
BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Belajar dan Pembelajaran

Pengertian belajar secara komprehensif diberikan oleh Bell-Gredler (dalam

Winataputra, 2008:1.5) yang menyatakan bahwa belajar adalah proses yang

dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan aneka ragam kemampuan,

keterampilan, dan sikap. Seseorang dikatakan belajar jika dalam diri orang

tersebut terjadi suatu aktivitas yang mengakibatkan perubahan tingkah laku yang

dapat diamati relatif lama. Perubahan tingkah laku itu tidak muncul begitu saja,

tetapi sebagai akibat dari usaha orang tersebut. Oleh karena itu, proses terjadinya

perubahan tingkah laku dengan tanpa adanya usaha tidak disebut belajar.

Belajar merupakan suatu proses interaksi antara diri manusia dengan

lingkungannya, yang mungkin berwujud pribadi, fakta, konsep ataupun teori.

Sehingga proses belajar senantiasa merupakan perubahan tingkah laku dan terjadi

karena hasil pengalaman, sehingga dapat dikatakan terjadi proses belajar apabila

seseorang menunjukkan tingkah laku yang berbeda meliputi ranah kognitif, afektif

dan psikomotorik.
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Sudjana (2001:28) menyatakan  bahwa belajar adalah suatu proses yang ditandai

dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Perubahan sebagai hasil proses

belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti berubah pemahamannya,

pengetahuannya, sikap dan tingkah lakuny, daya penerimaan dan lain-lain aspek

yang ada pada individu siswa.

Berdasarkan uraian di atas tentang belajar, dapat disimpulkan bahwa belajar

adalah suatu bentuk perubahan tingkah laku pada diri seseorang sebagai akibat

dari pengalaman dan latihan dalam berinteraksi dengan lingkungan yang dialami

oleh seseorang.

Sedangkan pembelajaran menurut Gagne, et. al (dalam Winataputra, 2008:1.19),

pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memungkinkan

terjadinya proses belajar pada siswa. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2003 pasal 1 butir 20 berbunyi tentang Sisdiknas dirumuskan bahwa,

“Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber

belajar pada suatu lingkungan belajar”. Dalam konsep pembelajaran tersebut

terkandung 5 (lima) aspek, yakni interaksi, peserta didik, pendidik, sumber

belajar, dan lingkungan belajar. Pembelajaran dalam arti luas merupakan

jantungnya dari pendidikan untuk mengembangkan kemampuan, membangun

watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan

kehidupan bangsa.
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Pembelajaran mengacu pada segala kegiatan yang dirancang untuk mendukung

proses belajar yang ditandai dengan adanya perubahan perilaku individu yang

sesuai dengan tujuan pembelajaran. Pembelajaran dalam konteks pendidikan

formal, yakni pendidikan di sekolah, sebagian besar terjadi di kelas dan

lingkungan sekolah. Sebagian kecil pembelajaran terjadi juga di lingkungan

masyarakat, misalnya pada saat kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan upaya

sistematis untuk memfasilitasi dan meningkatkan proses belajar. Pembelajaran

harus menghasilkan belajar, tapi tidak semua proses belajar terjadi karena

pembelajaran.

B. Teori Belajar dan Pembelajaran

Belajar secara umum adalah terjadinya perubahan pada diri orang belajar karena

pengalaman.  Sedangkan pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh

guru sedemikian rupa, sehingga tingkah laku siswa berubah kearah yang lebih

baik (Darsono, Max, dkk, 2000:24).

Proses pembelajaran dipengaruhi oleh pemahaman guru terhadap aliran atau teori

belajar. Menurut Muchith (2008:55) ada beberapa jenis aliran atau paham yang

dapat dijadikan inspirasi untuk melakukan proses pembelajaran, yakni :

1. Behaviorisme

Teori belajar behaviorisme menyatakan bahwa keberhasilan belajar ditentukan

oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon yang diterima oleh manusia.



10

Mengajar atau mendidik perlu dilakukan dengan cara memperbanyak stimulus

dan respon yang diberikan kepada siswa.  Salah satu indikasi keberhasilan

belajar menurut teori ini adalah adanya perubahan tingkah laku yang nyata

dalam kehidupan masyarakat (Muchith, 2008:56).

Muchith (2008:57), mengungkapkan bahwa tujuan pembelajaran menurut teori

behavioristik ditekankan pada proses memperluas dan penambahan

pengetahuan siswa, sedangkan proses belajar sebagai “mimetic”, yang

menuntut siswa agar memiliki kemampuan mengungkapkan kembali

pengetahuan dan pemahaman yang sudah dipelajari baik dalam jangka waktu

yang pendek maupun dalam jangka waktu yang panjang, yang diperoleh

melalui berbagai cara dalam pembelajaran.

Implikasi dan aplikasi dalam pembelajaran teori ini adalah merancang kondisi

belajar yang efektif dengan merumuskan tujuan belajar dan langkah-langkah

pembelajaran yang jelas, menggunakan ganjaran dan hukuman sebagai

penguat perilaku yang dihasilkan.

2. Kognitivisme

Pada hakekatnya teori kognitif adalah sebuah teori pembelajaran yang

cenderung melakukan praktek yang mengarah pada kualitas intelektual peserta

didik. Konsekuensi proses pembelajaran harus lebih memberi ruang yang luas

agar siswa mengembangkan kualitas intelektualnya. Secara umum proses

pembelajaran harus didasarkan atas asumsi umum (Muchith, 2008: 69).
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a). Proses pembelajaran adalah suatu realitas sistem. Artinya, keberhasilan

pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh satu aspek/faktor saja, tetapi

lebih ditentukan secara simultan dan komprehensif dari berbagai faktor

yang ada.

b). Proses pembelajaran adalah realitas kultural/natural. Artinya dalam proses

pembelajaran tidak diperlukan adanya berbagai paksaan dengan dalil

membentuk kedisiplinan.

c). Pengembangan materi harus benar-benar dilakukan secara kontekstual dan

relevan dengan realitas kehidupan peserta didik.

d). Metode pembelajaran tidak dilakukan secara monoton, metode yang

bervariasi merupakan tuntutan mutlak dalam proses pembelajaran.

e). Keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar amat dipentingkan, sehingga

proses asimilasi dan akomodasi pengetahuan dan pengalaman dapat terjadi

dengan baik.

f). Belajar memahami akan lebih bermakna dari pada menghafal.

g). Pembelajaran harus memperhatikan perbedaan individual siswa, karena

sangat mempengaruhi keberhasilan siswa dalam belajar.

Implikasi dan aplikasi dalam pembelajaran adalah membantu siswa

memproses informasi dengan efektif, dengan cara menyusun materi

pembelajaran dengan sistematis dan akurat membuat hubungan antara

pengetahuan baru dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki pebelajar

(Winataputra, 2008: 6.11).
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3. Humanisme

Winataputra (2008:4.1), para pendukung teori ini yakin bahwa perilaku harus

dipahami bukan sekadar dikendalikan atau direkayasa. Teori ini

mementingkan pilihan pribadi, kreativitas dan aktualisasi diri setiap individu

yang belajar. Belajar merupakan suatu proses di mana siswa mengembangkan

kemampuan pribadi yang khas dalam bereaksi terhadap lingkungan sekitar.

Dengan kata lain, siswa tersebut mengembangkan kemampuan terbaik dalam

diri pribadinya.

Pada hakekatnya teori humanistik lebih menekankan pada proses untuk

memanusiakan manusia atau peserta didik, yaitu suatu pemahaman atau

kesadaran untuk memahami potensi, perbedaan, kekurangan dan kelebihan

yang dimiliki oleh setiap peserta didik  (Muchith, 2008: 94).

4. Konstruktivisme

Muchith (2008:72), menjelaskan bahwa pembelajaran harus mampu

memberikan pengalaman nyata bagi siswa, sehingga model pembelajarannya

dilakukan secara natural. Penekanan teori konstruktivisme bukan pada

membangun kualitas kognitif, tetapi lebih pada proses untuk menemukan teori

yang dibangun dari realitas lapangan.

Muchith (2008:72) juga mengatakan belajar bukanlah proses teknologi (robot)

bagi siswa, melainkan proses untuk membangun penghayatan terhadap suatu
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materi yang disampaikan. Sehingga proses pembelajaran tidak hanya

menyampaikan materi yang bersifat normatif (tekstual) tetapi juga

menyampaikan materi yang bersifat kontekstual.

Implikasi dan aplikasi dalam pembelajaran adalah mendorong siswa bersikap

lebih otonom dalam menterjemahkan pengetahuan yang diperoleh, melalui

memecahkan masalah yang riil, kompleks dan bermakna bagi siswa, dialog

dalam kelompok belajar bersama, bimbingan dalam proses pembentukan

pemahaman.

Dari keempat teori belajar dan pembelajaran tersebut di atas, sehubungan

dengan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan teori konstruktivisme

mengingat. bahwa siswa mengkonstruksi pengetahuan baru secara bermakna

melalui pemahaman materi dengan pengalaman nyata bagi siswa, sehingga

model pembelajarannya dilakukan secara natural. Penekanan teori

konstruktivisme bukan pada membangun kualitas kognitif, tetapi lebih pada

proses untuk menemukan persoalan yang dibangun dari realitas lapangan.

C. Hasil Belajar

Kemampuan intelektual siswa sangat menentukan keberhasilan siswa dalam

memperoleh prestasi atau hasil belajar. Untuk mengetahui berhasil tidaknya

seseorang dalam belajar maka perlu dilakukan suatu evaluasi, tujuannya untuk

mengetahui hasil belajar yang diperoleh siswa setelah proses belajar mengajar

berlangsung. Menurut Sudjana (2001:22) prestasi atau hasil belajar adalah
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kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman

belajarnya. Dengan mengetahui hasil belajar siswa, seorang guru dapat

menentukan kedudukannya dalam kelas, apakah siswa tersebut termasuk ke dalam

kategori siswa yang pandai, sedang atau kurang. Biasanya penilaian suatu hasil

belajar dinyatakan dalam bentuk angka, huruf atau kalimat dapat dipahami bahwa

penilaian dalam arti komplek mencakup segala aspek psikologis siswa, sedangkan

dalam arti sempit sebagai bentuk untuk mengukur keberhasilan siswa yang

terformat dalam bentuk evaluasi.

Menurut Syarifuddin (2008:14) menyatakan bahwa evaluasi berarti penilaian

terhadap tingkat keberhasilan yang telah ditetapkan dalam tingkat pembelajaran.

Salah satu tujuan diadakannya evaluasi diantaranya adalah dapat dijadikan sebagai

alat penetapan apabila siswa termasuk kategori cepat, sedang dan ataupun lambat

dalam arti untuk kemampuan belajarnya.

Menurut Sukmadinata (2006:33) kompetensi adalah perilaku atau performa yang
diperlihatkan oleh seseorang dalam beraktivitas, melaksanakan tugas,
penyelesaian pekerjaan dan pemecahan  masalah yang dibagi menjadi 4 yaitu:
1. Kompetensi Dasar

Kompetensi dasar adalah kecakapan awal yang dikuasai untuk menguasai
kompetensi yang lebuh tinggi.

2. Kompetensi Umum
Kompetensi umum adalah penguasaan kecakapan yang diperlukan dalam
kehidupanbaik secara social kemasyarakatan dan lingkungan.

3. Kompetensi Operasional/Teknis
Kompetensi operasional atau teknis adalah penguasaan kecakapan yang
berkenaan dengan penerapan atau aplikasi dari konsep, prinsip dan
pengetahuan dalam kenyataan.

4. Kompetensi Professional



15

Kompetensi professional adalah penguasaan kecakapan tingkat tinggi yang
menyangkut proses analisis, sintesis, pemecahan masalah, dan menciptakan
hal-hal baru.

Dengan demikian yang dimaksud dengan hasil belajar siswa adalah hasil usaha

yang diperoleh siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran yang dinyatakan

dengan angka-angka atau nilai-nilai untuk mengukur kemampuan kognitif, afektif

maupun psikomotor.

D. Model Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning)

1. Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif

Indrawati, dkk (2009: 78), menjelaskan bahwa pembelajaran kooperatif

merupakan suatu strategi pembelajaran yang mengembangkan hubungan

kerjasama diantara peserta didik dalam mengerjakan tugas-tugas akademik di

dalam kelas.  Di dalam strategi kooperatif ini ada tiga aspek pengelolaan yang

harus diperhatikan, yaitu tugas-tugas yang terstruktur yang harus dikerjakan

peserta didik dalam bekerja sama dengan yang lainnya, struktur tujuan, dan

struktur penghargaan yang bergantung pada kinerja kelompok baik produk

maupun hasil belajar lainnya yang ditampilkan oleh setiap peserta didik dalam

proses pembelajaran. Dalam penerapan pembelajaran kooperatif, dua atau

lebih individu saling berinteraksi dan bekerjasama untuk mencapai suatu

tujuan.

Unsur-unsur dasar dalam pembelajaran kooperatif menurut Indrawati
(2009:79) sebagai berikut:
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a. Peserta didik dalam kelompoknya haruslah beranggapan bahwa mereka
“sepenanggungan bersama”

b. Peserta didik bertanggung jawab atas segala sesuatu di dalam
kelompoknya seperti milik mereka sendiri.

c. Peserta didik harus melihat bahwa semua anggota di dalam kelompoknya
memiliki tujuan yang sama.

d. Peserta didik harus membagi tugas dan tanggung jawab yang sama di
antara anggota kelompoknya.

e. Peserta didik akan dievaluasi atau diberikan hadiah/penghargaan yang juga
akan dikenakan untuk semua anggota kelompok

f. Peserta didik berbagi kepemimpinan dan mereka membutuhkan
keterampilan untuk belajar bersama selama proses belajarnya.

g. Peserta didik diminta pertanggungjawabannya secara individu atas materi
yang dipelajari dalam kelompok kooperatif.

2. Karakteristik Model Pembelajaran Kooperatif

Beberapa karakteristik model pembelajaran kooperatif menurut Indrawati

(2009: 80), antara lain:

a. Tanggung jawab individu, yaitu: bahwa setiap individu di dalam kelompok
mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan yang
dihadapi oleh kelompok, sehingga keberhasilan kelompok sangat
ditentukan oleh tanggung jawab setiap anggota.

b. Keterampilan sosial, meliputi seluruh kehidupan sosial, kepekaan sosial
dan mendidik peserta didik untuk menumbuhkan pengekangan diri dan
pengarahan diri demi kepentingan kelompok. Keterampilan ini
mengajarkan peserta didik untuk belajar memberi dan menerima,
mengambil dan menerima tanggung jawab, menghormati hak orang lain
dan bukan membentuk kesadaran sosial.

c. Ketergantungan yang positif, adalah sifat yang menunjukkan saling
ketergantungan satu terhadap yang lain di dalam kelompok secara positif.
Keberhasilan kelompok sangat ditentukan oleh peran serta setiap anggota
kelompok, karena setiap anggota kelompok dianggap memiliki kontribusi.
Jadi peserta didik berkolaborasi bukan berkompetisi.

d. Group processing, proses perolehan jawaban permasalahan dikerjakan
oleh kelompok secara bersama-sama.
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3. Jenis-Jenis Pembelajaran Kooperatif

Model pembelajaran kooperatif terdiri atas beberapa variasi model yang dapat

diterapkan dalam pembelajaran yaitu diantaranya: Student Team Achievement

Division (STAD), Jigsaw, Group Investigation (GI), Rotating Trio Exchange,

dan Group Resume (Isjoni, 2007: 51). Sedangkan Slavin (2010: 11) dalam

pembelajaran kooperatif terdapat lima variasi model yang telah dikembangkan

dan diteliti secara ekstensif.  Tiga model yang dapat diterapkan pada sebagian

besar mata pelajaran yaitu: Student Team Achievement Division (STAD),

Team Games Tournament (TGT) dan Jigsaw. Dua yang lainnya adalah model

kooperatif yang digunakan untuk mata pelajaran tertentu, seperti Cooperative

Integrated Reading Compotition (CIRC), untuk keterampilan mengarang dan

membaca dalam mata pelajaran bahasa dan Team Accelerated Instruction

(TAI) untuk matematika.

4. Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Kooperatif

Sanjaya (2006: 247) menuliskan beberapa keunggulan model pembelajaran

kooperatif sebagai berikut:

a.  Melalui pembelajaran kooperatif siswa tidak terlalu tergantung pada guru,
tapi dapat menambah kemampuan berfikir sendiri, menemukan informasi
dari berbagi sumber, dan belajar dari siswa yang lain.

b. Pembelajaran kooperatif dapat mengembangkan kemampuan
mengungkapkan ide atau gagasan dengan kata-kata secara verbal dan
membandingkannya dengan ide-ide orang lain.

c.  Pembelajaran kooperatif dapat membantu anak untuk respek pada orang
lain dan menyadari akan segala keterbatasannya serta menerima segala
perbedaan.

d. Pembelajaran kooperatif dapat membantu memberdayakan setiap siswa
untuk lebih bertanggung jawab dalam belajar.
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e. Pembelajaran kooperatif merupakan strategi yang cukup ampuh untuk
meningkatkan prestasi akademik sekaligus kemampuan sosial, termasuk
mengembangkan rasa harga diri, hubungan interpersonal yang positif
dengan yang lain, mengembangkan keterampilan me-manage waktu, dan
sikap positif terhadap sekolah.

f.  Melalui pembelajaran kooperatif dapat mengembangkan kemampuan siswa
untuk menguji ide dan pemahamannya sendiri, menerima umpan balik.
Siswa dapat berpraktik memecahkan masalah tanpa takut membuat
kesalahan, karena keputusan yang dibuat adalah tanggung jawab
kelompoknya.

g. Pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan kemampuan siswa
menggunakan informasi dan kemampuan belajar abstrak menjadi nyata
(riil).

h.  Interaksi selama kooperatif berlangsung dapat meningkatkan motivasi dan
memberikan rangsangan untuk berfikir. Hal ini berguna untuk proses
pendidikan jangka panjang.

Disamping keunggulan, model pembelajaran kooperatif juga memiliki

kelemahan diantaranya (Sanjaya, 2006:248):

a. Untuk memahami dan mengerti filosofis pembelajaran kooperatif
membutuhkan waktu yang lama. Sebagai contoh siswa yang mempunyai
kelebihan akan merasa terhambat oleh siswa yang mempunyai kemampuan
kurang, akibatnya keadaan seperti ini dapat mengganggu iklim kerjasama
dalam kelompok.

b. Ciri utama dari pembelajaran kooperatif adalah bahwa setiap siswa saling
membelajarkan. Oleh karena itu jika tanpa peer teaching yang efektif, bila
dibandingkan dengan pembelajaran langsung dari guru, bisa terjadi cara
belajar yang demikian apa yang harus dipelajari dan dipahami tidak
dicapai oleh siswa.

c. Penilaian yang diberikan dalam pembelajaran kooperatif kepada hasil
kelompok, namun guru perlu menyadari bahwa hasil atau presentasi yang
diharapkan sebanarnya adalah hasil atau presentasi setiap individu siswa.

d. Keberhasilan pembelajaran kooperatif dalam upaya mengembangkan
kesadaran berkelompok memerlukan periode waktu yang cukup panjang,
dan ini tidak mungkin dicapai hanya dalam waktu satu atau beberapa kali
penerapan strategi.

e. Walaupun kemampuan bekerja sama merupakan kemampuan yang sangat
penting untuk siswa, akan tetapi banyak aktivitas dalam kehidupan yang
hanya didasarkan kepada kemampuan secara individu.



19

Dari beberapa jenis kooperatif tersebut penulis memilih pembelajaran

kooperatif pada umumnya yang didasari oleh kelebihan kooperatif.

E. Hakikat Pembelajaran Bahasa Indonesia

1. Pengertian Bahasa

Bahasa merupakan sarana untuk saling berkomunikasi, saling berbagi

pengalaman, saling belajar dari yang lain, serta untuk meningkatkan kemampuan

intelektual dan kesusasteraan merupakan salah satu sarana untuk menuju

pemahaman tersebut. Fungsi utama bahasa sebagai sarana komunikasi tersebut

menuntut setiap warga untuk terampil berbahasa. Bila setiap warga sudah terampil

berbahasa, maka komunikasi antar warga akan berlangsung dengan baik (Depag

RI, 2004: 106).

Komunikasi yang dimaksud di sini adalah suatu proses penyampaian maksud

pembicara kepada orang lain dengan menggunakan saluran tertentu. Maksud

komunikasi dapat berupa pengungkapan pikiran, gagasan, ide, pendapat,

persetujuan, keinginan, penyampaian informasi tentang suatu peristiwa, dan lain-

lain. Hal itu disampaikan dalam aspek kebahasaan berupa kata, kalimat, paragraf

(komunikasi tulis) atau paraton (komunikasi lisan), ejaan dan tanda baca dalam

bahasa tulis, serta unsur-unsur prosodi (intonasi, nada, irama, tekanan, tempo)

dalam bahasa lisan.

Dalam berkomunikasi tentu ada pihak yang berperan sebagai penyampai maksud

dan penerima maksud. Agar komunikasi terjalin dengan baik, maka kedua pihak
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juga harus bisa bekerjasama dengan baik. Kerjasama yang baik itu dapat

diciptakan dengan memperhatikan beberapa faktor, antara lain memperhatikan

siapa yang diajak berkomunikasi, situasi, tempat, isi pembicaraan, dan media yang

digunakan.

2. Fungsi dan Tujuan Mata Pelajaran Bahasa Indonesia

Di atas telah dijelaskan pengertian dan fungsi utama bahasa, sedangkan fungsi

Mata pelajaran Bahasa Indonesia adalah (Depag RI, 2004: 103):

a. Sarana pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa,
b. sarana peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka pelestarian

dan pengembangan budaya,
c. sarana peningkatan pengetahuan dan keterampilan untuk meraih dan

mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni,
d. sarana penyebarluasan pemakaian Bahasa Indonesia yang baik untuk berbagai

keperluan menyangkut berbagai masalah,
e. sarana pengembangan penalaran, dan
f. sarana pemahaman beragam budaya Indonesia melalui khazanah

kesusasteraan Indonesia.

Secara umum tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut

(Depag RI, 2004: 104):

a. Peserta didik menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai
bahasa persatuan dan bahasa negara

b. Peserta didik memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat
dan kreatif untuk berbagai tujuan

c. Peserta didik menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan
kemampuan intelektual, serta kematangan emosional dan sosial

d. Peserta didik berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika
yang berlaku, baik secara lisan maupun tulis

e. Peserta didik menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas
wawasan, memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan
kemampuan berbahasa

f. Peserta didik menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai
khazanah budaya dan intelektual manusia Indonesia.
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3. Ruang Lingkup Mata Pelajaran Bahasa Indonesia

Ruang lingkup mata pelajaran Bahasa Indonesia mencakup komponen

kemampuan berbahasa dan kemampuan bersastra yang meliputi aspek-aspek

mendengar, berbicara, membaca dan menulis.

F. Hipotesis Tindakan

Hipotesis tindakan pada penelitian ini adalah: jika proses pembelajaran

dilaksanakan menggunakan model pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan

hasil belajar Bahasa Indonesia siswa kelas V SDN Baturaja Kecamatan Waylima

Kabupaten Pesawaran Tahun Pelajaran 2013/2014”


