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ABSTRAK 
 

Abdurokhim, Mohamad. 2015. Keefektifan Model Pembelajaran Probing-

Prompting dalam Pembelajaran Sejarah Uang pada Kelas III SD Negeri 

Kepandean 3 Kabupaten Tegal. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing: Drs. Akhmad Junaedi, M.Pd. 

 

Kata Kunci: Model Pembelajaran Probing-Prompting, Pembelajaran IPS, dan 

Pembelajaran Sejarah Uang. 

IPS merupakan mata pelajaran noneksak yang mengkaji tentang manusia 

dan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun sosial secara luas. Tujuan 

pembelajaran IPS di SD yaitu mengembangkan potensi siswa untuk menghadapi 

permasalahan siswa dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mencapai tujuan 

tersebut, diperlukan pembelajaran yang berkualitas. Sayangnya, pembelajaran IPS 

di SD masih didominasi dengan model pembelajaran konvensional yang membuat 

siswa pasif, sehingga pencapaian hasil belajar siswa kurang optimal. Oleh karena 

itu, diperlukan model pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa. Salah 

satunya yaitu model pembelajaran Probing-Prompting. Model pembelajaran 

Probing-Prompting merupakan salah satu model pembelajaran aktif. Penerapan 

model pembelajaran ini yaitu dengan membimbing siswa menemukan 

pengetahuannya lewat pertanyaan yang diberikan secara merata pada siswa secara 

bergiliran. 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menguji keefektifan model pembelajaran 

Probing-Prompting dalam pembelajaran materi Sejarah Uang pada siswa kelas III 

SD Negeri Kepandean 3. Populasi yang digunakan yaitu siswa kelas III A dan B 

SD Negeri Kepandean 3 tahun ajaran 2014/2015 sejumlah 61 siswa. Sampel yang 

digunakan sebanyak 53 terdiri dari 26 siswa kelas eksperimen dan 27 siswa kelas 

kontrol. Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimen dengan desain quasi 

experimental bentuk nonequivalent control group design. Analisis statistik yang 

digunakan yaitu correlation product moment untuk uji validitas dan Cronbach’s 

Alpha untuk uji reliabilitas instrumen. Metode Lilliefors digunakan dalam 

pengujian normalitas, serta u mann whitney dan binomial untuk menguji hipotesis. 

Semua penghitungan statistik dalam analisis data menggunakan program SPSS 

versi 20. 

Berdasarkan pengujian menggunakan u mann whitney, nilai signifikansi 

pada kolom asymp. sig. (2-tailed) sebesar 0,012 (<0,05). Dengan demikian dapat 

disimpulkan terdapat perbedaan hasil belajar antara kelas yang menerapkan model 

pembelajaran Probing-Prompting dan yang menerapkan model pembelajaran 

konvensional. Pengujian keefektifan model menggunakan uji binomial, diperoleh 

nilai signifikansi sebesar 0,001. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai 

signifikansinya 0,001 < 0,05, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran Probing-Prompting efektif dalam pembelajaran IPS materi Sejarah 

Uang. Penulis menyarankan agar guru dapat menerapkan model Probing-

Prompting dalam pembelajaran IPS, khususnya materi Sejarah Uang. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

Pada bagian pendahuluan dijelaskan tentang: latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, pembatasan masalah dan paradigma penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan nasional 

Pemerintah Negara Indonesia yang telah tercantum dalam Pembukaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia alinea ke-4. Berdasarkan pembukaan 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tersebut, negara berkewajiban dan 

berusaha untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan cerdas guna 

bersaing dengan individu lain pada lingkup lokal dan global. 

Jalan untuk mewujudkan tujuan pemerintah yang ada dalam Pembukaan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia alinea ke-4 tersebut, yaitu 

lewat pendidikan.  Pendidikan merupakan kewajiban dan hak seorang warga 

negara Indonesia. Hal ini diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 tentang 

Pendidikan dan Kebudayaan Bab XIII Pasal 31 Ayat 1 dan 2: “(1) Setiap warga 

negara berhak mendapat pendidikan (2) Setiap warga negara wajib mengikuti 

pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. 

Pendidikan merupakan hal yang sangat mendasar bagi kehidupan manusia 

dan sebagai salah satu ujung tombak dari kemajuan suatu bangsa. Melalui 

pendidikan, manusia dapat memeroleh informasi yang sebelumnya dianggap
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mustahil. Peran pendidikan sangat penting kaitannya dengan perkembangan fisik, 

mental serta perilaku seorang individu. Pendidikan bermanfaat bagi manusia 

untuk mengembangkan dirinya agar mampu menghadapi perubahan yang terjadi 

akibat perkembangan ilmu pengetahuan. Saat ini, perkembangan dan kemajuan 

ilmu pengetahuan sangat cepat. Hal ini terjadi karena mulai tumbuhnya kesadaran 

manusia terhadap pentingnya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dari waktu ke 

waktu akan selalu berkembang. Oleh karena itu, sebagai makhluk yang diberi 

anugerah akal, sepantasnya manusia dapat mengikuti perkembangan ilmu 

pengetahuan. 

Setiap warga negara berhak untuk menikmati pendidikan yang sama dan 

layak tanpa adanya pembeda antarindividu. Secara umum, pendidikan di 

Indonesia mencakup pendidikan formal, nonformal dan informal. Pemerintah 

Indonesia menetapkan wajib belajar formal bagi warganya selama sembilan tahun. 

Wajib belajar tersebut, terbagi menjadi 2 jenjang, yaitu sekolah dasar (SD) selama 

enam tahun dan sekolah menengah pertama (SMP) selama tiga tahun. Pendidikan 

dasar, berorientasi pada masa depan.  Untuk mewujudkannya, tentu membutuhkan 

waktu lama, perlu ada peningkatan dan perbaikan secara berkelanjutan serta 

kerjasama seluruh komponen pendidikan.  

Kualitas pendidikan di Indonesia perlu ditingkatkan. Peningkatan kualitas 

tidak sebatas pada proses pembelajaran, termasuk pula sarana dan prasarana 

pembelajaran perlu dilengkapi untuk menunjang proses pembelajaran. Kegiatan 

dan aktivitas pendidikan tidak bisa dilepaskan dari proses belajar mengajar 

(PBM). Pelaksanaan PBM yang berlangsung dengan baik, memberikan siswa 
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pengalaman pendidikan yang bermakna. Pengalaman pendidikan yang diperoleh 

siswa, telah terangkum dalam suatu rancangan belajar yang disebut kurikulum. 

Dalam kurikulum yang diterapkan terdapat berbagai macam komponen, meliputi 

tujuan, isi, bahan, metode, dan evaluasi kegiatan pendidikan. 

Fungsi dan tujuan pendidikan nasional sudah tertuang dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Bab II Pasal 3, yaitu sebagai berikut: 

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. 

Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Pendidikan Nasional 

tentunya sudah melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan dan 

meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Namun demikian, tentu saja 

masih terdapat kendala yang menghambat tercapainya amanat undang-undang 

tersebut. Upaya yang dilakukan mulai dari perbaikan kurikulum, pemenuhan 

sarana dan prasarana pendidikan, serta peningkatan kualitas tenaga pendidik. 

Komponen yang paling berperan dalam peningkatan kualitas pendidikan yaitu 

tenaga pendidik, karena tenaga pendidik berhubungan langsung dengan sasaran 

pendidikan.  

Guru sebagai tenaga pendidik di sekolah mengemban amanat besar untuk 

mendidik siswa agar memiliki kemampuan intelektual, emosional dan spiritual 

yang bermanfaat bagi siswa. Guru di sekolah dasar memiliki tanggung jawab 

besar dalam mendidik siswa, karena jenjang sekolah dasar menjadi pondasi awal 
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siswa yang sangat menentukan jenjang pendidikan selanjutnya. Oleh karena itu, 

perlu diajarkan nilai-nilai pengetahuan, kepribadian, dan karakter yang luhur. 

Pengajaran nilai-nilai tersebut, dapat dilakukan lewat berbagai kegiatan, mulai 

dari kegiatan pembelajaran, ekstrakurikuler, dan kegiatan lain yang ada di 

sekolah. Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan, dijabarkan ke dalam beberapa 

mata pelajaran. Salah satunya yaitu mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). 

IPS merupakan mata pelajaran noneksak yang mengkaji tentang manusia dan 

lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun sosial secara luas.  

Peran mata pelajaran IPS sangat penting dalam mengembangkan kualitas 

siswa. Mata pelajaran IPS diharapkan dapat menjadi sarana bagi siswa untuk 

mengembangkan dan mengoptimalkan pengetahuan, dan keterampilan siswa, 

masyarakat dan lingkungan tempat tinggalnya, sehingga dapat berguna dalam 

kehidupan sehari-hari. Namun demikian, pelaksanaan pembelajaran IPS di SD 

seringkali dihadapkan pada permasalahan dan hambatan, sehingga berakibat pada 

terhambatnya pencapaian tujuan pembelajaran.  

Mata pelajaran IPS memiliki cakupan materi yang luas. Hal ini berakibat 

pada beban belajar siswa tinggi, sehingga berimplikasi pada kurang tertariknya 

siswa terhadap mata pelajaran IPS. Hal ini dikarenakan dalam pembelajaran 

seringkali guru menekankan pada hafalan konsep dan fakta, sehingga kemampuan 

berpikir siswa terlalu dibatasi. Faktor lain yang menjadi kendala adalah 

penggunaan pembelajaran konvensional. Pembelajaran yang dilakukan berpusat 

pada guru, sedangkan siswa hanya berperan sebagai objek pembelajaran, siswa 

hanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru tanpa diberi kesempatan 

berpendapat.   
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Pembelajaran yang berpusat pada guru juga terjadi dalam pembelajaran 

IPS pada siswa kelas III SD Negeri Kepandean 3 Kabupaten Tegal. Hal ini 

diketahui dari wawancara yang dilakukan dengan guru kelas III di SD Negeri 

Kepandean 3 Kabupaten Tegal pada hari Selasa, 13 Januari 2015. Informasi yang 

didapatkan dari wawancara yang dilakukan yaitu pada proses pembelajaran guru 

dominan menggunakan model ceramah dan memberikan tugas pada buku 

pegangan siswa. Hal ini menyebabkan siswa cenderung bersikap pasif dan hasil 

belajar siswa rendah. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui 

adanya kesenjangan antara apa yang seharusnya dilakukan dan kenyataan dalam 

penerapan pembelajaran.  

Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu adanya inovasi dari guru dalam 

menerapkan model pembelajaran IPS di SD Negeri Kepandean 3 Kabupaten 

Tegal. Model pembelajaran yang diterapkan dalam pembelajaran hendaknya 

dirancang sesuai dengan karakteristik materi pembelajaran, kondisi siswa dan 

lingkungan sekolah,  

Model pembelajaran yang diterapkan, yaitu model pembelajaran yang 

dapat mengaktifkan siswa, menerapkan komunikasi multi arah, menyenangkan, 

dan efektif dalam pembelajaran. Model pembelajaran Probing-Prompting dapat 

dijadikan alternatif untuk perbaikan proses pembelajaran. Model pembelajaran 

Probing-Prompting, merupakan tipe model pembelajaran yang berpusat pada 

siswa. Dalam menerapkan model pembelajaran Probing-Prompting, guru 

menyajikan pertanyaan-pertanyaan yang membimbing siswa untuk mengaitkan 

pemahaman yang dimiliki dengan pengetahuan baru yang sedang dipelajari. 
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Pada saat guru menerapkan model pembelajaran Probing-Prompting, 

siswa akan berperan aktif dalam pembelajaran. Selain itu, siswa juga dituntut 

untuk fokus dan konsentrasi terhadap pembelajaran, karena sewaktu-waktu siswa 

mendapatkan giliran untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh guru. 

Pertanyaan yang disampaikan guru kepada siswa, selain untuk menggali 

pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran, juga sebagai sarana interaksi 

antara guru dan siswa. Komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa perlu 

dilakukan untuk menjaga keaktifan dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran.  

Materi ajar dalam penelitian ini difokuskan pada materi Sejarah Uang. 

Materi Sejarah Uang memiliki karakteristik yaitu membutuhkan pemahaman 

konsep secara teliti. Berlandaskan pada karakteristik model pembelajaran 

Probing-Prompting dan karakteristik materi Sejarah Uang, model pembelajaran 

Probing-Prompting dapat diterapkan dan cocok digunakan dalam pembelajaran 

IPS, khususnya pada materi tersebut. Model pembelajaran Probing-Prompting 

sebelumnya belum pernah digunakan guru dalam pembelajaran di sekolah yang 

digunakan untuk penelitian. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian terhadap 

model pembelajaran Probing-Prompting, apakah model ini efektif diterapkan 

dalam pembelajaran IPS khususnya materi Sejarah Uang atau tidak. 

Muttaqin (2013) menjelaskan bahwa pembelajaran Probing-Prompting 

efektif meningkatkan hasil belajar IPS siswa. Hal ini dapat diketahui dari hasil 

belajar yang diperoleh siswa, dari nilai rata-rata awal siswa 55,3, setelah 

dilakukan pembelajaran menggunakan model Probing-Prompting meningkat 

menjadi 83,4. Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Ulya, dkk (2012), 
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terbukti bahwa terjadi perbedaan hasil belajar antara kelas yang menerapkan 

model pembelajaran konvensional dan kelas yang menerapkan model 

pembelajaran Probing–Prompting. Kelas yang menerapkan model pembelajaran 

konvensional memperoleh rata-rata hasil belajar siswa 66,10, sedangkan kelas 

yang menerapkan model pembelajaran Probing-Prompting memperoleh rata-rata 

hasil belajar siswa 79,91.  

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan, penulis 

tertarik untuk melaksanakan penelitian eksperimen dengan judul “Keefektifan 

Model Probing-Prompting dalam Pembelajaran Sejarah Uang pada Siswa Kelas 

III SD Negeri Kepandean 3 Kabupaten Tegal”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, dapat 

diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut: 

(1) Penggunaan model pembelajaran kurang bervariasi dan kurang maksimal 

dalam pelaksanaannya, sehingga siswa cenderung pasif, tidak fokus, dan 

mudah bosan. 

(2) Guru masih menggunakan model pembelajaran konvensional, sehingga 

pembelajaran kurang bermakna. 

(3) Proses pembelajaran cenderung searah, yaitu siswa hanya mendengarkan 

apa yang disampaikan oleh guru. 

(4) Proses pembelajaran yang dilaksanakan berpusat pada guru, sehingga 

keterampilan dan kreativitas siswa kurang dioptimalkan. 

(5) Siswa kurang tertarik dengan mata pelajaran IPS, karena materi terlalu 

luas dan disampaikan dengan model pembelajaran yang monoton. 
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1.3 Paradigma Penelitian 

Penelitian ini mempunyai dua variabel, yaitu model pembelajaran 

Probing-Prompting sebagai variabel bebas (X) yang memengaruhi hasil belajar 

materi Sejarah Uang sebagai variabel terikat (Y). Paradigma penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu paradigma sederhana, karena terdiri dari satu 

variabel independen dan satu variabel dependen. Hubungan antarvariabel tersebut, 

dapat dilihat pada bagan paradigma penelitian berikut. 

 

 

Gambar 1.1 Bagan Paradigma Penelitian 

Keterangan: 

X : Model pembelajaran Probing-Prompting 

Y : Hasil belajar Sejarah Uang  

(Sugiyono, 2011: 68). 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang ada, dapat 

dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 

(1) Apakah terdapat perbedaan hasil belajar IPS materi Sejarah Uang pada 

siswa kelas III antara yang menerapkan model pembelajaran Probing-

Prompting  dan yang menerapkan model pembelajaran konvensional? 

(2) Apakah hasil belajar IPS materi Sejarah Uang pada siswa kelas III yang 

menerapkan model pembelajaran Probing-Prompting lebih baik daripada 

yang menerapkan model pembelajaran konvensional? 

X Y 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan tolok ukur berhasil tidaknya penelitian yang 

dilakukan. Jika tujuan tercapai, maka penelitian yang dilakukan berhasil. 

Sebaliknya, jika tujuan tidak tercapai, maka penelitian dianggap gagal. Tujuan 

penelitian meliputi tujuan umum dan khusus.  

1.5.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian yaitu tujuan yang memiliki skala lebih luas. 

Tujuan umum penelitian ini yaitu untuk mengoptimalkan kualitas pendidikan di 

Indonesia, khususnya kualitas pembelajaran IPS di tingkat sekolah dasar. 

1.5.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus yaitu tujuan yang bersifat khusus atau terperinci sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan. Tujuan khusus penelitian ini yaitu untuk: 

(1) Mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar IPS materi Sejarah 

Uang pada siswa kelas III antara yang menerapkan model pembelajaran 

Probing-Prompting dan yang menerapkan model pembelajaran 

konvensional. 

(2) Mengetahui apakah hasil belajar IPS materi Sejarah Uang pada siswa 

kelas III yang menerapkan model pembelajaran Probing-Prompting lebih 

baik daripada yang menerapkan model pembelajaran konvensional. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat, baik 

secara teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis dalam penelitian ini, yaitu manfaat 
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secara umum yang dapat diperoleh dari penelitian yang dilakukan. Manfaat 

praktis penelitian meliputi manfaat bagi siswa, guru, dan sekolah.  

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat penelitian secara teoritis antara lain:  

(1) Menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang variasi model 

pembelajaran di sekolah dasar. 

(2) Memberikan bahan kajian bagi peneliti lain yang lebih luas dan 

mendalam. 

(3) Menambah referensi dalam bidang pendidikan, khususnya penerapan 

model pembelajaran Probing-Prompting yang diterapkan pada 

pembelajaran Sejarah Uang siswa kelas III sekolah dasar. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Manfaat penelitian secara praktis dari penerapan model pembelajaran 

Probing-Prompting antara lain bagi siswa, guru, sekolah, dan peneliti. Siswa dlam 

penelitian ini sebagai subjek penelitian. Guru berperan sebagai pengamat dan 

pembimbing dalam  pelaksanaan pembelajaran. Sekolah berperan sebagai tempat 

penelitian. Manfaat penelitian bagi siswa meliputi: (1) Siswa menjadi lebih aktif 

dalam pembelajaran; (2) Siswa menjadi lebih mudah dalam menerrima 

pembelajaran materi Sejarah Uang; (3) Melatih siswa untuk memecahkan suatu 

permasalahan. 

Manfaat selanjutnya, yaitu manfaat penelitian bagi guru. Beberapa 

manfaat yang dapat diperoleh guru dalam penelitian ini yaitu: (1) Meningkatkan 
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dan memperbaiki profesionalisme guru; (2) Memberikan masukan bagi guru 

untuk menerapkan model pembelajaran yang bervariasi; dan (3) Memberikan 

informasi bagi guru mengenai penerapan model pembelajaran Probing-Prompting 

dalam proses pembelajaran. 

Manfaat yang dapat diperoleh bagi sekolah dalam penelitian ini antara 

lain: (1) Sebagai acuan bagi sekolah dasar lain dalam pelaksanaan model 

pembelajaran Probing-Prompting; (2) Masukan bagi sekolah untuk perbaikan 

kualitas pembelajaran; dan (3) Memberikan pengetahuan tentang model 

pembelajaran Probing-Prompting yang dapat diterapkan dalam pembelajaran IPS. 

Manfaat yang diperoleh bagi peneliti yaitu memberikan pengetahuan dan 

keterampilan dalam melaksanakan pembelajaran IPS materi Sejarah Uang dengan 

menerapkan model pembelajaran Probing-Prompting. Selain itu, penelitian ini 

juga sebagai sarana bagi peneliti mengungkapkan gagasan dan penelitian di 

bidang pendidikan. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

Pada bagian kajian pustaka, akan dijelaskan mengenai: landasan teori, 

penelitian terdahulu yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian.  

2.1 Landasan Teori 

Landasan teori merupakan dasar pijakan bagi peneliti dalam melakukan 

penelitian. Pada landasan teori, memuat teori-teori yang berkaitan dengan 

penelitian yang dilaksanakan. Penjabaran teori-teori tersebut yaitu sebagai berikut. 

2.1.1 Pengertian Belajar, Mengajar, dan Pembelajaran 

Sebagian orang beranggapan bahwa belajar sebatas membaca ataupun 

berlatih keterampilan tertentu. Memang tidak salah pemahaman tersebut, namun 

pengertian belajar yang demikian masih dalam arti sempit. Belajar sangat erat 

kaitannya dengan pendidikan. Beberapa ahli mengemukakan pendapat mengenai 

pengertian belajar. Jackson (1991) dalam Rusman (2012: 252) memberikan 

penjelasan mengenai belajar, bahwa belajar adalah “proses pembangunan 

pengetahuan melalui transformasi pengalaman”. 

Menurut Uno dan Mohamad (2012: 139), belajar merupakan suatu proses 

kegiatan yang menimbulkan perubahan tingkah laku sebagai hasil dari 

pengalaman individu akibat interaksi dengan lingkungan. Hamalik (2013: 27) 

menjelaskan bahwa belajar bukanlah sebuah hasil semata ataupun ketercapaian 

dari tujuan yang direncanakan, namun belajar merupakan serangkaian proses
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kegiatan yang telah direncanakan dengan matang. Belajar tidak terbatas pada 

mengingat ataupun menghafal suatu konsep, namun sebuah pengalaman disertai 

perubahan tingkah laku, hingga menjadi suatu kebiasaan. Perubahan dalam diri 

siswa terjadi setelah aktivitas belajar selesai (Djamarah dan Zain 2010: 38).  

Berdasarkan pendapat beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa belajar 

adalah suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk menuju suatu perubahan, 

baik berupa kebiasaan, kecakapan, sikap maupun keterampilan dari pengalaman 

yang didapatkan. Belajar dapat terjadi ketika ada kesadaran dalam diri seorang 

individu. Seringkali dalam proses belajar, siswa menghadapi kendala, sehingga 

perlu ada individu lain yang dapat memberikan bimbingan. Proses penyampaian 

bimbingan yang dilakukan oleh individu lain disebut mengajar.  

Mengajar dalam arti sempit yaitu proses penyampaian informasi dari guru 

kepada siswa di sekolah. Hamalik (2013: 52) menjelaskan bahwa “mengajar 

adalah proses membantu siswa menghadapi kehidupan dalam masyarakat sehari-

hari”. Pengertian lain menurut Aqib (2013: 66), mengajar merupakan kemampuan 

yang dimiliki oleh guru untuk mengondisikan situasi, sehingga dapat terjadi 

proses belajar bagi siswa. 

Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan  mengajar adalah 

kegiatan pengondisian yang dilakukan guru dalam proses pembelajaran, yang 

bertujuan untuk membantu dan membimbing siswa untuk mendapatkan 

pengetahuan dan pengalaman baru yang berguna untuk siswa dalam kehidupan 

sehari-hari di masyarakat. Dalam proses pendidikan di sekolah, tugas utama 

seorang guru yaitu mengajar, sedangkan tugas utama siswa yaitu belajar. 

Keterkaitan antara proses belajar dan mengajar inilah yang disebut sebagai proses 

pembelajaran. 
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Aqib (2013: 66) menjelaskan bahwa pembelajaran adalah upaya secara 

sistematis yang dilakukan guru untuk mewujudkan proses pembelajaran berjalan 

secara efektif dan efisien, mulai dari perencanaan sampai evaluasi pembelajaran. 

Menurut Uno dan Mohamad (2012: 144), pembelajaran adalah aktivitas yang 

dilakukan dengan sengaja oleh individu untuk memodifikasi berbagai kondisi 

yang diarahkan untuk tercapainya tujuan belajar. Berdasarkan pendapat beberapa 

ahli, dapat disimpulkan pembelajaran adalah serangkaian proses penyampaian 

informasi dan pengetahuan oleh guru yang direncanakan dan dilaksanakan secara 

efektif dan efisien untuk mencapai tujuan belajar, mulai dari perencanaan sampai 

evaluasi, sehingga siswa mendapatkan pengalaman baru yang bermanfaat. 

Penerapan belajar, mengajar, dan pembelajaran, dilakukan secara 

bersamaan, walaupun bisa saja belajar dapat terjadi tanpa adanya aktivitas 

pembelajaran. Namun demikian, jika belajar dan pembelajaran dilaksanakan 

secara bersamaan, akan tampak hasil yang lebih baik. Hal ini karena pembelajaran 

yang efektif ditandai dengan adanya aktivitas belajar dari diri siswa (Uno dan 

Mohamad 2012: 145). 

2.1.2 Faktor yang Memengaruhi Belajar  

Belajar yang dilakukan oleh siswa memiliki hasil yang beragam, ada siswa 

yang memeroleh nilai baik, namun ada pula yang memeroleh nilai kurang. Hal ini 

dapat dilihat dari perbedaan perilaku yang terjadi sebelum dan sesudah 

pelaksanaan pembelajaran. Perbedaan ini muncul karena faktor-faktor yang 

memengaruhi belajar siswa. Syah (2010: 129-36) menjelaskan faktor-faktor yang 

memengaruhi belajar seseorang terbagi menjadi tiga macam, yaitu: faktor internal, 

eksternal, dan pendekatan belajar. 
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2.1.2.1 Faktor Internal 

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri siswa 

sendiri. Faktor internal yang memengaruhi belajar terbagi menjadi dua aspek, 

yakni: aspek fisiologis dan psikologis. Aspek fisiologis berkaitan erat dengan 

jasmaniah atau fisik siswa. Aspek fisiologis meliputi kondisi umum dan tomus 

(tegangan otot) yang menandai tingkat kebugaran organ tubuh dan sendi-sendinya 

yang dapat memengaruhi semangat dan intensitas aktivitas belajar siswa. Kondisi 

lain yang termasuk dalam fisik, yaitu kondisi indera pendengaran dan penglihatan 

siswa. Kesehatan jasmani siswa tentunya sangat berpengaruh dalam proses belajar 

siswa. Siswa dalam kondisi sehat jasmani saja tidak selalu mudah memahami 

materi pembelajaran, apalagi ketika sakit.  

Selanjutnya aspek yang memengaruhi belajar siswa yaitu psikologis. 

Aspek psikologis berkaitan dengan jiwa kejiwaan atau kerohanian siswa. Faktor 

psikologis yang dipandang paling berpengaruh dalam proses belajar siswa yaitu: 

tingkat kecerdasan, sikap, bakat, minat, dan motivasi siswa. Tingkat kecerdasan 

siswa merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seorang individu untuk 

menyesuaikan diri dengan cara yang tepat. Sikap merupakan gejala kondisi afektif 

berupa kecenderungan merespon dengan cara yang relatif tetap. Bakat merupakan 

kemampuan potensial yang dimiliki seorang individu untuk mencapai 

keberhasilan di masa mendatang. Minat diartikan sebagai kecenderungan atau 

keinginan yang besar terhadap sesuatu. Motivasi merupakan penghasil daya untuk 

bertingkah laku secara terarah. Motivasi dibedakan menjadi dua, yaitu motivasi 

intrinsik dan ekstrinsik. 
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2.1.2.2 Faktor Eksternal  

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar individu atau 

orang lain. Faktor eksternal yang memengaruhi belajar terbagi menjadi dua 

macam, yaitu: faktor lingkungan sosial dan nonsosial. Faktor lingkungan sosial 

yaitu faktor yang secara langsung berhubungan dan melakukan interaksi dengan 

siswa. Faktor lingkungan sosial yang memengaruhi belajar siswa berasal dari 

lingkungan sekolah dan masyarakat. Lingkungan sosial di sekolah yaitu: guru, 

tenaga pendidik, dan teman di sekolah. Lingkungan sosial di masyarakat meliputi: 

keluarga, tetangga, dan teman bermain di masyarakat. 

Selanjutnya yaitu lingkungan nonsosial. Lingkungan nonsosial berupa 

objek benda ataupun tempat siswa melakukan aktivitas dan kegiatan belajar. 

Beberapa hal yang termasuk dalam lingkungan nonsosial yang memengaruhi 

belajar siswa yaitu: gedung sekolah dan letaknya, rumah tempat tinggal siswa dan 

letaknya, alat-alat yang digunakan untuk belajar, keadaan cuaca, serta waktu yang 

digunakan siswa untuk belajar. 

2.1.2.3 Faktor Pendekatan Belajar 

Pendekatan belajar adalah cara atau strategi yang digunakan siswa dalam 

menunjang kefektifan dan efisien proses pembelajaran materi tertentu. Selain 

faktor internal dan eksternal siswa, faktor pendekatan belajar juga berpengaruh 

terhadap taraf keberhasilan proses belajar siswa. 

2.1.3 Hasil Belajar 

Setiap proses kegiatan tentunya ada tujuan ataupun hasil yang diperoleh, 

begitu pula belajar. Hasil belajar merupakan tolok ukur dari keberhasilan proses 
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belajar. Menurut Rifa‟i dan Anni (2010: 85), hasil belajar merupakan perubahan 

perilaku yang diperoleh siswa setelah mengalami kegiatan belajar. Selanjutnya,  

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

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

afektif maupun psikomotor setelah melakukan kegiatan belajar. Berdasarkan 

pendapat kedua ahli, dapat disimpulkan hasil belajar adalah perubahan  nilai yang 

terjadi dalam diri seorang individu, baik perubahan pada aspek kognitif, afektif , 

maupun psikomotor yang dihasilkan setelah melakukan proses belajar.  

Bloom (1956) dalam Rifa‟i dan Anni (2011: 86) menjelaskan tiga 

taksonomi yang masuk dalam ranah belajar, yaitu ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotor. Ranah kognitif berkaitan erat dengan pengetahuan dan kemampuan 

intelektual yang didapatkan setelah proses belajar. Tingkatan kemampuan pada 

ranah kognitif ini mencakup pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, 

sintesis, dan penilaian. Pada tingkatan sekolah dasar, kemampuan yang diukur 

hanya mencakup tiga tingkatan saja, yaitu pengetahuan, pemahaman, dan 

penerapan. Guru dapat mengukur hasil belajar siswa pada ranah kognitif melalui 

evaluasi produk. Menurut Susanto (2013: 9) evaluasi produk ini dapat 

dilaksanakan melalui tes, baik tes lisan maupun tes tertulis. 

Ranah afektif berkaitan dengan perasaan, sikap, minat, dan nilai. Ranah 

kognitif ini bersangkutan pula dengan emosional. Aspek yang masuk dalam ranah 

afektif yaitu: penerimaan, penanggapan, penilaian, dan pengorganisasian. Banyak 

cara yang dapat digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa pada ranah afektif, 

antara lain menggunakan observasi, wawancara, analisis dokumen, dan angket. 
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Pengukuran hasil belajar ranah afektif, perlu ketelitian, karena berkaitan dengan 

kepribadian siswa.  

Ranah psikomotor berkaitan dengan kemampuan fisik, yaitu berkenaan 

dengan keterampilan motorik dan saraf, manipulasi objek, dan koordinasi saraf. 

Pengukuran kemampuan pada ranah psikomotor, dilakukan terhadap hasil belajar 

yang berupa penampilan, namun dalam pelaksanaannya disatukan dengan 

pengukuran ranah kognitif. Untuk mengukur hasil belajar psikomotor siswa, perlu 

ada aktivitas dan unjuk kerja yang dilakukan. Pengukuran hasil belajar psikomotor 

siswa dilakukan pada proses dan hasil unjuk kerja siswa. Cara yang digunakan 

untuk mengukur hasil belajar siswa pada ranah psikomotor, menggunakan matriks 

atau rubrik pengamatan.  

Siswa dikatakan berhasil dalam belajarnya, jika siswa bisa mencapai 

tujuan-tujuan pembelajaran atau tujuan instruksional yang telah ditetapkan. Cara 

yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah siswa sudah mencapai tujuan-

tujuan tersebut, yaitu dengan melakukan  evaluasi pembelajaran. Hal ni sesuai 

dengan apa yang diungkapkan oleh Sunal (1993) dalam Susanto (2013: 5) bahwa 

evaluasi merupakan proses penggunaan informasi untuk mengetahui seberapa 

efektif suatu program telah memenuhi kebutuhan siswa. Evaluasi pembelajaran 

dapat dijadikan sebagai timbal balik dari proses pembelajaran yang telah 

dilaksanakan untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. 

2.1.4 Karakteristik Siswa Sekolah Dasar 

Pada proses pembelajaran, guru perlu memerhatikan berbagai hal dan 

kemungkinan yang akan terjadi, tidak terkecuali dalam penetapan model 
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pembelajaran. Hal ini tidak lain ditujukan untuk mencapai tujuan pembelajaran 

yang telah direncanakan sebelumnya. Salah satu yang jadi pertimbangan dalam 

memilih dan menetapkan model pembelajaran, yaitu tingkat perkembangan siswa. 

Ketika guru mempertimbangkan tingkat perkembangan siswa, guru akan 

memahami apa saja yang dibutuhkan siswa untuk belajar pada usia 

perkembangannya. Manfaat yang diperoleh guru setelah memahami kebutuhan 

siswa, yaitu guru lebih mudah dalam merencanakan tujuan pembelajaran, bahan 

materi, dan prosedur yang akan digunakan dalam proses pembelajaran sesuai 

dengan karakteristik yang dimiliki siswa. 

Susanto (2013: 70) menjelaskan bahwa anak yang ada di sekolah dasar 

masih tergolong anak usia dini, terutama pada kelas rendah. Masa usia dini 

memang tergolong pendek, namun sangat penting dan memengaruhi kehidupan 

siswa di masa mendatang. Oleh karena itulah, pada masa usia ini, potensi yang 

dimiliki harus dikembangkan secara optimal. Anak usia sekolah dasar berada pada  

tahap operasional konkret, yaitu pada rentang usia 7-11 tahun. Ciri-ciri yang 

muncul pada rentang usia ini yaitu: anak mulai memandang dunia secara objektif, 

berpikir operasional, dapat mengklasifikasikan benda berdasarkan tingkatan, dapat 

menggunakan keterhubungan aturan, prinsip, dan hukum sebab-akibat, serta dapat 

memahami konsep substansi suatu benda (Susanto 2013: 79). 

Pada rentang usia sekolah dasar, siswa memiliki keunikan sendiri dalam 

melakukan aktivitasnya. Sumantri (2011: 6.3-4) menjelaskan bahwa karakteristik 

perkembangan siswa sekolah dasar terbagi menjadi empat macam, yaitu senang 

bermain, bergerak, bekerja secara kelompok, dan memeragakan sesuatu secara 
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langsung. Karakteristik tersebut, terjadi secara alamiah sejalan dengan usia siswa. 

Oleh karena itu, agar pembelajaran tetap berjalan dengan baik tanpa 

mengesampingkan karakteristik siswa, guru perlu memanfaatkan keaktifan dan 

tingkah laku siswa dalam proses pembelajaran. Dalam merencanakan sebuah 

pembelajaran, guru perlu menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan 

karakteristik materi dan kondisi siswa. Namun demikian, model pembelajaran 

yang digunakan, tentunya tidak dapat mencakup dan memenuhi semua 

karakteristik yang dimiliki siswa. Oleh karena itu, guru perlu merencanakan 

pembelajaran dengan matang. 

2.1.5 Pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Menurut Susanto (2013: 137), “IPS 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”. Pendapat yang lebih luas disampaikan oleh National Council for the 

Social Studies (NCSS) dalam Susanto (2013: 143), yang inti penjelasannya adalah 

pendidikan IPS merupakan suatu kajian terpadu dari ilmu-ilmu sosial dan ilmu 

kemanusiaan untuk meningkatkan kemampuan kewarganegaraan. Soewarso 

(2013: 1-5) menjelaskan bahwa kajian IPS cukup luas, meliputi gejala-gejala dan 

masalah manusia yang terjadi di masyarakat. Materi yang dipelajari dalam IPS 

cukup kompleks, yaitu mempelajari kehidupan manusia dan dunianya, namun dari 

kompleksitas tersebut, IPS membawa misi yang berat yaitu menjadikan manusia 

yang mampu berperan aktif dan bermakna bagi lingkungannya. 
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Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa IPS adalah suatu 

bidang studi yang di dalamnya membahas mengenai fenomena dan isu yang 

terjadi karena hubungan manusia dengan lingkungan fisik dan sosialnya. IPS 

masuk dalam mata pelajaran yang ada di tingkat dasar, yaitu SD dan SMP, namun 

pembahasannya masih terpadu, yang mencakup geografi, sejarah dan geografi. 

Pada tingkatan Sekolah Menengah Atas (SMA), pembelajaran IPS sudah terpisah 

berdasarkan disiplin ilmu yang dipelajari. Berkaitan dengan pembelajaran IPS, 

dalam mengimplementasikan IPS hendaknya berdasarkan realita dan kondisi 

sosial serta budaya yang ada di lingkungan siswa. Hal ini dimaksudkan agar apa 

yang dipelajari sesuai dengan kondisi yang ada dan melatih siswa untuk menelaah 

lingkungannya serta turut berperan serta di lingkungan tempat tinggalnya. 

Mata pelajaran IPS yang ada di sekolah dasar, tidak mencakup seluruh 

aspek disiplin ilmu yang ada pada kajian IPS, namun sebatas pada pembahasan 

materi dasar sejarah, geografi, dan ekonomi. Terdapat tiga hal pokok dimensi 

tujuan pembelajaran IPS di sekolah dasar menurut Susanto (2014: 13), yaitu 

pengembangan kemampuan berpikir siswa, nilai dan etika, serta tanggung jawab 

dan partisipasi sosial bagi siswa. Ketiga aspek tersebut dapat dijadikan sebagai 

acuan dalam pelaksanaan pembelajaran IPS, sehingga dalam penerapannya tidak 

menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. 

2.1.6 Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar 

Pembelajaran IPS di SD mengajarkan konsep-konsep inti dalam ilmu 

sosial untuk membentuk siswa menjadi warga negara yang baik (Susanto 2014: 

7). Lebih lanjut, Susanto (2014: 11) menjelaskan bahwa pendidikan IPS pada 
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dasarnya memiliki tugas untuk membantu pembentukan pribadi siswa yang melek 

dan peduli terhadap kondisi masyarakat saat ini. Selain itu, siswa diharapkan 

mampu menerapkan metode yang diadaptasi dari ilmu-ilmu sosial dalam 

memecahkan berbagai permasalahan yang ada di lingkungannya secara kritis. 

Secara garis besar, tujuan pembelajaran yaitu: pengembangan kemampuan 

berpikir siswa, nilai dan etika, serta tanggung jawab, dan partisipasi sosial. 

Pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) jenjang SD, tujuan 

pembelajaran IPS yaitu agar siswa memiliki kemampuan mengenal konsep yang 

berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya, berpikir logis, kritis 

dan memiliki rasa ingin tahu, memiliki komitmen dan kesadaran pada nilai sosial 

dan kemanusiaan, berkomunikasi dalam masyarakat majemuk mulai dari tingkat 

lokal hingga global (Susanto 2014: 32). Berdasarkan tujuan IPS tersebut, IPS 

sangat penting diajarkan kepada siswa, khususnya siswa SD. Oleh karena itu, 

untuk mencapai tujuan-tujuan pembelajaran IPS, perlu adanya pembelajaran yang 

tepat. Pemilihan strategi, teknik, pendekatan, dan model pembelajaran yang tepat 

memengaruhi tercapainya tujuan tersebut. Kunci keberhasilan pembelajaran IPS 

terletak pada guru dalam memahami karakteristik siswa, lingkungan, dan materi 

pembelajaran. 

Pembelajaran IPS di SD, bertujuan agar siswa berperan aktif dan positif 

dengan lingkungan lokal dan masyarakat luas. Peran yang dilakukan tentunya 

berkaitan dengan kegiatan siswa sehari-hari. Siswa dikenalkan dan dibimbing 

untuk menjadi masyarakat yang memiliki jiwa sosial dan berupaya ikut serta 

dalam memecahkan permasalahan sosial yang ada di lingkungan masyarakat. 
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Siswa menjadikan lingkungannya sebagai sumber belajar baik untuk memeroleh 

kemampuan intelektual, emosional, maupun keterampilan yang dibutuhkannya 

untuk menunjang kehidupan di masa mendatang. 

2.1.7 Karakteristik Materi Sejarah Uang 

Sejarah Uang termasuk dalam materi kelas III semester genap. Sejarah 

Uang merupakan kompetensi dasar tersendiri yang masuk dalam standar 

kompetensi kedua, yaitu mengenal jenis pekerjaan dan penggunaan uang. Materi 

Sejarah Uang disarikan dari dua buku sumber, yaitu Ilmu Pengetahuan Sosial 3 

untuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Kelas III (Nursa‟ban dan 

Rusmawan 2008: 61-5) dan Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD dan MI Kelas III 

(Sunarso dan Kusuma 2008: 93-100). Selain itu, untuk melengkapi materi Sejarah 

Uang, materi ditambahkan dari sumber lain dari internet yang masih memiliki 

relevansi dengan materi yang terdapat dalam buku ajar siswa. Alokasi waktu yang 

tersedia dalam pembelajaran materi Sejarah Uang yaitu 6 jam pelajaran. Tiap jam 

pelajaran dilaksanakan selama 35 menit. Dalam penelitian ini, pembelajaran 

dilakukan selama 2 kali pertemuan, sehingga tiap pertemuan dilakukan selama 3 

jam pelajaran atau 3 x 35 menit. 

Materi Sejarah Uang memiliki karakteristik, yaitu siswa dituntut untuk 

menguasai dan memahami konsep secara teoritis, namun dapat dikembangkan 

pada kemampuan sikap untuk penghargaan terhadap uang. Dalam materi Sejarah 

Uang, siswa akan mempelajari sejarah sebelum ada uang dan jenis-jenis uang 

yang beredar saat ini. Materi lain yang terdapat dalam Sejarah Uang, yaitu 

kegunaan uang. Pada materi kegunaan uang, siswa akan belajar tentang kegunaan 
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dan manfaat uang dalam kehidupan sehari-hari. Karakteristik lain yang ada pada 

materi Sejarah Uang yaitu bersifat abstrak, hal ini berakibat pada kebingungan 

siswa terhadap materi yang dipelajarinya, sehingga siswa cenderung mencari 

kesibukan lain agar tidak merasa bosan. 

Berdasarkan karakteristik materi Sejarah Uang yang telah dijelaskan, 

diperlukan penerapan model pembelajaran dan yang dapat membantu siswa dalam 

memahami materi yang bersifat abstrak dan memfokuskan siswa. Salah satu 

model pembelajaran yang dapat digunakan, yaitu model pembelajaran Probing-

Prompting, karena model ini menghendaki peran aktif siswa untuk menjawab 

pertanyaan guru dalam proses pembelajaran. Model pembelajaran ini juga dapat 

memfokuskan siswa pada proses pembelajaran, sehingga siswa tidak lagi merasa 

jenuh dan mencari kesibukan di luar proses pembelajaran. Model pembelajaran 

Probing-Prompting dapat diterapkan dalam pembelajaran Sejarah Uang, karena 

karakteristik yang ada pada model ini sesuai dengan karakteristik materi Sejarah 

Uang yang bersifat pemahaman konsep. 

2.1.8 Pembelajaran Aktif 

Pembelajaran aktif menurut Warsono dan Hariyanto (2013: 14), adalah 

pembelajaran yang menekankan pada pendekatan pembelajaran, yang 

menekankan pada keaktifan siswa dengan strategi pembelajaran berbasis siswa 

(student-centered learning). Pembelajaran aktif bisa dilakukan secara individual 

atau kelompok, bergantung pada penerapannya. Makna aktif tidak sebatas siswa 

harus bergerak dan melakukan aktivitas motorik saja. Siswa berpikir dan 

mengungkapkan pendapatnya juga termasuk dalam kategori aktif. Dalam 
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pembelajaran aktif, peran guru yang utama adalah sebagai fasilitator, yaitu guru 

berperan membantu siswa belajar dan memiliki keterampilan-keterampilan yang 

diperlukan dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Tugas pokok fasilitator antara 

lain: menilai siswa, merencanakan proses pembelajaran, mengimplementasikan 

rancangan pembelajaran, dan melaksanakan evaluasi pembelajaran. 

Uno dan Mohamad (2012: 76-7) menjelaskan bahwa suatu pembelajaran 

dikatakan aktif jika dalam pembelajaran tersebut terdapat kegiatan yang menuntut 

keaktifan siswa. Kegiatan siswa dalam pembelajaran aktif yaitu:  

(1) Pembelajaran berpusat pada siswa; (2) Berkaitan dengan 

kehidupan nyata; (3) Mendorong siswa berpikir tingkat tinggi; (4) 

Melayani karakteristik siswa yang beragam; (5) Terjadi komunikasi 

multi arah; (6) Menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar 

dan mempermudah siswa belajar; (7) Guru memantau proses 

belajar siswa dan memberikan umpan balik terhadap hasil belajar 

siswa. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengaktifkan 

siswa, salah satunya yaitu dengan memberika pertanyaan. 

2.1.9 Model Pembelajaran Probing-Prompting 

Menurut Huda (2014: 281), Probing-Prompting berasal dari kata probing 

dan prompting. Probing diartikan sebagai penyelidikan dan pemeriksaan, 

sedangkan prompting berarti mendorong atau menuntun. Jadi yang dimaksud 

model pembelajaran Probing-Prompting adalah pembelajaran yang dilakukan 

dengan pemberian pertanyaan-pertanyaan dari guru, yang sifatnya menuntun dan 

mengarahkan siswa untuk melakukan proses berpikir, dengan menghubungkan 

pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki siswa, dengan pengetahuan baru yang 

sedang dipelajari. 

Model pembelajaran Probing-Prompting berkaitan erat dengan 

pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada siswa selama proses 
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pembelajaran disebut probing question. Pertanyaan yang disampaikan kepada 

siswa, ditujukan untuk memotivasi dan memberikan isyarat kepada siswa dalam 

memahami serta menemukan jawaban dari permasalahan yang ada secara lebih 

mendalam. Jenis dan tingkat kesulitan pertanyaan disesuaikan dengan masing-

masing siswa. Menurut Jacobsen, Eggen, dan Kauchak (2009: 179-80), untuk 

menciptakan lingkungan yang dapat mendorong partisipasi dari seluruh siswa, 

dalam menyampaikan pertanyaan, hendaknya bukan pertanyaan yang memiliki 

jawaban tunggal, namun jenis pertanyaan yang dalam menemukan jawabannya, 

perlu uraian dan simpulan yang akurat. 

Proses kegiatan tanya jawab dalam pembelajaran, dilakukan dengan cara 

menunjuk siswa secara acak, sehingga setiap siswa mau tidak mau harus turut 

serta berpartisipasi aktif. Siswa setiap saat bisa ditunjuk untuk menjawab 

pertanyaan dari guru. Namun ketika pembelajaran hanya asal menunjuk siswa 

untuk menjawab memungkinkan suasana pembelajaran menjadi tegang. Oleh 

karena itu, dalam menyampaikan pertanyaan perlu cara dan memerhatikan 

karakteristik masing-masing anak (Ngalimun 2014: 165).  

Pada saat guru menunjuk salah satu siswa untuk menjawab pertanyaan 

namun jawaban yang disampaikan kurang tepat, maka guru membimbing siswa 

tersebut dengan mengajukan kata kunci yang membimbing siswa untuk 

menemukan jawabannya. Ketika jawaban siswa benar, namun kurang lengkap, 

guru menanyakan kembali kepada siswa untuk mendapatkan informasi yang lebih 

lengkap. Kegiatan guru membimbing siswa menemukan pengetahuannya lewat 

pertanyaan disebut proses prompting. 
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Pertanyaan yang sifatnya membimbing siswa dalam memecahkan suatu 

permasalahan sangat penting. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Wicke (2013), bahwa pembelajaran matematika yang menggunakan 

prompting question atau pertanyaan yang dapat membimbing siswa dalam 

menjawab suatu persoalan,efektif membantu siswa dalam mengembangkan 

keterampilan berpikir kritis. Pertanyaan yang bersifat membimbing siswa sangat 

diperlukan untuk siswa memahami materi matematika yang bersifat konseptual. 

Cara yang digunakan untuk mengefektifkan interaksi antara guru dan 

siswa, menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka (open-ended questions) 

digabungkan dengan pengajaran redirection atau pengulangan dalam 

mengarahkan siswa. Pertanyaan terbuka memungkinkan lebih dari satu jawaban 

yang benar. Pertanyaan deskriptif dan pertanyaan komparatif merupakan jenis 

pertanyaan terbuka yang mudah diajukan, dijawab dan melibatkan siswa secara 

aktif  

Pertimbangan lain yang perlu diperhatikan guru ketika menggunakan 

model pembelajaran Probing-Prompting yaitu waktu tunggu. Waktu tunggu 

adalah waktu yang disediakan guru kepada siswa setelah guru memberikan 

pertanyaan. Saat guru mengajukan suatu pertanyaan kepada siswa, tentu saja guru 

menginginkan siswa untuk berpikir. Oleh karena itu, perlu disediakan jeda waktu 

bagi siswa untuk mencari jawaban yang diharapkan guru. Lama atau tidaknya 

waktu tunggu yang diberikan, disesuaikan dengan tingkat kesulitan pertanyaan 

yang disampaikan oleh guru kepada siswa. Manfaat waktu tunggu menurut 

Jacobsen, Eggen, dan Kauchak (2009: 185), yaitu: meningkatnya partisipasi 
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dalam diskusi, meningkatnya alasan untuk mempertahankan jawaban, dan 

meningkatnya jawaban yang berdasarkan atas pemikiran. 

Langkah-langkah dalam menerapkan model pembelajaran Probing-

Prompting menurut Huda (2014: 282) yaitu: 

(1) Guru menghadapkan siswa pada situasi baru 

(2) Menunggu beberapa saat untuk memberikan kesempatan kepada 

siswa merumuskan jawaban baik individu maupun diskusi 

kelompok 

(3) Guru mengajukan persoalan yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran khusus atau indikator kepada seluruh siswa 

(4) Menunggu beberapa saat untuk memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk merumuskan jawaban atau melakukan diskusi kecil 

(5) Menunjuk siswa untuk mengemukakan jawaban 

(6) Guru menyuruh siswa lain yang tidak menerima pertanyaan untuk 

menanggapi jawaban siswa 

(7) Guru mengajukan pertanyaan akhir kepada siswa yang berbeda 

untuk mengetahui dan memastikan tujuan pembelajaran khusus 

atau indikator sudah dipahami siswa. 

Suatu model pembelajaran tentunya tidak dapat mengatasi semua aspek 

permasalahan pembelajaran. Suatu model pembelajaran pasti memiliki kelebihan 

dan kekurangan, begitu juga dengan model pembelajaran Probing-Prompting. 

Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Probing-Prompting bisa muncul 

dari model pembelajaran itu sendiri, suasana pembelajaran, maupun dari 

pelaksanaan model yang dilakukan oleh guru.  

2.1.9.1. Kelebihan Model Pembelajaran Probing-Prompting 

Shoimin (2014: 128-9) menjelaskan, kelebihan model pembelajaran 

Probing-Prompting, yaitu mendorong siswa berpikir aktif, memberi kesempatan 

kepada siswa meminta penjelasan dari guru, perbedaan pendapat antarsiswa dapat 

diarahkan oleh guru, pertanyaan dapat memusatkan perhatian siswa, melatih 
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keberanian siswa, komunikasi dapat terjadi multi arah, dan siswa dapat belajar 

mandiri. 

Kelebihan yang terdapat pada model pembelajaran Probing-Prompting, 

dapat dimaksimalkan dalam pembelajaran. Guru dapat memberikan dorongan 

pada siswa agar mau menyampaikan apa yang dia pikirkan, sehingga siswa dapat 

mengembangkan kemampuan menyampaikan pendapat pada orang lain. 

2.1.9.2. Kekurangan Model Pembelajaran Probing-Prompting 

Kekurangan model pembelajaran Probing-Prompting menurut Shoimin 

(2014: 129), yaitu jika jumlah siswa banyak membutuhkan waktu lama dalam 

proses pembelajaran, suasana kelas menjadi tegang, sulit membuat pertanyaan 

yang sesuai dengan kemampuan siswa, sulit merencanakan waktu secara tepat, 

dan dapat menghambat kemampuan berpikir siswa apabila guru kurang kompeten. 

Kekurangan yang ada pada model pembelajaran Probing-Prompting, dapat 

diminimalkan dengan pembawaan guru dalam melaksanakan pembelajaran. agar 

siswa tidak terlalu tegang, guru dapat mengantisipasi dengan memberikan 

candaan atau lelucon yang dapat mencairkan suasana kelas. Sedangkan untuk 

mengefektifkan waktu, guru dapat menyederhanakan model pembelajaran dengan 

memberlakukan kelompok satu tempat duduk, sehingga tidak harus seluruh siswa 

mendapatkan pertanyaan. Selain itu, agar pembelajaran dapat mencapai tujuan 

yang diinginkan, guru harus merencanakan pembelajaran dengan matang. 

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi atau hubungan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti antara lain:  
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(1) Swarjana, dkk (2013) dari Universitas Pendidikan Ganesha berjudul 

“Pengaruh Model Pembelajaran Probing-Prompting terhadap Hasil 

Belajar IPA Siswa Kelas V di SD Negeri 1 Sebatu”. Hasil penelitian 

diketahui, dari rentang nilai antara 0 sampai dengan 30, rata-rata yang 

diperoleh oleh kelas eksperimen adalah 23,13 masuk dalam kriteria 

sangat tinggi, sedangkan kelas kontrol memeroleh rata-rata 17,38 masuk 

dalam kriteria sedang. 

(2) Rukmini (2014) dari Universitas Pendidikan Indonesia dengan judul 

“Peningkatan Hasil Belajar Siswa dengan Menggunakan Model 

Pembelajaran Probing Prompting pada Mata Pelajaran Matematika di 

Kelas III Sekolah Dasar Negeri Bandung Kulon Kecamatan Astana 

Anyar Kota Bandung”. Hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut 

yaitu dengan menerapkan model pembelajaran probing-prompting, 

terjadi peningkatan hasil dan aktivitas belajar pada mata pelajaran 

matematika. Hal ini diketahui dari data pada siklus pertama nilai rata-rata 

hasil belajar siswa 30,30%, sedangkan pada siklus kedua mencapai 

63,64%. Hasil lainnya yaitu data observasi pada partisipasi dan aktivitas 

belajar siswa pada siklus pertama yaitu 66,67%, sedangkan pada siklus 

kedua mencapai 83,33%.  

(3) Rahmawati (2010) dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan judul 

“Model Pembelajaran Probing-Prompting Sebagai Upaya untuk 

Meningkatkan Motivasi dan Prestasi belajar Matematika di Kelas VIII C 

SMP N 5 Sleman”. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini, yaitu 
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terjadi peningkatan motivasi dan prestasi belajar siswa setelah 

menerapkan model pembelajaran Probing-Prompting. Pada prasiklus, 

motivasi belajar siswa 64,5 dalam kategori sedang, pada siklus pertama, 

motivasi belajar siswa 69,875 dalam kategori tinggi, dan pada siklus 

kedua, motivasi belajar siswa menjadi 75,625 dalam kategori tinggi. 

Selain itu, rata-rata prestasi belajar siswa terjadi peningkatan, yaitu pada 

siklus pertama 85,47 menjadi 93,94 pada siklus kedua. 

(4) Hidayatullah, Raga, dan Mahadewi (2014) dari Universitas Pendidikan 

Ganesha yang berjudul “Pengaruh Model Probing-Promting terhadap 

Kemampuan Berpikir Kritis Siswa pada Mata Pelajaran IPA Kelas V”. 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu terjadi perbedaan 

kemampuan berpikir kritis pada mata pelajaran IPA antara yang 

mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran Probing-Prompting 

dan yang mengikuti pembelajaran dengan model konvensional. Rata-rata 

skor yang diperoleh siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model 

Probing-Prompting mencapai 58,70 pada kategori tinggi, sedangkan pada 

model pembelajaran konvensional yaitu 44,58 pada kategori sedang. 

(5) Sulistiyono (2011) dari Universitas Negeri Semarang yang berjudul 

“Penggunaan Model Pembelajaran Probing-Prompting Sebagai Upaya 

untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas X.5 pada Mata Pelajaran 

Sejarah Kelas X di SMA N 1 Bangsri Kabupaten Jepara Tahun Ajaran 

2010/201”. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini yaitu terjadi 

peningkatan hasil belajar siswa pada materi sejarah setelah menerapkan 
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model pembelajaran Probing-Prompting. Hal ini diketahui dari nilai rata-

rata siswa pada siklus pertama 64,95 meningkat pada siklus kedua 

menjadi 75,075. 

(6) Critelli dan Tritapoe (2010) dengan judul “Effective Questioning 

Techniques to Increase Class Participation”. Hasil penelitian tersebut,  

membuktikan bahwa penggunaan pertanyaan yang tepat, dapat 

meningkatkan keaktifan siswa dan menjalin komunikasi yang efektif 

dengan siswa. Pertanyaan yang digunakan bisa beragam, disesuaikan 

dengan kondisi dan respon yang diberikan siswa. 

Berdasarkan penelitian relevan yang telah dijabarkan tersebut, terdapat 

persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian 

yang sudah ada. Pada penelitian pertama sampai kelima, memiliki persamaan, 

yaitu meneliti penggunaan model pembelajaran Probing-Prompting dalam 

pembelajaran. Perbedaannya yaitu pada penelitian pertama sampai keempat 

menerapkan pada mata pelajaran eksak, yaitu matematika dan IPA. Sedangkan 

penulis menerapkannya pada mata pelajaran noneksak, yaitu IPS, sama halnya 

pada penelitian kelima. 

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Critelli dan Tritapoe meneliti 

tentang pembelajaran aktif. Penelitian ini menggunakan berbagai jenis pertanyaan 

yang dapat meningkatkan aktivitas dan intensitas komunikasi antara guru dan 

siswa. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model pembelajaran yang 

berisi pertanyaan untuk menggali dan membimbing siswa dalam menemukan 

informasi dan pengetahuannya. 
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2.3 Kerangka Berpikir 

Pada kurikulum 2006 atau KTSP, mata pelajaran IPS merupakan salah 

satu mata pelajaran yang wajib diajarkan di tingkat sekolah dasar. Bahasan dan 

topik yang dipelajari dalam mata pelajaran IPS sangat luas, meliputi gejala-gejala 

dan masalah kehidupan manusia di masyarakat. Manusia dalam menjalankan 

aktivitas kesehariannya, tidak dapat terlepas dengan interaksi, baik interaksi 

dengan sesama manusia maupun dengan makhluk hidup lain yang ada di 

lingkungan tempat tinggalnya. Oleh karena itu, manusia perlu menyesuaikan diri 

dan beradaptasi dengan lingkungannya, sehingga mampu untuk mengenali  

kondisi masyarakat dan mengatasi masalah yang muncul dalam kehidupannya. 

Pelaksanaan pembelajaran di sekolah, tentunya memiliki tujuan yang 

dikehendaki. Tujuan utama pembelajaran IPS di SD, yaitu mengembangkan 

potensi siswa agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, 

memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan ketimpangan yang terjadi, dan 

terampil mengatasi masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa mata pelajaran IPS sangat 

penting diajarkan kepada siswa.  

Pelakasanaan pembelajaran IPS seringkali tidak sesuai dengan apa yang 

diharapkan. Hal ini diketahui dari proses pembelajaran yang dilaksanakan di SD 

Negeri Kepandean 3 Kabupaten Tegal. Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru 

masih menggunakan model pembelajaran konvensional, yaitu pembelajaran yang 

menekankan penggunaan ceramah dan penugasan. Hal ini mengakibatkan tingkat 

kejenuhan siswa menjadi tinggi dan siswa kurang berperan aktif dalam 



34 

 

 

 

pembelajaran. Model pembelajaran Probing-Prompting dapat dijadikan alternatif  

untuk memperbaiki pembelajaran IPS. Dengan model pembelajaran ini, siswa 

akan terlibat secara aktif dalam pembelajaran. 

Penelitian eksperimen ini, menguji apakah model pembelajaran Probing-

Prompting efektif diterapkan dalam mata pelajaran IPS materi Sejarah Uang pada 

siswa kelas III SD Negeri Kepandean 3 Kabupaten Tegal atau sebaliknya. 

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada bagan berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir 

Pembelajaran IPS Materi Sejarah Uang di 

Kelas III SD Negeri Kepandean 3 

Kabupaten Tegal 

Kelas Eksperimen 

Menggunakan model 

pembelajaran Probing-Prompting 

Kelas Kontrol 

Menggunakan model 

pembelajaran konvensional 

Hasil Belajar Hasil Belajar 

Dibandingkan 

Hasil yang didapatkan: 

1. Ada tidaknya perbedaan hasil belajar IPS materi Sejarah Uang 

antara kelas yang menerapkan model pembelajaran Probing-

Prompting dan kelas yang menerapkan model pembelajaran 

konvensional 

2. Lebih baik atau tidaknya hasil belajar IPS materi Sejarah Uang 

antara kelas yang menerapkan model pembelajaran Probing-

Prompting dan yang menerapkan model pembelajaran 

konvensional 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir penelitian, dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

a. Ho1 : Tidak ada perbedaan hasil belajar IPS materi Sejarah Uang pada 

siswa kelas III antara yang menerapkan model pembelajaran 

Probing-Prompting dan yang menerapkan model pembelajaran 

konvensional 

Ho1  :  µ1 = µ2 

 Ha1 : Ada perbedaan hasil belajar IPS materi Sejarah Uang pada siswa 

kelas III antara yang menerapkan model pembelajaran 

Probing-Prompting dan yang menerapkan model pembelajaran 

konvensional 

Ha1  :   µ1 ≠ µ2 

b. Ho2 : Hasil belajar IPS materi Sejarah Uang siswa kelas III yang 

menerapkan model pembelajaran Probing-Prompting tidak 

lebih baik daripada yang menerapkan model pembelajaran 

konvensional  

Ho2  :  µ1 ≤ µ2 

 Ha2 : Hasil belajar IPS materi Sejarah Uang siswa kelas III yang 

menerapkan model pembelajaran Probing-Prompting lebih 

baik daripada yang menerapkan model pembelajaran 

konvensional 

Ha2  :   µ1 > µ2 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

Pada bagian ini, akan dijelaskan mengenai desain penelitian, waktu dan 

tempat penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, uji kesamaan rata-rata, 

data hasil penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, serta teknik 

analisis data. 

3.1 Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian eksperimen. Penelitian 

eksperimen termasuk dalam metode penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono 

(2011: 109), metode penelitian eksperimen merupakan metode penelitian yang 

digunakan untuk  mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam 

kondisi yang terkendalikan. Salah satu ciri khas dari penelitian eksperimen, yaitu 

perlu adanya kelompok kontrol sebagai pembanding dari perlakuan yang 

diterapkan. Kelompok yang digunakan, baik kelompok eksperimen maupun 

kelompok kontrol, harus memiliki karakteristik yang sama atau disamakan 

(Sukmadinata 2012: 196). Menurut Gay (1981) dalam Emzir (2013: 64), dalam 

penelitian eksperimen peneliti paling sedikit memanipulasi satu variabel,  

mengontrol variabel lain yang relevan, dan mengobservasi pengaruhnya terhadap 

variabel terikat. 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu quasi 

experimental. Desain penelitian ini merupakan pengembangan dari true 

experimental design.  Desain ini dipilih karena  sulitnya mendapatkan kelompok
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kontrol yang dapat mengontrol sepenuhnya variabel pengganggu yang muncul 

selama proses penelitian (Sugiyono 2011: 116). Bentuk desain yang digunakan 

dalam penelitian ini, yaitu nonequivalent control group design. Pada desain ini, 

kelompok eksperimen dan kontrol tidak dipilih secara acak atau random. 

Gambaran desain tersebut, yaitu sebagai berikut. 

 

  

Gambar 3.1 Desain Nonequivalent Control Group 

Keterangan: 

O1 : keadaan awal kelas eksperimen 

O3 : keadaan awal kelas kontrol 

X : perlakuan yang diberikan, yaitu model Probing-Prompting 

O2 : hasil penilaian kelas eksperimen setelah menerima perlakuan 

O4 : hasil penilaian kelas kontrol tanpa perlakuan 

(Sugiyono 2011: 118) 

Pada konsep desain tersebut, dapat dijabarkan bahwa dalam penelitian 

yang dilaksanakan terdapat dua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kontrol. 

Sebelum dilaksanakan pembelajaran, baik pada kelas kontrol maupun eksperimen 

dilakukan tes awal (O1 dan O3). Tes awal dilakukan untuk mengetahui 

kemampuan awal pada kedua kelas. Setelah dilakukan tes awal, selanjutnya 

penulis melakukan pembelajaran IPS  materi Sejarah Uang di kelas eksperimen 

dan kontrol. Setelah melaksanakan pembelajaran di kedua kelas, selanjutnya pada 

kelas eksperimen dan kontrol dilakukan tes akhir untuk mengetahui apakah ada 

O1 X O2 

O3  O4 
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perbedaan hasil belajar antara kelas eksperimen dan kontrol. Pada kelas 

eksperimen menggunakan model pembelajaran Probing-Prompting, sedangkan 

pada kelas kontrol menggunakan pembelajaran konvensional. Untuk mengetahui 

pengaruh model pembelajaran eksperimen terhadap hasil belajar IPS materi 

Sejarah Uang di SD Negeri Kepandean 3 Kabupaten Tegal, yaitu menggunakan 

rumus (O2 – O1) – (O4 – O3) (Sugiyono 2011: 118). 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu kuantitatif eksperimen quasi 

experimental design menggunakan bentuk nonequivalent control group design. 

Data penelitian yang digunakan, yaitu data kuantitatif guna menerangkan hasil 

belajar siswa setelah mendapatkan perlakuan model pembelajaran Probing-

Prompting yang dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional. 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Pelaksanaan penelitian dimulai bulan Januari hingga Mei 2015. 

Pelaksanaan penelitian diawali pada bulan Januari dengan mengajukan judul 

penelitian kepada dosen pembimbing dan dilanjutkan dengan penyusunan 

proposal penelitian sampai bulan Februari. Setelah proposal selesai, dilanjutkan 

pada seminar proposal yang dilaksanakan pada awal bulan Maret. Setelah 

proposal diseminarkan, selanjutnya dilakukan revisi proposal penelitian. Setelah 

proposal penelitian disetujui oleh ketiga dosen penguji, dilanjutkan dengan 

pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan mulai akhir bulan Maret hingga 

pertengahan bulan April. Pada pertengahan bulan April, penulis melakukan 

pengolahan dan analisis data, serta penyusunan laporan penelitian dengan 
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bimbingan dari dosen pembimbing. Setelah laporan penelitian selesai, kemudian 

diajukan pada sidang skripsi atau pengujian hasil penelitian. 

Tempat yang digunakan untuk penelitian, yaitu SD Negeri Kepandean 3 

Kabupaten Tegal. Kelas yang digunakan untuk penelitian yaitu kelas III A dan B, 

karena semua kelas di SD Kepandean merupakan kelas paralel. Kelas yang dipilih 

menjadi kelas eksperimen, yaitu kelas III A, sedangkan kelas yang dipilih sebagai 

kelas kontrol yaitu kelas III B. Kedua kelas yang digunakan dalam penelitian ini, 

sudah memenuhi persyaratan yang terdapat dalam penelitian eksperimen. 

Persyaratan tersebut akan dijelaskan pada bagian uji kesamaan rata-rata. 

3.3 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian disimpulkan (Sugiyono, 2013: 119). Sementara itu, 

menurut Riduwan (2011: 11), “sampel adalah bagian dari populasi yang 

mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti”. 

3.3.1. Populasi 

Jenis populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu populasi terbatas, 

karena jumlahnya sudah diketahui secara pasti. Populasi terbatas mempunyai 

sumber data yang jelas batasnya secara kuantitatif, sehingga dapat dihitung 

jumlahnya (Riduwan 2011: 55). Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa 

kelas III A dan B SD Negeri Kepandean 3. Jumlah populasinya yaitu 61 siswa 

yang terdiri dari 30 siswa kelas III A dan 31 siswa kelas III B. 
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Kelas yang digunakan dalam penelitian ini, sudah memenuhi persyaratan 

dalam penelitian eksperimen, karena merupakan kelas yang memiliki kondisi 

lingkungan, kemampuan, dan tenaga pendidik yang relatif sama. Hal ini karena 

kedua kelas merupakan kelas paralel yang ada di SD Negeri Kepandean 3. 

Kemampuan awal kedua kelas relatif sama, yang dibuktikan dengan hasil uji 

kesamaan rata-rata menggunakan nilai tes awal pada  mata pelajaran IPS materi 

Sejarah Uang. Selanjutnya daftar populasi di kedua kelas, dapat dilihat pada 

lampiran 1 dan 2. 

3.3.2. Sampel 

Penelitian yang dilakukan, merupakan penelitian sampel. Arikunto (2010: 

174) berpendapat, bahwa sampel merupakan sebagian atau wakil dari suatu 

populasi yang diteliti. Selaras dengan penjelasan tersebut, Sugiyono (2011: 120) 

menjelaskan, bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut. Berdasarkan pendapat para ahli, dapat 

disimpulkan bahwa sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki 

karakteristik tertentu yang akan dijadikan subjek penelitian. Sampel yang diambil 

dari sebuah populasi harus benar-benar representatif, karena sampel yang 

digunakan, akan digeneralisasikan kedalam populasi yang digunakan dalam 

penelitian. 

Pengambilan sampel yang representatif, dilakukan dengan teknik sampel 

yang tepat. Teknik sampel menurut Riduwan (2011: 57-8) adalah “suatu cara 

mengambil sampel yang representatif dari populasi. Teknik sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini, yaitu teknik probability sampling dengan cara 
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mengambil sampel menggunakan proportionate stratified random sampling. 

Teknik sampling ini, yaitu cara untuk mengambil sampel dari suatu populasi 

secara acak dengan memperhatikan strata secara proporsional (Sugiyono 2011: 

123).  

Teknik penentuan sampel, disesuaikan dengan data awal dan tujuan yang 

dikehendaki. Jumlah populasi yang digunakan dalam penelitian ini sudah 

diketahui, yaitu 61. Rumus yang dapat digunakan untuk mendapatkan sampel dari 

suatu populasi yang sudah diketahui jumlahnya, yaitu rumus dari Taro Yamane 

berikut ini: 

   
 

      
 

Keterangan:  

n : jumlah sampel 

N : jumlah populasi 

d : presisi yang ditetapkan 

(Riduwan dan Akdon 2013: 249). 

Berdasarkan rumus tersebut, dengan menggunakan taraf kesalahan 5% 

diperoleh penghitungan sebagai berikut: 

   
  

           
 

Jadi, dari populasi sebanyak 61 siswa, dapat diketahui sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu 53 siswa. Selanjutnya untuk mengetahui 

sampel pada tiap kelas atau strata agar besarannya proporsional, menggunakan 

rumus alokasi proporsional sebagai berikut: 
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Keterangan: 

ni : jumlah sampel menurut strata 

n : jumlah sampel seluruhnya 

Ni : jumlah populasi menurut strata 

N : jumlah populasi seluruhnya 

(Riduwan dan Akdon 2013: 250). 

Setelah melakukan penghitungan menggunakan rumus tersebut, dari 30 

siswa di kelas III A, diperoleh sampel sebanyak 26 siswa. Selanjutnya dari 31 

siswa di kelas III B, diperoleh sampel sebanyak 27 siswa. Pengambilan sampel 

pada setiap kelas menggunakan cara undian, yaitu peneliti menulis nama setiap 

siswa pada masing-masing lembar kertas, kemudian dibuat gulungan dan 

dimasukkan dalam gelas yang ditutup rapat menggunakan plastik dan  diberi 

sedikit lubang untuk mengundi gulungan nama yang dibuat. Gulungan diundi 

sampai dengan jumlah sampel yang dicari sudah terpenuhi. Kemudian, sampel 

yang digunakan untuk penelitian yaitu nama-nama siswa yang keluar dari lubang 

kecil tersebut sebanyak yang ditetapkan. Daftar nama siswa yang dijadikan 

sampel pada kedua kelas, dapat dilihat pada lampiran 3 dan 4. 

3.4 Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2011: 64), variabel penelitian adalah suatu atribut atau 

sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai karakteristik dan 

variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan disimpulkan. 
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Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu satu 

variabel independen (variabel bebas) dan satu variabel dependen (variabel terikat). 

Variabel independen disebut juga variabel bebas. Menurut Sugiyono 

(2011: 64), variabel independen adalah variabel yang memengaruhi atau menjadi 

sebab terjadinya perubahan atau munculnya variabel dependen. Dalam penelitian 

ini, yang dijadikan sebagai variabel independen yaitu penerapan model Probing-

Prompting. 

Variabel dependen disebut juga variabel terikat. Menurut Sugiyono (2011: 

64), variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi dan terjadi perubahan 

karena adanya variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu 

hasil belajar materi Sejarah Uang pada siswa kelas III SD Negeri Kepandean 3 

Kabupaten Tegal. 

3.5 Uji Kesamaan Rata-Rata 

Salah satu syarat dalam penelitian eksperimen, yaitu kemampuan awal 

kelas yang digunakan sebagai populasi harus sama atau relatif sama. Untuk 

mengetahui kemampuan awal kedua kelas sama atau tidak, perlu dilakukan uji 

kesamaan rata-rata. Dalam penelitian ini, pengujian kesamaan rata-rata kedua 

kelas menggunakan data nilai tes awal pada mata pelajaran IPS materi Sejarah 

Uang. Data nilai tes awal digunakan dengan pertimbangan bahwa data ini 

merupakan data terbaru nilai siswa. 

Pengujian kesamaan rata-rata kedua kelas menggunakan analisis empiris 

dan statistik. Pengujian kesamaan rata-rata kelas eksperimen dan kontrol secara 

empiris dilakukan dengan membandingkan  nilai tes awal antara kelas eksperimen 
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dan kontrol. Apabila selisih kedua nilai kurang dari 3, dapat dikatakan 

kemampuan rata-rata kedua kelas relatif sama. Pengujian kesamaan rata-rata 

antara kelas eksperimen dan kontrol secara statistik, menggunakan program 

Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 20 dengan rumus one 

sample t test. Data pengujian kesamaan rata-rata kelas eksperimen dan kontrol 

secara empiris dan statistik, dapat dilihat pada Tabel 3.1 dan 3.2 berikut. 

Tabel 3.1 Penghitungan Uji Kesamaan Secara Empiris 

Data 
Kelas 

Eksperimen 

Kelas 

Kontrol 
Selisih 

Rata-rata Nilai Tes Awal 45,00 47,04 2,04 

Tabel 3.2 Penghitungan Uji Kesamaan Secara Statistik 

One-Sample Test 

  

Test Value = 45 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Nilai .808 26 .426 2.037 -3.16 7.22 

Berdasarkan data pengujian kesamaan rata-rata antara kelas eksperimen 

dan kontrol secara empiris pada Tabel 3.1, dapat disimpulkan kemampuan awal 

antara kelas eksperimen dan kontrol relatif sama. hal ini karena selisih nilai kedua 

kelas2,04 atau kurang dari 3,00. Selanjutnya pengujian secara statistik 

menggunakan rumus one sample t test. Berdasarkan Tabel 3.2, diketahui nilai 
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thitung  sebesar 0,808. Nilai thitung yang didapatkan, dikonsultasikan dengan ttabel 

pada tabel t. Diketahui, nilai ttabel pada α = 0,05 (uji 2 sisi) dan df = 26, yaitu 

2,056. Jika –ttabel  ≤ thitung ≤ ttabel, maka dinyatakan tidak ada perbedaan yang 

signifikan pada kedua kelas (Priyatno 2012: 74). Nilai thitung < ttabel (0,808 < 

2,056). Artinya, secara statistik kemampuan awal kelas eksperimen dan kontrol 

tidak ada perbedaan yang signifikan atau relatif sama. Berdasarkan uraian 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa kedua kelas memiliki kemampuan awal yang 

relatif sama, baik secara empiris maupun statistik. Oleh karena itu, penelitian 

dapat dilaksanakan. 

3.6 Data Hasil Penelitian 

Data penelitian diperlukan untuk mendukung penelitian yang dilakukan 

sebelum dilakukan analisis data. Data dalam penelitian ini meliputi: daftar nama 

siswa, data nilai tes awal materi Sejarah Uang, dan data hasil belajar siswa kelas 

III pada materi Sejarah Uang. 

3.6.1. Daftar Nama Siswa 

Dalam penelitian ini, penulis membutuhkan daftar nama siswa. Daftar 

nama siswa digunakan untuk mengetahui nama-nama siswa yang ada di kelas 

eksperimen dan kontrol, sehingga mempermudah penulis untuk mengenali siswa 

dan mempermudah dalam proses penelitian. 

3.6.2. Data Nilai Tes Awal Materi Sejarah Uang 

Data nilai tes awal materi Sejarah Uang siswa, digunakan untuk 

mengetahui kemampuan awal siswa kelas eksperimen dan kontrol sebelum 
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pelaksanaan pembelajaran. Nilai tes awal diperoleh dari pelaksanaan tes awal 

yang dilakukan sebelum pembelajaran di kedua kelas. Nilai ini juga digunakan 

sebagai pembanding dalam pengujian hipotesis kedua secara empiris.  

3.6.3. Data Nilai Hasil Belajar Materi Sejarah Uang 

Data nilai hasil belajar siswa pada materi Sejarah Uang digunakan dalam 

pengujian hipotesis. Nilai hasil belajar siswa di kelas eksperimen dan kontrol, 

nantinya akan dibandingkan untuk mengrtahui apakah model pembelajaran 

Probing-Prompting yang diterapkan di kelas eksperimen lebih efektif daripada 

model pembelajaran konvensional yang diterapkan di kelas kontrol pada 

pembelajaran Sejarah Uang. 

3.7 Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Riduwan (2011: 69), teknik pengumpulan data adalah cara yang 

digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam 

penelitian. Teknik pengumpulan data yang sering digunakan, yaitu wawancara, 

angket, pengamatan, tes, dan dokumentasi. Sugiyono (2011: 308) berpendapat 

bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian. Hal ini karena tujuan utama dalam suatu penelitian yaitu mendapatkan 

data. Teknik pengumpulan data yang digunakan, disesuaikan dengan data-data 

yang dibutuhkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu: wawancara, dokumentasi, observasi, tes, dan angket.  

3.7.1. Wawancara 

Menurut Sugiyono (2011: 188), wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan 
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diteliti dan mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik 

wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak 

terstruktur adalah wawancara yang bebas, yaitu penulis tidak menggunakan 

pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk 

mendapatkan data yang dibutuhkan.  

Pedoman wawancara yang digunakan dalam wawancara tidak terstruktur 

berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan (Sugiyono 2011: 191). 

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan permasalahan yang ada dalam kelas 

yang dijadikan sebagai fokus penelitian. Wawancara telah dilakukan pada Selasa, 

13 Januari 2015 dengan guru kelas III SD Negeri Kepandean 3. 

3.7.2. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti,notulen rapat, legger, 

agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2013: 274). Bentuk dari dokumen bisa berupa 

tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono 2011: 

326). Teknik dokumentasi dalam penelitian ini, digunakan untuk memeroleh data 

secara langsung dari objek penelitian. dokumentasi dalam penelitian ini digunakan 

untuk memeroleh daftar nama siswa kelas III SD Negeri Kepandean 3 dan silabus 

mata pelajaran IPS kelas III pada semester genap. Selain itu, dokumentasi juga 

digunakan untuk mengambil gambar dan merekam video pelaksanaan 

pembelajaran. 

3.7.3. Observasi 

Menurut Riduwan (2011: 76), observasi merupakan kegiatan pengamatan 

secara langsung pada objek penelitian yang ditujukan untuk melihat dari dekat 
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kegiatan yang dilakukan. Observasi dapat dilakukan ketika jumlah responden 

yang diamati tidak terlalu banyak. Menurut Sugiyono (2014: 145), berdasarkan 

proses pelaksanaannya observasi dibedakan menjadi dua, yaitu teknik observasi 

partisipan dan nonpartisipan. 

Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi 

nonpartisipan. Hal ini dipilih karena penulis tidak terlibat secara langsung dengan 

aktivitas orang-orang yang sedang diamati, penulis hanya sebagai pengamat. 

Observasi dilakukan untuk mengamati pelaksanaan pembelajaran di kelas 

eksperimen dan kontrol. Observasi dilakukan untuk mengetahui, apakah proses 

pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah pelaksanaan masing-masing model 

atau tidak. Observasi dilakukan oleh guru pada masing-masing kelas yang 

digunakan untuk penelitian menggunakan lembar pengamatan model yang telah 

dibuat sebelumnya. 

3.7.4. Tes 

Tes yang selama ini kita ketahui, sangat diidentikkan dengan ujian. 

Arikunto (2010: 193) menjelaskan “tes adalah serangkaian pertanyaan atau latihan 

yang digunakan untuk mengukur keterampilan pengetahuan, inteligensi, 

kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok”. Pelaksanaan 

tes dilakukan sebanyak dua kali, yaitu tes awal dan akhir dengan menggunakan 

instrumen yang sama. Hal ini dilakukan selain karena bentuk desain yang 

digunakan mensyaratkan adanya tes awal dan akhir, juga untuk membandingkan 

kemampuan siswa sebelum dan sesudah dilakukan pembelajaran. 
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Tes awal adalah jenis tes yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana 

materi atau bahan pelajaran yang akan diajarkan telah dapat dikuasai siswa. Tes 

akhir adalah tes yang ditujukan untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil belajar 

siswa setelah pelaksanaan pembelajaran (Sudijono 2012: 69-70). Bentuk tes yang 

digunakan yaitu bentuk tes objektif pilihan ganda sebanyak 20 soal yang terdiri 

dari empat alternatif jawaban pada tiap soal. Bentuk tes pilihan ganda dipilih 

karena memiliki kelebihan seperti: dapat mencakup materi yang luas, lebih 

bersifat objektif, mudah dalam melakukan penskoran, serta lebih mudah dan cepat 

dikoreksi. 

3.7.5. Angket 

Angket sering juga disebut kuesioner. Angket adalah teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis pada orang yang akan diukur atau responden untuk dijawab 

sesuai dengan apa yang responden pikirkan. Menurut Sudijono (2012: 85), angket 

dapat digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa pada ranah afektif.  

Menurut Riduwan (2011: 71-2), angket terbagi menjadi dua jenis, yaitu 

angket terbuka dan tertutup. Angket terbuka adalah angket yang disajikan dalam 

bentuk sederhana, sehingga responden bebas mengisikan angket sesuai 

kehendaknya. Sementara itu, angket tertutup adalah angket yang disajikan dalam 

bentuk sedemikian rupa, sehingga responden tinggal memilih salah satu alternatif 

jawaban yang disediakan. Pada penelitian ini, penulis menggunakan angket 

tertutup dengan responden siswa.  



50 

 

 

 

3.8 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yaitu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena 

alam atau sosial yang diamati (Sugiyono 2014: 102). Sementara itu, Riduwan 

(2011: 78-9) berpendapat, bahwa instrumen merupakan alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data mengukur nilai variabel yang akan diteliti. Jadi dapat 

disimpulkan, bahwa instrumen merupakan alat yang digunakan untuk mengukur 

nila suatu variabel yang akan diteliti. Instrumen yang digunakan dalam penelitian 

ini berupa instrumen tes dan nontes. 

3.8.1. Instrumen Tes 

Instrumen tes digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa pada ranah 

kognitif. Instrumen tes yang digunakan dalam penelitian ini yaitu soal-soal tes 

dalam bentuk pilihan ganda. Pembuatan soal-soal tes pilihan ganda didasarkan 

pada kompetensi dasar materi yang diajarkan. Kompetensi dasar yang telah 

dipilih, selanjutnya dijabarkan menjadi indikator soal dalam bentuk kisi-kisi soal. 

Indikator soal yang dibuat, disesuaikan dengan silabus utuh dan silabus 

pembelajaran yang telah dikembangkan. Silabus utuh dan pengembangannya 

dapat dilihat pada lampiran 5, 6, dan 7. 

Soal tes yang digunakan dalam penelitian ini, berbentuk pilihan ganda 

sejumlah 20 soal dengan empat alternatif pilihan jawaban. Masing-masing soal 

yang dijawab benar, mendapatkan skor 1 dan mendapatkan skor 0 jika soal 

dijawab salah. Sebelum instrumen digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa, 

terlebih dahulu instrumen tersebut dibuat paralel yang setara cakupan materi dan 

tingkat kesukarannya. Setelah instrumen dibuat paralel, instrumen diujicobakan 
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kepada siswa di luar sampel. Uji coba ini dimaksudkan untuk memeroleh 

instrumen soal yang valid dan reliabel. Menurut Arikunto (2010: 211), instrumen 

penelitian yang baik harus memenuhi dua persyaratan penting yaitu valid dan 

reliabel. Setelah instrumen soal diujicobakan, selanjutnya dilakukan uji prasyarat 

instrumen dan analisis butir soal. Dalam penelitian ini, uji coba dilaksanakan di 

kelas III SD Negeri Debong Lor Kota Tegal. Sebelum dilakukan uji coba soal, 

terlebih dahulu dilaksanakan pembelajaran tentang materi Sejarah Uang. 

Soal yang dibutuhkan dalam penelitian ini berjumlah 20dan diparalelkan 

menjadi 40 soal dengan bentuk dan tingkat kesukaran sama. Kisi-kisi dan soal uji 

coba dapat dilihat pada lampiran 8 dan 9. Sebelum instrumen soal diujicobakan 

kepada siswa kelas III SD Negeri Debong Lor, soal terlebih dahulu di telaah oleh 

tim ahli untuk diuji validitas logisnya. Instrumen soal yang telah selesai divalidasi 

dan dilakukan perbaikan serta mendapatkan rekomendasi untuk diujicoba, penulis 

melakukan uji coba soal. Setelah instrumen soal selesai diujicoba, selanjutnya 

dilakukan analisis butir soal mulai dari validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, 

dan daya pembeda soal. 

3.8.2. Uji Validitas Instrumen 

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

menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen yang digunakan. 

Instrumen yang baik memiliki tingkat kevalidan yang tinggi, sedangkan instrumen 

yang kurang baik tingkat kevalidannya rendah. Sugiyono (2011: 168) menjelaskan 

bahwa “valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa 

yang seharusnya diukur”. Dengan menggunakan instrumen yang valid, diharapkan 
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hasil yang didapatkan dari penelitian ini juga valid. Validitas sebuah alat tes dapat 

diketahui dari hasil pemikiran dan pengalaman (Arikunto 2012: 65). 

Langkah pertama yang dilakukan dalam uji validitas, yaitu uji validitas 

logis yang akan memberitahu hasil pemikiran yang dilakukan apakah sesuai 

dengan kaidah penyusunan alat tes atau tidak. Langkah selanjutnya, yaitu 

melakukan uji validitas secara empiris untuk mengetahui hasil pengujian 

instrumen berdasarkan pengalaman di lapangan. 

3.8.2.1. Validitas Logis 

Arikunto (2012: 80) menjelaskan bahwa validitas logis pada sebuah 

instrumen evaluasi menunjuk pada kondisi bagi instrumen yang memenuhi 

persyaratan valid berdasarkan penalaran. Pengujian validitas logis dilakukan 

dengan cara menilai kesesuaian antara butir-butir soal dengan kriteria dan kisi-kisi 

soal yang telah dibuat sebelumnya berdasarkan silabus pembelajaran oleh penilai 

ahli. Penilai ahli yang dilibatkan dalam pengujian validitas instrumen penelitian 

yang dibuat yaitu dosen pembimbing skripsi, Drs. Akhmad Junaedi, M.Pd. dan 

guru kelas III SD Negeri Kepandean 3 Kabupaten Tegal, yaitu Teti Yuliana S.Pd. 

instrumen penelitian yang dibuat telah memenuhi persyaratan kevalidan secara 

logis. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil pengujian validitas logis oleh penilai ahli 

yang dapat dilihat pada lampiran 10. 

3.8.2.2. Validitas Empiris 

Arikunto (2012: 81) berpendapat “sebuah instrumen memiliki validitas 

empiris apabila sudah diuji dari pengalaman”. Dengan demikian, syarat instrumen 

dikatakan memenuhi validitas empiris apabila sudah dibuktikan melalui 
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pengalaman, yaitu melalui sebuah uji coba. Instrumen diujicobakan kepada 

responden yang bukan responden sebenarnya. Dalam penelitian ini, instrumen 

diujicobakan terhadap siswa kelas III SD Negeri Debong Lor. Sebelum 

melakukan uji coba soal, penulis melakukan pembelajaran materi Sejarah Uang. 

Setelah instrumen diujicobakan, untuk menguji kevalidan sebuah 

instrumen dengan cara mengorelasikan antarskor item instrumen menggunakan 

rumus pearson product moment dalam Riduwan (2011: 98) sebagai berikut: 

        
  ∑     ∑    ∑  

√   ∑    ∑        ∑    ∑    
 

Keterangan:  

rhitung : koefisien korelasi 

∑Xi : jumlah skor item 

∑Yi : jumlah skor total (seluruh item) 

N : jumlah responden 

Untuk mempermudah pengujian validitas empiris, penulis menggunakan 

program SPSS versi 20 pada menu analyze – correlate – bivarate. Setelah 

didapatkan nilai rhitung, selanjutnya nilai rhitung dibandingkan dengan rtabel pada nilai 

signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi. Jika rhitung  > rtabel, maka instrumen atau item-

item soal dinyatakan valid. Sebaliknya, jika rhitung < rtabel, maka instrumen atau 

item-item soal yang diujicobakan dinyatakan tidak valid (Priyatno 2012: 115) 

Instrumen yang valid bisa langsung diujikan, sedangkan instrumen yang 

dinyatakan tidak valid, bisa dilakukan perbaikan ataupun penggantian item soal 

dan diujicobakan kembali. Rekapitulasi data hasil penghitungan dengan SPSS 

versi 20 dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut. 
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Tabel 3.3 Rekapitulasi hasil Uji Validitas Soal Tes Uji Coba dengan harga 

r tabel = 0,355; Taraf Signifikansi 0,05; dan n = 31 

No 

Item 

Pearson 

Correlation 

Keterangan 

Validitas 

No 

Item 

Pearson 

Correlation 

Keterangan 

Validitas 

1 0.204 Tidak Valid 21 0.485 Valid 

2 0.529 Valid 22 0.406 Valid 

3 0.575 Valid 23 0.008 Tidak Valid 

4 0.694 Valid 24 0.561 Valid 

5 0.513 Valid 25 0.741 Valid 

6 0.473 Valid 26 0.405 Valid 

7 0.628 Valid 27 0.671 Valid 

8 0.520 Valid 28 0.518 Valid 

9 0.729 Valid 29 0.292 Tidak Valid 

10 0.117 Tidak Valid 30 0.687 Valid 

11 0.721 Valid 31 0.403 Valid 

12 0.652 Valid 32 0.503 Valid 

13 0.421 Valid 33 0.474 Valid 

14 0.584 Valid 34 0.633 Valid 

15 0.485 Valid 35 0.503 Valid 

16 0.705 Valid 36 0.261 Tidak Valid 

17 0.003 Tidak Valid 37 0.368 Valid 

18 -0.091 Tidak Valid 38 0.628 Valid 

19 0.444 Valid 39 0.578 Valid 

20 0.569 Valid 40 0.335 Tidak Valid 

Setelah dilakukan penghitungan validitas soal, dari 40 butir soal yang 

diujikan, diperoleh 32 butir soal valid dan 8 butir soal tidak valid. Semua butir 

soal yang valid, sudah mewakili seluruh indikator soal. Selanjutnya butir soal 

yang valid dilanjutkan pada pengujian reliabilitas. Sedangkan butir soal yang tidak 

valid tidak diikutkan dalam pengujian reliabilitas instrumen. Hasil pengujian 

validitas selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 11. 
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3.8.3 Uji Reliabilitas Instrumen 

Menurut Sukmadinata (2012: 228), “reliabilitas berkaitan dengan tingkat 

keajegan atau ketetapan hasil pengukuran”. Penjelasan selanjutnya yaitu suatu 

instrumen dikatakan memiliki reliabilitas yang memadai, jika instrumen tersebut 

digunakan mengukur aspek yang diukur beberapa kali hasilnya sama atau relatif 

sama. Menurut Arikunto (2012: 100-1), makna “ajeg” atau “tetap” tidak dapat 

diartikan sebagai “sama”. Maksud ajeg atau tetap yaitu mengikuti perubahan 

secara ajeg. 

Pengujian reliabilitas instrumen menggunakan rumus alpha  Pengujian 

inidilakukan karena dalam pengujian reliabilitas dilakukan sebanyak satu kali 

(Riduwan 2011: 115). Pengujian reliabilitas dibantu dengan program SPSS versi 

20  dengan menerapkan cronbach's alpha pada menu analyze – scale – reability 

analysis. Untuk mengetahui instrumen reliabel atau tidak, yaitu dengan melihat 

nilai yang ditunjukkan pada kolom crombach’s alpha. Jika nilai cronbach's alpha 

pada instrumen 0,6 atau lebih, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut 

reliabel, namun jika nilainya kurang dari 0,6, maka instrumen tersebut tidak 

reliabel (Priyatno 2012: 187). Rekapitulasi hasil pengujian reliabilitas instrumen 

secara keseluruhan, dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut. 

Tabel 3.4 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha n of Items 

.930 32 



56 

 

 

 

Mengacu pada pendapat tersebut, nilai reliabilitas 0,930 atau lebih besar 

dari 0,80, tingkat keajegan instrumen tersebut masuk dalam kategori baik. Data 

hasil pengujian reliabilitas selengkapnya pada tiap butir soal, dapat dilihat pada 

lampiran 12. 

3.8.4 Analisis Tingkat kesukaran 

Arikunto (2012: 223) menjelaskan bahwa “bilangan yang menunjukkan 

sukar dan mudahnya sesuatu soal disebut indeks kesukaran (difficulty index)”. 

Soal yang terlalu mudah tidak akan mendorong siswa untuk berusaha 

memecahkan permasalahan yang ada dalam butir soal. Sebaliknya, soal yang 

terlalu sulit akan membuat siswa putus asa, karena siswa berpikir bahwa 

permasalahan dalam butir soal di luar kemampuannya. 

Indeks kesukaran disimbolkan “P” atau proporsi. Rentang nilai kesukaran 

antara 0,00 sampai dengan 1,00. Semakin tinggi nilai proporsi soal, semakin 

mudah soal tersebut. Sebaliknya, semakin rendah nilai proporsi soal, semakin 

sukar soal yang diberikan kepada siswa.. Soal yang digunakan harus memenuhi 

kriteria kesukaran tes, meliputi soal mudah, sedang, dan sukar. Rumus untuk 

menghitung tingkat kesukaran soal menurut Arikunto (2012: 223) yaitu: 

  
 

  
 

Keterangan: 

P : indeks kesukaran  

B  : banyaknya siswa  yang menjawab soal itu dengan benar 

JS : jumlah seluruh siswa peserta tes 
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Indeks kesukaran dapat diketahui melalui klasifikasi berikut:  

P = 0,00 – 0,30 adalah soal sukar 

P = 0,31 – 0,70 adalah soal sedang 

P = 0,71 – 1,00 adalah soal mudah 

(Arikunto 2012: 225). 

Berdasarkan hasil penghitungan secara manual, diperoleh data tingkat 

kesukaran butir soal sebagaimana yang disajikan pada Tabel 3.5. Data hasil 

pengujian tingkat kesukaran pada tiap butir soal dapat dilihat pada lampiran 13. 

Tabel 3.5 Rekapitulasi Analisis Tingkat Kesukaran Butir Soal 

Kriteria Nomor Soal 

Mudah 
2, 6, 13, 15, 19, 21, 22, 26, 27, 32, 33, 34, 

dan 35 

Sedang 
3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 20, 24, 28, 30, 31, 37, 

38, dan 39 

Sukar 8, 16, dan 25 

3.8.5 Analisis Daya Pembeda 

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan 

antara siswa yang pandai atau berkemampuan tinggi dengan siswa yang 

berkemampuan rendah (Arikunto 2012: 226). Besarnya daya pembeda, disebut 

indeks diskriminasi dan  disimbolkan dengan “D”. Rumus yang digunakan untuk 

menghitung nilai daya pembeda yaitu sebagai berikut. 
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Keterangan: 

J : jumlah peserta tes 

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 menajwab benar 

(Arikunto 2012: 228). 

Setelah mendapatkan nilai D, untuk mengetahui apakah soal tersebut baik 

atau tidak, kita dapat menggunakan klasifikasi daya pembeda 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  

(Arikunto 2012: 232). 

Nilai D yang didapatkan bisa saja bernilai negatif, artinya soal tes lebih 

banyak dijawab benar oleh siswa kelompok bawah dibandingkan dengan jawaban 

benar dari kelompok atas. Hal ini bisa terjadi karena siswa yang menjawab soal 

dengan benar hanya menebak dan asal jawab saja. Soal dengan nilai D negatif 

tidak dapat digunakan sebagai instrumen dan harus diperbaiki atau diganti dengan 

soal baru. Data rekapitulasi Analisis daya pembeda instrumen soal dapat dilihat 

pada Tabel 3.6 berikut. 
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Tabel 3.6 Rekapitulasi Analisis Daya Pembeda Instrumen 

Kriteria Nomor Soal Jumlah 

Jelek 13,22,26,32, dan 35 5 

Cukup 2,5,6,15,19, 20, 21, 27,28,33,34,dan 47 12 

Baik 
3,4,7,8,9,11,12,14,16,24,25,30,31,38, 

dan 39 
15 

Baik Sekali – 0 

Butir soal yang termasuk kedalam kategori cukup dan baik, dapat 

digunakan sebagai instrumen penelitian. sedangkan soal yang termasuk kedalam 

kategori jelek, tidak dapat digunakan sebagai instrumen penelitian. Data hasil 

pengujian daya pembeda instrumen soal selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 

14. 

Berdasarkan analisis dan pengujian mulai dari validitas, reliabilitas, tingkat 

kesukaran, dan daya pembeda butir soal, dari 32 soal yang valid dan reliabel, 

penulis hanya menggunakan 20 soal untuk tes awal dan akhir yang telah mewakili 

tiap indikator soal. Soal yang digunakan oleh penulis yaitu butir soal nomor 2, 3, 

4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 25, 30, 33, 37, dan 38. Sementara itu, 

soal yang digunakan untuk tes awal dan akhir pada ranah kognitif dapat dilihat 

pada lampiran 15. 

3.8.6 Instrumen Nontes 

Instrumen nontes digunakan untuk mendapatkan data nilai hasil belajar 

afektif siswa dan data pendukung lainnya. Instrumen nontes yang digunakan 

dalam penelitian ini meliputi pedoman wawancara, dokumen, lembar observasi, 

dan angket. 
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3.8.6.1 Pedoman Wawancara 

Jenis wawancara yang digunakan yaitu wawancara tidak terstruktur. 

Dalam melakukan wawancara tidak terstruktur, penulis harus membuat pedoman 

wawancara. Pedoman yang digunakan dalam wawancara tidak terstruktur, berupa 

garis-garis besar informasi yang ingin diketahui. Wawancara dilakukan pada guru 

kelas III A dan B SD Negeri Kepandean 3 Kabupaten Tegal. Pedoman wawancara 

yang digunakan dalam penelitian ini, dapat dilihat pada lampiran 16. 

3.8.6.2 Dokumen 

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu daftar nama siswa, 

nilai ulangan harian siswa pada semester genap tahun ajaran 2014/2015 yang 

digunakan untuk pengujian kesamaan rata-rata kelas eksperimen dan kontrol, serta 

silabus pembelajaran. Dokumen lainnya, yaitu kamera yang digunakan sebagai 

alat pengambilan foto dan rekaman video pembelajaran. 

3.8.6.3 Lembar Observasi 

Lembar observasi atau pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini, 

berupa lembar pengamatan pelaksanaan model pembelajaran. Lembar pengamatan 

model pembelajaran, yaitu pedoman yang digunakan pengamat untuk mengamati 

penerapan model pembelajaran yang dilaksanakan di kelas eksperimen dan 

kontrol. Dalam lembar pengamatan model pembelajaran, berisi tentang indikator-

indikator ketercapaian pelaksanaan model pembelajaran. Pengamatan dilakukan 

terhadap aktivitas guru dan siswa. Pada penelitian ini, pengamatan dilakukan pada 

pelaksanaan model pembelajaran Probing-Prompting. Penilaian dan indikator 

pengamatan, didasarkan pada aspek yang terdapat pada langkah-langkah model 

pembelajaran Probing-Prompting.  
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3.8.6.4 Angket 

Angket dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur hasil belajar 

afektif siswa. Angket yang digunakan dalam penelitian ini, berupa angket tertutup 

bentuk skala Likert. Skala Likert yang digunakan dalam penelitian ini sudah 

dimodifikasi. Modifikasi yang digunakan yaitu yang awalnya menggunakan 5 

alternatif pilihan, menjadi 4 alternatif pilihan, yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju 

(S), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS).  

Modifikasi dilakukan atas pertimbangan, bahwa ketika siswa bingung 

untuk menentukan pilihan jawaban, siswa lebih cenderung memilih pilihan yang 

letaknya di tengah, sehingga memungkinkan ketidakvalidan jawaban siswa. 

Alasan lainnya yaitu menghindari jawaban netral dari siswa. Oleh sebab itu, untuk 

menghindari hal tersebut, dilakukan modifikasi pada skala Likert. Angket dibuat 

dengan 5 indikator soal yang diparalelkan kedalam bentuk pernyataan positif dan 

negatif, sehingga pernyataan berjumlah 10. Kisi-kisi dan angket dapat dilihat pada 

lampiran 17 dan 18. Angket yang digunakan dalam penelitian ini hanya diuji 

validitas logis yang dilakukan oleh dua penilai ahli. Penilai ahli pertama yaitu 

dosen pembimbing, Drs. Akhmad Junaedi, M.Pd. dan penilai ahli kedua yaitu 

guru kelas III B SD Negeri Kepandean 3, Teti Yuliana, S.Pd. Lembar telaah 

validitas logis angket dari penilai ahli dapat dilihat pada lampiran 19. 

3.9 Teknik Analisis Data 

Sugiyono (2011: 199) menjelaskan bahwa analisis data dilakukan setelah 

semua data dari responden terkumpul. Langkah-langkah dalam analisis data 

meliputi: mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, 
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mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data 

tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan 

masalah, dan menguji hipotesis yang telah diajukan. Dalam teknik analisis data, 

akan dibahas mengenai deskripsi data, uji prasyarat analisis, dan analisis akhir. 

3.9.1 Deskripsi Data 

Penelitian yang dilaksanakan merupakan penelitian eksperimen untuk 

menguji apakah model Probing-Prompting efektif dalam pembelajaran Sejarah 

Uang. Dalam penelitian ini, data yang digunakan yaitu data kuantitatif. Menurut 

Sugiyono (2011: 6), data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data 

kualitatif yang diangkakan. Data kuantitatif yang digunakan yaitu data hasil 

belajar siswa kelas III SD Negeri Kepandean 3 pada materi Sejarah Uang. Hasil 

belajar yang didapatkan berupa hasil belajar kognitif dan afektif. 

Dalam penelitian kuantitatif, teknik analisis data yang digunakan yaitu 

statistik. Terdapat dua macam statistik yang digunakan untuk analisis data dalam 

penelitian kuantitatif, yaitu statistik deskriptif dan inferensial (Sugiyono 2014: 

147). Penelitian ini menggunakan statistika inferensial, karena hasil penelitian 

pada sampel akan digeneralisasikan pada populasi. Statistika inferensial ada dua 

bentuk, yaitu statistika parametris dan nonparametris. Sebelum menentukan 

bentuk statistika inferensial yang digunakan, perlu dilakukan uji prasyarat analisis. 

3.9.2 Uji Prasyarat Analisis 

Uji prasyarat analisis dilakukan untuk mengetahui bentuk statistika yang 

digunakan. Uji prasyarat analisis yang digunakan yaitu uji normalitas dan 

homogenitas data. 
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3.9.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui persebaran datanya dalam 

kurva. Pengujian normalitas data dibantu program SPSS versi 20 menggunakan 

uji Lilliefors dengan melihat pada kolom kolmogorov-smirnov. Langkah yang 

digunakan untuk menguji normalitas menggunakan uji Lilliefors yaitu 

menggunakan menu analyze – descriptive statistic – explore. Dalam pengujian 

normalitas data, menggunakan taraf signifikansi 5%. Jika nilai signifikansi kurang 

dari 0,05, maka data dinyatakan tidak normal. Sebaliknya, nilai signifikansi lebih 

dari atau sama dengan 0,05, maka data berdistribusi normal (Besral 2010: 29).  

Jika persebaran data merata, maka data tersebut berdistribusi normal. 

Pengujian data yang berdistribusi normal, menggunakan statistik parametris. Jika 

data berdistribusi tidak normal, maka pengujian analisisnya menggunakan statistik 

nonparametris. Jika data berdistribusi normal, maka pengujian dapat dilanjutkan 

dengan uji homogenitas, namun  jika data berdistribusi tidak normal, maka 

pengujian dilanjutkan pada analisis akhir atau pengujian hipotesis menggunakan 

rumus u mann whitney. 

3.9.2.2 Uji Homogenitas 

Pengujian homogenitas suatu data dilakukan jika sudah diketahui data 

berdistribusi normal. Jika data tidak berdistribusi normal, maka tidak perlu 

dilakukan uji homogenitas. Priyatno (2012: 83) menjelaskan bahwa sebelum 

dilakukan uji t, harus dilakukan uji homogenitas dengan levene’s test. Pengujian 

homogenitas juga bertujuan untuk mengetahui rumus uji t mana yang akan 

digunakan. Jika varians sama, maka uji t menggunakan equal variances assumed. 
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Sebaliknya, jika varians berbeda, maka uji t menggunakan equal variances not 

assumed. 

Pengujian homogenitas data menggunakan program SPSS versi 20 dengan 

taraf kesalahan 5%. Menu yang digunakan yaitu analyze – compare means 

independent samples t test. Kriteria pengambilan keputusan yang digunakan, yaitu 

jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (            , maka variansi 

kedua kelompok tidak homogeny. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih besar 

atau sama dengan 0,05 (             , maka data tersebut dinyatakan 

memiliki variansi sama (homogen) (Muhson 2012: 4–5). 

3.9.3 Analisis Akhir 

Analisis akhir merupakan analisis yang digunakan untuk menjawab 

rumusan masalah, menguji hipotesis yang telah diajukan dan menyimpulkan hasil 

penelitian eksperimen. Analisis akhir bertujuan untuk mengetahui apakah ada 

perbedaan hasil belajar siswa antara kelas yang menerapkan model pembelajaran 

Probing-Prompting dan yang menerapkan model pembelajaran konvensional. 

Selain itu, analisis akhir juga dilakukan untuk mengetahui keefektifan model 

pembelajaran Probing-Prompting terhadap hasil belajar siswa. 

3.9.3.1. Uji Perbedaan 

Uji perbedaan dilakukan untuk menjawab hipotesis pertama, yaitu ada 

tidaknnya perbedaan hasil belajar siswa antara kelas yang menerapkan model 

pembelajaran Probing-Prompting dan yang menerapkan model pembelajaran 

konvensional. Pada analisis akhir, jika sebelumnya terbukti bahwa data 

berdistribusi normal, maka analisis hasil belajar menggunakan statistik parametris 
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menggunakan rumus independent samples t test. Uji ini dilakukan untuk menguji 

perbedaan rata-rata dari kedua kelompok data sampel. Rumus yang digunakan 

yaitu: 

  
  ̅̅̅    ̅̅ ̅

√
   

  
 

   

  
   (

  
√  

) (
  

√  
)

 

Keterangan: 

  ̅̅̅ : rata-rata kelas kontrol 

  ̅̅ ̅ : rata-rata kelas eksperimen 

   : simpangan baku kelas kontrol 

   : simpangan baku kelas eksperimen 

  
  : varians kelas kontrol 

  
  : varians kelas eksperimen 

  : korelasi antara dua kelas 

(Sugiyono 2011: 259). 

Penghitungan dalam analisis uji perbedaan menggunakan program SPSS 

versi 20 agar lebih mudah. Apabila dalam pengujian normalitas data terbukti 

berdistribusi normal, maka pengujian hipotesis menggunakan statistika parametris 

dengan uji t dua sampel independen. Menu yang digunakan untuk menguji 

hipotesis pertama ini yaitu analyze – compare means – independent samples t test. 

Untuk mengetahui apakah Ho diterima atau ditolak, yaitu dengan melihat 

nilai t yang ada dalam kolom t test for equality of means. Nilai thitung dibandingkan 

dengan nilai ttabel. Jika didapatkan nilai t hitung lebih besar dari ttabel, maka dapat 
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disimpulkan bahwa Ho ditolak. Pengambilan kesimpulan juga dapat dilakukan 

dengan melihat nilai signifikansinya. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 

(            , maka Ho ditolak atau tidak ada perbedaan hasil belajar antara 

kelas eksperimen dan kontrol. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih besar atau 

sama dengan 0,05 (             , maka Ho diterima atau terdapat perbedaan 

hasil belajar antara kelas eksperimen dan kontrol (Muhson 2012: 4-5).  

Apabila dalam pengujian normalitas data berdistribusi tidak normal, maka 

analisis hasil belajar siswa menggunakan statistik nonparametris menggunakan 

rumus u mann whitney. Menu yang digunakan untuk pengujian hipotesis 

menggunakan u mann whitney yaitu analyze – nonparametrics test – legacy 

dialogs  2 independent samples. Untuk mengetahui apakah Ho diterima atau 

ditolak yaitu dengan melihat nilai pada kolom asymp. sig.(2-tailed). Ketentuan 

dalam uji u mann whitney yaitu jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka Ho 

ditolak. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka Ho diterima 

(Priyatno 2012: 202). 

3.9.3.2. Uji Keefektifan 

Uji keefektifan atau hipotesis kedua dilakukan untuk mengetahui apakah 

penerapan model pembelajaran Probing-Prompting lebih efektif terhadap hasil 

belajar siswa dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional atau tidak. 

Pengujian keefektifan model pembelajaran Probing-Prompting, dilakukan secara 

empiris dan statistik. Pengujian keefektifan model pembelajaran Probing-

Prompting secara empiris menggunakan rumus berikut. 

 
(O2 – 01) – (O4 – O3) 



67 

 

 

 

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 

(Sugiyono 2011: 118) 

Apabila hasil penghitungan bernilai positif, dapat disimpulkan bahwa 

model pembelajaran Probing-Prompting lebih efektif daripada model 

pembelajaran konvensional. Namun apabila bernilai negatif, maka dapat 

disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran Probing-Prompting tidak 

lebih efektif daripada model konvensional. 

Sementara itu, untuk menguji keefektifan model jika data normal, maka 

pengujian menggunakan statistik parametris dengan uji pihak kanan. Untuk 

melakukan uji pihak kanan, terlebih dahulu mencari thitung, kemudian 

dikonsultasikan dengan ttabel. Pada penelitian ini, uji pihak kanan menggunakan 

program SPSS versi 20 melalui one sample t test. Menu yang digunakan yaitu 

analyze – compare means – one sample t test. Berdasarkan pengujian 

menggunakan uji t ini akan diketahui perbedaan rata-rata nilai sampel antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Pengambilan keputusan dilakukan dengan 

ketentuan, apabila –ttabel ≤ thitung ≤ ttabel, maka Ho diterima, artinya model 

pembelajaran Probing-Prompting yang diterapkan di kelas eksperimen tidak lebih 

baik daripada model konvensional pada kelas kontrol. 



68 

 

 

 

Jika pada uji prasyarat analisis data diketahui berdistribusi tidak normal, 

maka pengujian menggunakan statistika nonparametris dengan uji binomial pada 

program SPSS versi 20 menggunakan menu analyze – nonparametric tests – 

dialogs – binomials. Kriteria pengujiannya yaitu dengan melihat nilai signifikansi 

pada kolom exact sig (2-tailed). Jika nilai signifikansi yang ditunjukkan > 0,05, 

maka  Ho diterima. Sebaliknya, jika nilai signifikansi < 0,05, maka Ho ditolak 

(Hidayat dan Istiadah 2011: 84). 
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BAB 5 

PENUTUP 

Bagian ini berisi simpulan dan saran. Simpulan merupakan jawaban dari 

hipotesis berdasarkan analisis data hasil penelitian yang telah dilaksanakan. 

Sementara itu, saran dalam penelitian ini berupa saran bagi guru, siswa, sekolah, 

dan peneliti lanjutan. 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian eksperimen yang 

berjudul “Keefektifan Model Probing-Promting dalam Pembelajaran Sejarah 

Uang pada Siswa Kelas III SD Negeri Kepandean 3 Kabupaten Tegal”, dapat 

dikemukakan simpulan penelitian sebagai berikut: 

(1) Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar IPS 

materi Sejarah Uang pada siswa kelas III antara yang menerapkan model 

pembelajaran Probing-Prompting dan yang menerapkan model 

pembelajaran konvensional. Hal ini dibuktikan dengan data hasil analisis 

secara statistik menggunakan rumus u mann whitney melalui program 

SPSS versi 20 yang menunjukkan bahwa nilai asymp. sig. (2 tailed) < 0,05 

(0,012 < 0,05). 

(2) Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran Probing-

Prompting lebih efektif daripada model pembelajaran konvensional dalam 

pembelajaran IPS materi Sejarah Uang pada siswa kelas III. Hal ini 

dibuktikan dengan data hasil analisis secara empiris dan statistik.
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Secara empiris dibuktikan dari hasil penghitungan  yang menunjukkan 

nilai positif, yaitu 11,70. Secara statistik, model pembelajaran Probing-

Prompting dinyatakan lebih efektif karena hasil pengujian binomial 

menggunakan program SPSS versi 20 diperoleh nilai signifikansi < 0,05 

(0,001 < 0,05). 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan yang telah dijelaskan, model pembelajaran Probing-

Prompting terbukti efektif dalam pembelajaran IPS materi Sejarah Uang pada 

siswa kelas III. Dengan demikian, beberapa saran yang penulis berikan yaitu 

sebagai berikut: 

5.2.1 Bagi Guru 

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa model 

pembelajaran Probing-Prompting efektif dalam pembelajaran IPS materi Sejarah 

Uang, Guru disarankan untuk menerapkan model pembelajaran Probing-

Prompting dalam proses pembelajaran. Agar pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran Probing-Prompting dapat berjalan optimal, guru perlu: (1) 

Merencanakan pembelajaran dengan baik; (2) Memahami karakteristik dan 

kemampuan siswa, sehingga dapat membimbing siswa sesuai kemampuannya; (2) 

Mengoptimalkan waktu pembelajaran, sehingga tidak selalu memberikan jeda 

waktu yang lama saat  memberikan pertanyaan; (3) Memerhatikan suasana kelas 

agar tetap kondusif dan tidak tegang dengan permainan, sapaan, dan candaan pada 

siswa; (4) Memastikan pemahaman siswa dengan pertanyaan akhir sesuai dengan 
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indikator pembelajaran; (5) Meningkatkan wawasan dan keterampilan mengenai 

penerapan model pembelajaran Probing-Prompting. 

5.2.2 Bagi Siswa 

Agar pelaksanaan pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

Probing-Prompting berjalan dengan baik dan lancar, siswa disarankan untuk 

membaca materi terlebih dahulu sebelum proses pembelajaran, sehingga tiap 

pertanyaan yang disampaikan guru tidak harus menunggu lama untuk siswa 

menjawab. Selain itu, siswa disarankan untuk memerhatikan pertanyaan dari guru 

dan menjawabnya sesuai dengan pertanyaan yang diajukan pada siswa. 

5.2.3 Bagi Sekolah 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran Probing-

Prompting lebih baik dan efektif daripada model pembelajaran konvensional 

dalam pembelajaran IPS materi Sejarah Uang pada siswa kelas III. Oleh karena 

itu, penulis menyarankan agar sekolah dapat memberikan fasilitas dan 

mensosialisasikan penerapan model pembelajaran Probing-Prompting pada guru 

di sekolah yang dijadikan penelitian dan sekolah lain. 

5.2.4 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian berkaitan 

dengan model pembelajaran Probing-Prompting disarankan agar hasil penelitian 

ini dijadikan sebagai referensi penelitian. Hal ini dimaksudkan agar peneliti 

selanjutnya dapat mengkaji hal yang lebih mendalam dari model pembelajaran 

Probing-Prompting dan menyempurnakan hasil penelitian ini. 
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SILABUS ILMU PENGETAHUAN SOSIAL KELAS III SEKOLAH DASAR 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas/Semester : III/2 

Standar Kompetensi : 2. Memahami Jenis Pekerjaan dan Penggunaan Uang 

Kompetensi Dasar : 2.4 Mengenal Sejarah Uang 

Materi 

Pokok 
Kegiatan Belajar Indikator 

Alokasi 

Waktu 
Jenis Penilaian 

Alat dan Sumber 

Belajar 

Sejarah Uang 1. Siswa menyebutkan jenis-jenis 

alat tukar 

2. Siswa membuat daftar alat tukar 

berupa barang dan uang 

3. Guru memperlihatkan jenis-jenis 

mata uang 

4. Siswa mengamati dan 

menyebutkan mata uang 

5. Siswa mengamati dan 

menyebutkan ciri uang kertas dan 

uang logam 

6. Siswa menyebutkan jenis-jenis 

uang kartal dan uang giral 

2.4.1 Mengenal 

perkembangan 

sejarah uang 

 

2.4.2 Menyebutkan jenis 

uang yang beredar 

di masyarakat 

 

2.4.3 Menjelaskan 

kegunaan uang 

6 Jp 

(6 x 35 mnt) 
Teknik 

Tes 

 

Bentuk Tes 

Pilihan Ganda 

 

Instrumen 

Lembar soal 

 

 Nursa‟ban, Muhammad 

dan Rusmawan. 2008. 

Ilmu Pengetahuan 

Sosial 3. Jakarta: 

Depdiknas 

 

 Sunarso dan Kusuma, 

Anis. 2008. Ilmu 

Pengetahuan Sosial 

untuk MI dan SD kelas 

III. Jakarta: Depdiknas 

 

 Macam-macam uang 

(spesimen uang) 

 

  

L
am

p
iran

 5
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SILABUS PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL KELAS EKSPERIMEN 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas/Semester : III/2 

Standar Kompetensi : Memahami Jenis Pekerjaan dan Penggunaan Uang 

Kompetensi Dasar : Mengenal Sejarah Uang 

Materi 

Pokok 
Kegiatan Belajar Indikator 

Alokasi 

Waktu 
Jenis Penilaian Sumber Belajar 

Uang 
Pertemuan Pertama 

Kegiatan Pendahuluan 

Guru memberi salam pembuka  dan 

mengajak siswa berdoa; Mengecek 

kehadiran siswa; Melakukan 

apersepsi; Menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan karakter yang 

diharapkan; dan Mengondisikan 

siswa 

Kegiatan Inti 

1. Guru menyampaikan materi 

pembelajaran 

2. Guru menghadapkan siswa  

pada permasalahan baru 

3. Siswa memikirkan 

permasalahan yang diberikan 

guru 

2.4.1.1 Menjelaskan sejarah 

penggunaan uang 

2.4.1.2 Menjelaskan mata 

uang suatu negara 

2.4.2.1 Menjelaskan syarat 

uang 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Jp 

(3 x 35 mnt) 
Teknik 

Tes 

 

Bentuk Tes 

Pilihan Ganda 

 

Instrumen 

Lembar soal 

 

 Nursa‟ban, Muhammad 

dan Rusmawan. 2008. 

Ilmu Pengetahuan 

Sosial 3. Jakarta: 

Depdiknas 

 

 Sunarso dan Kusuma, 

Anis. 2008. Ilmu 

Pengetahuan Sosial 

untuk MI dan SD kelas 

III. Jakarta: Depdiknas 

 

 Macam-macam uang 

(spesimen uang) 

 

 Gambar kegiatan barter 

L
am

p
iran

 6
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Materi 

Pokok 
Kegiatan Belajar Indikator 

Alokasi 

Waktu 
Jenis Penilaian Sumber Belajar 

4. Siswa menerima pertanyaan 

dari guru sesuai tujuan 

pencapaian khusus 

5. Siswa memikirkan jawaban dari 

pertanyaan guru 

6. Siswa yang ditunjuk guru, 

memberikan jawaban 

7.  Siswa lain yang ditunjuk guru 

memberi tanggapan dari 

jawaban teman sekelasnya 

8. Siswa menerima soal dan 

mengerjakan soalnya bersama 

teman sebangku masing-masing 

siswa 

9. Salah satu siswa menyampaikan 

jawaban diskusi kelompoknya 

10. Kelompok lain menanggapi 

jawaban kelompok siswa yang 

telah menyampaikan jawaban 

11. Guru mengajukan pertanyaan 

pada siswa lain untuk 

mengetahui ketercapaian 

indikator pembelajaran. 

Kegiatan Penutup 

Siswa bersama guru menyimpulkan 

materi pelajaran yang telah 
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Materi 

Pokok 
Kegiatan Belajar Indikator 

Alokasi 

Waktu 
Jenis Penilaian Sumber Belajar 

dipelajari.; Siswa mengerjakan tes 

evaluasi pembelajaran; Guru 

menganalisis hasil tes; Guru 

memberikan tindak lanjut; Guru 

menutup pembelajaran dengan 

memberikan salam. 

 
Pertemuan Kedua 

Kegiatan Pendahuluan 

Guru memberi salam pembuka  dan 

mengajak siswa berdoa; Mengecek 

kehadiran siswa; Melakukan 

apersepsi; Menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan karakter yang 

diharapkan; dan Mengondisikan 

siswa 

Kegiatan Inti 

1. Guru menyampaikan materi 

pembelajaran 

2. Guru menghadapkan siswa  

pada permasalahan baru 

3. Siswa memikirkan 

permasalahan yang diberikan 

guru 

4. Siswa menerima pertanyaan 

dari guru sesuai tujuan 

2.4.2.2 Menyebutkan jenis-

jenis uang yang 

beredar di 

masyarakat 

2.4.3.1 Menjelaskan 

kegunaan uang 

2.4.3.2 Menghargai uang 

6 Jp 

(6 x 35 mnt 
Teknik 

Tes 

 

Bentuk Tes 

Tulis 

Instrumen 

- Lembar soal 

 

 Nursa‟ban, Muhammad 

dan Rusmawan. 2008. 

Ilmu Pengetahuan 

Sosial 3. Jakarta: 

Depdiknas 

 

 Sunarso dan Kusuma, 

Anis. 2008. Ilmu 

Pengetahuan Sosial 

untuk MI dan SD kelas 

III. Jakarta: Depdiknas 

 

 Macam-macam uang 

(spesimen uang) 

 

 Gambar kegiatan barter 
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Materi 

Pokok 
Kegiatan Belajar Indikator 

Alokasi 

Waktu 
Jenis Penilaian Sumber Belajar 

pencapaian khusus 

5. Siswa memikirkan jawaban dari 

pertanyaan guru 

6. Siswa yang ditunjuk guru, 

memberikan jawaban 

7.  Siswa lain yang ditunjuk guru 

memberi tanggapan dari 

jawaban teman sekelasnya 

8. Siswa menerima soal dan 

mengerjakan soalnya bersama 

teman sebangku masing-masing 

siswa 

9. Salah satu siswa menyampaikan 

jawaban diskusi kelompoknya 

10. Kelompok lain menanggapi 

jawaban kelompok siswa yang 

telah menyampaikan jawaban 

11. Guru mengajukan pertanyaan 

pada siswa lain untuk 

mengetahui ketercapaian 

indikator pembelajaran. 

Kegiatan Penutup 

Siswa bersama guru menyimpulkan 

materi pelajaran yang telah 

dipelajari.; Siswa mengerjakan tes 

evaluasi pembelajaran; Guru 
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Materi 

Pokok 
Kegiatan Belajar Indikator 

Alokasi 

Waktu 
Jenis Penilaian Sumber Belajar 

menganalisis hasil tes; Guru 

memberikan tindak lanjut; Guru 

menutup pembelajaran dengan 

memberikan salam 
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SILABUS PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL KELAS KONTROL 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas/Semester : III/2  

Standar Kompetensi : 2. Memahami Jenis Pekerjaan dan Penggunaan Uang 

Kompetensi Dasar : 2.4 Mengenal Sejarah Uang 

Materi 

Pokok 
Kegiatan Belajar Indikator 

Alokasi 

Waktu 
Jenis Penilaian Sumber Belajar 

Sejarah Uang Pertemuan Pertama 

Kegiatan Pendahuluan 

Guru memberi salam pembuka  dan 

mengajak siswa berdoa; Mengecek 

kehadiran siswa; Melakukan 

apersepsi; Menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan karakter yang 

diharapkan; dan Mengondisikan 

siswa 

Kegiatan Inti 

1. Guru menjelaskan materi 

pembelajaran tentang sejarah 

penggunaan uang, mata uang 

suatu negara dan syarat bahan 

pembuat uang 

2. Siswa  mencatat materi 

pembelajaran yang disampaikan 

guru 

2.4.1.1 Menjelaskan 

sejarah 

penggunaan uang 

2.4.1.2 Menjelaskan 

mata uang suatu 

negara 

2.4.2.1 Menjelaskan 

syarat uang 

 

 

 

 

 

 

 

6 Jp 

(6 x 35 mnt) 
Teknik 

Tes 

 

Bentuk Tes 

Pilihan Ganda 

 

Instrumen 

Lembar soal 

 

 Nursa‟ban, Muhammad 

dan Rusmawan. 2008. 

Ilmu Pengetahuan 

Sosial 3. Jakarta: 

Depdiknas 

 

 Sunarso dan Kusuma, 

Anis. 2008. Ilmu 

Pengetahuan Sosial 

untuk MI dan SD kelas 

III. Jakarta: Depdiknas 

 

 Macam-macam uang 

(spesimen uang) 

 

 Gambar kegiatan barter 

L
am

p
iran
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1
2
0 

Materi 

Pokok 
Kegiatan Belajar Indikator 

Alokasi 

Waktu 
Jenis Penilaian Sumber Belajar 

3. Siswa menerima Lembar 

Kegiatan Siswa (LKS) dari guru;  

4. Siswa melakukan diskusi 

kelompok, siswa dan guru 

mengoreksi dan mengevaluasi 

hasil diskusi siswa 

5. Guru memberi kesempatan siswa 

untuk bertanya mengenai materi 

yang belum dipahami. 

Kegiatan Penutup 

Siswa dengan bimbingan guru 

menyimpulkan materi 

pembelajaran, siswa mengerjakan 

tes evaluasi, guru menganalisis 

hasil tes evaluasi siswa, guru 

memberikan tindak lanjut, guru 

memberikan penguatan pada siswa, 

guru menutup pembelajaran dan 

mengucapkan salam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sejarah Uang 
Pertemuan Kedua  

Kegiatan Pendahuluan 

Guru memberi salam pembuka  dan 

mengajak siswa berdoa, mengecek 

kehadiran siswa, melakukan 

apersepsi, menyampaikan tujuan 

2.4.2.2 Menyebutkan 

jenis-jenis 

uang yang 

beredar di 

masyarakat 

2.4.3.1 Menjelaskan 

kegunaan 

6 Jp 

(6 x 35 mnt 
Teknik 

Tes 

 

Bentuk Tes 

Tulis 

Instrumen 

- Lembar soal 

 

 Nursa‟ban, Muhammad 

dan Rusmawan. 2008. 

Ilmu Pengetahuan 

Sosial 3. Jakarta: 

Depdiknas 

 

 Sunarso dan Kusuma, 



 

 

 

1
2
1 

Materi 

Pokok 
Kegiatan Belajar Indikator 

Alokasi 

Waktu 
Jenis Penilaian Sumber Belajar 

pembelajaran dan karakter yang 

diharapkan 

 

Kegiatan Inti 

1. Guru menjelaskan materi 

pembelajaran 

2. Siswa  mencatat materi 

pembelajaran yang disampaikan 

guru 

3. Siswa menerima Lembar Kerja 

Siswa (LKS) dari guru 

4. Siswa melakukan diskusi 

kelompok 

5. Siswa dan guru mengoreksi dan 

mengevaluasi hasil diskusi siswa 

6. Guru memberi kesempatan siswa 

untuk bertanya mengenai materi 

yang belum dipahami. 

Kegiatan Penutup 

Siswa dengan bimbingan guru 

menyimpulkan materi 

pembelajaran, siswa mengerjakan 

tes evaluasi, guru menganalisis 

hasil tes evaluasi siswa, guru 

memberikan tindak lanjut, guru 

uang 

2.4.3.2 Menghargai 

uang 

Anis. 2008. Ilmu 

Pengetahuan Sosial 

untuk MI dan SD kelas 

III. Jakarta: Depdiknas 

 

 Macam-macam uang 

(spesimen uang) 

 

 Gambar kegiatan barter 



 

 

 

1
2
2 

Materi 

Pokok 
Kegiatan Belajar Indikator 

Alokasi 

Waktu 
Jenis Penilaian Sumber Belajar 

memberikan penguatan pada siswa, 

guru menutup pembelajaran dan 

mengucapkan salam 

 

  



 

 

 

1
2
3 

KISI-KISI SOALUJI COBA RANAH KOGNITIF 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Kepandean 3 Kabupaten Tegal   Alokasi Waktu : 60 menit  

Kelas/Semester : III/2        Jumlah Butir Soal : 40 soal (pilihan ganda) 

Mata Pelajaran : IPS  (Ilmu Pengetahuan Sosial)    Penyusun  : Mohamad Abdurokhim 

Standar Kompetensi : Memahami jenis pekerjaan dan penggunaan uang 

No. 
Kompetensi 

Dasar 
Indikator Soal 

Bentuk 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Tingkat Kesukaran Kunci 

Jawaban Mudah Sedang Sulit 

1 

 

Mengenal 

Sejarah Uang 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Siswa dapat menyebutkan macam-

macam alat tukar 
Pilihan 

Ganda 

C1 1 √ 
  

A 

C1 21 √ 
  

B 

2 Siswa dapat menjelaskan sejarah 

penggunaan uang 
Pilihan 

Ganda 

C2 2 √ 
  

C 

C2 22 √ 
  

D 

3 Siswa dapat menjelaskan 

pengertian uang giral 
Pilihan 

Ganda 

C2 3 
 

√ 
 

B 

C2 23 
 

√ 
 

C 

4 Siswa dapat menyebutkan macam 

uang kartal 
Pilihan 

Ganda 

C1 4 
 

√ 
 

C 

C1 24 
 

√ 
 

A 

5 Siswa dapat menyebutkan macam 

uang giral 
Pilihan 

Ganda 

C1 5 
 

√ 
 

A 

C1 25 
 

√ 
 

D 

6 Siswa dapat menjelaskan 

perusahaan atau lembaga yang 

berwenang mencetak dan 

mengedarkan uang 

Pilihan 

Ganda 

C2 6 √ 
  

D 

C2 2 √ 
  

D 

L
am

p
iran
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1
2
4 

No. 
Kompetensi 

Dasar 
Indikator Soal 

Bentuk 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Tingkat Kesukaran Kunci 

Jawaban Mudah Sedang Sulit 

7  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Disajikan gambar uang, siswa dapat 

menyebutkan jenis mata uang yang 

sesuai dengan gambar 

Pilihan 

Ganda 

C1 7 
 

√ 
 

D 

C1 27 
 

√ 
 

C 

8 Disajikan data ciri uang, siswa 

dapat mengidentifikasi yang 

termasuk ciri uang logam 

Pilihan 

Ganda 

C1 8 
  

√ B 

C1 28 
  

√ C 

9 Siswa dapat menjelaskan 

penggunaan uang giral 
Pilihan 

Ganda 

C2 9 
 

√ 
 

C 

C2 29 
 

√ 
 

B 

10 Disajikan sebuah cerita, siswa 

dapat menentukan jenis kegiatan 

dalam cerita 

Pilihan 

Ganda 

C3 10 
  

√ A 

C3 30 
  

√ A 

11 Siswa dapat menyebutkan jenis 

mata uang suatu negara  
Pilihan 

Ganda 

C1 11 
 

√ 
 

B 

C1 31 
 

√ 
 

C 

12 Siswa dapat menyebutkan syarat 

bahan yang digunakan untuk 

membuat uang 

Pilihan 

Ganda 

C1 12 
 

√ 
 

B 

C1 32 
 

√ 
 

A 

13 Disajikan gambar uang, siswa dapat 

menyebutkan nilai uang pada 

gambar 

Pilihan 

Ganda 

C1 13 √ 
  

C 

C1 33 √ 
  

C 

14 Siswa dapat menyebutkan nominal 

uang kartal yang beredar di 

masyarakat 

Pilihan 

Ganda 

C1 14 √ 
  

D 

C1 34 √ 
  

B 

15 Siswa dapat menyebutkan syarat 

dalam melakukan barter 
Pilihan 

Ganda 

C1 15 
 

√ 
 

C 

C1 35 
 

√ 
 

B 



 

 

 

1
2
5 

No. 
Kompetensi 

Dasar 
Indikator Soal 

Bentuk 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Tingkat Kesukaran Kunci 

Jawaban Mudah Sedang Sulit 

16 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Siswa dapat menyebutkan 

persamaan dan perbedaan uang 

logam dan kertas 

Pilihan 

Ganda 

C1 16 
  

√ B 

C1 36 
  

√ D 

17 Siswa dapat menjelaskan bahan 

pembuatan uang kartal 
Pilihan 

Ganda 

C2 17 
 

√ 
 

B 

C2 37 
 

√ 
 

A 

18 Siswa dapat menjelaskan alasan 

manusia melakukan barter  
Pilihan 

Ganda 

C2 18 
  

√ A 

C2 38 
  

√ A 

19 Siswa dapat menyebutkan jenis 

nilai uang 
Pilihan 

Ganda 

C1 19 
  

√ A 

C1 39 
  

√ B 

20 Siswa dapat menjelaskan kegunaan 

uang 
Pilihan 

Ganda 

C2 20 
 

√ 
 

D 

C2 40 
 

√ 
 

D 

Total 
 

40 40 10 20 10 
 

Pedoman Penskoran 

Soal dijawab benar = 1 

Soal dijawab salah = 0 

Skor maksimal = 40 
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Lampiran 9 

SOAL UJI COBA 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Debong Lor Kota Tegal 

Kelas : III (tiga) 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Waktu Pelaksanaan : 40 menit 

 

 

PETUNJUK PENGERJAAN SOAL: 

1. Tuliskan nama lengkap dan nomor absen pada kolom yang disediakan 

2. Kerjakan soal secara individu 

3. Dilarang bekerjasama dengan siswa lain 

4. Kerjakan soal yang dianggap mudah terlebih dahulu 

5. Cermati tiap soal dan telitilah dalam menjawab 

A. Berilah tanda silang (X) pada salah satu pilihan jawaban a, b, c atau d 

yang kamu anggap paling benar! 

1. Di bawah ini yang termasuk alat tukar yaitu .... 

a. uang dan barang 

b. uang dan tenaga 

c. barang dan jasa 

d. barang dan tenaga 

2. Sebelum ada uang, untuk memperoleh barang yang dibutuhkan orang 

melakukan .... 

a. perampokan 

b. peminjaman 

c. barter 

d. pembelian 

3. Alat pembayaran (penukar) dalam bentuk surat-surat berharga atau surat-surat 

penting disebut .... 

a. uang kertas 

b. uang giral 

c. uang mainan 

d. uang logam

4. Berikut ini yang termasuk uang kartal yaitu .... 

a. wesel dan giro 

b. giro dan uang logam 

c. uang kertas dan uang logam 

d. uang kertas dan uang wesel 

Nama Lengkap :  …………………………………    Nomor Absen  : ……. 
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5. Cek termasuk jenis uang .... 

a. giral 

b. logam 

c. kartal 

d. kertas 

6. Perusahaan yang ditunjuk pemerintah Indonesia untuk  mencetak  uang 

yaitu .... 

a. Bank 

b. Percetakan 

c. Pegadaian 

d. Perum Peruri

7. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

 

 

 

 

 

Gambar di atas termasuk jenis uang.... 

a. kartal 

b. kertas 

c. barang 

d. giral 

8. Perhatikan ciri uang berikut ini: 

(1) terdapat tahun pembuatan 

(2) berbentuk persegi panjang 

(3) berbentuk lingkaran  

(4) terdapat gambar pahlawan 

(5) bertuliskan besarnya mata uang 

Dari daftar di atas, ciri uang logam ditunjukkan oleh nomor .... 

a. 1 dan 4 

b. 1 dan 5 

c. 2 dan 4 

d. 3 dan 4

9. Pengiriman uang menggunakan wesel yaitu melalui .... 

a. Bank 

b. Balai Kota 

c. Kantor Pos 

d. ATM 

10. Ridho mempunyai mangga 2 kg, kemudan ditukarkan dengan uang Pak 

Karyo sebanyak Rp12.000. Kegiatan yang dilakukan oleh Ridho dan Pak 

Karyo dinamakan .... 

a. jual beli 

b. pemberian 

c. barter 

d. peminjaman

11. Mata uang yang berlaku di negara Australia yaitu .... 

a. Ringgit 

b. Dolar 

c. Yen 

d. Yuan 
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12. Berikut ini merupakan syarat bahan untuk membuat uang, kecuali .... 

a. diterima secara umum 

b. mudah dipalsukan 

c. mudah dibawa 

d. tahan lama  

13. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

 

 

 
Nilai uang yang ditunjukkan pada gambar di  atas yaitu ....  

a. seribu rupiah 

b. seribu seratus rupiah 

c. seribu tiga ratus rupiah 

d. seribu empat ratus rupiah

14. Berikut ini yaitu nominal uang logam yang beredar di Indonesia, kecuali .... 

a. Rp100 

b. Rp200 

c. Rp500 

d. Rp700 

15. Dalam melakukan barter, di antara kedua pihak atau orang harus .... 

a. membayar 

b. membeli 

c. sepakat 

d. berjabat tangan 

16. Berikut ini persamaan antar uang kertas dan logam, yaitu .... 

a. terdapat tanda tangan Gubernur Bank Indonesia 

b. terdapat gambar burung garuda 

c. terdapat gambar Bank Indonesia 

d. terdapat gambar pahlawan 

17. Pada zaman dahulu, bahan yang digunakan dalam pembuatan uang logam 

yaitu .... 

a. besi dan kuningan 

b. perak dan emas 

c. baja dan emas 

d. perak dan aluminium 

18. Berikut ini yang bukan menjadi alasan manusia meninggalkan barter yaitu .... 

a. sulit memanfaatkan barang barter 

b. sulit menemukan orang yang mau barter 

c. sulit menemukan barang yang akan ditukarkan 

d. sulit menyimpan barang yang ditukarkan 

19. Nilai uang terbagi menjadi dua, yaitu .... 

a. nilai barang dan nominal 

b. nilai barang dan keindahan 

c. nilai keindahan dan kemewahan 

d. nilai barang dan bentuk 
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20. Berikut ini merupakan kegunaan uang, kecuali .... 

a. membayar uang sekolah 

b. membeli buku 

c. upah pekerja 

d. kenang-kenangan

21. Berikut ini yang termasuk alat tukar yaitu .... 

a. jasa 

b. barang 

c. tenaga 

d. uang mainan 

22. Sebelum ada uang, jual beli dilakukan dengan cara tukar menukar yang 

disebut .... 

a. transfer 

b. menabung 

c. pinjaman 

d. barter 

23. Untuk melakukan pembayaran yang terlalu besar, perusahaan besar 

melakukan pembayaran menggunakan ....  

a. uang barang 

b. uang tunai 

c. uang giral 

d. uang kartal 

24. Uang kertas dan uang logam merupakan contoh dari jenis uang .... 

a. kartal 

b. simpanan 

c. tabungan 

d. giral 

25. Contoh dari uang giral yaitu .... 

a. polis dan uang kertas 

b. uang kertas dan uang logam 

c. uang barang dan giro 

d. polis dan wesel 

26. Lembaga yang berhak mengedarkan uang di Indonesia yaitu .... 

a. Polisi 

b. Sekolah 

c. Pedagang 

d. Bank Indonesia

27.  Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

Gambar di atas termasuk jenis uang .... 

a. giral 

b. mainan 

c. kartal 

d. gesek 
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28. Perhatikan ciri uang berikut ini: 

(1) terdapat gambar burung garuda 

(2) berbentuk lingkaran 

(3) berbentuk persegi panjang 

(4) terdapat gambar pahlawan 

(5) bertuliskan besarnya mata uang 

Dari daftar di atas, yang termasuk ciri uang logam ditunjukkan oleh nomor .... 

a. 1 dan 4 

b. 2 dan 4 

c. 2 dan 5 

d. 4 dan 5 

29. Simpanan di bank yang penarikannya menggunakan cek yaitu .... 

a. polis 

b. giro 

c. warisan 

d. wesel 

30. Andi menukarkan 10 pensil yang dimilikinya dengan 2 buah buku tulis milik 

Raffi. Kegiatan yang dilakukan Andi dan Raffi dinamakan .... 

a. barter 

b. jual beli 

c. meminjam 

d. mencuri

31. Yen adalah mata uang yang berlaku di negara .... 

a. Brunei darussalam 

b. Papua 

c. Jepang 

d. Amerika serikat 

32. Syarat bahan yang digunakan untuk membuat uang yaitu .... 

a. tahan lama 

b. berbau wangi 

c. mudah rusak 

d. sulit dibawa 

33. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 
 

 

 

Nilai uang yang ditunjukkan pada gambar di atas yaitu .... 

a. dua ribu dua ratus rupiah 

b. empat ribu tujuh ratus rupiah 

c. lima ribu dua ratus rupiah 

d. lima ribu tujuh ratus rupiah 

34. Nominal uang kertas yang beredar di Indonesia yaitu .... 

a. Rp700 

b. Rp2.000 

c. Rp3.000 

d. Rp4.000 
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35. Berikut ini yang termasuk syarat dalam melakukan barter yaitu .... 

a. ada barang yang ditukar dan tidak sepakat melakukan barter 

b. sama-sama membutuhkan barang dan kedua pihak sepakat 

c. sepakat melakukan barter dan barang rusak 

d. kedua pihak sepakat melakukan barter dan tidak membutuhkan barang 

36. Berikut ini merupakan persamaan pada uang kertas dan logam, kecuali .... 

a. terdapat gambar burung garuda 

b. terdapat nominal uang 

c. memiliki dua sisi 

d. terdapat tanda tangan Gubernur Bank Indonesia 

37. Bahan yang digunakan untuk membuat uang kartal yaitu .... 

a. kertas dan logam 

b. kertas dan kayu 

c. plastik dan seng 

d. besi dan baja

38. Berikut ini yang termasuk alasan manusia melakukan barter yaitu .... 

a. membutuhkan barang 

b. malas membawa uang 

c. jauh dari bank 

d. masyarakatnya miskin 

39. Nilai yang tercantum pada uang disebut juga dengan .... 

a. nilai barang 

b. nilai nominal 

c. nilai keindahan 

d. nilai simpanan 

40. Salah satu kegunaan uang yaitu sebagai .... 

a. perhiasan 

b. alat pemukul 

c. alat judi 

d. alat pembayaran
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LEMBAR VALIDASI SOAL KOGNITIF OLEH PENILAI AHLI 1 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas/ Semester : III/ II 

Petunjuk 

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa butir-butir soal evaluasi pembelajaran IPS di SD Negeri 

Kepandean 3 Kabupaten Tegal, berilah tanda ceklis (√) atau tanda silang (X)  pada kolom yang tersedia. Jika butir soal sesuai dengan 

kriteria telaah, maka berilah tanda ceklis (√). Jika butir soal tidak sesuai dengan kriteria telaah, maka berilah tanda silang (X). 

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

L
am

p
iran

 1
0
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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 

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 
- - - - - - √ √ - - - - √ - - - - - - - 

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  

kronologisnya 

- - - - - - - - - - - - √ √ - - - - - - 

14. 
Butir soal tidak bergantung pada 

jawaban soal  sebelumnya 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

C. Bahasa/Budaya 

15. 
Bahasa soal sudah komunikatif dan 

sesuai dengan jenjang pendidikan 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 



 

 

 

1
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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 

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:  

 

 

Tegal,        2015 

             Penilai Ahli 

  

 

             Drs. Akhmad Junaedi 

             NIP 19630923 198703 1 001  

 



 

 

 

1
3
5
 

LEMBAR VALIDASI SOAL KOGNITIF OLEH PENILAI AHLI 1 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas/ Semester : III/ II 

Petunjuk 

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa butir-butir soal evaluasi pembelajaran IPS di SD Negeri 

Kepandean 3 Kabupaten Tegal, berilah tanda ceklis (√) atau tanda silang (X)  pada kolom yang tersedia. Jika butir soal sesuai dengan 

kriteria telaah, maka berilah tanda ceklis (√). Jika butir soal tidak sesuai dengan kriteria telaah, maka berilah tanda silang (X). 

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

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 
- - - - - - √ √ - - - - √ - - - - - - - 

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  

kronologisnya 

- - - - - - - - - - - - √ √ - - - - - - 

14. 
Butir soal tidak bergantung pada 

jawaban soal  sebelumnya 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

C. Bahasa/Budaya 

15. 
Bahasa soal sudah komunikatif dan 

sesuai dengan jenjang pendidikan 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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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 

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: 1. Semua soal sudah valid dari segi isi dan tampangnya 

  2. soal sudah layak untuk diujicobakan 

 

Tegal, 12 Maret 2015 

             Penilai Ahli 

         

 

             Drs. Akhmad Junaedi 

             NIP 19630923 198703 1 001 
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LEMBAR VALIDASI SOAL KOGNITIF OLEH PENILAI AHLI 2 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas/ Semester : III/ II 

Petunjuk 

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa butir-butir soal evaluasi pembelajaran IPS di SD Negeri 

Kepandean 3 Kabupaten Tegal, berilah tanda ceklis (√) atau tanda silang (X)  pada kolom yang tersedia. Jika butir soal sesuai dengan 

kriteria telaah, maka berilah tanda ceklis (√). Jika butir soal tidak sesuai dengan kriteria telaah, maka berilah tanda silang (X). 

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

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

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  

kronologisnya 

- - - - - - - - - - - - √ √ - - - - - - 

14. 
Butir soal tidak bergantung pada 

jawaban soal  sebelumnya 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

C. Bahasa/Budaya 

15. 
Bahasa soal sudah komunikatif dan 

sesuai dengan jenjang pendidikan 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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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 

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: Soal sudah valid dan dapat dilanjutkan pada ujicoba instrumen 

 

Tegal, 14 Maret 2015 

             Penilai Ahli 

  

 

             Teti Yuliana, S.Pd 

             NIP - 
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LEMBAR VALIDASI SOAL KOGNITIF OLEH PENILAI AHLI 2 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas/ Semester : III/ II 

Petunjuk 

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa butir-butir soal evaluasi pembelajaran IPS di SD Negeri 

Kepandean 3 Kabupaten Tegal, berilah tanda ceklis (√) atau tanda silang (X)  pada kolom yang tersedia. Jika butir soal sesuai dengan 

kriteria telaah, maka berilah tanda ceklis (√). Jika butir soal tidak sesuai dengan kriteria telaah, maka berilah tanda silang (X). 

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

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 
- - - - - - √ √ - - - - √ - - - - - - - 

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  

kronologisnya 

- - - - - - - - - - - - √ √ - - - - - - 

14. 
Butir soal tidak bergantung pada 

jawaban soal  sebelumnya 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

C. Bahasa/Budaya 

15. 
Bahasa soal sudah komunikatif dan 

sesuai dengan jenjang pendidikan 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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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 

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:  Soal sudah valid dan dapat dilanjutkan pada ujicoba instrumen 

 

Tegal, 14 Maret 2015 

             Penilai Ahli 

  

 

             Teti Yuliana, S.Pd. 

             NIP - 
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Lampiran 11 

HASIL UJI VALIDITAS EMPIRIS SOAL UJI COBA 

 

No. Soal Pengujian Nilai Korelasi Keterangan 

No1 

Pearson Correlation .204 Tidak Valid 

Sig. (2-tailed) .272  

N 31  

No2 

Pearson Correlation .529
**

 Valid 

Sig. (2-tailed) .002  

N 31  

No3 

Pearson Correlation .575
**

 Valid 

Sig. (2-tailed) .001  

N 31  

No4 

Pearson Correlation .694
**

 Valid 

Sig. (2-tailed) .000  

N 31  

No5 

Pearson Correlation .513
**

 Valid 

Sig. (2-tailed) .003  

N 31  

No6 

Pearson Correlation .473
**

 Valid 

Sig. (2-tailed) .007  

N 31  

No7 

Pearson Correlation .628
**

 Valid 

Sig. (2-tailed) .000  

N 31  

No8 

Pearson Correlation .520
**

 Valid 

Sig. (2-tailed) .003  

N 31  

No9 

Pearson Correlation .729
**

 Valid 

Sig. (2-tailed) .000  

N 31  

No10 

Pearson Correlation .117 Tidak Valid 

Sig. (2-tailed) .531  

N 31  

No11 
Pearson Correlation .721

**
 Valid 

Sig. (2-tailed) .000  
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No. Soal Pengujian Nilai Korelasi Keterangan 

N 31  

No12 

Pearson Correlation .652
**

 Valid 

Sig. (2-tailed) .000  

N 31  

No13 

Pearson Correlation .421
*
 Valid 

Sig. (2-tailed) .018  

N 31  

No14 

Pearson Correlation .584
**

 Valid 

Sig. (2-tailed) .001  

N 31  

No15 

Pearson Correlation .485
**

 Valid 

Sig. (2-tailed) .006  

N 31  

No16 

Pearson Correlation .705
**

 Valid 

Sig. (2-tailed) .000  

N 31  

No17 

Pearson Correlation .003 Tidak Valid 

Sig. (2-tailed) .987  

N 31  

No18 

Pearson Correlation -.091 Tidak Valid 

Sig. (2-tailed) .626  

N 31  

No19 

Pearson Correlation .444
*
 Valid 

Sig. (2-tailed) .012  

N 31  

No20 

Pearson Correlation .569
**

 Valid 

Sig. (2-tailed) .001  

N 31  

No21 

Pearson Correlation .485
**

 Valid 

Sig. (2-tailed) .006  

N 31  

No22 

Pearson Correlation .406
*
 Valid 

Sig. (2-tailed) .023  

N 31  

No23 Pearson Correlation .008 Tidak Valid 
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No. Soal Pengujian Nilai Korelasi Keterangan 

Sig. (2-tailed) .967  

N 31  

No24 

Pearson Correlation .561
**

 Valid 

Sig. (2-tailed) .001  

N 31  

No25 

Pearson Correlation .741
**

 Valid 

Sig. (2-tailed) .000  

N 31  

No26 

Pearson Correlation .405
*
 Valid 

Sig. (2-tailed) .024  

N 31  

No27 

Pearson Correlation .671
**

 Valid 

Sig. (2-tailed) .000  

N 31  

No28 

Pearson Correlation .518
**

 Valid 

Sig. (2-tailed) .003  

N 31  

No29 

Pearson Correlation .292 Tidak Valid 

Sig. (2-tailed) .110  

N 31  

No30 

Pearson Correlation .687
**

 Valid 

Sig. (2-tailed) .000  

N 31  

No31 

Pearson Correlation .403
*
 Valid 

Sig. (2-tailed) .024  

N 31  

No32 

Pearson Correlation .503
**

 Valid 

Sig. (2-tailed) .004  

N 31  

No33 

Pearson Correlation .474
**

 Valid 

Sig. (2-tailed) .007  

N 31  

No34 

Pearson Correlation .633
**

 Valid 

Sig. (2-tailed) .000  

N 31  
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No. Soal Pengujian Nilai Korelasi Keterangan 

No35 

Pearson Correlation .503
**

 Valid 

Sig. (2-tailed) .004  

N 31  

No36 

Pearson Correlation .261 Tidak Valid 

Sig. (2-tailed) .156  

N 31  

No37 

Pearson Correlation .368
*
 Valid 

Sig. (2-tailed) .042  

N 31  

No38 

Pearson Correlation .628
**

 Valid 

Sig. (2-tailed) .000  

N 31  

No39 

Pearson Correlation .578
**

 Valid 

Sig. (2-tailed) .001  

N 31  

No40 

Pearson Correlation .335 Tidak Valid 

Sig. (2-tailed) .065  

N 31  

Total 

Pearson Correlation 1 Tidak Valid 

Sig. (2-tailed)    

N 31  

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

  



148 

 

 

 

Lampiran 12 

HASIL UJI RELIABILITAS SOAL UJI COBA 

Item-Total Statistics 

No. Soal 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

No2 21.16 56.340 .465 .928 

No3 21.45 54.656 .529 .927 

No4 21.55 54.056 .605 .926 

No5 21.48 55.191 .450 .929 

No6 21.23 56.514 .357 .929 

No7 21.61 54.312 .577 .927 

No8 21.74 55.265 .489 .928 

No9 21.35 53.503 .734 .925 

No11 21.35 53.637 .714 .925 

No12 21.35 53.970 .664 .926 

No13 21.10 57.290 .391 .929 

No14 21.35 54.437 .595 .927 

No15 21.16 56.273 .478 .928 

No16 21.74 54.198 .651 .926 

No19 21.23 56.181 .414 .929 

No20 21.39 54.712 .540 .927 

No21 21.16 56.206 .491 .928 

No22 21.06 57.662 .417 .929 

No24 21.48 54.991 .478 .928 

No25 21.74 54.198 .651 .926 

No26 21.10 57.224 .409 .929 

No27 21.19 54.828 .698 .926 

No28 21.52 55.058 .466 .928 

No30 21.39 53.645 .695 .925 

No31 21.35 56.037 .361 .930 

No32 21.10 56.824 .517 .928 

No33 21.16 56.406 .451 .928 

No34 21.23 55.181 .585 .927 

No35 21.10 56.824 .517 .928 

No37 21.39 56.245 .322 .930 

No38 21.39 54.312 .598 .927 

No39 21.39 54.645 .549 .927 
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Lampiran 13 

HASIL UJI TINGKAT KESUKARAN SOAL UJI COBA 

NO SOAL TINGKAT KESUKARAN KATEGORI 

No2 0.84 MUDAH 

No3 0.58 SEDANG 

No4 0.48 SEDANG 

No5 0.55 SEDANG 

No6 0.77 MUDAH 

No7 0.42 SEDANG 

No8 0.29 SUKAR 

No9 0.68 SEDANG 

No11 0.68 SEDANG 

No12 0.68 SEDANG 

No13 0.94 MUDAH 

No14 0.68 SEDANG 

No15 0.84 MUDAH 

No16 0.29 SUKAR 

No19 0.77 MUDAH 

No20 0.65 SEDANG 

No21 0.84 MUDAH 

No22 0.97 MUDAH 

No24 0.55 SEDANG 

No25 0.29 SUKAR 

No26 0.94 MUDAH 

No27 0.84 MUDAH 

No28 0.52 SEDANG 

No30 0.65 SEDANG 

No31 0.68 SEDANG 

No32 0.94 MUDAH 

No33 0.84 MUDAH 

No34 0.81 MUDAH 

No35 0.94 MUDAH 

No37 0.65 SEDANG 

No38 0.65 SEDANG 

No39 0.65 SEDANG 
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Lampiran 14 

DATA UJI DAYA PEMBEDA SOAL UJI COBA 

NO SOAL 
NILAI DAYA 

PEMBEDA 
KATEGORI 

NO2 0.33 CUKUP 

NO3 0.61 BAIK 

NO4 0.68 BAIK 

NO5 0.29 CUKUP 

NO6 0.34 CUKUP 

NO7 0.55 BAIK 

NO8 0.43 BAIK 

NO9 0.67 BAIK 

NO11 0.54 BAIK 

NO12 0.67 BAIK 

NO13 0.13 JELEK 

NO14 0.54 BAIK 

NO15 0.33 CUKUP 

NO16 0.56 BAIK 

NO19 0.34 CUKUP 

NO20 0.35 CUKUP 

NO21 0.33 CUKUP 

NO22 0.07 JELEK 

NO24 0.55 BAIK 

NO25 0.56 BAIK 

NO26 0.13 JELEK 

NO27 0.33 CUKUP 

NO28 0.35 CUKUP 

NO30 0.60 BAIK 

NO31 0.41 BAIK 

NO32 0.13 JELEK 

NO33 0.33 CUKUP 

NO34 0.40 CUKUP 

NO35 0.13 JELEK 

NO37 0.35 CUKUP 

NO38 0.60 BAIK 

NO39 0.48 BAIK 
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Lampiran 15 

SOAL TES MATERI SEJARAH UANG 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Kepandean 3 

Kelas/semester : III/genap 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Waktu Pelaksanaan : 20 menit 

 

 

PETUNJUK PENGERJAAN SOAL: 

1. Tuliskan nama lengkap dan nomor absen pada kolom yang disediakan 

2. Kerjakan soal secara individu 

3. Dilarang bekerjasama dengan siswa lain 

4. Kerjakan soal yang dianggap mudah terlebih dahulu 

5. Cermati tiap soal dan telitilah dalam menjawab 

Berilah tanda silang (X) pada salah satu pilihan jawaban a, b, c atau d yang 

kamu anggap paling benar! 

1. Berikut ini yang termasuk alat tukar yaitu .... 

a. jasa 

b. barang 

c. tenaga 

d. uang mainan 

2. Sebelum ada uang, untuk memperoleh barang yang dibutuhkan orang 

melakukan .... 

a. perampokan 

b. peminjaman 

c. barter 

d. pembelian 

3. Alat pembayaran (penukar) dalam bentuk surat-surat berharga atau surat-surat 

penting disebut .... 

a. uang giral 

b. uang kartal 

c. uang mainan 

d. uang logam

4. Berikut ini yang termasuk uang kartal yaitu .... 

a. wesel dan giro 

b. giro dan uang logam 

c. uang kertas dan logam 

d. uang kertas dan uang wesel 

Nama Lengkap :  …………………………………    Nomor Absen  : ……. 
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5. Contoh dari uang giral yaitu .... 

a. polis dan uang kertas 

b. uang kertas dan uang logam 

c. uang barang dan giro 

d. polis dan wesel 

6. Perusahaan yang ditunjuk pemerintah Indonesia untuk  mencetak  uang 

yaitu .... 

a. Perum Peruri 

b. Percetakan 

c. Pegadaian 

d. Bank

7. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

 

 

 

 

Gambar di atas termasuk jenis uang.... 

a. kartal 

b. kertas 

c. barang 

d. giral 

8. Perhatikan ciri uang berikut ini: 

(1) terdapat tahun pembuatan 

(2) berbentuk persegi panjang 

(3) berbentuk lingkaran  

(4) terdapat gambar pahlawan 

(5) bertuliskan besarnya mata uang 

Dari daftar di atas, ciri uang logam ditunjukkan oleh nomor .... 

a. 1 dan 4 

b. 1 dan 5 

c. 2 dan 4 

d. 3 dan 4

9. Pengiriman uang menggunakan wesel yaitu melalui .... 

a. Bank 

b. Balai Kota 

c. Kantor Pos 

d. ATM 

10. Andi menukarkan 10 pensil yang dimilikinya dengan 2 buah buku tulis milik 

Raffi. Kegiatan yang dilakukan Andi dan Raffi dinamakan .... 

a. barter 

b. jual beli 

c. meminjam 

d. mencuri
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11. Mata uang negara Australia yaitu .... 

e. Ringgit 

a. Dollar 

b. Yen 

c. Yuan 

12. Berikut ini merupakan syarat bahan untuk membuat uang, kecuali .... 

a. diterima secara umum 

b. mudah dipalsukan 

c. mudah dibawa 

d. tahan lama  

13. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

 

 

 

 

 

Nominal uang yang ditunjukkan pada gambar di  atas yaitu ....  

a. dua ribu dua ratus rupiah 

b. empat ribu tujuh ratus rupiah 

c. lima ribu dua ratus rupiah 

d. lima ribu tujuh ratus rupiah

14. Berikut ini yaitu nominal uang logam yang beredar di Indonesia, kecuali .... 

a. Rp100 

b. Rp200 

c. Rp500 

d. Rp700 

15. Dalam melakukan barter, di antara kedua pihak atau orang harus .... 

a. membayar 

b. membeli 

c. sepakat 

d. berjabat tangan 

16. Berikut ini yang termasuk persamaan antar uang kertas dan logam yaitu .... 

a. terdapat tanda tangan Gubernur Bank Indonesia 

b. terdapat gambar burung garuda 

c. terdapat gambar Bank Indonesia 

d. terdapat gambar pahlawan 

17. Bahan yang digunakan untuk membuat uang kartal yaitu .... 

a. besi dan baja 

b. kertas dan kayu 

c. plastik dan seng 

d. kertas dan logam 
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18. Berikut ini yang termasuk alasan manusia melakukan barter yaitu .... 

a. membutuhkan barang 

b. malas membawa uang 

c. jauh dari bank 

d. masyarakatnya miskin

19. Nilai uang terbagi menjadi dua yaitu nilai .... 

a. barang dan nominal 

b. barang dan keindahan 

c. keindahan dan kemewahan 

d. barang dan bentuk 

20. Berikut ini merupakan kegunaan uang, kecuali .... 

a. membayar uang sekolah 

b. membeli buku 

c. upah pekerja 

d. kenang-kenangan 
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Lampiran 16 

PEDOMAN WAWANCARA TIDAK TERSTRUKTUR 

Hari, tanggal : Selasa, 13 Januari 2015 

Narasumber : Guru Kelas III SD Negeri Kepandean 3 Kabupaten Tegal 

Tempat : SD Negeri Kepandean 3 Kabupaten Tegal 

1. Pendidikan terakhir 

2. Lama mengajar 

3. Jumlah siswa pada kelas III 

4. Kendala yang ditemui pada saat pembelajaran IPS 

5. KKM  yang diterapkan pada mata pelajaran IPS 

6. Cara melaksanakan pembelajaran IPS di kelas III 

7. Pernah atau tidak menerapkan model pembelajaran Probing-Prompting 
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KISI-KISI ANGKET UJI COBA 

No Kompetensi Dasar Indikator Soal Bentuk Soal 
Ranah 

Afektif 

Nomor 

Soal 

1 
Mengenal Sejarah 

Uang 

Siswa dapat menunjukkan penggunaan uang sebagai alat 

pembayaran Skala Likert A1 1 dan 6 

2 
Siswa dapat memberikan tanggapan terhadap orang lain dalam 

memperlakukan uang Skala Likert A2 2 dan 7 

3 Siswa dapat menerapkan sikap cara menggunakan uang yang baik Skala Likert A5 3 dan 8 

4 
Siswa dapat mengintegrasikan manfaat uang dengan pola 

hidupnya sehari-hari Skala Likert A4 4 dan 9 

5 
Siswa dapat membedakan sikap yang baik dan tidak terhadap 

uang Skala Likert A3 5 dan 10 

Pedoman Penskoran Kunci Jawaban 

 

            
                  

             
      

Pilihan 

Jawaban 

Jenis Pernyataan 

Positif Negatif 

SS 4 1 

S 3 2 

TS 2 3 

STS 1 4 

No. 
Pilihan Jawaban 

SS S TS STS 

1 4 3 2 1 

2 4 3 2 1 

3 4 3 2 1 

4 4 3 2 1 

5 4 3 2 1 

6 1 2 3 4 

7 1 2 3 4 

8 1 2 3 4 

9 1 2 3 4 

10 1 2 3 4 

L
am

p
iran

 1
7
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Lampiran 18 

ANGKET PEMBELAJARAN 

Nama: …………………………………………………… No. Absen: …………… 

Petunjuk Pengisian Angket: 

1. Isilah tabel di bawah ini dengan jawaban yang sesuai dengan pendapatmu. 

2. Pilihlah jawaban pertanyaan di bawah dengan cara memberi tanda centang (√) 

pada kolom pilihan jawaban yang telah tersedia 

3. Keterangan masing-masing jawaban adalah sebagai berikut: 

STS = Sangat Tidak Setuju 

TS = Tidak Setuju 

S = Setuju 

SS = Sangat Setuju 

NO PERNYATAAN SS S TS STS 

1 Untuk berbelanja di super market, kita boleh 

membayar dengan emas, karena emas 

harganya mahal 
    

2 Ketika saya melihat teman saya 

menggambar pada uang miliknya, saya 

membiarkannya, karena itu uang miliknya 

sendiri 

    

3 Saat diberikan uang saku, harus dibelikan 

mainan atau jajan di sekolah sampai habis, 

walaupun saya tidak memerlukan mainan 

yang dibeli 

    

4 Menggunakan uang untuk membeli jajan di 

sekolah     

5 Cara menyimpan uang yang baik adalah 

dengan menyimpannya pada tempat yang 

kering dan tidak membuat uang lusuh atau 

terlipat-lipat 

    

6 Saat berbelanja, uang saya tertinggal, 

pedagang meminta saya membayarnya 

dengan HP, tapi saya menolaknya dengan 

mengambil uang dulu di rumah 
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NO PERNYATAAN SS S TS STS 

7 Saya senang dan mengikuti teman saya yang 

selalu menjaga uang miliknya agar selalu 

terlihat bersih dan rapih 
    

8 Sisa uang saku yang diberikan orang tua 

kepada kita, dapat dimanfaatkan untuk 

membeli barang yang diperlukan atau di 

tabung 

    

9 Uang kertas dijadikan sebagai mainan 

perahu kertas     

10 Uang boleh disimpan dengan cara dilipat-

lipat menjadi ukuran kecil atau di buat 

gulungan kecil 
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LEMBAR VALIDASI  ANGKET OLEH PENILAI AHLI 1 

 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Kelas/ Semester : III/ II 

Petunjuk 

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa kisi-kisi dan butir-butir angket pembelajaran IPS di SD 

Negeri Kepandean 3 Kabupaten Tegal, berilah tanda ceklis (√) atau tanda silang (X)  pada kolom yang tersedia. Jika butir angket 

sesuai dengan kriteria telaah, maka berilah tanda ceklis (√). Jika butir angket tidak sesuai dengan kriteria telaah, maka berilah tanda 

silang (X). 

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. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

L
am

p
iran
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9
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No. Aspek yang Ditelaah 
Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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, 

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:  

Tegal, 12 Maret 2015 

             Penilai Ahli 

        

   

             Drs. Akhmad Junaedi, M.Pd. 

             NIP 19630923 198703 1 001 
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LEMBAR VALIDASI  ANGKET OLEH PENILAI AHLI 2 

 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Kelas/ Semester : III/ II 

Petunjuk 

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa kisi-kisi dan butir-butir angket pembelajaran IPS di SD 

Negeri Kepandean 3 Kabupaten Tegal, berilah tanda ceklis (√) atau tanda silang (X)  pada kolom yang tersedia. Jika butir angket 

sesuai dengan kriteria telaah, maka berilah tanda ceklis (√). Jika butir angket tidak sesuai dengan kriteria telaah, maka berilah tanda 

silang (X). 

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. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No. Aspek yang Ditelaah 
Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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, 

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: Angket sudah valid dan dapat digunakan dalam penelitian 

Tegal, 14 Maret 2015 

             Penilai Ahli 

         

 

             Teti Yuliana, S.Pd. 

             NIP



163 

 

 

Lampiran 20 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS EKSPERIMEN PERTEMUAN 1 

Sekolah  : SD Negeri Kepandean 3 

Mata Pelajaran : IPS 

Kelas/Semester : III/II 

Alokasi Waktu : 3 x 35 menit 

Pelaksanaan : 4 April 2015 

A. STANDAR KOMPETENSI 

2. Memahami jenis pekerjaan dan penggunaan uang 

A. KOMPETENSI DASAR 

2.4 Mengenal sejarah uang 

B. INDIKATOR 

Indikator dari pencapaian hasil belajar siswa antara lain: 

2.4.1.1 Menjelaskan sejarah penggunaan uang 

2.4.1.2 Menyebutkan mata uang suatu negara 

2.4.2.1 Menjelaskan syarat uang 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Tujuan pembelajaran yang hendak dicapai setelah proses 

pembelajaran antara lain: 

1. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru tentang sejarah uang, siswa 

dapat menyebutkan macam alat tukar dengan benar 

2. Setelah melakukan diskusi kelompok tentang mata uang suatu negara, 

siswa dapat menyebutkan mata uang yang berlaku di suatu negara dengan 

benar 

3. Setelah melakukan diskusi kelompok tentang syarat-syarat menjadi uang, 

siswa dapat menyebutkan minimal 3 bahan yang dapat dijadikan uang 

dengan benar. 
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Karakter siswa yang diharapkan: teliti, toleransi, konsentrasi, percaya diri 

dan disiplin 

E. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN 

Metode  : ceramah, tanya jawab, diskusi 

Model Pembelajaran : Probing-Prompting 

F. MATERI POKOK 

Sejarah uang dan syarat bahan yang dijadikan uang (materi 

selengkapnya terlampir) 

G. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

1. Alat/ Media 

a. Gambar kegiatan barter 

b. Contoh (spesimen uang) 

2. Sumber Belajar 

a. Nursa‟ban, Muhammad dan Rusmawan. 2008. Ilmu Pengetahuan 

Sosial 3. Jakarta: Depdiknas. Halaman 62 – 63. 

b. Sunarso dan Kusuma, Anis. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial untuk MI 

dan SD kelas III. Jakarta: Depdiknas. Halaman 94 – 96. 

H. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

1. Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 

Aktivitas yang dilakukan guru dan siswa pada kegiatan 

pendahuluan antara lain: 

a. Menyiapkan bahan ajar dan media pembelajaran. 

b. Memberi salam dan mengajak siswa berdoa menurut agama dan 

kepercayaan masing-masing. 

c. Menanyakan kabar siswa dan memberikan motivasi belajar 

d. Mengondisikan siswa untuk melaksanakan proses pembelajaran 

e. Melakukan apersepsi dengan memberi pertanyaan: “siapa yang 

membawa uang saku?” 

f. Memberikan informasi materi pembelajaran yang akan dibahas. 
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g. Menjelaskan tujuan dan karakter yang diharapkan setelah pembelajaran 

 

2. Kegiatan Inti (75 menit) 

Aktivitas guru dan siswa pada kegiatan inti terbagi menjadi 3 

tahap, yaitu eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Selengkapnya 

dijabarkan sebagai berikut: 

a. Eksplorasi 

1) Guru menyampaikan materi pembelajaran tentang sejarah uang 

2) Guru menampilkan gambar kegiatan barter 

3) Guru memberikan waktu tunggu pada siswa untuk mengamati 

gambar 

b. Elaborasi 

1) Siswa menerima pertanyaan dari guru tentang gambar barter yang 

ditampilkan guru 

2) Siswa memikirkan jawaban dari pertanyaan guru 

3) Siswa yang ditunjuk guru, menjawab pertanyaan yang disampaikan 

oleh guru 

4) Siswa dibimbing untuk menemukan jawaban dari pertanyaan guru 

5) Siswa diberi pertanyaan tentang mata uang yang berlaku di 

Indonesia dan negara lainnya 

6) Siswa memikirkan jawaban dari pertanyaan guru 

7) Siswa dengan arahan dari guru, menjawab pertanyaan yang 

disampaikan guru 

8) Siswa ditampilkan contoh uang dan diberi pertanyaan tentang 

bahan yang dapat digunakan untuk dijadikan uang 

9) Siswa memikirkan jawaban dari pertanyaan guru 

10) Dengan bimbingan dari guru, siswa menjawab pertanyaan yang 

disampaikan oleh guru 

11) Siswa lain yang tidak ditunjuk untuk menjawab pertanyaan, 

disuruh untuk menanggapi jawban siswa yang ditunjuk  
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12) Siswa lain yang tidak ditunjuk guru untu menjawab pertanyaan, 

disuruh untuk memberikan tanggapan tentang jawaban temannya 

13) Siswa menerima Lembar Kegiatan Siswa (LKS) dari guru 

14) Siswa melakukan diskusi dengan teman sebangkunya untuk 

mengerjakan LKS 

15) Salah satu kelompok menyampaikan jawaban hasil disukusi 

16) Kelompok lain memberikan tanggapan dari jawaban kelompok 

yang menyampaikan jawaban diskusinya 

c. Konfirmasi (5 menit) 

1) Guru memberikan pertanyaan pada siswa untuk mengecek 

ketercapaian indikator pembelajaran 

2) Siswa dan guru melakukan tanya jawab tentang materi yang belum 

dipahami siswa 

3) Guru memberikan klarifikasi dan membenarkan pemahaman yang 

masih salah dari siswa 

3.  Kegiatan Penutup (20 menit) 

Aktivitas guru dan siswa yang dilakukan pada kegiatan penutup 

antara lain: 

a. Siswa dengan bimbingan dari guru, menyimpulkan materi 

pembelajaran. 

b. Siswa mengerjakan soal evaluasi yang diberikan guru 

c. Guru menganalisis soal evaluasi siswa 

d. Guru memberikan motivasi pada siswa untuk terus tekun belajar dan 

mempelajari materi selanjutnya 

e. Menutup pembelajaran dengan memberi salam 

I. PENILAIAN 

1. Prosedur penilaian : tes akhir 

2. Teknik penilaian : tes 

3. Jenis penilaian  : tes tertulis 
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4. Bentuk penilaian : pilihan ganda 

5. Alat tes  : soal-soal evaluasi 

6. Teknik penskoran : 

                              

                         
       

 

Tegal, 4 April 2015 
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Lampiran 1 

1. Sejarah uang 

Pada zaman dahulu, masyarakat untuk memenuhi barang kebutuhannya 

menggunakan kegiatan tukar-menukar barang atau disebut barter. Bahkan, 

hingga kini kegiatan barter masih berlangsung di daerah pedalaman Indonesia. 

Sebagai contoh, ada seorang pemuda yang ingin mendapatkan ikan hasil 

tangkapan nelayan, maka untuk mendapatkan ikan tersebut, ia harus 

menukarkannya dengan barang yang dimilikinya, misalnya dengan hasil 

pertanian atau perkebunan yang dimilikinya atau barang lainnya yang dianggap 

memiliki nilai yang sebanding. Tempat dan waktu penukaran sudah ditentukan 

sebelumnya, biasanya tempat yang digunakan merupakan pertemuan atau 

persimpangan antar desa.  

Dalam melakukan barter, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, 

antara lain yaitu: 

a. Kedua belah pihak sama-sama mau menukar barang 

b. Kedua belah pihak sama-sama membutuhkan barang tukarannya 

c. Ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan tukar menukar 

barang masing-masing. 

Saat ini orang sudah meninggalkan barter, hal ini disebabkan karena 

dalam melakukan barter terdapat banyak kesulitan. Adapun alasan yang 

mendasari orang meninggalkan barter, antara lain: 

a. Tidak mudah mencari orang yang mau menukarkan barangnya dengan kita 

b. Sulit untuk memindahkan ataupun menyimpan barang yang ditukarkan 

c. Sulit menentukan nilai dari barang yang akan kita tukarkan. Misalnya, 

apakah nilai satu buah durian sama dengan 5 buah jeruk? 

d. Barang tidak tahan lama, karena beberapa barang yang ditukarkan mudah 

rusak 

e. Nilainya tidak stabil. Beberapa barang nilainya sering berubah dalam waktu 

singkat. 
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Sejalan dengan perkembangan zaman, orang mulai berpikir untuk 

menggunakan cara yang lebih mudah untuk mendapatkan barang, yaitu 

menentukan alat yang dijadikan sebagai alat tukar. Akhirnya berdasarkan 

kesepakatan, ditentukan alat tukar yang dipakai, yaitu emas, perak, tembaga, 

besi, mutiara dan barang lainnya. Alat tukar ini disebut uang barang. Uang 

barang yang dimaksudkan adalah barang-barang berharga yang dapat berfungsi 

sebagai alat tukar. Sama halnya dengan uang yang berfungsi sebagai alat tukar. 

Cara tukar menukar ini juga dianggap kurang praktis, karena nilai atau harga 

suatu barang sulit terukur. 

Sejak zaman kerajaan dahulu, nenek moyang kita sudah menciptakan 

mata uang. Hal ini diketahui dari penemuan para peneliti, berupa uang kuno 

yang ditemukan di berbagai situs purbakala. Dengan ditemukannya mata uang, 

maka kegiatan jual beli mudah dilakukan. Nilai atau harga suatu barang juga 

mudah untuk diukur. Uang juga mudah untuk dibawa ataupun disimpan. Pada 

zaman modern, kegiatan jual beli sudah dilakukan dengan uang. Uang 

mempermudah kegiatan jual beli, dengan adanya uang juga mempengaruhi 

aktivitas jual beli yang dilakukan oleh masyarakat.  

Jenis mata uang yang digunakan di tiap negara, memiliki perbedaan. 

Mata uang rupiah dapat digunakan untuk membeli suatu barang di Indonesia, 

namun ketika mata uang rupiah ini digunakan untuk membeli di luar negeri, 

penjual barang akan menolak, karena mereka tidak menggunakan mata uang 

rupiah untuk kegiatan jual beli. Untuk dapat menggunakannya, maka kita harus 

menukarkannya dengan mata uang yang berlaku di negara tersebut.  

Berikut ini disajikan jenis mata uang dan negaranya: 

No Nama Negara Mata Uang 

1 Indonesia Rupiah 

2 Malaysia Ringgit 

3 Inggris Pound sterling 

4 Brunei Darussalam Dollar 

5 Jepang Yen 

Perusahaan yang mempunyai kewenangan untuk mencetak dan 

mengedarkan uang, adalah perusahaan yag telah ditunjuk oleh pemerintah, jadi 
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tidak sembarang orang atau perusahaan dapat memproduksi uang. Di 

Indonesia, perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mencetak uang 

adalah Perum Peruri, sedangkan yang berwenang untuk mengedarkan uang 

adalah PT. Bank Indonesia. 

2. Syarat uang 

Suatu benda dapat dijadikan sebagai “uang” jika benda tersebut telah 

memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat bahan pembuat uang antara lain yaitu: 

a. Diterima secara umum  

b. Dijamin keberadaannya oleh pemerintah yang berkuasa. 

c. Tahan lama  

d. Kualitasnya cenderung sama  

e. Jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat 

f. Tidak mudah dipalsukan 

g. Mudah dibawa,  

h. Mudah dibagi tanpa mengurangi nilai  

i. Memiliki nilai yang cenderung stabil dari waktu ke waktu. 

  

http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Nilai_%28ekonomi%29&action=edit&redlink=1
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Lampiran 2 

Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 

Kelas/semester  : III/2 

Materi   : Sejarah Uang 

Alokasi Waktu  : 15 menit 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan cara berdiskusi 

bersama anggota kelompokmu! 

1. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam melakukan barter? (skor 5) 

2. Sebutkan 3 alasan manusia meninggalkan barter! (skor 3) 

3. Sebutkan 4 contoh mata uang beserta negaranya! (skor 4) 

4. Agar kita bisa menggunakan mata uang Rupiah di negara lain, kita harus 

menukarkan uang kita lebih dulu sesuai dengan mata uang yang berlaku di 

negara tersebut. Dimana kita dapat menukarkan uang kita? (skor 3) 

5. Sebutkan 5 syarat bahan pembuatan uang! (skor 5) 

Kunci Jawaban 

1. Dalam melakukan barter, yang perlu diperhatikan antara lain: 

 Kedua pihak sama-sama menginginkan barter 

 Kedua pihak sama-sama membutuhkan barang yang akan dijadikan barang 

tukar 

 Kedua pihak sama-sama sepakat menukarkan barangnya 

2. Alasan manusia meninggalkan barter antara lain yaitu: 

 Sulit menemukan orang yang mau melakukan barter 

 Sulit memindahkan barang barter 

 Barang yang digunakan untuk barter cepat rusak 

 Sulit menentukan nilai suatu barang 

 Nilai barang tidak stabil 

3. Indonesia – Rupiah 

Brunei Darussalam – Dollar 

Malaysia – Ringgit 

Cina – Yuan 

Inggris – Pound Sterling, dsb 
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4. Kita bisa menukarkan mata uang Rupiah ke mata uang lainnya di Bank 

ataupun tempat lain yang disebut money changer yang tersedia, baik yang ada 

di Inodensia ataupun negara lain 

5. Tidak semua bahan dapat dijadikan uang, yarat bahan untuk membuat antara 

lain: 

a. Diterima secara umum  

b. Dijamin keberadaannya oleh pemerintah yang berkuasa. 

c. Tahan lama  

d. Kualitasnya cenderung sama  

e. Jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat 

f. Tidak mudah dipalsukan 

g. Mudah dibawa,  

h. Mudah dibagi tanpa mengurangi nilai  

i. Memiliki nilai yang cenderung stabil dari waktu ke waktu 

Pedoman Penskoran: 

            
                          

                    
       

  

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Nilai_%28ekonomi%29&action=edit&redlink=1
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KISI-KISI SOAL EVALUASI PEMBELAJARAN 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Kepandean 3     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 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Tingkat Kesukaran Kunci 

Jawaban Mudah Sedang Sulit 

2.4 Mengenal 

Sejarah Uang 

Siswa dapat menjelaskan sejarah 

penggunaan uang 

Pilihan 

Ganda 
C2 1 dan 6  √  A dan B 

 
Siswa dapat menghubungkan negara 

dan mata uang yang berlaku 

Pilihan 

Ganda 
C3 3 dan 8  √  D dan C 

 Siswa dapat menyebutkan syarat uang  
Pilihan 

Ganda 
C1 4 dan 9 √   A dan D 

 

Siswa dapat menjelaskan lembaga 

yang berwenang untuk mencetak dan 

mengedarkan uang 

Pilihan 

Ganda 
C2 5 dan 10 √   B dan C 

 
Siswa dapat menjelaskan hal yang 

berkaitan dengan kegiatan barter 

Pilihan 

Ganda 
C2 2 dan 7   √ C dan B 

Pedoman Penskoran  

            
                              

                         
      

L
am

p
iran

 3
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Lampiran 4 

 

 

 

Soal Evaluasi Pembelajaran 

Kelas/semester : III/2 

Materi  : Sejarah Uang 

Alokasi Waktu : 10 menit 

Berilah tanda silang (X) pada salah satu pilihan jawaban a, b, c atau d yang 

kamu anggap paling benar! 

1. Sebelum adanya uang, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari manusia 

melakukan …. 

a. barter 

b. mencuri 

c. meminjam di Bank 

d. memulung 

2. Mata uang yang berlaku di negara Inggris yaitu …. 

a. dollar 

b. yen 

c. ringgit 

d. pound sterling

3. Berikut ini yang termasuk syarat bahan yang digunakan untuk membuat uang 

yaitu …. 

a. tahan lama 

b. mudah dipalsukan 

c. mudah rusak 

d. sulit dibawa

4. Perusahaan yang berwenang mencetak uang di Indonesia yaitu …. 

a. PT. Lapindo 

b. Perum Peruri 

c. Pegadaian 

d. Bank BCA

5. Berikut ini, yang termasuk hal-hal yang diperhatikan dalam melakukan barter 

yaitu …. 

a. letaknya jauh 

b. barter hanya dengan orang kaya 

c. sama-sama membutuhkan barang  

d. harga barangnya mahal 

6. Mengapa manusia melakukan barter? 

a. karena masih miskin 

b. karena membutuhkan barang 

c. karena sudah kaya 

d. karena ingin dipuji orang lain 

Nama  : 

No. Absen : 
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7. berikut ini pasangan nama negara dan mata uang yang sesuai yaitu …. 

a. Amerika – Yen 

b. Arab Saudi – Peso 

c. Brunei Darussalam – Dollar 

d. Malaysia – Yuan 

8. Berikut ini termasuk syarat bahan yang dijadikan uang, kecuali …. 

a. tidak mudah rusak 

b. mudah dibawa 

c. tidak mudah dipalsukan 

d. harus mahal 

9. Lembaga yang berwenangmengedarkan uang di Indonesia yaitu …. 

a. PT. Bulog 

b. Bank Indonesia 

c. Pegadaian 

d. BPJS 

10.  Alasan manusia meninggalkan barter yaitu …. 

a. sudah merasa bosan 

b. sulit menemukan orang yang mau barter 

c. sudah merasa menjadi orang kaya 

d. sulit memakan karena jumlahnya banyak 
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Lampiran 21 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS EKSPERIMEN PERTEMUAN 2 

Sekolah  : SD Negeri Kepandean 3 

Mata Pelajaran : IPS 

Kelas/Semester : III/II 

Alokasi Waktu : 3 x 35 menit 

Pelaksanaan :13 April 2015 

A. STANDAR KOMPETENSI 

2. Memahami jenis pekerjaan dan penggunaan uang 

D. KOMPETENSI DASAR 

2.4 Mengenal sejarah uang 

E. INDIKATOR 

Indikator dari pencapaian hasil belajar siswa antara lain:  

4.4.2.2 Menyebutkan jenis-jenis uang 

4.4.3.1 Menjelaskan kegunaan uang 

4.4.3.2 Menyebutkan cara menghargai uang 

F. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dalam proses pembelajaran 

antara lain: 

1. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru dan kegiatan tanya jawab 

tentang jenis-jenis uang, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis uang yang 

beredar di masyarakat dengan benar 

2. Setelah mendengarkan penjelasan dan bimbingan dari guru tentang 

manfaat uang, siswa dapat menjelaskan manfaat dan kegunaan uang 

dengan benar 

3. Setelah melakukan pengamatan demonstrasi guru dan diskusi kelompok 

tentang cara menghargai uang, siswa dapat menyebutkan minimal 3cara 

menghargai uang dalam kehidupan sehari-hari dengan benar 
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Karakter siswa yang diharapkan: disiplin, tekun, teliti, toleransi, 

percaya diri, dan konsentrasi 

G. METODE PEMBELAJARAN 

Metode : ceramah, tanya jawab, demonstrasi, diskusi kelompok, 

dan penugasan 

Model Pembelajaran : Probing-Prompting 

H. MATERI POKOK 

Jenis-jenis uang,  manfaat uang dan cara menghargai uang dalam 

kehidupan sehari-hari (materi selengkapnya terlampir) 

I. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

1. Alat/ Media 

a. Gambar kegiatan barter 

b. Contoh (spesimen uang) 

c. Gambar macam-macam uang 

2. Sumber Belajar 

a. Nursa‟ban, Muhammad dan Rusmawan. 2008. Ilmu Pengetahuan 

Sosial 3. Jakarta: Depdiknas. Halaman 63 – 65. 

b. Sunarso dan Kusuma, Anis. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial untuk MI 

dan SD kelas III. Jakarta: Depdiknas. Halaman 96 – 100. 

J. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

1. Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 

Aktivitas yang dilakukan guru dan siswa pada kegiatan 

pendahuluan antara lain: 

a. Menyiapkan bahan ajar dan media pembelajaran. 

b. Memberi salam dan mengajak siswa berdoa menurut agama dan 

kepercayaan masing-masing. 

c. Menanyakan kabar siswa dan memberikan motivasi belajar 

d. Mengondisikan siswa untuk melaksanakan proses pembelajaran 
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e. Melakukan apersepsi dengan memberi pertanyaan: “siapa yang pernah 

berbelanja?” 

f. Memberikan informasi materi pembelajaran yang akan dibahas. 

g. Menjelaskan tujuan dan karakter yang diharapkan setelah pembelajaran. 

2. Kegiatan Inti (75 menit) 

Kegiatan siswa dan guru pada kegiatan inti terbagi menjadi 3 

tahap, yaitu eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi. Selengkapnya 

dijabarkan sebagai berikut: 

a. Eksplorasi 

1) Guru menampilkan uang logam dan kertas 

2) Guru menjelelaskan materi tentang jenis-jenis uang 

b. Elaborasi 

1) Siswa menerima pertanyaan dari guru tentang gambar yang 

ditampilkan guru 

2) Siswa memikirkan jawaban dari pertanyaan guru 

3) Siswa yang ditunjuk guru, menjawab pertanyaan yang disampaikan 

oleh guru 

4) Siswa dibimbing untuk menemukan jawaban dari pertanyaan guru 

5) Siswa lain yang tidak ditunjuk guru untu menjawab pertanyaan, 

disuruh untuk memberikan tanggapan tentang jawaban temannya 

6) Siswa diberi pertanyaan tentang manfaat dan kegunaan uang bagi 

kehidupan manusia 

7) Siswa memikirkan jawaban dari pertanyaan yang disampaikan guru 

8) Dengan bimbingan dari guru, siswa memikirkan jawaban dari 

pertanyaan tentang manfaat dan kegunaan uang 

9) Siswa memperhatikan demonstrasi dari guru tentang perlakuan 

terhadap uang 

10) Siswa disuruh untuk memberi tanggapan dari hasil pengamatan 

yang dilakukan 
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11) Siswa lain disuruh untuk memberikan tanggapan dari jawaban 

temannya 

12) Siswa menerima Lembar Kegiatan Siswa (LKS) dari guru 

13) Siswa melakukan diskusi dengan teman sebangkunya untuk 

mengerjakan LKS 

14) Salah satu kelompok menyampaikan jawaban hasil disukusi 

15) Kelompok lain memberikan tanggapan dari jawaban kelompok 

yang menyampaikan jawaban diskusinya  

c. Konfirmasi 

1) Guru memberikan pertanyaan pada siswa untuk mengecek 

ketercapaian indikator pembelajaran 

2) Siswa dan guru melakukan tanya jawab tentang materi yang belum 

dipahami siswa 

3) Guru memberikan klarifikasi dan membenarkan pemahaman yang 

masih salah dari siswa 

3.  Kegiatan Penutup (20 menit) 

Aktivitas guru dan siswa yang dilakukan pada kegiatan penutup 

antara lain: 

a. Siswa dengan bimbingan dari guru, menyimpulkan materi 

pembelajaran. 

b. Siswa mengerjakan soal evaluasi yang diberikan guru 

c. Guru menganalisis soal evaluasi siswa 

d. Guru memberikan motivasi pada siswa untuk terus tekun belajar dan 

mempelajari materi selanjutnya 

e. Menutup pembelajaran dengan memberi salam 

K. PENILAIAN 

1. Prosedur penilaian : tes akhir 

2. Teknik penilaian : tes 

3. Jenis penilaian  : tes tertulis 
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4. Bentuk penilaian : pilihan ganda 

5. Alat tes  : soal-soal evaluasi 

6. Teknik penskoran : 

                              

                         
       

 

Tegal, 13 April 2015 
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Lampiran 1 

MATERI AJAR 

1. Jenis-jenis uang 

Saat ini, uang adalah alat tukar yang sah untuk melakukan jual beli. 

Uang yang beredar di masyarakat terbagi menjadi dua, yaitu uang kartal dan 

uang giral.  

a. Uang kartal  

Uang kartal adalah uang yang berupa uang kertas dan logam yang 

dapat langsung digunakan untuk kegiatan jual beli, maupun kegiatan lainnya 

yang langsung berkaitan dengan individu lain. Namun jika dalam jumlah 

banyak, uang jenis ini kurang efektif digunakan.  

1) Uang kertas 

Uang kertas berbentuk persegi panjang dan memiliki dua sisi 

yang berbeda, yaitu sisi depan dan belakang. Nilai uang kertas beragam, 

mulai dari Rp100,00; Rp500,00; Rp1.000,00; Rp2.000,00; Rp50.000,00; 

Rp100.000,00; dan lain sebagainya. Uang kertas mudah dibawa, namun 

mudah rusak. Gambar yang ada di tiap uang kertas berbeda, perbedaan 

ini didasarkan pada nominal uang. Bahkan satu nominal juga terkadang 

mempunyai desain berbeda, tergantung kebijakan dari pemerintah. Saat 

ini, gambar yang digunakan pada uang kertas, sebagian besar yaitu 

gambar tokoh-tokoh pahlawan bangsa Indonesia.  

Ciri-ciri uang kertas antara lain yaitu: 

a) Berbentuk persegi panjangBertuliskan besarnya nilai uang 

b) Di sudut ada gambar lambang negara Garuda Pancasila 

c) Di bagian atas tertulis Bank Indonesia 

d) Ada tanda tangan Gubernur Bank Indonesia. 

e) Tertulis nomor seri uang 
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Berikut beberapa contoh dari uang kertas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Uang logam 

Uang logam terbuat dari logam. Ada dua warna yang beredar di 

Indonesia, yaitu warna perak dan emas. Uang logam seringkali 

diidentikkan dengan uang pecahan atau receh. Beberapa contoh nilai 

uang logam yang beredar di Indonesia saat ini antara lain: Rp50,00; 

Rp100,00; Rp200,00; Rp500,00; dan Rp1000,00. Gambar yang ada di 

uang logam, biasanya menggunakan flora dan fauna yang ada di wilayah 

Indonesia. 

Ciri-ciri uang logam antara lain yaitu: 

a) Terbuat dari logam 

b) Berbentuk bundar 

c) Mempunyai dua sisi 

d) Sisi lingkaran timbul 
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e) Bertuliskan besarnya nilai uang 

f) Bertuliskan tahun pembuatan 

g) Bertuliskan Bank Indonesia. 

Contoh dari uang logam dapat di lihat pada gambar berkut: 

 

Walaupun jenis uang kartal hanya terbagi menjadi uang kertas 

dan uang logam, namun saat ini lebih dipermudah dengan adanya ATM 

dan kartu kredit. Kartu kredit dapat digunakan sebagai pengganti uang 

kertas atau logam, namun sebelumnya kita harus memiliki tabungan lebih 

dulu.  

 

 

 

 

 

 

 

b. Uang giral 

Uang giral adalah alat pembayaran dalam bentuk surat-surat atau 

dokumen penting. Uang giral berbentuk deposito yang dapat ditarik sesuai 

kebutuhan. Contoh uang giral adalah cek, giro, wesel, polis, dan lain 

sebagainya. Penggunaan dari masing-masing uang giral mempunyai 

perbedaan, tergantung dari jenisnya. 
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Berikut ini disajikan beberapa contoh gambar uang giral: 

1) Cek 

2) Giro 

 

3) Wesel 

 

2. Manfaat dan kegunaan uang 

Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak dapat lepas dari uang untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. Adapun kegunaan uang secara umum antara 

lain yaitu: 

a. Sebagai alat tukar yang resmi dan sah 

b. Sebagai alat pembayaran 

c. Sebagai ciri atau identitas negara 
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3. Cara menghargai uang 

Banyak sekali fungsi uang bagi kehidupan sehari-hari, namun 

kenyataannya banyak orang yang menyepelekan keberadaan uang, sehingga 

mereka memperlakukan uang dengan seenaknya sendiri. Berikut ini merupakan 

cara untuk menghargai uang, yaitu: 

a. Diletakkan di tempat yang rata aga uang tidak lusuh dan terlipat-lipat. 

Misal: dompet, tempat pensil 

b. Tidak mencoret-coret uang 

c. Tidak membeda-bedakan uang karena bahan pembuatnya 
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Lampiran 2 

Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 

Kelas/semester : III/2 

Materi  : Sejarah Uang 

Alokasi Waktu : 15 menit 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan cara berdiskusi 

bersama anggota kelompokmu! 

1. Sebutkan 4 contoh uang giral! (skor 4) 

2. Sebutkan 5 ciri-ciri uang kertas! (skor 4) 

3. Sebutkan 3 ciri-ciri uang logam! (skor 3) 

4. Sebutkan 3 kegunaan uang! (skor 3) 

5. Bagaimana cara kita menghargai uang? (skor 6) 

Kunci Jawaban 

1) Jenis-jenis uang giral antara lain yaitu:  

 Polis 

 Cek 

 Wesel 

 Giro 

2. Ciri-ciri yang terdapat pada uang kertas antara lain yaitu: 

 Berbentuk persegi panjang 

 Bertuliskan besarnya nilai uang 

 Di sudut ada gambar lambang negara Garuda Pancasila 

 Di bagian atas tertulis Bank Indonesia 

 Ada tanda tangan Gubernur Bank Indonesia. 

 Tertulis nomor seri uang 

3. Ciri-ciri yang terdapat pada uang logam antara lain yaitu: 

 Terbuat dari logam 

 Berbentuk bundar 

 Mempunyai dua sisi 

 Sisi lingkaran timbul 
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 Bertuliskan besarnya nilai uang 

 Bertuliskan tahun pembuatan 

 Bertuliskan Bank Indonesia 

4. Kegunaan uang secara umum meliputi: 

 Sebagai alat tukar yang resmi dan sah 

 Sebagai alat pembayaran 

 Sebagai ciri atau identitas Negara 

5. Cara untuk menghargai uang adalah dari hal-hal kecil meliputi: 

 Menggunakan uang sebagaimana fungsinya 

 Tidak mencoret-coret uang 

 Menyimpan uang dengan baik agar tidak lusuh dan kotor 

 Tidak membeda-bedakan uang berdasarkan jenisnya 

 Tidak menggunakan uang untuk hal-hal yang buruk 

 Tidak menggunakan uang untuk mainan 

 

Pedoman Penskoran 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI PEMBELAJARAN 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Kepandean 3     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 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Tingkat Kesukaran Kunci 

Jawaban Mudah Sedang Sulit 

2.4 Mengenal 

Sejarah Uang 

Siswa dapat menyebutkan jenis uang 

kartal 

Pilihan 

Ganda 
C1 1 dan 6 √   D dan C 

 
Siswa dapat menyebutkan jenis uang 

giral 

Pilihan 

Ganda 
C1 4 dan 7 √   D dan B 

 
Siswa dapat menunjukkan sikap 

menghargai uang 

Pilihan 

Ganda 
C2 3 dan 8   √ A dan A 

 
Siswa dapat menjelaskan kegunaan 

uang dalam kehidupan manusia 

Pilihan 

Ganda 
C2 4 dan 9  √  B dan C 

 

Disajikan gambar contoh uang, siswa 

dapat menggolongkan jenis uang pada 

gambar 

Pilihan 

Ganda 
C3 5 dan 10  √  C dan B 

Pedoman Penskoran  

            
                              

                         
       

 

L
am

p
iran

 3
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Lampiran 4 

Soal Evaluasi Pembelajaran 

Kelas/semester : III/2 

Materi  : Sejarah Uang 

Alokasi Waktu : 10 menit 

Berilah tanda silang (X) pada salah satu pilihan jawaban a, b, c atau d yang 

kamu anggap paling benar! 

1. Berikut ini yang termasuk kegunaan uang dalam kehidupan sehari-hari 

manusia yaitu …. 

a. judi 

b. barter 

c. perhiasan 

d. alat pembayaran 

2. Yang termasuk uang giral yaitu …. 

a. uang logam dan wesel 

b. polis dan uang kertas 

c. harta karun dan giro 

d. wesel dan cek

3. Berikut ini yang termasuk perilaku menghargai uang yaitu …. 

a. tidak membeda-bedakan uang karena bahan pembuatnya 

b. menggunting-gunting uang untuk mainan 

c. menggunakan uang sebagai perahu kertas 

d. menggambar uang agar terlihat menarik 

4. Yang termasuk pecahan uang kertas yang beredar di Indonesia yaitu …. 

a. Rp300 

b. Rp400 

c. Rp500 

d. Rp600

5. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

 

 

 

 

Gambar di atas termasuk jenis uang .... 

a. giral 

b. kartas 

c. kertas 

d. gesek 
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6.  Berikut ini yang bukan merupakan kegunaan uang yaitu…. 

a. membeli pakaian 

b. menabung 

c. berjudi 

d. identitas negara 

7. Wesel, polis dan cek termasuk jenis uang …. 

a. barang 

b. giral 

c. kartal 

d. mainan

8. Contoh sikap yang baik dalam menghargai uang yaitu …. 

a. menggunakan sesuai fungsi 

b. mencoret-coret dengan pensil 

c. menyimpan dengan cara menggulung 

d. dilipat-lipat sampai kecil 

9. Berikut ini nominal pecahan uang kertas, kecuali …. 

a. Rp200 

b. Rp400 

c. RP500 

d. Rp900 

10. Perhatikan gambar di bawah ini!  

 

 

 

 

Gambar di atas, termasuk jenis uang …. 

a. kertas 

b. lembaran 

c. kartal 

d. giral
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Lampiran 22 

LEMBAR PENGAMATAN 

PELAKSANAAN MODEL PROBING–PROMPTING 

BAGI GURU DI KELAS EKSPERIMEN (PERTEMUAN 1) 

Nama Peneliti  : Mohamad Abdurokhim 

Sekolah  : SD Negeri Kepandean 3 

Kelas   : III (Tiga) 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Waktu   :  3 x 35 menit 

Tanggal  : 4 April 2015  

Petunjuk 

Berilah tanda (√) untuk skor penilaian aspek yang diobservasi sesuai dengan yang 

dilihat pada saat pelaksanaan. 

No. Aspek yang Diamati 
SKOR 

1 2 3 4 

1. 
Pelaksanaan model pembelajaran  

Probing-Prompting 

 

 g. Menghadapkansiswa pada situasi 

baru 
   √ 

 
h. Memberikan waktu tunggu pada 

siswa untuk memikirkan 

permasalahan yang diberikan 

   √ 

 i. Mengajukan pertanyaan sesuai 

indikator pembelajaran 
   √ 

 j. Memberikan waktu tunggu pada 

siswa untuk menjawab 
 √   

 k. Mengajukan pertanyaan yang 

bersifat membimbing 
   √ 

 
l. Mengajukan pertanyaan akhir 

untuk menguji indikator 

pembelajaran 

   √ 

2. Pemberian pertanyaan merata dalam 

kelas 
  √  

3. Menerapkan model pembelajaran 

Probing-Prompting secara runtut 
   √ 

Jumlah Skor 29 
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Skor maksimal tiap sesi= 32 

Persentase pelaksanaan model robing prompting = 
                     

             
         

Kepandean, 4 April 2015 

Observer, 

 

Lutfatul Aeni, S.Pd. 

NIP - 
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LEMBAR PENGAMATAN 

PELAKSANAAN MODEL PROBING–PROMPTING 

BAGI GURU DI KELAS EKSPERIMEN (PERTEMUAN 2) 

Nama Peneliti  : Mohamad Abdurokhim 

Sekolah  : SD Negeri Kepandean 3 

Kelas   : III (Tiga) 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Waktu   :  3 x 35 menit 

Tanggal  : 13 April 2015  

Petunjuk 

Berilah tanda (√) untuk skor penilaian aspek yang diobservasi sesuai dengan yang 

dilihat pada saat pelaksanaan. 

No. Aspek yang Diamati 
SKOR 

1 2 3 4 

1. 
Pelaksanaan model pembelajaran  

Probing-Prompting 

 

 a. Menghadapkansiswa pada situasi 

baru 
   √ 

 
b. Memberikan waktu tunggu pada 

siswa untuk memikirkan 

permasalahan yang diberikan 

   √ 

 c. Mengajukan pertanyaan sesuai 

indikator pembelajaran 
   √ 

 d. Memberikan waktu tunggu pada 

siswa untuk menjawab 
  √  

 e. Mengajukan pertanyaan yang 

bersifat membimbing 
   √ 

 
f. Mengajukan pertanyaan akhir 

untuk menguji indikator 

pembelajaran 

   √ 

2. Pemberian pertanyaan merata dalam 

kelas 
  √  

3. Menerapkan model pembelajaran 

Probing-Prompting secara runtut 
   √ 

Jumlah Skor 30 
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Skor maksimal tiap sesi= 32 

Persentase pelaksanaan model probing prompting = 
                     

             
         

Kepandean, 13 April 2015 

Observer, 

 

Lutfatul Aeni, S.Pd. 

NIP – 
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DESKRIPTOR PEDOMAN PENGAMATAN  

PELAKSANAAN MODEL PROBING–PROMPTING 

BAGI GURU DI KELAS EKSPERIMEN 

1. Pelaksanaan model pembelajaran Probing-Prompting 

Deskriptor yang digunakan untuk menilai pelaksanaan model pembelajaran 

Probing-Prompting, yaitu sebagai berikut: 

a. Menghadapkan siswa pada situasi baru 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Tidak menghadapkan siswa pada situasi baru 

2 Permasalahan tidak jelas 

3 Permasalahan kurang jelas 

4 Permaslahan jelas dan dipahami siswa 

b. Memberikan waktu tunggu 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Tidak memberika waktu tunggu 

2 Waktu tunggu terlalu cepat 

3 Waktu tunggu terlalu lama 

4 Memberikan waktu tunggu yang cukup pada siswa 

c. Memberikan pertanyaan sesuai indikator pembelajaran 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Tidak memberikan pertanyaan 

2 Pertanyaan tidak sesuai indikator 

3 Pertanyaan kurang dapat dipahami 

4 Pertanyaan yang diberikan sesuai indikator 

d. Memberikan waktu tunggu 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Tidak memberika waktu tunggu 

2 Waktu tunggu terlalu cepat 

3 Waktu tunggu terlalu lama 

4 Memberikan waktu tunggu yang cukup pada siswa 
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e. Mengajukan pertanyaan yang bersifat membimbing 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Tidak memberikan pertanyaan yang membimbing 

2 Pertanyaan tidak jelas 

3 Pertanyaan kurang dapat dipahami siswa 

4 
Pertanyaan dapat membimbing siswa menemukan 

pengetahuannya sendiri 

f. Mengajukan pertanyaan akhir untuk menguji indikator pembelajaran 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Tidak memberikan pertanyaan akhir 

2 Pertanyaan keluar dari indikator 

3 Pertanyaan kurang dapat menguji indikator 

4 Pertanyaan yang diberikan dapat menguji indikator 

2. Pemberian pertanyaan pada siswa merata 

Deskriptor yang digunakan pengamat pelaksanaan model untuk menilai 

aspek pemberian pertanyaan pada siswa secara merata, yaitu sebagai 

berikut: 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 
Pertanyaan yang diajukan mencakup sebagian kecil  

siswa 

2 Pertanyaan yang diajukan mencakup sebagian siswa 

3 Pertanyaan yang diajukan mencakup sebagian siswa 

4 Pertanyaan yang diajukan mencakup semua siswa 

3. Menerapkan model pembelajaran Probing-Prompting secara runtut 

Deskriptor yang digunakan untuk menilai keruntutan pelaksanaan model 

pembelajaran Probing-Prompting, yaitu sebagai berikut: 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Tidak menerapkan model probing-prompting 

2 
Menerapkan model probing-prompting tetapi 

peserta siswa tidak paham dan tidak runtut 

3 
Menerapkan model probing-prompting secara 

runtut tetapi siswa tidak paham 

4 Menerapkan model probing-prompting secara 

runtut dan siswa paham 
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LEMBAR PENGAMATAN PELAKSANAAN MODEL PROBING – PROMPTING 

BAGI SISWA DI KELAS EKSPERIMEN (PERTEMUAN 1) 

Nama Peneliti  : Mohamad Abdurokhim 

Sekolah  : SD Negeri Kepandean 3 

Kelas   : III (Tiga) 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Waktu   : 3 x 35 menit 

Tanggal  : 4 April 2015 

Petunjuk 

Berilah tanda (√) untuk skor penilaian aspek yang diobservasi sesuai dengan yang dilihat pada saat pelaksanaan. 

NO NAMA SISWA 

ASPEK YANG DIAMATI 

A B C D 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Muh. Andri Wantoro 

  

√ 

   

√ 

  

√ 

     

√ 

2 Sri Hartati 

  

√ 

  

√ 

  

√ 

      

√ 

3 Abni Aryanda Nafis 

   

√ 

 

√ 

    

√ 

    

√ 

4 Andhika Prasetyo 

   

√ 

  

√ 

    

√ 

   

√ 

5 Anisa Rifa 

   

√ 

  

√ 

  

√ 

     

√ 

6 Arina Putri R. 

   

√ 

  

√ 

  

√ 

     

√ 

7 Erina Rahma 

 

√ 

  

√ 

   

√ 

    

√ 

  8 Essa Amelia 

   

√ 

  

√ 

   

√ 

    

√ 

9 Febri Ade Wijaya 

  

√ 

   

√ 

  

√ 

    

√ 

 10 Indi Chintia Bella 

   

√ 

  

√ 

  

√ 

     

√ 

11 Isma Sondari 

   

√ 

 

√ 

   

√ 

     

√ 

12 Julyanti Ni'mah 

   

√ 

  

√ 

    

√ 

   

√ 

13 Lutfia Nurmala 

  

√ 

  

√ 

   

√ 

     

√ 

L
am

p
iran
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NO NAMA SISWA 

ASPEK YANG DIAMATI 

A B C D 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

14 Maulana Gilang R. 

   

√ 

  

√ 

   

√ 

    

√ 

15 Muh. Arif Budiman 

   

√ √ 

    

√ 

  

√ 

   16 Muh. Abdullah 

  

√ 

   

√ 

  

√ 

     

√ 

17 Muh. Khasan M. 

   

√ 

 

√ 

   

√ 

     

√ 

18 Muh. Ibnu Wira S. 

   

√ 

 

√ 

   

√ 

     

√ 

19 Muh. Khaerul N. 

  

√ 

   

√ 

   

√ 

    

√ 

20 Muhammad Nuh 

   

√ 

   

√ 

   

√ 

   

√ 

21 Ratna Tri Wulan 

  

√ 

  

√ 

   

√ 

   

√ 

  22 Reni Yunita 

   

√ 

   

√ 

  

√ 

    

√ 

23 Renita 

   

√ 

  

√ 

  

√ 

     

√ 

24 Umar 

   

√ 

  

√ 

  

√ 

     

√ 

25 Widiya Norma S. 

   

√ 

   

√ 

  

√ 

    

√ 

26 Dwi Fitriana 

   

√ 

  

√ 

  

√ 

   

√ 

  Jumlah Skor 94 70 62 94 

Skor Rata-rata 3,6 2,7 2,4 3,6 

Catatan    Kepandean, 4 April 2015 

* Skor maksimal: 104   Observer, 

* Untuk mengisi kolom skor rata-rata gunakan rumus: 
                   

             
       

 

 

Lutfatul Aeni, S.Pd. 

NIP
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LEMBAR PENGAMATAN PELAKSANAAN MODEL PROBING – PROMPTING 

BAGI SISWA DI KELAS EKSPERIMEN (PERTEMUAN 2) 

Nama Peneliti  : Mohamad Abdurokhim 

Sekolah  : SD Negeri Kepandean 3 

Kelas   : III (Tiga) 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Waktu   : 3 x 35 menit 

Tanggal  : 13 April 2015 

Petunjuk 

Berilah tanda (√) untuk skor penilaian aspek yang diobservasi sesuai dengan yang dilihat pada saat pelaksanaan. 

NO NAMA SISWA 

ASPEK YANG DIAMATI 

A B C D 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Muh. Andri Wantoro 
  

√ 
   

√ 
   

√ 
    

√ 

2 Sri Hartati 
   

√ 
  

√ 
  

√ 
     

√ 

3 Abni Aryanda Nafis 
   

√ 
  

√ 
   

√ 
    

√ 

4 Andhika Prasetyo 
   

√ 
   

√ 
   

√ 
   

√ 

5 Anisa Rifa 
   

√ 
  

√ 
   

√ 
    

√ 

6 Arina Putri R. 
   

√ 
   

√ 
  

√ 
    

√ 

7 Erina Rahma 
  

√ 
  

√ 
   

√ 
    

√ 
 

8 Essa Amelia 
   

√ 
   

√ 
   

√ 
   

√ 

9 Febri Ade Wijaya 
   

√ 
  

√ 
  

√ 
     

√ 

10 Indi Chintia Bella 
   

√ 
  

√ 
  

√ 
     

√ 

11 Isma Sondari 
   

√ 
  

√ 
   

√ 
    

√ 

12 Julyanti Ni'mah 
   

√ 
  

√ 
    

√ 
   

√ 

13 Lutfia Nurmala 
  

√ 
  

√ 
   

√ 
     

√ 
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NO NAMA SISWA 

ASPEK YANG DIAMATI 

A B C D 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

14 Maulana Gilang R. 
   

√ 
   

√ 
   

√ 
   

√ 

15 Muh. Arif Budiman 
   

√ 
 

√ 
   

√ 
   

√ 
  

16 Muh. Abdullah 
   

√ 
  

√ 
   

√ 
    

√ 

17 Muh. Khasan M. 
   

√ 
  

√ 
   

√ 
    

√ 

18 Muh. Ibnu Wira S. 
   

√ 
 

√ 
    

√ 
    

√ 

19 Muh. Khaerul N. 
  

√ 
   

√ 
    

√ 
   

√ 

20 Muhammad Nuh 
   

√ 
   

√ 
   

√ 
   

√ 

21 Ratna Tri Wulan 
  

√ 
  

√ 
   

√ 
    

√ 
 

22 Reni Yunita 
   

√ 
   

√ 
  

√ 
    

√ 

23 Renita 
   

√ 
   

√ 
  

√ 
    

√ 

24 Umar 
   

√ 
  

√ 
   

√ 
    

√ 

25 Widiya Norma S. 
   

√ 
   

√ 
   

√ 
   

√ 

26 Dwi Fitriana 
   

√ 
  

√ 
   

√ 
  

√ 
  

Jumlah Skor 99 81 78 98 

Skor Rata-rata 3,8 3,1 3,0 3,8 

Catatan    Kepandean, 13 April 2015 

* Skor maksimal: 104   Observer, 

* Untuk mengisi kolom skor rata-rata gunakan rumus: 
                   

             
       

 

 

Lutfatul Aeni, S.Pd. 

NIP
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DESKRIPTOR PEDOMAN PENGAMATAN 

PELAKSANAAN MODEL PROBING – PROMPTING 

BAGI SISWA DI KELAS EKSPERIMEN 

1. Siswa memahami pertanyaan dari guru. 

Deskriptor yang digunakan untuk menilai pemahaman siswa terhadap 

pertanyaan dar guru yaitu: 

Skor Penilaian Keterangan 

1 
Siswa tidak mendengarkan dan tidak memahami 

pertanyaan guru 

2 
Siswa mendengarkan pertanyaan dari guru, namun tidak 

memahaminya 

3 
Siswa mendengarkan dan memahami pertanyaan dari 

guru 

4 
Siswa mendengarkan, memahami dan mampu 

menjawab pertanyaan dari guru 

2. Siswa menjawab pertanyaan dari guru 

Untuk menilai aktivitas respon jawaban siswa terhadap pertanyan guru,  

deskriptor yang digunakan yaitu:  

Skor Penilaian Keterangan 

1 Siswa tidak memberikan jawaban 

2 
Siswa memberikan jawabam namun tidak berkaitan 

dengan pertanyaan 

3 
Siswa memberikan jawaban yang berkaitan dengan 

pertanyaan 

4 Siswa memberikan jawaban dengan baik 

3. Siswa memberi tanggapan dengan baik 

Untuk menilai respon siswa terhadap jawaban temannya, deskriptor yang 

digunakan yaitu: 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Siswa tidak memberikan tanggapan atau jawaban 

2 
Siswa memberikan tanggapan namun tidak berkaitan 

dengan pertanyaan 

3 
Siswa memberikan tanggapan yang berkaitan dengan 

pertanyaan 

4 Siswa memberikan tanggapan dengan baik 
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4. Siswa dapat menemukan pengetahuannya dari kegiatan Probing-Prompting 

Untuk menilai pemahaman siswa setelah penerapan Probing-Prompting, 

deskriptor yang digunakan yaitu: 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Siswa tidak dapat menemukan pengetahuannya 

2 
Siswa dapat menemukan pengetahuannya namun kurang 

lengkap 

3 
Siswa dapat menemukan pengetahuannya namun 

membutuhkan waktu lama 

4 
Siswa dapat menemukan pengetahuannya setelah 

kegiatan Probing-Prompting 
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Lampiran 24 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 KELAS KONTROL PERTEMUAN 1  

Sekolah  : SD Negeri Kepandean 3 

Kelas/Semester : III/II  

Mata Pelajaran : IPS 

Alokasi Waktu : 3 x 35 menit 

Pelaksanaan : 1 April 2015 

A. STANDAR KOMPETENSI 

2. Memahami jenis pekerjaan dan penggunaan uang 

B. KOMPETENSI DASAR 

2.4 Mengenal sejarah uang 

C. INDIKATOR 

Indikator dari pencapaian hasil belajar siswa antara lain: 

2.4.1.1 Menjelaskan sejarah penggunaan uang 

2.4.1.2 Menyebutkan mata uang suatu negara 

2.4.2.1 Menjelaskan syarat uang 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Tujuan pembelajaran yang hendak dicapai setelah proses 

pembelajaran antara lain: 

1. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru tentang sejarah uang, siswa 

dapat menyebutkan macam alat tukar dengan benar 

2. Setelah melakukan diskusi kelompok tentang mata uang suatu negara, 

siswa dapat menyebutkan mata uang yang berlaku di suatu negara dengan 

benar 

3. Setelah melakukan diskusi kelompok tentang syarat-syarat menjadi uang, 

siswa dapat menyebutkan minimal 3 bahan yang dapat dijadikan uang 

dengan benar. 
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Karakter siswa yang diharapkan: teliti, toleransi, percaya diri dan disiplin 

E. METODE PEMBELAJARAN 

Metode yang digunakan dalam pembelajaran yaitu: 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Diskusi kelompok 

4. Penugasan 

F. MATERI POKOK 

Sejarah uang dan syarat bahan yang dijadikan uang (materi 

selengkapnya terlampir) 

G. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

1. Alat/ Media 

a. Gambar kegiatan barter 

b. Contoh (spesimen uang) 

2. Sumber Belajar 

a. Nursa‟ban, Muhammad dan Rusmawan. 2008. Ilmu Pengetahuan 

Sosial 3. Jakarta: Depdiknas. Halaman 62 – 63. 

b. Sunarso dan Kusuma, Anis. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial untuk MI 

dan SD kelas III. Jakarta: Depdiknas. Halaman 94 – 96. 

H. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

1. Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 

Aktivitasyang dilakukan guru dan pada kegiatan pendahuluan 

antara lain: 

a. Menyiapkan bahan ajar dan media pembelajaran. 

b. Memberi salam dan mengajak siswa berdoa menurut agama dan 

kepercayaan masing-masing. 

c. Menanyakan kabar siswa dan memberikan motivasi belajar 

d. Mengondisikan siswa untuk melaksanakan proses pembelajaran 

e. Melakukan apersepsi dengan memberi pertanyaan: “siapa yang 
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membawa uang saku?” 

f. Memberikan informasi materi pembelajaran yang akan dibahas. 

g. Menjelaskan tujuan dan karakter yang diharapkan setelah pembelajaran  

2. Kegiatan Inti (75 menit) 

Aktivitas guru dan siswa pada kegiatan inti terbagi menjadi 3 

tahap, yaitu eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Selengkapnya 

dijabarkan sebagai berikut: 

a. Eksplorasi 

1) Guru menampilkan gambar kegiatan barter 

2) Guru menjelaskan awal mula transaksi jual beli (barter) 

3) Guru menjelaskan sejarah penggunaan uang 

4) Guru menjelaskan mata uang yang berlaku di Indonesia dan negara 

lain 

5) Guru menjelaskan syarat bahan yang dijadikan uang 

b. Elaborasi 

1) Siswa memperhatikan penjelasan dari guru 

2) Siswa mencatat materi yang dijelaskan guru 

3) Siswa bertanya jawab dengan guru tentang materi yang belum 

dipahami siswa 

4) Siswa menerima Lembar Kerja Siswa (LKS) untuk dikerjakan secara 

berkelompok 

5) Siswa dengan bimbingan guru mengerjakan LKS sesuai dengan 

waktu yang ditentukan  

6) Siswa bersama guru mengoreksi dan mengevaluasi hasil kerja 

kelompok. 

c. Konfirmasi 

1) Guru bersama siswa melakukan tanya jawab berkaitan dengan materi 

yang belum dipahami siswa. 

2) Guru membenarkan kesalah pahaman materi yang dialami siswa 

3) Guru memberi penguatan pada siswa 
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3.  Kegiatan Penutup (20 menit) 

Aktivitas guru dan siswa yang dilakukan pada kegiatan penutup 

antara lain: 

a. Siswa dengan bimbingan dari guru menyimpulkan materi pembelajaran 

b. Siswa mengerjakan soal evaluasi yang diberikan guru 

c. Guru menganalisis soal evaluasi siswa 

d. Guru memberikan motivasi pada siswa untuk terus tekun belajar dan 

mempelajari materi selanjutnya 

e. Menutup pembelajaran dengan memberi salam 

I. PENILAIAN 

1. Prosedur penilaian : tes akhir 

2. Teknik penilaian : tes 

3. Jenis penilaian  : tes tertulis 

4. Bentuk penilaian : pilihan ganda 

5. Alat tes  : soal-soal evaluasi 

6. Teknik penskoran: 

                              

                         
       

Tegal,  1 April 2015 
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Lampiran 1 

1. Sejarah uang 

Pada zaman dahulu, masyarakat untuk memenuhi barang kebutuhannya 

menggunakan kegiatan tukar-menukar barang atau disebut barter. Bahkan, 

hingga kini kegiatan barter masih berlangsung di daerah pedalaman Indonesia. 

Sebagai contoh, ada seorang pemuda yang ingin mendapatkan ikan hasil 

tangkapan nelayan, maka untuk mendapatkan ikan tersebut, ia harus 

menukarkannya dengan barang yang dimilikinya, misalnya dengan hasil 

pertanian atau perkebunan yang dimilikinya atau barang lainnya yang dianggap 

memiliki nilai yang sebanding. Tempat dan waktu penukaran sudah ditentukan 

sebelumnya, biasanya tempat yang digunakan merupakan pertemuan atau 

persimpangan antar desa.  

Dalam melakukan barter, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, 

antara lain yaitu: 

a. Kedua belah pihak sama-sama mau menukar barang 

b. Kedua belah pihak sama-sama membutuhkan barang tukarannya 

c. Ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan tukar menukar 

barang masing-masing. 

Saat ini orang sudah meninggalkan barter, hal ini disebabkan karena 

dalam melakukan barter terdapat banyak kesulitan. Adapun alasan yang 

mendasari orang meninggalkan barter, antara lain: 

a. Tidak mudah mencari orang yang mau menukarkan barangnya dengan kita 

b. Sulit untuk memindahkan ataupun menyimpan barang yang ditukarkan 

c. Sulit menentukan nilai dari barang yang akan kita tukarkan. Misalnya, 

apakah nilai satu buah durian sama dengan 5 buah jeruk? 

d. Barang tidak tahan lama, karena beberapa barang yang ditukarkan mudah 

rusak 

e. Nilainya tidak stabil. Beberapa barang nilainya sering berubah dalam waktu 

singkat. 
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Sejalan dengan perkembangan zaman, orang mulai berpikir untuk 

menggunakan cara yang lebih mudah untuk mendapatkan barang, yaitu 

menentukan alat yang dijadikan sebagai alat tukar. Akhirnya berdasarkan 

kesepakatan, ditentukan alat tukar yang dipakai, yaitu emas, perak, tembaga, 

besi, mutiara dan barang lainnya. Alat tukar ini disebut uang barang. Uang 

barang yang dimaksudkan adalah barang-barang berharga yang dapat berfungsi 

sebagai alat tukar. Sama halnya dengan uang yang berfungsi sebagai alat tukar. 

Cara tukar menukar ini juga dianggap kurang praktis, karena nilai atau harga 

suatu barang sulit terukur. 

Sejak zaman kerajaan dahulu, nenek moyang kita sudah menciptakan 

mata uang. Hal ini diketahui dari penemuan para peneliti, berupa uang kuno 

yang ditemukan di berbagai situs purbakala. Dengan ditemukannya mata uang, 

maka kegiatan jual beli mudah dilakukan. Nilai atau harga suatu barang juga 

mudah untuk diukur. Uang juga mudah untuk dibawa ataupun disimpan. Pada 

zaman modern, kegiatan jual beli sudah dilakukan dengan uang. Uang 

mempermudah kegiatan jual beli, dengan adanya uang juga mempengaruhi 

aktivitas jual beli yang dilakukan oleh masyarakat.  

Jenis mata uang yang digunakan di tiap negara, memiliki perbedaan. 

Mata uang rupiah dapat digunakan untuk membeli suatu barang di Indonesia, 

namun ketika mata uang rupiah ini digunakan untuk membeli di luar negeri, 

penjual barang akan menolak, karena mereka tidak menggunakan mata uang 

rupiah untuk kegiatan jual beli. Untuk dapat menggunakannya, maka kita harus 

menukarkannya dengan mata uang yang berlaku di negara tersebut.  

Berikut ini disajikan jenis mata uang dan negaranya: 

No Nama Negara Mata Uang 

1 Indonesia Rupiah 

2 Malaysia Ringgit 

3 Inggris Pound sterling 

4 Brunei Darussalam Dollar 

5 Jepang Yen 

Perusahaan yang mempunyai kewenangan untuk mencetak dan 

mengedarkan uang, adalah perusahaan yag telah ditunjuk oleh pemerintah, jadi 
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tidak sembarang orang atau perusahaan dapat memproduksi uang. Di 

Indonesia, perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mencetak uang 

adalah Perum Peruri, sedangkan yang berwenang untuk mengedarkan uang 

adalah PT. Bank Indonesia. 

2. Syarat uang 

Suatu benda dapat dijadikan sebagai “uang” jika benda tersebut telah 

memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat bahan pembuat uang antara lain yaitu: 

a. Diterima secara umum  

b. Dijamin keberadaannya oleh pemerintah yang berkuasa. 

c. Tahan lama  

d. Kualitasnya cenderung sama  

e. Jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat 

f. Tidak mudah dipalsukan 

g. Mudah dibawa,  

h. Mudah dibagi tanpa mengurangi nilai  

i. Memiliki nilai yang cenderung stabil dari waktu ke waktu. 

  

http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Nilai_%28ekonomi%29&action=edit&redlink=1
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Lampiran 2 

Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 

Kelas/semester  : III/2 

Materi   : Sejarah Uang 

Alokasi Waktu  : 15 menit 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan cara berdiskusi 

bersama anggota kelompokmu! 

1. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam melakukan barter? (skor 5) 

2. Sebutkan 3 alasan manusia meninggalkan barter! (skor 3) 

3. Sebutkan 4 contoh mata uang beserta negaranya! (skor 4) 

4. Agar kita bisa menggunakan mata uang Rupiah di negara lain, kita harus 

menukarkan uang kita lebih dulu sesuai dengan mata uang yang berlaku di 

negara tersebut. Dimana kita dapat menukarkan uang kita? (skor 3) 

5. Sebutkan 5 syarat bahan pembuatan uang! (skor 5) 

Kunci Jawaban 

1. Dalam melakukan barter, yang perlu diperhatikan antara lain: 

 Kedua pihak sama-sama menginginkan barter 

 Kedua pihak sama-sama membutuhkan barang yang akan dijadikan barang 

tukar 

 Kedua pihak sama-sama sepakat menukarkan barangnya 

2. Alasan manusia meninggalkan barter antara lain yaitu: 

 Sulit menemukan orang yang mau melakukan barter 

 Sulit memindahkan barang barter 

 Barang yang digunakan untuk barter cepat rusak 

 Sulit menentukan nilai suatu barang 

 Nilai barang tidak stabil 

3. Indonesia – Rupiah 

Brunei Darussalam – Dollar 

Malaysia – Ringgit 
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Cina – Yuan 

Inggris – Pound Sterling, dsb 

4. Kita bisa menukarkan mata uang Rupiah ke mata uang lainnya di Bank 

ataupun tempat lain yang disebut money changer yang tersedia, baik yang ada 

di Inodensia ataupun negara lain 

5. Tidak semua bahan dapat dijadikan uang, yarat bahan untuk membuat antara 

lain: 

1. Diterima secara umum  

2. Dijamin keberadaannya oleh pemerintah yang berkuasa. 

3. Tahan lama  

4. Kualitasnya cenderung sama  

5. Jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat 

6. Tidak mudah dipalsukan 

7. Mudah dibawa,  

8. Mudah dibagi tanpa mengurangi nilai  

9. Memiliki nilai yang cenderung stabil dari waktu ke waktu 

Pedoman Penskoran: 

            
                          

                    
       

  

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Nilai_%28ekonomi%29&action=edit&redlink=1
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KISI-KISI SOAL EVALUASI PEMBELAJARAN 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Kepandean 3     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 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Tingkat Kesukaran Kunci 

Jawaban Mudah Sedang Sulit 

2.4 Mengenal 

Sejarah Uang 

Siswa dapat menjelaskan sejarah 

penggunaan uang 

Pilihan 

Ganda 
C2 1 dan 6  √  A dan B 

 
Siswa dapat menghubungkan negara 

dan mata uang yang berlaku 

Pilihan 

Ganda 
C3 3 dan 8  √  D dan C 

 Siswa dapat menyebutkan syarat uang  
Pilihan 

Ganda 
C1 4 dan 9 √   A dan D 

 

Siswa dapat menjelaskan lembaga 

yang berwenang untuk mencetak dan 

mengedarkan uang 

Pilihan 

Ganda 
C2 5 dan 10 √   B dan C 

 
Siswa dapat menjelaskan hal yang 

berkaitan dengan kegiatan barter 

Pilihan 

Ganda 
C2 2 dan 7   √ C dan B 

Pedoman Penskoran  

            
                              

                         
       

L
am

p
iran

 3
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Lampiran 4 

 

 

 

Soal Evaluasi Pembelajaran 

Kelas/semester : III/2 

Materi  : Sejarah Uang 

Alokasi Waktu : 10 menit 

Berilah tanda silang (X) pada salah satu pilihan jawaban a, b, c atau d yang 

kamu anggap paling benar! 

1. Sebelum adanya uang, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari manusia 

melakukan …. 

e. barter 

f. mencuri 

g. meminjam di Bank 

h. memulung 

2. Mata uang yang berlaku di negara Inggris yaitu …. 

a. dollar 

b. yen 

c. ringgit 

d. pound sterling

3. Berikut ini yang termasuk syarat bahan yang digunakan untuk membuat uang 

yaitu …. 

a. tahan lama 

b. mudah dipalsukan 

c. mudah rusak 

d. sulit dibawa

4. Perusahaan yang berwenang mencetak uang di Indonesia yaitu …. 

a. PT. Lapindo 

b. Perum Peruri 

c. Pegadaian 

d. Bank BCA

5. Berikut ini, yang termasuk hal-hal yang diperhatikan dalam melakukan barter 

yaitu …. 

a. letaknya jauh 

b. barter hanya dengan orang kaya 

c. sama-sama membutuhkan barang  

d. harga barangnya mahal 

6. Mengapa manusia melakukan barter? 

a. karena masih miskin 

b. karena membutuhkan barang 

c. karena sudah kaya 

d. karena ingin dipuji orang lain 

Nama  : 

No. Absen : 
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7. Berikut ini pasangan nama negara dan mata uang yang sesuai yaitu …. 

a. Amerika – Yen 

b. Arab Saudi – Peso 

c. Brunei Darussalam – Dollar 

d. Malaysia – Yuan 

8. Berikut ini termasuk syarat bahan yang dijadikan uang, kecuali …. 

a. tidak mudah rusak 

b. mudah dibawa 

c. tidak mudah dipalsukan 

d. harus mahal 

9. Lembaga yang berwenangmengedarkan uang di Indonesia yaitu …. 

a. PT. Bulog 

b. Bank Indonesia 

c. Pegadaian 

d. BPJS 

10.  Alasan manusia meninggalkan barter yaitu …. 

a. sudah merasa bosan 

b. sulit menemukan orang yang mau barter 

c. sudah merasa menjadi orang kaya 

d. sulit memakan karena jumlahnya banyak 
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Lampiran 25 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS KONTROL PERTEMUAN 2 

Sekolah  : SD Negeri Kepandean 3 

Mata Pelajaran : IPS 

Kelas/Semester : III/II 

Alokasi Waktu : 3 x 35 menit 

Pelaksanaan : 8 April 2015 

A. STANDAR KOMPETENSI 

2. Memahami jenis pekerjaan dan penggunaan uang 

B. KOMPETENSI DASAR 

2.4 Mengenal sejarah uang 

C. INDIKATOR 

Indikator dari pencapaian hasil belajar siswa antara lain:   

2.4.2.2 Menyebutkan jenis-jenis uang 

2.4.3.1 Menjelaskan kegunaan uang 

2.4.3.2 Menyebutkan cara menghargai uang 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dalam proses pembelajaran 

antara lain: 

1. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru tentang jenis-jenis uang, siswa 

dapat menyebutkan jenis-jenis uang yang beredar di masyarakat dengan 

benar 

2. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru tentang manfaat uang, siswa 

dapat menjelaskan manfaat dan kegunaan uang dengan benar 

3. Setelah melakukan diskusi kelompok tentang cara menghargai uang, siswa 

dapat menyebutkan minimal 3cara menghargai uang dalam kehidupan 

sehari-hari dengan benar 
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Karakter siswa yang diharapkan: disiplin, tekun, teliti, dan toleransi 

E. METODE PEMBELAJARAN 

Metode yang digunakan dalam pembelajaran yaitu: : 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Diskusi kelompok 

4. Penugasan 

F. MATERI POKOK 

Jenis-jenis uang,  manfaat uang dan cara menghargai uang dalam 

kehidupan sehari-hari (materi selengkapnya terlampir) 

G. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

1. Alat/ Media 

a. Gambar kegiatan barter 

b. Contoh (spesimen uang) 

c. Gambar macam-macam uang 

2. Sumber Belajar 

a. Nursa‟ban, Muhammad dan Rusmawan. 2008. Ilmu Pengetahuan 

Sosial 3. Jakarta: Depdiknas. Halaman 63 – 65. 

b. Sunarso dan Kusuma, Anis. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial untuk MI 

dan SD kelas III. Jakarta: Depdiknas. Halaman 96 – 100. 

H. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

1. Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 

Aktivitas yang dilakukan guru dan siswa pada kegiatan 

pendahuluan antara lain:  

a. Menyiapkan bahan ajar dan media pembelajaran. 

b. Memberi salam dan mengajak siswa berdoa menurut agama dan 

kepercayaan masing-masing. 

c. Menanyakan kabar siswa dan memberikan motivasi belajar 

d. Mengondisikan siswa untuk melaksanakan proses pembelajaran 
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e. Melakukan apersepsi dengan memberi pertanyaan: “siapa yang pernah 

berbelanja?” 

f. Memberikan informasi materi pembelajaran yang akan dibahas 

g. Menjelaskan tujuan dan karakter yang diharapkan setelah  pembelajaran  

3. Kegiatan Inti (75 menit) 

Aktivitas siswa dan guru pada kegiatan inti terbagi menjadi 3 

tahap, yaitu eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi. Selengkapnya 

dijabarkan sebagai berikut: 

a. Eksplorasi 

1) Menampilkan contoh uang logam dan kertas 

2) Menjelelaskan jenis-jenis uang 

3) Menjelaskan manfaat dan kegunaan uang 

4) Menjelaskan kegiatan sehari-hari yang termasuk cara menghargai 

uang 

b. Elaborasi 

1) Siswa memperhatikan penjelasan dari guru 

2) Siswa mencatat materi yang dijelaskan guru 

3) Siswa bertanya jawab dengan guru tentang materi yang belum 

dipahami siswa 

4) Siswa menerima Lembar Kerja Siswa (LKS) untuk dikerjakan secara 

berkelompok 

5) Siswa dengan bimbingan guru mengerjakan LKS sesuai dengan 

waktu yang ditentukan  

6) Siswa bersama guru mengoreksi dan mengevaluasi hasil kerja 

kelompok. 

c. Konfirmasi 

1) Guru bersama siswa melakukan tanya jawab berkaitan dengan materi 

yang belum dipahami siswa. 

2) Guru membenarkan kesalah pahaman materi yang dialami siswa 
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3) Guru memberi penguatan pada siswa 

3.  Kegiatan Penutup (20 menit) 

Aktivitas guru dan siswa yang dilakukan pada kegiatan penutup 

antara lain: 

a. Siswa dengan bimbingan dari guru, menyimpulkan materi 

pembelajaran. 

b. Memberi soal evaluasi kepada siswa 

c. Menganalisa soal evaluasi siswa 

d. Memberikan motivasi pada siswa untuk terus tekun belajar dan 

mempelajari materi selanjutnya 

e. Menutup pembelajaran dan memberi salam 

I. PENILAIAN 

1. Prosedur penilaian : tes akhir 

2. Teknik penilaian : tes 

3. Jenis penilaian  : tes tertulis 

4. Bentuk penilaian : pilihan ganda 

5. Alat tes  : soal-soal evaluasi 

6. Teknik penskoran: 

                              

                         
       

Tegal, 8 April 2015 
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Lampiran 1 

MATERI AJAR 

1. Jenis-jenis uang 

Saat ini, uang adalah alat tukar yang sah untuk melakukan jual beli. 

Uang yang beredar di masyarakat terbagi menjadi dua, yaitu uang kartal dan 

uang giral.  

a. Uang kartal  

Uang kartal adalah uang yang berupa uang kertas dan logam yang 

dapat langsung digunakan untuk kegiatan jual beli, maupun kegiatan lainnya 

yang langsung berkaitan dengan individu lain. Namun jika dalam jumlah 

banyak, uang jenis ini kurang efektif digunakan.  

1) Uang kertas 

Uang kertas berbentuk persegi panjang dan memiliki dua sisi 

yang berbeda, yaitu sisi depan dan belakang. Nilai uang kertas beragam, 

mulai dari Rp100,00; Rp500,00; Rp1.000,00; Rp2.000,00; Rp50.000,00; 

Rp100.000,00; dan lain sebagainya. Uang kertas mudah dibawa, namun 

mudah rusak. Gambar yang ada di tiap uang kertas berbeda, perbedaan 

ini didasarkan pada nominal uang. Bahkan satu nominal juga terkadang 

mempunyai desain berbeda, tergantung kebijakan dari pemerintah. Saat 

ini, gambar yang digunakan pada uang kertas, sebagian besar yaitu 

gambar tokoh-tokoh pahlawan bangsa Indonesia.  

Ciri-ciri uang kertas antara lain yaitu: 

a) Berbentuk persegi panjangBertuliskan besarnya nilai uang 

b) Di sudut ada gambar lambang negara Garuda Pancasila 

c) Di bagian atas tertulis Bank Indonesia 

d) Ada tanda tangan Gubernur Bank Indonesia. 

e) Tertulis nomor seri uang 
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Berikut beberapa contoh dari uang kertas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Uang logam 

Uang logam terbuat dari logam. Ada dua warna yang beredar di 

Indonesia, yaitu warna perak dan emas. Uang logam seringkali 

diidentikkan dengan uang pecahan atau receh. Beberapa contoh nilai 

uang logam yang beredar di Indonesia saat ini antara lain: Rp50,00; 

Rp100,00; Rp200,00; Rp500,00; dan Rp1000,00. Gambar yang ada di 

uang logam, biasanya menggunakan flora dan fauna yang ada di wilayah 

Indonesia. 

Ciri-ciri uang logam antara lain yaitu: 

a) Terbuat dari logam 

b) Berbentuk bundar 

c) Mempunyai dua sisi 

d) Sisi lingkaran timbul 
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e) Bertuliskan besarnya nilai uang 

f) Bertuliskan tahun pembuatan 

g) Bertuliskan Bank Indonesia. 

Contoh dari uang logam dapat di lihat pada gambar berkut: 

 

Walaupun jenis uang kartal hanya terbagi menjadi uang kertas 

dan uang logam, namun saat ini lebih dipermudah dengan adanya ATM 

dan kartu kredit. Kartu kredit dapat digunakan sebagai pengganti uang 

kertas atau logam, namun sebelumnya kita harus memiliki tabungan lebih 

dulu.  

 

 

 

 

 

 

 

b. Uang giral 

Uang giral adalah alat pembayaran dalam bentuk surat-surat atau 

dokumen penting. Uang giral berbentuk deposito yang dapat ditarik sesuai 

kebutuhan. Contoh uang giral adalah cek, giro, wesel, polis, dan lain 

sebagainya. Penggunaan dari masing-masing uang giral mempunyai 

perbedaan, tergantung dari jenisnya. 
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Berikut ini disajikan beberapa contoh gambar uang giral: 

1) Cek 

2) Giro 

 

3) Wesel 

 

2. Manfaat dan kegunaan uang 

Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak dapat lepas dari uang untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. Adapun kegunaan uang secara umum antara 

lain yaitu: 

a. Sebagai alat tukar yang resmi dan sah 

b. Sebagai alat pembayaran 

c. Sebagai ciri atau identitas negara 
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3. Cara menghargai uang 

Banyak sekali fungsi uang bagi kehidupan sehari-hari, namun 

kenyataannya banyak orang yang menyepelekan keberadaan uang, sehingga 

mereka memperlakukan uang dengan seenaknya sendiri. Berikut ini merupakan 

cara untuk menghargai uang, yaitu: 

a. Diletakkan di tempat yang rata aga uang tidak lusuh dan terlipat-lipat. 

Misal: dompet, tempat pensil 

b. Tidak mencoret-coret uang 

c. Tidak membeda-bedakan uang karena bahan pembuatnya 
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Lampiran 2 

Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 

Kelas/semester : III/2 

Materi  : Sejarah Uang 

Alokasi Waktu : 15 menit 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan cara berdiskusi 

bersama anggota kelompokmu! 

1. Sebutkan 4 contoh uang giral! (skor 4) 

2. Sebutkan 5 ciri-ciri uang kertas! (skor 4) 

3. Sebutkan 3 ciri-ciri uang logam! (skor 3) 

4. Sebutkan 3 kegunaan uang! (skor 3) 

5. Bagaimana cara kita menghargai uang? (skor 6) 

Kunci Jawaban 

1. Jenis-jenis uang giral antara lain yaitu:  

 Polis 

 Cek 

 Wesel 

 Giro 

2. Ciri-ciri yang terdapat pada uang kertas antara lain yaitu: 

 Berbentuk persegi panjang 

 Bertuliskan besarnya nilai uang 

 Di sudut ada gambar lambang negara Garuda Pancasila 

 Di bagian atas tertulis Bank Indonesia 

 Ada tanda tangan Gubernur Bank Indonesia. 

 Tertulis nomor seri uang 

3. Ciri-ciri yang terdapat pada uang logam antara lain yaitu: 

 Terbuat dari logam 

 Berbentuk bundar 

 Mempunyai dua sisi 

 Sisi lingkaran timbul 
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 Bertuliskan besarnya nilai uang 

 Bertuliskan tahun pembuatan 

 Bertuliskan Bank Indonesia 

4. Kegunaan uang secara umum meliputi: 

 Sebagai alat tukar yang resmi dan sah 

 Sebagai alat pembayaran 

 Sebagai ciri atau identitas Negara 

5. Cara untuk menghargai uang adalah dari hal-hal kecil meliputi: 

 Menggunakan uang sebagaimana fungsinya 

 Tidak mencoret-coret uang 

 Menyimpan uang dengan baik agar tidak lusuh dan kotor 

 Tidak membeda-bedakan uang berdasarkan jenisnya 

 Tidak menggunakan uang untuk hal-hal yang buruk 

 Tidak menggunakan uang untuk mainan 

 

Pedoman Penskoran 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI PEMBELAJARAN 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Kepandean 3     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 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Tingkat Kesukaran Kunci 

Jawaban Mudah Sedang Sulit 

2.4 Mengenal 

Sejarah Uang 

Siswa dapat menyebutkan jenis uang 

kartal 

Pilihan 

Ganda 
C1 1 dan 6 √   D dan C 

 
Siswa dapat menyebutkan jenis uang 

giral 

Pilihan 

Ganda 
C1 4 dan 7 √   D dan B 

 
Siswa dapat menunjukkan sikap 

menghargai uang 

Pilihan 

Ganda 
C2 3 dan 8   √ A dan A 

 
Siswa dapat menjelaskan kegunaan 

uang dalam kehidupan manusia 

Pilihan 

Ganda 
C2 4 dan 9  √  B dan C 

 

Disajikan gambar contoh uang, siswa 

dapat menggolongkan jenis uang pada 

gambar 

Pilihan 

Ganda 
C3 5 dan 10  √  C dan B 

Pedoman Penskoran  

            
                              

                         
       

L
am

p
iran

 3
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Lampiran 4 

Soal Evaluasi Pembelajaran 

Kelas/semester : III/2 

Materi  : Sejarah Uang 

Alokasi Waktu : 10 menit 

Berilah tanda silang (X) pada salah satu pilihan jawaban a, b, c atau d yang 

kamu anggap paling benar! 

1. Berikut ini yang termasuk kegunaan uang dalam kehidupan sehari-hari 

manusia yaitu …. 

a. Judi 

b. Barter 

c. Perhiasan 

d. alat pembayaran 

2. Yang termasuk uang giral yaitu …. 

a. uang logam dan wesel 

b. polis dan uang kertas 

c. harta karun dan giro 

d. wesel dan cek

3. Berikut ini yang termasuk perilaku menghargai uang yaitu …. 

a. tidak membeda-bedakan uang karena bahan pembuatnya 

b. menggunting-gunting uang untuk mainan 

c. menggunakan uang sebagai perahu kertas 

d. menggambar uang agar terlihat menarik 

4. Yang termasuk pecahan uang kertas yang beredar di Indonesia yaitu …. 

a. Rp300 

b. Rp400 

c. Rp500 

d. Rp600

5. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

 

 

 

Gambar di atas termasuk jenis uang .... 

a. giral 

b. kartas 

c. kertas 

d. gesek 
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6.  Berikut ini yang bukan merupakan kegunaan uang yaitu…. 

a. membeli pakaian 

b. menabung 

c. berjudi 

d. identitas negara 

7. Wesel, polis dan cek termasuk jenis uang …. 

a. barang 

b. giral 

c. kartal 

d. mainan

8. Contoh sikap yang baik dalam menghargai uang yaitu …. 

a. menggunakan sesuai fungsi 

b. mencoret-coret dengan pensil 

c. menyimpan dengan cara menggulung 

d. dilipat-lipat sampai kecil 

9. Berikut ini nominal pecahan uang kertas, kecuali …. 

a. Rp200 

b. Rp400 

c. RP500 

d. Rp900 

10. Perhatikan gambar di bawah ini!  

 

 

 

 

Gambar di atas, termasuk jenis uang …. 

a. Kertas 

b. lembaran 

c. kartal 

d. giral
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Lampiran 26 

LEMBAR PENGAMATAN 

PELAKSANAAN MODEL PROBING-PROMPTING 

BAGI GURU DI KELAS KONTROL PERTEMUAN 1 

Nama Peneliti  : Mohamad Abdurokhim 

Sekolah  : SD Negeri Kepandean 3 

Kelas   : III (Tiga) 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Waktu   :  3 x 35 menit 

Tanggal  : 1 April 2015   

Petunjuk 

Berilah tanda (√) untuk skor penilaian aspek yang diobservasi sesuai dengan yang 

dilihat pada saat pelaksanaan.  

No. Aspek Yang Diamati 
Ada Tidak Skor 

1 2 3 4 

1. 
Pelaksanaan model pembelajaran  

Probing-Prompting 

 

 
a. Menghadapkansiswa pada situasi 

baru 
√  √    

 

b. Memberikan waktu tunggu pada 

siswa untuk memikirkan 

permasalahan yang diberikan 
√  √    

 
c. Mengajukan pertanyaan sesuai 

indikator pembelajaran 
√  √    

 
d. Memberikan waktu tunggu pada 

siswa untuk menjawab 
√  √    

 
e. Mengajukan pertanyaan yang 

bersifat membimbing 
√  √    

 

f. Mengajukan pertanyaan akhir 

untuk menguji indikator 

pembelajaran 
√   √   

2. 
Pemberian pertanyaan merata dalam 

kelas 
√  √    

3. 
Menerapkan model pembelajaran 

Probing-Prompting secara runtut 
 √     

Jumlah Skor   8 
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Skor maksimal tiap sesi= 32 

Persentase pelaksanaan model probing prompting = 
                     

             
         

Kepandean, 1 April 2015 

Observer, 

 

Teti Yuliana, S.Pd. 

NIP - 
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LEMBAR PENGAMATAN 

PELAKSANAAN MODEL PROBING-PROMPTING 

BAGI GURU DI KELAS KONTROL PERTEMUAN 2 

Nama Peneliti  : Mohamad Abdurokhim 

Sekolah  : SD Negeri Kepandean 3 

Kelas   : III (Tiga) 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Waktu   : 3 x 35 menit 

Tanggal  : 8 April 2015   

Petunjuk 

Berilah tanda (√) untuk skor penilaian aspek yang diobservasi sesuai dengan yang 

dilihat pada saat pelaksanaan.  

No. Aspek Yang Diamati 
Ada Tidak Skor 

1 2 3 4 

1. 
Pelaksanaan model pembelajaran  

Probing-Prompting 

 

 
a. Menghadapkansiswa pada situasi 

baru 
√  √    

 

b. Memberikan waktu tunggu pada 

siswa untuk memikirkan 

permasalahan yang diberikan 
√  √    

 
c. Mengajukan pertanyaan sesuai 

indikator pembelajaran 
√   √   

 
d. Memberikan waktu tunggu pada 

siswa untuk menjawab 
√  √    

 
e. Mengajukan pertanyaan yang 

bersifat membimbing 
√   √   

 

f. Mengajukan pertanyaan akhir 

untuk menguji indikator 

pembelajaran 
√    √  

2. 
Pemberian pertanyaan merata dalam 

kelas 
√  √    

3. 
Menerapkan model pembelajaran 

Probing-Prompting secara runtut 
 √     

Jumlah Skor   11 
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Skor maksimal tiap sesi= 32 

Persentase pelaksanaan model probing prompting = 
                     

             
         

Kepandean, 8 April 2015 

Observer, 

 

Teti Yuliana, S.Pd. 

NIP - 
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DESKRIPTOR PEDOMAN PENGAMATAN  

PELAKSANAAN MODEL PROBING–PROMPTING 

BAGI GURU DI KELAS KONTROL 

1. Pelaksanaan model pembelajaran Probing-Prompting 

Deskriptor yang digunakan untuk menilai pelaksanaan model pembelajaran 

Probing-Prompting, yaitu sebagai berikut: 

a. Menghadapkan siswa pada situasi baru 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Tidak menghadapkan siswa pada situasi baru 

2 Permasalahan tidak jelas 

3 Permasalahan kurang jelas 

4 Permaslahan jelas dan dipahami siswa 

b. Memberikan waktu tunggu 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Tidak memberika waktu tunggu 

2 Waktu tunggu terlalu cepat 

3 Waktu tunggu terlalu lama 

4 Memberikan waktu tunggu yang cukup pada siswa 

c. Memberikan pertanyaan sesuai indikator pembelajaran 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Tidak memberikan pertanyaan 

2 Pertanyaan tidak sesuai indikator 

3 Pertanyaan kurang dapat dipahami 

4 Pertanyaan yang diberikan sesuai indikator 

d. Memberikan waktu tunggu 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Tidak memberika waktu tunggu 

2 Waktu tunggu terlalu cepat 

3 Waktu tunggu terlalu lama 

4 Memberikan waktu tunggu yang cukup pada siswa 
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e. Mengajukan pertanyaan yang bersifat membimbing 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Tidak memberikan pertanyaan yang membimbing 

2 Pertanyaan tidak jelas 

3 Pertanyaan kurang dapat dipahami siswa 

4 
Pertanyaan dapat membimbing siswa menemukan 

pengetahuannya sendiri 

f. Mengajukan pertanyaan akhir untuk menguji indikator pembelajaran 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Tidak memberikan pertanyaan akhir 

2 Pertanyaan keluar dari indikator 

3 Pertanyaan kurang dapat menguji indikator 

4 Pertanyaan yang diberikan dapat menguji indikator 

2. Pemberian pertanyaan pada siswa merata 

Deskriptor yang digunakan pengamat pelaksanaan model untuk menilai aspek 

pemberian pertanyaan pada siswa secara merata, yaitu sebagai berikut: 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 
Pertanyaan yang diajukan mencakup sebagian kecil  

siswa 

2 Pertanyaan yang diajukan mencakup sebagian siswa 

3 Pertanyaan yang diajukan mencakup sebagian siswa 

4 Pertanyaan yang diajukan mencakup semua siswa 

3. Menerapkan model pembelajaran Probing-Prompting secara runtut 

Deskriptor yang digunakan untuk menilai keruntutan pelaksanaan model 

pembelajaran Probing-Prompting, yaitu sebagai berikut: 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Tidak menerapkan model Probing-Prompting 

2 
Menerapkan model Probing-Prompting tetapi 

peserta siswa tidak paham dan tidak runtut 

3 
Menerapkan model Probing-Prompting secara 

runtut tetapi siswa tidak paham 

4 
Menerapkan model Probing-Prompting secara 

runtut dan siswa paham 
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LEMBAR PENGAMATAN PELAKSANAAN MODEL PROBING – PROMPTING 

BAGI SISWA DI KELAS KONTROL (PERTEMUAN 1) 

Nama Peneliti  : Mohamad Abdurokhim 

Sekolah  : SD Negeri Kepandean 3 

Kelas   : III (Tiga) 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Waktu   : 3 x 35 menit 

Tanggal  : 1 April 2015 

Petunjuk 

Berilah tanda (√) untuk skor penilaian aspek yang diobservasi sesuai dengan yang dilihat pada saat pelaksanaan. 

NO NAMA SISWA 

ASPEK YANG DIAMATI 

A B C D 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Ayu Febrianti 
  

√ 

   

√ 

 

√ 

       2 Nur Halimah 
 

√ 

  

√ 

   

√ 

       3 Deni  Supriyono 
  

√ 

  

√ 

  

√ 

       4 Widia Astuti 
   

√ 

 

√ 

  

√ 

       5 Aqil Syarifudin Z. 
  

√ 

   

√ 

  

√ 

      6 Anisa Nurhikmah 
  

√ 

  

√ 

  

√ 

       7 Devi Laila Oktafiani 
  

√ 

  

√ 

  

√ 

       8 Egustiana 
   

√ 

 

√ 

  

√ 

       9 Erika Rahmah P. 
   

√ 

  

√ 

 

√ 

       10 Indah Khaerunnisa 
  

√ 

  

√ 

  

√ 

       11 Ines Tri Mei Afita 
  

√ 

 

√ 

   

√ 

       12 Isma Ayu Fitriyani √ 

   

√ 

   

√ 

       13 Khoerunnisa I'zulfa √ 

   

√ 

   

√ 

       

L
am

p
iran
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NO NAMA SISWA 

ASPEK YANG DIAMATI 

A B C D 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

14 Muh. Syafarudin R. 
 

√ 

  

√ 

   

√ 

       15 Moh. Gilang Sanjaya 
  

√ 

  

√ 

  

√ 

       16 Muh. Bagas S. 
  

√ 

  

√ 

  

√ 

       17 Mukhtar Nashir 
  

√ 

  

√ 

  

√ 

       18 Nur Fatimah A. Z. 
  

√ 

  

√ 

   

√ 

      19 Rani Septia N. 
  

√ 

  

√ 

  

√ 

       20 Reskia Ramanda 
  

√ 

  

√ 

  

√ 

       21 Seno Airul  Zakky 
  

√ 

 

√ 

   

√ 

       22 Syahril  Nursidik 
  

√ 

  

√ 

  

√ 

       23 Umi Hany 
  

√ 

  

√ 

    

√ 

     24 Zahro 
  

√ 

 

√ 

   

√ 

       25 Diaz Aurelia 
   

√ 

  

√ 

   

√ 

     26 Dea Saharani 
  

√ 

 

√ 

   

√ 

       27 Karisma Amelia Putri 
   

√ 

   

√ 

  

√ 

     Jumlah Skor 80 52 35 0 

Skor Rata-rata 3,0 1,9 1,3 0 

Catatan    Kepandean, 1 April 2015 

* Skor maksimal: 104   Observer, 

* Untuk mengisi kolom skor rata-rata gunakan rumus: 
                   

             
       

 

 

Teti Yuliana, S.Pd. 

NIP 
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LEMBAR PENGAMATAN PELAKSANAAN MODEL PROBING – PROMPTING 

BAGI SISWA DI KELAS KONTROL (PERTEMUAN 2) 

Nama Peneliti  : Mohamad Abdurokhim 

Sekolah  : SD Negeri Kepandean 3 

Kelas   : III (Tiga) 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Waktu   : 3 x 35 menit 

Tanggal  : 8 April 2015 

Petunjuk 

Berilah tanda (√) untuk skor penilaian aspek yang diobservasi sesuai dengan yang dilihat pada saat pelaksanaan. 

NO NAMA SISWA 

ASPEK YANG DIAMATI 

A B C D 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Ayu Febrianti 
  

√ 
   

√ 
  

√ 
      

2 Nur Halimah 
  

√ 
 

√ 
   

√ 
       

3 Deni  Supriyono 
  

√ 
  

√ 
   

√ 
      

4 Widia Astuti 
   

√ 
 

√ 
   

√ 
      

5 Aqil Syarifudin Z. 
   

√ 
   

√ 
 

√ 
      

6 Anisa Nurhikmah 
   

√ 
 

√ 
   

√ 
      

7 Devi Laila Oktafiani 
   

√ 
 

√ 
   

√ 
      

8 Egustiana 
   

√ 
 

√ 
   

√ 
      

9 Erika Rahmah P. 
   

√ 
  

√ 
   

√ 
     

10 Indah Khaerunnisa 
  

√ 
  

√ 
   

√ 
      

11 Ines Tri Mei Afita 
  

√ 
  

√ 
   

√ 
      

12 Isma Ayu Fitriyani 
 

√ 
  

√ 
   

√ 
       

13 Khoerunnisa I'zulfa 
 

√ 
  

√ 
   

√ 
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NO NAMA SISWA 

ASPEK YANG DIAMATI 

A B C D 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

14 Muh. Syafarudin R. 
  

√ 
  

√ 
  

√ 
       

15 Moh. Gilang Sanjaya 
   

√ 
  

√ 
  

√ 
      

16 Muh. Bagas S. 
   

√ 
 

√ 
   

√ 
      

17 Mukhtar Nashir 
   

√ 
  

√ 
 

√ 
       

18 Nur Fatimah A. Z. 
   

√ 
 

√ 
   

√ 
      

19 Rani Septia N. 
  

√ 
  

√ 
   

√ 
      

20 Reskia Ramanda 
   

√ 
 

√ 
   

√ 
      

21 Seno Airul  Zakky 
   

√ 
 

√ 
  

√ 
       

22 Syahril  Nursidik 
   

√ 
  

√ 
   

√ 
     

23 Umi Hany 
   

√ 
 

√ 
    

√ 
     

24 Zahro 
   

√ 
 

√ 
  

√ 
       

25 Diaz Aurelia 
   

√ 
   

√ 
   

√ 
    

26 Dea Saharani 
  

√ 
  

√ 
   

√ 
      

27 Karisma Amelia Putri 
   

√ 
   

√ 
   

√ 
    

Jumlah Skor 96 62 54 0 

Skor Rata-rata 3,6 2,3 2,0 0 

Catatan    Kepandean, 8 April 2015 

* Skor maksimal: 104   Observer, 

* Untuk mengisi kolom skor rata-rata gunakan rumus: 
                   

             
       

 

 

Teti Yuliana, S.Pd. 

NIP.
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DESKRIPTOR PEDOMAN PENGAMATAN 

PELAKSANAAN MODEL PROBING – PROMPTING 

BAGI SISWA DI KELAS EKSPERIMEN 

1. Siswa memahami pertanyaan dari guru. 

Deskriptor yang digunakan untuk menilai pemahaman siswa terhadap 

pertanyaan dar guru yaitu: 

Skor Penilaian Keterangan 

1 
Siswa tidak mendengarkan dan tidak memahami 

pertanyaan guru 

2 
Siswa mendengarkan pertanyaan dari guru, namun tidak 

memahaminya 

3 
Siswa mendengarkan dan memahami pertanyaan dari 

guru 

4 
Siswa mendengarkan, memahami dan mampu 

menjawab pertanyaan dari guru 

2. Siswa menjawab pertanyaan dari guru 

Untuk menilai aktivitas respon jawaban siswa terhadap pertanyan guru,  

deskriptor yang digunakan yaitu:  

Skor Penilaian Keterangan 

1 Siswa tidak memberikan jawaban 

2 
Siswa memberikan jawabam namun tidak berkaitan 

dengan pertanyaan 

3 
Siswa memberikan jawaban yang berkaitan dengan 

pertanyaan 

4 Siswa memberikan jawaban dengan baik 

3. Siswa memberi tanggapan dengan baik 

Untuk menilai respon siswa terhadap jawaban temannya, deskriptor yang 

digunakan yaitu: 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Siswa tidak memberikan tanggapan atau jawaban 

2 
Siswa memberikan tanggapan namun tidak berkaitan 

dengan pertanyaan 

3 
Siswa memberikan tanggapan yang berkaitan dengan 

pertanyaan 

4 Siswa memberikan tanggapan dengan baik 
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4. Siswa dapat menemukan pengetahuannya dari kegiatan Probing-Prompting 

Untuk menilai pemahaman siswa setelah penerapan Probing-Prompting, 

deskriptor yang digunakan yaitu: 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Siswa tidak dapat menemukan pengetahuannya 

2 
Siswa dapat menemukan pengetahuannya namun kurang 

lengkap 

3 
Siswa dapat menemukan pengetahuannya namun 

membutuhkan waktu lama 

4 
Siswa dapat menemukan pengetahuannya setelah 

kegiatan Probing-Prompting 
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Lampiran 28 

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 

UPTD DIKPORA KECAMATAN DUKUHTURI 

SD NEGERI KEPANDEAN 3 
Alamat: Jl Raya Kepandean Kec. Dukuhturi Kab. Tegal 

 

DATA NILAI TES AWAL KELAS EKSPERIMEN 

No Nama Siswa 
Nilai 

Tes  
No Nama Siswa 

Nilai 

Tes 

1 Muh. Andri Wantoro 60 

 

16 Maulana Gilang R. 60 

2 Sri Hartati 30 

 

17 Muh. Arif Budiman 20 

4 Abni Aryanda Nafis 50 

 

18 Muh. Abdullah 40 

5 Andhika Prasetyo 45 

 

19 Muh. Khasan M. 60 

6 Anisa Rifa 60 

 

20 Muh. Ibnu Wira S. 25 

7 Arina Putri R. 70 

 

22 Muh. Khaerul N. 15 

8 Erina Rahma 30 

 

23 Muhammad Nuh 55 

9 Essa Amelia 60 

 

25 Ratna Tri Wulan 45 

10 Febri Ade Wijaya 25 

 

26 Reni Yunita 50 

11 Indi Chintia Bella 45 

 

27 Renita 20 

12 Isma Sondari 50 

 

28 Umar 40 

13 Julyanti Ni'mah 45 

 

29 Widiya Norma S. 55 

15 Lutfia Nurmala 45 

 

30 Dwi Fitriana 70 

 

  



242 

 

 

2
4
2
 

Lampiran 29 

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 

UPTD DIKPORA KECAMATAN DUKUHTURI 

SD NEGERI KEPANDEAN 3 
Alamat: Jl Raya Kepandean Kec. Dukuhturi Kab. Tegal 

 

 DATA NILAI TES AWAL KELAS KONTROL 

No Nama Siswa 
Tes 

Awal  
No Nama Siswa 

Tes 

Awal 

1 Ayu Febrianti 60 

 

15 Moh. Gilang Sanjaya 45 

2 Nur Halimah 35 

 

16 Muh. Bagas S. 35 

3 Deni  Supriyono 45 

 

17 Mukhtar Nashir 60 

4 Widia Astuti 75 

 

18 Nur Fatimah A. Z. 50 

5 Aqil Syarifudin Z. 35 

 

19 Rani Septia N. 50 

6 Anisa Nurhikmah 35 

 

20 Reskia Ramanda 50 

7 Devi Laila Oktafiani 35 

 

21 Seno Airul  Zakky 40 

8 Egustiana 45 

 

22 Syahril  Nursidik 70 

9 Erika Rahmah P. 40 

 

23 Umi Hany 45 

10 Indah Khaerunnisa 70 

 

24 Zahro 35 

11 Ines Tri Mei Afita 40 

 

25 Diaz Aurelia 70 

12 Isma Ayu Fitriyani 40 

 

26 Dea Saharani 35 

13 Khoerunnisa I'zulfa 30 

 

27 Karisma Amelia Putri 60 

14 Muh. Syafarudin R. 40 
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Lampiran 30 

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 

UPTD DIKPORA KECAMATAN DUKUHTURI 

SD NEGERI KEPANDEAN 3 
Alamat: Jl Raya Kepandean Kec. Dukuhturi Kab. Tegal 

 

 DATA NILAI TES AKHIR RANAH KOGNITIF KELAS EKSPERIMEN 

No Nama Siswa 
Nilai 

Tes  
No Nama Siswa 

Nilai 

Tes 

1 Muh. Andri Wantoro 85 
 

16 Maulana Gilang R. 90 

2 Sri Hartati 80 
 

17 Muh. Arif Budiman 60 

4 Abni Aryanda Nafis 80 
 

18 Muh. Abdullah 80 

5 Andhika Prasetyo 85 
 

19 Muh. Khasan M. 80 

6 Anisa Rifa 80 
 

20 Muh. Ibnu Wira S. 85 

7 Arina Putri R. 85 
 

22 Muh. Khaerul N. 70 

8 Erina Rahma 60 
 

23 Muhammad Nuh 80 

9 Essa Amelia 90 
 

25 Ratna Tri Wulan 75 

10 Febri Ade Wijaya 75 
 

26 Reni Yunita 90 

11 Indi Chintia Bella 75 
 

27 Renita 90 

12 Isma Sondari 80 
 

28 Umar 80 

13 Julyanti Ni'mah 90 
 

29 Widiya Norma S. 90 

15 Lutfia Nurmala 60 
 

30 Dwi Fitriana 85 
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Lampiran 31 

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 

UPTD DIKPORA KECAMATAN DUKUHTURI 

SD NEGERI KEPANDEAN 3 
Alamat: Jl Raya Kepandean Kec. Dukuhturi Kab. Tegal 

 

 DATA NILAI TES AKHIR RANAH KOGNITIF KELAS KONTROL 

No Nama Siswa 
Tes 

Awal 
 

No Nama Siswa 
Tes 

Awal 

1 Ayu Febrianti 70 

 

15 Moh. Gilang Sanjaya 80 

2 Nur Halimah 55 

 

16 Muh. Bagas S. 80 

3 Deni  Supriyono 70 

 

17 Mukhtar Nashir 75 

4 Widia Astuti 80 

 

18 Nur Fatimah A. Z. 80 

5 Aqil Syarifudin Z. 70 

 

19 Rani Septia N. 75 

6 Anisa Nurhikmah 70 

 

20 Reskia Ramanda 80 

7 Devi Laila Oktafiani 75 

 

21 Seno Airul  Zakky 70 

8 Egustiana 70 

 

22 Syahril  Nursidik 90 

9 Erika Rahmah P. 90 

 

23 Umi Hany 80 

10 Indah Khaerunnisa 75 

 

24 Zahro 70 

11 Ines Tri Mei Afita 70 

 

25 Diaz Aurelia 95 

12 Isma Ayu Fitriyani 70 

 

26 Dea Saharani 65 

13 Khoerunnisa I'zulfa 50 

 

27 Karisma Amelia Putri 85 

14 Muh. Syafarudin R. 45 
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Lampiran 32 

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 

UPTD DIKPORA KECAMATAN DUKUHTURI 

SD NEGERI KEPANDEAN 3 
Alamat: Jl Raya Kepandean Kec. Dukuhturi Kab. Tegal 

 

 DATA NILAI RANAH AFEKTIF KELAS EKSPERIMEN 

No Nama Siswa Skor 
Konversi 

Nilai 
Kategori Kriteria 

1 Muh. Andri Wantoro 36 3.6 A– Sangat Baik 

2 Sri Hartati 34 3.4 A– Sangat Baik 

3 Abni Aryanda Nafis 36 3.6 A– Sangat Baik 

4 Andhika Prasetyo 29 2.9 B Baik 

5 Anisa Rifa 32 3.2 B+ Baik 

6 Arina Putri R. 32 3.2 B+ Baik 

7 Erina Rahma 30 3 B Baik 

8 Essa Amelia 36 3.6 A– Sangat Baik 

9 Febri Ade Wijaya 23 2.3 C+ Cukup 

10 Indi Chintia Bella 35 3.5 A– Sangat Baik 

11 Isma Sondari 37 3.7 A Sangat Baik 

12 Julyanti Ni'mah 33 3.3 B+ Baik 

13 Lutfia Nurmala 30 3 B Baik 

14 Maulana Gilang R. 36 3.6 A– Sangat Baik 

15 Muh. Arif Budiman 25 2.5 B– Baik 

16 Muh. Abdullah 31 3.1 B+ Baik 

17 Muh. Khasan M. 28 2.8 B Baik 

18 Muh. Ibnu Wira S. 37 3.7 A Sangat Baik 

19 Muh. Khaerul N. 31 3.1 B+ Baik 

20 Muhammad Nuh 33 3.3 B+ Baik 

21 Ratna Tri Wulan 34 3.4 A– Sangat Baik 

22 Reni Yunita 36 3.6 A– Sangat Baik 

23 Renita 35 3.5 A– Sangat Baik 

24 Umar 33 3.3 B+ Baik 

25 Widiya Norma S. 37 3.7 A Sangat Baik 

26 Dwi Fitriana 33 3.3 B+ Baik 
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Lampiran 33 

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 

UPTD DIKPORA KECAMATAN DUKUHTURI 

SD NEGERI KEPANDEAN 3 
Alamat: Jl Raya Kepandean Kec. Dukuhturi Kab. Tegal 

 

 DATA NILAI RANAH AFEKTIF KELAS KONTROL 

No Nama Siswa Skor 
Konversi 

Nilai 
Kategori Kriteria 

1 Ayu Febrianti 29 2.9 B Baik 

2 Nur Halimah 33 3.3 B+ Baik 

3 Deni  Supriyono 28 2.8 B Baik 

4 Widia Astuti 37 3.7 A Baik Sekali 

5 Adi Kurniawan 29 2.9 B Baik 

6 Aqil Syarifudin Z. 33 3.3 B+ Baik 

7 Anas Bagas 28 2.8 B Baik 

8 Anisa Nurhikmah 34 3.4 A– Baik Sekali 

9 Devi Laila Oktafiani 37 3.7 A Baik Sekali 

10 Indah Khaerunnisa 31 3.1 B+ Baik 

11 Ines Tri Mei Afita 34 3.4 A– Baik Sekali 

12 Isma Ayu Fitriyani 36 3.6 A– Baik Sekali 

13 Khoerunnisa I'zulfa 29 2.9 B Baik 

14 Muh. Syafarudin R. 17 1.7 C Cukup 

15 Moh. Gilang Sanjaya 36 3.6 A– Baik Sekali 

16 Muh. Bagas S. 32 3.2 B+ Baik 

17 Mukhtar Nashir 36 3.6 A- Baik Sekali 

18 Nur Fatimah A. Z. 32 3.2 B+ Baik 

19 Rani Septia N. 36 3.6 A– Baik Sekali 

20 Reskia Ramanda 34 3.4 A– Baik Sekali 

21 Seno Airul  Zakky 34 3.4 A– Baik Sekali 

22 Syahril  Nursidik 37 3.7 A Baik Sekali 

23 Umi Hany 28 2.8 B Baik 

24 Zahro 30 3 B Baik 

25 Diaz Aurelia 37 3.7 A Baik Sekali 

26 Dea Saharani 30 3 B Baik 

27 Karisma Amelia Putri 31 3.1 B+ Baik 
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Lampiran 34 

DOKUMENTASI PEMBELAJARAN DI KELAS EKSPERIMEN 

 

Guru menyampaikan materi pengantar  Guru memberikan topik permasalahan 

 

 

 

 

 

 

Guru Memberikan waktu tunggu Siswa memberi jawaban 

Siswa lain member tanggapan Siswa berdiskusi kelompok 

 

  

 

 

 

 

Guru memeriksa pemahaman siswa Siswa mengerjakan soal evaluasi 
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Lampiran 35 

DOKUMENTASI PEMBELAJARAN DI KELAS KONTROL 

  

Guru menyampaikan materi   Guru mencatat materi 

 

Siswa melakukan diskusi    guru membimbing siswa diskusi 

  

Siswa mengerjakan soal evaluasi  Siswa menyimpulkan materi 
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Lampiran 36 

SURAT-SURAT PENELITIAN 
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