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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan merupakan usaha terencana untuk membantu meningkatkan 

perkembangan potensi bagi manusia agar bermanfaat bagi kepentingan hidupnya 

sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial. Salah-satu upaya untuk menempuh 

pendidikan adalah suatu proses belajar mengajar. Dengan belajar proses 

perkembangan individu dan perkembangan masyarakat dapat dilihat sebagai 

upaya untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, bermanfaat, dan 

berdedikasi tinggi dalam masyarakat.  

Praktik pendidikan yang selama ini berlangsung di sekolah ternyata sangat 

jauh dari hakikat pendidikan yang sesungguhnya, yaitu pendidikan yang 

menjadikan siswa sebagai manusia yang memiliki kemampuan belajar untuk 

mengubah potensi dirinya dan mengembangkan pengetahuan lebih lanjut untuk 

kepentingan dirinya sendiri. Susanto (2013: 183) menyatakan, “pendidikan pada 

sekolah dasar bertujuan membekali siswa dalam berkehidupan bermasyarakat dan 

untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi”.  

Berdasarkan pernyataan di atas, pembelajaran disekolah memberikan bekal 

kepada siswa agar mampu menghadapi permasalahan pada dunia nyata. Untuk 

mendapatkan bekal pendidikan, diperlukan seorang guru sangat berperan penting 

dalam pelaksanaan proses kegiatan pembelajaran di sekolah dasar supaya mutu 

pedidikan di sekolah bisa menjadi lebih baik. Menciptakan peserta didik yang 

berkualitas maka perlu diadakan inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan perlu 

dilakukan setiap tahunnya supaya masalah-masalah pendidikan di Indonesia bisa 

teratasi. 

Di Indonesia kurikulum yang dikembangkan dan digunakan dalam 

pembelajaran saat ini adalah kurikulum 2013. Perubahan kurikulum yang awalnya 

KTSP menjadi kurikulum 2013 dilakukan untuk meningkatkan kualitas mutu 

pendidikan di Indonesia. Majid (2014: 80) menjelaskan bahwa kurikulum 2013 

merupakan suatu bentuk model pembelajaran terpadu yang menjadikan seorang 

siswa mampu menggali dan menemukan sebuah konsep yang berkmakna dan 
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otentik.  Menurut Poerwadarminta 1983 (dalam majid, 2014: 80) menjelaskan 

bahwa kurikulum 2013 merupakan suatu proses pembelajaran dengan 

menggunakan tema yang digunakan untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran 

agar dapat memberikan sebuah pengalaman yang bermakna bagi siswa.  

Permendikbud No. 57 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 sekolah 

dasar/ibtidaiyah, perubahan kurikulum didasarkan pada tantangan kedepan yang 

lebih keras lagi, baik untuk masalah lingkungan hidup, pertumbuhan penduduk 

diusia produktif yang melimpah, kemajuan teknologi informasi, globalisasi 

ekonomi, kebangkitan industri kreatif dan budaya serta perkembangan pendidikan 

ditingkat internasional. kurikulum 2013 pada sekolah dasar menerapkan 

pembelajaran tematik integratif, pendekatan saintifik, dan penilaian autentik. 

Pembelajaran kurikulum dirancang untuk mempermudah guru dalam 

penyampaian materi pembelajaran. Pembelajaran menggunakan tema, sub tema 

dan pembelajaran yang sudah dirancang oleh pemerintah, menjadikan guru untuk 

bisa lebih berinovasi dalam proses kegiatan pembelajaran mengenai tema, sub 

tema yang akan disampaikan. 

Kurikulum2013 dikembangkan dengan menggunakan pendekatan saintifik 

karena siswa menemukan pengetahuannya sendiri melalui kegiatan menalar, 

mengamati, menanya, mencoba, dan mengkomunikasikan. Pendekatan ini 

bertujuan untuk membangun keativitas yang dimiliki siswa dan siswa mampu 

menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapinnya. tugas guru disini yaitu 

sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas. Siswa 

merupakan subjek dari proses pembelajaran pada kurikulum 2013. Pada 

kurikulum 2013 diharapkan guru mampu menerapkan berbagai inovasi 

pembelajaran, sehingga proses pembelajaran akan menarik dan siswa dapat 

berperan aktif dalam proses pembelajaran sehingga siswa akan mudah memahami 

materi yang disampaikan oleh guru. Pendekatan pembelajaran yang digunakan 

pada kurikulum 2013 yaitu metode tematik terpadu. 

Pembelajaran tematik integratif dalam kurikulum 2013 merupakan 

pembelajaran yang mengintegrasikan atau menggabungkan kedalam berbagai 

muatan mata pelajaran kedalam bentuk tema. Hajar (2013: 21) menyatakan bahwa 
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kurikulum tematik dapat diartikan sebagai kurikulum yang memuat konsep 

pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata 

pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada para peserta 

didik. Pembelajaran kurikulum 2013 di dukung adannya peran guru, guru harus 

berwawasan luas, mempunyai kreativitas yang tinggi untuk meningkatkan mutu 

pembelajaran tematik kurikulum 2013.  

Pembelajaran kurikulum 2013 mengintegrasian muatan pelajaran 

diantarannya yaitu Muatan pembelajaran IPA dan muatan pembelajaran Bahasa 

Indonesia. IPA dalam Sekolah Dasar (SD) yaitu ilmu pengetahuan yang 

mempelajari tentang teori Alam dan Pengetahuan Alam. Susanto (2013: 165) 

menjelaskan pendidikan IPA merupakan salah-satu mata pelajaran dalam 

kurikulum pendidikan yang dianggap sulit bagi sebagian siswa. Hasil ini sudah 

terbukti dari nilai (UAS) yang dilaporkkan dari Depdiknas yang masih kurang dari 

Standart Nasional. Tujuan Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) pada 

sekolah Dasar (SD) dalam Badan Nasional Standar Pendidikan (BSNP, 2006) 

yaitu (1) untuk mengembangkan Pengetahuan dan pemahaman konsep IPA dalam 

kehidupan sehari-hari, (2) mengembangkan rasa ingin tahu siswa yang 

mempengaruhi antara IPA, teknologi dan Masyarakat, (3) mengembangkan 

keterampilan siswa dalam proses menyelidiki alam sekitar untuk memecahkan 

masalah dan membuat keputusan.  

Muatan pembelajaran Bahasa Indonesia menurut Nasional Standar 

Pendidikan (BSNP, 2006: 245) merupakan proses pembelajaran yang diarahkan 

untuk kemampuan siswa dalam berkomunikasi menggunakan Bahasa Indonesia 

yang baik dan benar, baik secara lisan maupun tertulis, serta dapat serta dapat 

menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya sastra manusia Indonesia. Muatan 

pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar mempunyai empat aspek 

keterampilan yang meliputi aspek keterampilan membaca, aspek keterampilan 

berbicara, aspek keterampilan menulis dan aspek keterampilan menyimak.  

Susanto (2013: 245) mengemukakan bahwa tujuan muatan pembelajaran 

Bahasa Indonesia yaitu agar siswa mampu menikmati dan memanfaatkan karya 

sastra untuk mengembangkan kepribadian, memperluas wawasan kehidupan dan 
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untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan berbahasa. Selain itu bahasa 

Indonesia memiliki tujuan khusus yaitu agar siswa rajin membaca, melatih siswa 

agar lancar pada ketrampilan berbicara, membaca, mendengar dan menulis. Pada 

dasarnya, muatan pembelajaran bahasa Indonesia menjadikan siswa untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi menggunakan bahasa 

Indonesia dengan baik secara lisan maupun tulisan.  

Berdasarkan hasil prasiklus yang sudah dilaksanakan  pada tanggal 15 

Oktober 2018 yang dilakukan di SD N 7 Bulung Kulon Kecamatan Jekulo 

Kabupaten Kudus, didapatkan informasi dari guru kelas IV bahwa kemampuan 

kreativitas yang dimiliki siswa kelas IV masih kurang dan jumlah media yang 

dimiliki Sekolah kususnya untuk kelas IV masih sangat kurang. Guru 

menyampaikan materi pembejaran hanya menggunakan metode ceramah kepada 

siswa dan hanya berpanduan kepada buku siswa dan buku paket. Akibatnya siswa 

merasa kurang tetarik dalam proses pembelajaran yang disampaikan guru, siswa 

hanya menjadi pendengar dan cenderung mudah bosan dalam setiap proses 

pembelajaran yang berlangsung sehingga siswa menjadi pasif. Saat pengerjaan 

soal prasiklus, siswa hanya menjawab jawaban dari soal dengan semampu dan 

setau apa yang siswa ketahui. Hal ini yang menyebabkan kemampuan kreativitas 

siswa di SD N 7 Bulung Kulon masih tergolong rendah.  

Rendahnya kreativitas siswa dibuktikan dengan hasil tes prasiklus yang 

telah dilakukan menunjukkan ketuntasan sebesar 23,08%. Data pendukung 

lainnya yakni dari hasil observasi dan wawancara. Didapatkan hasil bahwa siswa 

sering asyik sendiri, cenderung mengeluh jika mendapatkan soal yang dirasa sulit, 

dan guru hanya menggunakan metode konvensional tanpa media. Kreativitas 

siswa aspek pengetahuan yang diukur dengan instrumen tes soal prasiklus 

mendapatkan hasil yang perlu dilakukan perbaikan agar kreativitas siswa dapat 

meningkat baik terutama pada muatan pembelajaran IPA dan muatan 

pembelajaran Bahasa Indonesia.  

Kriteria ketuntasan Minimal (KKM) yang terdapat di SD N 7 Bulung Kulon 

yaitu 75. Jumlah seluruh siswa kelas IV SD N 7 Bulung Kulon yaitu 26 siswa, 

membuktikan bahwa hanya ada 6 siswa tuntas dari 26 siswa yang tidak tuntas. 
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Hasil Data prasiklus tersebut, dapat diketahui bahwa rata-rata ketuntasan klasikal 

siswa jika di persentasekan hanya sekitar 23,08%. Hasil tes kreativitas siswa 

aspek pengetahuan prasiklus yang telah dilaksanakan tersebut, maka dari itu guru 

harus mampu membuat situasi pembelajaran yang inovatif agar siswa dapat 

meningkatkan kreativitas dalam proses kegiatan pembelajarannya agar kreativitas 

yang dimiliki siswa dapat meningkat lebih baik. 

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan diatas di SD N 7 Bulung Kulon 

diperlukan upaya untuk meningkatkan kreativitas siswa, Dengan permasalahan 

tersebut, pada penelitian ini mengimplementasikan kurikulum 2013 perlu di 

perbaiki. Salah-satu yang dapat mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan 

cara penggunaan model CPS pada proses kegiatan pembelajaran. Model 

pembelajaran CPS merupakan model dengan pendekatan pemecahan masalah 

yang dapat meningkatkan kreativitas siswa karena siswa tidak hanya menjadi 

pendengar ketika proses pembelajaran berlangsung. Namun siswa juga diajarkan 

menemukan suatu jawaban atas sebuah permasalahan, Selain itu, dengan adanya 

unsur bermain dalam menggunakan model pembelajaran CPS dapat mendukung 

terciptanya pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, siswa dilatih kerja 

sama bersama kelompoknya. Penggunaan model pembelajaran CPS dapat 

memunculkan motivasi dalam diri siswa yang dapat mendorong semangat siswa 

dalam setiap proses pembelajaran. 

Shoimin (2014: 203) menyatakan bahwa model pembelajaran CPS 

merupakan suatu variasi model pembelajaran yang merupakan bagian dari proses 

kegiatan pembelajaran dengan pemecahan masalah dan melalui teknik yang 

sistematik untuk mengelompokkan pemikiran yang kreatif dalam menyelesaikan 

suatu jawaban atas permasalahan. Hasil penelitian Surya, dkk (2016) yang 

berjudul “Penerapan model pembelajaran CPS dalam meningkatkan kemampuan 

berpikir kreatif matematika pada  siswa sekolah menengah pertama (smp) al 

hidayah medan” menunjukkan bahwa kegiatan pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran CPS dapat meningkatkan kemampuan krreatif 

siswa pada muatan pembelajaran matematika materi pembelajaran persegi dan 

persegi panjang karena langkah-langkah model pembelajaran CPS dapat 
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menjadiakn siswa semakin aktif dan termotifavi untuk mengembangkan ide 

kemampuan berfikir kreatif yang mereka miliki.  

Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kreativitas siswa dengan 

menggunakan model pembelajaran CPS. Sadiman, dkk (2014: 6) berpendapat 

bahwa media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan 

pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, 

perhatian, dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses 

pembelajaran terjadi. Penelitian ini juga menggunakan media yang bernama PSH2 

atau bisa disebut dengan Puzzle Siklus Hidup Hewan. PSH2 merupakan media 

yang didesain untuk suatu pembelajaran yang akan laksanakan agar tercipta 

pembelajaran yang aktif, menyenangkan dan tentunya akan membuat siswa 

cenderung tidak pasif agar mereka bersemangat dalam proses kegiatan 

pembelajaran. Hasil penelitian Wahyuni (2009) dengan judul penelitian 

“pemanfaatan media puzzle metamorfosis dalam pembelajaran sains untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas II SD N Sawunggaling i/382 Surabaya” 

menunjukkan bahwa hasil penerapan media puzzle dalam pemanfaatan sains 

dengan sumber data guru diperoleh nilai dari pengamat I sebesar 84,21% dan 

diperoleh nilai dari pengamat II sebesar 82, 45 % sehingga rerata dari pengamat I 

dan II adalah 83, 33 % jika hasil tersebut dikonsultasikan dengan kriteria maka 

tergolong baik sekali. Berdasarkan permasalahan diatas, diberikan solusi dalam 

penggunaan model pembelajaran CPS dan media PSH2 untuk meningkatkan 

kemampuan Kreativitas siswa, maka akan dilakukan penelitian tindakan kelas 

dengan judul “Peningkatan kreativitas siswa menggunakan model CPSberbantuan 

media puzzle siklus hidup hewan (PSH2) kelas IVSD N 7 Bulung Kulon” 

B. Rumusan Masalah  

Melihat latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

tindakan kelas ini adalah : 

1. Bagaimanakan peningkatan kreativitas siswa dalam proses pembelajaran 

melalui model CPS berbantuan media PSH2 pada tema 6 cita-citaku 

kelas IV SD N 7 Bulung Kulon tahun ajaran 2018/2019? 
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2. Bagaimanakah peningkatan keterampilan mengajar guru dalam 

menerapkan model pembelajaran CPS berbantuan media PSH2 pada 

tema 6 cita-citaku kelas IV SD N 7 Bulung Kulon tahun ajaran 

2018/2019?  

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diperoleh, maka ditemukan tujuan 

penelitian sebagai berikut : 

1. Untuk mendeskripsikan peningkatan kreativitas siswa dengan 

menerapkan model pembelajaran CPS berbantuan media PSH2 pada 

tema 6 cita-citaku kelas IV SD N 7 Bulung Kulon tahun ajaran 

2018/2019. 

2. Untuk mendeskripsikan keterampilan mengajar guru dalam 

meningkatkan kreativitaas siswa dengan menerapkan model 

pembelajaran CPS berbantuan media PSH2 pada tema 6 cita-citaku SD 

N 7 Bulung Kulon tahun ajaran 2018/2019.  

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan agar memberikan manfaat kepada pihak-pihak 

terkait. Manfaat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :  

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan informasi dalam pengembangan 

pendidikan yang berkaitan dengan pembelajaran tematik integratif kurikulum 

2013 disekolah dasar serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam 

menggunakan berbagai model pembelajaran. Selain itu juga dapat menambah 

kajian tentang hasil penelitian model pembelajaran CPS.  

2. Manfaat Praktis  

a) Bagi Siswa  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengalaman belajar dan dapat 

dijadikan pedoman untuk memahami materi dan juga dapat meningkatkan 

kemampuan kreativitas siswa dalam penemuan baru pada materi yang telah 

diajarkan.  
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b) Bagi Guru  

1. Penerapan model pembelajaran CPS dapat membantu guru 

memberikan referensi dalam proses pembelajaran serta memudahkan 

guru dalam menyampaikan materi kepada siswa dan dapat digunakan 

untuk mengajar dikelas, sehingga pembelajaran dapat berjalan secara 

efektif, aktif, dan variatif.  

2. Untuk meningkatkan kualitas proses kegiatan pembelajaran dengan 

menggunakan model CPS. 

c) Bagi Peneliti  

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi tentang perangkat 

pembelajaran dengan menggunakan model CPS untuk siswa Sekolah 

Dasar.  

2. Memberikan pengalaman mengajar dengan menggunakan kurikulum 

2013 tematik integratif dengan menggunakan model CPS.  

d) Bagi Sekolah  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan pemikiran baru sebagai acuan untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran yang diajarkan didalam kelas dengan 

menggunakan kreativitas siswa. 

e) Bagi Pembaca  

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan pembaca mengenai model 

pembelajaran dalam proses kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran CPS.  

E. Ruang Lingkup  

Ruang Lingkup dalam penelitian tindakan kelas ii adalah sebagai berikut : 

1. Subyek pada penelitian tindakan kelas ini ditujukan pada guru dan siswa 

kelas IV semsster 2 SD N 7 Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten 

Kudus Tahun Ajaran 2018/2019 dengan jumlah siswa 26 siswa terdiri 

dari 10 siswa putrid an 16 siswa putra.  

2. Fokus penelitian tindakan kelas ini menerapkan model pembelajaran 

CPS berbantuan Media PSH2 untuk meningkatkan kreativitas siswa. 
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3. Penelitian tindakan kelas ini memfokuskan pada tema 6 sub tema 2 dan 

sub tema 3 pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 muatan pembelajaran 

IPA dan Bahasa Indonesia dengan fokus meningkatkan kreativitas siswa 

melalui model pembelajaran CPS SD N 7 Bulung Kulon Kecamatan 

Jekulo Kabupaten Kudus Tahun Ajaran 2018/2019.  

4. Materi dalam muatan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Bahasa 

Indonesia pada muatan pembelajaran IPA mengenai materi 

pembelajaran siklus hidup hewan pada KI 3 dan 4, KD 3.5 dan 4.5. 

Muatan Bahasa Indonesia dengan materi pembelajaran pada KI 3 dan 4, 

KD 3.1 dan 4.1.  

F. Definisi Operasional  

Untuk memberikan suatu gambaran tentang arah yang berkaitan dengan 

maksud judul penelitian, maka diberikan penjelasan definisi operasional dari 

variable-variabel yang akan diteliti sebagai berikut:  

1. Kreativitas Siswa  

Kreativitas adalam kemampuan istimewa yang dimiliki seorang individu 

untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya yang 

nyata yang berbeda dengan apa yang telah ada atau apa yang telah kamu ketahui 

sebelumnya. Kreativitas biasannya dikaitkan dengan sikap seseorang dan cara 

berpikir yang dianggap sebagai kreatif dalam berpikir.  

Kreativitas dapat dikatakan sebagai suatu kemampuan karena kreativitas 

yaitu suatu kemampuan yang dimiliki siswa untuk menghasilkan sebuah ide-ide 

dengan mengkombinasikan, mengubah, atau menerapkan kembali ide yang ada. 

Kreativitas memiliki beberapa indikator yang meliputi : 1) kelancaran (fluency), 

yaitu kemampuan mampu menghasilkan sebuah ide, 2)keluwesan dan fleksibilitas 

(flexibility), kemampuan menghasilak ide-ide yang beragam, 3) kerincian atau 

elaborasi (elaboration), yaitu kemampuan mengembangkan,memadukan atau 

mengeluarkan sebuah ide, 4) orisinalitas (orisinality), yaitu kemampuan untuk 

menghasilkan ide yang tak biasa, 5) keterampilan menilai (evaluation)  
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2. Creative Problem Solving (CPS)  

Model pembelajaran CPS yang terjadi dalam proses pembelajaran 

menuntut siswa untuk berpikir kreatif, inovatif, dan aktif dalam menyelesaikan 

sebuah masalah sesuai materi yang telah diajarkan oleh guru. Model pembelajaran 

CPS merupakan salah-satu model yang digunakan dalam proses pembelajaran 

dengan cara menggunakan pendekatan pemecahan masalah melalui teknik yang 

sistematik dalam mengelompokkan pemikiran yang kreatif agar siswa mampu 

menyelesaikan sebuah permasalahan.  

Model pembelajaran CPS memiliki 6 tahapan yaitu : 1) tahap penemuan 

masalah, 2) tahap penemuan fakta, 3) tahap pemecahan masalah, 4) tahap 

penemuan gagasan, 5) tahap penemuan solusi, 6) tahap penerimaan. 

3. Media PSH2  

Media pembelajaran merupakan suatu sarana penunjang proses 

pembelajaran yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran dari 

guru ke siswa agar materi pembelajaran yang disampaikan guru kepada siswa 

dapat dimengerti jelas oleh siswa. Media PSH2 merupakan sebuah media 

berbentuk puzzle yang mengajak siswa untuk membangkitkan semangat dan aktif 

dalam proses pembelajaran.  

Media PSH2 sebuah bentuk media pembelajaran yang mengajak siswa 

belajar sambil bermain, mengajak siswa untuk bekerja sama dan berinteraksi 

dengan kelompoknya dan teman yang lain menyelesaikan sebuah permasalahan 

dan mengajak siswa untuk menyampaikan pendapatnya. Cara penggunaan media 

PSH2 ini yaitu siswa hanya menyusun sebuah puzzle yang didalam puzzle itu 

sudah membahas mengenai materi pembelajaran, kemudian siswa menjawab 

lembar kerja yang sudah dibagikan guru.  

Media pembelajaran PSH2 berupa potongan gambar siklus hidup hewan 

yang terbuat dari kertas kuning kemudian di tempeli kertas stiker yang sudah 

bergambar macam-macam hewan, lalu setelah itu, kertas kuning yang sudah di 

tempeli stiker tersebut dipotong menyerupai puzzle. Puzzle ini dimodifikasi 

bentuk pinggirannya seperti figura agar terlihat menarik. Gambar siklus hidup 
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hewan yang digunakan dalam media PSH2 berupa hewan kupu-kupu, katak, 

ayam, lalt, kucing, bebek, lalat, kecoa, jangkrik. 

4. Tema 6 Cita-Citaku 

Tema merupakan salah-satu penggabungan antar muatan pembelajaran 

dalam pembelajaran yang terdapat pada kurikulum 2013 di kelas IV semester 2. 

Tema 6 pada buku guru kurikulum 2013 dengan tema 6 cita-citaku. Sub tema 

yang terdapat pada kurikulum 2013 tema 6 terdiri dari 3 sub tema yaitu sub tema 1 

yaitu tentang aku dan cita-citaku, sub tema 2 tentang hebatnya cita-citaku, dan sub 

tema 3 tentang giat berusaha meraih cita-cita, kemudian sub tema itu dijabarkan 

kembali kedalam muatan pembelajaran yang terdiri dari muatan pembelajaran 

IPA, IPS, Bahasa Indonesia, PPKN, dan SBDP.  

5. Keterampilan Guru  

Keterampilan mengajar guru merupakan suatu kemampuan yang dimiliki seorang 

guru dalam menerapkan cara mengajar dengan menerapkan bentuk variasi. Ada 8 

indikator yang digunakan dalam penelitian ini meliputi a) keterampilan memberi 

penguatan, b) keterampilan bertanya, c) keterampilan menggunakan variasi, d) 

keterampilan menjelaskan, e) keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, 

f) keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan, g) keterampilan 

mengelola kelas, h) keterampilan membimbing diskusi kecil. 


