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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu bentuk perwujudan kebudayaan manusia 

yang dinamis dan syarat perkembangan suatu bangsa. Pendidikan sendiri 

memiliki peran yang sangat penting bagi kelangsungan hidup suatu bangsa 

dan Negara karena pendidikan merupakan sarana yang tepat dalam 

meningkatkan dan mengembangkankan kualitas sumber daya manusia (SDM). 

Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional 

menyebutkan bahwa pendidikan nasional memiliki tujuan untuk 

mengembangkan kemampuan dan potensi peserta didik supaya menjadi 

manusia yang bermartabat, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cukup, kreatif, dapat mencerdaskan 

kehidupan bangsa serta menjadi warga negara yang demokratis dan 

bertanggung jawab. 

Pendidikan memiliki beberapa komponen penting yang harus terpenuhi, 

antara lain yaitu, guru, peserta didik, sarana dan prasarana, serta kurikulum 

yang diterapkan. Guru merupakan salah satu penunjung pendidikan, peran 

guru diharapkan mampu meningkatkan mutu pendidikan. Sebagai seorang 

guru harus menguasai kurikulum yang sudah diterapkan, terlebih lagi pada 

saat ini pemerintah terus selalu mengembangkan kurikulum yang sudah ada 

kepada arah yang lebih baik supaya memperbaiki mutu pendidikan. 

Kurikulum sebagai penunjang pendidikan harus tersusun secara efektif supaya 

tercapainya tujuan pendidikan secara maksimal. Pada saat ini kurikulum yang 

diterapkan adalah kurikulum 2013 sebagai wujud penyempurnaan dari 

kurikulum sebelumnya. Alasan diterapkannya kurikulum 2013 karena pada 

kurikulum ini mencakup beberapa aspek kompetensi penting antara lain yaitu 

kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Selain harus seimbang 

penilaian dalam semua aspek pada kurikulum 2013, guru sebagai peran utama 

dalam pelaksanaan belajar mengajar.  
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Pada kurikulum 2013 terdapat dua proses pembelajaran yaitu proses secara 

langsung dan proses secara tidak langsung. Pembelajaran langsung terjadi 

pada saat peserta didik mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir 

dan keterampilan psikomotorik dengan sumber belajar yang terancang dalam 

silabus dan RPP yang telah dibuat guru yang berisi tentang kegiatan selama 

pembelajaran. Di dalam pembelajaran langsung peserta didik diharapkan 

mampu untuk mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasikan dan 

mengkomunikasikan informasi yang telah disampaikan guru.  

Pembelajaran tidak langsung merupakan proses pembelajaran yang terjadi 

di dalam pembelajaran namun tidak terdapat dalam kegiatan di dalam silabus 

dan RPP. Pembelajaran langsung mencakup pengembangan sikap namun 

berbeda dengan pengetahuan nilai dan sikap di dalam pembelajaran langsung 

karena pada proses bembelajaran langsung nilai dan sikap terkait dengan mata 

pelajaran tertentu. Pembelajaran langsung dan tidak langsung terintegrasi dan 

tidak terpisah. Pembelajaran langsung terkait dengan KD yang dikembangkan 

dalam KI-3 dan KI-4, sedangkan pembelajaran tidak langsung terkait dengan 

KD yang dikembangkan dalam KI-1 dan KI-2. 

Untuk mengembangkan kurikulum 2013 dan mencapai KI-1 sampai KI-4, 

guru harus menciptakan suasana yang aktif dan edukatif serta mampu 

berinovasi di dalam proses pembelajaran supaya peserta didik menjadi lebih 

aktif di dalam kelas. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk 

mengembangkan kurikulum 2013 ini adalah dengan cara menempatkan 

peserta didik sebagai subjek yang memeiliki kemampuan untuk aktif dalam 

mencari, mengolah, mengkontruksi, dengan menggunakan pengetahuannya. 

Maka dibutuhkan pendekatan yang tepat yaitu pendekatan saintifik. 

Pendekatan saintifik merupakan salah satu upaya untuk menunjang peran guru 

dalam pengembangan kurikulum 2013. 

Pendekatan saintifik sebagai bentuk pengembangan dari sikap sosial, 

religi, pengetahuan dan keterampilan. Karena pada pendekatan ini peserta 

didik bukan lagi menjadi objek melainkan menjadi subjek di dalam 

pembelajaran. Beberapa tahapan di dalam pendekatan saintifik antara lain 
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adalah mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasikan dan 

mengkomunikasikan. Tahap mengamati, pada tahap ini peserta didik dapat 

menyaksikan media yang digunakan oleh guru, misalnya guru menerangkan 

pembelajaran melalui video pembelajaran atau gambar-gambar yang telah di 

sediakan guru. Selain dengan mengamati media yang di gunakan oleh guru, 

peserta didik juga dapat mengamati guru pada saat melakukan simulasi atau 

menjelaskan pelajaran. Tahap menanya merupakan tahap setelah peserta didik 

melakukan pengamatan, diharapkan peserta didik dapat menanyakan tentang 

apa yang telah ditampilkan guru dan mampu mencari tahu sendiri jawabannya 

dengan bantuan guru. Tahap mencoba adalah dimana ketika peserta didik 

memiliki pertanyaan setelah melakukan pengamatan, maka tugas peserta didik 

selanjutnya adalah mengumpulkan informasi yang akan menjawab semua 

pertanyaan peserta didik. Dengan demikian, peserta didik dituntut aktif dalam 

bekerja sama dengan kelompoknya. Tahap mengasoasikan merupakan tahap 

terpenting karena pada tahap ini peserta didik harus mengasosiasikan atau 

mengolah informasi data yang telah di dapat untuk menjawab pertanyaan yang 

telah dirumuskan dengan membuat laporan hasil kelompok. Tahap terakhir 

adalah mengkomunikasikan, dalam tahap ini peserta didik diharapkan mampu 

mengkomunikasikan hasil laporan yang sudah di olah dan bertukar 

informasiyang telah di dapatkan. Pada tahap inilah inti dai pendekatan 

saintifik karena tercipta suasana kelas yang aktif dan peserta didik menjadi 

subjek dalam pembelajaran. 

Di sekolah dasar kurikulum 2013 dengan pendekatan saintifik terdapat 8 

muatan pelajaran yaitu Agama, PKn, Matematika, Bahasa Indonesia, 

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, SBdP, IPA dan IPS. Pada 

subtema lingkungan tempat tinggalku di kelas IV terdapat muatan mata 

pelajaran IPS dan Bahasa Indonesia yang berhubungan satu sama lain. Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu dari mata pelajaran yang di 

ajarkan dari sekolah dsar sampai sekolah menengah atas. Wahidmurni (2017: 

15) menyatakan “Ilmu Pengetahuan Sosial atau Sosial Studies merupakan 

suatu mata pelajaran yang bersumber dari ilmu-ilmu sosial (social science) 
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terpilih dan dipadukan untuk kepentingan pendidikan dan pembelajaran di 

sekolah/madrasah”. Akbar dan  Sriwiyana (2010:77) menyatakan, “IPS 

mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan 

dengan isu sosial. Pada jenjang SD/MI mata pelajaran IPS memuat materi 

Geografi, Sejarah, Sosiologi dan Ekonomi”. Tujuan IPS di Sekolah Dasar 

adalah (1) menjelaskan konsep dasar Pendidikan IPS, (2) menjelaskan arah 

dan tujuan Kurikulum Rumpun IPS berdasarkan standart Isi Mata pelajaran 

IPS, (3) Menjelaskan arah pengembangan kurikulum dan pembelajaran 

Pendidikan IPS. Akbar dan Sriwiyana (2010:75).  

Berdasarkan hasil observasi di SD 5 Kandangmas Kecamatan Dawe 

Kabupaten Kudus pada tanggal 31 Oktober 2018, bahwa pelaksanaan kegiatan 

belajar mengajar belum tercapai secara maksimal terlebih lagi pada muatan 

IPS dan Bahasa Indonesia. Pada proses pembelajaran IPS dan Bahasa 

Indonesia kurang adanya inovasi di dalam penggunaan model dan media 

pembelajaran. Seringnya penggunaan metode ceramah menjadikan 

pembelajaran menjadi kurang menarik. Hal ini mengharuskan pemilihan 

model dan media yang tepat untuk menjadikan siswa tertarik dan aktif dalam 

pembelajaran. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan peserta didik  menunjukkan 

bahwa mata pelajaran IPS lebih sulit dipahami dari semua mata pelajaran yang 

ada. Pembelajaran IPS dirasa terlalu membosankan karena terlalu banyak 

materi dan harus menghafal, sedangkan minat baca peserta didik masih rendah 

pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Peserta didik menganggap bahwa 

membaca itu membosankan dan dirasa cukup sulit untuk di lakukan di dalam 

kelas. Kesimpulan yang didapat dari hasil observasi dan wawancara dengan 

guru dan peserta didik SD 5 Kandangmas yaitu, kurangnya minat baca dan 

kurang tepatnya metode ceramah yang digunakan guru. Sehingga peserta didik 

merasa bosan dan akhirnya mereka kesulitan dalam menerima materi yang 

diberikan oleh guru. 
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Karakteristik siswa yang berbeda menjadi masalah tersendiri bagi guru 

untuk menyampaikan materi yang akan disampaikan. Ada siswa yang ketika 

diberikan materi langsung bisa menerima, ada juga siswa yang kesulitan 

dalam menerima materi dan guru harus menerangkannya secara berulang. Ada 

juga siswa yang aktif dalam proses pembelajaran yang memperhatikan dan 

berani bertanya ketika guru menerangkan. Hal tersebut mengakibatkan hasil 

belajar siswa pada aspek pengetahuan menjadi rendah. Terbukti melalui 

dokumen peneliti yang didapatkan dari SD 5 Kandangmas. Pada ulangan 

harian masih banyak peserta didik yang mendapatkan niai di bawah KKM 

yaitu 75. Data nilai ulangan harian pada muatan IPS hanya terdapat 25%       

(4 siswa) yang mendapat nilai tuntas dan sebanyak 75% (12 siswa) mendapat 

nilai di bawah KKM. Data nilai ulangan harian untuk muatan Bahasa 

Indonesia terdapat 43,75% (7 siswa) yang tuntas dan sebanyak 56,25%          

(9 siswa) yang tidak tuntas atau di bawah KKM. 

Permendikbud no.53 tahun 2015 pasal 1 menyebutkan bahwa Penilaian 

Hasil Belajar oleh Pendidik adalah proses pengumpulan data tentang segala 

pencapaian yang dihasilkan oleh peserta didik dalam aspek sikap, aspek 

pengetahuan, dan aspek keterampilan yang dilaksanakan secara sistematis 

untuk memantau proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajarr melalui 

evaluasi hasil belajar. Perolehan nilai yang di bawah KKM menimbulkan 

dampak yang buruk bagi hasil belajar siswa. Sehingga perlu melakukan 

berbagai upaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Salah satu upaya yang 

dapat dilakukan adalah dengan cara pemilihan model pembelajaran yang tepat. 

Penelitian pada Tema 9 Kayanya Negeriku, peneliti menggunakan model 

pembelajaran Course Review Horay. Pada model pembelajaran ini guru lebih 

menekankan pada keaktifan siswa di dalam kelas. Siswa akan di kelmpokkan 

ke dalam kelompok-kelompok kecil dan guru akan membawa kotak yang 

berisi kartu soal. Siswa diminta untuk membuat kotak dan mengisi kotak 

tersebut dengan kartu yang telah diberi nomor. Guru akan mengambil soal 

secara acak dan siswa akan menulis jawaban dari soal soal tersebut pada kartu 

yang telah diberikan nomor. Setiap jawaban siswa yang benar diberikan tanda 
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(√) dan yang salah diisi tanda (x). Jawaban kelompok yang benar langsung 

berteriak horay. Melalui pembelajaran Course Review Horay diharapkan 

mampu melatih siswa untuk aktif di dalam kelas dan dan menyelesaikan 

masalah dengan pembentukan kelompok-kelompok kecil (Shoimin 2014: 54).  

Adapun langkah-langkah model pembelajaran Course Review Horay 

Shoimin (2014: 55) antara lain: (1)Guru menyampaikan lompetensi yang ingin 

dicapai. (2) Guru mendemonstrasikan/ menyajikan materi. (3) Memberikan 

kesempatan siswa untuk tanya jawab. (4) Untuk menguji pemahaman, siswa 

disuruh membuat kotak 9/16/25 sesuai dengan kebutuhan dan tiap kotak diisi 

angka sesuai dengan selera masing-masing siswa. (5) Guru membacakan soal 

secara acak dan siswa menulis jawaban dan di dalam kotak yang nomornya 

disebutkan guru dan langsung didiskusikan. Kalau benar diisi tanda (√) dan 

salah diisi tanda silang (x). (6) Siswa yang sudah mendapat tanda (√) vertikal 

atau horizontal atau diagonal harus berteriak horay atau yel-yel lainnya. (7) 

Nilai siswa dihitung dari jawaban benar jumlah horay yang diperoleh.            

(8) Penutup. 

Dengan penerapan model Course Review Horay cocok sesuai apabila 

diterapkan pada tema 9 Kayanya Negeriku. Karena dengan penerapan model 

pembelajaran Course Review Horay siswa pada masing-masing kelompok 

berinteraksi dan ikut aktif ketika guru menggunakan model pembelajaran ini. 

Siswa mampu memahami tentang pemanfaatan sumber daya alam. Model 

pembelajaran ini mengajak siswa yang pasif ikut berpartisipasi di dalam 

kelompoknya sehingga nilai kelompok mampu meningkatkan hasil belajarnya. 

Selain model yang tepat, di dalam proses pembelajaran tentunya 

membutuhkan media yang tepat dengan pembelajaran dan juga model yang 

digunakan. Dengan menggunakan media yang tepat, siswa akan bersemangat 

dan tidak jenuh pada saat proses pembelajaran. Sehingga media yang cocok 

akan meningkatkan pemahaman siswa dan mampu meningkatkan hasil belajar 

siswa. Media yang tepat digunakan pada model pembelajaran Course Review 

Horay pada tema 9 Kayanya Negeriku adalah kartu soal. Media kartu soal 

yang peneliti gunakan berbentuk kartu yang berukuran 10x15 cm, kartu 
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tersebut berisi soal-soal tentang materi yang telah diajarkan kepada siswa. 

Kartu soal akan ditempatkan pada kotak yang telah di buat guru. Lalu masing-

masing kelompok juga akan membuat kotak dan diberikan kartu kosong yang 

diberikan nomor. Pada kartu yang bernomor tersebut, nanti masing-masing 

kelompok akan menulis jawaban dari soal yang telah dibacakan guru. 

Sesuai dengan pendapat Brthan (2016) penelitian yang berjudul 

“Penggunaan permainan kartu soal untuk meningkatkan hasil belajar 

matematka di SD Negeri Jarakan”. Dari data yang diperoleh mulai pratindakan 

sampai siklus II telah mengalami peningkatan. Pada prasiklus ada 2 siswa 

(7%) yang mencapai KKM dengan nilai rata-rata 20,31, pada siklus I 

meningkat menjadi 11 siswa (39%) yang mencapai KKM dengan nilai rata-

rata 55,53 dan pada siklus II meningkat menjadi 21 siswa (75%) yang berhasil 

mencapai KKM dengan nilai rata-rata 78,2. Hal tersebut didukung oleh 

peningkatan aktivitas guru dari 83% pada siklus I menjadi 92%. Berdasarkan 

hasil peneitian ini, dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan media 

kartu soal dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Berdasarkan pengkajian diatas, maka peneliti telah melakukan penelitian 

tindakan kelas dengan judul “Penerapan Model Course Review Horay untuk 

meningkatkan hasil belajar berbantuan media kartu soal Tema 9 muatan IPS 

dan Bahasa Indonesia pada kelas IV SD 5 Kandangmas. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana peningkatan keterampilan guru dalam penerapan model 

pembelajaran Course Review Horay berbantuan media kartu soal pada Tema 

Kayanya Negeriku muatan IPS dan Bahasa Indonesia kelas IV SD 5 

Kandangmas? 

2. Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa pada ranah sikap dan ranah 

pengetahuan diterapkannya model pembelajaran Course Review Horay 

berbantuan media kartu soal pada Tema Kayanya Negeriku muatan IPS dan 

Bahasa Indonesia kelas IV SD 5 Kandangmas? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dilakukannya penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan peningkatan keterampilan guru dengan diterapkannya model 

pembelajaran Course Review Horay berbantuan media kartu soal pada Tema 

Kayanya Negeriku muatan IPS dan Bahasa Indonesia kelas IV SD 5 

Kandangmas. 

2. Mendeskripsikan peningkatan hasil belajar siswa pada ranah sikap dan ranah 

pengetahuan dengan diterapkannya model pembelajaran Course Review Horay 

berbantuan media kartu soal pada Tema Kayanya Negeriku muatan IPS dan 

Bahasa Indonesia kelas IV SD 5 Kandangmas. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian yang dikemukakan 

tersebut, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dalam penelitian ini yaitu dapat berguna bagi 

perkembangan pendidikan khususnya pendidikan dasar. Dengan adanya penelitian 

ini diharapkan mampu menambah pemahaman tentang pendekatan teori dan 

strategi pembelajaran melalui model Course Rewview Horay berbantuan media 

kartu soal dalam meningkatkan hasil belajar kelas IV SD 5 Kandangmas. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu siswa dalam meningkatkan 

hasil belajar serta mampu berperan aktif dalam pembelajaran terutama pada 

Subtema Lingkungan Tempat Tinggalku muatan IPS dan Bahasa Indonesia 

dengan menggunakan model Course Review Horay berbantuan media kartu soal. 

b. Bagi Guru 

Penelitian ini dapat dijadikan guru sebagai referensi dalam proses 

pembelajaran terkait model Course Review Horay dengan berbantuan media kartu 

soal, serta memberikan dorongan bagi guru untuk dapat meningkatkan 
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keterampilan dalam mengajar dengan menggunakan model Course Review Horay 

berbantuan media kartu soal. 

c. Bagi Sekolah 

Penelitian ini dapat memberikan alternatif lain bagi sekolah untuk 

meningkatkan mutu pendidikan di SD 5 Kandangmas, serta mampu memberikan 

hasil yang baik dalam proses pembelajaran pada semua kelas. 

d. Bagi Peneliti 

Penelitian ini bermanfaat bagi peniliti untuk mengembangkan keilmuan 

peneliti dan sebagai syarat kelulusan untuk mendapat gelar sarjana pendidikan 

serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang serupa. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

1. Lokasi penelitian ini terletak di SD 5 Kandangamas Kecamatan Dawe 

Kabupaten Kudus. 

2. Subyek pada penelitian ini adalah peneliti sebagai guru dan siswa kelas IV SD 

5 Kandangmas yang berjumlah 16 siswa yang terdiri dari 10 siswa laki-laki dan 

6 siswa perempuan. 

3. Objek dari penelitian ini adalah subtema kekayaan sumber energi di Indonesia 

dan pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Pada pembelajaran 1, 3 dan 5 

muatan pelajaran IPS pada kompetensi dasar 3.1 mengidentifikasi karakteristik 

ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari 

tingkat kota/ kabupaten sampai provinsi. 4.1 menyajikan hasil identifikasi 

karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan 

masyarakat dari tingkat kota/ kabupaten sampai provinsi. Muatan pelajaran 

Bahasa Indonesia pada kompetensi dasar 3.3 menggali informasi dari seorang 

tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. 4.3 melaporkan 

hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dalam 

bentuk teks tulis. 
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1.6 Definisi Operasional 

Agar memperoleh pengertian yang sama tentang istilah yang digunakan 

dalam penelitian ini dan tidak salah mengartikan dari pembuka maka perlu adanya 

definisi operasional dalam penelitian ini yaitu : 

1.6.1 Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan sebuah akibat yang di peroleh peserta didik 

dari hasil pengalaman seseorang dalam sebuah interaksi bersama lingkungan yang 

berkaitan dengan kemampuan kognigtif, afektif, dan psikomotorik. Dengan 

adanya kegiatan evaluasi yang menjadi tanda bukti tingkat kemampuan peserta 

didik, kita juga dapat mengehatahui hasil belajar pada aspek kemampuan kognitif 

yang berupa tes tertulis. 

1.6.2 Model Course Review Horay 

Model pembelajaran Course Review Horay merupakan salah satu 

pembelajaran kooperatif dimana kegiatan belajar mengajar dengan cara membuat 

kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 siswa. Pada model pembelajaran 

ini, guru menguji terhadap pemahaman konsep siswa dengan menggunakan kartu 

soal yang terdapat dalam sebuah kotak. Adapun langkah-langkah model 

pembelajaran Course Review Horay adalah sebagai berikut: (1) Guru 

menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. (2) Guru mendemonstrasikan/ 

menyajikan materi. (3) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk Tanya 

jawab. (4) Untuk menguji pemahaman, siswa diminta membuat otak 9/16/25 

sesuai dengan kebutuhan dan tiap kotak diisi angka sesuai dengan selera masing-

masing siswa. (5) Guru membaca soal secara acak dan siswa menulismjawaban di 

dalam kotak yang nomornya disebutkan guru dan langsung didiskusikan. Kalau 

benar diisi tanda (√) dan salah diisi tanda silang (x). (6) Siswa yang sudah 

mendapat tanda (√) vertikal atau horisontal atau diagonal harus berteriak horay 

atau yel-yel lainnya. (7) Nilai siswa dihitung dari jawaban benar jumlah horay 

yang diperoleh. (8) Penutup. 
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1.6.3 Media Kartu Soal 

Media kartu soal merupakan media pembelajaran dan termasuk media 

visual yang di dalamnya berisi soal-soal untuk membantu guru dalam mengajar. 

Kartu soal terbuat dari kertas buffalo dan sejenisnya yang berukuran 10 x 15 cm, 

kartu tersebut berisi soal-soal tentang materi yang telah di ajarkan guru.  

1.6.4 Muatan Pelajaran IPS dan Bahasa Indonesia 

Tema kayanya negeriku subtema kekayaan sumber energi di Indonesia 

dan pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia mata pelajaran IPS dan Bahasa 

Indonesia diajarkan pada waktu pembelajaran ke 1, 3 dan 5. Pada mata pelajaran 

IPS materi yang diajarkan difokuskan pada pemanfaatan sumber daya alam 

dengan KD 3.1 Mengidentifikansi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber 

daya alam untukkesejahteraan masyarakat dari tingkat kota/ kabupaten sampai 

provinsi. 4.1 Menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan 

sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota/ kabupaten 

sampai provinsi. Sedangkan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia materi yang di 

ajarkan difokuskan pada menggali informasi dari tokoh melalui wawancara 

dengan KD 3.3 Menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara 

menggunakan daftar pertanyaan. 4.9 Melaporkan hasil wawancara menggunakan 

kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulis. 

1.6.5 Keterampilan Dasar Mengajar 

Keterampilan dasar mengajar guru sangat berperan penting dalam 

proses belajar mengajar. Guru harus mampu mengelola kelas dengan baik  dan 

benar agar kegiatan pembelajaran berjalan dengan efektif dan efisien. Oleh sebab 

itu perlu adanya keterampilan guru supaya mampu meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

 

 

 


