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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kajian Teori

2.1.1. Pembelajaran Matematika di SD

2.1.1.1. Hakikat Matematika

Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan

teknologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan

memajukan daya pikir manusia. Matematika juga merupakan ilmu yang

mempelajari struktur yang abstrak dan pola hubungan yang ada di dalamnya.

Ibrahim (2012:5) mengemukakan sebagai berikut:

Matematika adalah ilmu tentang pola dan hubungan, sebab dalam
matematika sering dicari keseragaman seperti keterurutann dan keterkaitan
pola dari sekumpulan konsep-konsep tertentu atau model-model yang
merupakan representatifnya sehingga dapat dibuat generalisasinya untuk
selanjutnya dibuktikan kebenarannya secara deduktif.

Matematika terus berkembang untuk mempelajari struktur, pola-pola,

hubungan-hubungan yang pada awalnya tidak diduga, namun ternyata

menakjubkan. Ini berarti bahwa belajar matematika pada hakekatnya adalah

belajar konsep, struktur konsep, dan mencari hubungan antar konsep dan

strukturnya (Wahyudi, 2011:127).

Materi matematika merupakan materi yang abstrak yang memiliki

karakteristik berbeda dengan materi lainnya (Arnawa dalam Ibrahim, 2012).

Dalam matematika, setiap konsep yang abstrak yang baru dipahami siswa perlu

segera diberi penguatan agar mengendap dan bertahan lama dalam memori siswa

sehigga akan melekat dalam pola pikir dan pola tindakannya (Heruman, 2012:4).

Oleh karena itu, materi yang disajikan bukan dalam bentuk akhir dan tidak

diberitahukan cara penyelesaiannya.

Pada pembelajaran matematika harus terdapat keterkaitan antara

pengalaman belajar siswa sebelumnya dengan konsep yang akan diajarkan. Hal ini

sesuai dengan pembelajaran spiral sebagai konsekuensi dalil Bruner. Pada

pembelajaran matematika juga harus terjadi belajar konstruktivisme. Dalam
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konstruktivisme Piaget, konstruksi pengetahuan dilakukan sendiri oleh siswa

sedangkan guru berperan sebagai fasilitator dan menciptakan iklim yang kondusif

(Heruman, 2010).

Dari uraian tentang matematika di atas dapat disimpulkan bahwa

pembelajaran matematika adalah pembelajaran dimana siswa mampu membangun

pengetahuannya sendiri bahkan menemukan yang baru sehingga ia mampu

mengkaitkan antara konsep konkret yang dimilikinya dengan konsep matematika

yang abstrak.

2.1.1.2. Belajar dan Hasil Belajar

Menurut para ahli pendidikan, belajar adalah proses perubahan manusia ke

arah tujuan yang lebih baik dan bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain

(Baharuddin, 2007:15). Menurut Morgan (dalam Baharuddin, 2007:14), belajar

adalah perubahan tingkah laku yang relatif tetap dan terjadi sebagai hasil latihan

atau pengalaman. Menurut Gagne (1984), bahwa belajar adalah suatu proses di

mana suatu organisma berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman.

Berdasarkan pengertian belajar tersebut dapat disimpulkan belajar adalah proses

perubahan tingkah laku individu ke arah lebih baik sebagai akibat dari

pengalaman.

Setiap kegiatan belajar akan berakhir dengan hasil belajar. Menurut

Sudjana (2005), hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa

setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Hasil belajar disebut sebagai objek

penilaian. Menurut Suprijono (2011), hasil belajar adalah perubahan perilaku

secara keseluruhan bukan hanya salah satu aspek potensi kemanusiaan saja.

Dalam sistem pendidikan nasional rumusan tujuan pendidikan menggunakan

klasifikasi menurut Bloom, yakni hasil belajar mencakup kemampuan kognitif,

afektif, dan psikomotor.

Diantara ketiga ranah tersebut, ranah kognitif yang paling banyak dinilai

oleh para guru di sekolah karena berkaitan dengan kemampuan para siswa dalam

menguasai bahan pengajaran. Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar

intelektual yang diperoleh dari hasil tes belajar. Menurut Dimyati (2006:256),
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bahan mentah hasil belajar terwujud dalam lembar-lembar jawaban soal ulangan

atau ujian dan yang berwujud karya atau benda Semua hasil belajar merupakan

bahan yang berharga bagi guru dan siswa. Bagi guru, hasi belajar berguna untuk

melakukan perbaikan tindak mengajar dan evaluasi. Sedangkan bagi siswa

berguna untuk memperbaiki cara belajarnya.

Pada penggal proses belajar dilancarkan tes hasil belajar. Tes hasil belajar

adalah alat untuk membelajarkan siswa (Dimyati, 2006). Tes hasil dapat

digunakan untuk menilai kemajuan belajar dan mencari masalah-masalah dalam

belajar. Pada umumnya jenis tes digolongkan sebagai tes lisan dan tes tertulis.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan, bahwa hasil belajar

merupakan hasil yang dicapai melalui usaha belajar siswa dalam bentuk nilai hasil

evaluasi yang dilakukan oleh guru setelah pembelajaran selesai. Dalam penelitian

ini hasil belajar yang dimaksud adalah hasil yang dicapai siswa dalam

pembelajaran matematika yaitu nilai tes matematika.

2.1.1.3. Keaktifan Belajar

Menurut Hermawan (dalam Supri Hartanto, 2011), keaktifan siswa dalam

kegiatan belajar tidak lain adalah untuk mengkonstruksi pengetahuan mereka

sendiri. Dari sisi siswa, aktif terlihat dari aktifitasnya untuk bertanya,

mengemukakan gagasan, dan mempertanyakan gagasan orang lain dan

gagasannya. Siswa aktif membangun pemahaman atas persoalan atau segala

sesuatu yang mereka hadapi dalam kegiatan pembelajaran.

Menurut Sudjana (2001):

Keaktifan siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar dapat dilihat
dalam (1) turut serta dalam melaksanakan tugas belajarnya; (2) terlibat
dalam pemecahan masalah; (3) bertanya kepada siswa lain atau guru
apabila tidak memahami persoalan yang dihadapinya; (4) berusaha
mencari berbagai informasi yang diperlukan untuk memecahkan masalah;
(5) melatih diri dalam memecahkan masalah atau soal; serta (6) menilai
kemampuan dirinya dan hasil-hasil yang diperoleh.

Menurut Febrika (2010:16) indikator keaktifan sebagai ciri adanya

aktivitas  yang dilakukan  siswa  agar  tujuan pembelajaran dapat tercapai adalah

sebagai berikut:
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1) Turut serta dalam melaksanakan tugas belajarnya.

a. Memperhatikan penjelasan guru/ teman.

b. Mempersiapkan alat-alat belajarnya.

2) Terlibat dalam pemecahan masalah.

a. Memberikan saran atau kritikan terhadap penjelasan guru/ teman atau

saat berdiskusi.

b. Mengajukan pendapatnya terhadap sajian guru/ teman didepan kelas.

3) Bertanya  kepada  siswa  lain  atau  guru  bila  tidak  mengerti  dengan

persoalan yang dihadapi.

a. Bertanya kepada guru.

b. Bertanya pada teman dalam kelompok.

4) Berusaha mencari berbagai informasi yang diperlukan untuk pemecahan

masalah.

a. Membaca buku.

b. Bertanya pada kelompok lain.

5) Melaksanakan diskusi kelompok sesuai petunjuk guru.

a. Mengerjakan soal-soal tugas kelompok secara individu terlebih dahulu,

sebelum kemudian mencocokkan dengan anggota kelompoknya.

b. Mendiskusikan tugas kelompoknya.

6) Melatih diri dalam mengerjakan soal dengan mengerjakan latihan individu

7) Memanfaatkan  kesempatan  menerapkan apa  yang  telah  diperolehnya

dalam menyelesaikan tugas-tugas atau persoalan yang dihadapinya.

Jadi, proses pembelajaran adalah untuk mengembangkan keaktifan siswa

melalui berbagai interaksi dan pengalaman belajar. Keaktifan belajar ditandai oleh

adanya keterlibatan secara optimal, baik intelektual, emosi dan fisik. Siswa

merupakan manusia belajar yang aktif dan selalu ingin tahu. Berdasarkan kutipan

sebelumnya dapat disimpulkan bahwa indikator keaktifan siswa dalam

pembelajaran matematika adalah:

1) Memperhatikan penjelasan guru.

2) Berani bertanya pada guru atau siswa lain jika ada materi matematika yang

belum diketahui.
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3) Mengerjakan soal sesuai petunjuk yang diberikan guru.

4) Berdiskusi dan bekerjasama dalam kelompoknya.

5) Mengemukakan pendapat/gagasan dalam menyelesaikan tugas kelompok.

2.1.2. Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads Together

2.1.2.1. Pembelajaran Kooperatif

Pembelajaran pada dasarnya merupakan upaya pendidik untuk membantu

peserta didik melakukan kegiatan belajar (Isjoni, 2010:11). Tujuan pembelajaran

adalah terwujudnya efisiensi dan efektivitas kegiatan belajar yang dilakukan

peserta didik. Proses kegiatan adalah langkah-langkah atau tahapan yang dilalui

pendidik dan peserta didik dalam pembelajaran. Istilah kooperatif memiliki makna

menggambarkan keseluruhan proses sosial dalam belajar (Suprijono, 2011).

Pembelajaran kooperatif merupakan suatu strategi pembelajaran yang

mengembangkan hubungan kerjasama di antara peserta didik dalam mengerjakan

tugas-tugas akademik di dalam kelas. Pembelajaran kooperatif adalah suatu model

pembelajaran dimana sistem belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil

yang berjumlah 4-6 orang secara kolaboratif sehingga dapat merangsang siswa

lebih bergairah dalam belajar (Isjoni, 2010:15).

Menurut Slavin (2005):

Pembelajaran kooperatif adalah suatu pembelajaran dimana para siswa
akan duduk bersama dalam kelompok yang beranggotakan empat orang
untuk menguasai materi yang disampaikan oleh guru. Dalam strategi
pembelajaran kooperatif, siswa belajar dalam pasangan-pasangan atau
kelompok untuk saling membantu memecahkan problem yang dihadapi.

Pendapat Anita Lie (2002) model pembelajaran kooperatif tidak sama

dengan sekadar belajar dalam kelompok. Ada unsur-unsur dasar pembelajaran

kooperatif yang membedakan dengan pembegian kelompok yang dilakukan asal-

asalan. Terdapat lima unsur model pembelajaran kooperatif, yakni saling

ketergantungan positif, tanggung jawab perseorangan, tatap muka, komunikasi

antar anggota, dan evaluasi proses kelompok.

Ciri – ciri model pembelajaran kooperatif (Isjoni, 2010:20), antara lain:

1) Setiap anggota memiliki peran.
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2) Terjadi hubungan interaksi langsung diantara siswa.

3) Setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas belajarnya dan juga

teman-teman sekelompoknya.

4) Guru membantu mengembangkan keterampilan-keterampilan

interpersonal kelompok.

5) Guru hanya berinteraksi dengan kelompok saat diperlukan.

Berdasarkan uraian pembelajaran kooperatif di atas dapat diambil

kesimpulan bahwa pembelajaran kooperatif adalah belajar dalam kelompok-

kelompok kecil yang menekankan kerjasama dan keaktifan siswa sedangkan guru

hanya berperan sebagai fasilitator.

2.1.2.2. Pembelajaran Numbered Heads Together

Menurut Isjoni (2010:78), Numbered Heads memberi kesempatan kepada

siswa untuk saling membagi ide-ide dan pertimbangkan jawaban yang paling

tepat. Selain itu teknik ini mendorong siswa untuk meningkat semangat kerjasama

mereka. Pendapat tersebut juga diungkapkan Anita Lie (2002:59), tipe Numbered

Heads Together (NHT) pembelajaran kelompok yang memberikan kesempatan

kepada siswa untuk saling membagikan ide-ide dan mempertimbangkan jawaban

yang paling tepat.

Model pembelajaran kooperatif Numbered Heads Together (NHT)

merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang menekankan pada

struktur khusus yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan

memiliki tujuan untuk meningkatkan penguasaan akademik, meningkatkan kinerja

siswa dalam tugas-tugas akademik agar siswa dapat menerima teman-temannya

yang mempunyai latar belakang dan untuk mengembangkan keterampilan siswa.

Keterampilan yang dimaksud antara lain berbagai tugas, aktif bertanya,

menghargai pendapat orang lain, mau menjelaskan ide atau pendapat, mau bekerja

sama dalam kelompok, dan sebagainya.

Numbered Heads Together (NHT) adalah pendekatan yang dikembangkan

oleh Spencer Kagan (1988) untuk melibatkan lebih banyak siswa dalam review
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berbagai materi yang dibahas dalam sebuah pelajaran dan untuk memeriksa

pemahaman mereka tentang isi pelajaran itu (Arends, 2008).

Pembelajaran kooperatif model Numbered Heads Together merupakan

sebuah varian diskusi kelompok, ciri khasnya adalah guru hanya menunjuk

seorang siswa yang mewakili kelompoknya, tanpa memberi tahu terlebih dahulu

siapa yang akan mewakili kelompoknya itu.

Berdasarkan pengetian tentang model Numbered Heads Together dapat

disimpulkan bahwa Numbered Heads Together adalah model pembelajaran

kelompok yang melibatkan siswa untuk lebih aktif memberikan ide-ide dalam

kelompoknya untuk mendapatkan jawaban yang paling tepat.

2.1.2.3. Langkah–langkah Pembelajaran Number Heads Together

Langkah-langkah pembelajaran NHT sebagai berikut: Penomoran

(numbering), 2) pengajuan pertanyaan (questioning), 3) berfikir bersama (heads

together), 4) pemberian jawaban (answering). Menurut Arends (2008:16) langkah-

langkah pembelajaran NHT adalah sebagai berikut:

1) Numbering
Guru membagi siswa menjadi beberapa tim beranggota tiga sampai
lima orang dan memberi nomor sehingga siswa pada masing-masing
tim memiliki nomor antara 1 sampai 5.

2) Questioning
Guru mengajukan sebuah pertanyaan kepada siswa. Pertanyaannya
bisa bervariasi.

3) Heads Together
Siswa ‘menyatukan kepalanya’ untuk menemukan jawabannya dan
memastikan bahwa semua orang tahu jawabannya.

4) Answering
Guru memanggil sebuah nomor dan siswa dari masing-masing
kelompok yang memiliki nomor itu mengangkat tangannya dan
memberikan jawabannya ke hadapan seluruh kelas.

Menurut Suprijono (2011:92):

Pembelajaran NHT diawali dengan Numbering. Guru membagi kelas
menjadi kelompok-kelompok kecil. Jumlah kelompok sebaiknya
mempertimbangkan jumlah konsep yang dipelajari. Setelah kelompok
terbentuk guru mengajukan beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh
tipa-tiap kelompok. Berikan kesempatan kepada tiap-tiap kelompok
menemukan jawaban. Pada kesempatan ini tiap-tiap kelompok
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menyatukan kepalanya “Heads Together” berdiskusi memimikirkan
jawaban atas pertanyaan dari guru. Langkah berikutnya guru memanggil
peserta didik yang memiliki nomor yang sama dari tiap-tipa kelompok.
Mereka diberi kesempatan memberi jawaban atas pertanyaan yang telah
diterimanya dari guru. Hal itu dilakukan terus hingga semua peserta didik
dengan nomor yang sama dari masing-masing kelompok mendapat giliran
memaparkan jawaban atas pertanyaan guru. Berdasarkan jawaban-jawaban
tesebut guru dapat mengembangkan diskusi lebih lanjut dan lebih
mendalam, sehingga peserta didik dapat menemukan jawaban pertanyaan
itu sebagai pengetahuan yang utuh.

Adapun kelebihan dari model pembelajaran kooperatif tipe Numbered

Heads Together (NHT), antara lain:

1) Terjadi interaksi siswa melalui diskusi dalam kelompok dalam

menyelesaikan masalah yang dihadapi.

2) Siswa pandai ataupun yang lemah sama-sama mendapat manfaat melalui

aktifitas kooperatif.

3) Memungkinkan konstruksi pengetahuan akan menjadi lebih besar.

4) mengembangkan keterampilan siswa, seperti berbagai tugas, aktif

bertanya, menghargai pendapat orang lain, mau menjelaskan ide atau

pendapat.

Adapun kelemahan dari model pembelajaran kooperatif tipe Numbered

Heads Together (NHT), antara lain:

1) Siswa yang pintar sering mendominasi sehingga menimbulkan sikap

minder bagi siswa yang lemah.

2) Kemungkinan tidak semua nomor dipanggil.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran model

NHT (Numbered Heads Together) terdapat lima langkah yaitu pemberian nomor

pada anggota kelompok (Numbering), mengajukan pertanyaan secara klasikal

(Questioning), setiap kelompok berdiskusi untuk menemukan jawaban yang tepat

(Heads Together), dan menjawab pertanyaan yang dilakukan oleh siswa dengan

nomor sesuai yang disebutkan guru (Answering).
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2.1.3. Pembelajaran Matematika Menggunakan Model Numbered Heads

Together (NHT)

Pembelajaran pada dasarnya merupakan upaya pendidik untuk membantu

peserta didik melakukan kegiatan belajar (Isjoni, 2010:11). Belajar matematika

pada hakekatnya adalah belajar konsep, struktur konsep dan mencari hubungan

antar konsep dan strukturnya (Wahyudi, 2011:127). Setiap konsep yang abstrak

yang baru dipahami siswa perlu segera diberi penguatan agar mengendap dan

bertahan lama dalam memori siswa sehigga akan melekat dalam pola pikir dan

pola tindakannya (Heruman, 2012:2). Oleh karena itu perlu adanya pembelajaran

matematika melalui perbuatan dan pengertian bukan hanya sekedar hafalan saja.

Proses pembelajaran juga untuk mengembangkan keaktifan siswa melalui

berbagai interaksi dan pengalaman belajar.

Pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran dimana sistem

belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil yang berjumlah 4-6 orang

secara kolaboratif sehingga dapat merangsang siswa lebih bergairah dalam belajar

(Isjoni, 2010:15). Pembelajaran kooperatif menekankan pada kerjasama dan

keaktifan siswa sedangkan guru sebagai fasilitator.

Menurut Anita Lie (2002:59), tipe Numbered Heads Together (NHT)

adalah pembelajaran kelompok yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk

saling membagikan ide-ide dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat.

Menurut Agus Suprijono (2011:92), pembelajaran NHT diawali dengan

Numbering. Guru membagi kelas menjadi kelompok-kelompok kecil. Setelah

kelompok terbentuk guru mengajukan beberapa pertanyaan yang harus dijawab

oleh tipa-tiap kelompok. Pada kesempatan ini tiap-tiap kelompok menyatukan

kepalanya “Heads Together” berdiskusi memikirkan jawaban atas pertanyaan dari

guru. Langkah berikutnya guru memanggil peserta didik yang memiliki nomor

yang sama dari tiap-tiap kelompok. Mereka diberi kesempatan memberi jawaban

atas pertanyaan yang telah diterimanya dari guru. Berdasarkan jawaban-jawaban

tesebut guru dapat mengembangkan diskusi lebih lanjut dan lebih mendalam,

sehingga peserta didik dapat menemukan jawaban pertanyaan itu sebagai

pengetahuan yang utuh. Tujuan utama dalam pembelajaran tersebut adalah agar
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siswa dapat belajar secara berkelompok bersama teman-temannya dengan cara

saling menghargai pendapat dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk

mengemukakan gagasannya dengan menyampaikan pendapatnya dalam kelompok

(Isjoni, 2010:21).

Dari uraian di atas pembelajaran kooperatif tipe NHT adalah pembelajaran

yang berpusat pada siswa sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang aktif

bagi siswa. Hal itu dapat dilihat dari keinginan dan keberanian serta kesempatan

untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Siswa membagikan ide-ide dan

mempertimbangkan jawaban yang paling tepat (Anita Lie, 2002:59).

Maka dapat disimpulkan model pembelajaran kooperatif tipe NHT pada

matematika dapat meningkatkan keakifan siswa dan hasil belajar matematika.

Dalam pembelajaran NHT siswa diberikan kesempatan untuk membagikan ide-ide

kemudian menyatukan pendapat untuk menyelesaikan permasalahan atau

memberikan jawaban yang paling tepat. Siswa aktif berpikir kritis dalam

memahami dan menyelesaikan permasalahan sehingga dapat meningkatkan hasil

belajar.

2.2. Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian ini didukung oleh laporan penelitian Christina Sumarti yang

berjudul “Upaya Peningkatan Keaktifan dan Hasil Belajar Siswa Tentang Materi

Menaksir dan Membulatkan Operasi Hitung Melalui Model Pembelajaran

Kooperatif Tipe NHT bagi Kelas IV SD Kepohkencono 01 Semester I Tahun

2011/2012.” Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dampak penggunaan

model pembelajaran kooperatif tipe NHT terhadap peningkatan keaktifan dan

hasil belajar siswa tentang menaksir dan membulatkan hasil operasi hitung di

kelas IV SD Kepohkencono 01. Hasil penelitian tindakan kelas ini adalah pada

siklus I nilai rata – rata hasil tes 71,1 dengan ketuntasan belajar 63%, pada siklus

II nilai rata – rata hasil tes 82,1 dengan ketuntasan belajar 89%. Untuk aktivitas

siswa pada siklus I 79 %, Siklus II 91%. Hal ini sudah di atas indikator

keberhasilan yang diharapkan, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.
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Laporan penelitian Lilis Prihatiningsih yang berjudul “Pengaruh Model

Pembelajaran Tipe Numbered Heads Together Terhadap Keaktifan dan Hasil

Belajar Matematika Siswa Sekolah Dasar.” Untuk mengubah dominasi metode

konvensional, perlu diterapkannya model pembelajaran yang membuat

pembelajaran tidak monoton dan siswa menjadi lebih aktif saat proses belajar

mengajar. Hasil keaktifan kelas kontrol mencapai angka 44 sedangkan kelas

eksperimen mencapai angka 58. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan model

pembelajaran Numbered Heads Together dapat meningkatkan keaktifan dan hasil

belajar siswa.

2.3. Kerangka Berpikir

Untuk meningkatkan hasil belajar matematika diperlukan upaya perbaikan

pembelajaran. Pembelajaran matematika bisa mejadi sulit jika seorang guru hanya

memberikan model pembelajaran yang pasif dan tanpa melibatkan partisipasi

siswa. Olehkarena itu, pemilihan model pembelajaran harus mampu mendorong

siswa berpikir dan mengemukakan ide-ide serta menumbuhkan kejasama. Model

pembelajaran kooperatif tipe Number Heads Together (NHT) mampu

memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan memberi kesempatan kepada

setiap kelompok untuk berpikir dan mengemukakan ide dalam memecahkan suatu

permasalahan. Dari sinilah  keaktifan siswa terbentuk sehingga hasil belajar siswa

Kelas 5 SD Negeri Salatiga 05 meningkat.

2.4. Hipotesis Tindakan

Berdasarkan kerangka pikir yang telah diuraikan, maka hipotesis dalam

penelitian ini adalah:

1) Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads

Together (NHT) pada mata pelajaran matematika dapat meningkatkan

keaktifan siswa kelas 5 SD Negeri Salatiga 05 tahun pelajaran 2012/2013.

2) Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads

Together(NHT) pada mata pelajaran matematika dapat meningkatkan hasil

belajar siswa kelas 5 SD Negeri Salatiga 05 tahun pelajaran 2012/2013.


