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ABSTRAK 

 

Putri, Dian Kartika. 2015. Keefektifan Penggunaan Model Mind Mapping dalam 

Pembelajaran IPS pada Siswa Kelas III Sekolah Dasar Negeri 1 Kramat 

Kabupaten Purbalingga. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: 

Drs. Akhmad Junaedi, M.Pd.  

Kata Kunci: hasil belajar, IPS, model pembelajaran Mind Mapping 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan hasil 

belajar IPS siswa kelas III antara yang mendapat model pembelajaran Mind 

Mapping dan yang mendapat pembelajaran konvensional, dan mengetahui bahwa 

hasil belajar siswa kelas III yang mendapat model pembelajaran Mind Mapping 

lebih baik daripada yang mendapat pembelajaran konvensional. Responden dalam 

penelitian ini yaitu siswa kelas III SD Negeri 1 Kramat sebagai kelas eksperimen, 

dan siswa kelas III SD Negeri 1 Tunjungmuli sebagai kelas kontrol. Populasi 

dalam penelitian ini sebanyak 60 siswa. 

Teknik sampling yang digunakan yaitu porportionate startified random 

sampling. Berdasarkan tabel Krecjie dengan taraf signifikansi 5%, diperoleh 

sampel sebanyak 51 siswa, kelas ekperimen 23 siswa, dan kelas kontrol 28 siswa. 

Desain eksperimen yang digunakan dalam penelitian ialah quasi experimental 

dengan bentuk nonequivalent control group. Analisis statistik yang digunakan 

yaitu korelasi product moment untuk uji validitas, dan cronbach’s alpha untuk uji 

reliabilitas. Metode Lilliefors untuk menguji normalitas data, Levene’s test untuk 

uji homogenitas, dan independent samples t test untuk uji hipotesis. Semua 

penghitungan diolah dengan menggunakan SPSS versi 20. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis data hasil belajar siswa, diperoleh data 

thitung 3,302 dengan signifikansi 0,002 dan ttabel 2,010. Hasil pengujian 

menunjukkan bahwa thitung > ttabel (3,302 > 2,010) dan signifikansinya 0,002<0,05. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar 

siswa antara yang menggunakan model pembelajaran Mind Mapping dan yang 

menggunakan pembelajaran konvensional. Berdasarkan pengujian keefektifan 

model dengan one sample t test, diperoleh data thitung 4,772, dan signifikansinya 

0,000 serta harga ttabel 2,074. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai thitung > 

ttabel (4,772 > 2,074), dan signifikansinya 0,000<0,05. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajaran Mind Mapping efektif meningkatkan 

hasil belajar siswa. Oleh karena itu, model pembelajaran Mind Mapping 

hendaknya diterapkan dalam proses pembelajaran, sehingga hasil pembelajaran 

menjadi lebih optimal.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

Bab pendahuluan akan menjelaskan mengenai: latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, pembatasan masalah dan paradigma penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Uraian sebagai berikut. 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Di era globalisasi, perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

(IPTEK) yang sudah semakin modern harus diimbangi dengan kualitas Sumber 

Daya Manusia (SDM). SDM yang berkualitas akan mampu memanfaatkan 

perkembangan IPTEK semaksimal mungkin. Pendidikan sebagai sarana dan 

wahana yang sangat baik dalam pembinaan SDM yang berkualitas perlu mendapat 

perhatian, penanganan, dan prioritas secara baik oleh pemerintah, pengelola 

pendidikan, dan masyarakat. 

Pendidikan merupakan hak setiap manusia, dan merupakan kewajiban bagi 

manusia untuk mengikuti pendidikan. Berkaitan dengan hak dan kewajiban 

pendidikan bagi setiap manusia, di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang 

Dasar 1945 (Amandemen) Pasal 31 Ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga 

negara Indonesia berhak mendapat pendidikan, selanutnya dalam Ayat 2 juga 

disebutkan bahwa setiap warga negara Indonesia wajib mengikuti pendidikan 
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dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Manusia dengan adanya pendidikan, 

akan mampu mengembangkan pola pikir, dan kemampuan yang dimiliki, 

sehingga bermanfaat bagi dirinya, masyarakat, dan bangsa. 

Hal tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem 

Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Bab I Pasal 1 Ayat 1 bahwa: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 
akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 
bangsa dan negara. 

 

Munib, dkk (2011: 34) juga berpendapat “pendidikan adalah usaha sadar 

dan sistematis, yang dilakukan oleh orang-orang yang diserahi tanggung jawab 

untuk mempengaruhi peserta didik agar mempunyai sifat atau tabiat sesuai dengan 

cita-cita pendidikan”. Lebih lanjut, Rusman (2012: 201) menyatakan bahwa 

pendidikan hendaknya mampu mengondisikan, dan memberikan dorongan untuk 

dapat mengoptimalkan dan membangkitkan potensi siswa, menumbuhkan 

aktivitas serta daya cipta atau kreativitas, sehingga akan menjamin terjadinya 

dinamika di dalam proses pembelajaran. Pendidikan di Indonesia dapat ditempuh 

melalui 3 jalur, yakni pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan 

informal. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan Bab I Pasal 1 Ayat 2, pendidikan formal 

adalah “jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas 

pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi”. Pendidikan 

formal tersebut dapat diselenggarakan melalui sekolah. 

Pada hakikatnya, sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang 

menyediakan banyak kegiatan belajar, sehingga siswa dapat memperoleh 
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pengalaman pendidikan. Pendidikan diharapkan tidak hanya membentuk manusia 

yang bermartabat saja, tetapi juga mampu menjadi pilar peradaban bangsa yang 

bermartabat. Oleh karena itu, pendidikan memiliki peranan penting dalam 

mencapai tujuan  nasional seperti yang tercantum dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(Sisdiknas) Bab II Pasal 3 yaitu: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

 

Demi tercapainya fungsi dan tujuan pendidikan tersebut, maka pendidikan 

di Indonesia harus dilaksanakan sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan. 

Kurikulum dibentuk agar tujuan pendidikan dapat terlaksana dan tercapai tepat 

sasaran. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang 

Sisdiknas Bab I Pasal 1 Ayat 19 menyatakan bahwa: 

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 

tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai 

tujuan pendidikan tertentu. 

 

Kurikulum pendidikan dasar (SD/MI/SLB) dan menengah menurut 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Bab X 

Pasal 37 Ayat 1, wajib memuat 10 mata pelajaran, salah satunya yakni Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS). Susanto (2013: 137) menyatakan bahwa, IPS 

merupakan ilmu pengetahuan yang mengkaji berbagai disiplin ilmu sosial dan 

humaniora, serta kegiatan dasar manusia yang dikemas secara ilmiah dalam 



4 
 

 

rangka memberi wawasan dan pemahaman yang mendalam kepada siswa, 

khususnya di tingkat dasar dan menengah. 

IPS dikenal sebagai mata pelajaran yang memiliki cakupan materi yang 

luas, sehingga pembelajaran IPS harus dikemas dalam pembelajaran yang 

menarik. Proses pembelajaran IPS yang masih berpusat pada guru dan 

memonopoli peran sebagai sumber informasi, sudah sepantasnya diubah dengan 

menerapkan metode atau model pembelajaran yang bervariasi. Hal ini sesuai 

dengan proses pembelajaran yang dimaksudkan dalam Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses yang 

menjelaskan bahwa: 

proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dasar dan 

menengah harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan 

memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan 

ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai 

dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta 

didik. 
 

Kenyataannya, masih banyak guru yang melaksanakan pembelajaran IPS 

dengan menggunakan metode pembelajaran yang cenderung monoton, yaitu 

masih menggunakan pembelajaran konvensional berupa metode ceramah dan 

tanya jawab yang berpusat pada guru. Dalam situasi tersebut, maka peran guru 

dan buku-buku teks masih merupakan sumber belajar yang sangat utama. Siswa 

hanya berperan sebagai objek belajar yang harus bisa menghafal semua materi 

yang telah disampaikan oleh guru. Cara-cara yang demikian cenderung membuat 

siswa lebih bersikap apatis, baik terhadap mata pelajaran itu sendiri maupun 

terhadap gejala-gejala sosial yang terjadi di dalam masyarakat. 
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Metode ceramah memang memudahkan guru dalam menyampaikan materi 

pelajaran, tetapi di sisi lain kurang dapat mengaktifkan siswa dan dapat membuat 

siswa cepat bosan terhadap proses pembelajaran. Terlebih lagi, pembelajaran yang 

menggunakan metode ceramah cenderung mengarahkan siswa untuk mencatat 

materi yang telah atau akan disampaikan oleh guru. Kegiatan pembelajaran yang 

demikian, menurut Windura (2013: 21-3) hanya melibatkan satu belahan otak 

saja, yaitu belahan otak kiri.  Padahal pada kenyataannya, otak mempunyai sifat 

untuk selalu menyeimbangkan kedua belahannya. Sifat menyeimbangkan otak ini 

ditunjukkan saat keadaan sedang jenuh. Ketika siswa yang sudah kelebihan beban 

otak kirinya saat belajar di kelas, maka otak kanan juga akan 

menyeimbangkannya dengan beberapa hal, yaitu: (1) menggambar atau mencoret-

coret apa saja yang sesuai dengan lamunannya; (2) melamunkan sesuatu, 

kemudian mengajak bercerita teman disebelahnya mengenai lamunannya; (3) 

tidak konsentrasi; (4) bosan; (5) mengantuk; dan (6) tidur. Oleh karena itu, guru 

perlu menggunakan metode atau model pembelajaran lain yang dalam proses 

pembelajaran mampu melibatkan kedua belahan otak dalam berpikir, sehingga 

dapat mengingat informasi jauh lebih mudah dan pembelajaran menjadi lebih 

kondusif. 

Permasalahan yang berkaitan dengan pembelajaran IPS juga dialami 

Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Kramat, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten 

Purbalingga khususnya kelas III. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas 

III SD Negeri 1 Kramat pada tanggal 10 Januari 2015 diperoleh informasi bahwa 

hasil belajar siswa pada Ulangan Akhir Semester (UAS) semester gasal tahun 

ajaran 2014/2015 kurang optimal, dari 27 siswa, 33% diantaranya masih 
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mendapatkan nilai di bawah  Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah 

ditentukan yaitu 70. Setelah dianalisis, keadaan demikian didasarkan oleh 

beberapa penyebab, yaitu: (1) model pembelajaran yang digunakan dalam proses 

pembelajaran IPS masih menggunakan metode konvensional, dan berpusat pada 

guru; (2) penggunaan metode pembelajaran lebih menitikberatkan pada aspek 

kognitif saja, sehingga pengembangan aspek afektif, dan psikomotorik siswa 

belum optimal; dan (3) pada pelaksanaan pembelajaran IPS, guru jarang 

menerapkan model pembelajaran yang inovatif, dan masih terfokus pada kegiatan 

siswa yang berupa mencatat, serta menghafal materi pelajaran. 

Berdasarkan permasalahan yang ada pada kelas tersebut, guru dituntut 

harus mempunyai kombinasi metode atau model pembelajaran lainnya, agar 

suasana pembelajaran menjadi lebih baik. Hal tersebut dikarenakan guru 

merupakan subjek yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pendidikan. 

Rusman (2012: 58) menyatakan bahwa pada umumnya guru merupakan faktor 

penentu yang sangat dominan dalam proses pendidikan, karena guru memegang 

peranan dalam proses pembelajaran yang merupakan inti dari proses pendidikan 

secara keseluruhan. Dengan demikian, guru dituntut untuk menguasai berbagai 

kompetensi, salah satunya yaitu kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik 

merupakan kemampuan mengelola pembelajaran yang meliputi pemahaman 

terhadap siswa, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, 

dan pengembangan siswa untuk mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya 

(Chatib, 2013: 28). Guru harus mengerti dan bisa mempraktikkan konsep 

pedagogik yang efektif agar tujuan pendidikan tercapai. 

Berdasarkan permasalahan dalam proses pembelajaran IPS yang terjadi 

pada kelas III SD Negeri 1 Kramat, maka diperlukan suatu upaya untuk 
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memperbaiki proses pembelajaran IPS. Salah satu upaya untuk mengatasi 

permasalahan tersebut, yaitu dengan berinovasi menggunakan model 

pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik perkembangan siswa, dan materi 

pembelajaran. Model pembelajaran tersebut tentunya yang mampu melibatkan 

kedua belahan otak selama proses pembelajaran berlangsung. Untuk mengatasi 

permasalahan tersebut, akan diuji cobakan dengan menerapkan model 

pembelajaran Mind Mapping. 

Mind Mapping menurut Buzan (2013: 4) merupakan “cara termudah untuk 

menempatkan informasi ke dalam otak dan mengambil informasi ke luar dari 

otak”. Melalui Mind Mapping, siswa memetakan konsep-konsep ilmu yang 

diperoleh dari buku pada selembar kertas dalam bentuk simbol-simbol, kata-kata, 

gambar, serta garis-garis dengan berbagai warna sehingga dalam hal ini siswa 

menciptakan media belajar sendiri. Swadarma (2013: 7) menyebutkan bahwa 

Mind Mapping bekerja dengan memadukan dan mengembangkan potensi kerja 

kedua belahan otak dalam proses belajar, sehingga menjadi mudah untuk 

mengatur dan mengingat segala bentuk informasi, baik melalui tulisan maupun 

lisan. Mind Mapping memadukan dan mengembangkan potensi kerja otak yang 

terdapat dalam diri seseorang. Dengan adanya keterlibatan kedua belahan otak, 

maka akan memudahkan seseorang untuk mengatur dan mengingat segala bentuk 

informasi. Adanya kombinasi warna, simbol, bentuk, dan sebagainya, 

memudahkan otak dalam menyerap informasi yang diterima. Hal tersebut 

menyebabkan siswa dapat memahami materi pelajaran secara lebih mendalam dan 

mengingatnya lagi dengan mudah. Selain itu, melalui model pembelajaran Mind 

Mapping, siswa mampu berperan aktif dan bekerjasama dalam membangun 

pengetahuannya. Dengan demikian, model pembelajaran Mind Mapping 
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diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Oleh karena itu, peneliti 

bermaksud untuk menggunakan model pembelajaran Mind Mapping pada 

pembelajaran IPS materi sejarah uang dan penggunaan uang sesuai kebutuhan 

agar dapat membuat siswa mampu memahami materi serta mengingat materi 

pembelajaran dengan mudah. Melalui model pembelajaran Mind Mapping, 

diharapkan siswa dapat membangun pengetahuan dan pemahaman terhadap 

materi sejarah uang dan penggunaan uang sesuai kebutuhan yang sebagian besar 

berisi tentang hafalan. 

Keberhasilan penggunaan model pembelajaran Mind Mapping telah 

dibuktikan oleh penelitian terdahulu. Setyaningrum dari Universitas Negeri 

Yogyakarta telah membuktikan keefektifan Mind Mapping pada tahun 2012 

dengan judul penelitian “Penerapan Metode Mind Map untuk Meningkatkan 

Kemampuan Membaca Pemahaman Siswa Tunarungu Kelas 3 di SLB As-Syifa 

Lombok Timur”. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

penerapan Mind Mapping terbukti efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas 3 SLB As-Syifa Lombok Timur. Begitu pula dengan penelitian yang 

dilakukan oleh mahasiswi dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 

Yogyakarta, Subiyati (2012) dengan judul “Perbedaan Pengaruh Penggunaan 

Metode Mind Map dan Metode Ceramah terhadap Hasil Belajar IPS Siswa Kelas 

IV SD Negeri Keputran A Yogyakarta Tahun Ajaran 2011/2012”, yang 

menyatakan bahwa penerapan Mind Mapping terbukti efektif dalam 

meningkatkan hasil belajar IPS siswa. Hasil tersebut menjadi bukti empiris 

terhadap penerapan model pembelajaran Mind Mapping di kelas untuk 

menyelesaikan masalah-masalah pembelajaran. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti bermaksud untuk 

melaksanakan penelitian dengan judul “Keefektifan Penggunaan Model Mind 

Mapping dalam Pembelajaran IPS pada Siswa Kelas III Sekolah Dasar Negeri 1 

Kramat Kabupaten Purbalingga”. Dengan harapan, peneliti dapat membandingkan 

hasil belajar siswa antara pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran 

Mind Mapping dan pembelajaran konvensional. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi 

berbagai permasalahan, yaitu: 

(1) Guru dalam melaksanakan pembelajaran IPS, masih menerapkan metode 

konvensional dengan ceramah sebagai metode utama, sehingga informasi 

hanya bersumber dari guru. 

(2) Pembelajaran IPS yang berpusat pada guru, membuat pembelajaran kurang 

menarik bagi siswa, sehingga materi yang disajikan kurang bermakna. 

(3) Pembelajaran IPS masih terfokus pada kegiatan siswa yang berupa 

mencatat, dan menghafal materi pelajaran. 

(4) Penerapan metode konvensional menjadikan hasil pembelajaran kurang 

bermakna dan tahan lama. 

(5) Penggunaan model pembelajaran kurang bervariasi, dan pada 

pelaksanaannya kurang maksimal, sehingga siswa cenderung pasif, mudah 

bosan, dan tidak memperhatikan guru saat mengajar. 



10 
 

 

1.3 Pembatasan Masalah dan Paradigma Penelitian 

Peneliti perlu membatasi masalah dan paradigma penelitian, untuk 

kefokusan penelitian dan menjelaskan hubungan antarvariabel penelitian. Uraian 

selengkapnya sebagai berikut. 

1.3.1 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah, perlu adanya pembatasan masalah untuk 

keefektifan dan kefokusan penelitian yang akan dilaksanakan, yaitu penelitian ini 

memfokuskan pada mata pelajaran IPS materi sejarah uang dan penggunaan uang 

sesuai dengan kebutuhan. 

1.3.2 Paradigma Penelitian 

Penelitian ini memiliki dua variabel, yaitu model pembelajaran Mind 

Mapping sebagai variabel independen yang mempengaruhi hasil belajar IPS 

sebagai variabel dependen. Menurut Sugiyono (2013: 68), paradigma penelitian 

yang ditetapkan yaitu paradigma sederhana, karena terdiri atas satu variabel 

independen dan dependen. Hubungan antarvariabel tersebut dapat dilihat pada 

Gambar 1.1 berikut. 

 

 

  Gambar 1.1 Paradigma Penelitian Sederhana 

Keterangan: 

X =  Model pembelajaran Mind Mapping 

Y =  Hasil belajar IPS  

(Sugiyono, 2013: 68) 

X Y 
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1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah, dapat dirumuskan masalah penelitian 

sebagai berikut. 

(1) Apakah terdapat perbedaan hasil belajar IPS siswa kelas III yang 

menggunakan model pembelajaran Mind Mapping dan yang menggunakan 

pembelajaran konvensional? 

(2) Apakah hasil belajar IPS siswa kelas III yang menggunakan pembelajaran 

dengan model pembelajaran Mind Mapping lebih baik daripada yang 

menggunakan pembelajaran konvensional? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan tolok ukur berhasil tidaknya suatu penelitian 

yang hendak dilakukan. Jika tujuan dapat tercapai, maka penelitian yang 

dilaksanakan berhasil. Pada bagian ini akan diuraikan tujuan penelitian secara 

umum dan khusus. Uraian selengkapnya sebagai berikut. 

1.5.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini yaitu mengetahui keefektifan model 

pembelajaran Mind Mapping dalam pembelajaran IPS kelas III di Sekolah Dasar 

Negeri 1 Kramat Kabupaten Purbalingga pada materi sejarah uang dan 

penggunaan uang sesuai dengan kebutuhan. 

1.5.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu: 

(1) Mengetahui ada tidaknya perbedaan hasil belajar IPS siswa kelas III antara 

yang mendapat model pembelajaran Mind Mapping dan yang mendapat 

pembelajaran konvensional. 
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(2) Mengetahui bahwa hasil belajar IPS siswa kelas III yang mendapat model 

pembelajaran Mind Mapping lebih baik daripada yang mendapat 

pembelajaran  konvensional. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian eksperimen yang dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat 

memberikan manfaat secara teoritis dan praktis. Uraian selengkapnya yaitu: 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu: (1) memberikan 

informasi tentang model pembelajaran Mind Mapping; dan (2) dapat dijadikan 

sebagai acuan serta masukan bagi penelitian berikutnya. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi 

siswa, guru, dan sekolah. Manfaat praktis dari penelitian ini ialah sebagai berikut: 

1.6.2.1 Bagi Siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat: (1) memberikan pengalaman yang 

bermakna; (2) mempermudah siswa dalam memahami dan mengingat materi; 

serta (3) meningkatkan hasil belajar materi sejarah uang dan penggunaan uang 

sesuai dengan kebutuhan mata pelajaran IPS melalui penerapan model 

pembelajaran Mind Mapping. 

1.6.2.2 Bagi Guru 

Penelitian ini diharapkan dapat: (1) memberikan informasi kepada guru 

tentang penggunaan model pembelajaran Mind Mapping; (2) memberikan 

kontribusi pada guru untuk memilih model pembelajaran yang menyenangkan 
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bagi siswa; dan (3) memotivasi guru untuk melakukan inovasi pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran Mind Mapping. 

1.6.2.3 Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat positif bagi sekolah, 

yaitu: (1) dalam memberikan layanan sekolah khususnya pembelajaran di kelas 

guna meningkatkan mutu pendidikan; (2) bahan masukan bagi upaya peningkatan 

kualitas pembelajaran IPS pada materi sejarah uang dan penggunaan uang sesuai 

dengan kebutuhan kelas III SD Negeri 1 Kramat melalui model pembelajaran 

Mind Mapping; (3) sebagai masukan penggunaan model pembelajaran Mind 

Mapping sehingga dapat diterapkan pada mata pelajaran lain di SD Negeri 1 

Kramat; dan (4) sebagai acuan untuk menambah bahan referensi tentang 

penggunaan model pembelajaran Mind Mapping. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Bab ini akan menjelaskan mengenai landasan teori, penelitian yang 

relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Uraian sebagai berikut. 

 

2.1 Landasan Teori 

Landasan teori ini menjelaskan teori-teori tentang belajar, faktor-faktor 

yang mempengaruhi belajar, pembelajaran, hasil belajar, karakteristik siswa 

sekolah dasar, Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), pembelajaran IPS di sekolah dasar, 

model pembelajaran, metode pembelajaran konvensional, model pembelajaran 

Mind Mapping, dan karakteristik materi sejarah uang dan penggunaan uang sesuai 

dengan kebutuhan. 

2.1.1 Belajar 

Istilah belajar telah dikemukakan oleh banyak ahli dalam bidang 

pendidikan. Menurut Slameto (2013: 2), belajar ialah “suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya”. Skinner (1985) dalam Dimyati dan Mudjiono (2013: 9) juga 

menyatakan “belajar adalah suatu perilaku. Pada saat orang belajar, maka 

responsnya menjadi lebih baik. Sebaliknya, bila ia tidak belajar, maka responsnya
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menurun”. Usman (2013: 5) berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses 

perubahan tingkah laku pada diri individu berkat adanya interaksi antara individu 

dan individu dengan lingkungannya. 

Djamarah dan Zain (2010: 10) juga menyatakan bahwa belajar merupakan 

sebuah proses perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan. Artinya, tujuan 

dari suatu kegiatan adalah terjadinya perubahan tingkah laku, baik yang 

menyangkut pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Penjelasan lebih lanjut 

dikemukakan oleh Rifa’i dan Anni (2011: 82-4) bahwa konsep belajar memiliki 

tiga unsur utama, yaitu: (1) belajar berkaitan dengan perubahan tingkah laku. 

Seseorang dikatakan telah belajar apabila terjadi perubahan perilaku seperti 

menulis, membaca, dan menghitung; (2) perubahan perilaku tersebut terjadi 

didahului oleh proses pengalaman. Pengalaman dalam pengertian belajar dapat 

berupa pengalaman fisik, psikis, dan sosial. Perubahan perilaku akibat 

pertumbuhan dan perkembangan bukan dinamakan belajar, tetapi kematangan 

sebagai prasyarat untuk belajar; dan (3) perubahan perilaku, karena belajar 

bersifat relatif permanen. Lamanya perubahan perilaku yang terjadi pada diri 

seseorang sulit untuk diukur, perubahan yang terjadi pada diri seseorang tidak bisa 

lepas dari pengalaman masa lalunya. Berdasarkan pendapat para ahli mengenai 

teori belajar, dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan proses pembentukan 

suatu makna baru melalui serangkaian kegiatan untuk menghasilkan perubahan 

perilaku. 

2.1.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Menurut Slameto (2013: 54-72), kegiatan belajar mengajar dipengaruhi 

oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor 
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yang ada dalam diri individu yang sedang belajar, sedangkan faktor eksternal 

adalah faktor yang ada di luar individu. 

2.1.2.1 Faktor Internal 

Faktor internal yang mempengaruhi proses belajar terdiri dari dua aspek, 

yaitu: (1) jasmani, terdiri dari kesehatan dan cacat tubuh. Kesehatan tubuh 

seseorang harus dijaga supaya dapat belajar dengan baik, begitu juga dengan 

keadaan cacat tubuh yang juga dapat mempengaruhi belajar; dan (2) psikologis, 

terdiri dari intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, dan kesiapan. 

Intelegensi atau kecakapan yang dimiliki seseorang dapat mempengaruhi belajar. 

Begitu pula dengan perhatian dan minat. Jika siswa tidak memiliki perhatian dan 

minat pada bahan pelajaran, maka ia bisa merasa bosan dan tidak suka terhadap 

apa yang dipelajarinya. 

2.1.2.2 Faktor Eksternal 

Faktor eksternal yang mempengaruhi belajar berupa: (1) keluarga, siswa 

yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga berupa cara orang tua 

mendidik, relasi antaranggota keluarga, suasana rumah tangga, keadaan ekonomi 

rumah tangga, pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaan; (2) sekolah, 

faktor sekolah yang mempengaruhi kegiatan belajar mencakup metode mengajar, 

kurikulum, relasi guru dengan siswa, disiplin sekolah, pelajaran dan waktu 

sekolah, standar pelajaran, keadaan gedung, metode balajar, dan tugas rumah; dan 

(3) masyarakat, merupakan faktor eksternal yang berpengaruh terhadap belajar 

siswa. Pengaruh ini terjadi karena keberadaan siswa dalam masyarakat. Adapun 
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hal yang mempengaruhi siswa dalam masyarakat yaitu kegiatan siswa, media 

massa, teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat. 

Berdasarkan uraian tersebut, disimpulkan bahwa faktor yang 

mempengaruhi belajar seseorang terdiri dari dua faktor, yaitu faktor internal dan 

eksternal. Pengaruh dari kedua faktor tersebut sangat mempengaruhi hasil belajar 

setiap individu, sehingga dibutuhkan kerjasama yang baik dari berbagai pihak, 

seperti sekolah, orang tua, dan masyarakat agar hasil belajar lebih optimal. 

2.1.3 Pembelajaran 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 

tentang Sisdiknas Bab I Pasal 1 Ayat 20, pembelajaran adalah “proses interaksi 

peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar”. 

Isjoni (2010: 11) berpandangan bahwa, pembelajaran merupakan suatu upaya 

guru untuk membantu siswa melakukan kegiatan belajar, karena tujuan 

pembelajaran adalah terwujudnya efisiensi dan efektivitas kegiatan belajar yang 

dilakukan oleh siswa. 

Berdasarkan pengertian pembelajaran di atas, Gagne (1981) dalam Rifa’i 

dan Anni (2011: 192) menambahkan “pembelajaran merupakan serangkaian 

peristiwa eksternal peserta didik yang dirancang untuk mendukung proses internal 

belajar”. Proses internal dalam belajar merupakan seluruh mental yang meliputi 

ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Proses internal tersebut tidak dapat 

diamati, tetapi dapat dipahami oleh guru, oleh karena itu pembelajaran sebagai 

peristiwa eksternal dalam belajar harus dirancang dengan baik agar tujuan dari 

belajar dapat dicapai secara efektif dan efisien (Dimyati dan Mudjiono, 2013: 18). 

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan para ahli, pembelajaran dapat 
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diartikan sebagai suatu proses sistematis yang setiap komponen pembelajaran 

berinteraksi atau bekerjasama untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

2.1.4 Hasil Belajar 

Siswa mengalami perubahan tingkah laku dari segi kognitif, psikomotor, 

maupun afektif atau disebut juga dengan hasil belajar setelah melalui proses 

pembelajaran. Hasil belajar yang diperoleh antara individu satu dengan yang 

lainnya tidaklah sama, karena pada dasarnya siswa bersifat unik. Menurut 

Suprijono (2012: 5), “hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, 

pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan”. 

Susanto (2013: 5) berpendapat bahwa hasil belajar merupakan perubahan-

perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar. Dimyati dan Mudjiono 

(2013: 3) menambahkan bahwa hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi 

tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri 

dengan proses evaluasi hasil belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan 

berakhirnya penggal dan puncak proses belajar. Hasil belajar yang diperoleh 

siswa dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor dari dalam dan faktor dari luar 

siswa. Faktor dari dalam adalah faktor yang dimiliki siswa itu sendiri seperti 

kemampuan, bakat, motivasi, mental, fisik dan psikis yang ada dalam diri siswa, 

sedangkan faktor dari luar merupakan faktor yang berada di luar diri siswa, seperti 

tempat belajar, cuaca, budaya, dan lingkungan. 

Sudjana (2009: 22-33) membagi hasil belajar ke dalam tiga ranah, yaitu 

ranah kognitif, afektif, dan psikomotoris. Ranah kognitif berkenaan dengan hasil 

belajar intelektual yang terdiri atas enam aspek, yaitu pengetahuan atau ingatan 
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(C1), pemahaman (C2), aplikasi atau penerapan (C3), analisis (C4), sintesis (C5), 

dan evaluasi (C6). Aspek pengetahuan, dan pemahaman disebut kognitif tingkat 

rendah, sedangkan aspek aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi disebut dengan 

kognitif tingkat tinggi. Kemampuan menghafal (pengetahuan atau ingatan) 

merupakan kemampuan kognitif yang paling rendah. Kemampuan penerapan 

merupakan kemampuan kognitif untuk memahami aturan, hukum, rumus, dan 

sebagainya, digunakan untuk memecahkan masalah. Kemampuan analisis ialah 

kemampuan memahami sesuatu dengan menguraikannya ke dalam unsur-unsur. 

Kemampuan sintesis yakni kemampuan memahami dengan mengorganisasikan 

bagian-bagian ke dalam kesatuan. Kemampuan evaluasi yaitu kemampuan 

membuat penilaian dan mengambil keputusan dari hasil penilaiannya. Dari enam 

aspek kognitif tersebut, cakupan yang diterapkan dalam instrumen penelitian ada 

dua, yaitu pengetahuan (C1), dan pemahaman (C2) yang disesuaikan dengan 

perkembangan siswa usia sekolah dasar. 

Ranah afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek, yaitu 

aspek penerimaan (A1), jawaban atau reaksi atau partisipasi (A2), penilaian (A3), 

organisasi (A4), dan internalisasi (A5). Penerimaan merupakan kesediaan 

menerima rangsangan dengan cara memberikan perhatian ke rangsangan yang 

datang. Partisipasi merupakan kesediaan memberikan respon dengan cara 

berpartisipasi. Penilaian ialah kesediaan untuk menentukan pilihan nilai dari 

rangsangan tersebut. Organisasi yakni kesediaan mengorganisasikan nilai-nilai 

yang dipilih untuk menjadi pedoman yang mantap dalam perilaku. Internalisasi 

nilai yakni menjadikan nilai-nilai yang diorganisasikan tidak hanya sebagai 

pedoman perilaku tetapi juga menjadi bagian dari pribadi dalam perilaku sehari-
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hari. Kelima cakupan aspek afektif tersebut peneliti gunakan dalam penyusunan 

instrumen penelitian. 

Ranah psikomotoris berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan 

kemampuan bertindak. Terdapat enam aspek ranah psikomotoris, yaitu persepsi, 

kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan kompleks, dan 

kreativitas. Persepsi adalah kemampuan membedakan suatu gejala dengan gejala 

lain. Kesiapan adalah kemampuan menempatkan diri untuk memulai suatu 

gerakan. Gerakan terbimbing adalah kemampuan melakukan gerakan dengan 

meniru yang telah dicontohkan. Gerakan terbiasa adalah kemampuan melakukan 

gerakan tanpa ada contoh gerakan. Gerakan kompleks adalah kemampuan 

melakukan serangkaian gerakan dengan cara, urutan, dan irama yang tepat. 

Kreativitas adalah kemampuan menciptakan gerakan-gerakan baru yang tidak ada 

sebelumnya. Dari keenam aspek tersebut, kesiapan merupakan aspek psikomotor 

yang akan digunakan dalam penyusunan instrumen penelitian. Berdasarkan 

pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan 

perubahan yang terjadi sebagai akibat dari pelaksanaan proses pembelajaran. 

2.1.5 Karakteristik Siswa Sekolah Dasar 

Usia anak sekolah dasar pada umumnya sekitar 7-12 tahun, pada usia itu 

anak sudah meninggalkan kebiasaan masa anak-anaknya dan mulai memasuki 

masa perkembangan yang baru. Havighurst dalam Susanto (2013: 72) 

menjelaskan bahwa anak usia 6-11 tahun, memiliki 8 tugas-tugas perkembangan. 

Yang dimaksud dengan tugas-tugas perkembangan ialah tugas yang muncul pada 

saat atau sekitar periode tertentu dari kehidupan individu. Jika tugas 

perkembangan tersebut berhasil, maka akan menimbulkan rasa bangga dan 

membawa ke arah keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas berikutnya. 
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Tugas-tugas perkembangan tersebut meliputi: (1) belajar keterampilan 

fisik untuk pertandingan biasa sehari-hari; (2) membentuk sikap yang sehat 

terhadap dirinya sebagai organisme yang sedang tumbuh dan berkembang; (3) 

belajar bergaul dengan teman-teman sebaya; (4) belajar peranan sosial yang sesuai 

sebagai laki-laki atau perempuan; (5) mengembangkan konsep-konsep yang perlu 

untuk kehidupan sehari-hari; (6) mengembangkan kata hati, moralitas dan suatu 

skala nilai-nilai; (7) mencapai kebebasan pribadi; dan (8) mengembangkan sikap 

terhadap kelompok dan intuisi sosial. 

Selanjutnya menurut Piaget dalam Rifa’i dan Anni (2011: 26-30), 

perkembangan kognitif manusia terbagi menjadi empat tahap, yaitu: (1) tahap 

sensorimotor (umur 0-2 tahun), perkembangan kognitif pada tahap ini anak 

menyusun pemahaman dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman indera 

dengan gerakan motorik mereka; (2) tahap praoperasional (umur 2-7 tahun), 

perkembangan kognitif pada tahap ini pemikiran anak lebih bersifat simbolis, 

egoisentris, dan intuitif; (3) tahap operasional konkret (umur 7-11 tahun), 

perkembangan kognitif pada tahap ini anak mampu mengoperasionalkan berbagai 

logika, tetapi masih dalam bentuk benda konkret, kemampuan menggolongkan 

sudah ada tapi belum bisa memecahkan masalah abstrak; serta (4) tahap 

operasional formal (umur 11 tahun ke atas), perkembangan kognitif pada tahap ini 

anak sudah mampu berpikir abstrak, idealis, dan logis. 

Menurut Sumantri dan Syaodih (2008: 6.3-4), karakteristik perkembangan 

siswa sekolah dasar terbagi menjadi empat macam, yaitu senang bermain, senang 

bergerak, bekerja secara berkelompok, dan memeragakan sesuatu secara langsung. 

Karakteristik pertama, siswa sekolah dasar yaitu senang bermain. Guru harus 
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menyajikan pembelajaran yang memungkinkan adanya unsur permainan. 

Permainan dalam proses pembelajaran dapat menarik siswa untuk memperhatikan 

dan memahami materi pembelajaran, sehingga pembelajaran yang disajikan guru 

bermakna bagi siswa. Kebermaknaan ini dapat dicapai dengan berbagai model 

pembelajaran sesuai kebutuhan dan karakteristik siswa. 

Karakteristik kedua, siswa sekolah dasar yaitu senang bergerak. Tidak 

seperti orang dewasa yang mampu duduk berjam-jam, anak sekolah dasar dapat 

duduk dengan tenang paling lama hanya sekitar 30 menit. Hal ini menuntut guru 

untuk menyajikan model pembelajaran yang memungkinkan siswa aktif bergerak. 

Karakteristik ketiga, siswa sekolah dasar yaitu senang bekerja dalam 

kelompok. Pembelajaran secara berkelompok dapat diterapkan untuk mempelajari 

atau menyelesaikan tugas dengan membentuk kelompok kecil. Melalui 

pembelajaran seperti ini, diharapkan siswa dapat belajar bagaimana bersosialisasi 

dengan individu lainnya dan pada akhirnya siswa dapat menyesuaikan diri dalam 

kehidupan bermasyarakat. 

Karakteristik keempat, siswa sekolah dasar yaitu senang merasakan atau 

melakukan atau memeragakan sesuatu secara langsung. Berdasarkan 

perkembangan kognitif, usia siswa sekolah dasar memasuki tahap operasi konkret. 

Hal ini menjadikan siswa senang belajar dengan terlibat langsung dalam proses 

pembelajaran karena materi pelajaran akan lebih mudah dipahami, jika anak 

melaksanakan sendiri apa yang ia pelajari. Berdasarkan karakteristik yang dimiliki 

siswa sekolah dasar, dapat disimpulkan bahwa guru harus melaksanakan 

pembelajaran dengan model pembelajaran yang mampu membuat anak menjadi 

aktif bergerak sambil bermain secara berkelompok. 
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2.1.6 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

IPS merupakan mata pelajaran yang memiliki cakupan materi yang luas, 

yaitu menyangkut berbagai kehidupan yang beraspek majemuk, baik hubungan 

sosial, ekonomi, psikologi, budaya, sejarah, maupun politik. Susanto (2013: 137) 

menyebutkan bahwa ilmu pengetahuan sosial merupakan ilmu pengetahuan yang 

mengkaji berbagai disiplin ilmu sosial dan humaniora serta kegiatan dasar 

manusia yang dikemas secara ilmiah dalam rangka memberi wawasan dan 

pemahaman yang mendalam kepada siswa, khususnya di tingkat dasar dan 

menengah. 

Jarolimek (1967) dalam Soewarso (2013: 1) menyebutkan “IPS adalah 

mengkaji manusia dalam hubungannya dengan lingkungan sosial dan fisiknya.” 

Pendapat lain disampaikan oleh Barr (1978) dalam Winataputra, dkk (2008: 1.9) 

yang menyebutkan bahwa ilmu pengetahuan sosial merupakan integrasi dari 

berbagai ilmu-ilmu sosial dan humaniora untuk tujuan pembelajaran pendidikan 

kewarganegaraan. 

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa IPS 

merupakan suatu ilmu pengetahuan yang membahas mengenai manusia dalam 

hubungannya dengan masyarakat, dan dalam berinteraksi dengan lingkungannya. 

Masyarakat merupakan tempat atau lingkungan bagi siswa untuk tumbuh dan 

berkembang, dan merupakan tempat bagi siswa nantinya dalam menghadapi 

berbagai permasalahan di sekitarnya. 

2.1.7 Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 24 Tahun 

2006 tentang Standar Isi dan Kompetensi Lulusan menyebutkan bahwa: 
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Mata pelajaran IPS di SD/MI bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan: (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 

kemampuan; serta (4) memiliki kemampuan berkomunikasi, 

bekerjasama dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, di 

tingkat lokal, nasional, dan global. 

 

Susanto (2013: 149) menyatakan bahwa, pemerintah telah memberikan 

arah yang jelas dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada tujuan 

dan ruang lingkup pembelajaran IPS, yaitu: 

(1) mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan 

masyarakat dan lingkungannya; (2) memiliki kemampuan dasar untuk 

berfikir 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; serta (4) 

memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi 

dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan 

global. 

 

Sesuai dengan tujuan IPS menurut Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006, 

dapat dinyatakan bahwa pembelajaran IPS bertujuan merancang siswa untuk 

mampu menghadapi tantangan berat dalam kehidupan masyarakat global di masa 

yang akan datang. Melalui pelajaran IPS, siswa akan memperoleh pengetahuan 

dari tingkatan yang luas, yaitu dimulai dari pengenalan terhadap diri sendiri, 

keluarga, masyarakat, sampai pada pengenalan terhadap dunia, serta 

diperkenalkan dengan masalah-masalah sosial. Dengan demikian, siswa 

mendapatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kepekaan untuk menghadapi 

hidup dengan segala tantangannya, sehingga diharapkan mampu bertindak secara 

rasional dalam memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapinya. 
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Berdasarkan uraian yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran IPS dapat memberikan bekal dan wawasan kepada siswa berupa 

pengetahuan, sikap, keterampilan, dan kesadaran-kesadaran terhadap nilai-nilai 

sosial kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat. 

2.1.8 Model Pembelajaran 

Merencanakan pembelajaran di kelas dapat berpedoman pada model 

pembelajaran. Joyce dan Weil dalam Rusman (2012: 133) berpendapat bahwa 

“model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk 

membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangka panjang), merancang bahan-

bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain”. 

Chatib (2013: 128) menambahkan bahwa model pembelajaran merupakan suatu 

sistem proses pembelajaran yang utuh, mulai dari awal hingga akhir. Suprijono 

(2012: 46) mengungkapkan bahwa “model pembelajaran adalah pola yang 

digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas maupun 

tutorial”. Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa model pembelajaran 

merupakan tahapan yang mengacu pada langkah suatu proses pembelajaran yang 

dirancang oleh guru secara sistematis, serta menjadi pedoman guru dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

2.1.9 Metode Pembelajaran Konvensional 

Metode pembelajaran konvensional merupakan metode pembelajaran yang 

sudah menjadi kebiasaan guru dalam memberikan materi pelajaran terhadap 

siswa. Metode pembelajaran yang dimaksud dalam penelitian ini lebih 

menitikberatkan pada metode ceramah. Metode ceramah merupakan suatu metode 
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mengajar yang menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada 

siswa. Dalam pembelajaran di sekolah dasar, penggunaan metode ceramah 

memiliki kelebihan dan kelemahan. Abimanyu, dkk (2008: 6.4) menyebutkan 

kelebihan dan kelemahan metode ceramah. 

Kelebihan metode ceramah yakni: (1) murah, dalam arti efisien dari segi 

waktu, biaya, dan tersedianya guru; (2) mudah, dalam arti materi dapat 

disesuaikan dengan keterbatasan waktu, karakteristik siswa, materi pelajaran, dan 

tersedianya alat peraga; (3) meningkatkan daya dengar siswa dan menumbuhkan 

minat belajar dari sumber lain; (4) memperoleh penguatan, dalam arti guru 

memperoleh penghargaan, kepuasan, dan sikap percaya diri dari siswa yang 

diajar, jika siswa memperhatikan dan terlihat senang karena cara mengajarnya 

baik; dan (5) memberikan wawasan yang luas karena dapat menambah dan 

mengaitkan dengan sumber belajar dan materi lain dalam kehidupan sehari-hari. 

Kelemahan dari metode ceramah yaitu: (1) mengakibatkan kejenuhan pada 

siswa jika guru belum pandai menjelaskan; (2) menimbulkan verbalisme pada 

siswa; (3) terbatas pada yang diingat guru; (4) siswa dijejali dengan konsep yang 

belum tentu dapat diingat terus; (5) informasi yang disampaikan mudah usang; (6) 

kurang merangsang kreativitas siswa; serta (7) interaksi pembelajaran yang terjadi 

hanya satu arah, yakni dari guru kepada siswa. Berdasarkan uraian mengenai 

metode pembelajaran konvensional di atas, dapat disimpulkan bahwa metode 

pembelajaran konvensional merupakan metode pembelajaran yang terpusat pada 

guru, dan siswa hanya sebagai penerima materi. 
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2.1.10 Model Pembelajaran Mind Mapping 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai model pembelajaran Mind 

Mapping yang meliputi: pengertian, kelebihan, kelemahan, keunggulan, langkah-

langkah pembuatan, dan langkah-langkah pembelajaran. 

2.1.10.1 Pengertian Model Pembelajaran Mind Mapping 

Menurut Silberman (2005: 188) Mind Mapping atau peta pikiran  

merupakan cara kreatif bagi siswa secara individual untuk menghasilkan ide-ide, 

mencatat pelajaran, atau merencanakan penelitian baru. Dengan memerintahkan 

kepada siswa untuk membuat peta pikiran, mereka akan menemukan kemudahan 

untuk mengidentifikasi secara jelas dan kreatif apa yang telah mereka pelajari dan 

apa yang sedang mereka rencanakan. Pemetaan pikiran merupakan teknik 

pemanfaatan seluruh otak dengan menggunakan citra visual dan prasarana grafis 

lainnya untuk membentuk sebuah kesan (Shoimin, 2014: 105). Huda (2014: 307) 

menambahkan bahwa: 

Mind Mapping bisa digunakan untuk membentuk, memvisualisasi, 

mendesain, mencatat, memecahkan masalah, membuat keputusan, 

merevisi, dan mengklarifikasi topik utama, sehingga siswa bisa 

mengerjakan tugas yang banyak sekalipun. 

 

Windura (2013: 12) mendefinisikan Mind Mapping sebagai sistem belajar 

dan berpikir yang meliputi: (1) menggunakan kedua belah otak; (2) menggunakan 

otak sesuai dengan cara kerja alamiahnya; (3) mengeluarkan seluruh potensi dan 

kapasitas otak penggunanya yang masih tersembunyi; (4) mencerminkan apa yang 

terjadi secara internal di dalam otak kita saat belajar dan berpikir; dan (5) 

mencerminkan secara visual apa yang terjadi pada otak saat sedang belajar dan 

berpikir. Mind Mapping merupakan sistem penyimpanan, penarikan data, dan 
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akses yang luar biasa untuk perpustakaan raksasa (otak) yang menakjubkan 

(Buzan, 2013: 12).  

Berdasarkan beberapa pendapat, dapat disimpulkan bahwa Mind Mapping 

merupakan model pembelajaran yang menyediakan bantuan visual konkret untuk 

membantu mengorganisasikan informasi yang diperoleh. Pembelajaran dengan 

menggunakan model Mind Mapping selalu menggunakan komponen warna, garis 

lengkung, simbol, kata, dan gambar yang sesuai dengan satu rangkaian aturan dan 

cara kerja otak. Warna, bagi otak manusia dianggap sama menariknya dengan 

gambar, sehingga nampak lebih menarik. Sementara garis lengkung digunakan 

untuk menghubungkan pikiran-pikiran kita. Garis lengkung lebih efektif 

digunakan dalam Mind Mapping karena garis lurus cenderung membosankan, 

sedangkan garis lengkung  membebaskan kita untuk membentuk garis-garis 

penghubung sesuai imajinasi kita. Dalam Mind Mapping juga menggunakan kata, 

kata yang digunakan merupakan kata kunci yang mudah diingat oleh otak kita. 

Gambar selalu menyampaikan informasi lebih baik dari kata-kata dan juga lebih 

menarik perhatian kita. 

Berdasarkan komponen yang terdapat pada Mind Mapping, tentunya 

sangat menarik bila diterapkan dalam pembelajaran. Siswa akan lebih tertarik 

pada warna, gambar, garis, dan simbol yang ada pada Mind Mapping sehingga 

siswa dapat lebih fokus pada materi pelajaran. Mind Mapping juga membebaskan 

setiap siswa untuk berkreasi membuat peta pikirannya sendiri-sendiri. Dengan 

demikian, selama proses pembelajaran berlangsung, bukan guru yang menjadi 

pusat perhatian, melainkan siswa yang menjadi pusat dari pembelajaran tersebut. 
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Siswa juga bebas mengembangkan kreasinya. Berikut ini contoh gambar Mind 

Mapping. 

 

  Gambar 2.1 Contoh Mind Mapping 

Gambar contoh Mind Mapping tersebut, menjelaskan tentang hal-hal yang 

perlu diperhatikan dalam menyusun surat. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara 

lain: (1) kepada siapa surat tersebut ditujukan; (2) pembuka surat, membuka surat 

bisa secara informal (misalnya dengan Dear...) atau secara formal (misalnya 

dengan menggunakan Yth Bapak/Ibu/Tuan/Nyonya...); (3) tujuan surat, tujuan 

surat dibuat misalnya untuk meminta sesuatu, menyampaikan keluhan, 

menjelaskan, maupun menggambarkan; (4) detail isi surat, dalam isi surat harus 

disebutkan waktu/kapan kegiatan dilaksanakan (bila berupa surat undangan), 

tempat, tujuan dari kegiatan, siapa yang mengundang; dan (5) penutup surat, 

seperti halnya pembuka surat, penutup surat juga dapat menggunakan bahasa 

formal maupun informal. Bahasa formal misalkan dengan menggunakan hormat 

saya, salam hormat, maupun hormat kami. Bahasa informal misalkan dengan 

menggunakan salam hangat ataupun love (Nurroeni: 2012) 

2.1.10.2 Kelebihan Model Pembelajaran Mind Mapping 

Swadarma (2013: 9) menyebutkan bahwa terdapat tujuh keunggulan model 

pembelajaran Mind Mapping, yaitu: (1) meningkatkan kinerja manajemen 
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pengetahuan; (2) memaksimalkan sistem kerja otak; (3) saling berhubungan satu 

sama lain sehingga makin banyak ide dan informasi yang dapat disajikan; (4) 

memacu kreativitas, sederhana, dan mudah dikerjakan; (5) sewaktu-waktu dapat 

memanggil kembali data yang ada dengan mudah; (6) menarik dan mudah 

tertangkap mata (eye catching); dan (7) dapat melihat sejumlah besar data dengan 

mudah. 

2.1.10.3 Kekurangan Model Pembelajaran Mind Mapping 

Selain memiliki kelebihan, model pembelajaran Mind Mapping juga 

memiliki kekurangan. Kekurangan model pembelajaran Mind Mapping meliputi: 

(1) memerlukan banyak alat tulis (misalnya spidol warna-warni). Mind Mapping 

yang baik memerlukan banyak alat tulis, sehingga simbol-simbol, garis-garis, dan 

kata-kata yang dicantumkan dalam Mind Mapping menjadi menarik. Berbeda 

dengan teknik menulis biasa yang tentu saja hanya memerlukan satu pulpen atau 

pensil sebagai alat tulis; (2) memerlukan latihan sehingga siswa terbiasa dan 

mahir. Biasanya siswa akan ragu-ragu untuk menulis atau menggambar. 

Dorongan dari guru diperlukan sehingga mereka akan lebih berani, kreatif, dan 

aktif; serta (3) memerlukan waktu relatif lama dari teknik mencatat biasa (bila 

siswa masih dalam tahap pemula), tetapi justru dapat menjadi teknik mencatat 

yang cepat jika mereka sudah terbiasa dan mahir membuat Mind Mapping. 

Kekurangan dari model pembelajaran Mind Mapping ini dapat diatasi apabila 

guru menguasai, dan memahami Mind Mapping dengan benar. 

2.1.10.4 Kegunaan Model Pembelajaran Mind Mapping 

Model pembelajaran Mind Mapping memiliki beberapa kegunaan. 

Swadarma (2013: 8) menyebutkan sebelas kegunaan Mind Mapping, yaitu: (1) 
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mengumpulkan data yang hendak digunakan untuk berbagai keperluan secara 

sistematis; (2) mengembangkan dan menganalisis ide/pengetahuan seperti biasa 

dilakukan pada saat proses pembelajaran; (3) memudahkan untuk memilih 

kembali sekaligus mengulang-ulang ide dan gagasan; (4) membuat banyak pilihan 

dari berbagai rute keputusan yang mungkin; (5) mempermudah proses 

brainstorming, karena ide dan gagasan yang selama ini tidak mudah direkam, 

maka menjadi mudah dituangkan di atas selembar kertas; (6) dapat melihat 

gambaran besar dari suatu gagasan, sehingga membantu otak bekerja terhadap 

gagasan tersebut; (7) menyederhanakan struktur ide dan gagasan yang semula 

rumit, panjang, dan tak mudah dilihat menjadi lebih mudah; (8) menyeleksi 

informasi berdasarkan sesuatu yang dianggap penting dan sesuai dengan tujuan; 

(9) membuat banyak pilihan dari berbagai rute keputusan yang mungkin; (10) 

mempercepat dan menambah pemahaman pada saat pembelajaran karena dapat 

melihat keterkaitan antartopik yang satu dengan lainnya; dan (11) mengasah 

kemampuan kerja otak karena Mind Mapping penuh dengan unsur kreativitas. 

2.1.10.5 Langkah-langkah Pembuatan Mind Mapping 

Terdapat tujuh langkah-langkah pembuatan Mind Mapping menurut 

Windura (2013: 32-3), yakni: 

(1) Meletakkan dan memposisikan kertas dalam keadaan mendatar. 

(2) Menentukan topik yang akan dibuat Mind Mapping, biasanya merupakan 

topik utama. 

(3) Membuat pusat Mind Mapping di tengah-tengah kertas berupa gambar dan 

diberi judul untuk memperjelas. 
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(4) Membuat cabang utama yang merupakan cabang yang memancar langsung 

dari pusat Mind Mapping. Cabang utama ini bertugas untuk menyatukan 

dan mengelompokkan informasi-informasi yang sejenis atau sama 

kepentingannya. Gunakan warna yang berbeda untuk setiap cabang yang 

berbeda. 

(5) Informasi ditulis di atas cabang, dan merupakan kata kunci. 

(6) Kembangkan cabang utama dengan cabang-cabang lain berikutnya yang 

berisi informasi-informasi yang berkaitan dengan cabang induknya. 

Gunakan warna yang sama dengan warna cabang utama. 

(7) Gambar ditambahkan untuk memperkuat informasi atau membantu 

kreativitas berpikir. 

2.1.10.6 Langkah-langkah Pembelajaran Mind Mapping 

Langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran dengan model pembelajaran 

Mind Mapping, yaitu sebagai berikut: 

(1) Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai dan menjelaskan 

materi pembelajaran. 

(2) Guru membentuk kelompok yang beranggotakan 2-3 orang untuk tugas 

membuat Mind Mapping. 

(3) Guru menjelaskan cara membuat Mind Mapping. 

(4) Guru meminta siswa membaca materi lalu mendiskusikannya dengan 

teman sekelompok sebelum membuat Mind Mapping. 

(5) Tiap kelompok membuat Mind Mapping. 

(6) Tiap kelompok menunjukkan hasil Mind Mapping dan menjelaskan 

kepada teman sekelasnya. 



33 

 

 

(7) Guru membandingkan Mind Mapping hasil kerja kelompok dengan Mind 

Mapping  yang sudah dibuat guru sebelumnya. 

2.1.11 Karakteristik Materi sejarah uang dan penggunaan uang sesuai 

dengan kebutuhan 

Penelitian ini difokuskan pada mata pelajaran IPS kelas III materi sejarah 

uang dan penggunaan uang sesuai dengan kebutuhan. Cakupan dari materi 

Sejarah uang meliputi: (1) mengenal kegiatan jual beli sebelum adanya uang; (2) 

syarat suatu barang dijadikan sebagai alat pembayaran; (3) jenis-jenis uang yang 

beredar dimasyarakat; (4) kelebihan dan kelemahan uang kartal dan giral; (5) ciri-

ciri uang kertas dan uang logam, sedangkan cakupan dari materi Penggunaan uang 

sesuai dengan kebutuhan meliputi: (1) kegunaan uang; (2) cara mengelola uang 

dengan baik; dan (3) manfaat mengelola uang. 

Karakteristik materi pelajaran IPS tentang sejarah uang dan penggunaan 

uang sesuai dengan kebutuhan sangat luas dan terlalu banyak menuntut siswa 

untuk menghafal, mengingat fakta dan konsep, serta pemahaman, yang harus 

dibimbing dan dijelaskan oleh guru sedetail mungkin. Melihat karakteristik usia 

siswa SD, seperti yang dikemukakan oleh Piaget (t.t) dalam Rifa’i dan Anni 

(2011: 29), usia siswa sekolah dasar (7-11 tahun) ada pada tahap operasional 

konkret. Pada usia ini, anak cenderung aktif untuk bergerak, dan tidak bertahan 

lama untuk duduk sambil mendengarkan penjelasan dari guru. Oleh karena itu, 

guru harus mampu merancang pembelajaran yang dapat membangkitkan siswa, 

proses pembelajaran harus bervariasi, model pembelajaran harus yang melibatkan 

kedua belahan otak, serta yang tidak kalah pentingnya sajian harus dibuat dan 

dikemas semenarik mungkin bagi siswa. Alternatif model pembelajaran yang 
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sesuai dengan karakteristik materi sejarah uang dan penggunaan uang sesuai 

dengan kebutuhan, dan sesuai dengan karakteristik siswa SD ialah model 

pembelajaran Mind Mapping. 

Model pembelajaran Mind Mapping ialah model pembelajaran yang 

memanfaatkan seluruh otak dengan menggunakan citra visual dan prasarana 

garafis lainnya untuk membentuk suatu kesan. Mind Mapping merupakan model 

pembelajaran yang menyediakan bantuan visual konkret untuk membantu 

mengorganisasikan informasi yang diperoleh. Melalui Mind Mapping, siswa akan 

menemukan kemudahan untuk mengidentifikasi secara jelas dan kreatif mengenai 

materi sejarah uang dan penggunaan uang sesuai dengan kebutuhan, sehingga 

siswa akan lebih mengingat, dan memahami materi. 

 

2.2 Penelitian yang Relevan 

Terdapat beberapa penelitian yang sudah dilakukan berkaitan dengan 

model pembelajaran yang penulis gunakan, yaitu model pembelajaran Mind 

Mapping. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Balim (2013) dari Universitas 

Dokuz Eylul, Turki, dengan judul penelitian “The effect of Mind-Mapping 

Applications on Upper Primary Students’ Success and Inquary Learning Skills in 

Science and Environment Education”. Dalam penelitiannya, Balim menyatakan 

bahwa hasil penelitiannya menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan dalam 

mendukung kelompok eksperimen terhadap kelompok kontrol mengenai prestasi 

akademik, puluhan retensi belajar, dan skor persepsi pembelajaran inkuiri, baik 
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pada tingkat kognitif maupun afektif. Hal tersebut membuktikan bahwa Mind 

Mapping terbukti efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Budd (2013) dari University of 

Minnesotta yang berjudul “Mind Maps as Classroom Exercises”. Dalam 

penelitiannya, Budd menyatakan bahwa penggunaan Mind Mapping sebagai 

latihan dapat membantu meningkatkan aktivitas cara belajar dalam mata pelajaran 

ekonomi dan dapat mengingatkan kembali pelajaran di tengah semester. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Mind Mapping 

memang efektif dilaksanakan dalam proses pembelajaran. 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Utami (2013) dari Fakultas Ilmu 

Pendidikan Universitas Negeri Semarang dengan judul “Keefektifan Penggunaan 

Model Mind Mapping  Materi Sumber Daya Alam terhadap Hasil Belajar Siswa 

Kelas IV SD Negeri 03 Majalangu Watukumpul Kabupaten Pemalang”. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa proses pembelajaran yang menerapkan model 

pembelajaran Mind Mapping lebih baik daripada pembelajaran konvensional. Hal 

tersebut dilihat dari rata-rata nilai hasil belajar siswa pada kelas eksperimen yaitu 

77, 75, sedangkan kelas kontrol 70, 42. 

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Alimudin (2011) dari Fakultas 

Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang dengan judul “Keefektifan 

Pembelajaran IPS Melalui Model Mind Mapping (Peta Pikiran) untuk Mengenal 

Permasalahan Sosial di Daerah Setempat bagi Siswa Kelas IV Sekolah Dasar 

Negeri 02 Paduraksa”. Hasil penelitiannya diperoleh data rata-rata nilai hasil 

belajar siswa kelas eksperimen yaitu 69, 68, sedangkan kelas kontrol hanya 60. 
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Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Mind 

Mapping terbukti efektif untuk diterapkan pada pembelajaran IPS. 

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Syamsudin (2010) dari Universitas 

Pendidikan Indonesia dengan judul “Peningkatan Prestasi Belajar Siswa melalui 

Penerapan Model Mind Mapping dalam Pembelajaran IPA pada Pokok Bahasan 

Perubahan Kenampakan Bumi dan Benda Langit. Penelitian tindakan kelas ini 

dilaksanakan pada kelas IV SDN Sanggarwinaya Kecamatan Purwadadi di 

Kabupaten Subang. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh data 

rata-rata hasil belajar siswa pada siklus I ialah 51, kemudian pada siklus II 

mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu menjadi 71, dan pada siklus III 

menjadi 87. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

Mind Mapping dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Tugiyati (2010) dari Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta dengan judul penelitian 

“Penerapan Metode Mind Mapping untuk Meningkatkan Penguasaan Materi IPS 

di SMP Muhammadiyah Kalibawang Tahun Ajaran 2009/2010”. Penelitian yang 

dilaksanakan dalam dua siklus menunjukkan peningkatan hasil ketuntasan belajar 

siswa di setiap siklusnya. Siklus pertama, ketuntasan belajar siswa sebesar 70, 

83%, kemudian pada siklus kedua meningkat menjadi 83,33%. Sebuah hasil yang 

memuaskan dalam penyelesaian permasalahan pembelajaran di kelas. 

Ketujuh, penelitian yang dilaksanakan mahasiswi dari Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, Kurniati (2010) 

dengan judul “Pengaruh Metode Mind Mapping dan Keaktifan Belajar Siswa 
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terhadap Prestasi Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial pada Siswa Kelas VIII Sekolah 

Menengah Pertama Muhammadiyah 5 Surakarta Tahun Pelajaran 2009/2010”. 

Hasil penelitiannya menyatakan bahwa metode Mind Mapping (X1) berpengaruh 

terhadap prestasi belajar IPS (Y), karena nilai thitung = 3,642 > ttabel=2.01. 

Kedelapan, Hendrawan (2009) dari Universitas Negeri Semarang 

melaksanakan penelitian tindakan kelas 2 siklus dengan judul “Peningkatan Hasil 

Belajar Sejarah melalui Penerapan Model Pembelajaran Mind Mapping di SMP 

NASIMA Semarang Kelas VII Semester II Tahun Ajaran 2008/2009”. Rata-rata 

hasil belajar pada siklus I sebesar 73, 39, kemudian pada siklus II rata-rata hasil 

belajar naik menjadi 77, 14. Berdasarkan data tersebut, dapat dinyatakan bahwa 

model pembelajaran Mind Mapping dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Persamaan penelitian Balim dengan penelitian yang peneliti lakukan ialah 

menerapkan Mind Mapping dalam proses pembelajaran untuk mengukur tingkat 

keefektifan Mind Mapping pada kelas eksperimen yang dibandingkan dengan 

kelas kontrol, diterapkan untuk jenjang sekolah dasar. Perbedaannya, Balim 

menggunakan Mind Mapping tidak hanya mengukur keefektifan saja, tetapi juga 

mengukur seberapa besar pengaruh Mind Mapping terhadap keberhasilan metode 

inkuiri pada pendidikan lingkungan hidup, sedangkan peneliti menerapkan Mind 

Mapping untuk mengukur keefektifannya terhadap hasil belajar IPS kelas III di 

SD Negeri 1 Kramat. 

Penelitian yang dilaksanakan Budd memiliki persamaan dengan penelitian 

yang dilakukan peneliti, yaitu penggunaan model pembelajaran Mind Mapping 
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dalam pembelajaran IPS. Perbedaannya terletak pada tujuan penelitian, penelitian 

yang dilakukan oleh Budd untuk mengetahui pengaruh dari penggunaan Mind 

Mapping sebagai latihan kelas, sedangkan peneliti untuk menguji keefektifannya 

pada hasil belajar IPS materi sejarah uang dan penggunaan uang sesuai 

kebutuhan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Utami memiliki persamaan dengan 

penelitian yang dilaksanakan peneliti, yaitu menerapkan model pembelajaran 

Mind Mapping untuk mengukur tingkat keefektifannya terhadap hasil belajar 

siswa sekolah dasar. Perbedaan penelitiannya terdapat pada materi pelajaran, mata 

pelajaran, kelas, dan sekolah dasarnya. Utami melakukan penelitian pada materi 

Sumber Daya Alam, mata pelajaran IPA, kelas IV SD Negeri 03 Majalangu 

Watukumpul Kabupaten Pemalang, sedangkan peneliti melakukan penelitian pada 

materi sejarah uang dan penggunaan uang sesuai dengan kebutuhan, mata 

pelajaran IPS, kelas III SD Negeri 1 Kramat Kabupaten Purbalingga. 

Persamaan penelitian yang dilaksanakan peneliti dengan penelitian yang 

telah dilaksanakan Alimudin ialah menguji keefektifan penerapan model 

pembelajaran Mind Mapping pada mata pelajaran IPS di sekolah dasar. 

Perbedaannya, responden dalam penelitian yang dilaksanakan Alimudin ialah 

siswa kelas IV SD Negeri 02 Paduraksa pada materi pokok mengenal 

permasalahan sosial di daerah setempat, sedangkan penelitian yang telah 

dilaksanakan peneliti ialah pada siswa kelas III SD Negeri 1 Kramat pada materi 

sejarah uang dan penggunaan uang sesuai kebutuhan. 
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Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian yang telah 

dilaksanakan Syamsudin ialah penerapan model pembelajaran Mind Mapping di 

sekolah dasar. Penelitian yang dilakukan oleh Syamsudin merupakan penelitian 

tindakan kelas tiga siklus yang dilaksanakan pada siswa kelas IV SDN 

Sanggarwinaya mata pelajaran IPA pokok bahasan perubahan kenampakan bumi 

dan benda langit. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

merupakan penelitian eksperimen yang dilaksanakan pada siswa kelas III SD 

Negeri 1 Kramat mata pelajaran IPS materi sejarah uang dan penggunaan uang 

sesuai dengan kebutuhan. 

Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian yang telah 

dilaksanakan oleh Tugiyati ialah menerapkan Mind Mapping pada mata pelajaran 

IPS. Tetapi, Tugiyati melaksanakan penelitian di SMP Muhammadiyah 

Kalibawang, sedangkan penelitian yang peneliti laksanakan ialah pada siswa kelas 

III SD Negeri 1 Kramat materi sejarah uang dan penggunaan uang sesuai dengan 

kebutuhan. 

Penelitian yang dilaksanakan Kurniati memiliki persamaan dengan 

penelitian yang peneliti laksanakan, yaitu menerapkan Mind Mapping pada mata 

pelajaran IPS. Perbedaannya terdapat pada jenjang pendidikan, materi pelajaran, 

dan tempat penelitian. Peneliti menerapkan Mind Mapping pada siswa kelas III 

SD Negeri 1 Kramat materi sejarah uang dan penggunaan uang sesuai dengan 

kebutuhan, dan hanya mengukur keefektifan Mind Mapping terhadap hasil 

belajar, sementara Kurniati menerapkannya pada siswa Kelas VIII Sekolah 
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Menengah Pertama Muhammadiyah 5 Surakarta, dan mengukur keefektifan Mind 

Mapping terhadap keaktifan siswa dan prestasi belajar siswa. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hendrawan memiliki persamaan dengan 

penelitian yang telah dilakukan peneliti, yaitu menerpakan model pembelajaran 

Mind Mapping pada mata pelajaran IPS. Perbedaannya, penelitian tindakan kelas 

yang dilakukan Hendrawan respondennya ialah siswa kelas VII SMP NASIMA 

Semarang, sedangkan penelitian eksperimen yang peneliti laksanakan 

respondennya ialah siswa kelas III SD Negeri 1 Kramat. 

Penelitian yang telah dilaksanakan tersebut berkaitan dengan penerapan 

Mind Mapping sebagai landasan bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian 

eksperimen. Penelitian yang telah peneliti laksanakan bertujuan untuk mengetahui 

keefektifan model pembelajaran Mind Mapping terhadap hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran IPS. Diharapkan, dengan model pembelajaran Mind Mapping 

tersebut dapat menyelesaikan masalah yang terjadi dalam pembelajaran IPS pada 

siswa kelas III SD Negeri 1 Kramat Kabupaten Purbalingga. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Mata pelajaran IPS merupakan bidang studi yang memiliki bidang garapan 

yang cukup luas. Bidang garapan IPS meliputi gejala-gejala dan masalah 

kehidupan manusia di masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut, penekanan 

yang dipelajari dalam IPS bukan pada teori dan keilmuannya, melainkan pada 

kenyataan kehidupan kemasyarakatan. Mata pelajaran IPS di sekolah dasar 
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mengajarkan konsep-konsep essensi ilmu sosial untuk membentuk siswa menjadi 

warga negara yang baik. Di sisi lain, proses pembelajaran IPS dilakukan secara 

bertahap dan berkelanjutan sesuai kebutuhan dan tingkat usia siswa masing-

masing. Hal ini menuntut adanya interaksi edukatif yang terjadi antara guru dan 

siswa tidak hanya sepihak dalam bentuk yang kurang menarik, melainkan 

dikembangkan melalui pembelajaran interaktif. 

Kenyataan di SD Negeri 1 Kramat terdapat guru yang dalam 

menyampaikan materi masih kurang interaktif dengan siswa dan hanya berpusat 

pada guru. Inilah yang menyebabkan kurang menariknya siswa dalam mengikuti 

proses pembelajaran. Salah satunya yaitu di SD Negeri 1 Kramat Kecamatan 

Karangmoncol Kabupten Purbalingga yang masih menggunakan metode 

pembelajaran konvensional. 

Berdasarkan hasil UAS semester gasal tahun ajaran 2014/2015, 33% siswa 

dari jumlah total 27 siswa masih belum mencapai batas KKM yang telah 

distandarkan. Hal ini menunjukkan bahwa guru perlu menerapkan model 

pembelajaran interaktif dan menarik untuk menyelesaikan permasalahan yang 

terjadi dalam pembelajaran di kelas tersebut. 

Melalui model pembelajaran Mind Mapping, siswa mengeluarkan 

gagasannya dan mencatatnya secara kreatif dalam bentuk simbol, kata-kata, 

gambar, serta garis-garis dengan berbagai warna. Adanya kombinasi warna, 

simbol, bentuk dan sebagainya memudahkan otak dalam menyerap informasi 

yang diterima. Mind Mapping yang dibuat sendiri oleh siswa dapat membantu 

siswa mengingat dan memahami materi pelajaran secara lebih mendalam, karena 
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dalam hal ini siswa menciptakan media belajar sendiri, sehingga pembelajaran 

menjadi lebih bermakna, dan pada akhirnya dapat berdampak pada meningkatnya 

hasil belajar siswa. Gambaran kerangka berpikir dapat dibaca pada Gambar 2.2 

berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir 

 

2.4 Hipotesis Penelitan 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2013: 99). Berdasarkan kajian teori, penelitian 

terdahulu, dan kerangka berpikir, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

Materi Sejarah uang dan Penggunaan 

uang sesuai dengan kebutuhan 

Pembelajaran konvensional    Model pembelajaran Mind Mapping 

(1) Ada atau tidaknya perbedaan hasil belajar yang pembelajarannya 

menggunakan model pembelajaran Mind Mapping dan yang 

menggunakan pembelajaran konvensional. 

(2) Lebih baik mana hasil belajar yang pembelajarannya menggunakan 

model pembelajaran Mind Mapping dan yang menggunakan 

pembelajaran konvensional. 

 

Hasil Belajar Hasil Belajar 

Dibandingkan 
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1. Ho: Tidak terdapat perbedaan hasil belajar IPS pada siswa kelas III yang 

menggunakan model pembelajaran Mind Mapping dan yang 

menggunakan pembelajaran konvensional (µ1 = µ2). 

Ha: Terdapat perbedaan hasil belajar IPS pada siswa kelas III yang 

menggunakan model pembelajaran Mind Mapping dan yang 

menggunakan pembelajaran konvensional (µ1 ≠ µ2). 

2. Ho: Hasil belajar IPS pada siswa kelas III yang menggunakan model 

pembelajaran Mind Mapping tidak lebih baik daripada yang 

menggunakan pembelajaran konvensional (µ1 ≤ µ2).  

Ha: Hasil belajar IPS pada siswa kelas III yang menggunakan model 

pembelajaran Mind Mapping lebih baik daripada yang menggunakan 

pembelajaran konvensional (µ1 > µ2). 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

Bagian ini membahas mengenai: desain penelitian, populasi dan sampel, 

variabel penelitian, definisi operasional variabel, data hasil penelitian, teknik 

pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data. 

 

3.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu quasi 

experimental. Desain ini dipilih disebabkan peneliti tidak mampu mengontrol 

secara ketat masuknya pengaruh variabel-variabel luar. Selanjutnya, di dalam 

desain penelitian quasi experimental dibagi menjadi dua bentuk, salah satunya 

yaitu bentuk nonequivalent control group design yang dipilih sebagai desain 

dalam penelitian ini. Sugiyono (2013: 118) mengungkapkan bahwa “desain ini 

hampir sama dengan pretest-posttest control group design, hanya pada desain ini 

kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol tidak dipilih secara random”. 

Menurut Sugiyono (2013: 118) gambaran dari nonequivalent control group design 

yakni sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 

O1 dan O3 = keadaan awal kelas eksperimen dan kontrol  

O1  X  O2 

 

O3    O4 
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X = perlakuan yang diberikan, yaitu model pembelajaran Mind 

Mapping 

O2  = hasil penilaian kelas eksperimen setelah mendapatkan perlakuan 

O4 = hasil penilaian kelas kontrol tanpa perlakuan 

Sebelum dilakukan penelitian, kelas eksperimen dan kelas kontrol 

mendapat perlakuan yang sama, yaitu pelaksanaan tes awal. Tes awal dilakukan 

untuk mengetahui keadaan awal siswa tentang materi sejarah uang dan 

penggunaan uang sesuai dengan kebutuhan. Langkah-langkah pelaksanaan 

pembelajaran pada kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat pada 

instrumen penelitian (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran). Kegiatan 

pembelajaran dapat dikontrol dengan menggunakan lembar pengamatan model. 

Kegiatan pembelajaran di kelas eksperimen menggunakan model pembelajaran 

Mind Mapping, sedangkan di kelas kontrol tidak menggunakan Mind Mapping, 

tapi menerapkan pembelajaran konvensional. Tes akhir dilaksanakan di akhir 

pembelajaran untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa 

antara yang mendapat perlakuan dan yang tidak mendapat perlakuan. Jadi, 

pengaruh penggunaan model pembelajaran Mind Mapping terhadap hasil belajar 

siswa kelas III SD Negeri 1 Kramat yaitu (O2 - O1) – (O4 - O3). 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian yang 

digunakan yaitu penelitian kuantitatif dengan pendekatan penelitian eksperimen 

quasi experimental design yang menerapkan bentuk nonequivalent control group 

design. Data penelitiannya berupa data kuantitatif guna menerangkan hasil belajar 

siswa setelah mendapat perlakuan dengan model pembelajaran Mind Mapping 
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yang akan dibandingkan dengan kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran 

konvensional. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

Sebelum penelitian dilakukan, peneliti terlebih dahulu menentukan 

populasi dan sampel yang akan digunakan. Menurut Sugiyono (2013: 119), 

populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu  dan ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari serta kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel menurut Sugiyono 

(2013: 120) ialah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi 

tersebut. Uraian selanjutnya sebagai berikut. 

3.2.1 Populasi 

Jenis populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu populasi terbatas, 

karena jumlah data yang diteliti telah diketahui secara pasti. Populasi dalam 

penelitian ini yaitu banyak siswa kelas III pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Banyak siswa kelas eksperimen (kelas III SD Negeri 1 Kramat) yaitu 27 

siswa, sedangkan banyak siswa kelas kontrol (kelas III SD Negeri 1 Tunjungmuli) 

ialah 33 siswa. Berdasarkan banyak siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol, 

maka didapatkan jumlah populasi sebanyak 60 siswa. Untuk daftar populasi di 

kedua SD dapat dilihat pada lampiran 1 dan 2. 

Kedua kelas tersebut telah memenuhi syarat dilakukan penelitian 

eksperimen dari berbagai aspek. Kedua kelas berada dalam satu lingkungan 

sekolah yang relatif sama, yaitu terletak ditepi jalan raya utama. Sekolah 



47 

 

 

terakreditasi B, sarana dan prasarana sekolah memadai serta terdapat media 

pembelajaran pendukung lainnya yang dapat digunakan oleh kelas eksperimen 

dan kontrol. Kualifikasi guru yang sama, yaitu lulusan Strata 1 dan telah PNS 

serta bersertifikasi pendidik, serta kemampuan awal siswa yang relatif sama. 

3.2.2 Sampel 

Sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif, karena 

hasil penelitian akan digeneralisasikan pada populasi tersebut. Agar sampel yang 

diambil dapat representatif, maka perlu menggunakan teknik sampling. Teknik 

sampling menurut Sugiyono (2014: 121) adalah teknik pengambilan sampel. 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik 

proportionate stratified random sampling. Riduwan (2013: 58) menyatakan 

bahwa “proportionate stratified random sampling ialah pengambilan dari anggota 

populasi secara acak dan berstrata secara proporsional, dilakukan sampling ini 

apabila anggota populasinya heterogen (tidak sejenis)”. 

Pengambilan banyak sampel dilakukan dengan menggunakan tabel Krecjie 

dengan taraf kesalahan 5%. Jumlah populasi kedua SD yaitu 60 yang terdiri dari 

33 siswa kelas kontrol, dan 27 siswa kelas eksperimen. Berdasarkan tabel Krecjie 

dengan taraf kesalahan 5% dari jumlah populasi sebanyak 60 siswa, diperoleh 

sampel sebanyak 51 siswa (Sugiyono, 2013: 131). Selanjutnya, untuk mengetahui 

sampel dari tiap kelas, menggunakan rumus sebagai berikut. 

sampel =  x sampel dalam tabel Krecjie 

(Sugiyono, 2013: 132) 
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Berdasarkan rumus di atas, dari 27 siswa di kelas eksperimen diperoleh 

sampel sebanyak 23 siswa, sedangkan untuk kelas kontrol, dari 33 siswa, 

diperoleh sampel sebanyak 28 siswa. Pengambilan sampel pada setiap kelas 

menggunakan cara undian. Peneliti menuliskan nama setiap siswa pada kertas, 

kemudian dibuat lintingan dan dimasukkan dalam wadah. Sampel yang diambil 

yaitu nama siswa yang keluar setelah dikocok. Untuk daftar nama sampel di 

kedua SD dapat dibaca di lampiran 3 dan 4. 

 

3.3. Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2013: 63), “variabel penelitian adalah suatu atribut 

atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya”. Variabel dalam penelitian ini yaitu variabel independen dan 

dependen. 

3.3.1 Variabel Independen 

Variabel independen dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai 

variabel bebas. Sugiyono (2013: 64) menyatakan bahwa variabel bebas 

merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya 

atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel independen dalam penelitian 

ini yaitu penggunaan model pembelajaran Mind Mapping. 

3.3.2 Variabel Dependen 

Variabel dependen sering disebut pula sebagai variabel terikat. Variabel 

terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena 

adanya variabel bebas (Sugiyono, 2013: 64). Dalam penelitian ini yang menjadi 
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variabel dependen yaitu hasil belajar siswa kelas III SD Negeri 1 Kramat mata 

pelajaran IPS materi sejarah uang dan penggunaan uang sesuai dengan kebutuhan. 

 

3.4 Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel merupakan penjelasan variabel yang diamati 

dalam penelitian guna menyamakan persepsi antara peneliti dan pembaca. Uraian 

selengkapnya yaitu sebagai berikut: 

3.4.1 Variabel model pembelajaran Mind Mapping 

Yang dimaksud dengan model pembelajaran Mind Mapping dalam 

penelitian ini yaitu model pembelajaran pada mata pelajaran IPS materi sejarah 

uang dan penggunaan uang sesuai dengan kebutuhan di SD Negeri 1 Kramat. 

Materi tersebut lebih menekankan pada ringkasan konsep materi yang disajikan 

dalam bentuk gambar dengan berbagai warna sehingga mudah untuk dilihat, 

dibayangkan, ditelusuri, dipresentasikan, dan didiskusikan bersama. Indikator 

model pembelajaran Mind Mapping yaitu sebagai berikut. 

(1) Penyampaian materi pembelajaran. 

(2) Pengkondisian kelas dengan membentuk kelompok yang beranggotakan 2-3 

siswa untuk membuat Mind Mapping. 

(3) Penjelasan cara membuat Mind Mapping. 

(4) Siswa membaca materi kemudian mendiskusikan dengan teman kelompok. 

(5) Tiap kelompok membuat Mind Mapping. 

(6) Presentasi Mind Mapping. 

(7) Pemilihan kelompok terbaik. 
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3.4.2 Variabel hasil belajar siswa 

Variabel hasil belajar siswa yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu hasil 

belajar siswa yang diukur dengan menggunakan instrumen tes, dan non tes yang 

menekankan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor yang harus dicapai oleh 

siswa. Berpedoman pada taksonomi Bloom, ranah kognitif dibagi menjadi enam, 

yakni mulai dari C1 (pengetahuan) hingga C6 (evaluasi). Namun dalam penelitian 

ini, peneliti hanya menggunakan C1 (pengetahuan) – C2 (pemahaman). Ranah 

afektif pada taksonomi Bloom dibagi menjadi lima, yakni mulai dari A1 

(penerimaan) sampai A5 (karakteristik). Ranah psikomotor terbagi menjadi enam 

tingkat keterampilan, yaitu dari persepsi hingga kreativitas. Dengan menggunakan 

tes akhir berupa pilihan ganda, skala sikap, dan lembar pengamatan, peneliti 

bermaksud untuk mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang telah 

diajarkan. 

 

3.5 Uji Kesamaan Rata-rata 

Salah satu syarat dilakukan penelitian eksperimen yaitu kemampuan awal 

kedua kelompok populasi harus sama. Untuk mengetahui kemampuan awal kedua 

kelompok populasi sama atau tidak, perlu dilakukan uji kesamaan rata-rata. Uji 

kesamaan rata-rata dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal siswa, yaitu 

menggunakan rata-rata nilai hasil ujian akhir semester gasal pada mata pelajaran 

IPS di kedua kelas. Jika rata-rata nilai di kelas kontrol dan eksperimen relatif 

sama atau selisih rata-rata nilai tidak jauh berbeda, maka penelitian dilanjutkan. 

Pengujian kesamaan rata-rata dalam penelitian ini menggunakan analisis 

secara empiris dan statistik. Data nilai ujian akhir semester gasal selengkapnya 
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dapat dibaca pada lampiran 5 dan 6. Berikut merupakan distribusi frekuensi nilai 

UAS gasal siswa kelas III tahun ajaran 2014/2015 di kedua kelas, yang disajikan 

dalam tabel 3.1 dan 3.2 

Tabel 3.1 Distribusi Frekuensi Nilai UAS Kelas Kontrol 

No. Interval Frekuensi 

1. 55 – 60  1 

2. 61 – 66  3 

3. 67 – 72  5 

4. 73 – 78  11 

5. 79 – 84 8 

6. 85 – 90 4 

7. 91 – 96 1 

 Jumlah 33 

 

Tabel 3.2 Distribusi Frekuensi Nilai UAS Kelas Eksperimen 

No. Interval Frekuensi 

1. 33 – 42 2 

2. 43 – 52 0 

3. 53 – 62 2 

4. 63 – 72 7 

5. 73 – 82 10 

6. 83 – 92 6 

 Jumlah 27 

 

Nilai rata-rata UAS dari kelas eksperimen dan kelas kontrol kemudian 

digunakan untuk menguji kesamaan rata-rata. Rata-rata kelas eksperimen ialah 73, 

sedangkan kelas kontrol ialah 76. Secara empiris kedua kelas mempunyai selisih 

sebesar 3, artinya kedua kelas mempunyai kemampuan awal yang relatif sama. 

Uji kesamaan rata-rata yang telah dihitung secara empiris, kemudian 

dilakukan uji secara statistik. Penghitungan secara statistik dengan menggunakan 

rumus one sample t test untuk dua pihak diperoleh t hitung sebesar -1.235 untuk 

harga t tabel dengan α = 0,05 dan df = 26 yaitu 2.055529. Jika -t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel, 
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maka tidak ada perbedaan yang signifikan antara kemampuan awal kelas kontrol 

dan kelas eksperimen. Penghitungan uji kesamaan rata-rata secara empiris dan 

statistik dapat dibaca pada lampiran 7.  Berdasarkan uraian tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa kedua kelas memiliki kemampuan awal yang sama baik 

secara empiris maupun secara statistik, sehingga penelitian dapat dilaksanakan. 

 

3.6 Data Penelitian 

Data hasil penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu data hasil 

ujian akhir semester gasal, hasil belajar siswa kelas III pada materi sejarah uang 

dan penggunaan uang sesuai kebutuhan, dan data nama siswa kelas III di kelas 

eksperimen dan kontrol. 

3.6.1 Hasil Ujian Akhir Semester Gasal IPS Kelas III Tahun 2014/2015 

Data ini digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan proses 

pembelajaran IPS di kelas. Selain itu, kedua kelompok data tersebut juga akan 

digunakan sebagai dasar penentuan kemampuan awal siswa pada kedua kelompok 

sebagai satu syarat dilaksanakan penelitian eksperimen. 

3.6.2 Hasil Belajar Siswa Kelas III pada Materi Sejarah Uang dan 

Penggunaan Uang sesuai Kebutuhan. 

Data hasil belajar siswa pada materi sejarah uang dan penggunaan uang 

sesuai kebutuhan digunakan untuk mengetahui keefektifan model pembelajaran 

Mind Mapping dalam pembelajaran IPS pada kelas ekperimen dan metode 

pembelajaran konvensional pada kelas kontrol. Kedua kelompok data tersebut 

kemudian dibandingkan. Perbandingan kedua kelompok data tersebut akan 
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digunakan untuk menguji hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya 

perbedaan hasil belajar antara kelas eksperimen dan kontrol. 

3.6.3 Daftar Nama Siswa 

Penelitian ini membutuhkan data nama siswa, baik pada kelas eksperimen 

maupun kontrol. Daftar nama siswa berguna untuk mengetahui nama-nama 

populasi dan sampel dalam penelitian. Daftar nama siswa pada kelas eksperimen 

dan kelas kontrol dapat dibaca pada lampiran 1 sampai 4 

3.6.4 Lembar Pengamatan Model 

Lembar pengamatan model merupakan suatu pedoman sebagai acuan 

pengamat untuk mengamati model pembelajaran yang diterapkan oleh guru dan 

siswa. Lembar pengamatan ini berfungsi sebagai pengendali apakah model 

pembelajaran yang dilaksanakan sudah runtut dan terlaksana semuanya atau tidak. 

Pada penelitian ini, model pembelajaran yang digunakan yaitu Mind Mapping. 

Pengamat atau observer mengamati proses pembelajaran yang menerapkan model 

Mind Mapping di kelas. Penilaian didasarkan pada aspek-aspek yang ada dalam 

langkah-langkah pembelajaran Mind Mapping dan deskriptor. Aspek-aspek yang 

ada dalam Mind Mapping  untuk aktivitas guru meliputi penjelasan tujuan dan 

materi pembelajaran, melakukan tanya jawab dengan siswa, membentuk 

kelompok dan menjelaskan tugas setiap kelompok, menjelaskan cara membuat 

Mind Mapping, mengamati kerja kelompok siswa, memberikan bimbingan kepada 

siswa, membimbing siswa membuat kesimpulan, dan memberi penguatan kepada 

siswa. Sementara untuk aspek pengamatan aktivitas siswa meliputi mendengarkan 

materi yang disampaikan oleh guru, melakukan tanya jawab dengan guru, 

berkelompok sesuai dengan pengarahan dari guru, mendiskusikan materi yang 
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diberikan guru bersama kelompoknya, membuat Mind Mapping secara 

berkelompok, saling memotivasi antaranggota kelompok selama pembuatan Mind 

Mapping, mempresentasikan Mind Mapping hasil kerja kelompoknya, dan 

memberikan tanggapan pada kelompok lain. 

 

3.7 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data 

(Sugiyono, 2013: 308). Oleh karena itu, untuk mendapatkan data yang peneliti 

butuhkan, maka teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu teknik 

dokumentasi, wawancara tidak terstruktur, tes, angket, dan observasi.  

3.7.1 Dokumentasi 

Riduwan (2013: 77) berpendapat bahwa dokumen ditujukan untuk 

memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang 

relevan, peraturan-peraturan laporan kegiatan, foro-foto, film dokumenter, dan 

data penelitian yang relevan. Sugiyono (2013: 326) melanjutkan bahwa dokumen 

merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berupa tulisan, 

gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi dalam 

penelitian ini yaitu untuk memperoleh nama-nama siswa kelas III SD Negeri 1 

Kramat dan siswa kelas III SD Negeri 1 Tunjungmuli, serta daftar nilai mata 

pelajaran IPS semester gasal tahun ajaran 2014/2015 untuk mengetahui 

kemampuan awal siswa, dan data penunjang lainnya. Selain itu, peneliti 

menggunakan teknik dokumentasi sebagai bukti pelaksanaan penelitian. Bukti 
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tersebut berupa foto, dan video selama proses pembelajaran. Dokumentasi yang 

digunakan setelah penelitian yaitu berupa nilai hasil tes akhir. 

3.7.2 Wawancara 

Menurut Widoyoko (2012: 40), wawancara merupakan proses tanya jawab 

atau dialog secara lisan antara pewawancara (interviewer) dengan responden atau 

orang yang diinterviu (interviewee) yang bertujuan untuk memperoleh informasi 

yang dibutuhkan oleh peneliti. Esterberg (2002) dalam Sugiyono (2013: 316) 

mendefinisikan interview atau wawancara sebagai “a meeting of two person to 

exchange information and idea through question and responses, resulting in 

communication and joint contruction of meaning about a particular”. Wawancara 

merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui 

tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. 

Jenis wawancara yang peneliti pilih yaitu wawancara tidak terstruktur. 

Sugiyono (2013: 318) berpendapat bahwa wawancara tidak terstruktur 

merupakan wawancara yang bebas, dimana peneliti tidak menggunakan pedoman 

wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan 

datanya. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai masalah 

atau kendala yang dihadapi guru saat proses pembelajaran, mengetahui 

kompetensi siswa dalam belajar, dan model atau metode yang digunakan oleh 

guru dalam mengajar. Wawancara telah dilakukan peneliti dengan guru kelas III 

SD Negeri 1 Kramat dan SD Negeri 1 Tunjungmuli pada tanggal 10 Januari 2015. 

Wawancara digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh permasalahan yang 

akan diteliti. Inti pertanyaan dari wawancara dalam penelitian ini yaitu masalah 
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yang dihadapi guru dalam pembelajaran IPS, nilai KKM mata pelajaran IPS, dan 

model pembelajaran yang biasanya diterapkan dalam pembelajaran. 

3.7.3 Tes 

Tes merupakan salah satu alat untuk melakukan pengukuran, yaitu alat 

untuk mengumpulkan informasi karakteristik suatu objek. Karakteristik objek 

dapat berupa keterampilan, pengetahuan, bakat, minat, baik yang dimiliki oleh 

individu maupun kelompok (Widoyoko, 2012: 50). Teknik tes yang digunakan 

untuk mengetahui data hasil belajar siswa kelas III SD Negeri 1 Kramat, dan SD 

Negeri 1 Tunjungmuli pada materi sejarah uang dan penggunaan uang sesuai 

dengan kebutuhan berupa tes pilihan ganda, tes penilaian sikap, dan lembar 

pengamatan. Tes tersebut dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: (1) 

prosedur tes menggunakan tes awal dan tes akhir; (2) jenis tes ialah tes tertulis, 

non tes, dan perbuatan; (3) bentuk tes meliputi pilihan ganda, skala sikap, dan 

lembar pengamatan; serta (4) alat tes ialah soal-soal, angket, dan rubrik. 

Tes pilihan ganda terdiri dari empat alternatif jawaban dan masing-masing 

soal mempunyai poin 1 jika jawabannya benar, sedangkan tes unjuk kerja berupa 

kegiatan siswa yang menunjukkan keterampilan siswa, dan akan bernilai 1 jika 

aspek kerja dilaksanakan dengan benar dan tepat. Tes digunakan sebagai alat ukur 

pencapaian hasil belajar siswa. 

3.7.4 Angket 

Angket atau kuesioner menurut Widoyoko (2012: 33) merupakan “metode 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan 

atau pernyataan tertulis kepada responden untuk diberikan respon sesuai dengan 
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permintaan pengguna”. Jenis angket yang dipilih dalam penelitian ini 

menggunakan angket tertutup. Hal ini dikarenakan baik jumlah soal angket, 

alternatif jawaban maupun responsnya sudah ditentukan, responden tinggal 

memilihnya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

Angket digunakan untuk menilai sikap siswa (ranah afektif) terhadap 

materi sejarah uang dan penggunaan uang sesuai dengan kebutuhan yang terdiri 

dari 4 pendapat atau pilihan jawaban. Angket dalam penelitian ini menggunakan 

skala Likert dengan 4 alternatif jawaban atau pendapat, yaitu sangat setuju, setuju, 

tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Selanjutnya, skor untuk setiap item soal 

dapat dibaca pada tabel berikut: 

Tabel 3.3 Skor Butir Soal pada Skala Likert 

Jawaban Skor Pernyataan Positif Skor Pernyataan Negatif 

Sangat Setuju 4 1 

Setuju 3 2 

Tidak Setuju 2 3 

Sangat Tidak Setuju 1 4 

 

3.7.5 Observasi 

Hadi (1986) dalam Sugiyono (2013: 196) mengungkapkan bahwa 

“observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun 

dari pelbagai proses biologis dan psikologis”. Observasi dilakukan saat kegiatan 

pembelajaran sedang berlangsung. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini 

ialah observasi nonpartisipan. Menurut Sugiyono (2013: 197), dalam observasi 

partisipan peneliti terlibat dengan orang-orang yang sedang diamati, sedangkan 

dalam observasi nonpartisipan peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat. 
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Observasi partisipan digunakan untuk memperoleh informasi yang akan dijadikan 

sebagai bahan penelitian. Observasi proses pembelajaran ini bertujuan untuk 

mengukur apakah pembelajaran yang dilaksanakan memenuhi persyaratan 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Mind Mapping atau 

tidak. Selain itu, peneliti menggunakan kamera untuk membantu pengambilan 

foto dan video selama proses pembelajaran sebagai bukti pelaksanaan penelitian. 

 

3.8 Instrumen Penelitian 

Sebuah penelitian membutuhkan instrumen penelitian sebagai alat untuk 

menunjang pelaksanaan penelitian. Menurut Widoyoko (2012: 51), “instrumen 

penelitian merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk 

mengumpulkan data penelitian dengan cara melakukan pengukuran”. Instrumen 

penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu instrumen tes dan non tes. 

3.8.1 Instrumen Non Tes 

Instrumen non tes berupa pedoman wawancara, lembar observasi, dan 

angket. Uraian selengkapnya sebagai berikut: 

3.8.1.1 Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara yang digunakan sebagai instrumen penelitian 

berbentuk pedoman wawancara tidak terstruktur. Pedoman wawancara tidak 

terstruktur ini digunakan sebagai informasi awal untuk mengetahui berbagai 

permasalahan yang terdapat dalam pembelajaran IPS. Untuk pedoman wawancara 

terdapat pada lampiran 8. 
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3.8.1.2 Lembar Observasi 

Penelitian ini menggunakan lembar pengamatan pelaksanaan model 

pembelajaran Mind Mapping. Lembar pengamatan tersebut digunakan untuk 

mengamati sesuai atau tidaknya pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan 

peneliti dengan langkah-langkah model pembelajaran Mind Mapping pada kelas 

eksperimen dan kontrol (Lembar observasi pelaksanaan model pembelajaran Mind 

Mapping). Pengamat mengamati proses pembelajaran dalam menerapkan model 

pembelajaran Mind Mapping di kelas. Penilaian didasarkan pada aspek-aspek 

yang ada dalam langkah-langkah model pembelajaran Mind Mapping dan 

deskriptor. Aspek-aspek yang ada dalam model pembelajaran Mind Mapping 

untuk aktivitas guru meliputi penyampaian tujuan pembelajaran dan materi, tanya 

jawab dengan siswa, pembentukan kelompok dan penjelasan tugas setiap 

kelompok, penjelasan cara membuat Mind Mapping, mengamati kerja kelompok 

siswa, membimbing siswa membuat kesimpulan, dan memberi penguatan kepada 

siswa. 

Aspek pengamatan untuk aktivitas siswa meliputi mendengarkan materi 

yang disampaikan guru, tanya jawab, berkelompok sesuai pengarahan guru, 

mendiskusikan materi yang diberikan guru bersama kelompoknya, membuat Mind 

Mapping secara berkelompok, saling memotivasi antaranggota kelompok selama 

pembuatan peta pikiran, mempresentasikan Mind Mapping hasil kerja kelompok, 

dan memberi tanggapan. Pengamatan pelaksanaan model dilaksanakan pada 

kedua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol, yang menggunakan lembar 

pengamatan model pembelajaran Mind Mapping. 
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3.8.1.3 Angket 

Jenis angket atau kuesioner yang digunakan ialah angket tertutup dengan 

skala Likert 4. Menurut Sugiyono (2013: 136), skala Likert digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

suatu fenomena sosial. Pilihan respon skala empat mempunyai variabilitas respon 

lebih baik atau lebih lengkap dibandingkan dengan skala tiga sehingga mampu 

mengungkap lebih maksimal perbedaan sikap responden. Selain itu juga tidak ada 

peluang bagi responden untuk bersikap netral sehingga memaksa responden untuk 

menentukan sikap terhadap fenoma sosial yang ditanyakan atau dinyatakan dalam 

instrumen (Widoyoko, 2012: 106). Angket dalam penelitian ini akan digunakan 

untuk penilaian sikap (ranah afektif) berupa soal pernyataan dengan empat 

alternatif pendapat yang menggunakan ranah afektif A1 (penerimaan) sampai A5 

(karakterisasi). 

3.8.2 Instrumen Tes 

Instrumen tes berisi soal-soal tes untuk mengukur ranah kognitif dan 

psikomotor. Uraian selengkapnya sebagai berikut. 

3.8.2.1 Soal-soal Tes 

Soal-soal tes untuk ranah kognitif yang digunakan sebagai instrumen 

penelitian berbentuk pilihan ganda dengan empat alternatif jawaban. Bentuk soal 

pilihan ganda dipilih karena kelebihannya yang dapat dinilai dengan mudah, 

cepat, dan objektif, serta dapat mencakup ruang lingkup materi yang luas. 

Pembuatan soal-soal pilihan ganda didasarkan pada kompetensi dasar yang 

dijabarkan menjadi indikator soal dalam bentuk kisi-kisi soal. Indikator soal yang 

dibuat disesuaikan dengan silabus utuh dan silabus pembelajaran IPS kelas III 
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pada materi sejarah uang dan penggunaan uang sesuai dengan kebutuhan. Soal 

untuk ranah psikomotor berupa soal unjuk kerja, dimana siswa akan dinilai 

keterampilannya menggunakan ranah psikomotor kesiapan. Untuk silabus utuh, 

silabus pengembangan kelas eksperimen, dan kontrol dapat dilihat pada lampiran 

9, 10, dan 11. 

Jumlah soal yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu 20 butir soal, tetapi 

untuk mengantisipasi soal yang tidak valid setelah dilakukan uji coba, sehingga 

soal diparalelkan yang setara tingkat kesukaran dan cakupan materinya menjadi 

40 butir soal. Adapun kisi-kisi dan soal uji coba dapat dilihat pada lampiran 12 

dan 13. Sebelum diujicobakan pada siswa kelas III di SD Negeri 3 Tunjugmuli, 

soal ditelaah terlebih dahulu oleh tim ahli untuk diuji validitas empirisnya. Setelah 

tim ahli memberikan saran dan perbaikan serta rekomendasi mengenai 

kelayakannya, peneliti melakukan uji coba soal kepada siswa kelas III SD Negeri 

3 Tunjungmuli. Setelah data hasil uji coba diperoleh, kemudian dilaksanakan uji 

prasyarat instrumen dan analisis butir soal. 

3.8.2.2. Pengujian Validitas 

Menurut Arikunto (2010: 211), “validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen”. 

Sebuah instrumen yang valid atau sahih memiliki validitas tinggi. Sebaliknya, 

instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah. Uji validitas 

dilakukan dengan menganalisis bukti instrumen meliputi validitas logis dan 

validitas empirik. Uji validitas logis nantinya akan memberitahu hasil pemikiran 

yang dilakukan apakah sesuai dengan kaidah penyusunan alat tes atau tidak, 

kemudian diujikan dengan validitas empiris untuk memberitahu hasil pengujian 
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alat tes berdasarkan pengalaman di lapangan berupa uji coba instrumen. Untuk 

lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut: 

(1) Validitas Logis 

Validitas logis merupakan validitas yang diperoleh dengan suatu usaha 

hati-hati melalui cara-cara yang benar, sehingga menurut logika akan dicapai 

suatu tingkat validitas yang dikehendaki (Arikunto, 2010: 80). Pengujian validitas 

logis dapat dilakukan dengan cara menilai tingkat kesukaran butir-butir soal 

dengan kisi-kisi soal yang telah dibuat sebelumnya. Proses pengujian validitas 

logis melibatkan 2 penilai ahli. Penilai ahli 1 yaitu Drs. Akhmad Junaedi, M.Pd. 

dan penilai ahli 2 yaitu Subagyo, S.Pd. (Guru kelas III) dari  SD Negeri 3 

Tunjungmuli yang digunakan sebagai kelas uji coba instrumen. Penilaian yang 

dilakukan berupa kesesuaian butir-butir soal dengan kisi-kisinya dengan 

menggunakan lembar telaah validitas isi. Pengujian validitas ini dilakukan 

terhadap soal-soal baik soal ranah kognitif, afektif, maupun psikomotor. Adapun 

lembar telaah validitas logis dari para ahli selengapnya ada pada lampiran 14. 

(2) Validitas Empiris 

Arikunto (2010: 212) berpendapat bahwa sebuah instrumen dikatakan 

memiliki validitas empiris apabila sudah diuji dari pengalaman. Selanjutnya 

Riduwan (2013: 98) mengatakan bahwa setelah data didapat, dan ditabulasikan, 

kemudian pengujian validitas dilakukan dengan analisis faktor, yaitu dengan 

mengorelasikan antarskor item instrumen dengan rumus Pearson Product 

Moment. 

Penelitian ini membutuhkan 20 butir soal untuk soal ranah kognitif. Untuk 

kepentingan uji coba agar syarat validitas dan reliabilitas terpenuhi, maka soal 
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dibuat secara paralel dan setara baik cakupan materi maupun tingkat 

kesukarannya. Ini bertujuan agar syarat-syarat soal tes sebagai instrumen 

penelitian dapat terpenuhi. 

Pengujian validitas ini menggunakan bantuan program Statistical Product 

and Service Solution (SPSS) versi 20 untuk mempermudah penghitungan tanpa 

mempengaruhi hasil. Untuk mencari validitas dalam SPSS 20 ini menggunakan 

menu Analyze – Correlate – Bivariate. Pengambilan keputusan pada uji validitas 

dilakukan dengan batasan rtabel dengan signifikansi 0,05. Jika nilai positif dan 

rhitung ≥ rtabel, maka item dapat dinyatakan valid. Jika rhitung ˂ rtabel, maka item 

dinyatakan tidak valid. Adapun rekap data hasil penghitungan SPSS 20 dapat 

dilihat pada Tabel 3.4 berikut: 

Tabel 3.4 Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Soal Tes Uji Coba 

rtabel = 0, 396; Taraf Signifikansi 0,05 dan n = 25 

Nomor 

Soal 

Pearson 

Corelations 

(r11) 

Validitas Nomor 

Soal 

Pearson 

Corelations 

(r11) 

Validitas 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

0,000 

0,612 

0,342 

0,893 

-0,004 

0,822 

0,467 

0,155 

0,417 

0,484 

0,822 

0,754 

0,000 

0,650 

0,136 

0,583 

0,254 

-0,118 

0,045 

0,093 

Tidak Valid 

Valid 

Tidak Valid 

Valid 

Tidak Valid 

Valid 

Valid 

Tidak valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Tidak Valid 

Valid 

Tidak Valid 

Valid 

Tidak Valid 

Tidak Valid 

Tidak Valid 

Tidak Valid 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

0,550 

-0,273 

0,897 

0,260 

0,489 

-0,074 

0,342 

0,741 

0,650 

0,353 

0,243 

0,188 

0,440 

0,046 

0,544 

0,653 

0,670 

0,763 

0,554 

0,893 

Valid 

Tidak Valid 

Valid 

Tidak Valid 

Valid 

Tidak Valid 

Tidak Valid 

Valid 

Valid 

Tidak Valid 

Tidak Valid 

Tidak Valid 

Valid 

Tidak Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 
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Dari 40 butir soal hasil pengerjaan siswa, dilakukan penghitungan validitas 

soal menggunakan program SPSS 20, sehingga diperoleh 22 butir soal yang valid, 

dan 18 butir soal yang tidak valid. Dari 22 butir soal yang valid, kemudian dipilih 

20 butir soal yang mewakili semua indikator untuk dijadikan sebagai soal tes awal 

dan akhir yaitu nomor 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 21, 23, 25, 28, 29, 33, 35, 37, 

38, 38, 40. Untuk hasil pengujian validitas selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 15. 

3.8.2.3. Reliabilitas Tes 

Reliabilitas alat penilaian adalah ketetapan atau keajegan alat tersebut 

dalam menilai apa yang dinilai. Artinya, kapan pun alat penilaian tersebut 

digunakan akan memberikan hasil yang relatif sama (Sudjana, 2009: 16). 

Arikunto (2010: 221) menambahkan “reliabilitas menunjuk pada satu pengertian 

bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik”. Suatu tes dikatakan 

mempunyai taraf kepercayaan tinggi jika tes tersebut dapat memberikan hasil 

yang tetap. Pengujian reliabilitas didasarkan atas data uji coba instrumen yang 

dilakukan pada siswa kelas IV SD Negeri 03 Tunjungmuli dengan tujuan untuk 

mengukur konsistensi instrumen penelitian, sehingga dapat dipercaya untuk 

digunakan. 

Berdasarkan hasil penghitungan validitas, diperoleh item yang valid 

sebanyak 22 butir soal, dan dipilih 20 soal yang digunakan sebagai soal tes. Dari 

20 item yang valid tersebut kemudian dihitung indeks reliabilitasnya dengan 

menggunakan reliability analysis. Untuk dapat mengetahui reliabilitas tiap butir 
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soal, peneliti menggunakan cronbach’s alpha pada SPSS 20. Data dikatakan 

reliabel jika nilai Alpha > 0,6 (Priyatno, 2012:187). Berikut merupakan output 

hasil penghitungan reliabilitas secara keseluruhan dan untuk hasil selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran 16. 

Tabel 3.5 Hasil Uji Relibilitas 

Cronbach’s Alpha N of Item 

.940 20 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas, diperoleh nilai cronbach’s alpha sebesar 

0, 940, sehingga dapat dikatakan data tersebut reliabel. 

3.8.2.4. Taraf Kesukaran 

Sudjana (2009: 135) berpendapat bahwa “asumsi yang digunakan untuk 

memperoleh kualitas soal yang baik, di samping memenuhi validitas dan 

reliabilitas, adalah adanya keseimbangan dari tingkat kesulitan soal tersebut”. 

Keseimbangan yang dimaksud ialah adanya soal-soal yang termasuk kategori 

mudah, sedang, dan sukar secara proporsional. Cara melakukan analisis untuk 

menentukan tingkat kesukaran soal adalah dengan menggunakan rumus: 

  I =  

Keterangan: 

I  =  indeks/taraf kesukaran untuk tiap soal 

B = banyaknya siswa yang menjawab benar setiap butir soal 

N  = banyaknya siswa yang memberikan jawaban pada soal yang dimaksud 

 (Sudjana, 2009: 137) 

Kriteria yang digunakan ialah makin kecil indeks yang diperoleh, makin 

sulit soal tersebut.  Sebaliknya, makin besar indeks yang diperoleh, makin mudah 

soal tersebut. Kriteria indeks kesulitan soal itu ialah sebagai berikut: 
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0 -   0,30 = soal kategori sukar 

0,31 -   0,70 = soal kategori sedang 

0,71 -   1,00 = soal kategori mudah  

(Sudjana, 2009: 137) 

Pengujian taraf kesukaran dilakukan dengan membandingkan banyaknya 

jumlah siswa yang menjawab soal benar pada setiap butir soal dibandingkan 

dengan jumlah peserta tes. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini harus 

memenuhi kriteria kesukaran soal yang ditentukan, yaitu soal mudah, sedang, dan 

sulit. Untuk hasil pengujian tingkat kesukaran soal, selengkapnya pada lampiran 

17. Berdasarkan hasil penghitungan manual diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 3.6 Hasil Pengujian Taraf Kesukaran Soal 

Kriteria Nomor Soal 

Mudah 2, 12, 14, 29 

Sedang 4, 6, 7, 11, 16, 21, 23, 28, 38, 40 

Sulit 10, 25, 33, 35 

 

3.8.2.5. Daya Pembeda 

Arikunto (2013: 226) berpendapat bahwa “daya pembeda soal, adalah 

kemampuan soal untuk membedakan antara siswa yang pandai (berkemampuan 

tinggi) dan siswa yang bodoh (berkemampuan rendah)”. Untuk menghitung daya 

pembeda digunakan rumus sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

J = jumlah peserta tes 
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JA = banyaknya peserta kelompok atas 

JB = banyaknya peserta kelompok bawah 

BA = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu dengan benar 

BB = banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu dengan 

     benar 

PA = proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

PB = proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

(Arikunto, 2013: 228) 

Untuk menafsirkan hasilnya dapat dilihat melalui klasifikasi berikut: 

D = 0,00 – 0,20 = jelek 

D = 0,21 – 0,40 = cukup 

D = 0,41 – 0,70 = baik 

D = 0,71 – 1,00 = baik sekali 

Sebelum daya beda soal dianalisis, terlebih dahulu siswa dibagi menjadi 

dua kelompok sesuai jumlah skor atau jawaban benar yang didapat menjadi 

kelompok atas dan bawah. Pengujian daya beda diperoleh dari hasil penghitungan 

jumlah jawaban benar pada kelompok atas dibanding jumlah siswa pada 

kelompok atas (PA) dikurangi hasil jumlah jawaban benar pada kelompok bawah 

dibanding jumlah siswa pada kelompok bawah (PB). 

Berdasarkan penghitungan daya beda soal secara manual, diperoleh data 

dari 20 soal, terdapat 7 soal yang cukup, 6 soal yang baik, dan 7 soal yang baik 

sekali. Berikut merupakan data hasil penghitungan daya beda soal secara manual, 

untuk data yang lebih lengkap terdapat pada lampiran 18. 
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Tabel 3.7 Hasil Pengujian Daya Pembeda Soal 

No. Nomor Soal Daya Beda Keterangan 

1. 2 0,31 Cukup 

2. 4 0,77 Baik Sekali 

3. 6 0,76 Baik Sekali 

4. 7 0,45 Baik 

5. 10 0,43 Baik 

6. 11 0,76 Baik Sekali 

7. 12 0,39 Cukup  

8. 14 0,47 Baik  

9. 16 0,37 Cukup  

10. 21 0,22 Cukup  

11. 23 0,84 Baik Sekali 

12. 25 0,41 Baik  

13. 28 0,68 Baik Sekali 

14. 29 0,46 Baik  

15. 33 0,34 Cukup  

16. 35 0,58 Baik  

17. 37 0,30 Cukup  

18. 38 0,68 Baik Sekali 

19. 39 0,38 Cukup  

20. 40 0,76 Baik Sekali 

 

Berdasarkan serangkaian pengujian pada soal uji coba, diperoleh 20 butir 

soal yang dijadikan sebagai soal tes awal dan akhir pada kedua kelas. Tes awal 

dilaksanakan sebelum pembelajaran IPS materi sejarah uang dan penggunaan 

uang sesuai kebutuhan, sedangkan tes akhir dilakukan setelah materi pelajaran 

telah selesai disampaikan. Adapun soal-soal yang digunakan sebagai tes awal dan 

akhir dapat dilihat pada lampiran 19. 

3.8.3 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran merupakan perencanaan pembelajaran 

yang dibuat sebelum pembelajaran dimulai. RPP berisi langkah-langkah kegiatan 

yang akan dilaksanakan selama pembelajaran. RPP dilengkapi dengan kisi-kisi 

dan soal evaluasi yang diberikan kepada siswa di akhir pembelajaran. 
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3.9 Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kuantitatif adalah kegiatan setelah data dari 

seluruh responden atau sumber data lain terkumpul (Sugiyono, 2013: 199). Teknik 

analisis data dalam penelitian ini terdiri dari: 

3.9.1 Analisis Deskriptif Data 

Penelitian yang akan dilaksanakan merupakan penelitian eksperimen untuk 

menguji apakah model pembelajaran Mind Mapping efektif terhadap hasil belajar 

siswa. Deskripsi data merupakan gambaran secara umum penyebaran data hasil 

penelitian yang diperoleh sehingga mudah untuk dipahami. Penelitian ini 

menggunakan analisis data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka. Data 

kuantitatif yang dimaksud dalam penelitian ini berupa hasil tes awal dan tes akhir 

atau hasil belajar siswa kelas III SD Negeri 1 Kramat sebagai kelas eksperimen 

dan siswa kelas III SD Negeri 1 Tunjungmuli sebagai kelas kontrol pada mata 

pelajaran IPS materi sejarah uang dan penggunaan uang sesuai dengan kebutuhan. 

3.9.2 Analisis Statistik Data 

Menurut Sugiyono (2013: 147) langkah-langkah dalam analisis data 

meliputi: mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, 

mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data 

tiap variabel yang diteliti, melakukan penghitungan untuk menjawab rumusan 

masalah, dan menguji hipotesis yang telah diajukan. Teknik analisis data dalam 

penelitian kuantitatif menggunakan statistik berupa statistik inferensial, karena 

penelitian yang diterapkan pada sampel akan diberlakukan pada populasi. 

Statistik inferensial dibagi menjadi dua bentuk, yaitu statistik parametris 

dan nonparametris. Sebelum menentukan uji statistik inferensial, peneliti terlebih 
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dahulu melakukan uji prasyarat analisis berupa uji kesamaan rata-rata, uji 

normalitas, dan homogenitas. Uraian selengkapnya sebagai berikut: 

3.9.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui persebaran data dalam kurva. 

Jika persebaran data merata, maka data tersebut berdistribusi normal, sehingga 

analisis pengujian menggunakan statistik parametris yang dalam hal ini 

menggunakan independent samples t-test. Apabila data berdistribusi tidak normal, 

maka uji analisisnya menggunakan rumus U Mann Whitney. Uji normalitas data 

menggunakan uji Lilliefors pada kolom Kolmogorov-Smirnov dengan kriteria 

pengambilan keputusan dan penarikan simpulan diambil pada taraf signifikansi 

5%. Jika signifikansi lebih dari 0,05, maka data dinyatakan normal. 

Penghitungannya menggunakan program SPSS versi 20. 

3.9.2.2 Uji Homogenitas 

Untuk mengetahui apakah terdapat kesamaan atau tidak dari beberapa 

varians populasi data, digunakan uji homogenitas. Sebelum melakukan uji t, maka 

harus dilakukan uji homogenitas dengan uji Levene terlebih dahulu dengan 

pengambilan keputusan dan penarikan simpulan pada taraf signifikansi 5%. Jika 

nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa varians 

homogen, namun apabila nilai signifikansinya kurang dari 0,05 berarti varians 

tidak homogen (Priyatno, 2012:83). 

3.9.3 Analisis Akhir 

Analisis akhir digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh setelah 

dilakukan penelitian. Analisis ini bertujuan untuk menguji hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran IPS materi sejarah uang dan penggunaan uang sesuai dengan 
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kebutuhan dari dua kelompok yang telah diberi perlakuan berbeda. Persyaratan 

yang harus terpenuhi pada analisis data ini menggunakan uji t yang menunjukkan 

adanya perbedaan dua kelompok yang dibandingkan. 

Pada analisis akhir secara statistik, jika data hasil belajar siswa kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol berdistribusi normal, maka analisis akhir 

menggunakan statistik parametris yang dalam hal ini menggunakan independent 

samples t-test  yang dibantu program SPSS versi 20. Untuk mengetahui apakah 

Ho diterima atau ditolak, yaitu dengan cara membandingkan nilai t hitung dengan t 

tabel. Ho diterima jika -t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel, sedangkan Ho ditolak jika –t hitung < - t 

tabel atau t hitung > t tabel. Pengambilan keputusan bisa juga dilihat dari nilai 

signifikansinya. Jika nilai signifikansinya > 0,05, maka Ho diterima, sedangkan 

jika nilai signifikansinya ≤ 0,05, maka Ho ditolak. Jika data hasil belajar siswa 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol berdistribusi tidak normal, maka 

analisis akhir menggunakan statistik nonparametris, yaitu dengan uji U Mann 

Whitney Test (U test). 

Selanjutnya, jika hasil uji hipotesis dengan independent samples t-test 

membuktikan adanya perbedaan hasil belajar pada kedua kelompok tersebut, 

maka dilakukan pengujian hipotesis untuk mengetahui efektif tidaknya model 

pembelajaran Mind Mapping terhadap hasil belajar IPS, secara empiris dan 

statistik. Pengujian hipotesis secara empiris dilakukan dengan cara sebagai 

berikut: 

 (O2-O1) - (O4-O3) 
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Keterangan: 

O1 = rata-rata nilai hasil tes awal kelas eksperimen 

O2 = rata-rata nilai hasil tes akhir kelas eksperimen 

O3 = rata-rata nilai hasil tes awal kelas kontrol 

O4 = rata-rata nilai hasil tes akhir kelas kontrol 

Sementara itu, pengujian hipotesis secara statistik menggunakan uji pihak 

kanan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan SPSS versi 20 untuk melakukan 

uji pihak kanan melalui one sample t test. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

Pada bagian ini akan dikemukakan mengenai simpulan dan saran hasil 

penelitian. 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dari penelitian yang 

berjudul “Keefektifan Penggunaan Model Mind Mapping dalam Hasil Belajar IPS 

pada Siswa Kelas III Sekolah Dasar Negeri 1 Kramat Kabupaten Purbalingga”, 

dapat dikemukakan simpulan penelitian sebagai berikut: 

(1) Terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar IPS materi sejarah uang 

dan penggunaan uang sesuai kebutuhan antara pembelajaran yang 

menggunakan model Mind Mapping dan yang menggunakan pembelajaran 

konvensional. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji hipotesis menggunakan 

independent samples t test  melalui program SPSS 20 yang menunjukkan 

bahwa nilai thitung > ttabel (3,302 > 2,010) dan nilai signifikansi kurang dari 

0,05 (0,002 < 0,05). 

(2) Hasil belajar siswa kelas III SD Negeri 1 Kramat dan SD Negeri 1 

Tunjungmuli dalam pembelajaran IPS materi sejarah uang dan 

penggunaan uang sesuai kebutuhan dengan model pembelajaran Mind 

Mapping lebih baik daripada pembelajaran konvensional. Hal ini dapat 

dilihat dari hasil uji hipotesis menggunakan one sample t test (uji pihak 
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kanan) melalui program SPSS 20 yang menunjukkan bahwa nilai thitung > 

ttabel (4,772 > 2,074) dan nilai signifikansi < 0,05 (0,000 < 0,05). 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan yang telah dijelaskan, bahwa model pembelajaran 

Mind Mapping terbukti efektif meningkatkan hasil belajar siswa kelas III pada 

pembelajaran IPS materi sejarah uang dan penggunaan uang sesuai kebutuhan, 

sehingga disarankan: 

5.2.1 Bagi Siswa 

Agar pelaksanaan pembelajaran dengan model pembelajaran Mind 

Mapping dapat efektif, disarankan kepada siswa, yaitu sebelum pembelajaran 

perlu membaca materi terlebih dahulu sehingga proses pembelajaran berjalan 

optimal. Penggunaan waktu hendaknya efektif dan efisien, perlu memperhatikan 

dengan sungguh-sungguh penjelasan dari guru, baik mengenai materi 

pembelajaran, maupun cara membuat Mind Mapping. 

5.2.2 Bagi Guru 

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa model 

pembelajaran Mind Mapping lebih efektif daripada pembelajaran konvensional, 

disarankan kepada guru untuk menggunakan model Mind Mapping dalam proses 

pembelajaran di kelasnya. Guru dapat mengkolaborasikan model pembelajaran 

Mind Mapping dengan model atau metode pembelajaran yang mendukung, serta 

disesuaikan dengan karakteristik materi yang akan dibahas dan kondisi siswa. 

Namun, sebelum mengunakan model pembelajaran Mind Mapping hendaknya 
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guru benar-benar memahami langkah-langkah pembelajaran model Mind 

Mapping, dan merencanakan pembelajaran yang akan dilaksanakan, sehingga 

proses pembelajaran optimal dan sesuai dengan tujuan pembelajaran.  

5.2.2 Bagi Sekolah 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan model pembelajaran 

Mind Mapping lebih efektif dalam meningkatkan hasil belajar IPS materi sejarah 

uang dan penggunaan uang sesuai dengan kebutuhan pada siswa kelas III SD 

Negeri 1 Kramat Kabupaten Purbalingga. Oleh karena itu, kepada pihak sekolah 

disarankan untuk memberikan sosialisasi model pembelajaran Mind Mapping 

kepada guru agar dapat menerapkan model tersebut dalam pembelajaran. Selain 

itu, agar penerapan model pembelajaran Mind Mapping dapat berjalan lancar, 

sekolah perlu menyediakan fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan model 

pembelajaran Mind Mapping baik bagi guru maupun siswa. Fasilitas yang 

dimaksud yaitu buku-buku pelajaran yang digunakan siswa ketika proses 

pembelajaran, serta buku-buku tentang model pembelajaran Mind Mapping yang 

dapat digunakan guru untuk lebih memahami model pembelajaran Mind Mapping. 
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Lampiran 1. Daftar Populasi Kelas Kontrol 

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA 

DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN KARANGMONCOL 

SD NEGERI 1 TUNJUNGMULI 

Jalan Raya Tunjungmuli Kec. Karangmoncol Kab. Purbalingga 53355 
 

DAFTAR NAMA POPULASI KELAS KONTROL 

TAHUN AJARAN 2014/2015 

No. NIS NAMA 
JENIS 

KELAMIN 

1. 3212 KANDAR PURNOMO LAKI-LAKI 

2. 3251 APRILIA WILUJENG PEREMPUAN 

3. 3260 KHUSNI MUANAM LAKI-LAKI 

4. 3265 MUHAMAD RIFAI LAKI-LAKI 

5. 3270 RARA RAHMATIN PEREMPUAN 

6. 3271 RIZKI MUBAROKAH PEREMPUAN 

7. 3272 RIZKI SABANI LAKI-LAKI 

8. 3273 ROFINGAH PEREMPUAN 

9. 3281 WIDYA UTAMI PEREMPUAN 

10. 3288 ADFEN SATRIO LAKI-LAKI 

11. 3290 ANUGRAH MAHESTI MAZID PEREMPUAN 

12. 3291 AZIZUL AMRI LAKI-LAKI 

13. 3294 BINTANG SUGIH HARTOWO LAKI-LAKI 

14. 3295 BISRI MUSTOFA LAKI-LAKI 

15. 3296 CANDRA LAKI-LAKI 

16. 3297 DEFI SETIANINGSIH PEREMPUAN 

17. 3298 DHIFA AMELIA RACHMAH PEREMPUAN 

18. 3299 DIA ANZELA ALWI PEREMPUAN 

19. 3300 DRIA KALYANA PEREMPUAN 

20. 3301 FATIH AWALU SAKIB PEREMPUAN 

21. 3302 FENI AMALIA PEREMPUAN 

22. 3304 HADYU FIGRAN HAKIM LAKI-LAKI 

23. 3305 HILMA MAULIDA SAFIRA PEREMPUAN 

24. 3306 KESI HIMAYATUL MAULA PEREMPUAN 

25. 3307 LELA USFURIYAH PEREMPUAN 

26. 3309 NAZAR HASIK LAKI-LAKI 

27. 3310 NUR AFIF PRI HANDOKO LAKI-LAKI 

28. 3311 NUR AZIZ PRI HANDOYO LAKI-LAKI 

29. 3312 NOVITA FITRIANI PEREMPUAN 

30. 3314 RIZKI PRATAMA LAKI-LAKI 

31. 3315 SAFIK WAIDI LAKI-LAKI 

32. 3321 JENI AWI PUTRI PEREMPUAN 

33. 3365 M. NIDZAM LAKI-LAKI 
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Lampiran 2. Daftar Populasi Kelas Eksperimen 

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA 

DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN KARANGMONCOL 

SD NEGERI 1 KRAMAT 

Jalan Raya Kramat Kec. Karangmoncol Kab. Purbalingga 53355 

 

DAFTAR NAMA POPULASI KELAS EKSPERIMEN 

TAHUN AJARAN 2014/2015 

No. NIS NAMA 
JENIS 

KELAMIN 

1. 1959 RIZKI SAPUTRA LAKI-LAKI 

2. 1966 ANANG SAHRON LAKI-LAKI 

3. 1978 RIKI SAPUTRO LAKI-LAKI 

4. 1979 RIKO SAPUTRO LAKI-LAKI 

5. 2000 FAKIH DIMAS SAPUTRO LAKI-LAKI 

6. 2005 SAHDIANA PEREMPUAN 

7. 2012 ADE GIYO ALHIKMAH PEREMPUAN 

8. 2013 ASYIFA AINUN NISA PEREMPUAN 

9. 2014 BELA FARADITA PEREMPUAN 

10. 2015 DEFAN RADITYA ARAFA LAKI-LAKI 

11. 2016 DIMAS FAKIHUDIN LAKI-LAKI 

12. 2017 DWI PRATIWI PEREMPUAN 

13. 2018 FAHMI CAHYONO LAKI-LAKI 

14. 2019 GINANJAR ARGO WIDODO LAKI-LAKI 

15. 2020 ISAURA SYAFA WIJAYA PEREMPUAN 

16. 2021 LEVITA ADELINA PEREMPUAN 

17. 2022 LISA WIDIYANTI PEREMPUAN 

18. 2023 NADIN AMADIA KINARI PEREMPUAN 

19. 2024 NANANG HIDAYAT LAKI-LAKI 

20. 2025 RIYAN SETIAWAN LAKI-LAKI 

21. 2026 SATRIO IKBAL PERMANA LAKI-LAKI 

22. 2027 SUCI LESTARI PEREMPUAN 

23. 2029 ULFAH HAMALIYAH PEREMPUAN 

24. 2030 JAIS SURYANTO LAKI-LAKI 

25. 2031 ZAKARIA ABI ANAFI LAKI-LAKI 

26. 2045 M. DAFA ATTAHILAH LAKI-LAKI 

27. 2068 AGUS FIRNANDA LAKI-LAKI 
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Lampiran 3. Daftar Sampel Kelas Kontrol 

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA 

DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN KARANGMONCOL 

SD NEGERI 1 TUNJUNGMULI 

Jalan Raya Tunjungmuli Kec. Karangmoncol Kab. Purbalingga 53355 

 

DAFTAR NAMA SAMPEL KELAS KONTROL 

TAHUN AJARAN 2014/2015 

No. NIS NAMA 
JENIS 

KELAMIN 

1. 3212 KANDAR PURNOMO LAKI-LAKI 

2. 3260 KHUSNI MUANAM LAKI-LAKI 

3. 3265 MUHAMAD RIFAI LAKI-LAKI 

4. 3270 RARA RAHMATIN PEREMPUAN 

5. 3271 RIZKI MUBAROKAH PEREMPUAN 

6. 3273 ROFINGAH PEREMPUAN 

7. 3281 WIDYA UTAMI PEREMPUAN 

8. 3288 ADFEN SATRIO LAKI-LAKI 

9. 3291 AZIZUL AMRI LAKI-LAKI 

10. 3294 BINTANG SUGIH HARTOWO LAKI-LAKI 

11. 3295 BISRI MUSTOFA LAKI-LAKI 

12. 3296 CANDRA LAKI-LAKI 

13. 3297 DEFI SETIANINGSIH PEREMPUAN 

14. 3299 DIA ANZELA ALWI PEREMPUAN 

15. 3300 DRIA KALYANA PEREMPUAN 

16. 3301 FATIH AWALU SAKIB PEREMPUAN 

17. 3302 FENI AMALIA PEREMPUAN 

18. 3304 HADYU FIGRAN HAKIM LAKI-LAKI 

19. 3305 HILMA MAULIDA SAFIRA PEREMPUAN 

20. 3306 KESI HIMAYATUL MAULA PEREMPUAN 

21. 3307 LELA USFURIYAH PEREMPUAN 

22. 3309 NAZAR HASIK LAKI-LAKI 

23. 3310 NUR AFIF PRI HANDOKO LAKI-LAKI 

24. 3311 NUR AZIZ PRI HANDOYO LAKI-LAKI 

25. 3312 NOVITA FITRIANI PEREMPUAN 

26. 3314 RIZKI PRATAMA LAKI-LAKI 

27. 3321 JENI AWI PUTRI PEREMPUAN 

28. 3365 M. NIDZAM LAKI-LAKI 
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Lampiran 4. Daftar Sampel Kelas Eksperimen 

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA 

DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN KARANGMONCOL 

SD NEGERI 1 KRAMAT 

Jalan Raya Kramat Kec. Karangmoncol Kab. Purbalingga 53355 

 

DAFTAR NAMA SAMPEL KELAS EKSPERIMEN 

TAHUN AJARAN 2014/2015 

No. NIS NAMA 
JENIS 

KELAMIN 

1. 1959 RIZKI SAPUTRA LAKI-LAKI 

2. 1966 ANANG SAHRON LAKI-LAKI 

3. 1979 RIKO SAPUTRO LAKI-LAKI 

4. 2000 FAKIH DIMAS SAPUTRO LAKI-LAKI 

5. 2005 SAHDIANA PEREMPUAN 

6. 2012 ADE GIYO ALHIKMAH PEREMPUAN 

7. 2013 ASYIFA AINUN NISA PEREMPUAN 

8. 2014 BELA FARADITA PEREMPUAN 

9. 2015 DEFAN RADITYA ARAFA LAKI-LAKI 

10. 2016 DIMAS FAKIHUDIN LAKI-LAKI 

11. 2017 DWI PRATIWI PEREMPUAN 

12. 2018 FAHMI CAHYONO LAKI-LAKI 

13. 2019 GINANJAR ARGO WIDODO LAKI-LAKI 

14. 2020 ISAURA SYAFA WIJAYA PEREMPUAN 

15. 2021 LEVITA ADELINA PEREMPUAN 

16. 2022 LISA WIDIYANTI PEREMPUAN 

17. 2023 NADIN AMADIA KINARI PEREMPUAN 

18. 2024 NANANG HIDAYAT LAKI-LAKI 

19. 2025 RIYAN SETIAWAN LAKI-LAKI 

20. 2027 SUCI LESTARI PEREMPUAN 

21. 2029 ULFAH HAMALIYAH PEREMPUAN 

22. 2031 ZAKARIA ABI ANAFI LAKI-LAKI 

23. 2045 M. DAFA ATTAHILAH LAKI-LAKI 
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Lampiran 5. Nilai UAS Gasal IPS Kelas Kontrol 

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA 

DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN KARANGMONCOL 

SD NEGERI 1 TUNJUNGMULI 

Jalan Raya Tunjungmuli Kec. Karangmoncol Kab. Purbalingga 53355 
 

DAFTAR NILAI UAS GASAL IPS KELAS KONTROL 

TAHUN AJARAN 2014/2015 

No. NIS NAMA NILAI 

1. 3212 KANDAR PURNOMO 77 

2. 3251 APRILIA WILUJENG 82 

3. 3260 KHUSNI MUANAM 80 

4. 3265 MUHAMAD RIFAI 63 

5. 3270 RARA RAHMATIN 70 

6. 3271 RIZKI MUBAROKAH 78 

7. 3272 RIZKI SABANI 78 

8. 3273 ROFINGAH 68 

9. 3281 WIDYA UTAMI 85 

10. 3288 ADFEN SATRIO 67 

11. 3290 ANUGRAH MAHESTI MAZID 77 

12. 3291 AZIZUL AMRI 92 

13. 3294 BINTANG SUGIH HARTOWO 78 

14. 3295 BISRI MUSTOFA 73 

15. 3296 CANDRA 75 

16. 3297 DEFI SETIANINGSIH 70 

17. 3298 DHIFA AMELIA RACHMAH 72 

18. 3299 DIA ANZELA ALWI 77 

19. 3300 DRIA KALYANA 73 

20. 3301 FATIH AWALU SAKIB 78 

21. 3302 FENI AMALIA 88 

22. 3304 HADYU FIGRAN HAKIM 80 

23. 3305 HILMA MAULIDA SAFIRA 83 

24. 3306 KESI HIMAYATUL MAULA 80 

25. 3307 LELA USFURIYAH 80 

26. 3309 NAZAR HASIK 55 

27. 3310 NUR AFIF PRI HANDOKO 90 

28. 3311 NUR AZIZ PRI HANDOYO 85 

29. 3312 NOVITA FITRIANI 65 

30. 3314 RIZKI PRATAMA 82 

31. 3315 SAFIK WAIDI 80 

32. 3321 JENI AWI PUTRI 78 

33. 3365 M. NIDZAM 63 
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Lampiran 6. Daftar Nilai UAS Gasal IPS Kelas Eksperimen 

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA 

DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN KARANGMONCOL 

SD NEGERI 1 KRAMAT 

Jalan Raya Kramat Kec. Karangmoncol Kab. Purbalingga 53355 

 

DAFTAR NILAI UAS GASAL IPS  KELAS EKSPERIMEN 

TAHUN AJARAN 2014/2015 

No. NIS NAMA NILAI 

1. 1959 RIZKI SAPUTRA 75 

2. 1966 ANANG SAHRON 70 

3. 1978 RIKI SAPUTRO 68 

4. 1979 RIKO SAPUTRO 73 

5. 2000 FAKIH DIMAS SAPUTRO 67 

6. 2005 SAHDIANA 65 

7. 2012 ADE GIYO ALHIKMAH 73 

8. 2013 ASYIFA AINUN NISA 68 

9. 2014 BELA FARADITA 80 

10. 2015 DEFAN RADITYA ARAFA 72 

11. 2016 DIMAS FAKIHUDIN 77 

12. 2017 DWI PRATIWI 87 

13. 2018 FAHMI CAHYONO 37 

14. 2019 GINANJAR ARGO WIDODO 87 

15. 2020 ISAURA SYAFA WIJAYA 85 

16. 2021 LEVITA ADELINA 77 

17. 2022 LISA WIDIYANTI 90 

18. 2023 NADIN AMADIA KINARI 88 

19. 2024 NANANG HIDAYAT 33 

20. 2025 RIYAN SETIAWAN 82 

21. 2026 SATRIO IKBAL PERMANA 63 

22. 2027 SUCI LESTARI 82 

23. 2029 ULFAH HAMALIYAH 88 

24. 2030 JAIS SURYANTO 80 

25. 2031 ZAKARIA ABI ANAFI 82 

26. 2045 M. DAFA ATTAHILAH 57 

27. 2068 AGUS FIRNANDA 53 
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Lampiran 7. Uji Kesamaan Rata-rata Nilai UAS Gasal IPS 

Uji Kesamaan Rata-rata Nilai UAS Gasal IPS 

1. Penghitungan uji kesamaan rata-rata yang dilakukan secara empiris yakni 

sebagai berikut: 

Data Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Rata-rata Nilai Ujian Akhir Semester 

Gasal IPS Kelas III 2014/2015 
76 73 

Analisis secara empiris kesamaan rata-rata kemampuan siswa di kedua kelas 

dapat dikatakan relatif sama jika mempunyai selisih ≤ 3. Berdasarkan tabel di 

atas, selisih rata-rata nilai ujian akhir semester gasal kelas eksperimen dengan 

kelas kontrol yaitu 3, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara empiris 

kemampuan rata-rata siswa di kedua kelas relatif sama. 

2. Penghitungan uji kesamaan rata-rata yang dilakukan secara statistik yakni 

sebagai berikut: 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Eksperimen 27 72.56 14.490 2.789 

 

One-Sample Test 

 Test Value = 76 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Eksperimen -1.235 26 .228 -3.444 -9.18 2.29 

 

 

t tabel = 2.055529 

-t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel 

- 2.055529≤  -1.235 ≤  2.055529 

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa -ttabel ≤  thitung ≤  ttabel, 

sehingga disimpulkan bahwa, kemampuan awal siswa kelas eksperimen dan kelas 

kontrol relatif sama. 
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Lampiran 8. Pedoman Wawancara 

Pedoman Wawancara Tidak Terstruktur 

Hari, tanggal : Sabtu, 10 Januari 2015 

Narasumber : Guru kelas III SD Negeri 1 Kramat dan SD Negeri 1 Tunjungmuli 

Tempat : SD Negeri 1 Kramat dan SD Negeri 1 Tunjungmuli Kabupaten 

Purbalingga 

 

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu mengajar di SD? 

2. Sudah berapa lama Bapak/Ibu mengajar di kelas III? 

3. Berapa jumlah siswa kelas III yang Bapak/Ibu ajar? 

4. Kendala apa sajakah yang Bapak/Ibu temui pada saat pembelajaran IPS? 

5. Berapakah KKM untuk mata pelajaran IPS? 

6. Berapa siswa kelas III yang belum mencapai KKM di kelas yang Bapak/Ibu 

ajar? 

7. Model pembelajaran apa sajakah yang biasa Bapak/Ibu terapkan pada saat 

pembelajaran IPS? 

8. Apakah Bapak/Ibu pernah menerapkan model pembelajaran Mind Mapping? 

 

 



 

 

Lampiran 9. Silabus IPS Kelas III 

SILABUS ILMU PENGETAHUAN SOSIAL KELAS III SD 

 

Mata Pelajaran : IPS 

Kelas/Semester : III/2 

Standar Kompetensi : 2. Memahami jenis-jenis pekerjaan dan penggunaan uang. 

Kompetensi Dasar : 2.4  Mengenal sejarah uang. 

 2.5 Mengenal penggunaan uang sesuai dengan kebutuhan. 

Materi Pokok Kegiatan Belajar Indikator 
Alokasi 

Waktu 
Bentuk Penilaian 

Sumber dan 

Media Belajar 

Uang dan 

Kegunaannya 

1. Menjelaskan sejarah 

sebelum munculnya uang. 

2. Menyebutkan jenis-jenis 

uang beserta nilainya. 

3. Menuliskan ciri-ciri uang 

kertas dan logam 

berdasarkan nilainya. 

4. Membandingkan jenis uang 

zaman dahulu dan zaman 

sekarang. 

5. Menjelaskan kegunaan 

uang sebagai nilai alat 

2.4 Menjelaskan 

sejarah awal 

munculnya uang. 

2.5 Mengidentifikasi 

kegunaan uang 

bagi kita. 

6 Jp x 35 

menit 
Teknik 

1. Tes 

2. Non tes 

Bentuk Tes 

1. Tulis 

2. Lisan 

3. Pengamatan 

4. Penilaian hasil 

karya 

1. Buku IPS 

Terpadu kelas 

III. 

2. Buku 

referensi lain. 

3. Gambar 

jenis-jenis 

uang. 

4. Uang kertas 

dan uang 

logam. 

1
1
9
 



 

 

Materi Pokok Kegiatan Belajar Indikator 
Alokasi 

Waktu 
Bentuk Penilaian 

Sumber dan 

Media Belajar 

tukar. 

6. Menjelaskan kegunaan 

uang sebagai alat 

pembayaran. 

7. Menjelaskan kegunaan 

uang sebagai alat 

penyimpan kekayaan. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1
2
0
 



 

 

Lampiran 10. Silabus Pengembangan Kelas Eksperimen 

SILABUS PENGEMBANGAN KELAS EKSPERIMEN PERTEMUAN PERTAMA 

 

Nama Sekolah  : SD Negeri 1 Kramat Kabupaten Purbalingga 

Mata Pelajaran : IPS 

Kelas/Semester : III/2 

Standar Kompetensi : 2. Memahami jenis-jenis pekerjaan dan penggunaan uang. 

Kompetensi Dasar : 2.4 Mengenal sejarah uang. 

Materi 

Pokok 
Kegiatan Pembelajaran 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Alokasi 

Waktu 

Bentuk 

Penilaian 

Sumber dan 

Media Belajar 

Mengenal 

sejarah uang 
Kegiatan Pendahuluan: 

Guru mengucapkan salam 

pembuka, mengajak siswa berdoa, 

mengecek kehadiran siswa, 

melakukan apersepsi berupa 

menanyakan uang saku yang 

dibawa siswa, menyampaikan 

tujuan pembelajaran dan karakter 

yang diharapkan, dan 

mengondisikan siswa. 

 

1. Menjelaskan 

sejarah awal 

munculnya uang. 

2. Menyebutkan 

jenis-jenis uang 

yang beredar di 

masyarakat. 

2 Jp x 35 

menit 
Teknik 

1. Tes 

Bentuk Tes 
1. Tulis 

2. Penilaian hasil 

karya 

1. Muhammad, 

Saleh dan Ade 

Munajat. 2008. 

Ilmu 

Pengetahuan 

Sosial untuk 

SD/MI Kelas 

III. Jakarta: 

Pusat 

Perbukuan, 

Departemen 

1
2
1
 



 

 

Materi 

Pokok 
Kegiatan Pembelajaran 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Alokasi 

Waktu 

Bentuk 

Penilaian 

Sumber dan 

Media Belajar 

Kegiatan Inti: 

1. Guru menjelaskan sejarah 

uang. 

2. Guru melakukan tanya jawab 

mengenai jenis-jenis uang 

dengan siswa. 

3. Guru membentuk 7 kelompok 

kemudian membagikan 

rangkuman materi untuk 

dipelajari siswa bersama 

kelompoknya dan lembar 

LKS. 

4. Siswa mendengarkan 

penjelasan dari guru mengenai 

tugas kelompok yang harus 

dikerjakan. 

5. Siswa mendengarkan 

penjelasan dari guru mengenai 

cara membuat Mind Mapping. 

6. Secara berkelompok, siswa 

melakukan diskusi membuat 

Mind Mapping dengan 

bimbingan dari guru dan 

mengerjakan lembar LKS. 

7. Guru bersama siswa 

Pendidikan 

Nasional. 

2. Sunarso dan 

Anis 

Kusuma. 

2008. Ilmu 

Pengetahuan 

Sosial untuk 

SD/MI Kelas 

III. Jakarta: 

Pusat 

Perbukuan, 

Departemen. 

3. Gambar cek, 

giro, dan 

wesel pos. 

4. Uang kertas 

dan uang 

logam. 

1
2
2
 



 

 

Materi 

Pokok 
Kegiatan Pembelajaran 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Alokasi 

Waktu 

Bentuk 

Penilaian 

Sumber dan 

Media Belajar 

mengoreksi dan mengevaluasi 

hasil diskusi siswa. 

8. Masing-masing perwakilan 

kelompok maju untuk 

mempresentasikan Mind 

Mapping-nya, kemudian 

kelompok lain menanggapi. 

9. Guru memilih Mind Mapping 

terbaik. 

10. Guru memberi kesempatan 

siswa untuk bertanya 

mengenai materi yang belum 

jelas. 

 

Kegiatan Penutup: 

Siswa dengan bimbingan guru 

menyimpulkan pembelajaran, 

siswa mengerjakan soal evaluasi 

pembelajaran, guru menganalisis 

soal evaluasi dan memberikan 

tindak lanjut, memotivasi siswa 

untuk tekun belajar, dan menutup 

pembelajaran. 

 

1
2
3
 



 

 

SILABUS PENGEMBANGAN KELAS EKSPERIMEN PERTEMUAN KEDUA 

 

Nama Sekolah  : SD Negeri 1 Kramat Kabupaten Purbalingga 

Mata Pelajaran : IPS 

Kelas/Semester : III/2 

Standar Kompetensi : 2. Memahami jenis-jenis pekerjaan dan penggunaan uang. 

Kompetensi Dasar : 2.4 Mengenal sejarah uang. 

     2.5 Mengenal penggunaan uang sesuai dengan kebutuhan. 

Materi 

Pokok 
Kegiatan Pembelajaran 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Alokasi 

Waktu 

Bentuk 

Penilaian 

Sumber dan 

Media Belajar 

Mengenal 

sejarah uang 

dan 

penggunaan 

uang sesuai 

dengan 

kebutuhan. 

Kegiatan Pendahuluan: 

Guru mengucapkan salam 

pembuka, mengajak siswa berdoa, 

mengecek kehadiran siswa, 

melakukan apersepsi berupa 

menanyakan uang saku yang 

dibawa siswa, menyampaikan 

tujuan pembelajaran dan karakter 

yang diharapkan, dan 

mengondisikan siswa. 

 

1. Menyebutkan 

ciri-ciri uang 

logam dan uang 

kertas. 

2. Menjelaskan 

kegunaan uang. 

3. Mengidentifikasi 

cara mengelola 

uang dan 

manfaatnya. 

2 Jp x 35 

menit 
Teknik 

1. Tes 

Bentuk Tes 

1. Tulis 

2. Penilaian hasil 

karya 

1. Muhammad, 

Saleh dan Ade 

Munajat. 2008. 

Ilmu 

Pengetahuan 

Sosial untuk 

SD/MI Kelas 

III. Jakarta: 

Pusat 

Perbukuan, 

Departemen 

1
2
4
 



 

 

Materi 

Pokok 
Kegiatan Pembelajaran 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Alokasi 

Waktu 

Bentuk 

Penilaian 

Sumber dan 

Media Belajar 

Kegiatan Inti: 

1. Guru menjelaskan mengenai 

ciri-ciri uang kertas, dan uang 

logam, serta kegunaan uang. 

2. Guru melakukan tanya jawab 

mengenai cara mengelola uang 

dan manfaat mengelola uang. 

3. Guru membentuk 7 kelompok 

kemudian membagikan 

rangkuman materi untuk 

dipelajari siswa bersama 

kelompoknya dan lembar LKS. 

4. Siswa mendengarkan penjelasan 

dari guru mengenai tugas 

kelompok yang harus 

dikerjakan. 

5. Siswa mendengarkan penjelasan 

dari guru mengenai cara 

membuat Mind Mapping. 

6. Secara berkelompok, siswa 

melakukan diskusi membuat 

Mind Mapping dengan 

bimbingan dari guru dan 

mengerjakan lembar LKS. 

7. Guru bersama siswa mengoreksi 

Pendidikan 

Nasional. 

2. Sunarso dan 

Anis 

Kusuma. 

2008. Ilmu 

Pengetahuan 

Sosial untuk 

SD/MI Kelas 

III. Jakarta: 

Pusat 

Perbukuan, 

Departemen. 

3. Uang kertas 

dan uang 

logam. 

4. Buku 

tabungan dan 

celengan. 

1
2
5
 



 

 

Materi 

Pokok 
Kegiatan Pembelajaran 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Alokasi 

Waktu 

Bentuk 

Penilaian 

Sumber dan 

Media Belajar 

dan mengevaluasi hasil diskusi 

siswa. 

8. Masing-masing perwakilan 

kelompok maju untuk 

mempresentasikan Mind 

Mapping-nya, kemudian 

kelompok lain menanggapi. 

9. Guru memilih Mind Mapping 

terbaik. 

10. Guru memberi kesempatan 

siswa untuk bertanya mengenai 

materi yang belum jelas. 

 

Kegiatan Penutup: 

Siswa dengan bimbingan guru 

menyimpulkan pembelajaran, siswa 

mengerjakan soal evaluasi 

pembelajaran, guru menganalisis 

soal evaluasi dan memberikan 

tindak lanjut, memotivasi siswa 

untuk tekun belajar, dan menutup 

pembelajaran. 

 

 

1
2
6
 



 

 

Lampiran 11. Silabus Pengembangan Kelas Kontrol 

SILABUS PENGEMBANGAN KELAS KONTROL PERTEMUAN PERTAMA 

 

Nama Sekolah  : SD Negeri 1 Tunjungmuli Kabupaten Purbalingga 

Mata Pelajaran : IPS 

Kelas/Semester : III/2 

Standar Kompetensi : 2. Memahami jenis-jenis pekerjaan dan penggunaan uang. 

Kompetensi Dasar : 2.4 Mengenal sejarah uang. 

Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Alokasi 

Waktu 

Bentuk 

Penilaian 

Sumber dan 

Media Belajar 

Mengenal 

sejarah uang 
Kegiatan Pendahuluan: 

Guru mengucapkan salam 

pembuka, mengajak siswa berdoa, 

mengecek kehadiran siswa, 

melakukan apersepsi berupa 

menanyakan uang saku yang 

dibawa siswa, menyampaikan 

tujuan pembelajaran dan karakter 

yang diharapkan, dan 

mengondisikan siswa. 

 

1. Menjelaskan 

sejarah awal 

munculnya uang. 

2. Menyebutkan 

jenis-jenis uang 

yang beredar di 

masyarakat. 

2 Jp x 35 

menit 
Teknik 

1. Tes 

Bentuk Tes 

1. Tulis 

2. Penilaian hasil 

karya 

1. Muhammad, 

Saleh dan 

Ade Munajat. 

2008. Ilmu 

Pengetahuan 

Sosial untuk 

SD/MI Kelas 

III. Jakarta: 

Pusat 

Perbukuan, 

Departemen 

1
2
7
 



 

 

Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Alokasi 

Waktu 

Bentuk 

Penilaian 

Sumber dan 

Media Belajar 

Kegiatan Inti: 

1. Guru menjelaskan sejarah 

uang. 

2. Guru melakukan tanya jawab 

mengenai jenis-jenis uang 

dengan siswa. 

3. Guru membentuk 8 kelompok 

kemudian membagikan 

rangkuman materi untuk 

dipelajari siswa bersama 

kelompoknya dan lembar 

LKS. 

4. Siswa mendengarkan 

penjelasan dari guru mengenai 

tugas kelompok yang harus 

dikerjakan. 

5. Siswa mengerjakan lembar 

LKS. 

6. Guru bersama siswa 

mengoreksi dan mengevaluasi 

hasil diskusi siswa. 

7. Guru memberikan 

penghargaan kepada kelompok 

terbaik. 

8. Guru memberi kesempatan 

Pendidikan 

Nasional. 

2. Sunarso dan 

Anis 

Kusuma. 

2008. Ilmu 

Pengetahuan 

Sosial untuk 

SD/MI Kelas 

III. Jakarta: 

Pusat 

Perbukuan, 

Departemen. 

3. Gambar cek, 

giro, dan 

wesel pos. 

4. Uang kertas 

dan uang 

logam. 

1
2
8
 



 

 

Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Alokasi 

Waktu 

Bentuk 

Penilaian 

Sumber dan 

Media Belajar 

siswa untuk bertanya 

mengenai materi yang belum 

jelas. 

 

Kegiatan Penutup: 

Siswa dengan bimbingan guru 

menyimpulkan pembelajaran, 

siswa mengerjakan soal evaluasi 

pembelajaran, guru menganalisis 

soal evaluasi dan memberikan 

tindak lanjut, memotivasi siswa 

untuk tekun belajar, dan menutup 

pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

1
2
9
 



 

 

SILABUS PENGEMBANGAN KELAS KONTROL PERTEMUAN KEDUA 

 

Nama Sekolah  : SD Negeri 1 Tunjungmuli Kabupaten Purbalingga 

Mata Pelajaran : IPS 

Kelas/Semester : III/2 

Standar Kompetensi : 2. Memahami jenis-jenis pekerjaan dan penggunaan uang. 

Kompetensi Dasar : 2.4 Mengenal sejarah uang. 

     2.5 Mengenal penggunaan uang sesuai dengan kebutuhan. 

Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Alokasi 

Waktu 

Bentuk 

Penilaian 

Sumber dan 

Media Belajar 

Mengenal 

sejarah uang 

dan 

penggunaan 

uang sesuai 

dengan 

kebutuhan. 

Kegiatan Pendahuluan: 

Guru mengucapkan salam 

pembuka, mengajak siswa berdoa, 

mengecek kehadiran siswa, 

melakukan apersepsi berupa 

menanyakan uang saku yang 

dibawa siswa, menyampaikan 

tujuan pembelajaran dan karakter 

yang diharapkan, dan 

mengondisikan siswa. 

 

1. Menjelaskan 

ciri-ciri uang 

logam dan uang 

kertas. 

2. Menjelaskan 

kegunaan uang. 

3. Mengidentifikasi 

cara mengelola 

uang dan 

manfaatnya. 

2 Jp x 35 

menit 
Teknik 

1. Tes 

Bentuk Tes 

1. Tulis 

2. Penilaian hasil 

karya 

1. Muhammad, 

Saleh dan Ade 

Munajat. 2008. 

Ilmu 

Pengetahuan 

Sosial untuk 

SD/MI Kelas 

III. Jakarta: 

Pusat 

Perbukuan, 

Departemen 

1
3
0
 



 

 

Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Alokasi 

Waktu 

Bentuk 

Penilaian 

Sumber dan 

Media Belajar 

Kegiatan Inti: 

1. Guru menjelaskan mengenai 

ciri-ciri uang kertas, dan uang 

logam, serta kegunaan uang. 

2. Guru melakukan tanya jawab 

mengenai cara mengelola uang 

dan manfaat mengelola uang. 

3. Guru membentuk 8 kelompok 

kemudian membagikan 

rangkuman materi untuk 

dipelajari siswa bersama 

kelompoknya dan lembar 

LKS. 

4. Siswa mendengarkan 

penjelasan dari guru mengenai 

tugas kelompok yang harus 

dikerjakan. 

5. Siswa mengerjakan lembar 

LKS. 

6. Guru bersama siswa 

mengoreksi dan mengevaluasi 

hasil diskusi siswa. 

7. Guru memberikan 

penghargaan kepada kelompok 

terbaik. 

Pendidikan 

Nasional. 

2. Sunarso dan 

Anis 

Kusuma. 

2008. Ilmu 

Pengetahuan 

Sosial untuk 

SD/MI Kelas 

III. Jakarta: 

Pusat 

Perbukuan, 

Departemen. 

3. Uang kertas 

dan uang 

logam. 

4. Buku 

tabungan dan 

celengan. 

1
3
1
 



 

 

Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Alokasi 

Waktu 

Bentuk 

Penilaian 

Sumber dan 

Media Belajar 

8. Guru memberi kesempatan 

siswa untuk bertanya 

mengenai materi yang belum 

jelas. 

 

Kegiatan Penutup: 

Siswa dengan bimbingan guru 

menyimpulkan pembelajaran, 

siswa mengerjakan soal evaluasi 

pembelajaran, guru menganalisis 

soal evaluasi dan memberikan 

tindak lanjut, memotivasi siswa 

untuk tekun belajar, dan menutup 

pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

1
3
2
 



 

 

Lampiran 12. Kisi-kisi Soal Uji Coba 

KISI-KISI SOAL UJI COBA 

Satuan Pendidikan : SD Negeri 3 Tunjungmuli Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)  

Kelas/Semester : III/2 Waktu : 40 menit 

Materi Pokok : Sejarah uang dan Penggunaan uang sesuai dengan kebutuhan 

Standar Kompetensi : 2. Memahami jenis pekerjaan dan penggunaan uang 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Soal 

Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Tingkat Kesulitan Kunci 

Jawaban Mudah Sedang Sulit 

2.4 Mengenal 

sejarah uang. 

2.5 Mengenal 

penggunaan 

uang sesuai 

dengan 

kebutuhan. 

1. Siswa dapat menyebutkan macam-

macam alat tukar. 
Pilihan 

Ganda 
C1 1 dan 21 √   C dan D 

2. Siswa dapat menyebutkan syarat suatu 

benda dijadikan sebagai uang. Pilihan 

Ganda 
C2 2 dan 22  √  B dan C 

3. Siswa dapat memberi contoh bahan 

pembuat uang zaman dahulu dan  

sekarang. 

Pilihan 

Ganda 
C2 3 dan 23 √   A dan C 

4. Siswa dapat menyebutkan uang yang 

beredar di masyarakat. 
Pilihan 

Ganda 
C1 4 dan 24  √  C dan A 

5. Disajikan jenis-jenis uang, siswa dapat 

memberikan contoh jenis uang giral. 
Pilihan 

Ganda 
C2 5 dan 25  √  

D dan B 1
3
3
 



 

 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Soal 

Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Tingkat Kesulitan Kunci 

Jawaban Mudah Sedang Sulit 

6. Siswa dapat memberikan contoh jenis 

uang kartal. 
Pilihan 

Ganda 
C2 6 dan 26   √ B dan A 

7. Siswa dapat menyebutkan lembaga 

pencetak dan pengedar uang. 
Pilihan 

Ganda 
C1 7 dan 27 √   A dan C 

 8. Siswa dapat memberikan contoh nominal 

uang yang beredar di negara Indonesia. 
Pilihan 

Ganda 
C2 8 dan 28  √  D dan B 

 9. Siswa dapat menyebutkan contoh alat 

pembayaran selain uang. 
Pilihan 

Ganda 
C1 9 dan 29  √  A dan D 

 10. Disajikan sebuah gambar uang, siswa 

dapat mengidentifikasikan jenis uang 

yang berlaku di masyarakat. 

Pilihan 

Ganda 
C1 10 dan 30   √ B dan C 

11. Siswa dapat menyebutkan kegiatan tukar 

menukar yang disebut dengan barter. Pilihan 

Ganda 
C1 11 dan 31  √  C dan A 

 12. Siswa dapat memberikan contoh 

kegunaan uang dalam masyarakat. 
Pilihan 

Ganda 
C2 12 dan 32  √  A dan B 

 13. Disajikan sebuah gambar uang, siswa 

dapat menuliskan kembali jenis uang 

tersebut. 

Pilihan 

Ganda 
C2 13 dan 33  √  

D dan A 

1
3
4
 



 

 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Soal 

Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Tingkat Kesulitan Kunci 

Jawaban Mudah Sedang Sulit 

 14. Siswa dapat memberikan contoh mata 

uang yang berlaku pada suatu negara. 
Pilihan 

Ganda 
C2 14 dan 34   √ C dan D 

15. Disajikan ciri-ciri uang kertas, siswa 

dapat membedakan ciri-ciri uang kertas. Pilihan 

Ganda 
C2 15 dan 35   √ B dan C 

16. Siswa dapat menyebutkan ciri-ciri uang 

logam. 
Pilihan 

Ganda 
C1 16 dan 36  √  B dan C 

 17. Siswa dapat memberikan contoh cara 

mengelola uang yang tidak baik. 
Pilihan 

Ganda 
C2 17 dan 37 √   A dan B 

18. Siswa dapat menyebutkan bank milik 

negara dan swasta. 
Pilihan 

Ganda 
C1 18 dan 38 √   D dan D 

 19. Siswa dapat memberi contoh cara 

mengelola uang yang baik. 
Pilihan 

Ganda 
C2 19 dan 39  √  A dan D 

 20. Siswa dapat menyebutkan manfaat 

mengelola uang dengan baik. 
Pilihan 

Ganda 
C1 20 dan 40   √ B dan C 

Total 20 40  40 5 10 5 40 

 

 

 

Tingkat kesulitan Jumlah Soal Prosentase 
Mudah 10 25% 
Sedang 20 50% 

Sulit  10 25% 
Jumlah 40 100% 

Ranah kognitif Jumlah Soal Prosentase 
C1 18 45% 
C2 22 55% 

Jumlah 40 100% 

1
3
5
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Lampiran 13. Soal Uji Coba 

Nama : 
No. absen : 

 

SOAL UJI COBA 
Sekolah : SD Negeri 3 Tunjungmuli 
Mata Pelajaran : IPS 
Kelas/Semester : III (Tiga)/2 (Dua) 
Waktu Pengerjaan : 40 menit 

 
PETUNJUK: 
1. Tulislah nama dan nomor absen pada kolom yang disediakan. 
2. Kerjakan soal di bawah ini secara individu. 
3. Dilarang bekerjasama dan membuka buku. 
4. Cermati tiap soal dan telitilah dalam menjawab. 
5. Jawablah pada lembar jawaban yang telah tersedia. 

 

A. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang 
benar dan tepat! 

1. Alat pembayaran yang sah yaitu …. 
a. kulit    c. uang 
b. kertas    d. emas 

 
2. Syarat benda dapat dijadikan sebagai uang ialah …. 

a. sulit dibawa   c. mudah rusak  
b. tahan lama   d. satu macam 

 
3. Berikut ini yang bukan bahan pembuat uang pada zaman dahulu yaitu …. 

a. kertas    c. kulit hewan 
b. tembaga   d. perak 

 
4. Jenis uang yang beredar di masyarakat ialah …. 

a. kartal dan kertas  c. giral dan kartal 
b. kartal dan logam  d. giral dan kertas 

 
5. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

I. Cek 
II. Giro 
III. Wesel 
IV. Logam 
Yang bukan jenis uang giral yaitu …. 
a. I    c. III 
b. II    d. IV 

 
6. Yang termasuk jenis uang kartal ialah …. 

a. uang kertas dan wesel  c. uang logam dan giro 
b. uang kertas dan logam  d. wesel dan giro 
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7. Bank yang berhak mengedarkan uang di Indonesia ialah  …. 
a. Bank Indonesia 
b. Bank Rakyat Indonesia 
c. Bank Perkreditan Rakyat 
d. Bank Nasional Indonesia 

 
8. Berikut bukan nominal uang logam yang beredar di negara kita yaitu …. 

a. Rp. 100,00   c. Rp. 1.000,00 
b. Rp. 500,00   d. Rp. 2.000,00 

 
9. Alat pembayaran selain uang yaitu …. 

a. kartu kredit   c. kartu asuransi  
b. kartu perdana   d. kartu nama  

 
10. Perhatikan gambar di bawah ini! 

Gambar uang di atas jika digunakan untuk membeli buku seharga Rp. 
7.500,00, maka sisanya …. 
a. Rp. 1.500,00   c. Rp. 3.500,00 
b. Rp. 2.500,00   d. Rp. 4.500,00 
 

11. Mail memiliki kelereng, kemudian ditukar dengan layang-layang milik Upin. 
Mail dan Upin sedang melakukan kegiatan …. 
a. jual beli   c. barter 
b. pinjaman   d. jasa 

 
12. Yang bukan kegunaan uang ialah …. 

a. membeli hutang  c. membayar uang sekolah 
b. membeli buku   d. membayar hutang 

 
13. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 
Gambar di atas termasuk jenis uang …. 
a. emas    c. kertas 
b. giral    d. logam 
 

14. Mata uang negara Malaysia yaitu …. 
a. Yen    c. Ringgit 
b. Dolar    d. Rupiah 

 



138 
 

 

15. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 
1. Bertanda tangan Gubernur Bank Indonesia 
2. Berbentuk bundar 
3. Terbuat dari kertas 
4. Terbuat dari logam 
Berdasarkan pernyataan di atas, yang merupakan ciri-ciri uang kertas yaitu .... 
a. 1 dan 2 
b. 1 dan 3 
c. 2 dan 3 
d. 3 dan 4 

 

16. Ciri-ciri uang logam ialah …. 

a. mudah rusak 

b. berbentuk bundar 

c. terbuat dari perak 

d. berbentuk oval 

 

17. Bergaya hidup mewah berarti …. 

a. boros 

b. hemat 

c. pelit 

d. kikir 

 

18. Contoh bank milik pemerintah yaitu …. 

a. Bank Niaga 

b. Bank Danamon 

c. Bank Central Asia 

d. Bank Rakyat Indonesia 

 

19. Salah satu cara mengelola uang dengan baik yaitu …. 

a. mengatur uang saku 

b. ditabung semuanya 

c. membeli semua mainan 

d. membelanjakan semuanya 

 

20. Manfaat mengelola uang dengan baik ialah …. 

a. dapat berbelanja sesuka hati 

b. penggunaan uang jadi terarah 

c. uang cepat habis 

d. uang menjadi sedikit 

 

21. Alat tukar di bawah ini ialah …. 

a. emas 

b. barang 

c. jasa 

d. uang 
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22. Yang tidak termasuk syarat uang ialah …. 

a. tahan lama 

b. diterima semua orang 

c. dapat dibagi-bagi 

d. mudah dibawa kemana-mana 

 

23. Bahan pembuat uang kartal yaitu …. 

a. karet dan seng 

b. plastik dan logam 

c. kertas dan logam 

d. kertas dan plastik 

 

24. Banyaknya jenis uang yang beredar di masyarakat yaitu ada …. 

a. dua    c. empat 

b. tiga    d. lima 

 

25. Perhatikan pernyataan berikut! 

I. Cek III. Wesel 

II. Surat IV. Amplop 

Pernyataan di atas, yang termasuk jenis uang giral yaitu .... 

a. I dan II    c. II dan III 

b. I dan III   d. III dan IV 

 

26. Uang kertas yang beredar di masyarakat termasuk jenis uang …. 

a. kartal  

b. giral 

c. palsu 

d. mainan 

 

27. Lembaga yang bertugas mencetak uang di Negara Indonesia yaitu …. 

a. Perusahaan Asing 

b. Perum Percetakan Negara 

c. Perum Peruri 

d. Perusaahaan Negara 

 

28. Nominal uang kertas yang beredar di negara Indonesia, yaitu …. 

a. Rp. 2.000,00    c. Rp. 7.000,00 

b. Rp. 3.000,00   d. Rp. 10.500,00 

 

29. Jika kita terlambat membayar tagihan kartu kredit, maka kita akan dikenai …. 

a. iuran    c. hadiah 

b. tabungan   d. denda 
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30. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 
Uang tersebut bernilai …. 

a. seribu rupiah   c. seratus ribu rupiah 

b. sepuluh ribu rupiah  d. seratus juta rupiah 

 

31. Kegiatan tukar menukar  barang pada zaman dahulu disebut …. 

a. barter    c. sewa 

b. jual beli   d. pinjam 

 

32. Uang bisa digunakan untuk membeli dan menjual barang, hal tersebut 

merupakan kegunaan uang sebagai …. 

a. alat pinjam 

b. alat tukar 

c. alat hitung 

d. alat ukur 

 

33. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 
Gambar di atas termasuk jenis uang …. 
a. giral    c. kartal 
b. kertas    d. logam 
 

34. Mata uang negara Arab Saudi yaitu …. 
a. Won    c. Dolar 
b. Ringgit    d. Real 

 
35. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

I. Terdapat gambar burung garuda  
II. Berbentuk persegi panjang 
III. Berbentuk persegi 
IV. Terdapat tulisan tahun percetakan 
Berdasarkan pernyataan di atas, yang bukan ciri-ciri uang kertas yaitu .... 
a. I    c. III 
b. II    d. IV 
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36. Berikut yang bukan ciri-ciri uang logam ialah …. 
a. bertuliskan Bank Indonesia 
b. terbuat dari logam 
c. terbuat dari emas 
d. terdapat gambar Burung Garuda 

 
37. Kebiasaan menghambur-hamburkan uang termasuk perbuatan …. 

a. membanggakan  c. patut ditiru  

b. tercela    d. terpuji 

 

38. Di bawah ini yang bukan bank milik swasta yaitu …. 

a. Bank Central Asia 

b. Bank Danamon 

c. Bank Niaga 

d. BankIndonesia 

 

39. Cara menghemat uang yang baik yaitu …. 

a. berbelanja   c. membuang 

b. berjudi    d. menabung 

 

40. Berikut bukan keuntungan dari kegiatan menabung yaitu…. 

a. menghemat uang 

b. menambah kekayaan 

c. menghabiskan uang 

d. mendapat bunga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 14. Validitas Logis 

LEMBAR VALIDASI SOAL ASPEK KOGNITIF OLEH PENILAI AHLI 1 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Kelas/Semester : III/2 

Petunjuk 
Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa kisi-kisi dan butir-butir soal evaluasi pembelajaran IPS, 

berilah tanda cek (√), jika butir soal sesuai dengan kriteria telaah, dan tanda silang (X), jika butir soal tidak sesuai dengan kriteria 

telaah pada kolom yang tersedia. 

No Aspek yang Diperhatikan 
Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A. Materi                     

1. 
Soal sudah sesuai dengan indikator soal 

dalam kisi-kisi. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. 
Materi yang ditanyakan sesuai dengan jenis 

tes/bentuk soal yang dipergunakan. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. Pilihan jawaban homogen dan logis. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. Hanya ada satu kunci jawaban. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

B. Konstruksi                     

5. 
Pokok soal dirumuskan dengan singkat, jelas, 

dan tegas. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6. 
Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban 

merupakan pernyataan yang diperlukan saja. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7. 
Pokok soal tidak memberi petunjuk kunci 

jawaban. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8. 
Pokok soal bebas dari pernyataan yang 

bersifat negatif ganda. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9. 
Pilihan jawaban homogen dan logis ditinjau 

dari segi materi. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

1
4
2
 



 

 

No Aspek yang Diperhatikan 
Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

10. 
Gambar, grafik, tabel, diagram, atau 

sejenisnya jelas dan berfungsi. 

x x x x x x x x x √ x x √ x x x x x x x 

11. Panjang pilihan jawaban relatif sama. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

12. 

Pilihan jawaban tidak menggunakan 

pernyataan “semua jawaban di atas 

salah/benar” dan sejenisnya. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

13. 

Pilihan jawaban yang berbentuk angka/waktu 

disusun berdasarkan urutan besar kecilnya 

angka atau kronologinya. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

14. 
Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal 

sebelumnya. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

C. Bahasa/Budaya                     

15. 
Bahasa soal sudah komunikatif dan sesuai 

dengan jenjang pendidikan siswa. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

16. 
Soal sudah menggunakan bahasa Indonesia 

baku. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

17. 
Soal tidak menggunakan bahasa yang berlaku 

setempat/tabu. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

18. 

Pilihan jawaban tidak mengulang 

kata/kelompok kata yang sama, kecuali 

merupakan satu kesatuan pengertian. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 

 

 

 

 

1
4
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No Aspek yang Diperhatikan 
Nomor Soal 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

A. Materi                     

1. 
Soal sudah sesuai dengan indikator soal dalam 

kisi-kisi. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. 
Materi yang ditanyakan sesuai dengan jenis 

tes/bentuk soal yang dipergunakan. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. Pilihan jawaban homogen dan logis. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. Hanya ada satu kunci jawaban. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

B. Konstruksi                     

5. 
Pokok soal dirumuskan dengan singkat, jelas, 

dan tegas. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6. 
Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban 

merupakan pernyataan yang diperlukan saja. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7. 
Pokok soal tidak memberi petunjuk kunci 

jawaban. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8. 
Pokok soal bebas dari pernyataan yang bersifat 

negatif ganda. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9. 
Pilihan jawaban homogen dan logis ditinjau 

dari segi materi. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

10. 
Gambar, grafik, tabel, diagram, atau sejenisnya 

jelas dan berfungsi. 

x x x x x x x x x √ x x √ x x x x x x x 

11. Panjang pilihan jawaban relatif sama. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

12. 

Pilihan jawaban tidak menggunakan pernyataan 

“semua jawaban di atas salah/benar” dan 

sejenisnya. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

13. 
Pilihan jawaban yang berbentuk angka/waktu 

disusun berdasarkan urutan besar kecilnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

1
4
4
 



 

 

No Aspek yang Diperhatikan 
Nomor Soal 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

angka atau kronologinya. 

14. 
Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal 

sebelumnya. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

C. Bahasa/Budaya                     

15. 
Bahasa soal sudah komunikatif dan sesuai 

dengan jenjang pendidikan siswa. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

16. 
Soal sudah menggunakan bahasa Indonesia 

baku. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

17. 
Soal tidak menggunakan bahasa yang berlaku 

setempat/tabu. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

18. 

Pilihan jawaban tidak mengulang 

kata/kelompok kata yang sama, kecuali 

merupakan satu kesatuan pengertian. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 

Catatan: 
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LEMBAR VALIDASI SOAL ASPEK KOGNITIF OLEH PENILAI AHLI 2 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Kelas/Semester : III/2 

Petunjuk 
Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa kisi-kisi dan butir-butir soal evaluasi pembelajaran IPS, 

berilah tanda cek (√), jika butir soal sesuai dengan kriteria telaah, dan tanda silang (X), jika butir soal tidak sesuai dengan kriteria 

telaah pada kolom yang tersedia. 

No Aspek yang Diperhatikan 
Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A. Materi                     

1. 
Soal sudah sesuai dengan indikator soal dalam 

kisi-kisi. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. 
Materi yang ditanyakan sesuai dengan jenis 

tes/bentuk soal yang dipergunakan. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. Pilihan jawaban homogen dan logis. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. Hanya ada satu kunci jawaban. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

B. Konstruksi                     

5. 
Pokok soal dirumuskan dengan singkat, jelas, 

dan tegas. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6. 
Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban 

merupakan pernyataan yang diperlukan saja. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7. 
Pokok soal tidak memberi petunjuk kunci 

jawaban. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8. 
Pokok soal bebas dari pernyataan yang bersifat 

negatif ganda. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9. 
Pilihan jawaban homogen dan logis ditinjau 

dari segi materi. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

10. Gambar, grafik, tabel, diagram, atau sejenisnya x x x x x x x x x √ x x √ x x x x x x x 

1
4
6
 



 

 

No Aspek yang Diperhatikan 
Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

jelas dan berfungsi. 

11. Panjang pilihan jawaban relatif sama. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

12. 

Pilihan jawaban tidak menggunakan pernyataan 

“semua jawaban di atas salah/benar” dan 

sejenisnya. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

13. 

Pilihan jawaban yang berbentuk angka/waktu 

disusun berdasarkan urutan besar kecilnya 

angka atau kronologinya. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

14. 
Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal 

sebelumnya. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

C. Bahasa/Budaya                     

15. 
Bahasa soal sudah komunikatif dan sesuai 

dengan jenjang pendidikan siswa. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

16. 
Soal sudah menggunakan bahasa Indonesia 

baku. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

17. 
Soal tidak menggunakan bahasa yang berlaku 

setempat/tabu. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

18. 

Pilihan jawaban tidak mengulang 

kata/kelompok kata yang sama, kecuali 

merupakan satu kesatuan pengertian. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No Aspek yang Diperhatikan 
Nomor Soal 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

A. Materi                     

1. 
Soal sudah sesuai dengan indikator soal dalam 

kisi-kisi. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. 
Materi yang ditanyakan sesuai dengan jenis 

tes/bentuk soal yang dipergunakan. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. Pilihan jawaban homogen dan logis. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. Hanya ada satu kunci jawaban. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

B. Konstruksi                     

5. 
Pokok soal dirumuskan dengan singkat, jelas, 

dan tegas. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6. 
Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban 

merupakan pernyataan yang diperlukan saja. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7. 
Pokok soal tidak memberi petunjuk kunci 

jawaban. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8. 
Pokok soal bebas dari pernyataan yang bersifat 

negatif ganda. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9. 
Pilihan jawaban homogen dan logis ditinjau 

dari segi materi. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

10. 
Gambar, grafik, tabel, diagram, atau sejenisnya 

jelas dan berfungsi. 

x x x x x x x x x √ x x √ x x x x x x x 

11. Panjang pilihan jawaban relatif sama. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

12. 

Pilihan jawaban tidak menggunakan pernyataan 

“semua jawaban di atas salah/benar” dan 

sejenisnya. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

13. 
Pilihan jawaban yang berbentuk angka/waktu 

disusun berdasarkan urutan besar kecilnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

1
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No Aspek yang Diperhatikan 
Nomor Soal 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

angka atau kronologinya. 

14. 
Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal 

sebelumnya. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

C. Bahasa/Budaya                     

15. 
Bahasa soal sudah komunikatif dan sesuai 

dengan jenjang pendidikan siswa. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

16. 
Soal sudah menggunakan bahasa Indonesia 

baku. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

17. 
Soal tidak menggunakan bahasa yang berlaku 

setempat/tabu. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

18. 

Pilihan jawaban tidak mengulang 

kata/kelompok kata yang sama, kecuali 

merupakan satu kesatuan pengertian. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 

Catatan: 
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LEMBAR VALIDASI SOAL ASPEK AFEKTIF OLEH PENILAI AHLI 1 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Kelas/Semester : III/2 

Petunjuk 
Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa kisi-kisi dan butir-butir soal evaluasi pembelajaran IPS, 

berilah tanda cek (√), jika butir soal sesuai dengan kriteria telaah, dan tanda silang (X), jika butir soal tidak sesuai dengan kriteria 

telaah pada kolom yang tersedia. 

No. Aspek yang Ditelaah 
Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A. Materi           

1. 
Pernyataan/soal sudah sesuai dengan rumusan indikator dalam kisi-

kisi. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. 

Aspek yang diukur pada setiap pernyataan sudah sesuai dengan 

tuntutan dalam kisi-kisi (misal untuk tes sikap: aspek kognisi, afeksi, 

atau konasinya dan pernyataan positif atau negatifnya). 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

B. Konstruksi           

3. 
Pernyataan dirumuskan dengan singkat (tidak melebihi 20 kata) dan 

jelas. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. Kalimatnya bebas dari pernyataan yang tidak relevan. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

5. Kalimatnya bebas dari pernyataan yang bersifat negatif ganda. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6. Kalimatnya bebas dari pernyataan yang mengacu pada masa lalu. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7. 
Kalimatnya bebas dari pernyataan faktual atau dapat 

diinterpretasikan sebagai fakta. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8. 

Kalimatnya bebas dari pernyataan dapat diinterpretasikan lebih dan 

kalimatnya bebas dari pernyataan yang mungkin disetujui atau 

dikosongkan oleh hampir semua responden. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9. Setiap pernyataan hanya berisi satu gagasan secara lengkap. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

10. Kalimatnya bebas dari pernyataan yang tidak pasti, seperti semua, √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

1
5
0
 



 

 

No. Aspek yang Ditelaah 
Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

selalu, kadang-kadang, tidak satupun, tidak pernah. 

C. Bahasa/Budaya           

11. 
Bahasa soal komunikatif dan sesuai dengan jenjang penididikan 

siswa atau responden. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

12. Soal menggunakan bahasa Indonesia baku. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

13. Soal tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat/tabu. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 

Catatan: 
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LEMBAR VALIDASI SOAL ASPEK AFEKTIF OLEH PENILAI AHLI 2 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Kelas/Semester : III/2 

Petunjuk 
Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa kisi-kisi dan butir-butir soal evaluasi pembelajaran IPS, 

berilah tanda cek (√), jika butir soal sesuai dengan kriteria telaah, dan tanda silang (X), jika butir soal tidak sesuai dengan kriteria 

telaah pada kolom yang tersedia. 

No. Aspek yang Ditelaah 
Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A. Materi           

1. 
Pernyataan/soal sudah sesuai dengan rumusan indikator dalam kisi-

kisi. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. 

Aspek yang diukur pada setiap pernyataan sudah sesuai dengan 

tuntutan dalam kisi-kisi (misal untuk tes sikap: aspek kognisi, afeksi, 

atau konasinya dan pernyataan positif atau negatifnya). 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

B. Konstruksi           

3. 
Pernyataan dirumuskan dengan singkat (tidak melebihi 20 kata) dan 

jelas. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. Kalimatnya bebas dari pernyataan yang tidak relevan. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

5. Kalimatnya bebas dari pernyataan yang bersifat negatif ganda. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6. Kalimatnya bebas dari pernyataan yang mengacu pada masa lalu. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7. 
Kalimatnya bebas dari pernyataan faktual atau dapat 

diinterpretasikan sebagai fakta. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8. 

Kalimatnya bebas dari pernyataan dapat diinterpretasikan lebih dan 

kalimatnya bebas dari pernyataan yang mungkin disetujui atau 

dikosongkan oleh hampir semua responden. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9. Setiap pernyataan hanya berisi satu gagasan secara lengkap. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

10. Kalimatnya bebas dari pernyataan yang tidak pasti, seperti semua, √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

1
5
2
 



 

 

No. Aspek yang Ditelaah 
Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

selalu, kadang-kadang, tidak satupun, tidak pernah. 

C. Bahasa/Budaya           

11. 
Bahasa soal komunikatif dan sesuai dengan jenjang penididikan 

siswa atau responden. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

12. Soal menggunakan bahasa Indonesia baku. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

13. Soal tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat/tabu. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 

Catatan: 

 
 

1
5
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154 
 

 

LEMBAR VALIDASI SOAL ASPEK PSIKOMOTOR 

OLEH PENILAI AHLI 1 

 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Kelas/Semester : III/2 

 

Petunjuk 
Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa kisi-

kisi dan butir-butir soal evaluasi pembelajaran IPS, berilah tanda cek (√), jika 

butir soal sesuai dengan kriteria telaah, dan tanda silang (X), jika butir soal tidak 

sesuai dengan kriteria telaah pada kolom yang tersedia. 

No. Aspek yang Ditelaah 
Nomor 

1 

Nomor 

2 

A. Materi   

1. 
Soal sudah sesuai dengan indikator (menuntut tes 

perbuatan: kinerja, hasil karya, atau penugasan) 

√ √ 

2. Pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sudah sesuai. √ √ 

3. 
Materi sesuai dengan tuntutan kompetensi (urgensi, 

relevansi, kontinyuitas, keterpakaian sehari-hari tinggi). 

√ √ 

4. 
Isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang jenis 

sekolah atau tingkat kelas. 

√ √ 

B. Konstruksi    

5. 
Menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut 

jawaban perbuatan/praktik. 

√ √ 

6. Ada petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal. √ √ 

7. Ada pedoman penskorannya. √ √ 

8. 
Tabel, peta, gambar, grafik, atau sejenisnya disajikan 

dengan jelas dan terbaca. 

  

C. Bahasa/Budaya   

9. Rumusan soal komunikatif. √ √ 

10. Butir soal menggunakan bahasa Indonesia yang baku. √ √ 

11. 
Tidak menggunakan kata/ungkapan yang menimbulkan 

penafsiran ganda atau salah pengertian. 

√ √ 

12. Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat/tabu. √ √ 

13. 
Rumusan soal tidak mengandung kata/ungkapan yang 

dapat menyinggung perasaan siswa. 

√ √ 

Catatan: 
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LEMBAR VALIDASI SOAL ASPEK PSIKOMOTOR 

OLEH PENILAI AHLI 2 

 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Kelas/Semester : III/2 

 

Petunjuk 
Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa kisi-

kisi dan butir-butir soal evaluasi pembelajaran IPS, berilah tanda cek (√), jika 

butir soal sesuai dengan kriteria telaah, dan tanda silang (X), jika butir soal tidak 

sesuai dengan kriteria telaah pada kolom yang tersedia. 

No. Aspek yang Ditelaah 
Nomor 

1 

Nomor 

2 

A. Materi   

1. 
Soal sudah sesuai dengan indikator (menuntut tes 

perbuatan: kinerja, hasil karya, atau penugasan) 

√ √ 

2. Pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sudah sesuai. √ √ 

3. 
Materi sesuai dengan tuntutan kompetensi (urgensi, 

relevansi, kontinyuitas, keterpakaian sehari-hari tinggi). 

√ √ 

4. 
Isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang jenis 

sekolah atau tingkat kelas. 

√ √ 

B. Konstruksi    

5. 
Menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut 

jawaban perbuatan/praktik. 

√ √ 

6. Ada petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal. √ √ 

7. Ada pedoman penskorannya. √ √ 

8. 
Tabel, peta, gambar, grafik, atau sejenisnya disajikan 

dengan jelas dan terbaca. 

  

C. Bahasa/Budaya   

9. Rumusan soal komunikatif. √ √ 

10. Butir soal menggunakan bahasa Indonesia yang baku. √ √ 

11. 
Tidak menggunakan kata/ungkapan yang menimbulkan 

penafsiran ganda atau salah pengertian. 

√ √ 

12. Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat/tabu. √ √ 

13. 
Rumusan soal tidak mengandung kata/ungkapan yang 

dapat menyinggung perasaan siswa. 

√ √ 

Catatan: 
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Lampiran 15. Validitas Soal Uji Coba 

UJI VALIDITAS SOAL 

Soal 1 – 20   

No. Nama Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 Widya 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 

2 Kurnia 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 Ade 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 

4 Jejat 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 

5 Hanif 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 

6 Riyan 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 

7 Satrio 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

8 Septo 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 

9 Ulil 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 

10 Alfi S. 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 

11 Ariyandi 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

12 Deni 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

13 Dwi 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

14 Eni 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

15 Feni F. 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 

16 Ozi 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 

17 Fenti 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

18 Ida 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

19 Fakih 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

20 Johar 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 

21 Rifai 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

22 Samid 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

23 Sean 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

24 Lia 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

25 Ayu 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
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Soal 21 – 40 

No. Nama Nomor Soal 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

1 Widya 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

2 Kurnia 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 

3 Ade 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

4 Jejat 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

5 Hanif 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 

6 Riyan 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

7 Satrio 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 

8 Septo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

9 Ulil 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

10 Alfi S. 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 

11 Ariyandi 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

12 Deni 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 

13 Dwi 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 

14 Eni 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 

15 Feni F. 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

16 Ozi 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 Fenti 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

18 Ida 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

19 Fakih 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 

20 Johar 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

21 Rifai 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 

22 Samid 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

23 Sean 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 

24 Lia 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 

25 Ayu 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 
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HASIL UJI VALIDITAS SOAL 

  
  

No.1 Pearson 
Correlation 

.
a
 

Sig. (2-
tailed) 

  

N 25 

No.2 Pearson 
Correlation 

.612
**

 

Sig. (2-
tailed) 

.001 

N 25 

No.3 Pearson 
Correlation 

.342 

Sig. (2-
tailed) 

.094 

N 25 

No.4 Pearson 
Correlation 

.893
**

 

Sig. (2-
tailed) 

.000 

N 25 

No.5 Pearson 
Correlation 

-.004 

Sig. (2-
tailed) 

.987 

N 25 

No.6 Pearson 
Correlation 

.822
**

 

Sig. (2-
tailed) 

.000 

N 25 

No.7 Pearson 
Correlation 

.467
*
 

Sig. (2-
tailed) 

.019 

N 25 

No.8 Pearson 
Correlation 

.155 

Sig. (2-
tailed) 

.459 

N 25 

No.9 Pearson 
Correlation 

.417
*
 

Sig. (2-
tailed) 

.038 

N 25 

No.10 Pearson 
Correlation 

.484
*
 

Sig. (2-
tailed) 

.014 

N 25 

No.11 Pearson 
Correlation 

.822
**

 

Sig. (2-
tailed) 

.000 

N 25 

No.12 Pearson 
Correlation 

.754
**

 

Sig. (2-
tailed) 

.000 

N 25 

No.13 Pearson 
Correlation 

.
a
 

Sig. (2-
tailed) 

  

N 25 

No.14 Pearson 
Correlation 

.650
**

 

Sig. (2-
tailed) 

.000 

N 25 

No.15 Pearson 
Correlation 

.136 

Sig. (2-
tailed) 

.516 

N 25 

No.16 Pearson 
Correlation 

.583
**

 

Sig. (2-
tailed) 

.002 

N 25 
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No.17 Pearson 
Correlation 

.254 

Sig. (2-
tailed) 

.220 

N 25 

No.18 Pearson 
Correlation 

-.118 

Sig. (2-
tailed) 

.575 

N 25 

No.19 Pearson 
Correlation 

.045 

Sig. (2-
tailed) 

.829 

N 25 

No.20 Pearson 
Correlation 

.093 

Sig. (2-
tailed) 

.659 

N 25 

No.21 Pearson 
Correlation 

.550
**

 

Sig. (2-
tailed) 

.004 

N 25 

No.22 Pearson 
Correlation 

-.273 

Sig. (2-
tailed) 

.187 

N 25 

No.23 Pearson 
Correlation 

.897
**

 

Sig. (2-
tailed) 

.000 

N 25 

No.24 Pearson 
Correlation 

.260 

Sig. (2-
tailed) 

.210 

N 25 

No.25 Pearson 
Correlation 

.489
*
 

Sig. (2-
tailed) 

.013 

N 25 

No.26 Pearson 
Correlation 

-.074 

Sig. (2-
tailed) 

.724 

N 25 

No.27 Pearson 
Correlation 

.342 

Sig. (2-
tailed) 

.094 

N 25 

No.28 Pearson 
Correlation 

.741
**

 

Sig. (2-
tailed) 

.000 

N 25 

No.29 Pearson 
Correlation 

.650
**

 

Sig. (2-
tailed) 

.000 

N 25 

No.30 Pearson 
Correlation 

.353 

Sig. (2-
tailed) 

.084 

N 25 

No.31 Pearson 
Correlation 

.243 

Sig. (2-
tailed) 

.243 

N 25 

No.32 Pearson 
Correlation 

.188 

Sig. (2-
tailed) 

.369 

N 25 

No.33 Pearson 
Correlation 

.440
*
 

Sig. (2-
tailed) 

.028 

N 25 
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No.34 Pearson 
Correlation 

.046 

Sig. (2-
tailed) 

.828 

N 25 

No.35 Pearson 
Correlation 

.544
**

 

Sig. (2-
tailed) 

.005 

N 25 

No.36 Pearson 
Correlation 

.653
**

 

Sig. (2-
tailed) 

.000 

N 25 

No.37 Pearson 
Correlation 

.670
**

 

Sig. (2-
tailed) 

.000 

N 25 

No.38 Pearson 
Correlation 

.763
**

 

Sig. (2-
tailed) 

.000 

N 25 

No.39 Pearson 
Correlation 

.554
**

 

Sig. (2-
tailed) 

.004 

N 25 

No.40 Pearson 
Correlation 

.893
**

 

Sig. (2-
tailed) 

.000 

N 25 
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Lampiran 16. Reliabilitas Soal 

UJI RELIABILITAS DATA 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.940 20 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

No.2 10.60 37.167 .647 .938 

No.4 10.84 34.973 .851 .933 

No.6 10.92 35.243 .785 .935 

No.7 10.84 37.973 .330 .943 

No.10 11.16 37.057 .536 .939 

No.11 10.92 35.243 .785 .935 

No.12 10.64 36.323 .765 .936 

No.14 10.68 36.477 .682 .937 

No.16 10.80 37.167 .477 .940 

No.21 10.80 37.583 .405 .942 

No.23 10.88 34.777 .874 .933 

No.25 11.24 37.607 .496 .940 

No.28 10.96 35.790 .690 .937 

No.29 10.68 36.477 .682 .937 

No.33 11.20 37.583 .465 .940 

No.35 11.16 36.807 .583 .938 

No.37 10.60 37.083 .666 .937 

No.38 10.96 35.623 .719 .936 

No.39 10.64 37.240 .572 .938 

No.40 10.84 34.723 .897 .933 
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Lampiran 17. Taraf Kesukaran Soal 

 

HASIL ANALISIS TARAF KESUKARAN SOAL 

 

No. Nomor Soal Tingkat Kesukaran Keterangan 

1 2 0,84 Mudah 

2 4 0,6 Sedang 

3 6 0,52 Sedang 

4 7 0,6 Sedang 

5 10 0,28 Sulit 

6 11 0,52 Sedang 

7 12 0,8 Mudah 

8 14 0,76 Mudah 

9 16 0,64 Sedang 

10 21 0,64 Sedang 

11 23 0,56 Sedang 

12 25 0,2 Sulit 

13 28 0,48 Sedang 

14 29 0,76 Mudah 

15 33 0,24 Sulit 

16 35 0,28 Sulit 

17 37 0,84 Mudah 

18 38 0,48 Sedang 

19 39 0,8 Mudah 

20 40 0,6 Sedang 
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Lampiran 18. Daya Beda Soal 

 

HASIL ANALISIS DAYA BEDA SOAL 

 

No. Nomor Soal Daya Beda Keterangan 

1 2 0,31 Cukup  

2 4 0,77 Baik Sekali 

3 6 0,76 Baik Sekali 

4 7 0,45 Baik 

5 10 0,43 Baik 

6 11 0,76 Baik Sekali 

7 12 0,39 Cukup 

8 14 0,47 Baik 

9 16 0,37 Cukup 

10 21 0,22 Cukup 

11 23 0,84 Baik Sekali 

12 25 0,416 Baik 

13 28 0,68 Baik Sekali 

14 29 0,46 Baik 

15 33 0,34 Cukup 

16 35 0,58 Baik 

17 37 0,30 Cukup 

18 38 0,68 Baik Sekali 

19 39 0,38 Cukup 

20 40 0,76 Baik Sekali 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 19. Soal Tes Awal dan Akhir 

KISI-KISI SOAL TES AWAL DAN AKHIR 

Satuan Pendidikan : SD Negeri 1 Kramat dan SD Negeri 1 Tunjungmuli Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)  

Kelas/Semester : III/2 Waktu : 40 menit 

Materi Pokok : Sejarah uang dan Penggunaan uang sesuai dengan kebutuhan 

Standar Kompetensi : 2. Memahami jenis pekerjaan dan penggunaan uang 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Soal 

Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Tingkat Kesulitan Kunci 

Jawaban Mudah Sedang Sulit 

2.6 Mengenal 

sejarah uang. 

2.7 Mengenal 

penggunaan 

uang sesuai 

dengan 

kebutuhan. 

21. Siswa dapat menyebutkan macam-

macam alat tukar. 
Pilihan 

Ganda 
C1 1  √  D 

22. Siswa dapat menyebutkan syarat suatu 

benda dijadikan sebagai uang. Pilihan 

Ganda 
C2 2  √   B 

23. Siswa dapat memberi contoh bahan 

pembuat uang zaman dahulu dan  

sekarang. 

Pilihan 

Ganda 
C2 3  √  C 

24. Siswa dapat menyebutkan uang yang 

beredar di masyarakat. 
Pilihan 

Ganda 
C1 4   √  C 

25. Disajikan jenis-jenis uang, siswa dapat 

memberikan contoh jenis uang giral. 
Pilihan 

Ganda 
C2 5   √ 

B 1
6
4
 



 

 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Soal 

Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Tingkat Kesulitan Kunci 

Jawaban Mudah Sedang Sulit 

26. Siswa dapat memberikan contoh jenis 

uang kartal. 
Pilihan 

Ganda 
C2 6  √  B 

27. Siswa dapat menyebutkan lembaga 

pencetak dan pengedar uang. 
Pilihan 

Ganda 
C1 7  √  A 

 28. Siswa dapat memberikan contoh nominal 

uang yang beredar di negara Indonesia. 
Pilihan 

Ganda 
C2 8  √  B 

 29. Siswa dapat menyebutkan contoh alat 

pembayaran selain uang. 
Pilihan 

Ganda 
C1 9 √   D 

 30. Disajikan sebuah gambar uang, siswa 

dapat mengidentifikasikan jenis uang 

yang berlaku di masyarakat. 

Pilihan 

Ganda 
C1 10   √ B 

31. Siswa dapat menyebutkan kegiatan tukar 

menukar yang disebut dengan barter. Pilihan 

Ganda 
C1 11  √  C 

 32. Siswa dapat memberikan contoh 

kegunaan uang dalam masyarakat. 
Pilihan 

Ganda 
C2 12 √   A 

 33. Disajikan sebuah gambar uang, siswa 

dapat menuliskan kembali jenis uang 

tersebut. 

Pilihan 

Ganda 
C2 13   √ 

A 

1
6
5
 



 

 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Soal 

Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Tingkat Kesulitan Kunci 

Jawaban Mudah Sedang Sulit 

 34. Siswa dapat memberikan contoh mata 

uang yang berlaku pada suatu negara. 
Pilihan 

Ganda 
C2 14 √   C 

35. Disajikan ciri-ciri uang kertas, siswa 

dapat membedakan ciri-ciri uang kertas. Pilihan 

Ganda 
C2 15   √ C 

36. Siswa dapat menyebutkan ciri-ciri uang 

logam. 
Pilihan 

Ganda 
C1 16  √  B 

 37. Siswa dapat memberikan contoh cara 

mengelola uang yang tidak baik. 
Pilihan 

Ganda 
C2 17 √   B 

38. Siswa dapat menyebutkan bank milik 

negara dan swasta. 
Pilihan 

Ganda 
C1 18  √  D 

 39. Siswa dapat memberi contoh cara 

mengelola uang yang baik. 
Pilihan 

Ganda 
C2 19 √   D 

 40. Siswa dapat menyebutkan manfaat 

mengelola uang dengan baik. 
Pilihan 

Ganda 
C1 20  √  C 

Total 20 20  20 6 10 4 20 

 

 

 

 

Tingkat kesulitan Jumlah Soal Prosentase 
Mudah 6 30% 
Sedang 10 50% 

Sulit  4 20% 
Jumlah 20 100% 

Ranah kognitif Jumlah Soal Prosentase 
C1 9 45% 
C2 11 55% 

Jumlah 20 100% 

1
6
6
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SOAL TES 

Mata Pelajaran : IPS 

Kelas/Semester : III (Tiga)/2 (Dua) 

Waktu Pengerjaan : 60 menit 

 

PETUNJUK: 

1. Tulislah nama dan nomor absen pada lembar yang telah disediakan. 

2. Kerjakan soal di bawah ini secara individu. 

3. Dilarang bekerjasama dan membuka buku. 

4. Cermati tiap soal dan telitilah dalam menjawab. 

 

A. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang 

benar dan tepat! 

 

1. Alat tukar yang sah di bawah ini ialah …. 

a. emas 

b. barang 

c. jasa 

d. uang 

 

2. Syarat benda dapat dijadikan sebagai uang ialah …. 

a. sulit dibawa   c. mudah rusak  

b. tahan lama   d. satu macam 

 

3. Bahan pembuat uang kartal yaitu …. 

a. karet dan seng 

b. plastik dan logam 

c. kertas dan logam 

d. kertas dan plastic 

 

4. Jenis uang yang beredar di masyarakat ialah uang …. 

a. kartal dan kertas  c. giral dan kartal 

b. kartal dan logam  d. giral dan kertas 

 

5. Perhatikan pernyataan berikut! 

III. Cek   III. Wesel 

IV. Uang kertas  IV. Uang logam 

Pernyataan di atas, yang termasuk jenis uang giral yaitu .... 

a. I dan II    c. II dan III 

b. I dan III   d. III dan IV 

 

6. Yang termasuk jenis uang kartal ialah …. 

a. uang kertas dan wesel  c. uang logam dan giro 

b. uang kertas dan logam  d. wesel dan giro 
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7. Bank yang berhak mengedarkan uang di Indonesia ialah  …. 

a. Bank Indonesia 

b. Bank Rakyat Indonesia 

c. Bank Perkreditan Rakyat 

d. Bank Nasional Indonesia 

8. Nominal uang kertas yang beredar di negara Indonesia, yaitu …. 

a. Rp. 2.000,00    c. Rp. 7.000,00 

b. Rp. 3.000,00   d. Rp. 10.500,00 

 

9. Jika kita terlambat membayar tagihan kartu kredit, maka kita akan dikenai …. 

a. iuran    c. hukuman 

b. tabungan   d. denda 

 

10. Perhatikan gambar di bawah ini! 

Gambar uang di atas jika digunakan untuk membeli buku seharga Rp. 
7.500,00, maka sisanya …. 
a. Rp. 1.500,00   c. Rp. 3.500,00 
b. Rp. 2.500,00   d. Rp. 4.500,00 

 
11. Mail memiliki kelereng, kemudian ditukar dengan layang-layang milik Upin. 

Mail dan Upin sedang melakukan kegiatan …. 
a. jual beli   c. barter 
b. pinjaman   d. jasa 

 
12. Yang bukan kegunaan uang ialah …. 

a. menghias dompet  c. membayar uang sekolah 
b. membeli buku   d. membeli mainan 

 
13. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 
Gambar di atas termasuk jenis uang …. 
a. giral    c. kartal 
b. kertas    d. logam 

 
14. Mata uang negara Malaysia yaitu …. 

a. Yen    c. Ringgit 
b. Dolar    d. Rupiah 
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15. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 
V. Terdapat gambar burung garuda  
VI. Terdapat tanda tangan dewan gubernur Bank Indonesia 
VII. Tidak terdapat tanda tangan dewan gubernur Bank Indonesia 
VIII. Terdapat tulisan tahun percetakan 
Berdasarkan pernyataan di atas, yang bukan ciri-ciri uang kertas yaitu .... 
a. I    c. III 
b. II    d. IV 

 
16. Ciri-ciri uang logam ialah …. 

a. mudah rusak 

b. berbentuk bundar 

c. terbuat dari kertas 

d. berbentuk oval 

 

17. Kebiasaan menghambur-hamburkan uang termasuk perbuatan …. 

a. Membanggakan  c. patut ditiru  

b. tercela    d. terpuji 

 

18. Di bawah ini yang bukan bank milik swasta yaitu …. 

a. Bank Central Asia 

b. Bank Danamon 

c. Bank Niaga 

d. Bank Indonesia 

 

19. Cara menghemat uang yang baik yaitu …. 

a. berbelanja   c. membuang 

b. berjudi    d. menabung 

 

20. Berikut bukan keuntungan dari kegiatan menabung yaitu…. 

a. menghemat uang 

b. menambah kekayaan 

c. menghabiskan uang 

d. mendapat bunga 
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Lampiran 20. Pedoman Pelaksanaan Penelitian 

 

PEDOMAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

No Kriteria Kelompok 

Eksperimen 

Kelompok Kontrol 

1. Lokasi Penelitian   

 a. Nama Sekolah SD Negeri 1 Kramat 
SD Negeri 1 

Tunjungmuli 

 b. Alamat 

Jalan Raya Kramat, 

Desa Kramat, 

Kecamatan 

Karangmoncol, Kab. 

Purbalingga 

Jalan Raya 

Tunjungmuli, Desa 

Tunjungmuli, 

Kecamatan 

Karangmoncol, Kab. 

Purbalingga 

2. Kemampuan Awal 
Rata-rata nilai ujian 

akhir semester 1 = 73 

Rata-rata nilai ujian 

akhir semester 1 = 76 

3. Subjek Penelitian   

 a. Populasi 27 siswa 33 siswa 

 b. Sampel 23 siswa 28 siswa 

4. Mata Pelajaran IPS IPS 

5. Materi 

Sejarah uang dan 

penggunaan uang 

sesuai kebutuhan 

Sejarah uang dan 

penggunaan uang 

sesuai kebutuhan 

6. Perlakuan 
Model pembelajaran 

Mind Mapping 

Pembelajaran 

konvensional 

7. Instrumen Penelitian   

 a. Bentuk Soal 

Pilihan ganda (ranah 

kognitf) 

Skala sikap (ranah 

afektif) 

Unjuk kerja (ranah 

psikomotor) 

Pilihan ganda (ranah 

kognitif) 

Skala sikap (ranah 

afektif) 

Unjuk kerja (ranah 

psikomotor) 

 b. Banyak Soal 

20 soal (ranah kognitif) 

10 soal (ranah afektif) 

2 soal (ranah 

psikomotor) 

20 soal (ranah 

kognitif) 

10 soal (ranah afektif) 

2 soal (ranah 

psikomotor) 

 
c. Banyak Alternatif 

Jawaban 
4 pilihan (ranah 4 pilihan (ranah 
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kognitif dan afektif) kognitif dan afektif) 

8. Uji Coba Instrumen   

 a. Lokasi Uji Coba SD Negeri 3 Tunjungmuli 

 b. Peserta Uji Coba Siswa Kelas III berjumlah 25 siswa 

 c. Waktu Uji Coba 25 - 26 Maret 2015 

9. 
Rencana Pelaksanaan 

Penelitian 
  

 a. Pertemuan I 2 JP 2 JP 

 1) Materi Sejarah uang Sejarah uang 

 2) Hari, tanggal Sabtu, 4 April 2015 Rabu, 1 April 2015 

 3) Waktu 09.15 – 10.30 09.15 – 10.30 

 4) RPP Terlampir Terlampir 

 b. Pertemuan II 2 JP 2 JP 

 1) Materi 
Penggunaan uang 

sesuai kebutuhan 

Penggunaan uang 

sesuai kebutuhan 

 2) Hari/Tanggal Sabtu, 11 April 2015 Rabu, 8 April 2015 

 3) Waktu 09.15 – 10.30 09.15 – 10.30 

 4) RPP Terlampir Terlampir 
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Lampiran 21. RPP Kelas Eksperimen Pertemuan Pertama 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Kelas Eksperimen Pertemuan Pertama 

Sekolah   : SD Negeri 1 Kramat 

Kelas/Semester  : III/2 

Mata Pelajaran  : IPS 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit 

Pelaksanaan  : Sabtu, 4April 2015 

 

A. Standar Kompetensi 

2. Memahami jenis-jenis pekerjaan dan penggunaan uang. 

B. Kompetensi Dasar 

2.4 Mengenal sejarah uang. 

C. Indikator 

2.4.1 Menjelaskan sejarah awal munculnya uang. 

2.4.2 Menyebutkan jenis-jenis uang yang beredar di masyarakat. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah melakukan tanya jawab, siswa dapat menjelaskan sejarah awal 

munculnya uang. 

2. Setelah mendengar penjelasan dari guru, siswa dapat memiliki sikap 

menghargai uang sebagai alat pembayaran yang sah. 

3. Dengan membuat Mind Mapping, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis 

uang yang beredar di masyarakat. 

E. Karakter siswa yang diharapkan:  

1. Disiplin ( Discipline ) 

2. Tekun ( Diligence )  

3. Tanggung jawab ( Responsibility ) 

4. Ketelitian ( Carefulness) 

5. Kerja sama ( Cooperation ) 

6. Toleransi ( Tolerance ) 

7. Percaya diri ( Confidence ) 

8. Keberanian ( Bravery ) 
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F. Metode dan Model Pembelajaran 

1. Metode : Ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok 

2. Model  : Mind Mapping 

G. Media dan Sumber Belajar 

1. Media 

a. Gambar cek, giro, dan wesel pos. 

b. Uang kertas, dan uang logam 

2. Sumber Belajar 

a. Muhammad, Saleh dan Ade Munajat. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial 

untuk SD/MI Kelas III. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen 

Pendidikan Nasional. Halaman 76-80 

b. Sunarso dan Anis Kusuma. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial untuk 

SD/MI Kelas III. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan 

Nasional. Halaman 94-100 

H. Materi Pokok 

Mengenal Sejarah Uang (terlampir) 

I. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 

a. Guru memberi salam dan dilanjutkan dengan mengajak siswa untuk 

berdoa sebelum memulai pembelajaran. 

b. Menanyakan kabar siswa. 

c. Guru melakukan apersepsi dengan bertanya: “Siapakah yang membawa 

uang saku hari ini? Untuk apa uang saku kalian?” 

d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan karakter yang 

diharapkan. 

e. Guru mengondisikan siswa untuk duduk dengan rapi, tenang, dan 

kondusif. 

2. Kegiatan Inti (45 menit) 

a. Eksplorasi 
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1) Guru menjelaskan sejarah uang. 

2) Guru menunjukkan gambar cek, giro, dan wesel pos kepada siswa. 

3) Guru melakukan tanya jawab mengenai jenis-jenis uang dengan 

siswa. 

4) Guru membentuk 7 kelompok, kemudian membagikan rangkuman 

materi untuk dipelajari siswa bersama kelompoknya beserta lembar 

kerja siswa (LKS). 

b. Elaborasi 

1) Siswa mendengarkan penjelasan dari guru mengenai tugas kelompok 

yang harus dikerjakan. 

2) Siswa mendengarkan penjelasan dari guru mengenai cara membuat 

Mind Mapping. 

3) Secara berkelompok, siswa melakukan diskusi membuat Mind 

Mapping dengan bimbingan dari guru dan mengerjakan LKS. 

4) Siswa bersama guru mengoreksi dan mengevaluasi tugas 

kelompoknya. 

5) Masing-masing perwakilan kelompok maju untuk mempresentasikan 

hasil Mind Mapping-nya. 

6) Kelompok lain menanggapi kemudian dibahas bersama guru. 

c. Konfirmasi 

1) Guru memilih Mind Mapping terbaik. 

2) Guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya tentang materi yang 

belum jelas. 

3. Kegiatan Penutup (15 menit) 

a. Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan materi pelajaran yang 

telah dilakukan. 

b. Siswa mengerjakan soal evaluasi pembelajaran. 

c. Guru menganalisis soal evaluasi dan memberi tindak lanjut. 

d. Guru memotivasi siswa untuk tekun belajar dan memberi tugas kepada 

siswa untuk mempelajari materi selanjutnya. 

e. Guru menutup pembelajaran dan memberi salam. 
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J. Penilaian 

1. Prosedur  : penilaian produk, dan hasil 

2. Teknik penilaian : non tes 

3. Jenis penilaian  : tertulis 

4. Bentuk penilaian : 10 skala sikap 

5. Skor penilaian  : skor jawaban benar    = 4 

 Jumlah skor maksimal = 40 

 NA =  x 10 

 

 

Kramat,    April 2015 
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Lampiran 1 

Materi Ajar 

Sejarah Uang 

A. Sejarah Uang 

Uang merupakan alat tukar. Uang berguna bagi setiap orang. Dengan 

memiliki uang, seseorang dapat memenuhi kebutuhannya. Uang yang beredar 

yaitu uang kertas dan logam, serta harus dikelola sebaik-baiknya. Uang yang 

beredar di tengah masyarakat terdiri atas dua jenis uang, yaitu uang kartal dan 

giral.Uang kartal berupa uang kertas dan logam yang dapat langsung 

digunakan untuk kegiatan jual beli. Uang logam dan kertas dapat kita gunakan 

untuk berbelanja secara langsung. Uang giral adalah alat pembayaran dalam 

bentuk surat-surat berharga atau surat-surat penting. Contoh uang giral yaitu 

cek, giro,wesel, dan surat-surat berharga lainnya. 

Agar dapat digunakan sebagai uang, sebuah benda harus memiliki ciri-

ciri sebagai berikut: 

1. Diterima semua orang, yaitu sebuah benda tidak akan menjadi uang kalau 

ada sebagian masyarakat yang menolak atau tidak mau menggunakan uang 

tersebut. 

2. Tahan lama, yaitu uang yang baik tidak boleh gampang rusak. 

3. Mudah dibawa-bawa, yaitu jika dibawa kemana-mana, uang tidak 

merepotkan pemakainya. 

4. Dapat dibagi-bagi, yaitu uang bisa menggunakan uang itu untuk membayar 

barang yang harganya mahal ataupun murah. 

Berdasarkan uraian tersebut, akan dijelaskan tentang jenis uang dan ciri-

ciri uang yang beredar di masyarakat. 

1. Jenis Uang yang Beredar di Masyarakat  

Uang sebagai alat tukar. Uang penting bagi setiap manusia. 

Bayangkan apabila tidak memiliki uang, kita akan mengalami kesulitan. 

Untuk mendapatkan uang harus bekerja. Bekerja sebagai buruh. Pegawai 

swasta, pegawai negeri, dan lain-lain. Uang diperoleh dari bekerja yang 

nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan. 

Ada beberapa jenis uang. Ada uang kartal dan giral. Uang kartal 

terdiri atas uang kertas dan logam. Uang giral berupa cek dan giro. 
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Pernahkah kalian melihat cek dan giro? Cek dan giro  termasuk uang bank. 

Dikeluarkan oleh bank. Bank akan mengeluarkan apabila kita memiliki 

tabungan di bank tersebut. 

 

 Gambar 1. Contoh uang kartal 

 

 

Gambar 2. Contoh uang giral 

Alat pembayaran lain yang digunakan yaitu kartu kredit dan debit. 

Keduanya merupakan alat pembayaran yang digunakan selain uang. Kartu 

kredit, merupakan kartu hutang, yaitu pemakai kartu tersebut harus 

mengembalikan ke bank beserta bunganya. Bunga bank yaitu jumlah 

tambahan yang harus dibayar ke bank. Jika terlambat membayar, maka 

pemakai kartu kredit akan dikenai denda. Kartu debit, merupakan kartu 

pengganti uang tunai. Berbeda dengan kartu kredit, kartu debit berisi uang 

yang telah kita tabung sebelumnya di bank. Jadi, setiap kali kita berbelanja 

dengan menggunakan kartu debit, sebenarnya kita sedang berbelanja dengan 

uang tabungan kita di bank. 
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Lampiran 2 

Contoh uang kertas 

 

 

Contoh uang logam 

 

 

Contoh cek 

 

Contoh giro 

 

 

Contoh wesel pos 
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Lampiran 3 

Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 

Kelas/Semester : III/2 

Materi   : Sejarah Uang 

Alokasi Waktu : 15 menit 

 

Jodohkan pernyataan di sebelah kiri dengan pilihan jawaban di sebelah 

kanan! 

1. Salah satu syarat uang ialah .... a. Malaysia 

2. Uang kertas merupakan jenis uang .... b. Giral 

3. Cek dan giro merupakan jenis uang .... c.  Tahan lama 

4. Pertukaran barang dengan barang disebut .... d. Kartal 

5. Ringgit merupakan mata uang negara .... e. Singapura 

f.  Barter 

 

 

Kunci Jawaban: 

1. c. Tahan lama 

2. d.  Kartal 

3. b. Giral 

4. f. Barter 

5. a. Malaysia 

 

Pedoman Penilaian: 

Jumlah betul x 2 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 4 

KISI-KISI SOAL EVALUASI PEMBELAJARAN 

Satuan Pendidikan : SD Negeri 1 Kramat      Mata Pelajaran : IPS 

Kelas/Semester : III/2        Waktu   : 10 menit 

Materi Pokok  : Sejarah uang 

Standar Kompetensi : 2. Memahami jenis-jenis pekerjaan dan penggunaan uang. 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Soal 

Jenis 

Soal 

Ranah 

Afektif 

Nomor 

Soal 

Kunci 

Jawaban 

2.4 Mengenal 

Sejaran 

uang. 

Siswa dapat mematuhi bahwa uang 

merupakan alat pembayaran yang sah. 

Skala 

Likert 4 

A1 
2 dan 7 

SS dan 

STS 

Siswa dapat memilih sikap 

memperlakukan uang. 

A2 
2 dan 7 

SS dan 

STS 

Siswa dapat menunjukkan karakter dari 

cara mengelola uang 

A5 
3 dan 8 

STS dan 

SS 

Siswa dapat mengasumsikan sebuah sikap 

menggunakan jenis-jenis uang 

A3 
4 dan 9 

STS dan 

SS 

Siswa dapat membentuk pendapat dari 

manfaat mengelola uang 

A4 
5 dan 10 

SS dan 

STS 

1
8
0
 



181 
 

 

Nama  : 

       No. Absen : 

 

EVALUASI PEMBELAJARAN 
Sekolah  : SD Negeri 1 Kramat 
Mata Pelajaran : IPS 
Kelas/Semester : III/2 
Waktu Pengerjaan : 10 menit 

PETUNJUK: 

1. Tulislah nama dan nomor absen pada kolom yang disediakan. 

2. Kerjakanlah soal di bawah ini secara individu. 

3. Dilarang bekerjasama dan membuka buku. 

4. Cermati setiap soal dan telitilah dalam menjawab. 

 

A. Isilah dengan memberi tanda centang (√) pada pilihan SS (sangat setuju), 

S (setuju), TS (tidak setuju), STS (sangat tidak setuju) sesuai dengan 

pendapatmu mengenai penyataan-pernyataan berikut ini! 

 

No Pernyataan SS S TS STS 

1. 
Membayar barang yang dibeli dengan uang 

rupiah adalah perbuatan yang sah. 

    

2. 
Mencoret-coret uang kertas merupakan 

contoh perbuatan yang tidak terpuji. 

    

3. 
Membeli mainan secara berlebihan 

merupakan perbuatan yang boros. 

    

4. 
Membayar barang yang dibeli dengan cek 

adalah perbuatan yang sah. 

    

5. 
Salah satu contoh perbuatan berhemat 

adalah rajin menabung. 

    

6. 

Sebuah toko di Bobotsari menolak 

pembayaran dengan uang rupiah karena 

hanya menerima pembayaran uang dolar. 

    

7. 

Ketika tidak ada kertas, maka uang kertas 

bisa dipakai untuk mencatat hal-hal yang 

penting. 

    

8. 

Membeli jajan dengan menghabiskan uang 

saku adalah benar, karena bisa meminta 

uang kepada orang tua lagi. 

    

9. 
Cek merupakan alat pembayaran yang 

tidak sah kalau dipakai untuk berbelanja. 

    

10. 

Menabung merupakan perbuatan yang 

tidak perlu karena setiap hari orang bisa 

bekerja untuk mendapatkan penghasilan. 
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Lampiran 5 

LEMBAR PENILAIAN PRODUK (MIND MAPPING) 

No. Nama Kelompok 
Aspek yang Dinilai Skor 

Total 1 2 3 4 5 6 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

 

Keterangan: 

1 : Penentuan topik utama 

2 : Kelengkapan 

3 : Kerapian dan presentasi 

4 : Penggunaan kata kunci 

5 : Pengembangan detail cabang 

6 : Pengembangan kreativitas 

Skor maksimal = 24 

Penilaian = Skor perolehan  X 100 

        Skor maksimal 
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Petunjuk Penilaian Mind Mapping 

No. Aspek Penilaian Skor 

1. 

Menentukan topik utama 1-4 

a. Singkat, maknanya jelas dan terletak di tengah kertas 4 

b. Singkat, maknanya kurang jelas dan terletak di tengah kertas 3 

c. Panjang, maknanya jelas dan terletak di tengah kertas 2 

d. Panjang, maknanya kurang jelas, tidak terletak di tengah kertas 1 

2. 

Kelengkapan  1-4 

a. Semua konsep tercakup ke dalam Mind Mapping 4 

b. Sebagian besar konsep tercakup ke dalam Mind Mapping 3 

c. Separuh konsep tercakup ke dalam Mind Mapping 2 

d. Sebagian kecil konsep tercakup ke dalam Mind Mapping 1 

3. 

Kerapian dan presentasi 1-4 

a. Rapi, semua informasi mudah dipahami 4 

b. Rapi, sebagian besar informasi dapat dipahami 3 

c. Cukup rapi, separuh informasi mudah dipahami 2 

d. Kurang rapi, sebagian kecil informasi mudah dipahami 1 

4. 

Penggunaan kata kunci 1-4 

a. Singkat, mewakili ide yang akan diutarakan 4 

b. Singkat, sebagian mewakili ide yang akan diutarakan 3 

c. Panjang, mewakili ide yang akan diuatarakan 2 

d. Panjang, tidak mewakili ide yang akan diuatarakan 1 

5. 

Pengembangan detail cabang 1-4 

a. Sesuai topik cabang, semua dikembangkan 4 

b. Sesuai topik cabang, sebagian dikembangkan 3 

c. Tidak sesuai topik cabang, sebagian dikembangkan 2 

d. Tidak sesuai topik cabang, tidak dikembangkan 1 

6. 

Pengembangan kreativitas 1-4 

a. Menggunakan warna, simbol, dan gambar 4 

b. Menggunakan warna dan simbol atau gambar saja 3 

c. Menggunakan salah satu dari simbol, warna, atau gambar saja 2 

d. Tidak menggunakan gambar, simbol, dan warna 1 

 Skor maksimal 24 
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Lampiran 22. RPP Kelas Eksperimen Pertemuan Kedua 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Kelas Eksperimen Pertemuan Kedua 

Sekolah   : SD Negeri 1 Kramat 

Kelas/Semester  : III/2 

Mata Pelajaran  : IPS 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit 

Pelaksanaan  : Sabtu, 11 April 2015 

A. Standar Kompetensi 

2. Memahami jenis-jenis pekerjaan dan penggunaan uang. 

B. Kompetensi Dasar 

2.4 Mengenal sejarah uang. 

2.5 Mengenal penggunaan uang sesuai dengan kebutuhan. 

C. Indikator 

2.4.1 Menyebutkan ciri-ciri uang logam dan uang kertas. 

2.5.1 Menjelaskan kegunaan uang. 

2.5.2 Mengidentifikasi cara mengelola uang dan manfaatnya. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah mendengar penjelasan dari guru, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri 

uang logam dan uang kertas. 

2. Setelah melakukan tanya dengan guru, siswa dapat menjelaskan kegunaan 

uang. 

3. Dengan membuat Mind Mapping, siswa dapat mengidentifikasi cara 

mengelola uang dan manfaatnya. 

4. Setelah mendengar penjelasan dari guru, siswa dapat mendemonstrasikan 

cara mengurutkan uang dan mengisi slip setoran menabung di bank. 

E. Karakter siswa yang diharapkan: 

1. Disiplin ( Discipline ) 

2. Tekun ( Diligence )  

3. Tanggung jawab ( Responsibility ) 

4. Ketelitian ( Carefulness) 

5. Kerja sama ( Cooperation ) 

6. Toleransi ( Tolerance ) 

7. Percaya diri ( Confidence ) 
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8. Keberanian ( Bravery ) 

F. Metode dan Model Pembelajaran 

1. Metode : Ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok 

2. Model  : Mind Mapping 

G. Media dan Sumber Belajar 

1. Media 

a. Uang kertas, dan uang logam 

b. Buku tabungan, dan celengan 

2. Sumber Belajar 

b. Muhammad, Saleh dan Ade Munajat. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial 

untuk SD/MI Kelas III. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen 

Pendidikan Nasional. Halaman 76-80. 

c. Sunarso dan Anis Kusuma. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial untuk 

SD/MI Kelas III. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan 

Nasional. Halaman 94-100. 

H. Materi Pokok 

Ciri-ciri uang yang beredar di masyarakat, cara mengelola uang dengan baik, 

dan manfaat mengelola uang (terlampir). 

I. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 

b. Guru memberi salam dan dilanjutkan dengan mengajak siswa untuk 

berdoa sebelum memulai pembelajaran. 

c. Menanyakan kabar siswa. 

d. Guru melakukan apersepsi dengan bertanya: “Siapakah yang membawa 

uang saku hari ini? Apa sajakah jenisnya?” 

e. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan karakter yang 

diharapkan. 

f. Guru mengondisikan siswa untuk duduk dengan rapi, tenang, dan 

kondusif. 

2. Kegiatan Inti (45 menit) 

b. Eksplorasi 

1) Guru menjelaskan mengenai ciri-ciri uang kertas dan uang logam. 
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2) Guru menunjukkan uang kertas dan uang logam kepada siswa. 

3) Guru melakukan tanya jawab mengenai kegunaan uang, cara 

mengelola uang, dan manfaat mengelola uang. 

4) Guru membentuk 7 kelompok, kemudian membagikan rangkuman 

materi untuk dipelajari siswa bersama kelompoknya beserta lembar 

kerja siswa (LKS). 

c. Elaborasi 

1) Siswa mendengarkan penjelasan dari guru mengenai tugas kelompok 

yang harus dikerjakan. 

2) Siswa mendengarkan penjelasan dari guru mengenai cara membuat 

Mind Mapping. 

3) Secara berkelompok, siswa melakukan diskusi membuat Mind 

Mapping dengan bimbingan dari guru dan mengerjakan LKS. 

4) Siswa bersama guru mengoreksi dan mengevaluasi tugas 

kelompoknya. 

5) Masing-masing perwakilan kelompok maju untuk mempresentasikan 

hasil Mind Mapping-nya. 

6) Kelompok lain menanggapi kemudian dibahas bersama guru. 

d. Konfirmasi 

1) Guru memilih Mind Mapping terbaik. 

2) Guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya tentang materi yang 

belum jelas. 

3. Kegiatan Penutup (15 menit) 

a. Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan materi pelajaran yang 

telah dilakukan. 

b. Siswa mengerjakan soal evaluasi pembelajaran. 

c. Guru menganalisis soal evaluasi dan memberi tindak lanjut. 

d. Guru memotivasi siswa untuk tekun belajar dan memberi tugas kepada 

siswa untuk mempelajari materi selanjutnya. 

e. Guru menutup pembelajaran dan memberi salam. 

J. Penilaian 

1. Prosedur  : penilaian produk, dan hasil 

2. Teknik penilaian : unjuk kerja 
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3. Jenis penilaian  : perbuatan 

4. Bentuk penilaian : 2 lembar pengamatan 

5. Skor penilaian  : skor keterampilan tepat = 8 

 Jumlah skor maksimal = 8 

 NA =  x 10 

 

 

       Kramat,    April 2015 
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Lampiran 1 

Materi Ajar 

1. Ciri-ciri Uang yang Beredar di Masyarakat  

Mata uang kita disebut rupiah. Terdiri atas 2 macam. Uang logam dan 

kertas. Uang logam dan uang kertas disebut uang kartal. Setiap pecahan 

mempunyai nominal. Artinya, nilai yang tertulis pada uang itu. Ciri-ciri uang 

logam antara lain, yaitu: 

a. Terbuat dari logam. 

b. Terdapat tulisan bank Indonesia. 

c. Terdapat gambar burung garuda. 

d. Terdapat tulisan tahun percetakan oleh perum peruri. 

e. Berbentuk bundar. 

f. Tercantum nilai nominal, misalnya Rp100,00, Rp500,00, dan Rp1.000,00. 

 

Gambar 3. Contoh uang logam 

 

Ciri-ciri uang kertas antara lain, yaitu: 

a. Terbuat dari kertas. 

b. Terdapat tulisan bank indonesia dan tanda tangan dewan gubernur bank 

Indonesia. 

c. Terdapat gambar burung garuda. 

d. Tertulis tahun percetakan oleh perum peruri. 

e. Berbentuk persegi panjang. 

f. Tercantum nilai nominal, misalnya Rp1.000.00, Rp5.000.00, Rp10.000,00, 

Rp50.000,00, dan Rp100.000,00. 

 

Gambar 4. Contoh uang kertas 
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Uang kartal memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan uang logam 

antara lain yaitu tahan lama. Kekurangannya yaitu berat dibawa, terutama 

dalam jumlah banyak. Kelebihan uang kertas antara lain yaitu praktis dan 

mudah dibawa ke mana-mana. Kekurangannya antara lain yaitu tidak tahan 

lama dan mudah rusak. Uang kartal dicetak oleh Perusahaan Umum Percetakan 

Uang Republik Indonesia (Perum Peruri). Yang berhak mengedarkan uang di 

Indonesia yaitu Bank Indonesia. 

2. Penggunaan Uang Sesuai Kebutuhan  

Manusia memerlukan uang. Berbagai aktivitas dilakukan manusia. 

Pagi-pagi sudah berangkat dari rumahnya. Kemudian pulang sore hari. Ada 

yang baru pulang malam hari. Tujuan aktivitas tersebut antara lain yaitu untuk 

mencari uang. Betapa pentingnya uang itu. 

a. Kegunaan Uang  

Uang sangat dibutuhkan. Seorang perawat, tukang cukur, buruh, guru, 

dan sopir berangkat dari rumah yaitu untuk bekerja. Tujuannya mencari 

uang. 

 

Gambar 1. Berbagai Macam Pekerjaan yang Dapat Menghasilkan Uang. 

Dengan uang, mereka dapat membelibarang-barang. Terutama, 

barang-barang yang menjadi kebutuhan pokok manusia. Makanan dan 

pakaian. Untuk biaya pendidikan. Jika memungkinkan rekreasi dengan 

keluarga dan lain-lain.  

1. Uang sebagai Alat Pembayaran yang Sah 

Dengan apa kalian membeli keperluan sekolah? Dengan apa 

orang tua mencukupi kebutuhan keluarga? Tentu dengan uang, bukan? 

Nah, uang sebagai alat pembayaran yang sah.  
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Gambar 2. Uang Digunakan sebagai Alat Pembayaran yang Sah 

2. Uang sebagai Alat Tukar 

Uang merupakan alat pembayaran yang sah. Uang berguna pula 

sebagai penukar. Setiap negara mempunyai mata uang sendiri, misalnya: 

1) Mata uang Indonesia disebut Rupiah 

2) Mata uang Singapura disebut Dolar Singapura 

3) Mata uang Malaysia disebut Ringgit 

4) Mata uang Filipina disebut Peso 

5) Mata uang Arab Saudi disebut Real 

6) Mata uang Amerika Serikat disebut Dolar Amerika 

Masing-masing mata uang mempunyai nilai tukar terhadap 

rupiah. Tahukah kamu apa yang disebut dengan kurs? Kursadalah 

perbedaan nilai tukar mata uang suatu negara dengan negara lainnya. 

Misalnya, bila kita akan ke Malaysia. Di Malaysia, uang rupiah tidak 

dapat digunakan untuk berbelanja. Jadi, harus ditukarkan dulu dengan 

uang ringgit. Nilai tukarnya sesuai dengan kurs.  

 

3. Uang sebagai Alatuntuk Membayar Hutang 

Salah satu fungsi uang yaitu untuk membayar hutang. Orang mau 

menerima uang sebagai pembayaran hutang, karena mereka percaya nilai 

uang tidak akan berubah. Jadi, orang tidak akan mengalami kerugian saat 

menerima pembayaran hutang. 

4. Uang sebagai Pengukur Nilai Barang 

Salah satu fungsi uang yaitu untuk mengukur nilai barang. Uang 

dapat digunakan untuk menentukan berapa harga yang pantas untuk satu 

buah baju atau satu kilo gram apel. Tidak dapat dibayangkan apabila 
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tidak ada uang, maka kamu akan merasa bingung dalam satuan apa kamu 

harus menilai barang. 

3. Mengelola Uang 

Uang yang kita miliki harus kita kelola dengan baik. Dikelola dengan 

baik maksudnya disimpan dengan rapi serta digunakan dengan hemat dan 

tepat. Pengelolaan uang yang baik akan banyak memberikan manfaat bagi kita. 

a. Cara mengelola uang dengan baik 

Cara mengelola uang dengan baik yaitu sebagai berikut: 

1) Memilah kebutuhan dan keinginan 

2) Mengatur uang saku 

3) Menabung 

b. Pentingnya mengelola uang 

Berbagai manfaat jika kita pandai mengelola keuangan antara lain: 

1) Menghemat pengeluaran 

2) Untuk memenuhi kebutuhan hidup 

3) Melatih hidup bersama 
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Lampiran 2 

Contoh buku tabungan 

 

Contoh celengan 

 

 

Contoh uang kertas 

 

 

 

Contoh uang logam 
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Lampiran 3 

Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 

Kelas/Semester : III/2 

Materi   : Sejarah Uang 

Alokasi Waktu : 15 menit 

 

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar! 

1. Sebutkan 2 ciri-ciri uang kertas dan uang logam! 

2. Sebutkan 3 cara mengelola uang! 

3. Sebutkan 3 manfaat jika mengelola uang dengan baik! 

 

Kunci Jawaban: 

1. Ciri-ciri uang logam: 

- Terbuat dari logam. 

- Terdapat tulisan bank Indonesia. 

- Terdapat gambar burung garuda. 

- Terdapat tulisan tahun percetakan oleh perum peruri. 

- Berbentuk bundar. 

Ciri-ciri uang kertas: 

- Terbuat dari kertas. 

- Terdapat tulisan bank indonesia dan tanda tangan dewan gubernur bank 

Indonesia. 

- Terdapat gambar burung garuda. 

- Tertulis tahun percetakan oleh perum peruri. 

- Berbentuk persegi panjang. 

2. 3 cara mengelola uang yaitu: 

- Memilah kebutuhan dan keinginan 

- Mengatur uang saku 

- Menabung 

3. 3 manfaat jika mengelola uang dengan baik yaitu: 

- Menghemat pengeluaran 

- Untuk memenuhi kebutuhan hidup 

- Melatih hidup bersama 
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Pedoman Penilaian: 

Skor no. 1  = 4 

Skor no. 2  = 3 

Skor no. 3  = 3 

 

Pedoman Penilaian: 

Jumlah skor = 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 4 

KISI-KISI SOAL EVALUASI PEMBELAJARAN 

Satuan Pendidikan : SD Negeri 1 Kramat      Mata Pelajaran : IPS 

Kelas/Semester : III/2        Waktu   : 10 menit 

Materi Pokok  : Sejarah uang 

Standar Kompetensi : 2. Memahami jenis-jenis pekerjaan dan penggunaan uang. 

 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Soal 

Jenis 

Soal 

Ranah 

Psikomotor 

Bentuk 

Soal 

Nomor 

Soal 

2.5 Mengenal 

penggunaan 

uang sesuai 

kebutuhan 

Siswa dapat mendemonstrasikan cara 

mengurutkan uang dengan benar. 

P2 
Unjuk 

Kerja 

Tes 

Perbuatan 

1 

Siswa dapat mendemonstrasikan cara 

mengisi slip setoran tabungan di bank 

dengan benar. 

2 

1
9
5
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Nama  : 

    No. Absen : 

 

EVALUASI PEMBELAJARAN 

Sekolah  : SD Negeri 1 Kramat 

Mata Pelajaran : IPS 

Kelas/Semester : III/2 

Waktu Pengerjaan : 10 menit 

 

PETUNJUK: 

1. Tulislah nama dan nomor absen pada kolom yang disediakan. 

2. Kerjakanlah soal di bawah ini secara individu. 

3. Dilarang bekerjasama dan membuka buku. 

4. Cermati setiap soal dan telitilah dalam menjawab. 

A. Perhatikanlah uang mainan yang telah dibagikan! 

1. Urutkanlah uang-uang yang telah tersedia, dari nominal terkecil hingga 

terbesar dengan benar! Perhatikan urutan nominal uang, posisi gambar pada 

uang, kerapian, dan waktu. Jika telah selesai, letakkanlah di meja kalian 

masing-masing! 

 

2. Isilah slip setoran tabungan yang telah tersedia! Isilah dengan benar! 

Perhatikan setiap aspek yang harus diisi. Jika telah selesai, letakkanlah di 

meja kalian masing-masing! 
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Lampiran 5 

LEMBAR PENILAIAN PRODUK (MIND MAPPING) 

No. Nama Kelompok 
Aspek yang Dinilai Skor 

Total 1 2 3 4 5 6 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

 

Keterangan: 

1 : Penentuan topik utama 

2 : Kelengkapan 

3 : Kerapian dan presentasi 

4 : Penggunaan kata kunci 

5 : Pengembangan detail cabang 

6 : Pengembangan kreativitas 

Skor maksimal = 24 

Penilaian = Skor perolehan  X 100 

       Skor maksimal 
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Petunjuk Penilaian Mind Mapping 

No. Aspek Penilaian Skor 

1. 

Menentukan topik utama 1-4 

a. Singkat, maknanya jelas dan terletak di tengah kertas 4 

b. Singkat, maknanya kurang jelas dan terletak di tengah kertas 3 

c. Panjang, maknanya jelas dan terletak di tengah kertas 2 

d. Panjang, maknanya kurang jelas, tidak terletak di tengah kertas 1 

2. 

Kelengkapan  1-4 

a. Semua konsep tercakup ke dalam Mind Mapping 4 

b. Sebagian besar konsep tercakup ke dalam Mind Mapping 3 

c. Separuh konsep tercakup ke dalam Mind Mapping 2 

d. Sebagian kecil konsep tercakup ke dalam Mind Mapping 1 

3. 

Kerapian dan presentasi 1-4 

a. Rapi, semua informasi mudah dipahami 4 

b. Rapi, sebagian besar informasi dapat dipahami 3 

c. Cukup rapi, separuh informasi mudah dipahami 2 

d. Kurang rapi, sebagian kecil informasi mudah dipahami 1 

4. 

Penggunaan kata kunci 1-4 

a. Singkat, mewakili ide yang akan diutarakan 4 

b. Singkat, sebagian mewakili ide yang akan diutarakan 3 

c. Panjang, mewakili ide yang akan diuatarakan 2 

d. Panjang, tidak mewakili ide yang akan diuatarakan 1 

5. 

Pengembangan detail cabang 1-4 

a. Sesuai topik cabang, semua dikembangkan 4 

b. Sesuai topik cabang, sebagian dikembangkan 3 

c. Tidak sesuai topik cabang, sebagian dikembangkan 2 

d. Tidak sesuai topik cabang, tidak dikembangkan 1 

6. 

Pengembangan kreativitas 1-4 

a. Menggunakan warna, simbol, dan gambar 4 

b. Menggunakan warna dan simbol atau gambar saja 3 

c. Menggunakan salah satu dari simbol, warna, atau gambar saja 2 

d. Tidak menggunakan gambar, simbol, dan warna 1 

 Skor maksimal 24 
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Lampiran 23.Lembar Pengamatan Model Aktivitas Guru 

LEMBAR PENGAMATAN PELAKSANAAN MODEL MIND MAPPING 

BAGI GURU 

 

Nama Peneliti  : Dian Kartika Putri 

Sekolah  : SD Negeri 1 Kramat 

Kelas   : III (Tiga) 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Waktu   :  2 x 35 menit 

Tanggal  : 4 April 2015  

 

Petunjuk 

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa pedoman 

observasi pelaksanaan model Mind Mapping dalam pembelajaran IPS, berilah 

tanda cek (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan hasil pengamatan. 

 

No. Aspek yang Diamati Ada 
Skor 

1 2 3 4 

1. 
Guru menjelaskan tujuan dan materi 

pembelajaran. 
√   √  

2. 
Guru melakukan tanya jawab dengan siswa. √    √ 

3. 
Guru membentuk kelompok dan 

menjelaskan tugas setiap kelompok. 
√    √ 

4. 
Guru menjelaskan cara membuat Mind 

Mapping. 
√    √ 

5. 
Guru mengamati kerja kelompok siswa. √    √ 

6. 
Guru memberikan bimbingan kepada siswa. √    √ 

7. 
Guru membimbing siswa membuat 

kesimpulan. 
√   √  

8. 
Guru memberi penguatan kepada siswa. √  √   

Jumlah Skor 28 

Skor maksimal = 32 

Persentase pelaksanaan model Mind Mapping =  
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LEMBAR PENGAMATAN PELAKSANAAN MODEL MIND MAPPING 

BAGI GURU 

 

Nama Peneliti  : Dian Kartika Putri 

Sekolah  : SD Negeri 1 Kramat 

Kelas   : III (Tiga) 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Waktu   :  2 x 35 menit 

Tanggal  : 11 April 2015 

 

Petunjuk 

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa pedoman 

observasi pelaksanaan model Mind Mapping dalam pembelajaran IPS, berilah 

tanda cek (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan hasil pengamatan. 

 

No. Aspek yang Diamati Ada 
Skor 

1 2 3 4 

1. 
Guru menjelaskan tujuan dan materi 

pembelajaran. 
√   √  

2. 
Guru melakukan tanya jawab dengan siswa. √    √ 

3. 
Guru membentuk kelompok dan 

menjelaskan tugas setiap kelompok. 
√    √ 

4. 
Guru menjelaskan cara membuat Mind 

Mapping. 
√    √ 

5. 
Guru mengamati kerja kelompok siswa. √    √ 

6. 
Guru memberikan bimbingan kepada siswa. √    √ 

7. 
Guru membimbing siswa membuat 

kesimpulan. 
√    √ 

8. 
Guru memberi penguatan kepada siswa. √    √ 

Jumlah Skor 30 

Skor maksimal = 32 

Persentase pelaksanaan model Mind Mapping =  
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DESKRIPTOR 

PEDOMAN PENGAMATAN PELAKSANAAN MODEL 

PEMBELAJARAN MIND MAPPING BAGI GURU 

 

1. Guru menjelaskan tujuan dan materi pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Tujuan dan materi pembelajaran disampaikan dengan jelas. 

b. Penjelasan runtut/sistematis. 

c. Penjelasan lengkap. 

d. Penyampaian dilakukan secara efisien. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

2. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa. Untuk menilai butir ini perlu 

memperhatikan deskriptor berikut: 

a. Guru bertanya jawab dengan jelas. 

b. Guru melibatkan semua siswa dalam kegiatan tanya jawab. 

c. Guru melakukan tanya jawab secara runtut sesuai dengan materi 

pembelajaran. 

d. Guru menyampaikan penjelasan materi dengan bahasa yang dipahami oleh 

siswa. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

3. Pembagian kelompok dan menjelaskan tugas tiap kelompok. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

Skor Penilaian Keterangan 

1 
Sebagian besar siswa kebingungan dengan 

pembagian kelompok dan tugas kelompoknya. 

2 
Beberapa siswa kebingungan dengan pembagian 

kelompok dan tugas kelompoknya. 

3 
Sebagian kecil siswa kebingungan dengan 

pembagian kelompok dan tugas kelompoknya. 

4 
Seluruh siswa tidak kebingungan dengan 

pembagian kelompok dan tugas kelompoknya. 
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4. Guru menjelaskan cara pembuatan Mind Mapping. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Penjelasan jelas 

b. Penjelasan runtut/sistematis 

c. Menggunakan bahasa yang dipahami oleh siswa 

d. Penjelasan lengkap 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

5. Guru mengamati kerja kelompok siswa. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

Skor Penilaian Keterangan 

1 
Guru hanya dapat mengamati separuh kelompok 

tetapi kurang intensif 

2 
Guru hanya dapat mengamati separuh kelompok 

dan pengamatan dilakukan secara intensif 

3 
Guru dapat mengamati sebagian besar kelompok 

secara intensif 

4 
Guru dapat mengamati seluruh kelompok secara 

intensif 

6. Guru memberikan bimbingan kepada siswa. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

Skor Penilaian Keterangan 

1 
Bimbingan hanya diberikan kepada sebagian 

kecil kelompok dan secara efektif 

2 
Bimbingan hanya diberikan kepada beberapa 

kelompok dan berjalan secara efektif 

3 
Bimbingan diberikan kepada sebagian besar 

kelompok dan berjalan secara efektif 

4 
Bimbingan diberikan kepada seluruh kelompok 

dan berjalan secara efektif 

7. Guru membimbing siswa membuat kesimpulan. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Simpulan lengkap 

b. Minimal melibatkan sebagian besar siswa 

c. Simpulan sistematis 

d. Simpulan padat, ringkas, dan jelas 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 
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8. Guru memberikan penguatan. 

Untuk menilai butir ini perli diperhatikan skor penilaian berikut: 

Skor Penilaian Keterangan 

1 

Setiap kali siswa melakukan hal positif, guru 

hanya sekali memberikan penguatan tetapi tidak 

tepat 

2 

Setiap kali siswa melakukan hal positif, guru 

hanya beberapa kali memberikan penguatan yang 

tepat 

3 
Setiap kali siswa melakukan hal positif, guru 

selalu memberikan penguatan tetapi tidak tepat. 

4 
Setiap kali siswa melakukan hal positif, guru 

selalu memberikan penguatan yang tepat 
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Lampiran 24. Lembar Pengamatan Model Aktivitas Siswa 

LEMBAR PENGAMATAN PELAKSANAAN MODEL MIND MAPPING 

BAGI SISWA 

 

Nama Peneliti  : Dian Kartika Putri 

Sekolah  : SD Negeri 1 Kramat 

Kelas   : III (Tiga) 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Waktu   :  2 x 35 menit 

Tanggal  : 4 April 2015 

 

Petunjuk 

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa pedoman 

observasi pelaksanaan model Mind Mapping dalam pembelajaran IPS, berilah 

tanda cek (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan hasil pengamatan. 

 

No. Aspek yang Diamati Ada 
Skor 

1 2 3 4 

1. 
Siswa mendengarkan materi yang 

disampaikan oleh guru. 
√    √ 

2. Siswa melakukan tanya jawab dengan guru. √   √  

3. 
Siswa berkelompok sesuai dengan 

pengarahan dari guru. 
√    √ 

4. 
Siswa mendiskusikan materi yang diberikan 

guru bersama kelompoknya. 
√    √ 

5. 
Siswa membuat Mind Mapping secara 

berkelompok. 
√    √ 

6. 
Siswa saling memotivasi antaranggota 

kelompok selama pembuatan peta pikiran. 
√   √  

7. 
Siswa mempresentasikan Mind Mapping 

hasil kerja kelompoknya. 
√    √ 

8. Kelompok lain memberikan tanggapan √  √   

Jumlah Skor 28 

 

Skor maksimal = 32 

Persentase pelaksanaan model Mind Mapping =  
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LEMBAR PENGAMATAN PELAKSANAAN MODEL MIND MAPPING 

BAGI SISWA 

 

Nama Peneliti  : Dian Kartika Putri 

Sekolah  : SD Negeri 1 Kramat 

Kelas   : III (Tiga) 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Waktu   :  2 x 35 menit 

Tanggal  : 11 April 2015 

 

Petunjuk 

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa pedoman 

observasi pelaksanaan model Mind Mapping dalam pembelajaran IPS, berilah 

tanda cek (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan hasil pengamatan. 

 

No. Aspek yang Diamati Ada 
Skor 

1 2 3 4 

1. 
Siswa mendengarkan materi yang 

disampaikan oleh guru. 
√    √ 

2. 
Siswa melakukan tanya jawab dengan guru. √    √ 

3. 
Siswa berkelompok sesuai dengan 

pengarahan dari guru. 
√    √ 

4. 
Siswa mendiskusikan materi yang diberikan 

guru bersama kelompoknya. 
√    √ 

5. 
Siswa membuat Mind Mapping secara 

berkelompok. 
√    √ 

6. 
Siswa saling memotivasi antaranggota 

kelompok selama pembuatan peta pikiran. 
√    √ 

7. 
Siswa mempresentasikan Mind Mapping 

hasil kerja kelompoknya. 
√    √ 

8. 
Kelompok lain memberikan tanggapan √  √   

Jumlah Skor 30 

 

Skor maksimal = 32 

Persentase pelaksanaan model Mind Mapping =  
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DESKRIPTOR 

PEDOMAN PENGAMATAN PELAKSANAAN MODEL 

PEMBELAJARAN MIND MAPPING BAGI SISWA 

 

1. Siswa mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru. 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa tertarik dengan materi yang disampaikan oleh guru. 

b. Siswa mendengarkan penjelasan guru dengan antusias. 

c. Siswa memperhatikan guru selama mendengarkan materi. 

d. Siswa tidak melakukan aktivitas lain selain mendengarkan materi yang 

disampaikan oleh guru. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

2. Siswa bertanya jawab dengan guru. 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa memahami pertanyaan yang diajukan oleh guru. 

b. Semua siswa aktif dalam kegiatan tanya jawab. 

c. Siswa menyampaikan pendapat atau jawaban dengan bahasa yang santun. 

d. Siswa mengikuti kegiatan tanya jawab dengan antusias. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

3. Siswa berkelompok sesuai dengan pengarahan dari guru. 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa memahami penjelasan guru mengenai pembentukkan kelompok. 

b. Siswa menerima kelompok yang telah dibentuk oleh guru. 

c. Siswa berkelompok sesuai dengan kelompoknya. 

d. Siswa berkelompok dengan tenang. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

4. Siswa mendiskusikan materi yang diberikan oleh guru bersama kelompoknya. 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa memahami penjelasan guru untuk berdiskusi dengan baik. 

b. Siswa berdiskusi bersama kelompoknya sesuai dengan bimbingan dari 

guru. 

c. Siswa tidak mengganggu kelompok lain ketika berdiskusi. 

d. Siswa berdiskusi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 
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Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

5. Siswa membuat peta pikiran secara berkelompok. 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

a. Peta pikiran dibuat secara sistematis 

b. Peta pikiran mencakup seluruh materi 

c. Peta pikiran diselesaikan sesuai alokasi waktu 

d. Minimal sebagian besar siswa terlibat aktif dalam pembuatan peta pikiran 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

6. Siswa saling memotivasi antaranggota selama pembuatan peta pikiran. 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa bekerjasama dengan kelompoknya 

b. Siswa memotivasi kelompoknya untuk membuat peta pikiran 

c. Siswa menegur anggota kelompok yang tidak mau bekerjasama 

d. Sisa saling memberikan semangat untuk menyelesaikan pembuatan peta 

pikiran. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

7. Perwakilan dari setiap kelompok menjelaskan peta pikiran (Mind Mapping) 

hasil karya kelompoknya. 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

a. Penjelasan efektif sehingga tidak menimbulkan kebingungan 

b. Penjelasan sistematis 

c. Penjelasan lengkap 

d. Penjelasan lancar dan tepat waktu 
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Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

8. Kelompok lain memberikan tanggapan. 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan skor penilaian berikut: 

Skor Penilaian Keterangan 

1 
Ada 1 perwakilan dari kelompok lain tetapi 

tanggapan yang diberikan tidak tepat 

2 
Ada lebih dari satu perwakilan dari kelompok 

lain tetapi tanggapan yang diberikan tidak tepat 

3 
Ada lebih dari satu perwakilan dari kelompok 

lain tetapi hanya sebagian tanggapan yang tepat 

4 
Ada lebih dari satu perwakilan dari kelompok 

lain dan tanggapan yang diberikan tepat 
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Lampiran 25. RPP Kelas Kontrol Pertemuan Pertama 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Kelas Kontrol Pertemuan Pertama 

Sekolah   : SD Negeri 1 Tunjungmuli 

Kelas/Semester  : III/2 

Mata Pelajaran  : IPS 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit 

Pelaksanaan  : Rabu, 1 April 2015 

 

A. Standar Kompetensi 

2. Memahami jenis-jenis pekerjaan dan penggunaan uang. 

B. Kompetensi Dasar 

2.4 Mengenal sejarah uang. 

C. Indikator 

2.4.1 Menjelaskan sejarah awal munculnya uang. 

2.4.2 Menyebutkan jenis-jenis uang yang beredar di masyarakat. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah mendengar penjelasan dari guru, siswa dapat menjelaskan sejarah 

awal munculnya uang. 

2. Setelah mendengar penjelasan dari guru, siswa dapat memiliki sikap 

menghargai uang sebagai alat pembayaran yang sah. 

3. Setelah melakukan tanya jawab, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis uang 

yang beredar di masyarakat. 

E. Karakter siswa yang diharapkan: 

1. Disiplin ( Discipline ) 

2. Tekun ( Diligence ) 

3. Tanggung jawab ( Responsibility ) 

4. Ketelitian ( Carefulness) 

5. Kerja sama ( Cooperation ) 

6. Toleransi ( Tolerance ) 

7. Percaya diri ( Confidence ) 

8. Keberanian ( Bravery ) 

F. Metode Pembelajaran 

Metode : Ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok 
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G. Media dan Sumber Belajar 

1. Media 

a. Gambar cek, giro, dan wesel pos 

b. Uang kertas, dan uang logam 

2. Sumber Belajar 

a. Muhammad, Saleh dan Ade Munajat. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial 

untuk SD/MI Kelas III. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen 

Pendidikan Nasional. Halaman 76-80 

b. Sunarso dan Anis Kusuma. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial untuk 

SD/MI Kelas III. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan 

Nasional. Halaman 94-100 

H. Materi Pokok 

Mengenal Sejarah Uang (terlampir) 

I. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 

a. Guru memberi salam dan dilanjutkan dengan mengajak siswa untuk 

berdoa sebelum memulai pembelajaran. 

b. Menanyakan kabar siswa. 

c. Guru melakukan apersepsi dengan bertanya: “Siapakah yang membawa 

uang saku hari ini? Untuk apa uang saku kalian?” 

d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan karakter yang 

diharapkan. 

e. Guru mengondisikan siswa untuk duduk dengan rapi, tenang, dan 

kondusif. 

2. Kegiatan Inti (45 menit) 

a. Eksplorasi 

1) Guru menjelaskan sejarah uang. 

2) Guru menunjukkan gambar cek, giro, dan wesel pos kepada siswa. 

3) Guru melakukan tanya jawab mengenai jenis-jenis uang dengan 

siswa. 

4) Guru membentuk 8 kelompok, kemudian membagikan rangkuman 

materi untuk dipelajari siswa bersama kelompoknya beserta lembar 

kerja siswa (LKS). 
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b. Elaborasi 

1) Siswa mendengarkan penjelasan dari guru mengenai tugas kelompok 

yang harus dikerjakan. 

2) Secara berkelompok, siswa mengerjakan LKS. 

3) Siswa bersama guru mengoreksi dan mengevaluasi tugas 

kelompoknya. 

c. Konfirmasi 

1) Guru memberikan penghargaan kepada kelompokterbaik. 

2) Guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya tentang materi yang 

belum jelas. 

3. Kegiatan Penutup (15 menit) 

c. Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan materi pelajaran yang 

telah dilakukan. 

d. Siswa mengerjakan soal evaluasi pembelajaran. 

e. Guru menganalisis soal evaluasi dan memberi tindak lanjut. 

f. Guru memotivasi siswa untuk tekun belajar dan memberi tugas kepada 

siswa untuk mempelajari materi selanjutnya. 

g. Guru menutup pembelajaran dan memberi salam. 

J. Penilaian 

1. Prosedur  : penilaian produk, dan hasil 

2. Teknik penilaian : non tes 

3. Jenis penilaian  : tertulis 

4. Bentuk penilaian : 10 skala sikap 

5. Skor penilaian  : skor jawaban benar    = 4 

 Jumlah skor maksimal = 40 

 NA =  x 10 

       

Tunjungmuli,     April 2015 
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Lampiran 1 

Materi Ajar 

Sejarah Uang 

A. Sejarah Uang 

Uang merupakan alat tukar. Uang berguna bagi setiap orang. Dengan 

memiliki uang, seseorang dapat memenuhi kebutuhannya. Uang yang beredar 

yaitu uang kertas dan logam, serta harus dikelola sebaik-baiknya. Uang yang 

beredar di tengah masyarakat terdiri atas dua jenis uang, yaitu uang kartal dan 

giral.Uang kartal berupa uang kertas dan logam yang dapat langsung 

digunakan untuk kegiatan jual beli. Uang logam dan kertas dapat kita gunakan 

untuk berbelanja secara langsung. Uang giral adalah alat pembayaran dalam 

bentuk surat-surat berharga atau surat-surat penting. Contoh uang giral yaitu 

cek, giro,wesel, dan surat-surat berharga lainnya. 

Agar dapat digunakan sebagai uang, sebuah benda harus memiliki ciri-

ciri sebagai berikut: 

1. Diterima semua orang, yaitu sebuah benda tidak akan menjadi uang kalau 

ada sebagian masyarakat yang menolak atau tidak mau menggunakan uang 

tersebut. 

2. Tahan lama, yaitu uang yang baik tidak boleh gampang rusak. 

3. Mudah dibawa-bawa, yaitu jika dibawa kemana-mana, uang tidak 

merepotkan pemakainya. 

4. Dapat dibagi-bagi, yaitu uang bisa menggunakan uang itu untuk membayar 

barang yang harganya mahal ataupun murah. 

Berdasarkan uraian tersebut, akan dijelaskan tentang jenis uang dan ciri-

ciri uang yang beredar di masyarakat. 

1. Jenis Uang yang Beredar di Masyarakat  

Uang sebagai alat tukar. Uang penting bagi setiap manusia. 

Bayangkan apabila tidak memiliki uang, kita akan mengalami kesulitan. 

Untuk mendapatkan uang harus bekerja. Bekerja sebagai buruh. Pegawai 

swasta, pegawai negeri, dan lain-lain. Uang diperoleh dari bekerja yang 

nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan. 

Ada beberapa jenis uang. Ada uang kartal dan giral. Uang kartal 

terdiri atas uang kertas dan logam. Uang giral berupa cek dan giro. 
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Pernahkah kalian melihat cek dan giro? Cek dan giro  termasuk uang bank. 

Dikeluarkan oleh bank. Bank akan mengeluarkan apabila kita memiliki 

tabungan di bank tersebut. 

 

 Gambar 1. Contoh uang kartal 

 

 

Gambar 2. Contoh uang giral 

Alat pembayaran lain yang digunakan yaitu kartu kredit dan debit. 

Keduanya merupakan alat pembayaran yang digunakan selain uang. Kartu 

kredit, merupakan kartu hutang, yaitu pemakai kartu tersebut harus 

mengembalikan ke bank beserta bunganya. Bunga bank yaitu jumlah 

tambahan yang harus dibayar ke bank. Jika terlambat membayar, maka 

pemakai kartu kredit akan dikenai denda. Kartu debit, merupakan kartu 

pengganti uang tunai. Berbeda dengan kartu kredit, kartu debit berisi uang 

yang telah kita tabung sebelumnya di bank. Jadi, setiap kali kita berbelanja 

dengan menggunakan kartu debit, sebenarnya kita sedang berbelanja dengan 

uang tabungan kita di bank. 
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Lampiran 2 

Contoh uang kertas 

 

 

Contoh uang logam 

 

 

Contoh cek 

 

Contoh giro 

 

 

Contoh wesel pos 
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Lampiran 3 

Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 

Kelas/Semester : III/2 

Materi   : Sejarah Uang 

Alokasi Waktu : 15 menit 

 

Jodohkan pernyataan di sebelah kiri dengan pilihan jawaban di sebelah 

kanan! 

1. Salah satu syarat uang ialah .... a. Malaysia 

2. Uang kertas merupakan jenis uang .... b. Giral 

3. Cek dan giro merupakan jenis uang .... c. Tahan lama 

4. Pertukaran barang dengan barang disebut .... d. Kartal 

5. Ringgit merupakan mata uang negara .... e. Singapura 

f. Barter 

 

 

Kunci Jawaban: 

1. c. Tahan lama 

2. d.  Kartal 

3. b. Giral 

4. f. Barter 

5. a. Malaysia 

 

Pedoman Penilaian: 

Jumlah betul x 2 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 4 

KISI-KISI SOAL EVALUASI PEMBELAJARAN 

Satuan Pendidikan : SD Negeri 1 Tunjungmuli     Mata Pelajaran : IPS 

Kelas/Semester : III/2        Waktu   : 10 menit 

Materi Pokok  : Sejarah uang 

Standar Kompetensi : 2. Memahami jenis-jenis pekerjaan dan penggunaan uang. 

Kompetensi Dasar Indikator Soal 
Jenis 

Soal 

Ranah 

Afektif 

Nomor 

Soal 

Kunci 

Jawaban 

2.4 Mengenal 

Sejaran uang. 

Siswa dapat mematuhi bahwa uang 

merupakan alat pembayaran yang 

sah. 

Skala 

Likert 4 

A1 

2 dan 7 

SS dan 

STS 

Siswa dapat memilih sikap 

memperlakukan uang. 

A2 
2 dan 7 

SS dan 

STS 

Siswa dapat menunjukkan karakter 

dari cara mengelola uang 

A5 
3 dan 8 

STS dan 

SS 

Siswa dapat mengasumsikan 

sebuah sikap menggunakan jenis-

jenis uang 

A3 

4 dan 9 

STS dan 

SS 

Siswa dapat membentuk pendapat 

dari manfaat mengelola uang 

A4 
5 dan 10 

SS dan 

STS 2
1
6
 



217 

 

 

Nama  : 

       No. Absen : 

 

EVALUASI PEMBELAJARAN 
Sekolah  : SD Negeri 1 Tunjungmuli 
Mata Pelajaran : IPS 
Kelas/Semester : III/2 
Waktu Pengerjaan : 10 menit 

PETUNJUK: 

1. Tulislah nama dan nomor absen pada kolom yang disediakan. 

2. Kerjakanlah soal di bawah ini secara individu. 

3. Dilarang bekerjasama dan membuka buku. 

4. Cermati setiap soal dan telitilah dalam menjawab. 

 

A. Isilah dengan memberi tanda centang (√) pada pilihan SS (sangat 

setuju), S (setuju), TS (tidak setuju), STS (sangat tidak setuju) sesuai 

dengan pendapatmu mengenai penyataan-pernyataan berikut ini! 

 

No Pernyataan SS S TS STS 

1. 
Membayar barang yang dibeli dengan uang 

rupiah adalah perbuatan yang sah. 

    

2. 
Mencoret-coret uang kertas merupakan 

contoh perbuatan yang tidak terpuji. 

    

3. 
Membeli mainan secara berlebihan 

merupakan perbuatan yang boros. 

    

4. 
Membayar barang yang dibeli dengan cek 

adalah perbuatan yang sah. 

    

5. 
Salah satu contoh perbuatan berhemat 

adalah rajin menabung. 

    

6. 

Sebuah toko di Bobotsari menolak 

pembayaran dengan uang rupiah karena 

hanya menerima pembayaran uang dolar. 

    

7. 

Ketika tidak ada kertas, maka uang kertas 

bisa dipakai untuk mencatat hal-hal yang 

penting. 

    

8. 

Membeli jajan dengan menghabiskan uang 

saku adalah benar, karena bisa meminta 

uang kepada orang tua lagi. 

    

9. 
Cek merupakan alat pembayaran yang 

tidak sah kalau dipakai untuk berbelanja. 

    

10. 

Menabung merupakan perbuatan yang 

tidak perlu karena setiap hari orang bisa 

bekerja untuk mendapatkan penghasilan. 
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Lampiran 26. RPP Kelas Kontrol Pertemuan Kedua 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Kelas Kontrol Pertemuan Kedua 

Sekolah   : SD Negeri 1 Tunjungmuli 

Kelas/Semester  : III/2 

Mata Pelajaran  : IPS 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit 

Pelaksanaan  : Rabu, 8 April 2015 

A. Standar Kompetensi 

2. Memahami jenis-jenis pekerjaan dan penggunaan uang. 

B. Kompetensi Dasar 

2.4 Mengenal sejarah uang. 

2.5 Mengenal penggunaan uang sesuai dengan kebutuhan. 

C. Indikator 

2.4.1 Menyebutkan ciri-ciri uang logam dan uang kertas. 

2.5.1 Menjelaskan kegunaan uang. 

2.5.2 Mengidentifikasi cara mengelola uang dan manfaatnya. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah mendengar penjelasan dari guru, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri 

uang logam dan uang kertas, serta menjelaskan kegunaan uang. 

2. Setelah melakukan tanya jawab, siswa dapat mengidentifikasi cara 

mengelola uang dan manfaatnya. 

3. Setelah mendengar penjelasan dari guru, siswa dapat mendemonstrasikan 

cara mengurutkan uang dan mengisi slip setoran menabung di bank. 

E. Karakter siswa yang diharapkan: 

1. Disiplin ( Discipline ) 

2. Tekun ( Diligence ) 

3. Tanggung jawab ( Responsibility ) 

4. Ketelitian ( Carefulness) 

5. Kerja sama ( Cooperation ) 

6. Toleransi ( Tolerance ) 

7. Percaya diri ( Confidence ) 

8. Keberanian ( Bravery ) 
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F. Metode dan Model Pembelajaran 

Metode : Ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok. 

G. Media dan Sumber Belajar 

1. Media 

a. Uang kertas, dan uang logam 

b. Buku tabungan, dan celengan 

2. Sumber Belajar 

a. Muhammad, Saleh dan Ade Munajat. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial 

untuk SD/MI Kelas III. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen 

Pendidikan Nasional. Halaman 76-80. 

b. Sunarso dan Anis Kusuma. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial untuk 

SD/MI Kelas III. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan 

Nasional. Halaman 94-100. 

H. Materi Pokok 

Ciri-ciri uang yang beredar di masyarakat, cara mengelola uang dengan baik, 

dan manfaat mengelola uang (terlampir). 

I. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 

a. Guru memberi salam dan dilanjutkan dengan mengajak siswa untuk 

berdoa sebelum memulai pembelajaran. 

b. Menanyakan kabar siswa. 

c. Guru melakukan apersepsi dengan bertanya: “Siapakah yang membawa 

uang saku hari ini? Apa sajakah jenis uang yang kalian miliki?” 

d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan karakter yang 

diharapkan. 

e. Guru mengondisikan siswa untuk duduk dengan rapi, tenang, dan 

kondusif. 

2. Kegiatan Inti (45 menit) 

a. Eksplorasi 

1) Guru menjelaskan mengenai ciri-ciri uang kertas dan uang logam. 
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2) Guru menunjukkan uang kertas dan uang logam kepada siswa. 

3) Guru melakukan tanya jawab mengenai kegunaan uang, cara 

mengelola uang, dan manfaat mengelola uang. 

4) Guru membentuk 8 kelompok, kemudian membagikan rangkuman 

materi untuk dipelajari siswa bersama kelompoknya beserta lembar 

kerja siswa (LKS). 

b. Elaborasi 

1) Siswa mendengarkan penjelasan dari guru mengenai tugas kelompok 

yang harus dikerjakan. 

2) Secara berkelompok, siswa mengerjakan LKS. 

3) Siswa bersama guru mengoreksi dan mengevaluasi tugas 

kelompoknya. 

c. Konfirmasi 

1) Guru memberikan penghargaan kepada kelompokterbaik. 

2) Guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya tentang materi yang 

belum jelas. 

3. Kegiatan Penutup (15 menit) 

b. Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan materi pelajaran yang 

telah dilakukan. 

c. Siswa mengerjakan soal evaluasi pembelajaran. 

d. Guru menganalisis soal evaluasi dan memberi tindak lanjut. 

e. Guru memotivasi siswa untuk tekun belajar dan memberi tugas kepada 

siswa untuk mempelajari materi selanjutnya. 

f. Guru menutup pembelajaran dan memberi salam. 

J. Penilaian 

1. Prosedur  : penilaian produk, dan hasil 

2. Teknik penilaian : unjuk kerja 

3. Jenis penilaian  : perbuatan 

4. Bentuk penilaian : 2 lembar pengamatan 

5. Skor penilaian  : skor keterampilan tepat = 8 



221 

 

 

        Jumlah skor maksimal   = 8 

        NA =  x 10 

 

Tunjungmuli,     April 2015 
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Lampiran 1 

Materi Ajar 

1. Ciri-ciri Uang yang Beredar di Masyarakat  

Mata uang kita disebut rupiah. Terdiri atas 2 macam. Uang logam dan 

kertas. Uang logam dan uang kertas disebut uang kartal. Setiap pecahan 

mempunyai nominal. Artinya, nilai yang tertulis pada uang itu. Ciri-ciri uang 

logam antara lain, yaitu: 

a. Terbuat dari logam. 

b. Terdapat tulisan bank Indonesia. 

c. Terdapat gambar burung garuda. 

d. Terdapat tulisan tahun percetakan oleh perum peruri. 

e. Berbentuk bundar. 

f. Tercantum nilai nominal, misalnya Rp100,00, Rp500,00, dan Rp1.000,00. 

 

Gambar 3. Contoh uang logam 

 

Ciri-ciri uang kertas antara lain, yaitu: 

a. Terbuat dari kertas. 

b. Terdapat tulisan bank indonesia dan tanda tangan dewan gubernur bank 

Indonesia. 

c. Terdapat gambar burung garuda. 

d. Tertulis tahun percetakan oleh perum peruri. 

e. Berbentuk persegi panjang. 

f. Tercantum nilai nominal, misalnya Rp1.000.00, Rp5.000.00, Rp10.000,00, 

Rp50.000,00, dan Rp100.000,00. 

 

Gambar 4. Contoh uang kertas 
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Uang kartal memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan uang logam 

antara lain yaitu tahan lama. Kekurangannya yaitu berat dibawa, terutama 

dalam jumlah banyak. Kelebihan uang kertas antara lain yaitu praktis dan 

mudah dibawa ke mana-mana. Kekurangannya antara lain yaitu tidak tahan 

lama dan mudah rusak. Uang kartal dicetak oleh Perusahaan Umum Percetakan 

Uang Republik Indonesia (Perum Peruri). Yang berhak mengedarkan uang di 

Indonesia yaitu Bank Indonesia. 

2. Penggunaan Uang Sesuai Kebutuhan  

Manusia memerlukan uang. Berbagai aktivitas dilakukan manusia. 

Pagi-pagi sudah berangkat dari rumahnya. Kemudian pulang sore hari. Ada 

yang baru pulang malam hari. Tujuan aktivitas tersebut antara lain yaitu untuk 

mencari uang. Betapa pentingnya uang itu. 

a. Kegunaan Uang  

Uang sangat dibutuhkan. Seorang perawat, tukang cukur, buruh, guru, 

dan sopir berangkat dari rumah yaitu untuk bekerja. Tujuannya mencari 

uang. 

 

Gambar 1. Berbagai Macam Pekerjaan yang Dapat Menghasilkan Uang. 

Dengan uang, mereka dapat membelibarang-barang. Terutama, 

barang-barang yang menjadi kebutuhan pokok manusia. Makanan dan 

pakaian. Untuk biaya pendidikan. Jika memungkinkan rekreasi dengan 

keluarga dan lain-lain.  

1. Uang sebagai Alat Pembayaran yang Sah 

Dengan apa kalian membeli keperluan sekolah? Dengan apa 

orang tua mencukupi kebutuhan keluarga? Tentu dengan uang, bukan? 

Nah, uang sebagai alat pembayaran yang sah.  
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Gambar 2. Uang Digunakan sebagai Alat Pembayaran yang Sah 

2. Uang sebagai Alat Tukar 

Uang merupakan alat pembayaran yang sah. Uang berguna pula 

sebagai penukar. Setiap negara mempunyai mata uang sendiri, misalnya: 

7) Mata uang Indonesia disebut Rupiah 

8) Mata uang Singapura disebut Dolar Singapura 

9) Mata uang Malaysia disebut Ringgit 

10) Mata uang Filipina disebut Peso 

11) Mata uang Arab Saudi disebut Real 

12) Mata uang Amerika Serikat disebut Dolar Amerika 

Masing-masing mata uang mempunyai nilai tukar terhadap 

rupiah. Tahukah kamu apa yang disebut dengan kurs? Kursadalah 

perbedaan nilai tukar mata uang suatu negara dengan negara lainnya. 

Misalnya, bila kita akan ke Malaysia. Di Malaysia, uang rupiah tidak 

dapat digunakan untuk berbelanja. Jadi, harus ditukarkan dulu dengan 

uang ringgit. Nilai tukarnya sesuai dengan kurs.  

 

3. Uang sebagai Alatuntuk Membayar Hutang 

Salah satu fungsi uang yaitu untuk membayar hutang. Orang mau 

menerima uang sebagai pembayaran hutang, karena mereka percaya nilai 

uang tidak akan berubah. Jadi, orang tidak akan mengalami kerugian saat 

menerima pembayaran hutang. 

4. Uang sebagai Pengukur Nilai Barang 

Salah satu fungsi uang yaitu untuk mengukur nilai barang. Uang 

dapat digunakan untuk menentukan berapa harga yang pantas untuk satu 

buah baju atau satu kilo gram apel. Tidak dapat dibayangkan apabila 
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tidak ada uang, maka kamu akan merasa bingung dalam satuan apa kamu 

harus menilai barang. 

3. Mengelola Uang 

Uang yang kita miliki harus kita kelola dengan baik. Dikelola dengan 

baik maksudnya disimpan dengan rapi serta digunakan dengan hemat dan 

tepat. Pengelolaan uang yang baik akan banyak memberikan manfaat bagi kita. 

a. Cara mengelola uang dengan baik 

Cara mengelola uang dengan baik yaitu sebagai berikut: 

1) Memilah kebutuhan dan keinginan 

2) Mengatur uang saku 

3) Menabung 

b. Pentingnya mengelola uang 

Berbagai manfaat jika kita pandai mengelola keuangan antara lain: 

1) Menghemat pengeluaran 

2) Untuk memenuhi kebutuhan hidup 

3) Melatih hidup bersama 
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Lampiran 2 

Contoh buku tabungan 

 

Contoh celengan 

 

 

Contoh uang kertas 

 

 

 

Contoh uang logam 
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Lampiran 3 

Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 

Kelas/Semester : III/2 

Materi   : Sejarah Uang 

Alokasi Waktu : 15 menit 

 

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar! 

1. Sebutkan 2 ciri-ciri uang kertas dan uang logam! 

2. Sebutkan 3 cara mengelola uang! 

3. Sebutkan 3 manfaat jika mengelola uang dengan baik! 

 

Kunci Jawaban: 

1. Ciri-ciri uang logam: 

- Terbuat dari logam. 

- Terdapat tulisan bank Indonesia. 

- Terdapat gambar burung garuda. 

- Terdapat tulisan tahun percetakan oleh perum peruri. 

- Berbentuk bundar. 

Ciri-ciri uang kertas: 

- Terbuat dari kertas. 

- Terdapat tulisan bank indonesia dan tanda tangan dewan gubernur bank 

Indonesia. 

- Terdapat gambar burung garuda. 

- Tertulis tahun percetakan oleh perum peruri. 

- Berbentuk persegi panjang. 

2. 3 cara mengelola uang yaitu: 

- Memilah kebutuhan dan keinginan 

- Mengatur uang saku 

- Menabung 

3. 3 manfaat jika mengelola uang dengan baik yaitu: 

- Menghemat pengeluaran 

- Untuk memenuhi kebutuhan hidup 

- Melatih hidup bersama 
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Pedoman Penilaian: 

Skor no. 1  = 4 

Skor no. 2  = 3 

Skor no. 3  = 3 

 

Pedoman Penilaian: 

Jumlah skor = 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 4 

KISI-KISI SOAL EVALUASI PEMBELAJARAN 

Satuan Pendidikan : SD Negeri 1 Tunjungmuli     Mata Pelajaran : IPS 

Kelas/Semester : III/2        Waktu   : 10 menit 

Materi Pokok  : Sejarah uang 

Standar Kompetensi : 2. Memahami jenis-jenis pekerjaan dan penggunaan uang. 

 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Soal 

Jenis 

Soal 

Ranah 

Psikomotor 

Bentuk 

Soal 

Nomor 

Soal 

2.5 Mengenal 

penggunaan 

uang sesuai 

kebutuhan 

Siswa dapat mendemonstrasikan cara 

mengurutkan uang dengan benar. 

P2 
Unjuk 

Kerja 

Tes 

Perbuatan 

1 

Siswa dapat mendemonstrasikan cara 

mengisi slip setoran tabungan di bank 

dengan benar. 

2 

2
2
9
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Nama  : 

    No. Absen : 

 

EVALUASI PEMBELAJARAN 

Sekolah  : SD Negeri 1 Tunjungmuli 

Mata Pelajaran : IPS 

Kelas/Semester : III/2 

Waktu Pengerjaan : 10 menit 

 

PETUNJUK: 

1. Tulislah nama dan nomor absen pada kolom yang disediakan. 

2. Kerjakanlah soal di bawah ini secara individu. 

3. Dilarang bekerjasama dan membuka buku. 

4. Cermati setiap soal dan telitilah dalam menjawab. 

A. Perhatikanlah uang mainan yang telah dibagikan! 

1. Urutkanlah uang-uang yang telah tersedia, dari nominal terkecil hingga 

terbesar dengan benar! Perhatikan urutan nominal uang, posisi gambar 

pada uang, kerapian, dan waktu. Jika telah selesai, letakkanlah di meja 

kalian masing-masing! 

2. Isilah slip setoran tabungan yang telah tersedia! Isilah dengan benar! 

Perhatikan setiap aspek yang harus diisi. Jika telah selesai, letakkanlah di 

meja kalian masing-masing! 
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Lampiran 27. Lembar Pengamatan Model Aktivitas Guru 

LEMBAR PENGAMATAN PELAKSANAAN MODEL MIND MAPPING 

BAGI GURU 

 

Nama Peneliti  : Dian Kartika Putri 

Sekolah  : SD Negeri 1 Tunjungmuli 

Kelas   : III (Tiga) 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Waktu   :  2 x 35 menit 

Tanggal  : 1 April 2015 

 

Petunjuk 

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa pedoman 

observasi pelaksanaan model Mind Mapping dalam pembelajaran IPS, berilah 

tanda cek (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan hasil pengamatan. 

 

No. Aspek yang Diamati Ada 
Skor 

1 2 3 4 

1. 
Guru menjelaskan tujuan dan materi 

pembelajaran. 

√    √ 

2. 
Guru melakukan tanya jawab dengan 

siswa. 

√   √  

3. 
Guru membentuk kelompok dan 

menjelaskan tugas setiap kelompok. 

√    √ 

4. 
Guru menjelaskan cara membuat Mind 

Mapping. 

-     

5. Guru mengamati kerja kelompok siswa. √    √ 

6. 
Guru memberikan bimbingan kepada 

siswa. 

√    √ 

7. 
Guru membimbing siswa membuat 

kesimpulan. 

√   √  

8. Guru memberi penguatan kepada siswa. √  √   

Jumlah Skor 20 

 

Skor maksimal = 32 

Persentase pelaksanaan model Mind Mapping =  
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LEMBAR PENGAMATAN PELAKSANAAN MODEL MIND MAPPING 

BAGI GURU 

 

Nama Peneliti  : Dian Kartika Putri 

Sekolah  : SD Negeri 1 Tunjungmuli 

Kelas   : III (Tiga) 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Waktu   :  2 x 35 menit 

Tanggal  : 8 April 2015 

 

Petunjuk 

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa pedoman 

observasi pelaksanaan model Mind Mapping dalam pembelajaran IPS, berilah 

tanda cek (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan hasil pengamatan. 

 

No. Aspek yang Diamati Ada 
Skor 

1 2 3 4 

1. 
Guru menjelaskan tujuan dan materi 

pembelajaran. 

√    √ 

2. 
Guru melakukan tanya jawab dengan 

siswa. 

√    √ 

3. 
Guru membentuk kelompok dan 

menjelaskan tugas setiap kelompok. 

√    √ 

4. 
Guru menjelaskan cara membuat Mind 

Mapping. 

-     

5. Guru mengamati kerja kelompok siswa. √    √ 

6. 
Guru memberikan bimbingan kepada 

siswa. 

√    √ 

7. 
Guru membimbing siswa membuat 

kesimpulan. 

√   √  

8. Guru memberi penguatan kepada siswa. √   √  

Jumlah Skor 22 

 

Skor maksimal = 32 

Persentase pelaksanaan model Mind Mapping =  
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DESKRIPTOR 

PEDOMAN PENGAMATAN PELAKSANAAN MODEL 

PEMBELAJARAN MIND MAPPING BAGI GURU 

 

1. Guru menjelaskan tujuan dan materi pembelajaran. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Tujuan dan materi pembelajaran disampaikan dengan jelas. 

b. Penjelasan runtut/sistematis. 

c. Penjelasan lengkap. 

d. Penyampaian dilakukan secara efisien. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

2. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa. Untuk menilai butir ini perlu 

memperhatikan deskriptor berikut: 

a. Guru bertanya jawab dengan jelas. 

b. Guru melibatkan semua siswa dalam kegiatan tanya jawab. 

c. Guru melakukan tanya jawab secara runtut sesuai dengan materi 

pembelajaran. 

d. Guru menyampaikan penjelasan materi dengan bahasa yang dipahami oleh 

siswa. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

3. Pembagian kelompok dan menjelaskan tugas tiap kelompok. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

Skor Penilaian Keterangan 

1 
Sebagian besar siswa kebingungan dengan 

pembagian kelompok dan tugas kelompoknya. 

2 
Beberapa siswa kebingungan dengan pembagian 

kelompok dan tugas kelompoknya. 

3 
Sebagian kecil siswa kebingungan dengan 

pembagian kelompok dan tugas kelompoknya. 

4 
Seluruh siswa tidak kebingungan dengan 

pembagian kelompok dan tugas kelompoknya. 
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4. Guru menjelaskan cara pembuatan Mind Mapping. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Penjelasan jelas 

b. Penjelasan runtut/sistematis 

c. Menggunakan bahasa yang dipahami oleh siswa 

d. Penjelasan lengkap 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

5. Guru mengamati kerja kelompok siswa. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

Skor Penilaian Keterangan 

1 
Guru hanya dapat mengamati separuh kelompok 

tetapi kurang intensif 

2 
Guru hanya dapat mengamati separuh kelompok 

dan pengamatan dilakukan secara intensif 

3 
Guru dapat mengamati sebagian besar kelompok 

secara intensif 

4 
Guru dapat mengamati seluruh kelompok secara 

intensif 

6. Guru memberikan bimbingan kepada siswa. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

Skor Penilaian Keterangan 

1 
Bimbingan hanya diberikan kepada sebagian 

kecil kelompok dan secara efektif 

2 
Bimbingan hanya diberikan kepada beberapa 

kelompok dan berjalan secara efektif 

3 
Bimbingan diberikan kepada sebagian besar 

kelompok dan berjalan secara efektif 

4 
Bimbingan diberikan kepada seluruh kelompok 

dan berjalan secara efektif 

7. Guru membimbing siswa membuat kesimpulan. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Simpulan lengkap 

b. Minimal melibatkan sebagian besar siswa 

c. Simpulan sistematis 

d. Simpulan padat, ringkas, dan jelas 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 
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8. Guru memberikan penguatan. 

Untuk menilai butir ini perli diperhatikan skor penilaian berikut: 

Skor Penilaian Keterangan 

1 

Setiap kali siswa melakukan hal positif, guru 

hanya sekali memberikan penguatan tetapi tidak 

tepat 

2 

Setiap kali siswa melakukan hal positif, guru 

hanya beberapa kali memberikan penguatan yang 

tepat 

3 
Setiap kali siswa melakukan hal positif, guru 

selalu memberikan penguatan tetapi tidak tepat. 

4 
Setiap kali siswa melakukan hal positif, guru 

selalu memberikan penguatan yang tepat 
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Lampiran 28. Lembar Pengamatan Model Aktivitas Siswa 

LEMBAR PENGAMATAN PELAKSANAAN MODEL MIND MAPPING 

BAGI SISWA 

 

Nama Peneliti  : Dian Kartika Putri 

Sekolah  : SD Negeri 1 Tunjungmuli 

Kelas   : III (Tiga) 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Waktu   :  2 x 35 menit 

Tanggal  : 1 April 2015 

 

Petunjuk 

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa pedoman 

observasi pelaksanaan model Mind Mapping dalam pembelajaran IPS, berilah 

tanda cek (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan hasil pengamatan. 

 

No. Aspek yang Diamati Ada 
Skor 

1 2 3 4 

1. 
Siswa mendengarkan materi yang 

disampaikan oleh guru. 

√    √ 

2. 
Siswa melakukan tanya jawab dengan 

guru. 

√   √  

3. 
Siswa berkelompok sesuai dengan 

pengarahan dari guru. 

√    √ 

4. 
Siswa mendiskusikan materi yang 

diberikan guru bersama kelompoknya. 

√    √ 

5. 
Siswa membuat Mind Mapping secara 

berkelompok. 

-     

6. 

Siswa saling memotivasi antaranggota 

kelompok selama pembuatan peta 

pikiran. 

-     

7. 
Siswa mempresentasikan Mind Mapping 

hasil kerja kelompoknya. 

-     

8. Kelompok lain memberikan tanggapan -     

Jumlah Skor 15 

Skor maksimal = 32 

Persentase pelaksanaan model Mind Mapping =  
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LEMBAR PENGAMATAN PELAKSANAAN MODEL MIND MAPPING 

BAGI SISWA 

 

Nama Peneliti  : Dian Kartika Putri 

Sekolah  : SD Negeri 1 Tunjungmuli 

Kelas   : III (Tiga) 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Waktu   :  2 x 35 menit 

Tanggal  : 8 April 2015 

 

Petunjuk 

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa pedoman 

observasi pelaksanaan model Mind Mapping dalam pembelajaran IPS, berilah 

tanda cek (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan hasil pengamatan. 

 

No. Aspek yang Diamati Ada 
Skor 

1 2 3 4 

1. 
Siswa mendengarkan materi yang 

disampaikan oleh guru. 

√    √ 

2. 
Siswa melakukan tanya jawab dengan 

guru. 

√    √ 

3. 
Siswa berkelompok sesuai dengan 

pengarahan dari guru. 

√    √ 

4. 
Siswa mendiskusikan materi yang 

diberikan guru bersama kelompoknya. 

√    √ 

5. 
Siswa membuat Mind Mapping secara 

berkelompok. 

-     

6. 

Siswa saling memotivasi antaranggota 

kelompok selama pembuatan peta 

pikiran. 

-     

7. 
Siswa mempresentasikan Mind Mapping 

hasil kerja kelompoknya. 

-     

8. Kelompok lain memberikan tanggapan -     

Jumlah Skor 16 

 

Skor maksimal = 32 

Persentase pelaksanaan model Mind Mapping =  
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DESKRIPTOR 

PEDOMAN PENGAMATAN PELAKSANAAN MODEL 

PEMBELAJARAN MIND MAPPING BAGI SISWA 

 

1. Siswa mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru. 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa tertarik dengan materi yang disampaikan oleh guru. 

b. Siswa mendengarkan penjelasan guru dengan antusias. 

c. Siswa memperhatikan guru selama mendengarkan materi. 

d. Siswa tidak melakukan aktivitas lain selain mendengarkan materi yang 

disampaikan oleh guru. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

2. Siswa bertanya jawab dengan guru. 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa memahami pertanyaan yang diajukan oleh guru. 

b. Semua siswa aktif dalam kegiatan tanya jawab. 

c. Siswa menyampaikan pendapat atau jawaban dengan bahasa yang santun. 

d. Siswa mengikuti kegiatan tanya jawab dengan antusias. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

3. Siswa berkelompok sesuai dengan pengarahan dari guru. 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa memahami penjelasan guru mengenai pembentukkan kelompok. 

b. Siswa menerima kelompok yang telah dibentuk oleh guru. 

c. Siswa berkelompok sesuai dengan kelompoknya. 

d. Siswa berkelompok dengan tenang. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

4. Siswa mendiskusikan materi yang diberikan oleh guru bersama kelompoknya. 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa memahami penjelasan guru untuk berdiskusi dengan baik. 

b. Siswa berdiskusi bersama kelompoknya sesuai dengan bimbingan dari 

guru. 

c. Siswa tidak mengganggu kelompok lain ketika berdiskusi. 

d. Siswa berdiskusi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 
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Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

5. Siswa membuat peta pikiran secara berkelompok. 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

a. Peta pikiran dibuat secara sistematis 

b. Peta pikiran mencakup seluruh materi 

c. Peta pikiran diselesaikan sesuai alokasi waktu 

d. Minimal sebagian besar siswa terlibat aktif dalam pembuatan peta pikiran 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

6. Siswa saling memotivasi antaranggota selama pembuatan peta pikiran. 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa bekerjasama dengan kelompoknya 

b. Siswa memotivasi kelompoknya untuk membuat peta pikiran 

c. Siswa menegur anggota kelompok yang tidak mau bekerjasama 

d. Sisa saling memberikan semangat untuk menyelesaikan pembuatan peta 

pikiran. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

7. Perwakilan dari setiap kelompok menjelaskan peta pikiran (Mind Mapping) 

hasil karya kelompoknya. 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

a. Penjelasan efektif sehingga tidak menimbulkan kebingungan 

b. Penjelasan sistematis 

c. Penjelasan lengkap 

d. Penjelasan lancar dan tepat waktu 
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Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

8. Kelompok lain memberikan tanggapan. 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan skor penilaian berikut: 

Skor Penilaian Keterangan 

1 
Ada 1 perwakilan dari kelompok lain tetapi 

tanggapan yang diberikan tidak tepat 

2 
Ada lebih dari satu perwakilan dari kelompok 

lain tetapi tanggapan yang diberikan tidak tepat 

3 
Ada lebih dari satu perwakilan dari kelompok 

lain tetapi hanya sebagian tanggapan yang tepat 

4 
Ada lebih dari satu perwakilan dari kelompok 

lain dan tanggapan yang diberikan tepat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



241 

 

 

Lampiran 29. Daftar Nilai Tes Awal Kelas Kontrol 

 

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA 

DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN KARANGMONCOL 

SD NEGERI 1 TUNJUNGMULI 

Jalan Raya Tunjungmuli Kec. Karangmoncol Kab. Purbalingga 53355 
 

DAFTAR NILAI TES AWAL KELAS KONTROL 

No. NIS NAMA NILAI 

1. 3212 KANDAR PURNOMO 55 

2. 3260 KHUSNI MUANAM 50 

3. 3265 MUHAMAD RIFAI 65 

4. 3270 RARA RAHMATIN 55 

5. 3271 RIZKI MUBAROKAH 45 

6. 3273 ROFINGAH 40 

7. 3281 WIDYA UTAMI 45 

8. 3288 ADFEN SATRIO 40 

9. 3291 AZIZUL AMRI 80 

10. 3294 BINTANG SUGIH HARTOWO 55 

11. 3295 BISRI MUSTOFA 35 

12. 3296 CANDRA 50 

13. 3297 DEFI SETIANINGSIH 50 

14. 3299 DIA ANZELA ALWI 50 

15. 3300 DRIA KALYANA 55 

16. 3301 FATIH AWALU SAKIB 55 

17. 3302 FENI AMALIA 75 

18. 3304 HADYU FIGRAN HAKIM 60 

19. 3305 HILMA MAULIDA SAFIRA 60 

20. 3306 KESI HIMAYATUL MAULA 65 

21. 3307 LELA USFURIYAH 55 

22. 3309 NAZAR HASIK 40 

23. 3310 NUR AFIF PRI HANDOKO 50 

24. 3311 NUR AZIZ PRI HANDOYO 65 

25. 3312 NOVITA FITRIANI 35 

26. 3314 RIZKI PRATAMA 65 

27. 3321 JENI AWI PUTRI 55 

28. 3365 M. NIDZAM 50 
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Lampiran 30. Daftar Nilai Tes Awal Kelas Eksperimen 

 

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA 

DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN KARANGMONCOL 

SD NEGERI 1 KRAMAT 

Jalan Raya Kramat Kec. Karangmoncol Kab. Purbalingga 53355 

 

DAFTAR NILAI TES AWAL KELAS EKSPERIMEN 

No. NIS NAMA NILAI 

1. 1959 RIZKI SAPUTRA 50 

2. 1966 ANANG SAHRON 55 

3. 1979 RIKO SAPUTRO 60 

4. 2000 FAKIH DIMAS SAPUTRO 50 

5. 2005 SAHDIANA 50 

6. 2012 ADE GIYO ALHIKMAH 55 

7. 2013 ASYIFA AINUN NISA 55 

8. 2014 BELA FARADITA 50 

9. 2015 DEFAN RADITYA ARAFA 45 

10. 2016 DIMAS FAKIHUDIN 60 

11. 2017 DWI PRATIWI 75 

12. 2018 FAHMI CAHYONO 60 

13. 2019 GINANJAR ARGO WIDODO 80 

14. 2020 ISAURA SYAFA WIJAYA 80 

15. 2021 LEVITA ADELINA 50 

16. 2022 LISA WIDIYANTI 65 

17. 2023 NADIN AMADIA KINARI 55 

18. 2024 NANANG HIDAYAT 45 

19. 2025 RIYAN SETIAWAN 50 

20. 2027 SUCI LESTARI 40 

21. 2029 ULFAH HAMALIYAH 55 

22. 2031 ZAKARIA ABI ANAFI 45 

23. 2045 M. DAFA ATTAHILAH 55 
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Lampiran 31. Daftar Nilai Afektif Kelas Kontrol 

 

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA 

DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN KARANGMONCOL 

SD NEGERI 1 TUNJUNGMULI 

Jalan Raya Tunjungmuli Kec. Karangmoncol Kab. Purbalingga 53355 
 

DAFTAR NILAI AFEKTIF KELAS KONTROL 

No. NIS NAMA NILAI KRITERIA 

1. 3212 KANDAR PURNOMO 2,9 B 

2. 3260 KHUSNI MUANAM 2,1   C+ 

3. 3265 MUHAMAD RIFAI 2,9 B 

4. 3270 RARA RAHMATIN 3,4  A- 

5. 3271 RIZKI MUBAROKAH 3,7 A 

6. 3273 ROFINGAH 3 B 

7. 3281 WIDYA UTAMI 2,6  B- 

8. 3288 ADFEN SATRIO 2,6  B- 

9. 3291 AZIZUL AMRI 3 B 

10. 3294 BINTANG SUGIH HARTOWO 2,3   C+ 

11. 3295 BISRI MUSTOFA 3,4  A- 

12. 3296 CANDRA 3,3   B+ 

13. 3297 DEFI SETIANINGSIH 3,2    B + 

14. 3299 DIA ANZELA ALWI 3,1   B+ 

15. 3300 DRIA KALYANA 3,3   B+ 

16. 3301 FATIH AWALU SAKIB 2,9 B 

17. 3302 FENI AMALIA 3,4  A- 

18. 3304 HADYU FIGRAN HAKIM 3,3   B+ 

19. 3305 HILMA MAULIDA SAFIRA 2,3   C+ 

20. 3306 KESI HIMAYATUL MAULA 2,7 B 

21. 3307 LELA USFURIYAH 3,5  A- 

22. 3309 NAZAR HASIK 2,7 B 

23. 3310 NUR AFIF PRI HANDOKO 3,2   B+ 

24. 3311 NUR AZIZ PRI HANDOYO 2,5  B- 

25. 3312 NOVITA FITRIANI 3 B 

26. 3314 RIZKI PRATAMA 3,1   B+ 

27. 3321 JENI AWI PUTRI 3,1   B+ 

28. 3365 M. NIDZAM 2,8 B 
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Lampiran 32. Daftar Nilai Afektif Kelas Eksperimen 

 

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA 

DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN KARANGMONCOL 

SD NEGERI 1 KRAMAT 

Jalan Raya Kramat Kec. Karangmoncol Kab. Purbalingga 53355 

 

DAFTAR NILAI AFEKTIF KELAS EKSPERIMEN 

No. NIS NAMA NILAI KRITERIA 

1. 1959 RIZKI SAPUTRA 2,8 B 

2. 1966 ANANG SAHRON 3,3   B+ 

3. 1979 RIKO SAPUTRO 2,9 B 

4. 2000 FAKIH DIMAS SAPUTRO 3,1   B+ 

5. 2005 SAHDIANA 3 B 

6. 2012 ADE GIYO ALHIKMAH 3 B 

7. 2013 ASYIFA AINUN NISA 2,8 B 

8. 2014 BELA FARADITA 2,9 B 

9. 2015 DEFAN RADITYA ARAFA 3,3   B+ 

10. 2016 DIMAS FAKIHUDIN 3,1   B+ 

11. 2017 DWI PRATIWI 3,3   B+ 

12. 2018 FAHMI CAHYONO 2,8 B 

13. 2019 GINANJAR ARGO WIDODO 3,2   B+ 

14. 2020 ISAURA SYAFA WIJAYA 2,9 B 

15. 2021 LEVITA ADELINA 3,3   B+ 

16. 2022 LISA WIDIYANTI 2,7 B 

17. 2023 NADIN AMADIA KINARI 3 B 

18. 2024 NANANG HIDAYAT 2,8 B 

19. 2025 RIYAN SETIAWAN 3,7 A 

20. 2027 SUCI LESTARI 3,3   B+ 

21. 2029 ULFAH HAMALIYAH 2,5  B- 

22. 2031 ZAKARIA ABI ANAFI 2,9 B 

23. 2045 M. DAFA ATTAHILAH 3,1   B+ 
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Lampiran 33. Daftar Nilai Kognitif Kelas Kontrol 

 

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA 

DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN KARANGMONCOL 

SD NEGERI 1 TUNJUNGMULI 

Jalan Raya Tunjungmuli Kec. Karangmoncol Kab. Purbalingga 53355 
 

DAFTAR NILAI KOGNITIF AWAL DAN AKHIR KELAS KONTROL 

No. NIS NAMA TES AWAL TES AKHIR 

1. 3212 KANDAR PURNOMO 55 55 

2. 3260 KHUSNI MUANAM 50 60 

3. 3265 MUHAMAD RIFAI 65 65 

4. 3270 RARA RAHMATIN 55 70 

5. 3271 RIZKI MUBAROKAH 45 60 

6. 3273 ROFINGAH 40 65 

7. 3281 WIDYA UTAMI 45 70 

8. 3288 ADFEN SATRIO 40 55 

9. 3291 AZIZUL AMRI 80 100 

10. 3294 BINTANG SUGIH HARTOWO 55 75 

11. 3295 BISRI MUSTOFA 35 50 

12. 3296 CANDRA 50 60 

13. 3297 DEFI SETIANINGSIH 50 70 

14. 3299 DIA ANZELA ALWI 50 60 

15. 3300 DRIA KALYANA 55 55 

16. 3301 FATIH AWALU SAKIB 55 85 

17. 3302 FENI AMALIA 75 90 

18. 3304 HADYU FIGRAN HAKIM 60 70 

19. 3305 HILMA MAULIDA SAFIRA 60 60 

20. 3306 KESI HIMAYATUL MAULA 65 70 

21. 3307 LELA USFURIYAH 55 75 

22. 3309 NAZAR HASIK 40 55 

23. 3310 NUR AFIF PRI HANDOKO 50 60 

24. 3311 NUR AZIZ PRI HANDOYO 65 75 

25. 3312 NOVITA FITRIANI 35 70 

26. 3314 RIZKI PRATAMA 65 65 

27. 3321 JENI AWI PUTRI 55 55 

28. 3365 M. NIDZAM 50 60 
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Lampiran 34. Daftar Nilai Kognitif Kelas Eksperimen 

 

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA 

DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN KARANGMONCOL 

SD NEGERI 1 KRAMAT 

Jalan Raya Kramat Kec. Karangmoncol Kab. Purbalingga 53355 

 

DAFTAR NILAI KOGNITIF AWAL DAN AKHIR  KELAS EKSPERIMEN 

No. NIS NAMA TES AWAL TES AKHIR 

1. 1959 RIZKI SAPUTRA 50 75 

2. 1966 ANANG SAHRON 55 70 

3. 1979 RIKO SAPUTRO 60 85 

4. 2000 FAKIH DIMAS SAPUTRO 50 70 

5. 2005 SAHDIANA 50 75 

6. 2012 ADE GIYO ALHIKMAH 55 80 

7. 2013 ASYIFA AINUN NISA 55 60 

8. 2014 BELA FARADITA 50 60 

9. 2015 DEFAN RADITYA ARAFA 45 90 

10. 2016 DIMAS FAKIHUDIN 60 65 

11. 2017 DWI PRATIWI 75 80 

12. 2018 FAHMI CAHYONO 60 90 

13. 2019 GINANJAR ARGO WIDODO 80 95 

14. 2020 ISAURA SYAFA WIJAYA 80 75 

15. 2021 LEVITA ADELINA 50 70 

16. 2022 LISA WIDIYANTI 65 85 

17. 2023 NADIN AMADIA KINARI 55 100 

18. 2024 NANANG HIDAYAT 45 55 

19. 2025 RIYAN SETIAWAN 50 75 

20. 2027 SUCI LESTARI 40 80 

21. 2029 ULFAH HAMALIYAH 55 85 

22. 2031 ZAKARIA ABI ANAFI 45 70 

23. 2045 M. DAFA ATTAHILAH 55 75 
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Lampiran 35. Daftar Nilai Psikomotor Kelas Kontrol 

 

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA 

DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN KARANGMONCOL 

SD NEGERI 1 TUNJUNGMULI 

Jalan Raya Tunjungmuli Kec. Karangmoncol Kab. Purbalingga 53355 
 

DAFTAR NILAI PSIKOMOTOR KELAS KONTROL 

No. NIS NAMA NILAI 

1. 3212 KANDAR PURNOMO 100 

2. 3260 KHUSNI MUANAM 100 

3. 3265 MUHAMAD RIFAI 100 

4. 3270 RARA RAHMATIN 100 

5. 3271 RIZKI MUBAROKAH 87,5 

6. 3273 ROFINGAH 100 

7. 3281 WIDYA UTAMI 100 

8. 3288 ADFEN SATRIO 87,5 

9. 3291 AZIZUL AMRI 100 

10. 3294 BINTANG SUGIH HARTOWO 100 

11. 3295 BISRI MUSTOFA 87,5 

12. 3296 CANDRA 100 

13. 3297 DEFI SETIANINGSIH 100 

14. 3299 DIA ANZELA ALWI 100 

15. 3300 DRIA KALYANA 100 

16. 3301 FATIH AWALU SAKIB 100 

17. 3302 FENI AMALIA 87,5 

18. 3304 HADYU FIGRAN HAKIM 87,5 

19. 3305 HILMA MAULIDA SAFIRA 100 

20. 3306 KESI HIMAYATUL MAULA 87,5 

21. 3307 LELA USFURIYAH 100 

22. 3309 NAZAR HASIK 100 

23. 3310 NUR AFIF PRI HANDOKO 100 

24. 3311 NUR AZIZ PRI HANDOYO 87,5 

25. 3312 NOVITA FITRIANI 100 

26. 3314 RIZKI PRATAMA 87,5 

27. 3321 JENI AWI PUTRI 87,5 

28. 3365 M. NIDZAM 75 
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Lampiran 36. Daftar Nilai Psikomotor Kelas Eksperimen 

 

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA 

DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN KARANGMONCOL 

SD NEGERI 1 KRAMAT 

Jalan Raya Kramat Kec. Karangmoncol Kab. Purbalingga 53355 

 

DAFTAR NILAI PSIKOMOTOR  KELAS EKSPERIMEN 

No. NIS NAMA NILAI 

1. 1959 RIZKI SAPUTRA 100 

2. 1966 ANANG SAHRON 87,5 

3. 1979 RIKO SAPUTRO 87,5 

4. 2000 FAKIH DIMAS SAPUTRO 100 

5. 2005 SAHDIANA 100 

6. 2012 ADE GIYO ALHIKMAH 100 

7. 2013 ASYIFA AINUN NISA 87,5 

8. 2014 BELA FARADITA 100 

9. 2015 DEFAN RADITYA ARAFA 100 

10. 2016 DIMAS FAKIHUDIN 100 

11. 2017 DWI PRATIWI 100 

12. 2018 FAHMI CAHYONO 100 

13. 2019 GINANJAR ARGO WIDODO 100 

14. 2020 ISAURA SYAFA WIJAYA 100 

15. 2021 LEVITA ADELINA 100 

16. 2022 LISA WIDIYANTI 87,5 

17. 2023 NADIN AMADIA KINARI 87,5 

18. 2024 NANANG HIDAYAT 100 

19. 2025 RIYAN SETIAWAN 100 

20. 2027 SUCI LESTARI 100 

21. 2029 ULFAH HAMALIYAH 100 

22. 2031 ZAKARIA ABI ANAFI 100 

23. 2045 M. DAFA ATTAHILAH 87,5 
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Lampiran 37. Daftar Nilai Gabungan Kelas Kontrol 

 

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA 

DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN KARANGMONCOL 

SD NEGERI 1 TUNJUNGMULI 

Jalan Raya Tunjungmuli Kec. Karangmoncol Kab. Purbalingga 53355 
 

DAFTAR NILAI GABUNGAN KOGNITIF DAN PSIKOMOTOR 

KELAS KONTROL 

No. NIS NAMA NILAI AKHIR 

1. 3212 KANDAR PURNOMO 73 

2. 3260 KHUSNI MUANAM 76 

3. 3265 MUHAMAD RIFAI 79 

4. 3270 RARA RAHMATIN 82 

5. 3271 RIZKI MUBAROKAH 71 

6. 3273 ROFINGAH 79 

7. 3281 WIDYA UTAMI 82 

8. 3288 ADFEN SATRIO 68 

9. 3291 AZIZUL AMRI 100 

10. 3294 BINTANG SUGIH HARTOWO 85 

11. 3295 BISRI MUSTOFA 65 

12. 3296 CANDRA 76 

13. 3297 DEFI SETIANINGSIH 82 

14. 3299 DIA ANZELA ALWI 76 

15. 3300 DRIA KALYANA 73 

16. 3301 FATIH AWALU SAKIB 91 

17. 3302 FENI AMALIA 89 

18. 3304 HADYU FIGRAN HAKIM 77 

19. 3305 HILMA MAULIDA SAFIRA 76 

20. 3306 KESI HIMAYATUL MAULA 77 

21. 3307 LELA USFURIYAH 85 

22. 3309 NAZAR HASIK 73 

23. 3310 NUR AFIF PRI HANDOKO 76 

24. 3311 NUR AZIZ PRI HANDOYO 80 

25. 3312 NOVITA FITRIANI 82 

26. 3314 RIZKI PRATAMA 74 

27. 3321 JENI AWI PUTRI 68 

28. 3365 M. NIDZAM 66 
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Lampiran 38. Daftar Nilai Gabungan Kelas Eksperimen 

 

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA 

DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN KARANGMONCOL 

SD NEGERI 1 KRAMAT 

Jalan Raya Kramat Kec. Karangmoncol Kab. Purbalingga 53355 

 

DAFTAR NILAI GABUNGAN KOGNITIF DAN PSIKOMOTOR  

KELAS EKSPERIMEN 

No. NIS NAMA NILAI AKHIR 

1. 1959 RIZKI SAPUTRA 85 

2. 1966 ANANG SAHRON 77 

3. 1979 RIKO SAPUTRO 86 

4. 2000 FAKIH DIMAS SAPUTRO 82 

5. 2005 SAHDIANA 85 

6. 2012 ADE GIYO ALHIKMAH 88 

7. 2013 ASYIFA AINUN NISA 71 

8. 2014 BELA FARADITA 76 

9. 2015 DEFAN RADITYA ARAFA 94 

10. 2016 DIMAS FAKIHUDIN 79 

11. 2017 DWI PRATIWI 88 

12. 2018 FAHMI CAHYONO 94 

13. 2019 GINANJAR ARGO WIDODO 97 

14. 2020 ISAURA SYAFA WIJAYA 85 

15. 2021 LEVITA ADELINA 82 

16. 2022 LISA WIDIYANTI 86 

17. 2023 NADIN AMADIA KINARI 95 

18. 2024 NANANG HIDAYAT 73 

19. 2025 RIYAN SETIAWAN 85 

20. 2027 SUCI LESTARI 88 

21. 2029 ULFAH HAMALIYAH 91 

22. 2031 ZAKARIA ABI ANAFI 82 

23. 2045 M. DAFA ATTAHILAH 80 
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Lampiran 39. Surat Keterangan penelitian 

 

SURAT KETERANGAN PENELITIAN DI KELAS KONTROL 
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SURAT KETERANGAN PENELITIAN DI KELAS EKSPERIMEN 
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Lampiran 40. Dokumetasi Pelaksanaan Pembelajaran 

DOKUMENTASI PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

PADA KELAS KONTROL 

 

 

a) Siswa membaca rangkuman materi 

 

 

 

 
b) Siswa bersama kelompok mengerjakan LKS 
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c) Pemberian penghargaan kepada kelompok terbaik 

 

      

d) Siswa mengerjakan soal ranah afektif 

 

 

 

e) Siswa mengerjakan soal tes akhir 
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DOKUMENTASI PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

PADA KELAS EKSPERIMEN 

 

Guru menjelaskan materi secara singkat  Guru menjelaskan cara 

membuat mind  

mapping 

 

 

 

Guru membagikan rangkuman materi           Guru membimbing kelompok 
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Lampiran 41. Hasil Mind Mapping Siswa 

 DOKUMENTASI HASIL MIND MAPPING SISWA  

 

 

a) Hasil mind mapping kelompok 1 

 

 

b) Hasil mind mapping kelompok 2 
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c) Hasil mind mapping kelompok 3 

 

d) Hasil mind mapping kelompok 4 

 

e) Hasil mind mapping kelompok 5 
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f) Hasil mind mapping kelompok 6 

 

 

 

g) Hasil mind mapping kelompok 7 
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Lampiran 42. Surat Ijin Penelitian 
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