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Abstract 

Humanistic theory aims to humanize itself and talk about the learning process in the 

most ideal . The learning process in a humanistic approach emphasizes the positive 

development that focuses on human potential to search and find capabilities. Abilities 

mean that the social interpersonal skills and self-development oriented to enrich 

themselves , to enjoy the presence of life in society . Therefore to achieve this 

idealization of the teacher's position in the process of humanistic education should act 

as facilitators or those who help deliver students to make decisions and acquire what 

students like and are useful for their lives when living in the community . 
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PENDAHULUAN 

Teori humanistik merupakan salah satu teori yang terdapat dalam teori-teori 

pendidikan dalam disiplin ilmu pendidikan. Teori humanistik bertujuan untuk  

memanusiakan manusia dan cocok diterapkan dalam materi pembelajaran yang bersifat 

pembentukan pribadi, hati nurani, perubahan sikap dan analisis terhadap fenomena 

sosial. Teori belajar humanistik lebih banyak berbicara tentang konsep-konsep 

pembelajaran untuk membentuk manusia yang dicita-citakan dan bertujuan untuk 

memanusiakan manusia itu sendiri serta berbicara tentang proses belajar dalam 

bentuknya yang paling ideal. Adapun teori humanistik itu sendiri merupakan konsep 

belajar yang lebih menitikberatkan pada perkembangan kepribadian manusia dan juga 

berfokus pada potensi manusia untuk mencari dan menemukan kemampuan yang 

mereka punya dan mengembangkan kemampuan tersebut. 

Humanistik lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia agar bisa 

melakukan tindakan positif. Kemampuan bertindak positif ini disebut sebagai potensi 

manusia. Para pendidik (guru) yang beraliran humanistik memfokuskan 

pembelajarannya pada konstruksi pembentukan kemampuan positif ini dalam diri 

peserta didik. Kemampuan positif di sini erat kaitannya dengan pengembangan emosi 
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positif misalnya keterampilan untuk membangun dan menjaga relasi yang hangat 

dengan orang lain, bagaimana mengajarkan kepercayaan, penerimaan, kesadaran, 

memahami perasaan orang lain, kejujuran interpersonal dan pengetahuan interpersonal 

lainnya. Maka, menurut aliran humanistik, pendidik membantu peserta didik untuk 

mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri 

mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mengembangkan 

kemampuan untuk mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka itu.  

Atas alasan ini maka para pelaku pendidikan yang beraliran humanistik mencoba 

untuk membuat pembelajaran yang membantu anak didik untuk meningkatkan 

kemampuan dalam membuat atau melakukan, berimajinasi, mempunyai pengalaman, 

berintuisi, merasakan, dan berfantasi. Secara singkatnya, pendekatan humanistik dalam 

pendidikan menekankan pada perkembangan positif. Pendekatan yang berfokus pada 

potensi manusia untuk mencari dan menemukan kemampuan yang dimiliki oleh peserta 

didik dan mengembangkan kemampuan tersebut. Kemampuan-kemampuan yang 

dimaksud ialah kemampuan interpersonal sosial dan upaya untuk pengembangan diri 

yang ditujukan untuk memperkaya diri, menikmati keberadaan hidup dalam masyarakat. 

Keterampilan atau kemampuan membangun diri secara positif ini menjadi sangat 

penting dalam pendidikan humanistik karena keterkaitannya dengan keberhasilan 

akademik.  

 Pendidikan humanistik menekankan bahwa pendidikan pertama-tama dan utama 

adalah bagaimana menjalin komunikasi dan relasi personal antara pribadi-pribadi dan 

antar pribadi dengan kelompok di dalam komunitas sekolah. Di dalam komunitas 

persekolah ada pendidikan  yang efektif yang ditandai dengan adanya kemampuan 

seseorang (guru) menghadirkan diri sedemikian rupa dan memiliki relasi bermakna 

pendidikan dengan para peserta didik sehingga peserta didik mampu menumbuh-

kembangkan diri menjadi pribadi dewasa dan matang. Dalam humanisme pendidikan 

kepribadian yang dewasa sebagai hasil pendidikan yang diharapkan dari peserta didik 

ialah ketika mereka nantinya menjadi manusia mandiri dan dapat hidup sendiri, 

mengambil keputusan sendiri tanpa menggantungkan diri kepada orang lain. Peserta 

didik juga diharapkan menjadi manusia yang bertanggungjawab yaitu manusia yang 

dapat mempertanggungjawabkan  perbuatannya dan dapat dimintai pertanggungjawaban 

dari perbuatannya. Dengan demikian, dalam pendidikan humanistik diusahakan 
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pencapaian pendidikan yang efektif. Pendidikan yang efektif adalah yang berpusat pada 

siswa di mana dasar pendidikannya adalah apa yang menjadi dunia, minat dan 

kebutuhan-kebutuhan peserta didik menjadi fokus utama dalam teori humanistik. 

Pendidik membantu peserta didik untuk menemukan, mengembangkan dan mencoba 

mempraktekan kemampuan-kemampuan yang mereka miliki (the learner centered 

teaching). Ciri utama pendidikan yang berpusat pada peserta didik ialah guru 

menghormati, menghargai dan menerima peserta didik sebagai mana adanya. Dengan 

demikian komunikasi dan relasi yang efektif sangat diperlukan sebab suasana 

komunikasi yang  efektif dapat membuat peserta didik mengeksplorasi dirinya, 

mengembangkan dirinya dan kemudian memfungsikan dirinya dalam masyarakat secara 

optimal.  

Selain itu dalam teori belajar humanistik sangat mementingkan isi (content) 

yang dipelajari di dalam proses pembelajaran itu sendiri. Untuk itu penyusunan dan 

pemilihan isi materi  pelajaran harus sesuai dengan perasaan dan perhatian peserta 

didik. Tugas utama pendidik adalah membantu peserta didik mengembangkan dirinya,  

mengenal dirinya sendiri sebagai manusia secara utuh dan membantu mengembangkan 

potensi dan keterampilan mereka. Para ahli humanistik melihat adanya dua bagian pada 

proses belajar yaitu proses pemerolehan informasi baru dan internalisasi informasi ini 

pada diri individu itu sendiri. Indikator dari keberhasilan pembelajaran humanistik ialah 

peserta didik merasa senang, bergairah, berinisiatif dalam belajar dan terjadi 

transformasi pola pikir perilaku atas kemauan dan kesadarannya sendiri. Teori 

humanistik memiliki pandangan bahwa pembelajaran akan berhasil apabila peserta 

didik telah memahami dirinya sendiri dan lingkungannya atau telah mampu mencapai 

aktualisasi diri secara optimal.  

 

LANDASAN TEORI 

 

Teori Humanistik dalam Disiplin Ilmu Pendidikan 

Teori humanistik yang terkenal dalam ruang pendidikan ini ialah teori Arthur 

Combs, Abraham Maslow dan juga Carls Rogers. Pemikiran ketiga pemikir ini  terkait 

erat pada konsep-konsep mereka tentang humanisasi yang hendak dibangun dalam 

proses pendidikan. Pendidikan humanistik ini lebih terarah pada pembebasan psikologi 
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peserta didik agar tidak terkungkung oleh apapun termasuk perasaan-perasaan traumatis 

sebab tersingkir dalam kompetisi dan takut gagal. Proyeksi-proyeksi ini terkait dengan 

pandangan humanis di dalam memandang apa dan bagaimana makluk yang bernama 

manusia itu. Bagi para penganut humanis setiap manusia terlahir  sebagai diri yang 

sempurna, pintar, energik, penuh dengan keingintahuan dan menyukai belajar sehingga 

mereka tidak perlu diancam, disuap atau ditekan agar mereka mau belajar. Manusia 

secara umum dan secara khusus peserta didik akan belajar pada saat situasi 

pembelajaran yang ada memang nyaman dan membuat mereka benar-benar merasa 

senang dan nyaman. Sebaliknya peserta didik tidak akan mau belajar jika mereka 

merasa bahwa ruang pembelajaran yang ada sama sekali tidak menyenangkan dan tidak 

nyaman. Gerakan humanistik ini diarahkan pada terciptanya hubungan-hubungan 

interpersonal dalam landasan cinta dan perbedaan atas masing-masing diri. Maka, dalam 

gerakan pendidikan humanistik ini sekolah-sekolah dalam ruang pembelajarannya 

menjadi ruang yang benar-benar bebas dari gejala-gejala indoktrinasi dan praktik-

praktik otoritatif. Untuk itu perlu dicatat bahwa guru dalam proses pendidikan 

humanistik mestinya berperan sebagai fasilitator atau orang yang membantu 

mengantarkan siswa untuk membuat keputusan dan memperoleh apa yang mereka 

sukai. Dalam proses ini guru mesti bersikap moderat dan harus mampu menerima 

perbedaan-perbedaan. Berikut ini kita akan memahami bagaimana para pemikir 

humanistik memaparkan bagaimana perwujudan teori humanistik ini dalam tataran 

praktis.  

Teori humanistik ini dipaparkan oleh beberapa tokoh antara lain Arthur Combs 

(1912-1999). Arthur Combs menyatakan bahwa apabila kita ingin memahami perilaku 

orang lain maka kita harus mencoba memahami dunia persepsi orang itu. Combs 

mengatakan pula bahwa perilaku buruk itu sesungguhnya tak lain sebagai ketidakmauan 

seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak akan memberikan kepuasan baginya. 

Misalnya, apabila seorang pendidik (guru) mengeluh bahwa peserta didiknya tidak 

mempunyai motivasi untuk melakukan sesuatu, artinya bahwa sesungguhnya peserta 

didik tidak mempunyai motivasi untuk melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh guru 

itu. Namun, apabila guru itu memberikan aktivitas yang lain, ada kemungkinan bahwa 

peserta didik akan memberikan reaksi yang positif. Dengan kata lain bahwa belajar 

terjadi bila mempunyai arti (meaning) bagi individu itu sendiri. Guru tidak bisa 
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memaksakan materi yang tidak disukai atau tidak relevan dengan kehidupan mereka. 

Maka, dibenarkan bahwa perilaku buruk itu sebenarnya tak lain sebagai reaksi 

ketidakmampuan seseorang atau individu untuk melakukan sesuatu yang tidak akan 

memberikan kepuasan baginya. Oleh karena itu, pendidik harus memahami perilaku 

peserta didik dengan mencoba memahami dunia persepsi mereka sehingga apabila ingin 

merubah perilakunya, pendidik harus berusaha merubah keyakinan atau pandangan 

peserta didik. Yang penting ialah bagaimana pendidik membawa peserta didik 

memperoleh arti bagi pribadinya dari materi pelajaran yang diterimanya dan 

menghubungkannya dengan kehidupannya secara konkret dalam masyarakat.  

Selanjutnya dalam aliran humanistik ada tokoh yang tidak kalah terkenal 

membahas tentang humanistik yakni Abraham Maslow (1908-1970). Maslow 

mengemukakan bahwa individu berperilaku dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan 

yang bersifat hirarkis (hierarchy of needs). Manusia termotivasi untuk memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan hidupnya yaitu physiological needs (kebutuhan fisiologis), safety 

and security  needs (kebutuhan rasa aman), love and belonging need (kebutuhan akan 

rasa kasih sayang dan memiliki), esteem needs (kebutuhan akan harga diri) dan self 

actualization (kebutuhan akan aktualisasi diri). Tahapan tertinggi dalam tangga hierarki 

motivasi manusia dari Abaraham Maslow adalah kebutuhan akan aktualisasi diri. 

Maslow mengatakan bahwa manusia akan berusaha keras untuk mendapatkan 

aktualisasi diri mereka atau realisasi dari potensi diri manusia seutuhnya, ketika mereka 

telah meraih kepuasan dari kebutuhan yang lebih mendasar. Maslow menggambarkan 

beberapa karakteristik yang ada pada manusia yang mengaktualisasikan dirinya:  

 Kesadaran dan penerimaan terhadap diri sendiri. 

 Keterbukaan dan spontanitas. 

 Kemampuan untuk menikmati pekerjaan dan memandang bahwa pekerjaan 

merupakan sesuatu misi yang harus dipenuhi. 

 Kemampuan untuk mengembangkan persahabatan yang erat tanpa bergantung 

terlalu banyak pada orang lain.  

 Mempunyai selera humor yang bagus.  

 Kecenderungan untuk meraih pengalaman puncak yang memuaskan secara spiritual 

maupun emosional.  
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Tokoh humanistik berikutnya ialah Carl Ransom Rogers (1902-1987). Rogers 

membedakan dua tipe belajar yaitu kognitif (kebermaknaan) dan experiential 

(pengalaman). Guru menghubungkan pengetahuan akademik ke dalam pengetahuan 

praktis dan bermanfaat seperti memperlajari mesin dengan tujuan untuk memperbaiki 

mobil. Experiential Learning menunjuk pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan 

peserta didik yang mencakup keterlibatan siswa secara personal, berinisiatif, evaluasi 

oleh siswa itu sendiri dan adanya efek yang membekas pada peserta didik.  

Teori yang dikemukan Rogers adalah salah satu dari teori holistik, namun 

keunikan teori ini adalah sifat humanis yang terkandung didalamnya. Teori humanistik 

Rogers pun menpunyai berbagai nama antara lain teori yang berpusat pada pribadi 

(person centered), non-directive, klien (client-centered), teori yang berpusat pada murid 

(student-centered),  teori yang berpusat pada kelompok (group centered), dan person to 

person). Namun istilah person centered yang sering digunakan dalam teori Rogers ini. 

Rogers menyebut teorinya bersifat humanis dan lebih penuh harapan dan optimis 

tentang manusia karena manusia mempunyai potensi-potensi yang sehat untuk maju. 

Dasar teori ini sesuai dengan pengertian humanisme pada umumnya, dimana 

humanisme adalah doktrin, sikap, dan cara hidup yang menempatkan nilai-nilai manusia 

sebagai pusat dan menekankan pada kehormatan, harga diri dan kapasitas untuk 

merealisasikan diri untuk maksud tertentu. Rogers memiliki asumsi dasar yakni 

kecenderungan formatif artinya segala hal di dunia baik organik maupun non-organik 

tersusun dari hal-hal yang lebih kecil dan dasar asumsi lain ialah kecenderungan 

aktualisasi artinya ada kecenderungan setiap makhluk hidup untuk bergerak menuju ke 

kesempurnaan atau pemenuhan potensial dirinya. Tiap individual mempunyai kekuatan 

yang kreatif untuk menyelesaikan masalahnya.  

Teori Rogers disebut humanis karena teori ini memiliki konsep-konsep antara 

lain:  

 Percaya bahwa setiap individu adalah positif. Asumsi dasar teori Rogers adalah 

kecenderungan formatif dan kecenderungan aktualisasi.  

 Diri (self) adalah terbentuk dari pengalaman mulai dari bayi, di mana diri terdiri dari 

2 sub sistem yaitu konsep diri dan diri ideal.  
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 Kebutuhan individu ada 4 yaitu: (1) pemeliharaan, (2) peningkatan diri, (3) 

penghargaan positif (positive regard), dan (4) Penghargaan diri yang positif 

(positive self-regard).  

 Stagnasi psikis terjadi karena pengalaman dan konsep diri yang tidak konsisten dan 

untuk menghindarinya adalah pertahanan (distorsi dan penyangkalan). Jika gagal 

dalam menerapkan pertahanan tersebut konsep diri akan hancur dan menyebabkan 

psikotik.  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Peran Guru dalam Teori Humanistik terhadap Proses Pembelajaran 

Pendidikan humanistik memberi perhatian atas guru sebagai fasilitator.  

Fasilitator sebaiknya memberi perhatian kepada penciptaan suasana awal, situasi 

kelompok, atau pengalaman kelas. Fasilitator membantu untuk memperoleh dan 

memperjelas tujuan-tujuan perorangan di dalam kelas dan juga tujuan-tujuan kelompok 

yang bersifat umum. Guru mempercayai adanya keinginan dari masing-masing siswa 

untuk melaksanakan tujuan-tujuan yang bermakna bagi dirinya. Guru mencoba 

mengatur dan menyediakan sumber-sumber untuk belajar yang paling luas dan mudah 

dimanfaatkan para siswa untuk membantu mencapai tujuan mereka. Guru mesti 

menempatkan dirinya sendiri sebagai suatu sumber yang fleksibel untuk dapat 

dimanfaatkan oleh kelompok. Bilamana cuaca penerima kelas telah mantap, fasilitator 

berangsur-angsur dapat berperan sebagai seorang siswa yang turut berpartisipasi, 

seorang anggota kelompok dan turut menyatakan pendangannya sebagai seorang 

individu sama seperti siswa yang lain. Guru harus cerdas mengambil prakarsa untuk 

ikut serta dalam kelompok baik perasaannya dan juga pikirannya dengan tidak menuntut 

dan juga tidak memaksakan tetapi sebagai suatu andil secara pribadi yang boleh saja 

digunakan ataupun ditolak oleh siswa.  

Dalam pembelajaran tataran praktis dan merujuk dari pendapat para ahli di atas 

dibutuhkan sikap guru sebagai fasilitator belajar yakni:  

 Realitas diri fasilitator belajar artinya seorang fasilitator menjadi dirinya sendiri dan 

tidak menyangkal diri sendiri sehingga ia dapat masuk ke dalam hubungan dengan 

peserta didik tanpa ada sesuatu yang ditutup-tutupi.  
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 Penghargaan, penerimaan, dan kepercayaan, artinya menghargai pendapat, perasaan, 

dan sebagainya membuat timbulnya penerimaan akan satu dengan lainnya. Dengan 

adanya penerimaan tersebut maka akan muncul kepercayaan akan satu dengan 

lainnya.  

 Pengertian yang empati, artinya mempertahankan iklim belajar atas dasar inisiatif 

diri maka guru harus memiliki pengertian yang empati akan reaksi murid selama 

berlangsungnya proses pembelajaran.  

Guru harus memiliki kesadaran yang sensitif bagi jalannya proses pembelajaran 

dengan tidak menilai atau mengevaluasi. Pengertian akan materi pembelajaran 

dipandang dari sudut peserta didik bukan guru. Menurut Rogers yang terpenting dalam 

proses pembelajaran adalah pentingnya guru memperhatikan prinsip pembelajaran 

berikut ini: 

 Menjadi manusia berarti memiliki kekuatan yang wajar untuk belajar. Peserta didik 

tidak harus belajar tentang hal-hal yang tidak ada artinya. 

 Peserta didik akan mempelajari hal-hal yang bermakna bagi dirinya. 

Pengorganisasian bahan pelajaran berarti mengorganisasikan bahan dan ide baru 

sebagai bagian yang bermakna bagi peserta didik. Pengorganisasian bahan 

pengajaran berarti mengorganisasikan bahan dan ide baru sebagai bagian yang 

bermakna bagi siswa.  

 Belajar yang bermakna dalam masyarakat modern berarti belajar tentang proses. 

Belajar diperlancar bilamana siswa dilibatkan dalam proses belajar dan ikut 

bertanggungjawab terhadap proses belajar itu. Belajar inisiatif sendiri yang 

melibatkan pribadi peserta didik seutuhnya, baik perasaan maupun intelek, 

merupakan cara yang dapat memberikan hasil yang mendalam dan lestari.  

 

 

 

Dalam teori humanistik menekankan guru yang fasilitatif.  Guru yang fasilitatif 

dapat berfungsi untuk mengurangi angka bolos siswa, meningkatkan angka konsep diri 

peserta didik, meningkatkan upaya untuk meraih prestasi akademik,  mengurangi 

tingkat problem yang berkaitan dengan disiplin dan mengurangi perusakan pada 



9 
 

peralatan sekolah, serta peserta didik menjadi lebih spontan dan menggunakan tingkat 

berpikir yang lebih tinggi. Ciri-ciri guru yang fasilitatif menurut humanistik adalah : 

 Merespon perasaan peserta didik 

 Menggunakan ide-ide peserta didik untuk melaksanakan interaksi yang sudah 

dirancang 

 Berdialog dan berdiskusi dengan peserta didik 

 Menghargai peserta didik 

 Kesesuaian antara perilaku dan perbuatan 

 Menyesuaikan isi kerangka berpikir peserta didik (penjelasan untuk memantapkan 

kebutuhan segera dari siswa) 

 Tersenyum kepada peserta didik 

Bukan hanya guru, dalam teori humanistik siswa juga menyadari dirinya 

untuk mengambil peran sebagai pelaku utama (student center) pada proses 

pembelajaran. Siswa menemukan dan mengembangkan potensi diri secara mandiri. 

Siswa menjauhi sikap pasif namun aktif dan tidak sekedar menerima informasi dari 

guru. Dalam proses pembelajaran ia bebas berekspresi dalam belajar dan memaknai 

proses pengalaman belajarnya sendiri. 

Bagaimana menerapkan teori humanistik di dalam pembelajaran masa kini 

Penerapan teori humanistik dalam pembelajaran  dapat kita lihat dalam model 

pembelajaran yang telah digunakan pada beberapa lembaga pendidikan salah satunya 

model pembelajaran Cooperative Learning. Oleh karena itu pembelajaran cooperative 

learning memiliki perspektif sebagai faktor yang sangat menentukan dalam membentuk 

watak serta karakter manusiawi individu melalui proses pembelajaran yakni perspektif 

motivasi. Dalam perspektif ini guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang 

dalam kegiatannya saling membantu dan telah berhasil untuk memperjuangkan 

keberhasilan kelompok. Selain itu ada perspektif sosial yang dimaksudkan ketika 

belajar kooperatif setiap siswa saling membantu dalam belajar agar semua anggota 

kelompok memperoleh keberhasilan yang sama. Selanjutnya yang tidak kalah pentingya 

ialah perspektif perkembangan positif yakni terciptanya interaksi antara anggota 
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kelompok dan guru berusaha mengembangkan prestasi siswa untuk dapat berpikir 

dalam mengolah informasi.  

Pembelajaran kooperatif dilaksanakan melalui prosedur atau tahap-tahap yakni 

(1) Guru menyampaikan penjelasan materi kepada siswa agar mereka memahami pokok 

materi pelajaran, (2) setelah guru menyampaikan materi pembelajaran selanjutnya siswa 

bekerja dalam kelompok, (3) guru melakukan penilaian atas hasil kerja kelompok siswa 

melalui bentuk test atau kuis atau melalui bentuk penilaian lain baik secara individual 

maupun secara kelomopok, (4) guru memberikan pengakuan atau penghargaan kepada 

tim kelompok yang berprestasi dan memberikan motivasi kepada kelompok lain agar 

bisa berprestasi lebih baik lagi. Dalam pembelajaran kooperatif ada pencapaian unsur-

unsur yang ideal dan hal ini perlu diperhatikan oleh guru dalam mendukung 

terwujudnya prinsip-prinsip humanistik dalam proses pembelajaran. Unsur-unsur itu 

ialah setiap siswa yang bekerja dalam kelompoknya haruslah beranggapan bahwa 

mereka sehidup dan sepenanggungan bersama, bertanggungjawab atas segala sesuatu 

yang terjadi dalam kelompoknya ibarat milik mereka sendiri. Dalam pembelajaran ini 

siswa harus menyadari dan melihat bahwa semua anggota dalam kelompoknya memiliki 

tujuan yang sama. Siswa diminta untuk mampu mempertanggungjawabkan secara 

indivividual  tentang materi yang ditangani dalam kelompok kooperatif. Di dalam 

pembelajaran ini guru akan memberikan evaluasi dan juga memberikan 

hadiah/penghargaan untuk semua anggota kelompok. Selain itu dalam pembelajaran 

kooperatif ada prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan antara lain (1) prinsip 

ketergantungan positif (positive interdependence) yakni mesti disadari bahwa 

keberhasilan dalam menyelesaikan tugas tergantung pada usaha dan kinerja yang 

dilakukan oleh kelompok. Maka, semua anggota kelompok akan merasakan saling 

ketergantungan, (2) prinsip tanggungjawab perseorangan (individual accountability) 

yakni setiap anggota kelompok mempunyai tugas dan tanggungjawab yang harus 

dikerjakan dalam kelompok, (3) prinsip interaksi tatap muka (face to face promotion 

interaction) yakni setiap anggota kelompok harus melakukan interaksi dan diskusi serta 

saling memberikan dan menerima informasi dari anggota kelompok lain, 4) prinsip 

partisipasi dan komunikasi (participation communication) yakni  siswa berpartisipasi 

aktif dan berkomunikasi dalam kegiatan pembelajaran, 5) evaluasi kerja kelompok 



11 
 

yakni siswa mampu mengevaluasi proses kerja kelompok yang mereka lakukan dan 

selanjutnya mereka bisa bekerja secara efektif.  
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