
 

 

 

 

 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

2.1.1 Pengertian IPS 

Menurut Djahiri (dalam Sapriya, 2007: 7) IPS merupakan ilmu 

pengetahuan yang memadukan sejumlah konsep pilihan dari cabang-

cabang ilmu sosial dan ilmu lainnya kemudian diolah berdasarkan 

prinsip pendidikan dan didaktik untuk dijadikan program pengajaran 

pada tingkat persekolahan.  

Sedangkan dalam kurikulum 2006, IPS merupakan salah 

satu mata pelajaran yang diberikan mulai SD/MI/SDLB sampai 

SMP/MTs/SMPLB. IPS mengkaji seperangkat isu sosial. Pada 

jenjang SD/MI mata pelajaran IPS memuat materi geografi, 

sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS, 

peserta didik diarahkan untuk dapat menjadi warga negara 

Indonesia yang demokrasi dan bertanggung jawab, serta warga 

dunia yang cinta damai. 

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, peneliti menyimpulkan 

bahwa IPS adalah ilmu pengetahuan yang merupakan perpaduan 

sejumlah konsep cabang-cabang ilmu yang mempelajari tentang 

kehidupan manusia. Cabang-cabang ilmu ini kemudian dijadikan 

program pengajaran yang disesuaikan dengan tingkat pendidikan. 
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2.1.2 Karakteristik Pembelajaran IPS 

Djahiri (dalam Sapriya, 2007: 8) mengemukakan ciri dan sifat 

utama dari pembelajaran IPS sebagai berikut.  

a. IPS berusaha mempertautkan teori ilmu dengan fakta atau 

sebaliknya (menelaah fakta dari segi ilmu). 

b. Penelaahan dan pembahasan IPS bersifat komprehensif, sehingga 

berbagai konsep ilmu secara terintegrasi digunakan untuk menelaah 

suatu masalah. 

c. Mengutamakan peran aktif siswa melalui proses inkuirí agar siswa 

mampu mengembangkan berpikir kritis, rasional, dan analitis. 

d. Program pembelajaran disusun dengan 

meningkatkan/menghubungkan bahan-bahan dari berbagai disiplin 

ilmu sosial dan lainnya dengan kehidupan nyata dimasyarakat 

memproyeksikannya kepada kehidupan di masa depan. 

e. IPS dihadapkan secara konsep dan kehidupan sosial yang sangat 

labil (mudah berubah). 

f. IPS mengutamakan hal-hal, arti dan penghayatan hubungan 

antarmanusia yang bersifat manusiawi. 

g. Pembelajaran tidak hanya mengutamakan pengetahuan semata, 

tetapi juga nilai dan keterampilannya. 

h. Berusaha untuk memuaskan setiap siswa yang berbeda melalui 

program maupun pembelajarannya dalam arti memperhatikan 

minat siswa dan masalah-masalah kemasyarakatan yang dekat 

dengan kehidupannya. 

i. Dalam pengembangan program pembelajaran senantiasa 

melaksanakan prinsip-prinsip, karakteristik (sifat dasar) dan 

pendekatan-pendekatan yang menjadi ciri IPS itu sendiri. 

 

 

2.1.3 Tujuan IPS 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

(PERMENDIKNAS) No. 22 Tahun 2006 tentang stándar isi 

dinyatakan bahwa mata pelajaran IPS bertujuan agar peserta didik 

memiliki kemampuan sebagai berikut. 

a. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan 

masyarakat dan lingkungannya 

b. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, 

rasa ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan 

keterampilan dalam kehidupan sosial 
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c. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial 

dan kemanusiaan 

d. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan 

berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat 

lokal, nasional, dan global.  

 

 

2.2 Belajar 

2.2.1 Pengertian Belajar 

Belajar merupakan suatu aktivitas yang akan menghasilkan 

perubahan. Perubahan ini tidak terjadi dengan sendirinya melainkan 

melalui proses yang disebut pembelajaran. Seperti yang diungkapkan 

oleh Hamalik (2005: 27) belajar merupakan suatu proses, suatu 

kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya 

mengingat, akan tetapi lebih luas dari itu, yakni mengalami. Hal ini 

didukung oleh gagasan Gagne (dalam Suprijono, 2010: 2) belajar 

adalah perubahan disposisi atau kemampuan yang dicapai seseorang 

melalui aktivitas. Perubahan disposisi tersebut bukan diperoleh 

langsung dari proses pertumbuhan seseorang secara alamiah.  

Berdasarkan pendapat di atas, peneliti menyimpulkan bahwa 

belajar ialah perubahan kemampuan individu yang merupakan akibat 

dari suatu proses atau kegiatan menuju perkembangan individu 

seutuhnya.  

 

2.2.2 Teori Belajar 

Teori merupakan perangkat prinsip-prinsip yang terorganisasi 

mengenai peristiwa-peristiwa tertentu dalam lingkungan. Teori belajar 

terdiri dari tiga teori, yaitu teori behavioristik, teori kognitif dan teori 
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konstruktivistik. Teori belajar behavioristik merupakan perubahan 

perilaku, khususnya perubahan kapasitas siswa untuk berperilaku 

(yang baru) sebagai hasil belajar, bukan sebagai hasil proses 

pematangan (atau pendewasaan) semata. Sedangkan teori belajar 

kognitif merupakan gejala internal mental seseorang dapat dilihat 

dalam perilaku maupun yang tidak terlihat. Dalam teori ini, pada 

dasarnya setiap orang dalam bertingkah laku dan mengerjakan segala 

sesuatu senantiasa dipengaruhi oleh pemahaman atas dirinya sendiri. 

Kemudian teori belajar konstruktivistik merupakan proses 

membangun atau membentuk makna, pengetahuan, konsep, dan 

gagasan melalui pengalaman, Winataputra (2007: 2.4). 

Sebagaimana pendapat Suprijono (2010: 16) teori-teori 

belajar terdiri dari teori behavioristik, teori kognitif, dan teori 

konstruktivistik. Teori behavioristik sendiri merupakan teori 

dimana pembelajaran diartikan sebagai proses pembentukan 

hubungan antara rangsangan (stimulus), dan balas (respon). 

Hasil pembelajaran yang diharapkan adalah perubahan perilaku 

berupa kebiasaan. Sedangkan dalam perspektif teori kognitif, 

belajar merupakan peristiwa mental, bukan peristiwa behavioral. 

Belajar merupakan perseptual, dimana tingkah laku seseorang 

ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi 

yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Kemudian dalam 

perspektif teori konstruktivistik, belajar merupakan pemaknaan 

pengetahuan, dimana pembelajar bisa memiliki pemahaman 

berbeda terhadap pengetahuan yang dipelajari. 

 

Berdasarkan tiga teori belajar di atas, peneliti menyimpulkan 

bahwa teori belajar konstruktivistik merupakan teori belajar yang 

mendukung proses pembelajaran menggunakan model problem based 

learning. Dimana siswa dituntut untuk membangun pengetahuannya 

sendiri dan guru berperan sebagai fasilitator. Teori belajar 

konstruktivistik mengutamakan keaktifan siswa dan mengembangkan 
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kemampuan berpikir tinggi (kompleks) yang biasanya menggunakan 

prosedur pemberian tugas dan kerja kelompok.  

 

2.2.3 Motivasi Belajar 

2.2.3.1 Pengertian Motivasi Belajar 

Istilah motivasi berasal dari kata motif yang dapat 

diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri individu, 

yang menyebabkan individu tersebut bertindak atau berbuat. 

Sebagaimana pendapat Hamalik (2005: 158) mengatakan 

bahwa motivasi merupakan perubahan energi dalam diri 

(pribadi) seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan 

dan reaksi untuk mencapai tujuan tertentu. Ada dua proses 

yang dapat digunakan untuk menunjang motivasi, yaitu 

motivasi dipandang sebagai suatu proses dan menentukan 

karakter dari proses tersebut dengan melihat berbagai 

petunjuk dari tingkah lakunya. 

Suprijono (2010: 163) menyatakan bahwa motivasi 

belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada peserta 

didik yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan 

perilaku. Motivasi belajar juga merupakan proses yang 

memberi semangat belajar, arah dan kegigihan perilaku. 

Sedangkan Uno (2006: 1) mengatakan bahwa motivasi 

adalah dorongan dasar yang menggerakkan seseorang 

bertingkah laku. Dorongan ini berada pada diri seseorang 

yang menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang sesuai 
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dengan dorongan dalam dirinya. Motivasi dan belajar 

merupakan dua hal yang saling mempengaruhi. Motivasi 

belajar dapat timbul karena faktor instrinsik dan faktor 

ekstrinsik. Faktor instrinsik merupakan faktor yang berasal 

dari dalam diri manusia. Contoh faktor instrinsik berupa 

hasrat atau keinginan berhasil dalam mencapai tujuan yang 

diharapkan dan dorongan kebutuhan belajar dari dalam diri 

manusia agar tercapainya cita-cita. Sedangkan faktor 

ekstrinsik adalah faktor yang berasal dari luar diri manusia, 

contohnya adalah adanya penghargaan berupa penguatan dan 

motivasi serta hadiah kepada siswa yang memperoleh nilai 

terbaik, lingkungan belajar yang kondusif seperti lingkungan 

yang jauh dari keramaian serta tidak adanya kegaduhan 

dalam kelas saat proses pembelajaran, dan kegiatan belajar 

yang menarik dengan menggunakan berbagai variasi model 

dan media pembelajaran. 

Sudjana (2011: 61) menjelaskan bahwa dalam motivasi 

belajar siswa terdapat beberapa aspek yang dapat diamati 

yaitu minat dan perhatian siswa terhadap pelajaran, semangat 

siswa untuk melakukan tugas-tugas belajar, tanggung jawab 

siswa dalam mengerjakan tugas-tugas belajarnya, reaksi yang 

ditunjukkan siswa terhadap stimulus yang diberikan guru 

serta rasa senang dan puas dalam mengerjakan tugas yang 

diberikan. 
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Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti 

menyimpulkan bahwa motivasi merupakan kekuatan, baik 

dari dalam yang berupa hasrat dan keinginan berhasil dan 

dorongan kebutuhan belajar, harapan dan cita-cita serta dari 

luar yang berupa adanya penghargaan, lingkungan belajar 

yang kondusif serta kegiatan belajar yang menarik dapat 

mendorong seseorang untuk mencapai tujuan tertentu yang 

telah ditetapkan sebelumnya atau dengan kata lain motivasi 

dapat diartikan sebagai dorongan mental terhadap perorangan 

atau orang-orang sebagai anggota masyarakat. 

 

2.2.3.2 Fungsi Motivasi Belajar 

Motivasi mendorong timbulnya kelakuan dan 

mempengaruhi serta mengubah kelakuan. Fungsi motivasi 

yaitu: 

a. Mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. 

Tanpa motivasi maka tidak akan timbul sesuatu perbuatan 

seperti belajar. 

b. Motivasi berfungsi sebagai pengarah. Artinya 

mengarahkan perbuatan kepencapaian tujuan yang 

diinginkan. 

c. Motivasi berfungsi sebagai penggerak. Motivasi berfungsi 

sebagai mesin bagi mobil. Besar kecilnya motivasi akan 

menentukan cepat atau lambatnya suatu pekerjaan, 

Hamalik (2005: 161). 
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2.2.4 Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan hasil yang diperoleh siswa setelah 

proses pembelajaran, umumnya hasil belajar berupa nilai baik berupa 

nilai mentah ataupun nilai yang sudah diakumulasikan. Namun, tidak 

menutup kemungkinan hasil belajar ini bukan hanya berupa nilai 

melainkan perubahan perilaku siswa. Sebagaimana diungkapkan oleh 

Suprijono (2010: 5) hasil belajar merupakan pola-pola perbuatan, 

nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi, dan 

keterampilan. 

Bloom (dalam Suprijono, 2010: 6) menyatakan bahwa hasil 

belajar mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Sedangkan menurut Lindgren (dalam Suprijono, 2010: 7) hasil 

pembelajaran meliputi kecakapan, informasi, pengertian, dan sikap. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, peneliti menyimpulkan 

bahwa hasil belajar merupakan perubahan perilaku secara 

keseluruhan. Perubahan ini tidak dilihat secara terpisah melainkan 

secara komprehensif baik dari domain kognitif, afektif, dan 

psikomotorik.  

 

2.3 Model Problem Based Learning 

2.3.1 Pengertian Model Problem Based Learning 

Model problem based learning dikembangkan berdasarkan 

konsep-konsep yang dicetuskan oleh Jerome Bruner. Konsep tersebut 

adalah belajar penemuan atau discovery learning. Konsep tersebut 

memberikan dukungan teoritis terhadap pengembangan model 
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problem based learning yang berorientasi pada kecakapan memproses 

informasi. 

Menurut Tan (dalam Rusman, 2010: 229) problem based 

learning merupakan penggunaan berbagai macam kecerdasan yang 

diperlukan untuk melakukan konfrontasi terhadap tantangan dunia 

nyata, kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu yang baru dan 

kompleksitas yang ada. Pendapat di atas diperjelas oleh Ibrahim dan 

Nur (dalam Rusman, 2010: 241) bahwa problem based learning 

merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang digunakan untuk 

merangsang berpikir tingkat tinggi siswa dalam situasi yang 

berorientasi pada masalah dunia nyata, termasuk di dalamnya belajar 

bagaimana belajar. Seperti yang telah diungkapkan oleh pakar 

problem based learning Barrows (dalam Renjy.Scrib.com, 2012) 

problem based learning merupakan sebuah model pembelajaran yang 

didasarkan pada prinsip bahwa masalah (problem) dapat digunakan 

sebagai titik awal untuk mendapatkan atau mengintegrasikan 

pengetahuan (knowledge) baru. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, peneliti menyimpulkan 

problem based learning adalah suatu model pembelajaran yang 

berorientasi pada pemecahan masalah yang diintegrasikan dengan 

kehidupan nyata. Dalam problem based learning diharapkan siswa 

dapat membentuk pengetahuan atau konsep baru dari informasi yang 

didapatnya, sehingga kemampuan berpikir siswa benar-benar terlatih. 
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2.3.2 Karakteristik Model Problem Based Learning 

Setiap model pembelajaran, memiliki karakteristik masing-

masing untuk membedakan model yang satu dengan model yang lain. 

Seperti yang diungkapkan Trianto (2009: 93) bahwa karakteristik 

model problem based learning yaitu: (a) adanya pengajuan pertanyaan 

atau masalah, (b) berfokus pada keterkaitan antar disiplin, (c) 

penyelidikan autentik, (d) menghasilkan produk atau karya dan 

mempresentasikannya, dan (e) kerja sama. 

Sedangkan karakteristik model problem based learning menurut 

Rusman (2010: 232) adalah sebagai berikut. 

a) Permasalahan menjadi starting point dalam belajar. 

b) Permasalahan yang diangkat adalah permasalahan yang ada 

di dunia nyata yang tidak terstruktur. 

c) Permasalahan membutuhkan perspektif ganda (multiple 

perspective). 

d) Permasalahan menantang pengetahuan yang dimiliki oleh 

siswa, sikap, dan kompetensi yang kemudian membutuhkan 

identifikasi kebutuhan belajar dan bidang baru dalam belajar. 

e) Belajar pengarahan diri menjadi hal yang utama. 

f) Pemanfaatan sumber pengetahuan yang beragam, 

penggunaannya, dan evaluasi sumber informasi merupakan 

proses yang esensial dalam problem based learning. 

g) Belajar adalah kolaboratif, komunikasi, dan kooperatif. 

h) Pengembangan keterampilan inquiry dan pemecahan masalah 

sama pentingnya dengan penguasaan isi pengetahuan untuk 

mencari solusi dari sebuah permasalahan. 

i) Keterbukaan proses dalam problem based learning meliputi 

sintesis dan integrasi dari sebuah proses belajar. 

j) Problem based learning melibatkan evaluasi dan review 

pengalaman siswa dan proses belajar. 

 

Selain itu, ada hal khusus yang membedakan model problem 

based learning dengan model lain yang sering digunakan guru. 

Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel 2 yang dikemukakan oleh 

Slavin; Badin, & Moust, bouhuijs, Schmidt, (dalam Amir, 2010: 23). 
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Tabel 2. Perbedaan PBL dengan Metode lain 
No Metode belajar Deskripsi 

1 Ceramah   Informasi dipresentasikan dan didiskusikan 

oleh guru dan siswa. 

2 Studi Kasus  Pembahasan kasus biasanya dilakukan di 

akhir pembelajaran dan selalu disertai 

dengan pembahasan di kelas tentang materi 

(dan sumber-sumbernya) atau konsep 

terkait dengan kasus.  

3 PBL  Informasi tertulis yang berupa masalah 

diberikan diawal kegiatan pembelajaran. 

Fokusnya adalah bagaimana siswa 

mengidentifikasi isu pembelajaran sendiri 

untuk memecahkan masalah. Materi dan 

konsep yang relevan ditemukan oleh siswa 

TujuM 

2.3.3 Tujuan  Model Problem Based Learningased Le 

Setiap model pembelajaran memiliki tujuan yang ingin dicapai. 

Seperti yang diungkapkan Rusman (2010: 238) bahwa tujuan model 

problem based learning adalah penguasaan isi belajar dari disiplin 

heuristik dan pengembangan keterampilan pemecahan masalah. Hal 

ini sesuai dengan karakteristik model problem based learning yaitu 

belajar tentang kehidupan yang lebih luas, keterampilan memaknai 

informasi, kolaboratif, dan belajar tim, serta kemampuan berpikir 

reflektif dan evaluatif.  

Sedangkan Ibrahim dan Nur (dalam Rusman, 2010: 242) 

mengemukakan tujuan model problem based learning secara lebih 

rinci yaitu: (a) membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir 

dan memecahkan masalah; (b) belajar berbagai peran orang dewasa 

melalui keterlibatan mereka dalam pengalaman nyata; (c) menjadi 

para siswa yang otonom atau mandiri. 
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2.3.4 Kelebihan dan Kelemahan Model Problem Based Learning 

Setiap model pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan, 

sebagaimana model problem based learning juga memiliki kelemahan 

dan kelebihan yang perlu dicermati untuk keberhasilan 

penggunaannya. Beberapa kelebihan model problem based learning 

menurut CIRD (dalam Renjy.Scrib.com, 2012) antara lain: 

a. Retensi siswa terhadap apa yang dipelajari lebih lama dan 

kuat. 

b. Pengetahuan siswa terintegrasi dengan baik. 

c. Mengembangkan belajar jangka panjang, yaitu bagaimana 

meniliti, berkomunikasi dalam kelompok, dan bagaimana 

menangani masalah. 

d. Meningkatkan motivasi, minat bidang studi, dan kemandirian 

belajar. 

e. Meningkatkan interaksi antara siswa dengan siswa dan siswa 

dengan guru. 

 

 Berdasarkan hasil penelitian Ward dan Lee (dalam 

Renjy.Scrib.com, 2012) diketahui kelemahan dari model problem 

based learning adalah sebagai berikut. 

a) Waktu yang diperlukan dalam pembelajaran. 

b) Kendala pada faktor guru yang sulit berubah orientasi dari 

guru mengajar menjadi siswa belajar. 

c) Sulitnya merancang masalah yang standar problem based 

learning. 

 

 

2.3.5 Langkah-langkah Model Problem Based Learning 

Model problem based learning memiliki beberapa langkah pada 

implementasinya dalam proses pembelajaran. Menurut Ibrahim dan 

Nur (dalam Rusman, 2010: 243) mengemukakan bahwa langkah-

langkah problem based learning adalah sebagai berikut. 
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a. Orientasi siswa pada masalah.  

 Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik 

yang diperlukan, dan memotivasi siswa terlibat pada aktivitas 

pemecahan masalah. 

b. Mengorganisasi siswa untuk belajar. 

 Guru membantu siswa mendefinisikan dan 

mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan 

masalah tersebut. 

c. Membimbing pengalaman individual/kelompok.  

 Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang 

sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan 

penjelasan dan pemecahan masalah. 

d. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya.  

 Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan 

karya yang sesuai seperti laporan, dan membantu mereka 

untuk berbagi tugas dengan temannya. 

e. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah.  

 Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau 

evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses yang 

mereka lakukan. 

 

 

2.3.6 Peran Guru dalam Model Problem Based Learning 

Seorang guru dalam model problem based learning harus 

mengetahui apa peranannya, mengingat model problem based 

learning menuntut siswa untuk mengevaluasi secara kritis dan berpikir 

berdayaguna. Peran guru dalam model problem based learning 

berbeda dengan peran guru di dalam kelas. Peran guru dalam model 

problem based learning menurut Rusman (2010: 245) antara lain: 

a. Menyiapkan perangkat berpikir siswa 

Menyiapkan perangkat berpikir siswa bertujuan agar siswa 

benar-benar siap untuk mengikuti pembelajaran dengan 

model problem based learning. Seperti, membantu siswa 

mengubah cara berpikirnya, menyiapkan siswa untuk 

pembaruan dan kesulitan yang akan menghadang, membantu 

siswa merasa memiliki masalah, dan mengkomunikasikan 

tujuan, hasil, dan harapan. 

b. Menekankan belajar kooperatif 

Dalam prosesnya, model problem based learning berbentuk 

inquiry yang bersifat kolaboratif dan belajar. Seperti yang 

diungkapkan Bray, dkk (dalam Rusman, 2010: 235) inkuiri 
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kolaboratif sebagai proses di mana orang melakukan refleksi 

dan kegiatan secara berulang-ulang, mereka bekerja dalam 

tim untuk menjawab pertanyaan penting. Sehingga siswa 

dapat memahami bahwa bekerja dalam tim itu penting untuk 

mengembangkan proses kognitif. 

c. Memfasilitasi pembelajaran kelompok kecil dalam model 

problem based learning 

Belajar dalam bentuk kelompok lebih mudah dilakukan, 

karena dengan jumlah anggota kelompok yang sedikit akan 

lebih mudah mengontrolnya. Sehingga guru dapat 

menggunakan berbagai teknik belajar kooperatif untuk 

menggabungkan kelompok-kelompok tersebut untuk 

menyatukan ide. 

d. Melaksanakan problem based learning 

 Dalam pelaksanaannya guru harus dapat mengatur 

lingkungan belajar yang mendorong dan melibatkan siswa 

dalam masalah. Selain itu, guru juga berperan sebagai 

fasilitator dalam proses  inkuiri kolaboratif dan belajar siswa. 

 

 

2.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian pustaka di atas dapat dirumuskan hipotesis 

penelitian tindakan sebagai berikut: ”Apabila dalam pembelajaran IPS 

menggunakan model problem based learning dengan langkah-langkah yang 

tepat, maka dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa kelas IV SD 

Negeri 3 Tempuran Lampung Tengah Tahun Pelajaran 2012/2013”. 


