
10 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Pendekatan Pemecahan Masalah 

   Pemecahan masalah didefinisikan sebagai suatu proses mental dan 

intelektual dalam menemukan masalah dan memecahkan berdasarkan data dan 

informasi yang akurat, sehingga dapat diambil kesimpulan yang tepat dan cermat 

(Hamalik, 1994:151). Cara penyajian bahan pelajaran dengan menjadikan 

masalah sebagai titik tolak pembahasan untuk dianalisis dan disintesis dalam 

usaha mencari pemecahan atau jawabannya oleh siswa (Sudirman, dkk, 1991 : 

146). 

        Suatu pendekatan dengan cara problem identifikation untuk ketahap 

syntesis kemudian dianalisis yaitu pemilahan seluruh masalah sehingga 

mencapai tahap application selajutnya komprehension untuk mendapatkan 

solution dalam penyelesaian masalah tersebut. (Qruztyan. Blogs. 

Friendster.com). 

       Pendapat lain problem solving adalah suatu pendekatan dimana langkah-

langkah berikutnya sampai penyelesaian akhir lebih bersifat kuantitatif yang 

umum sedangkan langkah-langkah berikutnya sampai dengan pengelesain akhir 

lebih bersifat kuantitatif dan spesifik (Qrustian Blogs Friendster.com). 

       Beberapa pendapat di atas mengenai definisi dari beberapa ahli dapat 

diambil kesimpulan bahwa metode pemecahan masalah adalah sebuah metode  

pembelajaran yang berupaya membahas permasalahan untuk mencari 

pemecahan  atau jawabannya.  

Model Pembelajaran IPS Terpadu dengan Menggunakan Pendekatan 

Pemecahan Masalah 

Kurikulum sekolah dasar kelas IV semester II 

1. Langkah-langkah guru sebagai berikut : 

a. Menentukan tujuaan pembelajaran 

Siswa Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi dan kemajuan 

teknologi di lingkungan kabupaten I kota dan provinsi. 
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b. Menentukan materi pokok “perkembangan teknologi transportasi”. 

c. Menentukan dan memahami pokok bahasan yang akan disampaikan. 

Membahas perkembangan teknologi transportasi yang berada di 

indonesia. 

d. Setelah kegiatan diatas dilakukan selanjutnya guru menyampaikan 

materi pelajaran dalam kegiatan belajar mengajar menggunakan 

pendekatan pemecahan masalah. Langkah-langkah pendektan 

pemecahan masalah diantaranya yaitu adanya masalah penting, 

merumuskan masalah,mengumpulkan data, analisis data, Mengambil 

kesimpulan, Aplikasi dari kesimpulan yang diperoleh dan Menilai 

kembali seluruh proses pemecahan masalah. 

        Berdasarkan langkah-langkah tersebut. Dalam kegiatan belajar 

mengajar siswa dalam pengarahan dan bimbingan guru 

menggunakan proses kerja sebagai berikut : 

a. Merumuskan Alternatif Strategi 

       Pada tahap ini siswa dituntut untuk memecahkan masalah 

dengan menggunakan daya nalar yang tinggi dan dengan harus 

mengetahui sebab-akibat dari timbulnya masalah. Maka dapat 

dirumuskan strategi Pemecahan masalah sebagai berikut : 

a. Mengatakan Asal mula perkembangan ditemukanya 

teknologi transportasi didasarkan kepada kebutuhan manusia 

di masa depan. 

b. Dari banyaknya kebutuhan untuk memperlancar kegiatan 

manusia menyebabkan terjadinya perkembangan teknologi 

teknnologi transportasi. 

c. Dari suatu pemikiran yang tadinya bersifat imajinasi. 

Kemudian melahirkan sebuah Hasil karya manusia yang 

menunjukkan terjadinya perkembangan teknologi transportasi 

yang digunakan sampai saat ini. 
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d. Kemajuan yang pesat dibidang penjualan dan polusi udara 

yang terjadi disekitar kita karena Efek dari perkembangan 

teknologi transportasi. 

b. Rencana Pemecahan Masalah 

     Melihat dari hasil strategi dan alternatif strategi maka 

perencanaan pemecahan maslah sebagai berikut : 

a. Dipelajarinya sejarah tentang asal mula terlahirnya teknologi  

 transportasi. 

b. Di tayangkanya kebutuhan manusia yang mendasari  

                              terjadinya perkembangan teknologi transportasi. 

c. Diberikanya contoh dari kesederhanaan teknologi transportasi  

 sampai jaman moderen saat ini. 

d. Dipelajarinya pola perkembangan cara menggunakan alat 

transportasi jaman dulu sampai saat ini. 

c. Solusi 

         Siswa ditunjukkan peristiwa sejarah tentang asal mula dari 

teknologi transportasi, perkembangan teknologi transportasi dan 

dampak dari teknologi transportasi yang ditayangkan dengan 

menggunakan media interaktif. 

 

2.1.2 Multimedia Interaktif 

       Multimedia dapat dijabarkan sebagai Kombinasi dari paling sedikit dua 

media input atau output. Media ini dapat berupa audio (suara, musik), 

animasi, video, teks, grafik dan gambar (Turban dkk, 2002). 

       Alat yang dapat menciptakan presentasi yang dinamis dan interaktif 

yang mengkombinasikan teks, grafik, animasi, audio dan video (Robin dan 

Linda, 2001). 

        Multimedia sebagai  perpaduan antara teks, grafik,  sound, animasi, dan 

video untuk menyampaikan pesan kepada publik (Wahono, 2007). Pendapat 

lain juga mengatakan Multimedia merupakan kombinasi dari data text, 

audio, gambar, animasi, video, dan interaksi (Zeembry, 2008). 



13 

 

 

 

       Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa multimedia merupakan perpaduan antara berbagai media (format file) 

yang berupa teks, gambar (vektor atau bitmap), grafik, sound, animasi, 

video, interaksi, dll. yang telah dikemas menjadi file digital (komputerisasi), 

digunakan untuk menyampaikan pesan kepada publik. 

       Pemanfaatan multimedia sangatlah banyak diantaranya untuk: media 

pembelajaran, game, film, medis, militer, bisnis, desain, arsitektur, olahraga, 

hobi, iklan/promosi, dll. (Wahono, 2007). Bila pengguna mendapatkan 

keleluasaan dalam mengontrol multimedia tersebut, maka hal ini disebut 

multimedia interaktif. 

       Multimedia interaktif menggabungkan dan mensinergikan semua media 

yang terdiri dari: a) teks; b) grafik; c) audio; dan d) interaktivitas (Green & 

Brown, 2002: 2-6). 

 

2.1.3 Pembelajaran Pendekatan Pemecahan Masalah Dengan Menggunakan 

         Multimedia Interaktif 

         Pendekatan pemecahan masalah dengan menggunakan multimedia interaktif,  

Format  sajian  multimedia pembelajaran dalam penyampaian  materi  dilakukan 

secara  tutorial, sebagaimana layaknya  tutorial  yang  dilakukan  oleh  guru  atau 

instruktur. Informasi  yang  berisi  suatu  konsep  disajikan  dengan  teks, gambar, 

baik diam  atau  bergerak  dan  grafik.  Pada  saat  yang tepat,  yaitu  ketika 

dianggap  bahwa  pengguna  telah  membaca, menginterpretasikan   dan menyerap 

konsep  itu,  diajukan serangkaian  pertanyaan  atau  tugas. Kemudian  pada 

bahagian  akhir  biasanya  akan diberikan  serangkaian pertanyaaan  yang 

merupakan  tes  untuk mengukur  tingkat  pemahaman pengguna  atas  konsep 

atau materi  yang  disampaikan. Langkah- Langkah Multimedia Interaktif : 

1. Guru memepersiapkan peralatan berupa:  laptop, OHP, pengeras 

suara(speaker). 

2. Guru mengajak siswa untuk melihat proyektor. 

3. Penampilan materi ditampilkan dalam bentuk power point dengan 

dilengkapi vidio dan suara sebagai alat peraga. 
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4. Guru mengontrol penggunaan multimedia interaktif.    

 

2.1.4 Keaktifan Belajar 

        Keaktifan belajar siswa merupakan unsur dasar yang penting bagi 

keberhasilan proses pembelajaran. Dalam susunan paragraf di bawah ini dapat 

dikemukakan beberapa pengertian dari keaktifan belajar siswa. 

        Keaktifan siswa dalam kegiatan belajar tidak lain adalah untuk 

mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri. Mereka aktif membangun 

pemahaman atas persoalan atau segala sesuatu yang mereka hadapi dalam 

kegiatan pembelajaran(Hermawan, 2007 : 83). 

        Aktivitas belajar didefinisikan sebagai kegiatan yang bersifat fisik maupun 

mental, yaitu berbuat dan berpikir sebagai suatu rangkaian yang tidak dapat 

dipisahkan (Sardiman,2001:98). belajar yang berhasil mesti melalui berbagai 

macam aktivitas, baik aktivitas fisik maupun psikis. Aktivitas fisik ialah siswa 

giat-aktif dengan anggota badan, membuat sesuatu, bermain ataupun bekerja, ia 

tidak hanya duduk dan mendengarkan, melihat atau hanya pasif. Siswa yang 

memiliki aktivitas psikis (kejiwaan) adalah, jika daya jiwanya bekerja sebanyak-

banyaknya atau banyak berfungsi dalam rangka pembelajaran. Saat siswa aktif 

jasmaninya dengan sendirinya ia juga aktif jiwanya, begitu juga 

sebaliknya(Rohani, 2004:6-7). 

        Belajar aktif didevinisikan sebagai “Suatu sistem belajar mengajar yang 

menekankan keaktifan siswa secara fisik, mental intelektual dan emosional guna 

memperoleh hasil belajar berupa perpaduan antara aspek koqnitif, afektif dan 

psikomotor” (Rochman Natawijaya dalam Depdiknas, 2005 : 31).   

        Berbagai pendapat ahli di atas dapat di disimpulkan bahwa keaktifan belajar 

merupakan suatu kegiatan yang bersifat fisik maupun mental intelektual dan 

emosional guna memperoleh suatu hasil belajar berupa perpaduan antara aspek 

kognitif, afektif dan psikomotorik. 

Beberapa Aspek / kegiatan Yang Menunjukkan Keaktifan Siswa 

  Keaktifan belajar adalah kegiatan siswa selama proses pembelajaran. 

Adapun jenis-jenis keaktifan menurut Diedrich dalam Sardiman (2010:101) 
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membuat suatu daftar berisi 177 macam kegiatan siswa yang digolongkan 

menjadi 8 kelompok sebagai berikut: 

1. Kegiatan visual : membaca, memperhatikan penjelasan guru, 

           memperhatikan gambar demonstrasi, percobaan, dan pekerjaan orang lain 

2.   Kegiatan verbal : menyatakan pendapat, merumuskan, bertanya pada guru, 

      memberi saran, mengeluarkan pendapat, diskusi, interaksi. 

3. Kegiatan mendengarkan : mendengarkan penjelasan guru, percakapan,   

diskusi, musik, pidato. 

4. Kegiatan menulis : mencatat penjelasan guru, kelengkapan catatan, dan   

kejelasan tulisan. 

5. Kegiatan menggambar : menggambar, membuat grafik, chart, diagram   

peta dan pola. 

6. Kegiatan motorik : melakukan percobaan, memilih alat, melaksanakan 

pameran, membuat model, menyelenggarakan permainan, menari dan 

berkebun. 

7. Kegiatan mental : merenungkan, mengingat, memecahkan masalah, 

menganalisis faktor-faktor, melihat hubungan dan membuat keputusan. 

8. Kegiatan emosional : minat membedakan, berani, tenang dan lain-lain. 

       Keaktifan siswa dapat dilihat dalam hal turut serta dalam melaksanakan 

tugas belajarnya, terlibat dalam pemecahan masalah, bertanya kepada siswa lain 

atau kepada guru jika tidak memahami persoalan yang dihadapinya. Selain itu, 

keaktifan siswa ditandai pula dengan berusaha mencari berbagai informasi yang 

diperlukan untuk pemecahan masalah, melaksanakan diskusi kelompok sesuai 

dengan petunjuk guru, menilai kemampuan dirinya dan hasil-hasil yang sejenis, 

kesempatan menggunakan atau menerapkan apa yang telah diperoleh dalam 

menyelesaikan tugas atau persoalan yang dihadapi( Sudjana ,2001: 61). 

       Kedua pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa, keaktifan belajar 

siswa dapat dilihat dari segala hal, baik yang tampak seperti menulis, ataupun 

tidak tampak seperti berfikir. Dalam proses pembelajaran, siswa mengaktifkan 

berbagai macam inderanya untuk dapat menyerap dan mencapai hasil belajar 

yang maksimal. Keaktifan belajar siswa ini akan mempengaruhi hasil belajar 
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yang ia peroleh. Semakin tinggi tingkat keaktifan diharapkan semakin besar 

hasil yang diperoleh. Di sini peneliti hanya memfokuskan pada kegiatan yang 

berupa: 

1. Kegiatan visual : membaca, memperhatikan penjelasan guru, 

memperhatikan gambar demonstrasi, percobaan, dan pekerjaan orang lain 

2. Kegiatan verbal : menyatakan pendapat, merumuskan, bertanya pada guru, 

memberi saran, mengeluarkan pendapat, diskusi, interaksi. 

3. Kegiatan mendengarkan : mendengarkan penjelasan guru, percakapan, 

diskusi, musik, pidato. 

4. Kegiatan menulis : mencatat penjelasan guru, kelengkapan catatan, dan 

kejelasan tulisan. 

5. Kegiatan emosional : minat membedakan, berani, tenang dan lain-lain 

2.1.3 Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

        IPS merupakan penyederhanaan atau disiplin ilmu ilmu sosial humaniora 

serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah 

dan pedagogis/psikologis untuk tujuan pendidikan menurut Somantri 

(Sapriya:2008:9). 

        Pendapat bahwa IPS adalah suatu pendekatan interdisipliner (inter-

disciplinary approach) dari pelajaran ilmu-ilmu soial, seperti sosiologi 

antropologi budaya, psikologi sosial,sejarah, geografi, ekonomi, politik, dan 

sebagainya pendapat dari Mulyono Tj. (1980:8) . 

       IPS merupakan kombinasi atau hasil pemfusian atau perpaduan dari 

sejumlah mata pelajaran seperti:geografi, ekonomi, sejarah,sosiologi,politik 

pendapat dari Saidiharjo (1996:4). IPS adalah perwujudan dari suatu 

pendekatan interdisipliner dari ilmu sosial. Ia merupakan integrasi dari 

berbagai cabang ilmu sosial yakni sosiologi, antropologi budaya, psikologi, 

sejarah, geografi, ekonomi, ilmu politik dan ekologi manusia, yang 

diformulasikan untuk tujuan instruksional dengan materi dan tujuan yang 

disederhanakan agar mudah dipelajari pendapat ini dikemukakan oleh 

Moeljono Cokrodikardjo. 



17 

 

 

 

       IPS merupakan pelajaran ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan untuk 

pendidikan tingkat SD, SLTP, dan SLTA dikemukakan oleh Nu’man 

Soemantri. Penyederhanaan mengandung arti:  

1. Menurunkan tingkat kesukaran ilmu-ilmu sosial yang biasanya dipelajari 

di universitas menjadi pelajaran yang sesuai dengan kematangan berfikir 

siswa siswi sekolah dasar dan lanjutan. 

2. mempertautkan dan memadukan bahan aneka cabang ilmu-ilmu sosial dan 

kehidupan masyarakat sehingga menjadi pelajaran yang mudah dicerna. 

        IPS sebagai pelajaran yang merupakan fusi atau paduan sejumlah mata 

pelajaran sosial. Dinyatakan bahwa IPS merupakan bagian kurikulum sekolah 

yang berhubungan dengan peran manusia dalam masyarakat yang terdiri atas 

berbagai subjek sejarah,ekonomi, geografi, sosiologi, antropologi, dan 

psikologi sosial dikemukakan oleh S. Nasution. 

       Pendapat lainnya, IPS merupakan bidang studi yang menghormati, 

mempelajari, mengolah, dan membahas hal-hal yang berhubungan dengan 

masalah-masalah human relationship hingga benarbenar dapat dipahami dan 

diperoleh pemecahannya. Penyajiannya harus merupakan bentuk yang 

terpadu dari berbagai ilmu sosial yang telah terpilih, kemudian 

disederhanakan sesuai dengan kepentingan sekolah dikemukakan oleh Tim 

IKIP Surabaya.. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang dipilih 

dirincikan dalam tabel dibawah ini. 

Standar Kompetensi Dan Kompetensi dasar IPS kelas 4 semester 2 

Tabel 2.1 

Standar Kompetensi dan kompetensi dasar IPS 

Standar Kompetensi Kompetensi dasar 

2. Mengenal sumber daya 

alam, kegiatan ekonomi dan 

kemajuan teknologi di 

lingkungan kabupaten I kota 

dan provinsi 

2.3 Mengenal perkembangan 

teknologi produksi komunikasi 

dan transportasi serta pengalaman 

menggunakannya 
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2.2 Kajian Penelitian Yang Relevan 

      Hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penenlitian 

yang dilakukan sekarang ini bisa dilihat Dari beberapa kesuksesan pada 

penelitian terdahulu dengan contoh judul penelitian terdahulu  sebagai 

pedoman dalam melakukan penelitian. 

      Komariah, Kokom (2011) dalam skripsinya yang berjudul” Penerapan 

Metode Pembelajaran problem Solving Model Polya Untuk Meningkatkan 

Kemampuan Memecahkan Masalah Bagi Siswa Kelas IX J Di SMPN 3 

Cimahi”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode pembelajaran problem 

solving model Polya dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam 

memecahkan masalah matematika. Hal ini ditunjukan dengan adanya 

peningkatan rata-rata nilai hasil belajar siswa seperti berikut ini. Rata- rata 

hasil belajar siswa pada siklus I meningkat sebesar 3,7 yaitu dari 52,4 menjadi 

56 ,1. Sedangkan pada siklus II meningkat sebesar 8,9 yaitu dari 56,1 menjadi 

65. Dengan pembelajaran ini siswa lebih teliti dalam mengerjakan suatu soal, 

sehingga tingkat kesalahan dalam mengerjakan soal juga berkurang. Kendala 

yang masih dihadapi adalah kurangnya kemampuan siswa dalam materi. 

       Kusumadewi, Putri Ayu (2012) dalam skripsinya yang berjudul 

“Peningkatkan Keaktifan dan Prestasi Belajar Siswa Melalui Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD pada Mata Pelajaran Matematika Materi 

Bilangan Pecahan Kelas IV SD Negeri Jebengsari Kecamatan Salaman 

Kabupaten Magelang Semester II Tahun Pelajaran 2011/2012. Hasil yang 

diperoleh dalam penelitian ini nampak ada peningkatan pada ketrampilan 

sosial ditandai dengan kemampuan menjawab pertanyaan, kemampuan 

mengajukan pertanyaan dan keaktifan dalam diskusi kelompok menunjukkan 

adanya peningkatan dari 7,09 menjadi 9,33 dari nilai maksimal yang harus 

diperoleh 12. Ketrampilan siswa menunjukkan angka 9,33 dan tergolong Baik 

Sekali. Peningkatan dalam ketuntasan belajar, yakni dari 28,58% sebelum 

siklus, meningkat menjadi 52,39 % pada siklus 1 dan 100 % pada siklus 2. 

Terjadi peningkatan rata-rata kelas dari 50,95 sebelum tindakan, meningkat 

menjadi 62,80 pada siklus 1 dan menjadi 89,52 pada siklus 2. Peningkatan 
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skor minimal dari 45 pada sebelum siklus, menjadi 50 pada siklus 1, dan 

menjadi 60 pada siklus 2. Peningkatan skor maksimal dari 80 pada sebelum 

tindakan, tetap pada siklus 1 sebesar 90 dan menjadi 100 pada siklus 2. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan prestasi belajar 

Matematika materi Bilangan Pecahan bagi siswa kelas IV SD Negeri 

Jebengsari Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang Semester II Tahun 

Pelajaran 2011/2012. 

       Supriyadi (2012) dalam skripsinya yang berjudul “Pengaruh 

Penggunaan Media Pembelajaran Power Point Terhadap Keaktifan dan Hasil 

Belajar IPA Siswa Kelas V SD Negeri Bugel 02 Kecamatan Sidorejo 

Kabupaten Semarang Semester Genap Tahun 2011/2012”. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa media pembelajaran power point mempunyai pengaruh 

yang sangat signifikan terhadap keaktifan dan hasil belajar matematika siswa 

kelas V SD Negeri Bugel 02. Hal tersebut ditunjukan oleh rata-rata nilai 

posttest siswa kelas eksperimen lebih tinggi daripada rata-rata nilai posttest 

siswa kelas kontrol, yaitu 81,53 > 70,50. Perbedaan rata-rata (mean 

difference) dari rata-rata nilai posttest atara kedua kelas tersebut sebesar 

11,038, dengan t hitung > t tabel (4,852 > 4,637) dan angka probabilitas di 

bawah atau kurang dari (< 0,05), yaitu sebesar 0,000. Dengan demikian dapat 

pula dikatakan bahwa media pembelajaran power point dapat meningkatkan 

keaktifan dan hasil belajar matematika siswa kelas V SD Negeri Bugel 02. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi guru yaitu dapat 

menjadi masukan bagi guru IPA dalam menggunakan media pembelajaran 

power point yang efektif, sedangkan bagi siswa adalah menumbuhkan 

keaktifan dan minat siswa dalam pembelajaran dan meningkatkan kerjasama 

dan kemampuan memecahkan masalah dalam pembelajaran. Saran yang 

diajukan sebagai berikut: guru hendaknya lebih meningkatkan media 

pembelajaran sebagai variasi pengajaran agar siswa tidak jenuh dalam kelas. 

Untuk siswa hendaknya setelah melaksanakan pembelajaran dengan 
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menggunakan media power point siswa lebih aktif dan mandiri serta dalam 

pembelajaran. 

2.3 Kerangka Pikir 

  

 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka berfikir keaktifan belajar 

Pembelajaran 
KONVENSIONAL 

Pembelajaran dengan Pendekatan  
pemecahan masalah dangan 
multimedia interaktif 

Langkah-langkah 

1. Ada masalah penting. 

2. Merumuskan masalah. 

3. Merumuskan  hipotesa. 

4. Mengumpulkan data. 

5. Analisa data. 

6.  Mengambil kesimpulan. 

7. Aplikasi dari kesimpulan yang diperoleh. 

8. Menilai kembali seluruh proses pemecahan 

masalah. 

9. Penyajian materi power point dengan vidio dan 

suara sebagai alat peraga. 

10. Guru mengontrol penggunaan multimedia interaktif 

Keaktifan Belajar Rendah Keaktifan Belajar  Tinggi 

Metode Ceramah 

Tanya Jawab 

Pembelajaran IPS KD: 2.3 Mengenal perkembangan teknologi 

produksi,komunikasi dan transportasi serta pengalaman 

menggunakannya. 
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2.4 Hipotesis Tindakan 

       Diduga ada pengaruh penggunaan pendekatan pemecahan masalah 

dengan menggunakan multimedia interaktif terhadap keaktifan belajar IPS 

siswa kelas 2 SD Kristen Masehi Kabupaten Temanggung semester 2 

tahun pelajaran 2012/3013. 

 


