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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah sebuah hal yang sangat penting untuk manusia karena 

dengan pendidikan dapat menciptakan seorang manusia menjadi mandiri, potensi, 

kreatif, dan berbagai ide yang dapat digunakan untuk bekal menghadapi masa depan 

agar memiliki  masa depan yang baik. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting 

dalam kehidupan bangsa yang dapat menjadi media untuk meningkatkan kualitas 

sumberdaya manusia (Kosasih & Sumarna dalam Marganingsih 2017:1). Melalui 

Pendidikan Formal, Maupun Pendidikan nonformal, pemerintah mempunyai tekad 

untuk memberi bekal kepada  masyarakat agar bisa mendapatkan hidup yang layak 

sebagai anggota masyarakat. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 mengamanatkan 

bahwa pemerintah harus menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang 

dapat menumbuhkan dan meningkatkan keimanandan ketakwaan kepada Tuhan yang 

maha esa serta ahlak mulia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, dan Pemerintah 

harus meningkatkan mutu pendidikan untuk menghadapi tantangan global, sehingga 

perlu dilakukan pembaharuan sistem pendidikan secara terencana dan terarah serta 

berkesinambungan. 

Salah satu cara dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, Kurikulum 

dibutuhkan untuk mengembangkan sistem pendidikan. Kurikulum dikembangkan 

sesuai perkembangan zaman dan disesuaikan dengan karakter bangsa. Dalam           

meningkatkan pendidikan Nasional perkembangan Kurikulum sangat dibutuhkan, agar 

lebih mengikuti perkembangan zaman namun masih disesuaikan dengan karakter 

bangsa. Untuk mewujudkan Kondisi Pendidikan yang lebih baik, pemerintah terus 

melakukan perbaikan dan mengebangkan inovasi kurikulum, yakni kurikulum 2013. 

Kurikulum 2013 berujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki 

kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beroman, produktif,  
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inovatif dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan peradaban dunia. 

Dalam Kurikulum 2013 guru hanya sebagai fasilitator dalam kegiatan 

pembelajaran dimana siswa lebih dituntut untuk lebih aktif. Namun, dalam 

Kurikulum 2013 ini masih banyak  guru yang masih kesulitan dalam 

menjalankanya, dikarenakan Guru sejak lama sudah terbiasa menggunakan metode 

Konvensional. Sedangkan dalam Kurikulum 2013 ini, Guru dituntut untuk 

mengajar dengan menggunakaan Pendekatan Saintifik dimana Proses pembelajaran 

berpusat pada Siswa. Selain itu, untuk membuat suasana kegiatan pembelajaran 

yang aktif dan menyenangkan, Guru juga dituntut untuk menggunakan Model 

Pembelajaran dalam kegiatan Pembelajaran, Sehingga Proses pembelajaran tidak 

membosankan dan berpusat pada Guru. Selain itu, dalam Kurikulum 2013 ini, Guru 

masih merasa kesulitan dalam hal penelitian. Hal ini disebabkan banyaknya 

penilaian yang harus dilakukan dalam setiap tema. Dengan adanya Kurikulum 2013 

ini, diharapkan dapat memperbaiki Sistem Pendidikan di Indonesia agar lebih 

menjadi baik dan Inovatif, karna itu dalam Perubahan Kurikulum 2013 ini juga 

diimbangi dengan perubahan proses pembelajaran. Salah satu pendekatan 

pembelajaran yang digunakan dalam metode tematik integratif.  

Pembelajaran Tematik adalah Pembelajaran yang mengintegrasikan 

beberapa mata pelajaran dalam satu kesatuan yang diikat oleh tema.  Pembelajaran 

Tematik adalah salah satu pendekatan pembelajaran holistic. Pembelajaran holistic 

mengandung dua tujuan yaitu menghasilkan pembelajaran bermakna yang 

memaksimalkan kognitif otak kiri yang dicapai melalui pengembangan keahlian 

akademis dan teknis, dan pembelajaran yang bermakna menggunakan otak kanan 

melalui pengembangan sosial dua keterampilan nilai (Glenn dalam Kurniawati & 

Nurul, 2012:2). Tematik sebagai model pembelajaran yang menggunakan tema 

untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan 

pengalaman belajar bermakna bagi siswa. Pendidikan Kewarganegaraan adalah 

salah satu mata pelajaran yang harus diajarkan pada tingkat sekolah dasar, dengan 

harapan agar siswa dapat menjadi warga negara yang demokratis dan berkualitas 
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(Joharman, 2013:1). Tujuan Pendidikan kewarganegaraan adalah partisipasi yang 

penuh pemikiran dan tanggung jawab warga negara dalam mentaati nilai prinsip 

dasar konstitusional Indonesia (Winataputra dalam Aditama, 2013:16).  

Bahasa sangatlah penting dalam kehidupan manusia. Pembelajaran Bahasa 

Indonesia di SD berujuan untuk membuat siswa mampu mengintegrasikan diri 

dalam masyarakat Indonesia. Bahasa Indonsia sebagai sarana pembentuk 

kepribadian siswa dalam menghadapi tantangan dari berbagai bahasa dunia. Untuk 

itu, fungsi mata pelajaran Bahasa Indonesia kini dan masa depan bagi peserta didik 

sangatlah penting (Moeljono dalam Ni`mah, 2019:7) 

Pembelajaran PPKn bisa membekali siswa dengan pengalaman dan 

pengetahuan untuk menjadi warga negara yang baik dan mampu berpartisipasi 

dalam pembangunan negara. Pembelajaran PPKn yang monoton akan 

mengakibatkan siswa menjadi malas dan bosan dalam mengikuti proses 

pembelajaran,Karena Guru yang selalu mengajar dengan metode ceramah dan 

hanya memberi soal setelah selesai mendengarkan penjelasan guru. Sebenarnya, 

banyak model dan media yang menunjang dalam proses pembelajaran PPKn 

Khususnya, untuk menciptakan sebuah pembelajaran yang menyangkan, aktif dan 

efektif. Selain itu, untuk menjadikan siswa menjadi pribadi yang baik dengan 

pembelajaran PPKn, Pembelajaran Bahasa Indonesia juga dibutuhkan untuk 

membuat siswa mengetahui bagaimana cara berbicara yang benar sesuai dengan 

kaidah bahasa Indonesia. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilaksanakan 30 Oktober 2018 di kelas IV 

SD 1 Temulus Guru dalam mengajar Tematik penerapannya masih belum maksimal 

dalam Kegiatan inti. Terlihat dari cara guru yang masih belum bisa mentematikkan 

muatan pembelajaran, dari ke Lima Indikator pendekatan Saintifik dalam 

Kurikulum 2013. Guru hanya bisa melaksanakan dua Indikator dengan baik yaitu 

indikator Menanya dan Mengamati,  sedangkan Indikator Mencoba, Menalar dan 

Mengomunikasikan, Guru masih belum menerapkan Ketiga Indikator tersebut 

dalam kegiatan Pembelajaran. Pada Kegiatan Pembelajaran masih hanya berpusat 

pada Guru, dimana guru menjelaskan siswa mendengarkan kemudian bertanya 
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jawab, setelah itu siswa menghafal dan maju ke depan. Suasana dalam kegiatan 

pembelajaran dikelas juga sangat membosankan, karna Guru dalam kegiatan 

pembelajaran juga  tidak menerapkan Metode Diskusi Kelompok, dan hanya 

menggunakan metode konvensional menghafal dan maju ke depan.  

Beberapa siswa yang tidak berminat hanya duduk dimeja dan tidur dan ada 

pula yang bermain sendiri, hanya ada beberapa siwa saja yang aktif. Siswa tersebut 

adalah siswa yang mendapatkan peringkat tinggi, sedangkan yang mendapat hasil 

belajar rendah, hanya pasif dan asik dengan kegiatan sendiri karna guru dalam 

mengajar hanya menggunakan metode konvensional dan Evaluasi soal hanya berisi 

satu mata pelajaran, tidak tematik. Proses pembelajaran mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan Sikap kedisiplinan siswa masih rendah hal itu dilihat dari saat 

siswa mengumpulkan tugas yang tidak tepat waktu.Hasil Belajar PPKn dan Bahasa 

Indonesia juga masih rendah, hal itu dapat dilihat dari pencapaian nilai PTS PPKn 

dan Bahasa Indonesia siswa kelas IV SD 1 Temulus masih siswa yang mendapat 

dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang diterapkan oleh sekolah yaitu 

70.  

Berdasarkan hasil wawancara 16 oktober 2018 dengan Guru kelas IV SD 1 

Temulus dalam mengajar Tematik masih masih kesulitan dalam penggunaan Model 

Pembelajaran karena masih kurang mengerti dengan pembelajaran yang 

menggunakan model pembelajaran, dimana dalam mengajar hanya berdasarkan 

pada buku sehingga pembelajaran hanya berpusat pada guru. Selain itu, terbatasnya 

media pembelajaran yang ada disekolah menjadi salah satu faktor penyebab siswa 

tidak termotivasi untuk mengikuti pembelajaran, karna bosan dengan metode 

ceramah yang dilakukan guru. (Dapat dilihat pada Lampiran 7 dan 8) 

Berdasarkan permasalahan diatas seharusnya guru menggunakan model 

pembelajaran untuk menciptakan suatu pembelajaran pakem dalam suasana 

kelompok yang bertujuan adanya interaksi sosial antara guru dengan siswa, siswa 

dengan guru dan siswa dengan siswa, sehingga pembelajaran tidak berpusat pada 

guru namun berpusat pada siswa.Selain itu, Guru juga harus menggunakan media 

pembelajaran yang sesuai dengan materi pelajaran yang akan diajarkan, sehingga 
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akan membangun minat siswa untuk mengikuti pelajaran sampai akhir, karna 

dengan menggunakan media siswa tidak gampang mengantuk dan bosan,  agar 

siswa lebih termotivasi untuk mengikuti pelajaran sampai akhir dan membuat siswa 

paham dan senang, karna saat pembelajaran siswa biasanya lebih suka jika 

diajarkan menggunakan benda konkrit daripada hanya menggunakan metode 

ceramah. (Dapat dilihat pada Lampiran 5) 

 Salah satu Solusi dari permasalahan diatas yaitu dengan 

menggunakanModel Mind Mapping. Silberman dalam Shoimin (2014: 105) 

mengemukakan bahwa Model Pembelajaran Mind Mapping  adalah salah satu 

model pembelajaran yang membuat siswa menjadi kreatif untuk mengmbuat 

gagasan, mencatat apa yang dipelajari, atau merencanakan tugas baru.  Mind Map 

adalah cara mencatat yang efektif, kreatif dan dapat memetakan pikiran siswa. Mind 

Mapping  merupakan salah satu teknik mencatat dengan menggunakan kata-kata, 

garis, warna, simbol dan juga gambar yang dipadukan dan dikembangkan oleh otak 

yang memudahkan sesorang untuk mengingat dan mengatur berbagai bentuk 

informasi (Buzan, 2012:4) 

Keunggulan Model ini adalah Peta pikiran menggunakan ingatan sensorik 

dan visual dalam sebuah pola-pola dari ide yang berkaitan sepereti peta jalan yang 

berguna untuk belajar, merencanakan dan mengorganisasikan (Shoimin 2014: 105). 

Peta ini bisa membangkitkan ide yang memicu ingatan dengan mudah, setelah 

mengamati media pembelajaran PPKn, siswa kemudian menggali informasi 

mengenai Media Pembelajaran Miniatur lalu menulis pada catatan kecil. Kemudian 

setelah itu, siswa membuat Peta Pikiran berdasarkan catatan informasi yang sudah 

ditulis. Dengan Peta Pikiran, Siswa lebih mudah daripada mencatat tradisional 

karna dapat mengaktifkan kedua belahan otak. Teknik ini sangat kreatif, 

menyenangkan dan menenangkan. Peta pikiran bisa membantu siswa mengatasi 

kesulitan apa yang ingin ditulis, serta cara mengorganisasi gagasan, karena cara ini 

bisa membantu siswa menemukan gagasan, mengetahui yang ditulis siswa, dan 

bagaimana memulainya. Peta pikiran ini sangat baik dalam mengaur dan 

merencanakan segala hal. 
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Selain itu, untuk menunjang keberhasilan dalam suatu pembelajaran, Media 

pembelajaran juga sangat dibutuhkan untuk menarik minat siswa dan motivasi 

siswa dalam pembelajaran agar tidak bosan, dan Media Pembelajaran yang 

digunakan untuk mengatasi solusi permasalahan diatas yaitu dengan menggunakan 

Media Pembelajaran Miniatur.  Miniatur merupakan media pembelajaran yang 

menjelaskan kepada siswa rincian dari sebuah objek yang menjadi topik bahasan 

dengan berbentuk tiga dimensi (Munadi, 2013:17). 

Model Pembelajaran Mind Mapping adalah model pembelajaran yang 

kegiatanya mampu membangun minat siswa dan memotivasi siswa untuk aktif dan 

juga kreatif. Dengan Media Pembelajaran Mind Mapping, diharapkan bisa menarik 

minat siswa yang biasanya hanya mendengarkan penjelasan guru tanpa media dapat 

lebih memahami Keberagaman Indonesia dengan melihat melalui Media 

Pembelajaran Miniatur. Selain itu model pembelajaran disini juga berperan untuk 

mengaktifkan siswa dimana siswa nanti setelah mengamati Miniatur Keberagaman 

Indonesia. Siswa diminta menggali informasi dari Miniatur tersebut lalu membuat 

Peta Pikiran. Oleh karena itu, dengan penggunaan Model Pembelajaran Mind 

Mapping berbantuan Media Pembelajaran Miniatursangat berguna untuk 

membanguan suasana pembelajaran aktif, Kreatif dan menyenangkan, sehingga 

jika siswa mengerti dan tahu tentang materi tersebut, siswa dapat lebih mudah 

mengingatnya dan mengerjakan soal-soal yang diberikan. 

Sesuai dengan pendapat Hartati (2017) dalam penelitianya tentang 

Peningkatan hasil belajar PPKn materi pengaruh Globalisasi dengan model Mind 

Mapping pada siswa kelas IV SDN Karangmalang 2 Ngawi. Data yang diperoleh 

dari hasil evaluasi pada siklus I adalah 74,67, Sedangkan ketuntasan belajar 

mencapai 73,33%. Pada Siklus II mengalami peningkatan yang cukup signifikan 

yaitu nilai rata-rata pada siklus II yaitu  84, sedangkan ketuntasan hasil belajarnya 

mencapai 93,33%. Berdasarkan dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan 

bahwa model pembelajaran Mind Mapping dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

pada siswa kelas IV Karangmalang 2 Ngawi tahun ajaran 2014/2015.  
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Pendapat Widayati (2015) dalam penelitianya yang tentang Meningkatkan 

Aktivitas dan Hasil Belajar Kenampakan Permukaan Bumi Melalui Pembuatan 

Miniatur Muka Bumi Pada Siswa Kelas 3 SD Negeri Sidomulyo 03. Berdasarkan 

pembahasan hasil penelitian pada siklus I dan siklus II dapat disimpulkan bahwa 

Penggunaan media Miniatur dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas III SD 

Negeri Sidomulyo 03. Peningkatan hasil belajar siswa dari siklus I ke siklus II 

meningkat. Hal ini dapat dilihat dari hasil belajar dari Siklus I dan Siklus II 

mengalami peningkatan. Siswa yan tuntas belajar 83,3% menjadi 100%. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa Media Miniaturdapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada siswa kelas III SD Negeri Sidomulyo 03 

tahun ajaran 2013/2014. 

 Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti melakukan penelitian dengan 

judul “Peningkatan Hasil Belajar Siswa melalui Model Pembelajaran Mind 

Mapping berbantuan Media Pembelajaran Miniatur Tema 7 Kelas IV SD 1 

Temulus.” 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Bagaimana peningkatan keterampilan guru pada pembelajaran PPKn dan 

Bahasa Indonesia Tema 7 Indahnya Keragaman di Negeriku dengan 

diterapkannya model pembelajaran Mind Mapping berbantuan Media 

Pembelajaran Miniaturdi kelas IV SDN 1 Temulus tahun ajaran 

2018/2019? 

2) Bagaimana Aktivitas siswa dalam pembelajaran PPKn dan Bahasa 

Indonesia Tema 7 Indahnya Keragaman di Negeriku dengan diterapkannya 

model pembelajaran Mind Mappingberbantuan Media Pembelajaran 

Miniatur di Kelas IV SDN 1 Temulus tahun ajaran 2018/2019? 

3) Bagaimana peningkatan hasil belajar PPkn dan Bahasa Indonesia Tema 7 

Indahnya Keragaman di Negeriku dengan diterapkannya model 

pembelajaran Mind Mapping berbantuan Media Pembelajaran Miniaturdi 

kelas IV SDN 1 Temulus tahun ajaran 2018/2019? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah sebagai berikut. 

1) Mendeskripsikan     peningkatan    keterampilan guru pada pembelajaran 

PPKn dan Bahasa Indonesia pada Tema 7 Indahnya Keragaman di 

Negeriku    dengan    diterapkanya model pembelajaran Mind Mapping 

berbantuan   Media  Pembelajaran Miniatur di Kelas IV SDN 1 Temulus 

tahun ajaran 2018/2019 

2) Menemukan Aktivitas Siswa dalam pembelajaran PPKn dan Bahasa 

Indonesia Tema 7 Indahnya Keragaman di Negeriku dengan diterapkannya 

Model Pembelajaran Mind Mapping berbantuan Media Pembelajaran 

Miniatur di Kelas IV SDN 1 Temulus tahun ajaran 2018/2019. 

3) Menemukan peningkatan hasil belajar PPKn dan Bahasa Indonesia Tema 

7 Indahnya Keragaman di Negeriku dengan diterapkannya model 

pembelajaran Mind Mapping berbantuan Media Pembelajaran Miniaturdi 

Kelas IV SDN 1 Temulus tahun ajaran 2018/2019. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun 

praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoritis, manfaat penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

pengetahuan peneliti dan pembaca, dan bagi pendidikan tentang penerapan 

model pembelajaran Mind Mapping berbantuan Media Pembelajaran 

Miniaturdi Sekolah Dasar. Berkaitan dengan pengembangan teori pembelajaran 

yang sesuai dengan kurikulum. Memberikan pengembangan teori pada 

pembelajaran PPKn dan Bahasa Indonesia, pada umumnya dan khususnya 

pembelajaran PPKn dan Bahasa Indonesia pada Tema 7 Kelas IV SDN 1 

Temulus. 

2. Manfaat Praktis 

Secara Praktis manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini meliputi. 
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a. Bagi Siswa 

1) Penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan sikap aktif siswa dalam 

kegiatan pembelajaran. 

2) Mempermudah siswa dalam memahami pembelajaran PPkn dan 

Bahasa Indonesia. 

3) Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada 

Tema 7 Kelas IV dengan model pembelajaran Mind Mapping 

berbantuan Media Pembelajaran Miniatur. 

b. Bagi Guru 

1) Penelitian ini diharapkan agar menjadi referensi bagi guru untuk 

mengajar pada pembelajaran PPkn. 

2) Membantu guru untuk mengembangkan model pembelajaran yang 

salah satunya dengan model pembelajaran Mind Mapping, Sehingga 

kegiatan pembelajaran sangat menarik bagi peserta didik. 

3) Membantu guru agar lebih aktif dalam mengembangkan wawasan dan 

juga keterampilan sendiri. 

c. Bagi Sekolah 

1) Untuk perbaikan kegiatan pembelajaran supaya lebih efektif dan dapat 

membuat perubahan agar lebih berkembang pesat. 

d. Bagi Peneliti 

1) Membantu menyelasaikan permasalah dalam pembelajaran PPkn dan 

Bahasa Indonesia. 

2) Membantu menemukan solusi untuk meningkatkan hasi belajar PPkn 

dan Bahasa Indonesia. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah peningkatan hasil belajar 

PPkn  dan Bahasa Indonesia pada siswa kelas IV SDN 1 Temulus Tema 7. Hasil 

belajar yang dimaksud mencakup aspek Pengetahuan, Sikap, dan Keterampilan. 

Tindakan untuk mengatasi permasalah tersebut menerapkan model 

Pembelajaran Mind Mapping berbantuan Media Pembelajaran Miniatur. 
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F. Definisi Operasional 

1. Model Mind Mapping 

Model Mind Mapping merupakan Teknik kreatif untuk peserta didik agar 

menghasilkan gagasan, dan merencanakan tugas baru. Adapun  langkah-langkah 

dalam model pembelajaran Mind Mapping yaitu: 1) Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 2) Guru menyajikan materi. 3) Guru membentuk kelompok yang 

terdiri dari dua orang untuk mengetahui daya serap siswa. 4) Guru meminta salah 

satu pasangan itu menceritakan materi yang diberikan guru dan pasangannya 

mendengarkan sambil memebuat catatan kecil, Lalu berganti peran, Begitu pula 

kelompok lainya. 5) Siswa bersama anggota kelompoknya kemudian membuat 

Peta Pikiran sesuai dengan materi 6) Setelah itu, Siswa secara acak 

menyampaikan hasil wawancaranya dengan teman pasanganya, sampai sebagian 

siswa sudah menyampaikan hasil wawancaranya. 6) Guru menjelaskan materi 

yang masih belum dipahami siswa. 7) Kesimpulan. 

2. Miniatur 

Miniatur  adalah media pembelajaran yang berbentuk seperti replika 

yang nyata tetapi tidak menunjukkan adanya aktivitas atau suatu kegiatan. 

Miniatur dapat membantu siswa dalam memahami suatu objek yang berbentuk 

tiga dimensi tanpa harus berimajinasi. Media pembelajaran Miniatur adalah 

nyata atau konkret yang dapat digunakan oleh guru dalam penyampaian 

kompetensi pembelajaran. 

Gambar 1.1 Media Pembelajaran Miniatur Rumah Adat 
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3. Keterampilan Guru 

Keterampilan mengajar guru adalah salah satu syarat utama yang harus 

dimiliki oleh guru dalam proses belajar. Keterampilan mengajar bagi guru 

sangat dibutuhkan untuk guru agar dapat melaksanakan peranya dalam 

kegiatan pembelajaran, sehingga pembelajaran dapat berjalan secara efektif 

dan efisien. Keterampilan mengajar Guru meliputi, 1) Keterampilan Bertanya. 

2) Keterampilan memberikan penguatan, 3) Keterampilan mengelola kelas 4) 

Keterampilan membuka dan menutupi pelajaran, dan 5) Keterampilan Variasi 

Stimulus. 

4. Hasil Belajar  

Hasil belajar adalah hasil dari kegiatan pembelajaran yang dicapai siswa 

secara individu. Hasil Belajar kemampuan yang dilakukan oleh peserta didik 

melaui proses Pembelajaran. Hasil Belajar PPKn dan Bahasa Indonesia 

tersebut mencakup Aspek Pengetahuan, Sikap, dan Keterampilan.  

5. Indahnya Keragaman di Negeriku 

Materi PPKn dalam Tema 7 dalam penelitian ini yakni, Keragaman. 

Keragaman adalah kontraposisi dari keragaman mengindisikan kualitas dari 

sebuah keadaan yang menyimpan ketidaksamaan dalam suatu kelompok 

masyarakat yang artinya masing-masing kelompok masyarakat itu dan 

kebudayaanya dapat sungguh berbeda satu dengan yang lainya. Keragaman di 

Indonesia meliputi Kenaekaragaman Ras, Suku, Budaya, Rumah Adat, Bahasa 

dan Agama. 

 

 

 

 


