technique 

of data analysis using descriptive statistics in learning mathematics.  

 

The result of research and discussion, it is found that the effectiveness of SPPKB of VII 

class learning in MTs Al Jauhariyah Banyuates is included in effective learning because 

the ability of teachers in managing good learning, student activity during learning is 

good, student response questionnaire is said positive because the percentage of 

students who answered positively from Every aspect obtained by percentage more than 

80% that is 84%, and student learning result test completed in classical with 6 unfinished 

person or equal to 20% and 24 students complete or equal to 80%. ” Keywords : 

Effectiveness, Learning Strategy of Improving Thinking Ability (SPPKB) APOTEMA: Jurnal 

Program Studi Pendidikan Matematika, Volume 4, No.  

 

1, Januari 2018 ISSN: 2407-8840 (print) ISSN: 2580-9253 (online) 2 PENDAHULUAN “ 

Salah satu yang terjadi di dunia pendidikan saat ini yaitu masalah kurang aktifnya proses 

pembelajaran. Selama proses pembelajaran berlangsung siswa kurang termotivasi dalam 

mengembangkan kemampuan berfikir dan lemahnya aktifitas cara mengajar guru dalam 

proses pembelajaran. Jika ditinjau dari berbagai proses pembelajaran guru hanya 

mengarahkan kemampuan siswa dengan menghafal berbagai informasi, mempelajari 

dan mengingat pelajaran, dan siswa belum mampu menerapkan ke dalam kehidupan 

dan lingkungan sekitar.  

 

Dengan demikian guru merupakan komponen yang sangat penting karena guru 

berperan aktif di dalam proses pembelajaran yaitu mentransfer berbagai ilmu dan 

berbagai informasi yang diperoleh dengan cara menjelaskan kepada siswa (Nasution : 

2016). Menurut Amorie (2015) dalam kegiatan pembelajaran terdapat banyak 8usiswa 

yang belum faham tentang materi yang diajarkan dari gurunya disebabkan oleh metode 

belajar yang diterapkannya monoton dan kurang menantang pemikiran siswa terutama 

dalam pembelajaran matematika. Akibatnya dari seluruh siswa yang hadir di dalam kelas 

hanya 50% saja yang aktif dalam proses pembelajaran sedangkan yang lainnya pasif, 

tidak termotivasi mengikuti proses pembelajaran.  

 

Terkait halnya pembelajaran matematika dengan mudah dapat dipelajari dengan baik 

oleh siswa dengan menghubungkan kedalam kehidupan dan kegiatan sehari- hari. 

Dalam rangka meningkatkan kemampuan berpikir siswa dalam proses pembelajaran 

penulis mencoba menerapkan Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berfikir 

(SPPKB), dimana strategi kemampuan berfikir ini adalah metode pembelajaran yang 

bertumpu kepada pengembangan kemampuan berfikir peserta didik melalui telaah 

fakta-fakta dan pengalaman peserta didik sebagai bahan memecahkan masalah yang 



diajukan.  

 

Kelebihan yang dimiliki oleh strategi ini yaitu melatih daya pikir siswa dalam 

menyelesaikan persoalan, siswa harus lebih siap menghadapi setiap persoalan yang 

diberikan oleh guru dan juga dapat memberikan kebebasan kepada siswa untuk 

mengeksplor kemampuan siswa dengan berbagai media yang ada disekitarnya (Anisa : 

2013). Berdasarkan uraian diatas, penulis akan melakukan penelitian yaitu tentang 

Peningkatan Kemampuan Berfikir (SPPKB) Matematika Pada Siswa Kelas VII MTs Al 

Jauhariyah Banyuates METODE Jenis Penelitian Pada jenis penelitian ini termasuk jenis 

penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif karena teknik analisis data 

menggunakan statistik deskriptif dalam pembelajaran matematika menggunakan 

strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berfikir (SPPKB) pada materi himpunan.  

 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya 

tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono : 2015). 

Teknik Pengumpulan Data 1. Tes Tes digunakan mengetahui hasil belajar siswa dimana 

materi tersebut APOTEMA: Jurnal Program Studi Pendidikan Matematika, Volume 4, No. 

1, Januari 2018 ISSN: 2407-8840 (print) ISSN: 2580-9253 (online) 3 yang diberikan 

adalah sesuai dengan materi yang telah diajarkan, yaitu pada materi himpunan.  

 

Data hasil belajar siswa setelah proses pembelajaran diperoleh dengan cara memberikan 

tes hasil belajar yang diberikan setelah materi yang diajarkan telah selesai. ” 2. Observasi 

“ Metode observasi ini diartikan sebagai pengamatan yang dilakukan secara sengaja, 

sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian untuk 

dilakukan pencatatan. Observasi ini dilakukan peneliti datang langsung ke sekolah 

dengan mengamati secara langsung proses belajar mengajar di kelas, untuk 

memperoleh data tentang keterampilan mengelola pembelajaran, yaitu dengan cara 

mengamati secara langsung kegiatan proses belajar mengajar guru di kelas.  

 

Observasi pembelajaran yang sedang berlangsung untuk mengetahui seberapa jauh 

siswa dapat menyerap materi yang diberikan, persiapan guru dalam pembelajaran serta 

mengetahui kendala yang dihadapi dalam menyampaikan materi pembelajaran. Untuk 

observasi dalam aktivitas siswa pengamat hanya memberi kode-kode kategori pada 

kolom yang sesuai dengan aktivitas yang dilakukan siswa. ” “ Observasi ini bertujuan 

untuk mengumpulkan data dengan cara melakukan pencatatan mengenai aktivitas guru 

dikelas serta aktivitas siswa selama proses pembelajaran dengan menggunakan Strategi 

Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berfikir (SPPKB).  

 

Lembar observasi yang digunakan adalah lembar observasi aktivitas guru dan lembar 



observasi aktivitas siswa. Lembar observasi aktivitas guru diberikan kepada guru mata 

pelajaran matematika sebagai pengamat dan lembar observasi aktivitas siswa diberikan 

kepada satu orang pengamat. Lembar observasi diberikan kepada pengamat untuk diisi 

dengan cara menul iskan (v sesu dengan keadaan yang diamati. 3.  

 

Angket “ Angket digunakan untuk mengetahui seberapa besar minat atau respon siswa 

positif terhadap pembelajaran kontekstual menggunakan SPPKB. Angket respon daftar 

pertanyaan untuk siswa yang diberikan setelah proses pembelajaran berakhir. Lembar 

angket diisi oleh siswa dengan memberi tanda silang (X) pada pertanyaan yang sesuai 

dengan penilaian mereka terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Sebelum 

mengisi angket ini, guru menginformasikan pada siswa bahwa hasil dari angket ini tidak 

mempengaruhi nilai akademik matematika mereka. ” Teknik Analisis Data 1. Analisis 

Data Kemampuan Guru dalam Mengelola Pembelajaran Langkah-langkah : a.  

 

Merekapitulasi hasil pengamatan dari pertemuan yang telah dilakukan. b. Menentukan 

rata-rata dari setiap indikator penilaian. Rumus: c. Mengkonversi hasil perhitungan 

rata-rata dari setiap indikator penilaian. Menurut Sugiyono (2015) ada konversi nilai 

rata-rata indikator aktivitas guru efektif : Tabel 3.1 Rata-rata Indikator Kemampuan Guru 

Efektif APOTEMA: Jurnal Program Studi Pendidikan Matematika, Volume 4, No. 1, 

Januari 2018 ISSN: 2407-8840 (print) ISSN: 2580-9253 (online) 4 Nilai Rata-rata Penilaian 

1,00 - 1,49 Sangat tidak baik 1,50 – 2,49 Tidak baik 2,50 – 3,49 Baik 3,50 – 4,00 Sangat 

baik d.  

 

Menyimpulkan hasil penelitian dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Aktivitas guru 

dikatakan efektif, jika rata-rata penilaian baik atau sangat baik 2) Aktivitas guru 

dikatakan tidak efektif, jika penilaian tidak baik atau sangat tidak baik 2. Analisis Data 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Langkah-langkah : a. Merekapitulasi hasil pengamatan 

dari seluruh pertemuan yang telah dilakukan b. Menentukan rata-rata skor aktivitas 

siswa Keterangan : RSP: Rata-rata skor penilaian yang diperoleh siswa x : skor penilaian 

yang diperoleh n : banyaknya aspek penilaian c.  

 

Mengkonversi hasil perhitungan rata-rata dari setiap indikator penilaian dengan 

ketentuan seperti yang terlihat pada tabel (Susilo : 2013) berikut : Tabel 3.2 Rata-rata 

Indikator Aktivitas Siswa Nilai Rata- rata Penilaian 1,00 – 1,49 Tidak aktif 1,50 – 2,49 

Kurang aktif 2,50 – 3,49 Aktif 3,50 – 4,00 Sangat Aktif d. Menyimpulkan hasil penelitian 

dengan ketentuan sebagai berikut : 1) Aktivitas siswa dikatakan efektif, jika rata-rata 

penilaian aktif atau sangat aktif. 2) Aktivitas siswa dikatakan tidak efektif, jika penilaian 

tidak aktif atau kurang aktif. 3.  

 

Data Ketuntasan Tes Hasil Belajar Langkah-langkah : a. Merekapitulasi hasil penskoran 



terhadap jawaban siswa b. Menentukan jumlah siswa yang tuntas c. Menentukan 

persentase terhadap hasil penilaian yang diperoleh d. Menyimpulkan hasil penelitian 

dengan ketentuan sebagai berikut : 1) Pembelajaran dikatakan efektif, jika jumlah siswa 

yang tuntas mencapai persentase = 80 2) Pembelajaran dikatakan tidak efektif, jika 

jumlah siswa yang tuntas mencapai persentase < 80% Rumus mencari ketuntasan 

klasikal= 4. Analisis Data Hasil Respon Siswa Langkah-langkah : a. Merekapitulasi hasil 

respon siswa terhadap pembelajaran b. Menentukan persentase terhadap hasil penilaian 

yang diperoleh c.  

 

Menentukan rata-rata Rata-rata persentase respon siswa = APOTEMA: Jurnal Program 

Studi Pendidikan Matematika, Volume 4, No. 1, Januari 2018 ISSN: 2407-8840 (print) 

ISSN: 2580-9253 (online) 5 Tabel 3.4 Kategori Respon Siswa (Sugiyono : 2015) 

Persentase Respon Siswa Kategori 100 = R Sangat Positif 85 < R Positif 70 < R Kurang 

Positif 0 = R Tidak Positif d. Menyimpulkan hasil penelitian dengan ketuntasan sebagai 

berikut : 1) Pembelajaran dikatakan efektif, jika rata-rata persentase respon berada pada 

kategori positif dan sangat positif 2) Pembelajaran dikatakan tidak efektif, jika rata- rata 

persentase respon berada pada kategori kurang positif dan tidak positif Hasil dan 

Pembahasan Hasil Penelitian 1.  

 

Analisis Data Kemampuan Guru Mengelola Pembelajaran Berikut ini merupakan 

rekapitulasi hasil pengamatan yang dilakukan terhadap guru dalam mengelola 

pembelajaran menggunakan Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berfikir 

(SPPKB). Hasil Rekapitulasi Pengamatan Kemampuan Guru Mengelola Pembelajaran 

Keterangan : (Pendahuluan)=Tahap Orientasi A1 :Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran(skor 4) A2 : Guru memberikan apersepsi pada siswa (skor 3) A3 : Guru 

memotivasi siswa untuk belajar (skor4) (Kegiatan Inti)=Tahap Penjajakan B1 : Guru 

membentuk siswa menjadi 5 kelompok yang beranggotakan 4-5 siswa(skor 4) B2 : Guru 

membagikan handout dan LKK (Lembar Kerja Kelompok) kepada setiap kelompok (skor 

4) B3 : Guru dan siswa membahas permasalahan yang ada pada LKK (Lembar Kerja 

Kelompok) (skor 3) Tahap Konfrontasi B4 : Guru meminta siswa untuk mengumpulkan 

informasi yang sesuai dengan permasalahan(skor 4) B5 : Guru memberikan waktu 

kepada siswa untuk berefleksi tentang informasi yang didapatkan(skor 3) B6 : Guru 

membimbing siswa selama pelaksanaan LKK (Lembar Kerja Kelompok) untuk 

mendapatkan penjelasan dan solusi pemecahan yang paling tepat(skor 3) Tahap Inkuiri 

B7 : Guru menanyakan kepada siswa tentang ide-ide yang sudah diperoleh setelah 

mengamati masalah yang diberikan(skor 3) B8 : Guru meminta beberapa kelompok 

untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya didepan kelas(skor 3) B9 : Guru 

membimbing siswa untuk melakukan 8 refleksi dan evaluasi terhadap penyelidikan dan 

proses- proses yang digunakan (skor 3) (Penutup)=Tahap Akomodasi C1 : Guru 

meminta siswa untuk menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah 



disampaikan(skor 4) Tahap Transfer C2 : Guru memberikan pekerjaan rumah (PR) untuk 

mempelajari lagi materi himpunan (skor 4) = = =3,5 Berdasarkan grafik 4.2  

 

diatas, dapat disimpulkan bahwa Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan 

Berfikir (SPPKB) kelas VII MTs Al Jauhariyah Banyuates ditinjau dari aktivitas kemampuan 

guru mengelola pembelajaran dikatakan efektif, karena rata-rata setiap aspek 

pengamatan berada dalam kategori baik dan sangat baik serta rata- rata semua aspek 

pengamatan berada pada kategori sangat baik yaitu 3,5. 2. Analisis Data Pengamatan 

Aktivitas Siswa Berikut ini merupakan rekapitulasi hasil pengamatan yang dilakukan 

terhadap 30 siswa selama proses pembelajaran. Rekapitulasi Hasil Aktivitas Siswa 1. 

Menyimak seluruh informasi yang disampaikan oleh guru. 2.  

 

Tidak berbicara dengan teman dalam kelompok kecuali membahas bahan pelajaran. 3. 

Bertanya atau memberi tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh guru. 4. 

Bekerjasama dengan teman pada saat mengerjakan tugas kelompok. 5. Mengajukan 

pendapat pada saat diskusi kelompok. 6. Melaksanakan diskusi kelompok sampai batas 

waktu yang ditentukan. 7. Membuat atau memberikan pendapat tentang kesimpulan 

materi yang telah diberikan. 8. Mencatat kesimpulan atau rangkuman materi yang 

diberikan. Persentase Aktivitas Siswa 1. Menyimak seluruh informasi yang disampaikan 

oleh guru.  

 

Setelah dihitung menggunakan rumus yang telah ditentukan pada analisis data aktivitas 

siswa diperoleh rata-rata 2,96 atau 13% 2. Tidak berbicara dengan teman dalam 

kelompok kecuali membahas bahan pelajaran. Setelah dihitung menggunakan rumus 

yang telah ditentukan pada analisis data aktivitas siswa diperoleh rata-rata 2,73 atau 

12% 3. Bertanya atau memberi tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh guru. 

Setelah dihitung menggunakan rumus yang telah ditentukan pada analisis data aktivitas 

siswa diperoleh rata-rata 2,56 atau 11%. 9 4. Bekerja sama dengan teman pada saat 

mengerjakan tugas kelompok.  

 

Setelah dihitung menggunakan rumus yang telah ditentukan pada analisis data aktivitas 

siswa diperoleh rata-rata 2,86 atau 13% 5. Mengajukan pendapat pada saat diskusi 

kelompok. Setelah dihitung menggunakan rumus yang telah ditentukan pada analisis 

data aktivitas siswa diperoleh rata-rata 2,63 atau 12% 6. Melaksanakan diskusi kelompok 

sampai batas waktu yang ditentukan. Setelah dihitung menggunakan rumus yang telah 

ditentukan pada analisis data aktivitas siswa diperoleh rata-rata 3 atau 13%. 7. Membuat 

atau memberikan pendapat tentang kesimpulan materi yang telah diberikan.  

 

Setelah dihitung menggunakan rumus yang telah ditentukan pada analisis data aktivitas 

siswa diperoleh rata-rata 2,8 atau 12%. 8. Mencatat kesimpulan atau rangkuman materi 



yang diberikan. Setelah dihitung menggunakan rumus yang telah ditentukan pada 

analisis data aktivitas siswa diperoleh rata-rata 3,3 atau 14%. Berdasarkan gambar 4.4 

diatas, dapat disimpulkan bahwa Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan 

Berfikir (SPPKB) di kelas VII MTs Al Jauhariyah Banyuates, ditinjau dari aktivitas siswa 

dikatakan efektif, karena rata- rata setiap aspek pengamatan berada dalam kategori 

aktif yaitu 2,8. 3. Analisis Data Hasil Respon Siswa Berikut ini merupakan rekapitulasi 

hasil respon siswa Rekapitulasi Hasil Angket Respon Siswa 1. Strategi pembelajaran yang 

digunakan lebih menyenangkan. 2. Guru menyampaikan materi lebih menyenangkan. 3.  

 

Suasana pembelajaran di kelas ketika diterapkan Strategi Pembelajaran Peningkatan 

Kemampuan Berfikir (SPPKB). 4. Pemahaman siswa terhadap konsep materi dengan 

menggunakan Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berfikir (SPPKB). 5. Minat 

siswa saat mengikuti pembelajaran dengan menggunakan Strategi Pembelajaran 

Peningkatan Kemampuan Berfikir (SPPKB). 6. Dengan Strategi Pembelajaran 

Peningkatan Kemampuan Berfikir (SPPKB) lebih bermakna dari pembelajaran 

sebelumnya. 7. Minat siswa untuk mengikuti pelajaran berikutnya menggunakan 

Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berfikir (SPPKB). 8. Guru dapat 

mengelola kelas dengan baik. 9. Perintah lembar tugas yang diberikan dapat dimengerti. 

10 10.Lembar kerja yang diberikan dapat membantu memahami materi Berdasarkan 

tabel 4.6  

 

diatas, sebanyak 16% siswa memberikan respon negatif (tidak) dan sebanyak 84% siswa 

memberikan respon positif (ya) terhadap pembelajaran matematika menggunakan 

Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berfikir (SPPKB) pada materi himpunan 

kelas VII MTs Al Jauhariyah. Respon siswa yang positif akan memberikan dampak 

langsung terhadap terciptanya proses pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan. 

4. Hasil Data Tes Hasil Belajar Berikut ini merupakan rekapitulasi tes hasil belajar siswa. 

Rekapitulasi Hasil THB Siswa Kelas VII MTs Al Jauhariyah. Berdasarkan gambar 4.7  

 

diatas, diagram batang yang berwarna merah yang artinya siswa tidak tuntas sebanyak 6 

orang dan diagram batang yang berwarna biru ada 24 orang yang artinya siswa yang 

tuntas dari 30 siswa di kelas VII MTs Al Jauhariyah. Persentase THB Kelas VII MTs Al 

Jauhariyah Berdasarkan gambar 4.8 maka dapat disimpulkan bahwa dari 30 siswa ada 6 

orang yang tidak tuntas dalam persentase 20% dan 24 siswa tuntas, dengan jumlah 

persentase siswa yang tuntas yaitu 80% . Hal ini membuktikan bahwa Strategi 

Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berfikir (SPPKB) pada materi himpunan kelas VII 

MTs Al Jauhariyah, ditinjau dari hasil belajar siswa dikatakan efektif. Pembahasan 1.  

 

Kemampuan guru mengelola pembelajaran efektif, karena rata- rata dari setiap 

pengamatan berada pada kategori baik yaitu 3,5. 2. Aktivitas siswa selama pembelajaran 



efektif karena rata- rata dari setiap pengamatan berada pada kategori aktif yaitu 2,8. Hal 

ini selaras dengan Anisa (2013) bahwa aktifitas siswa menggunakan Strategi 

Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berfikir (SPPKB) termasuk kategori aktif. 3. 

Respon siswa selama kegiatan pembelajaran positif karena persentase respon siswa 

lebih dari 80% yaitu 84%. Hal ini hasil penelitian bahwa penerapan Strategi 

Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berfikir (SPPKB) dapat meningkatkan motivasi 

siswa. 4.  

 

Ketuntasan belajar siswa secara klasikal tercapai karena persentase banyak siswa yang 

tuntas yaitu 80% sedangkan siswa yang tidak tuntas sebanyak 20%. Penelitian ini sama 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Reisa Farida Amri (2016) dengan hasil belajar 

siswa lebih baik menggunakan Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berfikir 

(SPPKB) bahwa tingkat hasil belajar siswa lebih tinggi penilaiannya menggunakan 

Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berfikir (SPPKB). SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Strategi Pembelajaran 

Peningkatan 11 Kemampuan Berfikir (SPPKB) pada materi himpunan kelas VII MTs Al 

Jauhariyah efektif.  

 

Hal ini dikarenakan 4 indikator keefektifan yang telah ditentukan dalam kategori 

efektivitas yaitu : Kemampuan guru mengelola pembelajaran baik, aktivitas siswa selama 

pembelajaran aktif, respon siswa selama kegiatan pembelajaran positif, ketuntasan 

belajar siswa secara klasikal tercapai. Maka penyusun dapat memberikan saran sebagai 

berikut : 1. Bagi para guru hendaknya dapat menerapkan strategi pembelajaran yang 

kreatif yaitu salah satunya dengan menggunakan Strategi Pembelajaran Peningkatan 

Kemampuan Berfikir (SPPKB) supaya suasana pembelajaran lebih aktif, efektif, efisien 

dan menyenangkan.  

 

2. Bagi lembaga pendidikan dapat mengoptimalkan pembelajaran dengan berbagai 

macam model, strategi, pendekatan dan metode dalam pembelajaran dengan sarana 

dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan belajar mengajar. DAFTAR PUSTAKA 
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