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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA

 

2.1 Kajian Teori  

2.1.1 Unjuk Kerja 

Suatu proses pembelajaran, tentu guru harus mengetahui perkembangan 

belajar siswanya. Untuk mengetahui berhasil atau tidaknya seseorang dalam 

belajar diperlukan suatu penilaian untuk mengetahui hasil yang telah diperoleh 

selama pembelajaran berlangsung. Setiap siswa yang belajar tersebut nantinya 

akan memperoleh hasil selama dalam proses pembelajaran. Sebagai guru, sangat 

perlu mengadakan penilaian pada setiap proses pembelajaran yang dilakukan. 

Dalam suatu pembelajaran, penilaian disebut juga dengan asesmen.  

Asesmen menurut TGAT dalam Naniek S. Wardani (2012), mencakup 

semua cara yang digunakan untuk menilai unjuk kerja individu atau 

kelompok. Cara itu seperti menggunakan tes tertulis, tes lisan, kuis, ulangan 

harian, tugas kelompok, laporan, lembar pengamatan, pedoman wawancara, 

tugas rumah, dan sebagainya. Dengan demikian, proses asesmen meliputi 

bukti-bukti tentang pencapaian belajar peserta didik. Bukti-bukti tersebut 

antara lain  diperoleh dari hasil pengukuran dengan menggunakan tes, kuis, 

tugas kelompok, angket, dan pengamatan. 

Pada saat pelaksanaan pembelajaran, guru harus memiliki prinsip dan 

strategi untuk melakukan asesmen pembelajaran yang berlangsung. Prinsip 

adalah sesuatu yang harus dijadikan pedoman. Prinsip asesmen 

pembelajaran adalah patokan yang harus dipedomani ketika guru melakukan 

asesmen proses dan hasil belajar. Ada beberapa prinsip dasar asesmen 

pembelajaran yang harus dipedomani, yaitu komprehensif (menyeluruh), 

berorientasi pada kompetensi, terbuka, adil dan obyektif, bermakna, terpadu, 

sistematis dan menggunakan acuan kriteria, serta mendidik dan akuntabel 

(Naniek S. Wardani, dkk, 2012:65). 

Tujuan utama penggunaan asesmen dalam pembelajaran menurut Naniek S. 

Wardani, dkk (2012 : 52) adalah membantu guru dan peserta didik untuk 

mengambil keputusan profesional dalam memperbaiki pembelajaran. Sejalan 

dengan pendapat tersebut, menurut Popham dalam Naniek S. Wardani (2012), 

menyatakan bahwa asesmen bertujuan untuk: 

a) Mendiagnosa kelebihan dan kelemahan siswa dalam pembelajaran 

b) Memonitor kemajuan siswa 

c) Menentukan jenjang kemampuan siswa 
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d) Menentukan efektivitas pembelajaran 

e) Mempengaruhi persepsi publik tentang efektivitas pembelajaran. 

Unjuk kerja adalah suatu penilaian atau pengukuran yang dilakukan 

melalui pengamatan aktivitas peserta didik dalam melakukan sesuatu yang 

berupa tingkah laku atau interaksinya seperti berbicara, berpidato, membaca 

puisi, dan berdiskusi, kemampuan peserta didik dalam memecahkan 

masalah kelompok, partisipasi peserta didik dalam diskusi, keterampilan 

menari, keterampilan memeainkan alat musik, dan lain-lain (Naniek S. 

Wardani, 2012 : 73). 

Penilaian unjuk kerja merupakan penilaian yang dilakukan dengan 

mengamati kegiatan atau kinerja siswa dalam melakukan sesuatu (Soleh Hamid, 

2011 : 136). Penilaian ini bentuk tugasnya lebih mencerminkan kemampuan siswa 

selama proses pembelajaran. Penilaian unjuk kerja ini digunakan untuk menilai 

kemampuan siswa secara lisan, pemecahan masalah dalam kelompok, partisipasi 

siswa dalam kelompok kecil, dan sebagainya yang berkaitan dengan kegiatan 

siswa di dalam proses pembelajaran. 

Sejalan dengan itu, unjuk kerja menurut Denilson dalam (Soleh 

Hamid, 2011 : 136), adalah penilaian belajar siswa yang meliputi semua 

penilaian dalam bentuk tulisan, produk, atau sikap kecuali bentuk pilihan 

ganda, menjodohkan, benar-salah, atau jawaban singkat. Penilaian unjuk 

kerja ini memiliki kelebihan yang tidak dimiliki tes konvensional. Penilaian 

unjuk kerja mampu menangkap segala potensi siswa dalam hal memecahkan 

masalah, penalaran, dan komunikasi dalam bentuk tulisan maupun lisan. 

Penilaian unjuk kerja ini mempunyai dua bagian: tugas atau latihan unjuk 

kerja dan panduan penskoran. Panduan penskoran bisa memberikan poin untuk 

fitur spesifik dari sebuah unjuk kerja atau produk yang ada, atau bida berbentuk 

rubrik, yang dengannya kualitas tergambarkan. Meski demikian, penilaian dengan 

menggunakan tes konvensional sama pentingnya dan tetap harus dilakukan. 

Untuk mengukur ketercapaian belajar diperlukan instrumen untuk 

mengukurnya. Instrumen tersebut berupa butir-butir soal, lembar pengamatan atau 

observasi. Butir-butir soal digunakan apabila menggunakan teknik tes, sedangkan 

lembar pengamatan digunakaan apabila melakukan penilaian nontes pada setiap 

proses pembelajaran. 

Asesmen proses pembelajaran yang akan dilaksanakan harus dipersiapkan 

terlebih dahulu dengan baik yaitu dengan membuat perencanaan asesmen 

pembelajaran agar mengenai sasaran tujuan yang diharapkan dengan membuat 



10 

 

 

perencanaan pelaksanaan asesmen proses belajar. Adapun indikator untuk 

mencapai kompetensi dasar tersebut menurut Naniek S. Wardani (2012 : 86) 

adalah: 

1. Membuat rencana pelaksanaan asesmen proses belajar dengan menentukan 

kisi-kisi asesmen, menentukan aspek kemampuan yang diuji dan 

menetapkan KKM. 

2. Menentukan jenis asesmen proses belajar, jenis instrumen, pendekatan 

penilaian yang akan digunakan. 

3. Menentukan frekuensi dan durasi kegiatan asesmen proses belajar. 

4. Mereview tugas-tugas asesmen proses belajar. 

Menurut Endang Poerwanti (2008) berikut ini adalah langkah-langkah 

yang perlu diperhatikan untuk membuat penilaian kinerja yang baik, antara lain: 

a. Identifikasi semua langkah-langkah penting yang diperlukan atau yang 

akan mempengaruhi hasil akhir yang terbaik. 

b. Tuliskan perilaku kemampuan-kemampuan spesifik yang penting dan 

diperlukan untuk menyelesaikan tugas dan menghasilkan hasil akhir 

yang terbaik. 

c. Usahan untuk membuat kriteria-kriteria kemampuan yang akan diukur 

tidak terlalu banyak sehingga semua kriteria tersebut dapat diobservasi 

selama siswa melaksanakan tugas. 

d. Definisikan dengan jelas kriteria kemampuan yang akan diukur 

berdasarkan kemampuan siswa yang harus diamati (observable) atau 

karakteristik produk yang dihasilkan. 

e. Urutkan kriteria kemampuan yang akan di ukur berdasarkan urutan 

yang dapat diamati. 

f. Kalau ada, periksa kembali dan bandingkan dengan kriteria 

kemampuan yang sudah dibuat sebelummya oleh orang lain di 

lapangan. 

 

Dari langkah-langkah diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam setiap 

pelaksanaan asesmen proses belajar harus dibuat secara rinci. Memerlukan 

persiapan yang baik sebelum melaksanakan pembelajaran supaya tujuan yang 

diharapkan mampu tepat sasaran. 

 

2.1.2 Pendekatan Sains Teknologi Masyarakat (STM) 

Sains Teknologi Masyarakat dapat disebut juga dengan STM yang 

merupakan pendekatan terpadu antara sains, teknologi, dan isu yang ada di 

masyarakat. Menurut Iim Wasliman dalam (Hidayati, dkk : 2010) istilah 

Sains Teknologi Masyarakat (STM) pertama kali diciptakan oleh John 

Ziman dalam bukunya “Teaching and Learning About Science and Society” 
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Ia mengemukakan bahwa konsep-konsep dan proses sains seharusnya sesuai 

dengan kehidupan siswa sehari-hari. Adapun tujuan pendekatan STM adalah 

menghasilkan peserta didik yang cukup memiliki bekal pengetahuan, 

sehingga mampu mengambil keputusan penting tentang masalah-masalah 

dalam masyarakat serta mengambil tindakan tindakan sehubungan dengan 

keputusan yang telah diambilnya. 

Sejalan dengan pengertian tersebut, The National Science Teachers 

Association (NSTA), mendefinisikan STM sebagai belajar dan mengajar 

sains dalam konteks pengalaman manusia. Yager et.al (Sukri, 2000), 

mendefinisikan STM mencakup tujuan, kurikulum, asessmen dan khususnya 

mengenai pengajaran. Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para 

tokoh, pada prinsipnya yang menjadi dasar apa yang dilakukan oleh 

program STM adalah menghasilkan warga negara yang memiliki 

pengetahuan yang cakap sehingga mampu membuat keputusan-keputusan 

yang krusial (kreatif dan strategis) tentang masalah dan isu-isu mutakhir dan 

mengambil tindakan sesuai dengan keputusan yang dibuatnya tersebut 

(Gilberti, -). 

Dari definisi-definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli dapat 

disimpulkan bahwa STM merupakan pendekatan terpadu antara sains, 

teknologi, dan masyarakat yang mencakup tujuan, kurikulum, asesmen di 

dalamnya. Dengan pendekatan STM diharapkan mampu menciptakan siswa 

yang mampu mengungkapkan ide-ide yang berkaitan dengan isu-isu di 

dalam masyarakat. Siswa juga diharapkan mampu membuat keputusan yang 

kreatif dan aktif mengenai masalah yang ada di dalam masyarakat. 

Melalui proses pembelajaran STM akan mengantarkan siswa untuk melihat 

ilmu sebagai dunianya, siswa akan mengenal dan memiliki pengalaman. STM 

dengan teknologinya berusaha menjembatani antara ilmu dan masyarakat. 

Penerapan ilmu sudah saatnya terus dikembangkan agar apa yang diperoleh di 

bangku sekolah tidak lagi hanya sebatas pengetahuan yang sulit dipahami karena 

hanya berupa konsep-konsep abstrak, sehingga sulit diterapkan di masyarakat 

(Hidayati, dkk. : 6-30). 

Secara umum pembelajaran dengan menggunakan pendekatan STM 

memiliki beberapa karakteristik, seperti yang dikemukakan oleh Yager dalam 

(Hidayati : 2010) adalah sebagai berikut: 

1. Identifikasi masalah-masalah setempat yang memiliki kepentingan dan 

dampak 

2. Penggunaan sumber daya setempat (manusia, benda, lingkungan) untuk 

mencari informasi yang dapat digunakan dalam memecahkan masalah 

3. Keterlibatan siswa secara aktif dalam mencari informasi yang dapat 

diterapkan untuk memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan 

sehari-hari 
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4. Penekanan pada keterampilan proses dimana siswa dapat menggunakan 

dalam memecahkan masalah 

5. Kesempatan bagi siswa untuk  berperan sebagai warga negara dimana ia 

mencoba untuk memecahkan masalah-masalah yang telah diidentifikasi 

6. Identifikasi bagaimana sains dan teknologi berdampak kepada 

masyarakat di masa depan 

7. Kebebasan atau otonomi dalam proses belajar. 

Menurut William H. Cartwright (dalam Hidayati dkk, 2010), 

menyatakan bahwa ilmu alam dan ilmu sosial mempunyai kaitan erat dan 

tidak dapat dipisahkan. Dampak ilmu alam kepada masyarakat merupakan 

fenomena sosial. Pengaruh kemajuan ilmiah dan teknologi pertanian, 

kesehatan, dan perang juga berpengaruh terhadap masyarakat. Inipun juga 

merupakan fenomena sosial. Pemikiran ilmiah akan berpengaruh terhadap 

alam di mana masyarakat bertempat tinggal. Dengan kenyataan di atas maka 

kita harus menyadari bahwa memang ada kaitan erat antara ilmu alan 

dengan ilmu pengetahuan sosial. 

Pendekatan STM ini merupakan upaya untuk menyiapkan peserta didik yang 

memiliki kemampuan intelektual, emosinal, spiritual, dan sosial yang bermutu 

tinggi. Dengan demikian tanggung jawab siswa sebagai warga masyarakat 

dituntut kesediaannya untuk mengambil tindakan melalui instrumen-instrumen 

demokratis untuk mengontrol kekuatan teknologi baik kepada manusia maupun 

kepada alam, yang merupakan unsur penting bagi keberadaan manusia. 

Agar pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan STM dapat berhasil 

dengan baik, maka diperlukan langkah-langkah dalam pembelajaran. Adapun 

tahap-tahap implementasi pendekatan STM (dalam hidayati dkk, 2010) dalam 

pembelajaran sebagai berikut. 

1. Tahap apersepsi (inisiasi, invitasi, dan eksplorasi) yang mengemukakan 

isu/masalah aktual yang ada di masyarakat. 

2. Tahap pembentukan konsep, yaitu siswa membangun atau 

mengkonstruksi pengetahuan sendiri melalui observasi, eksperimen, 

dan diskusi. 

3. Tahap aplikasi konsep atau penyelesaian masalah, yaitu menganalisis 

isu/masalah yang telah dikemukakan di awal pembelajaran berdasar 

yang telah dipahami siswa. 

4. Tahap pemantapan konsep, dimana guru memberikan pemahaman 

konsep agar tidak terjadi kesalahan konsep pada siswa. 

5. Tahap evaluasi, dapat berupa evaluasi proses maupun evaluasi hasil. 

Langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran menggunakan pendekatan 

STM, Yager (dalam Sutarno, 2007 : 9.19) menyarankan hendaknya dalam belajar 

menggunakan strategi konstruktivisme. Yager mengorganisasikan strategi 
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konstruktivisme dalam pengajaran sains dalam STM ke dalam 4 tahap, yaitu tahap 

invitasi, tahap eksplorasi, tahap penjelasan dan solusi, dan tahap pengambilan 

tindakan. 

Pada tahap pertama dalam pembelajaran (invitasi), siswa didorong agar 

mengemukakan pengetahuan awalnya tentang konsep yang akan dibahas. 

Bila perlu guru memancing dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan 

problematis tentang fenomena yang sering ditemui sehari-hari dengan 

mengkaitkan konsep-konsep yang akan dibahas. Siswa diberi kesempatan 

untuk mengkomunikasikan, mengilustrasikan pemahamannya tentang 

konsep itu. 

Pada tahap kedua (eksplorasi), siswa diberi kesempatan untuk 

penyelidikan dan menemukan konsep melalui pengumpulan, 

pengorganisasian, penginterpretasikan data dalam suatu kegiatan yang telah 

dirancang oleh guru secara berkelompok/individu siswa melakukan kegiatan 

dan diskusi. Secara keseluruhan, tahap ini akan memenuhi rasa 

keingintahuan siswa tentang fenomena disekelilingnya. 

Tahap ketiga (penjelasan dan solusi), saat siswa memberikan 

penjelasan dan solusi yang didasarkan pada hasil observasinya ditambah 

dengan penguatan guru, maka siswa dapat menyampaikan gagasan, 

membuat model, membuat penjelasan baru, membuat solusi, memadukan 

solusinya dengan teori dari buku, membuat rangkuman dan kesimpulan. 

Siswa membangun pemahaman baru tentang konsep yang sedang dipelajari. 

Hal ini menjadikan siswa tidak ragu-ragu tentang konsepsinya. 

Pada tahap keempat (pengambilan tindakan), siswa dapat membuat 

keputusan, menggunakan pengetahuan dan keterampilan, berbagi informasi 

dan gagasan, mengajukan pertanyaan lanjutan, mengajukan saran baik bagi 

individu maupun masyarakat yang berhubungan dengan pemecahan 

masalah. 

Dari penjelasan beberapa ahli tersebut, langkah-langkah pelaksanaan 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan Sains Teknologi Masyarakat 

(STM) dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Tahap inisiasi 

Siswa menyimak materi tentang isu atau masalah sosial yang ada di 

masyarakat. 

2. Tahap invitasi 

Guru memberikan pertanyaan mengenai masalah fenomena sosial, siswa 

merespon pertanyaan mengenai masalah fenomena sosial. 

3. Tahap eksplorasi 
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Pengumpulan data melalui menyimak, mendengar, diskusi, eksperimen, 

wawancara, dan observasi. 

4. Tahap penyelesaian 

Siswa menganalisis/mengorganisasikan data. 

5. Tahap interpretasi 

Siswa menyampaikan gagasan dalam diskusi, membuat model, membuat 

penjelasan baru, membuat solusi, memadukan solusinya dengan teori dari 

buku, membuat rangkuman, dan kesimpulan. 

6. Tahap evaluasi 

Siswa melakukan diskusi, presentasi, dan evaluasi penilaian hasil serta 

guru memberikan pemahaman konsep. 

 

2.1.3 Ilmu Pengetahuan Sosial 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran 

yang diberikan mulai dari SD/MI/SDLB sampai SMP/MTs/SMPLB. 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. Melalui mata pelajaran 

IPS, peserta didik diarahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia 

yang demokratis, dan bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta 

damai. 

Pada dasarnya Mulyono Tj. dalam Hidayati, dkk (2010) 

memberikan batasan IPS merupakan suatu pendekatan interdisipliner 

(Inter-disciplinary Aproach) dari pelajaran Ilmu-ilmu Sosial. IPS 

merupakan integrasi dari berbagai cabang Ilmu-ilmu Sosial seperti 

sosiologi, antropologi budaya, psikologi sosial, sejarah, geografi, 

ekonomi, ilmu politik, dan sebagainya. Hal ini lebih ditegaskan lagi 

oleh Saidiharjo dalam Hidayati, dkk (2010) bahwa IPS merupakan 

hasil kombinasi atau hasil pemfusian atau perpaduan dari sejumlah 

mata pelajaran seperti geografi, ekonomi, sejarah, sosiologi, 

antropologi, politik. 

Mata pelajaran yang ada pada IPS tersebut masing-masing memiliki 

ciri-ciri yang sama sehingga mampu dipadukan menjadi satu yaitu IPS. 

Perpaduan dari mata pelajaran tersebut masing-masing mengkaji masalah-
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masalah sosial yang terdapat di dalam masyarakat. Dengan demikian, Ilmu 

Pengetahuan Sosial berinduk pada Ilmu-ilmu Sosial yang ada di dalamnya 

tersebut. Dari pengertian tersebut, teori, konsep, maupun prinsip yang 

diterapkan pada IPS merupakan teori, konsep, dan prinsip yang berlaku di 

dalam Ilmu-ilmu Sosial.  

Pengajaran IPS (social studies), sangat penting bagi jenjang 

pendidikan dasar dan menengah karena siswa yang datang ke sekolah berasal 

dari lingkungan yang berbeda-beda. Pengenalan mereka tentang masyarakat 

tempat mereka menjadi anggota diwarnai oleh lingkungan mereka tersebut. 

Sekolah bukanlah satu-satunya wahana atau sarana untuk mengenal 

masyarakat. Para siswa dapat belajar mengenal dan mempelajari masyarakat 

baik melalui media massa, media cetak maupun media elektronika, misalnya 

melalui acara televisi, siaran radio, membaca koran. 

Mata pelajaran IPS disusun secara sistematis, komprehensif, dan 

terpadu dalam proses pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan 

dalam kehidupan di masyarakat. Dengan pendekatan tersebut diharapkan 

peserta didik akan memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam 

pada bidang ilmu yang berkaitan (Permendiknas No.22 Tahun 2006). 

Dalam wikipedia, Ilmu Pengetahuan Sosial (Inggris:social studies) 

adalah sekelompok disiplin akademis yang mempelajari aspek-aspek yang 

berhubungan dengan manusia dan lingkungan sosialnya. Ilmu ini berbeda 

dengan seni dan humaniora karena menekankan penggunaan metode ilmiah 

dalam mempelajari manusia, termasuk metoda kuantitatif dan kualitatif. 

Istilah ini juga termasuk menggambarkan penelitian dengan cakupan yang 

luas dalam berbagai lapangan meliputi perilaku dan interaksi manusia pada 

masa kini dan masa lalu. Berbeda dengan ilmu sosial secara umum, IPS tidak 

memusatkan diri pada satu topik secara mendalam melainkan memberikan 

tinjauan yang luas terhadap masyarakat. 

IPS yang juga dikenal dengan nama social studies adalah kajian 

mengenai manusia dengan segala aspeknya dalam sistem kehidupan 

bermasyarakat. IPS mengkaji bagaimana hubungan manusia dengan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Inggris
http://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
http://id.wikipedia.org/wiki/Seni
http://id.wikipedia.org/wiki/Humaniora
http://id.wikipedia.org/wiki/Metode_ilmiah
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sesamanya di lingkungan sendiri, dengan tetangga yang dekat sampai jauh. 

IPS juga mengkaji bagaimana manusia bergerak dan memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Dengan demikian, IPS mengkaji tentang keseluruhan kegiatan 

manusia. 

IPS atau disebut Pengetahuan Sosial pada kurikulum 2004, 

merupakan satu mata pelajaran yang diberikan sejak SD dan MI sampai SMP 

dan MTs. Untuk jenjang SD dan MI Pengetahuan Sosial memuat materi 

Pengetahuan Sosial dan Kewarganegaraan. Melalui pengajaran Pengetahuan 

Sosial, siswa diarahkan, dibimbing, dan dibantu untuk menjadi warga negara 

Indonesia dan warga dunia yang efektif. Untuk menjadi warga negara 

Indonesia dan warga dunia yang efektif merupakan tantangan berat, karena 

masyarakat global selalu mengalami perubahan setiap saat. Oleh karena itulah 

Pengetahuan Sosial dirancang untuk membangun dan merefleksikan 

kemampuan siswa dalam kehidupan bermasyarakat yang selalu berubah dan 

berkembang secara terus menerus. 

Salah satu fungsi pengajaran IPS adalah mentransmisikan 

pengetahuan dan pemahaman tentang masyarakat berupa fakta-fakta dan ide-

ide kepada anak. Selain itu juga mengembangkan rasa kontinuitas dan 

stabilitas, memberikan informasi dan teknik-teknik sehingga mereka dapat 

ikut memajukan masyarakat sekitarnya. 

Dalam Permendiknas No. 22 tahun 2006 bahwa mata pelajaran IPS 

bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut.  

1) Mengenal  konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan  

masyarakat dan lingkungannya 

2) Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa 

ingin tahu,  inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam 

kehidupan sosial 

3) Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan  

4) Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan 

berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, 

nasional, dan global. 

Berbagai penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Ilmu 

Pengetahuan Sosial adalah kajian mengenai manusia dan segala sesuatunya 
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yang meliputi Sejarah, Geografi, Ekonomi, dan sosiologi. Ilmu Pengetahuan 

Sosial ini berkaitan dengan lingkungan sekitar, dan sejarahnya. Pembelajaran 

IPS sangat penting bagi seseorang. Dalam pelajaran ini dimaksudkan supaya 

siswa dapat mengenal konsep-konsep yang ada di sekitarnya, dapat berfikir 

kritis, memiliki komitmen nilai-nilai sosial, dan mampu bersosialisasi dengan 

orang lain.  

IPS merupakan hasil integrasi dari ilmu-ilmu sosial (sejarah, 

geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi) harus mampu mensintesiskan 

konsep yang relevan antara ilmu-ilmu sosial tersebut. Selain itu kiranya perlu 

dimasukan unsur-unsur pendidikan dan masalah-masalah sosial dalam hidup 

bermasyarakat. Dengan demikian IPS dapat mengcounter berbagai 

permasalahan sosial yang ditimbulkan oleh perkembangan sains dan 

teknologi. IPS dapat dijadikan media dalam memberikan pemahaman tentang 

sains dan teknologi dalam kehidupan manusia. 

Pencapaian tujuan IPS yang telah dijelaskan diatas dapat dicapai 

oleh siswa yang disebut dengan Standar Kompetensi (SK) dan dirinci ke 

dalam Kompetensi Dasar (KD). Kompetensi dasar ini merupakan standar 

minimum yang secara nasional harus dicapai oleh siswa dan menjadi acuan 

dalam pengembangan kurikulum di setiap satuan pendidikan. SK dan KD 

untuk mata pelajaran IPS yang ditujukan bagi bagi siswa kelas IV pada 

semester II adalah sebagai berikut :  
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Tabel 2.1 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Pembelajaran IPS Kelas IV 

Semester II 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

2. Mengenal sumber daya 

alam, kegiatan ekonomi, 

dan kemajuan teknologi 

di lingkungan 

kabupaten/kota dan  

provinsi 

2.1 Mengenal aktivitas ekonomi yang 

berkaitan dengan sumber daya alam dan 

potensi lain di daerahnya 

2.2 Mengenal  pentingnya koperasi dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

2.3 Mengenal perkembangan teknologi 

produksi, komunikasi,  dan transportasi 

serta pengalaman menggunakannya 

2.4 Mengenal permasalahan sosial di 

daerahnya 

 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Standar Kompetensi : 

2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan 

teknologi dilingkungan kabupaten/kota dan provinsi. 

Kompetensi Dasar : 

2.3 Mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan 

transportasi serta pengalaman menggunakannya. 

 

2.2 Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian ini tidak lepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang 

relevan dilaksanakan saat ini. 
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Penelitian oleh Amrih Wicaksono Adi (2012). Pengaruh Pendekatan 

Sains Teknologi Masyarakat (STM) Terhadap Hasil Belajar IPS Siswa Kelas IV 

SD Negeri Mangunsari Salatiga Semester 2 Tahun Ajaran 2011/2012. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah pengaruh positif signifikan 

pendekatan STM terhadap hasil belajar IPS siswa kelas IV SD Negeri Mangunsari 

Salatiga semester 2 tahun ajaran 2011/2012. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

eksperimen dengan desain Two Group Posttest Only. Unit penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV di SD Negeri 

Mangunsari 04 Salatiga sebanyak 32 siswa sebagai kelompok eksperimen dan 

seluruh siswa kelas IV di SD Negeri Mangunsari 07 sebanyak 37 siswa sebagai 

kelompok kontrol. Teknik pengumpulan data menggunakan tes dan non tes. 

Bentuk tes berupa pilihan ganda dan uraian, sedangkan bentuk non tes adalah 

menyimak, diskusi presentasi dan lembar kerja siswa. Teknik analisis yang 

digunakan adalah analisis beda rerata (uji t) hasil belajar IPS dari kelompok 

eksperimen dan kontrol pada taraf signifikansi 5% (α = 0,05). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata dari hasil belajar kelompok 

eksperimen dan kontrol. Hal ini ditunjukkan dengan perolehan rata-rata skor hasil 

belajar kelompok eksperimen adalah 90,75 dan ratarata skor hasil belajar 

kelompok kontrol adalah 80,05. Selisih rata-rata kelompok eksperimen dan 

kontrol sebesar 10,7. Hasil perhitungan uji T diperoleh nilai t hitung > t tabel 

(8,299 > 1,996) dan taraf signifikansi < 0,05 (0,000 < 0,05), itu hipotesis diterima. 

Maka, hipotesis yang berbunyi ada pengaruh positif signifikan pendekatan Sains 

Teknologi Masyarakat(STM) terhadap hasil belajar IPS siswa kelas IV SD Negeri 

Mangunsari Semester 2 Tahun Ajaran 2011/2012 terbukti. Berdasarkan hasil 

penelitian disarankan supaya guru dalam pembelajaran IPS menggunakan 

pembelajaran dengan pendekatan STM sebagai salah satu solusi untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. Pembelajaran dengan pendekatan STM perlu 

dikembangkan oleh guru di sekolah agar siswa dapat belajar secara kontekstual 

dan memecahkan permasalahan berkaitan dengan perkembangan teknologi yang 

sesuai dengan realita kehidupannya. 
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Penelitian oleh Sulistiyah Larasfitri (2010). Peningkatan Hasil Belajar 

IPA Melalui Pendekatan Sains Teknologi dan Masyarakat (STM) Pada Siswa 

Kelas III SDN Lesanpuro 4 Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Program 

SI PGSD, Jurusan Kependidikan Sekolah Dasar dan Pra Sekolah Universitas 

Negeri Malang.  Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa pada 

umumnya guru IPA di Sekolah Dasar hanya terpaku pada penggunaan metode 

ceramah, penggunaan pendekatan pembelajaran berpengaruh pada hasil belajar 

siswa. Hal ini terbukti dari hasil observasi yang dilakukan, dengan hanya 

menggunakan metode ceramah hasil belajar siswa masih rendah, banyak yang 

belum mencapai ketuntasan belajar dan aktivitas siswa cenderung pasif. Sebagai 

upaya meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa diperlukan berbagai metode 

dan pendekatan lain yang bervariasi yang dapat dijadikan alternatif pengganti 

metode ceramah. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan hasil belajar 

IPA siswa kelas III SDN Lesanpuro 4 Kota Malang sebelum diterapkan 

pendekatan pembelajaran   Sains   Teknologi  dan Masyarakat (STM); (2) 

mendeskripsikan aktivitas belajar IPA  setelah diterapkan pendekatan 

pembelajaran   Sains   Teknologi  dan Masyarakat (STM); (3) mendeskripsikan 

pendekatan pembelajaran   Sains  Teknologi  dan Masyarakat (STM) dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA. Rancangan penelitian 

ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas model Kemmis dan Mc Taggart 

melalui dua siklus (siklus I dan II). Subyek penelitian ini adalah siswa kelas III A 

SDN Lesanpuro 4 dengan jumlah siswa 39 orang. Teknik pengumpulan data 

menggunakan observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Analisis data yang 

dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian siklus I menunjukkan bahwa 

pembelajaran dengan pendekatan STM mampu meningkatkan aktivitas dan 

prestasi belajar siswa. Pada siklus I aktivitas belajar siswa bisa mencapai 75,2% 

meningkat pada siklus II menjadi 85,5% dan prestasi belajar siswa pada siklus I 

dengan rata- rata sebesar 66,3 meningkat pada siklus II menjadi 81,7. Berdasarkan 

hasil penelitian ini disarankan kepada guru IPA hendaknya menerapkan 

pendekatan pembelajaran  STM sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan 
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aktivitas dan hasil belajar siswa di kelas dengan menyesuaikan materi yang 

dipelajari. 

Penelitian oleh Nurjanah (2012). Penerapan Pendekatan Sains 

Teknologi Masyarakat (STM) untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa dalam 

Pembelajaran IPA Materi Sumber Daya Alam dan Pelestariannya Penelitian 

Tindakan Kelas di SDN 6 Cibogo Kelas III Semester II Tahun Ajaran 2011/2012 

Kec. Lembang Kab. Bandung Barat, S1 PGSD Universitas Pendidikan Indonesia. 

Penelitian ini dilatar belakangi realitas di lapangan pada pembelajaran IPA masih 

menunjukkan sejumlah kelemahan, terutama di sekolah-sekolah yang belum 

berkembang. Diantaranya dalam pembelajaran guru menjelaskan IPA hanya 

sebatas produk jarang pada keterampilan proses dengan alasan banyaknya materi 

yang harus disampaikan. Sehingga pembelajaran berpusat pada guru dan aktivitas 

siswa cenderung pasif. Akibatnya pembelajaran IPA menjadi tidak bermakna dan 

terkesan sulit, hal ini ditunjukkan dengan hasil belajar siswa masih banyak yang 

belum memenuhi KKM, dari target nilai yang diharapkan hanya 60. Sains 

Teknologi Masyarakat (STM) sebagai suatu pendekatan merupakan cara pandang 

untuk memecahkan permasalahan dalam pendidikan sains. Berdasar permasalahan 

di atas, maka tujuan yang hendak dicapai adalah: (1) untuk mendapatkan 

gambaran tentang perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan penerapan pendekatan STM dan (2) untuk mendapatkan gambaran 

bagaimana peningkatan hasil belajar siswa setelah menggunakan penerapan 

pendekatan STM pada pembelajaran IPA materi Sumber Daya Alam dan 

Pelestariannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) yang mengadaptasi model Kemmis & Mc Tagart dengan 

tiga siklus dan satu tindakan pada setiap siklusnya. Subjek penelitian ini adalah 

siswa kelas IIIb semester 2 SDN. 6 Cibogo Kec. Lembang Kab. Bandung Barat 

yang berjumlah 35 orang. Hasil penelitian dengan penerapan pendekatan STM 

pada pembelajaran IPA materi SDA dan Pelestariannya menunjukkan adanya 

peningkatan proses dan hasil belajar siswa, terlihat siswa antusias dan senang 

dalam belajarnya, begitupun perolehan nilai rata-rata siswa pada siklus I mencapai 

63,10 dan 66% sudah KKM. Pada siklus II yaitu perolehan nilai rata-rata siswa 



22 

 

 

mencapai 76,09 dan 87,5% sudah KKM. Dan pada siklus III perolehan nilai rata-

rata siswa mencapai 80 dengan 96,7% siswa sudah KKM dari target menjadi 65. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan pendekatan 

STM dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA materi 

Sumber Daya Alam dan Pelestariannya. Untuk itu disarankan kepada guru dapat 

mencoba mengkaji dan mengimplementasikan penerapan pendekatan STM pada 

materi lainnya ataupun mata pelajaran lainnya dalam upaya meningkatkan kualitas 

proses dan hasil belajar siswa 

I Ketut Susila. 2012. Pengembangan Instrumen Penilaian Unjuk Kerja 

(Performance Assesment) Laboratorium Pada Mata Pelajaran Fisika Seuai 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SMA  Kelas X Kabupaten Gianyar Bali. 

Penelitian pengembangan ini memiliki tujuan utama untuk menghasilkan alat atau 

prosedur penilaian yang valid, reliabel dan praktis. Instrumen penilaian unjuk 

kerja laboratorium fisika diujicobakan pada siswa SMA kelas X tahun akademik 

2011/2012. Pelaksanaan ujicoba melibatkan sampel penilai (rater) 7 orang guru 

fisika. Sedangkan untuk data uji coba kegiatan praktikum dilaboratorium, 

ditentukan dengan menggunakan teknik sampel random sederhana. Analisis data 

dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut. Pertama melalui analisis data 

kebutuhan diperoleh informasi bahwa aspek-aspek dalam instrumen penilaian 

unjuk kerja laboratorium fisika adalah: mempersiapkan praktikum, melaksanakan 

praktikum dan melaporkan hasil praktikum. Kedua kisi-kisi instrumen yang terdiri 

dari 10 butir, setelah diujicobakan tetap dipertahankan karena ke-10 butir adalah 

valid. Ketiga menurut masukan para ahli, rubrik penilaian perlu diperbaiki, 

sehingga setelah diujicobakan rubrik mengalami perubahan pada beberapa butir 

instrumen terutama pada bagian deskriptornya. Keempat hasil uji validitas isi 

yang dianalisis menggunakan formula Gregory diperoleh validitas hitung 1,00. 

Kelima data uji validitas butir (empirik) , dianalisis menggunakan formula 

Product Moment, diperoleh hasil koefisien korelasi semua butir instrumen lebih 

besar dari koefisien kerelasi tabel untuk taraf sinifikansi 5% , atau semua butir 

dinyatakan valid. Keenam data uji coba reliabilitas konsistensi antar penilai 

(rater), dianalisis menggunakan formula Ebel, diperoleh nilai hitung koefisien 
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reliabilitas 0,82 yang tergolong reliabilitas sangat tinggi. Ketujuh data uji coba 

reliabilitas konsistensi internal instrumen, dianalisis menggunakan formula Alpha 

Cronbach, diperoleh nilai hitung koefisien reliabilitas 0,82 yang tergolong 

reliabilitas sangat tinggi. Kedelapan kepraktisan instrumen dianalisis dengan 

formula Skor T diperoleh rata-rata skor 50,00 (tergolong  praktis). Hasil penelitian 

dan pengembangan instrumen penilaian unjuk kerja laboratorium sebagaimana 

hasil uji coba tersebut diatas, menunjukan bahwa semua butir instrumen adalah 

valid, nilai reliabilitas antar penilai (rater) sangat tinggi, reliabilitas internal 

instrumen sangat tinggi dan praktis untuk digunakan. Ini berarti instrumen 

penilaian unjuk kerja laboratorium bidang fisika yang dikembangkan telah 

memenuhi syarat validitas, reliabilitas dan kepraktisan, sebagai alat evaluasi yang 

dapat digunakan lebih lanjut oleh para guru fisika di Sekolah Menengah Atas ( 

SMA ).  

Hasil penelitian yang selanjutnya oleh I Wayan Sadia. Pengembangan 

Instrumen Penilaian unjuk Kerja Penelitian Ilmiah dan Kegiatan laboratorium. 

Rumpun Pembelajaran sains. Nyoman Dantes, dan I Wayan Subagia Program  

Pascasarjana Universitas  Pendidikan Ganesha. Penelitian ini difokuskan pada 

penyusunan instrumen penilaian berbasis kelas (PBK) yang meliputi (1) penilaian 

unjuk kerja penelitian ilmiah, dan (2) penilaian unjuk kerja kegiatan laboratorium 

dan pengujian validitas serta efektivitas instrumen dalam skala regional.  Langkah 

pengujian intrumen penilaian diawali dengan pengujian oleh tim pakar guna 

memperoleh justifikasi konseptual dengan melibatkan tiga orang akar pendidikan 

Sains. Selanjutnya naskah intrumen penilaian unjuk kerja penelitian ilmiah dan 

penilaian unjuk kerja kegiatan laboratorium yang telah direvisi berdasarkan 

masukan tim pakar, divalidasi lagi dengan melibatkan 20 orang guru Sains 

(praktisi) guna memperoleh justifikasi kecocokan indikator dan kecocokan rubrik 

penskoran, serta efektivitas instrumen secara empirik. Hasil analisis data 

menunjukkan (1) Ada beberapa tahapan yang perlu dilalui dalam penyusunan 

rubrik penskoran dan format penilaian, yaitu (a) mencermati dan menganalisis 

kompetensi yang akan diukur ketercapaiannya, (b) menjabarkan kompetensi dasar 

ke dalam beberapa indikator, (c) melakukan seleksi terhadap tugas-tugas belajar 
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(learning task) yang bersesuaian dengan masing-masing indikator, (d) menulis 

naskah dan format penilaian; (2) Hasil analisis data uji pakar menunjukkan bahwa 

koefisien reliabilitas instrumen penilaian unjuk kerja penelitian ilmiah 0,978, dan 

koefisien reliabilitas penilaian unjuk kerja kegiatan laboratorium adalah 1,00. Hal 

ini berarti bahwa instrumen penilaian unjuk kerja penelitian ilmiah dan penilaian 

unjuk kerja kegiatan laboratorium secara konseptual sudah layak untuk 

digunakan; (3) Hasil  analisis data uji  empirik dengan  melibatkan  20 orang  guru  

Sains  sebagai praktisi, menunjukkan bahwa seluruh (100%) responden 

menyatakan indikator dan rubrik pemberian skornya cocok, demikian juga untuk 

penilaian unjuk kerja kegiatan laboratorium; dan (4) Unjuk kerja siswa dalam 

penelitian ilmiah maupun dalam kegiatan laboratorium berkategori baik. 

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, perangkat penilaian unjuk kerja penelitian 

ilmiah dan penilaian unjuk kerja kegiatan laboratorium agar digunakan oleh para 

guru Sains dalam proses pembelajaran.  Berdasarkan hasil pengembangan yang 

telah dilaksakan diatas maka penelitian ini akan menggunakan intrumen penilaian 

unjuk kerja. Berdasarkan pengembangan diatas instrumen penilaian unjuk kerja 

layak digunakan karena cocok untuk meningkatkan keaktifan siswa. 

Penelitian selanjutnya oleh Dicki Iqman Primadani (2012). Penerapan 

Model Pembelajaran Sains Teknologi Masyarakat (STM) Untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar Siswa Pada Pembelajaran IPA Tentang Sumber Daya Alam Di 

Kelas IV SDN Pasir Ipis Kabupaten Bandung Barat Semester Ii Tahun Ajaran 

2011-2012. Penelitian ini dilatarbelakangi rendahnya nilai hasil belajar IPA 

tentang sumber daya alam, hal ini ditandai siswa yang mencapai KKM baru 

mencapai 11,75%, dengan KKM 60. Demikian pula cara guru melaksanakan 

pembelajaran masih bersifat konvensional yaitu hanya menggunakan metode 

ceramah. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran penerapan model 

STM dalam pembelajaran IPA tentang SDA. Adapun tujuan khusus penelitian ini 

adalah: (1) memperoleh gambaran perencanaan model STM dalam pembelajaran 

IPA tentang SDA (2) memperoleh gambaran pelaksanaan model STM dalam 

pembelajaran IPA tentang SDA dan (3) memperoleh gambaran hasil belajar siswa 

setelah menggunakan model STM dalam pembelajaran IPA tentang SDA. Metode 
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yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

yang mengadaptasi model Kemmis & Mc. Taggart dengan tiga siklus, yang pada 

setiap siklusnya dilakukan satu tindakan. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 

IV semester II SDN Pasir Ipis yang berjumlah 34 orang. Hasil penelitian dengan 

menggunakan model STM pada pembelajaran IPA menunjukan adanya 

peningkatan aktivitas dan hasil pembelajaran, berdasarkan: (1) perencanaan 

pembelajaran disusun dengan menggunakan model STM yang pembelajarannya 

dilakukan melalui tahap invitasi, eksplorasi, penjelasan dan solusi dan tindakan 

(2) aktivitas belajar siswa meningkat terlihat dari antusias siswa dalam melakukan 

Tanya jawab, pengamatan dan diskusi. dan hasil belajara siswa meningkat terlihat 

dari perolehan nilai siswa dalam pembelajaran IPA tentang SDA. Pada siklus 

pertama nilai rata-rata siswa mencapai 38,99. Pada siklus kedua mengalami 

peningkatan dengan nilai rata-rata mencapai 53,44. Pada silus ketiga mengalami 

peningkatan dengan nilai rata-rata mencapai 77,19 atau sebanyak 93,75% siswa 

yang mencapai nilai KKM. Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan 

bahwa penggunaan model STM dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran IPA tentang SDA. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ada beberapa 

saran yang hendak disampaikan, antara lain: (1) guru diharapkan dapat mencoba 

mengkaji dan mengimplementasikan model pembelajaran tersebut tentang pokok 

bahasan lainnya pada pembelajaran IPA dalam upaya meningkatkan aktivitas dan 

hasil pembelajaran IPA, (2) dengan terjalinnya hubungan sosial diantara siswa, 

guru diharapkan dapat membaurkan kembali kelompok siswa agar diantara semua 

siswa dapat terjalin hubungan yang baik dalam proses pembelajaran. 

Berdasarkan analisis judul yang pernah digunakan pada penelitian di atas 

bahwa dengan menggunakan pendekatan Sains Teknologi Masyarakat (STM) 

dapat meningkatkan unjuk kerja siswa. Dengan analisis tersebut maka akan 

dilakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan Sains Teknologi 

Masyarakat (STM) sebagai usaha meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas V 

SD Negeri 2 Kajengan semester II Tahun Pelajaran 2012/2013. 

 

2.3 Kerangka Berfikir  
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Pembelajaran IPS pada kelas IV di SD Negeri 2 Kajengan tergolong 

masih konvensional. Dalam kegiatan belajar mengajar, guru masih banyak 

menggunakan metode ceramah untuk menyampaikan materi pembelajaran. 

Dengan belajar yang seperti ini, siswa menjadi kurang bersemangat dalam belajar 

di dalam kelas. Proses pembelajaran dengan menggunakan ceramah dan 

penugasan saja dirasa kurang mencukupi untuk meningkatkan unjuk kerja yang 

maksimal.  

Keberhasilan kegiatan pembelajaran sangat dipengaruhi oleh pendekatan 

yang digunakan, model dan pembelajaran yang baik yaitu sesuai dengan 

karakteristik materi dan karakteristik siswa. Untuk memberikan ketertarikan dan 

suasana menyenangkan kepada siswa, maka salah satu cara yang dapat ditempuh 

adalah dengan menciptakan sesuatu yang baru dalam mengajar. Guru harus lebih 

inovatif dan kreatif dalam mengajar. Untuk itu diperlukan pendekatan 

pembelajaran yang lain, salah satunya dengan pendekatan Sains Teknologi 

Masyarakat (STM). Melalui pendekatan Sains Teknologi Masyarakat (STM), 

siswa dituntut untuk berani bekerjasama dengan siswa lain untuk memecahkan 

suatu permasalahan yang ada di kehidupan masyarakat. 

Melalui penggunaan pendekatan pembelajaran yang tepat dan efektif 

diharapkan terjadi perubahan sikap dan keaktifan dalam unjuk kerja siswa, dalam 

hal ini peningkatan unjuk kerja yang disebabkan penggunaan pendekatan Sains 

Teknologi Masyarakat (STM) dalam pelaksanaan proses pembelajaran IPS 

khususnya pada siswa kelas 4 SD Negeri 2 Kajengan, Kecamatan Todanan, 

Kabupaten Blora. 
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Gambar 2.1 Kerangka berpikir pembelajaran IPS dengan pendekatan Sains 

Teknologi Masyarakat 

2.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berfikir seperti yang telah 

diuraikan, diajukan hipotesis tindakan sebagai berikut : peningkatan unjuk kerja 

dalam pembelajaran IPS dapat dicapai melalui pendekatan Sains Teknologi 

Masyarakat (STM) pada siswa kelas 4 SD Negeri 2 Kajengan, Kecamatan 

Todanan, Kabupaten Blora Semester 2 Tahun 2012/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


