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ABSTRAK 

Nurhidayah, Atik. 2015. Keefektifan Strategi Card Sort dalam Pembelajaran IPS 

pada Siswa Kelas III di Sekolah Dasar Negeri Pekauman 2 Kota Tegal Skripsi, 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing: Drs. Teguh Supriyanto, M.Pd. 

 

Kata Kunci: hasil belajar, pembelajaran aktif, dan strategi card sort. 

 

IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang bertujuan untuk membina 

siswa menjadi warga negara yang baik, yang memiliki pengetahuan, dan 

kepedulian sosial yang berguna bagi dirinya serta bagi masyarakat dan negara. 

Untuk mewujudkan tujuan dari pembelajaran IPS, diperlikanstrategi yang dapat 

mengaktifkan siswa. Strategi card sort merupakan salah satu strategi 

pembelajaran aktif dimana guru melakukan sortir kartu berupa kartu-karu yang 

berkategori.  Penelitian ini bertujuan untuk menguji keefektifan strategi card sort 

terhadap hasil belajar Materi Kegiatan  pada siswa kelas III di Sekolah Dasar 

Negeri Pekauman 2 Kota Tegal.  

Populasi dalam penelitian ini yaitu siswa kelas III SD Negeri Pekauman 2 

dan 5 Kota Tegal tahun ajaran 2014/2015 yang berjumlah 54 siswa yang terdiri 

dari 26 di kelas eksperimen dan 28 di kelas kontrol. Teknik sampling yang 

digunakan yaitu teknik proportionate stratified random sampling, sehingga 

diperoleh sampel sebanyak 48 dari populasi 54 siswa. Berdasarkan 26 siswa di 

kelas eksperimen, diperoleh sampel sebanyak 23. Sementara untuk kelas kontrol, 

dari 28 siswa, diperoleh sampel sebanyak 25. Desain eksperimen yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu quasi experimental dengan bentuk nonequivalent 

control group. Analisis statistik yang digunakan yaitu korelasi product moment 

untuk uji validitas dan Cronbach’s Alpha untuk uji reliabilitas instrumen. Metode 

Lilliefors untuk menguji normalitas data, Levene’s test untuk uji homogenitas, dan 

independent samples t test untuk uji hipotesis. Semua penghitungan tersebut 

diolah dengan menggunakan program SPSS versi 20. 

Berdasarkan hasil uji normalitas dan homogenitas, kedua data berdistribusi 

normal dan juga homogen, sehingga penghitungan hipotesis mengunakan uji 

Independent Samples T-Test. Hasil penelitian untuk hasil uji hipotesis perbedaan 

hasil belajar siswa menggunakan uji Independent Samples T-Test, nilai thitung = 

5,029 lebih besar dari ttabel = 1,679 dan signifikansi 0,00 < 0,05, sehingga dapat 

disimpulkan ada perbedaan yang signifikan antara nilai hasil belajar IPS materi 

Kegiatan Jual Beli pada siswa kelas III yang menggunakan strategi card sort dan 

konvensional. Hasil pengujian keefektifan strategi dengan menggunakan one 

sample t test, diperoleh data thitung = 5,441 dan signifikansinya 0,000 serta harga 

ttabel = 2,0739. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai thitung > ttabel (5,441 > 

2,0739) dan signifikannya 0,000 < 0,05. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar IPS siswa kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. Dengan kata 

lain, strategi card sort efektif secara signifikan untuk meningkatkan hasil belajar 

IPS siswa. Berdasarka hasil penelitian, disarankan bagi guru untuk dapat 

menerapkan strategi card sort dalam proses pembelajaran IPS 
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1 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 
Pada bagian ini akan dijelaskan tentang latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, pembatasan masalah dan paradigma penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. 

1.1. Latar Belakang Masalah   

Pendidikan merupakan sarana penting untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia (SDM) dalam menjalani keberlangsungan pembangunan 

suatu bangsa. Pendidikan juga merupakan sebuah proses penting dalam kehidupan 

manusia, karena melalui proses ini manusia dibentuk dan dilahirkan sebagai 

seorang manusia yang utuh dan sebenarnya. Menurut Munib, dkk (2011: 34), 

pendidikan adalah usaha sadar dan sistematis, yang dilakukan oleh orang-orang 

yang diserahi tanggung jawab untuk mempengaruhi siswa agar mempunyai sifat 

dan tabiat sesuai dengan cita-cita pendidikan. 

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

Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1  Ayat 1 pengertian pendidikan yaitu 

sebagai berikut:  

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual-keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa, dan negara.  
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Tujuan yang ingin dicapai setelah seseorang memperoleh pendidikan yaitu  

adanya perubahan dalam diri orang tersebut ke arah yang lebih baik seperti, dari 

belum tahu menjadi tahu dan yang sebelumnya tidak memiliki keterampilan 

kemudian memiliki keterampilan. Dalam Bab II Pasal 3 Undang-Undang tersebut, 

dinyatakan bahwa: 

Pendidikan nasional berfungsi untuk 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 bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

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

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

 

Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut, pemerintah secara 

bertahap berusaha meningkatkan kualitas pendidikan pada setiap jenjang 

pendidikan. Salah satu usaha yang dilakukan yaitu dengan dicanangkannya 

program wajib belajar 9 tahun. Program tersebut ditempuh pada jenjang 

pendidikan dasar, yaitu Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama 

(SMP). Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Bab X Pasal 37 Ayat 1 

dinyatakan bahwa “pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan  

Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain 

yang sederajat”. Untuk mewujudkan pendidikan wajib belajar 9 tahun yang 

berkualitas, pemerintah menentukan standar pelaksanaan pendidikan  yang 

dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 

Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, yang 
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menyatakan bahwa:  

Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan 

secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 

memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta 

memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan 

kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik 

serta psikologis peserta didik. Untuk setiap satuan pendidikan 

melakukan perencaanaan pembelajaran, serta penilaian proses 

pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

ketercapaian kompetensi lulusan.  

 

Berdasarkan Permendikbud tersebut, pembelajaran harus dilakukan 

dengan efektif dan efisen guna mencapai hasil belajar yang optimal sesuai dengan 

kurikulum. Pada jenjang pendidikan dasar khususnya Sekolah Dasar, kurikulum 

yang digunakan yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang 

digunakan untuk mengatur proses pendidikan dan kegiatan pembelajaran di 

Sekolah Dasar. Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) terdapat 

beberapa mata pelajaran yang harus diberikan kepada siswa di tingkat Sekolah 

Dasar, salah satunya yaitu Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan ilmu pengetahuan yang 

mengkaji beberapa disiplin ilmu sosial dan humaniora serta kegiatan dasar 

manusia yang dikemas secara ilmiah. Menurut Nasution (1975) dalam Soewarso 

dan Widiarto (2009: 2), IPS adalah suatu program pendidikan yang merupakan 

suatu keseluruhan yang pada pokoknya mempersoalkan manusia dalam 

lingkungan fisik maupun dalam lingkungan sosialnya, dan yang bahannya diambil 

dari berbagai ilmu-ilmu sosial meliputi geografi, sejarah, ekonomi, antropologi, 

sosiologi, politik, dan psikologi sosial. Kajian IPS yaitu tentang hubungan 

antarmanusia. Latar telaahnya yaitu kehidupan nyata manusia (Soewarso, 2013: 
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3). Menurut  Barth dan Shemis (1980) dalam Soewarso (2013: 3), hal-hal yang 

dikaji dalam IPS yaitu: (1) pengetahuan, (2) pengolahan informasi, (3) telaah nilai 

dan keyakinan, dan (4) peran serta dalam kehidupan. Keempat butir bahan belajar 

tersebut menjadi jalan bagi pencapaian tujuan IPS. Menurut Sumaatmaja (2006) 

dalam Gunawan (2013: 18), “tujuan Pendidikan IPS yaitu membina anak didik 

menjadi warga negara yang baik, yang memiliki pengetahuan, dan kepedulian 

sosial yang berguna bagi dirinya serta bagi masyarakat dan negara”.  

IPS juga merupakan ilmu sosial yang sangat penting untuk bekal dalam 

bermasyarakat, sehingga mampu menciptakan kehidupan yang serasi. Melalui 

pendidikan IPS di sekolah, diharapkan dapat membekali siswa dengan 

pengetahuan dan wawasan tentang konsep dasar ilmu sosial dan humaniora, 

memiliki kepekaan dan kesadaran terhadap masalah sosial di lingkungannya serta 

mampu memecahkan masalah sosial dengan baik, sehingga pada akhirnya siswa 

yang belajar IPS dapat terbina menjadi warga negara yang baik dan bertanggung 

jawab. Namun, dalam proses pembelajaran dalam kelas sering kali ditemui 

beberapa kendala, baik dari faktor guru, siswa, maupun sarana dan prasarana yang 

kurang mendukung di sekolah. Hal ini mengakibatkan tujuan proses pembelajaran 

tercapai kurang maksimal.  

Keadaan yang demikian juga terjadi dalam proses pembelajaran IPS di 

kelas III Sekolah Dasar Negeri Pekauman 2 Kota Tegal. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan guru kelas III pada tanggal 19 Januari 2015, diperoleh 

keterangan bahwa selama ini guru masih menggunakan model pembelajaran 

konvensional, dimana aktivitas kelas cenderung berpusat pada guru. Dalam proses 
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pembelajarannya guru sangat mendominasi kelas, sedangkan siswa lebih banyak 

mendengarkan dan memperhatikan penjelasan guru, sehingga siswa cenderung 

bosan saat proses pembelajaran yang berakibat hasil belajar menurun. Hal inilah 

yang membuat rata-rata nilai UAS IPS di Sekolah Dasar Negeri Pekauman 2 

masih rendah. Dari 26 siswa kelas III, terdapat 10 siswa yang tidak mencapai 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditentukan yaitu 65. Dengan kata 

lain, hanya sekitar 61% siswa yang melampaui KKM.  

Memperhatikan permasalahan di atas, perlu adanya solusi untuk 

menyelesaikan masalah pembelajaran di kelas tersebut. Dalam hal ini, guru dapat 

melakukan suatu inovasi baru terhadap pembelajarannya. Agar pembelajaran IPS 

terlaksana dengan baik, sedapat mungkin guru harus mampu membangkitkan 

minat belajar pada anak didiknya dengan menggunakan strategi pembelajaran 

yang disukai siswa. Menurut Sumantri dan Syaodih (2007: 6.3-4), karakteristik 

siswa pada usia sekolah dasar masih senang bermain, bergerak, bekerja dalam 

kelompok, dan senang merasakan/memperagakan sesuatu secara langsung. 

Melihat perkembangan anak usia SD yang masih senang dalam bermain, guru 

hendaknya merancang strategi pembelajaran yang melibatkan anak untuk aktif. 

Dalam hal ini, guru dapat menerapkan pembelajaran aktif dalam pembelajaran 

IPS. Pembelajaran aktif merupakan suatu pembelajaran yang mengajak siswa 

untuk belajar secara aktif. Dalam hal ini, yang mendominasi kegiatan 

pembelajaran yaitu siswa, sedangkan guru bertindak sebagai fasilitator saja. Salah 

satu strategi pembelajaran aktif yang dapat diterapkan dalam pembelajaran IPS  

yaitu strategi card sort. 
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Sebelumnya,  strategi card sort telah diterapkan dalam pembelajaran pada 

jenjang sekolah dasar yang dilaksanakan oleh Widyawati (2012) dari Fakultas 

Ilmu Pendidikan STAIN Salatiga dengan judul “Peningkatan Keaktifan dan 

Prestasi Belajar Siswa melalui Metode Card Sort pada Mata Pelajaran IPS Pokok 

Bahasan Peninggalan Sejarah dari Masa Hindu-Budha dan Islam di Indonesia 

Kelas V di MI Muhammadiyah Tejobang Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali 

Tahun Pelajaran 2012/2013”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa proses 

pembelajaran yang menerapkan strategi card sort lebih baik daripada 

pembelajaran konvensional. Hal tersebut dilihat dari rata-rata hasil tes formatif 

pada setiap siklus. Pada pra-siklus yaitu 48, siklus I menjadi 52, siklus II menjadi 

58,67, dan siklus III menjadi 71,33. Hasil tersebut menjadi bukti empiris terhadap 

penerapan strategi card sort di kelas untuk menyelesaikan masalah-masalah 

pembelajaran. 

Kajian empiris di atas, menjadi landasan peneliti untuk menguji 

keefektifan strategi card sort dalam pembelajaran IPS pada kelas III Sekolah 

Dasar Negeri Pekauman 2 Kota Tegal. Strategi card sort merupakan strategi 

pembelajaran yang berisi kegiatan untuk mengajarkan konsep, karakteristik, 

klasifikasi, fakta tentang objek, atau mereview informasi. Strategi card sort 

merupakan sebuah strategi pembelajaran yang membantu siswa untuk mendapat 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara aktif serta menjadikan belajar tidak 

terlupakan. Pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang didalamnya terdapat 

nuansa bermain (Zaini, Munthe, dan Aryani, 2008: 50). Penerapan strategi card 

sort dalam proses pembelajaran diharapkan tidaklah menjemukan, karena strategi 
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ini berpusat pada siswa, sehingga menuntut siswa untuk lebih aktif dan guru 

sebagai fasilitator saja. Gerakan fisik yang dominan dalam strategi ini dapat 

membantu mendinamiskan kelas yang jenuh atau bosan, sehingga  dapat membuat 

siswa tidak jenuh selama mengikuti pembelajaran IPS. Selain itu, penerapan 

strategi pembelajaran ini juga diharapkan siswa akan merasa nyaman dalam 

proses pembelajaran. Dengan demikian, materi yang disampaikan guru akan 

mudah diterima oleh siswa. Kemudahan dan kesesuaian penerimaan materi ajar 

yang disampaikan oleh guru akan menjadikan prestasi baik akademik maupun 

interaksi dengan masyarakat dapat diraih. 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti berminat untuk mengadakan 

penelitian eksperimen dengan judul “Keefektifan Strategi Card Sort dalam 

Pembelajaran IPS pada Siswa Kelas III di Sekolah Dasar Negeri Pekauman 2 

Kota Tegal” 

1.2. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah 

sebagai berikut: 

(1) Pembelajaran masih berpusat pada guru, sehingga siswa pasif dalam proses 

pembelajaran. 

(2) Guru lebih banyak menjelaskan materi melalui metode ceramah kepada 

siswa, sehingga hasil pembelajaran kurang bermakna dan tahan lama.  

(3) Guru masih kurang dalam pengunaan media dalam melaksanakan 

pembelajaran. 



8 

 

 

 

(4) Strategi pembelajaran aktif yang memiliki potensi untuk meningkatkan 

keaktifan siswa dalam pembelajaran IPS belum banyak digunakan dalam 

pembelajaran.  

1.3. Pembatasan Masalah dan Paradigma Penelitian  

Peneliti perlu menentukan pembatasan masalah dan paradigma penelitian 

untuk kefokusan penelitian dan menjelaskan hubungan antarvariabel penelitian.  

1.3.1 Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian perlu adanya pembatasan masalah untuk menghindari 

kesalahpahaman maksud dan agar lebih efektif dan efisien. Selain itu, masalah 

yang terlalu luas juga akan membuat pembahasan terlalu panjang, sehingga inti 

dari permasalahan tidak dapat dibahas secara mendalam. Pembatasan masalah 

yang dilakukan peneliti yaitu pembatasan materi yang akan diajarkan. Materi IPS 

yang akan diajarkan untuk penelitian yaitu Materi Kegiatan Jual Beli yang 

meliputi Kegiatan Jual Beli di Lingkungan Rumah, Kegiatan Jual Beli di 

Lingkungan Sekolah, dan Barang Kebutuhan Sehari-hari.  

1.3.2 Paradigma Penelitian 

Penelitian ini mempunyai dua variabel yaitu strategi card sort sebagai 

variabel bebas (X) yang mempengaruhi hasil belajar IPS sebagai variabel terikat 

(Y). Berdasarkan pendapat Sugiyono (2014: 68), paradigma penelitian yang 

diterapkan yakni paradigma sederhana, karena terdiri atas satu variabel 

independen dan dependen. Hubungan antarvariabel tersebut dapat dilihat pada 

bagan 1 berikut: 
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                      Bagan 1 Paradigma Penelitian Sederhana 

Keterangan: 

X =  Strategi Card Sort 

Y =  Hasil belajar IPS  

(Sugiyono, 2014: 68). 

1.4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, permasalahan 

yang hendak diselesaikan melalui penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

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

Kegiatan Jual Beli antara yang mendapat pembelajaran dengan strategi card 

sort dan yang mendapat pembelajaran dengan model pembelajaran 

konvensional? 

(2) Apakah hasil belajar IPS siswa kelas III materi Kegiatan Jual Beli yang 

mendapat pembelajaran dengan strategi card sort lebih tinggi daripada yang 

mendapat pembelajaran dengan model pembelajaran konvensional? 

1.5. Tujuan Penelitian  

Dalam suatu penelitian tentu terdapat tujuan yang hendak dicapai sesuai 

dengan rumusan masalah yang ada. Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam 

penelitian ini ada dua yaitu: 

 

 

X Y 
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1.5.1 Tujuan Umum  

Tujuan umum penelitian ini yaitu untuk mengetahui keefektifan strategi 

card sort terhadap pembelajaran IPS kelas III di Sekolah Dasar Negeri Pekauman 

2 Kota Tegal pada materi Kegiatan Jual Beli. 

1.5.2 Tujuan Khusus  

Tujuan khusus penelitian ini yaitu: 

(1) Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar IPS siswa kelas III 

materi Kegiatan Jual Beli antara yang mendapat pembelajaran dengan strategi 

card sort dan yang mendapat pembelajaran dengan model pembelajaran 

konvensional. 

(2) Untuk mengetahui apakah hasil belajar IPS siswa kelas III materi Kegiatan 

Jual Beli yang mendapat pembelajaran dengan strategi card sort lebih tinggi 

daripada yang mendapat pembelajaran dengan model pembelajaran 

konvensional. 

1.6. Manfaat Penelitian  

Selain dari tujuan utama yang hendak dicapai dalam suatu penelitian, juga 

terdapat manfaat sebagai dampak tercapainya tujuan penelitian tersebut. Manfaat 

yang diharapkan dari penelitian ini yaitu secara teoritis dan praktis. 

1.6.1 Manfaat Teoritis  

Penelitian ini dapat memberikan informasi tentang strategi card sort dalam 

pembelajaran dan menambah kajian untuk penelitian lanjutan. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat memberi manfaat bagi siswa, guru, dan sekolah.  
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1.6.2.1 Bagi Siswa 

Manfaat penelitian ini bagi siswa yaitu: 

(1) Menumbuhkan semangat belajar dalam kegiatan pembelajaran yang aktif 

dan menyenangkan. 

(2) Meningkatnya hasil belajar IPS pada materi Kegiatan Jual Beli 

1.6.2.2 Bagi Guru 

Manfaat penelitian ini bagi guru yaitu: 

(1) Membantu menciptakan suatu kegiatan belajar IPS yang menarik dan 

menyenangkan bagi siswa. 

(2) Menambah pengalaman guru untuk menerapkan strategi card sort dalam   

pembelajaran. 

(3) Sebagai bahan masukan dalam memilih strategi pembelajaran yang tepat 

dalam pembelajaran IPS. 

1.6.2.3 Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi 

sekolah dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran IPS.  
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

 
Pada kajian pustaka membahas tentang landasan teoritis yang relevan 

dengan penelitian ini. Bab ini terdiri dari: (1) landasan teori; (2) kajian empiris; 

(3) kerangka berpikir; dan (4) hipotesis.  

2.1. Landasan Teori 

Dalam landasan teori akan dibahas tentang belajar, pembelajaran, hasil 

belajar, karakteristik siswa usia sekolah dasar, strategi pembelajaran, strategi 

pembelajaran aktif, strategi card sort, model pembelajaran konvensional, 

pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial, pembelajaran IPS di SD, dan materi Ilmu 

Pengetahuan Sosial Kegiatan Jual Beli. 

2.1.1. Belajar 

Dalam proses pendidikan di sekolah, kegiatan belajar merupakan kegiatan 

yang paling pokok. Pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung pada proses 

belajar yang dialami oleh siswa sebagai anak didik. Gagne (1989) dalam Susanto 

(2013: 1) mengungkapkan bahwa “belajar dapat didefinisikan sebagai suatu 

proses dimana suatu organisme berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman”. 

Menurut Slameto (2010: 2), belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperolah suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. 



13 

 

 

 

Sementara dalam Rifa‟i dan Anni (2011: 82), mengutip pendapat beberapa 

pakar psikologi mendefinisikan pengertian belajar antara lain menurut  Morgan, 

dkk (1986), belajar merupakan perubahan relatif permanen yang terjadi, karena 

hasil dari praktik atau pengalaman. Slavin (1994) menyatakan bahwa belajar 

merupakan perubahan individu yang disebabkan oleh pengalaman.  

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa 

belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang dengan sengaja 

untuk memperoleh perubahan perilaku yang relatif tetap baik dalam berpikir, 

merasa maupun dalam bertindak sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam 

interaksi langsung dengan lingkungannya. 

2.1.2. Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan perpaduan dari dua aktivitas yaitu belajar dan 

mengajar.  Menurut Gagne (1981) dalam Rifa‟i dan Anni (2011: 192), 

“pembelajaran merupakan serangkaian peristiwa eksternal peserta didik yang 

dirancang untuk mendukung proses internal belajar”. Menurut Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Bab I Pasal 1 Ayat 20, “pembelajaran 

adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada 

suatu lingkungan belajar.”  

Menurut Briggs (1992) dalam Rifa‟i dan Anni (2011: 191), pembelajaran 

adalah seperangkat peristiwa (events) yang mempengaruhi siswa sedemikian rupa 

sehingga peserta didik itu memperoleh kemudahan. Sementara itu, menurut 

Ruhimat, dkk (2013: 128), pembelajaran merupakan suatu upaya yang dilakukan 

oleh seorang guru untuk membelajarkan siswa yang belajar. 
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Berdasarkan beberapa pengertian pembelajaran tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang 

untuk membantu orang lain dalam proses belajar, sehingga memperoleh 

kemudahan.   

2.1.3. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa, 

baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai hasil dari 

kegiatan belajar (Susanto, 2013: 5 ). Menurut Sudjana (2011: 22), “hasil belajar 

adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima 

pengalaman belajarnya.” 

Rifa‟i dan Anni (2011: 85) menyatakan bahwa hasil belajar merupakan 

perubahan perilaku yang diperoleh siswa setelah mengalami kegiatan belajar. 

Berdasarkan taksonomi Bloom (t.t) dalam Sudjana (2011: 22-3), hasil belajar 

mencakup tiga ranah yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Menurut 

Purwanto (2014: 48-53) domain hasil belajar merupakan perubahan perilaku 

kejiwaan dikarenakan proses pendidikan. Perilaku kejiwaan itu dibagi dalam tiga 

domain, yaitu: 

(1) Ranah Kognitif 

Hasil belajar kognitif adalah perubahan perilaku yang terjadi dalam 

kawasan kognitif yang mencakup enam aspek, yakni hapalan (C1), 

pemahaman (C2), penerapan (C3), analisis (C4), sintesis (C5), dan 

evaluasi (C6). Kedua aspek pertama disebut kognitif tingkat rendah dan 
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keempat aspek berikutnya termasuk kognitif tingkat tinggi. 

(2) Ranah Afektif 

Ranah afektif berkenaan dengan sikap dan nilai. Ada beberapa jenis 

kategori ranah afektif sebagai hasil belajar. Kategorinya dimulai dari 

tingkat yang dasar atau sederhana sampai tingkat yang kompleks. Kategori 

tersebut yaitu, reciving/attending (penerimaan), responding (jawaban), 

valuing (penilaian), organisasi, dan karakteristik nilai atau internalisasi 

nilai. 

(3) Ranah Psikomotor 

Hasil belajar psikomotor tampak dalam bentuk keterampilan (skill) dan 

kemampuan bertindak individu. Hasil belajar psikomotorik dapat 

diklasifikasi menjadi enam, yaitu persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, 

gerakan terbiasa, gerakan kompleks, dan kreativitas.  

Berdasarkan beberapa pengertian tentang hasil belajar tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan kemampuan yang diperoleh anak 

setelah mengalami kegiatan belajar. Kemampuan-kemampuan yang diperoleh 

siswa meliputi kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik.  

Dalam penelitian ini, hasil belajar yang ingin dicapai yaitu adanya 

peningkatan kemampuan siswa dalam aspek kognitif berupa pengetahuan 

khususnya yang didukung oleh aspek afektif dan juga aspek psikomotorik berupa 

sikap dan keterampilan siswa dalam kegiatan jual beli di lingkungan sekitar. 

Dengan adanya peningkatan kemampuan tersebut, diharapkan siswa nantinya 
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dapat mengetahui apa saja kegiatan di sekitar mereka yang merupakan bagian dari 

kegiatan jual beli dan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.  

2.1.4. Karakteristik Siswa Usia Sekolah Dasar 

Sebagai seorang guru, terutama guru SD pemahaman tentang karakteristik 

dari siswanya itu sangat penting. Melalui pemahaman terhadap karakteristik 

siswa, diharapkan dapat membantu guru dalam pengambilan keputusan 

penggunaan strategi, model, metode, ataupun media pembelajaran yang tepat. 

Menurut Piaget (1986) dalam Soeparwoto, dkk (2007: 85), setiap individu 

melewati tahap-tahap perkembangan kognisi dalam hidupnya, tahap 

perkembangan kognisi tersebut yaitu: (1) Tahap sensomotorik/instingtif (0-2 

tahun), segala tindakan bergantung melalui inderawi; (2) Tahap pra-

operasional/intuitif (2-7 tahun), individu tidak ditentukan oleh pengamatan 

inderawi saja, tetapi juga oleh intuisi; (3) Tahap konkret operasional (7-11 tahun), 

individu sudah memahami hubungan fungsional, cara berpikir individu dalam 

tahap ini masih konkret belum mengerti sesuatu yang bersifat abstrak; serta (4) 

Tahap formal operasional (11 tahun ke atas), individu mengembangkan pikiran 

formalnya, mereka bisa mencapai logika dan rasio serta dapat menggunakan 

abstraksi.  

Berdasarkan tahap-tahap  perkembangan  yang  diungkapkan  oleh Piaget, 

siswa  yang  duduk  di  bangku  sekolah  dasar  berada dalam tahap operasional 

konkret. Karakteristik siswa yang berada pada tahap operasional konkret lebih 

bersifat kritis, mereka lebih banyak dapat mempertimbangkan suatu situasi 

daripada hanya memfokuskan pada suatu aspek. Anak dapat berpikir secara logik 
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daripada waktu mereka masih muda. Melihat karakteristik siswa yang berada pada 

tahap operasional konkret, perlu adanya strategi pembelajaran yang dapat 

menjadikan siswa menjadi lebih kritis. Melalui strategi card sort ini siswa akan 

menjadi lebih kritis terutama dalam hal mencari kartu yang sama atau cocok 

dengan yang dimilikinya. Selain itu, siswa juga lebih kritis dalam hal mengoreksi 

jawaban dari hasil kelompok yang telah presentasi.  

Sumantri dan Syaodih (2007: 6.3) mengemukakan empat karakteristik 

anak SD, yaitu: (1) Senang bermain, karakteristik ini menuntut guru sekolah dasar 

untuk mengembangkan model pembelajaran yang menyenangkan. Guru dituntut 

untuk dapat merancang strategi pembelajaran yang memungkinkan adanya unsur 

permainan di dalamnya; (2) Senang bergerak, anak SD sangat aktif dalam 

bergerak. Mereka dapat duduk dengan tenang paling lama sekitar 30 menit. 

Karakteristik siswa tersebut menuntut guru untuk merancang suatu strategi 

pembelajaran yang melibatkan siswa terlibat aktif dalam pembelajaran; (3) 

Senang bekerja dalam kelompok, anak lebih senang bergaul dengan teman 

sebayanya. Karakteristik ini menuntut guru untuk merancang pembelajaran yang 

melibatkan siswa dalam suatu kelompok. Melalui belajar kelompok inilah, siswa 

akan belajar aspek-aspek penting dalam proses sosialisasi; serta (4) Senang 

merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung, mereka berusaha 

menghubungkan konsep-konsep yang sebelumnya telah dikuasai dengan konsep-

konsep yang baru dipelajarinya. Oleh sebab itu, guru perlu merancang strategi 

pembelajaran yang melibatkan siswa secara langsung dalam proses pembelajaran. 
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Berdasarkan karakteristik siswa sekolah dasar tersebut, sebagai seorang 

guru tentu harus mampu membuat suasana pembelajaran yang aktif dan 

menyenangkan, agar siswa tidak merasa jenuh dan bosan saat pembelajaran 

berlangsung. Dalam hal ini, guru dapat menerapkan strategi pembelajaran yang 

memungkinkan siswa untuk aktif bergerak. Salah satu strategi yang dapat 

memungkinkan siswa untuk aktif bergerak yaitu strategi card sort.  

Dalam strategi card sort gerakan fisik mendominasi proses pembelajaran, 

sehingga dapat mendinamiskan kelas yang semula jenuh atau bosan. Selain itu, 

anak usia sekolah dasar cara berpikirnya masih konkret, sehingga dibutuhkan 

media pembelajaran konkret yang dapat menunjang proses pembelajaran. Dalam 

strategi card sort ini, media pembelajaran konkret yang digunakan yaitu berupa 

kartu yang berisi informasi-informasi yang sesuai dengan materi. Dengan media 

kartu ini, diharapkan dapat memudahkan siswa untuk mengingat materi-materi 

yang telah disampaikan. Apabila proses pembelajaran dapat terlaksana dengan 

baik, maka tujuan pembelajarannya pun akan tercapai.  

2.1.5. Strategi Pembelajaran 

Menurut Djamarah dan Zain (2010: 5), “strategi mempunyai pengertian 

suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran 

yang telah ditentukan.” Dihubungkan dengan pembelajaran, strategi merupakan 

pola umum untuk mewujudkan proses pembelajaran yang diyakini efektivitasnya 

untuk mencapai tujuan pembelajaran (Rifa‟i dan Anni, 2011: 196). Sementara itu, 

Kamp (1995) dalam Hamruni (2011: 2) menjelaskan bahwa strategi pembelajaran 

merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa 
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agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien.  

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi 

pembelajaran merupakan cara-cara yang akan dipilih dan digunakan oleh guru 

untuk menyampaikan materi pelajaran, sehingga akan memudahkan siswa 

mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. 

2.1.6. Strategi Pembelajaran Aktif 

Dalam memulai pelajaran, guru perlu menjadikan siswa aktif sejak awal 

pembelajaran. Hal ini bertujuan agar proses pembelajaran berlangsung dengan 

lancar, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal. Dalam hal 

ini, guru memerlukan strategi pembelajaran yang menghendaki siswa untuk aktif 

yaitu dengan menggunakan strategi pembelajaran aktif.  

Sebelumnya sudah diketahui pengertian dari strategi pembelajaran yaitu  

cara-cara yang akan dipilih dan digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi 

pelajaran, sehingga akan memudahkan siswa mencapai tujuan pembelajaran yang 

diharapkan, sedangkan pembelajaran aktif adalah suatu pembelajaran yang 

mengajak siswa untuk belajar secara aktif. Jadi, dapat diartikan bahwa strategi 

pembelajaran aktif yaitu cara-cara yang digunakan oleh guru untuk 

menyampaikan materi pembelajaran dan mengajak siswa untuk belajar secara 

aktif.  

2.1.7. Strategi Card Sort 

Menurut Zaini, Munthe, dan Aryani,  (2008: 50), card sort atau sortir kartu 

merupakan kegiatan kolaboratif yang bisa digunakan untuk mengajarkan konsep, 

karakteristik, klasifikasi, fakta tentang objek atau mengulang informasi. Gerak 
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fisik yang dominan dalam strategi ini untuk dapat mendinamiskan kelas yang 

jenuh atau bosan. Sementara itu, Silberman (2013: 169) mengungkapkan bahwa 

card sort merupakan aktivitas kerjasama yang bisa digunakan untuk mengajarkan 

konsep, karakteristik klasifikasi, fakta benda, atau menilai informasi. Strategi 

card sort memiliki media berupa kartu yang berisi berbagai informasi sesuai 

dengan materi pembelajaran.  

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa card sort 

merupakan salah satu strategi pembelajaran aktif yang digunakan baik untuk 

mata pelajaran IPS maupun mata pelajaran lain, dengan menggunakan media 

berupa bermacam-macam kartu. 

2.1.7.1 Langkah-langkah Strategi Card Sort 

Berikut merupakan langkah-langkah penggunaan strategi card sort (Zaini, 

Munthe, dan Aryani,  2008: 50-1) sebagai berikut: 

(1) Setiap siswa diberikan potongan kertas yang berisi informasi atau contoh 

yang tercakup dalam satu atau lebih kategori. 

(2) Suruhlah siswa untuk bergerak mencari dan berkeliling di dalam kelas untuk 

menemukan kartu dengan kategori yang sama. 

(3) Siswa dengan kategori yang sama disuruh mempresentasikan kategori 

masing-masing di depan kelas. 

(4) Seiring dengan presentasi dari tiap-tiap kategori tersebut, berikan poin-poin 

penting yang terkait dengan materi pelajaran. 

Sementara itu, Silberman (2013: 169-70) mengungkapkan langkah-

langkah penggunaan strategi card sort sebagai berikut: 
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(1) Beri tiap siswa kartu indeks yang berisi informasi atau contoh yang cocok 

dengan satu atau beberapa kategori. 

(2) Perintahkan siswa untuk berkeliling ruangan dan mencari siswa lain yang 

kartunya cocok dengan kategori yang sama (guru dapat mengumumkan 

kategori sebelumnya atau biar siswa menemukan sendiri). 

(3) Perintahkan siswa yang kartunya memiliki kategori sama untuk menawarkan 

diri kepada siswa lain.  

(4) Ketika tiap kategori ditawarkan, kemukakan poin-poin pengajaran yang 

menurut guru penting. 

2.1.7.2 Kelebihan Strategi Card Sort  

Dalam sebuah strategi pembelajaran, tentunya ada kelebihan yang 

dimilikinya. Menurut Sinurat (2012), kelebihan-kelebihan dari strategi card sort 

sebagai berikut: (1) Siswa menjadi lebih aktif dan antusias mengikuti 

pembelajaran, sebagian besar siswa cenderung mudah merasakan jenuh dan bosan 

apabila guru hanya menerapkan  metode ceramah saja. Dengan adanya strategi 

card sort, siswa menjadi lebih aktif dan antusias, karena dalam strategi ini 

gerakan siswa lebih mendominasi; (2) Dapat diikuti oleh siswa yang jumlahnya 

banyak, melalui strategi card sort, semua siswa dalam kelas dapat mengikuti 

pembelajaran dengan strategi card sort, karena sudah pasti semua siswa 

mendapatkan kartu indeks yang nantinya akan dicari mana saja kartu-kartu yag 

berkategori sama; serta (3) Melatih siswa dalam bersosialisasi dengan siswa lain, 

melalui strategi card sort, komunikasi siswa ketika mencari kartu lain yang sama 

sangat dibutuhkan. Tanpa komunikasi, siswa tidak dapat menemukan kartu dari 
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siswa lain yang sama dengan cepat. Hal inilah, yang membuat komunikasi siswa 

untuk bersosialisasi menjadi terbangun yakni antara siswa satu dengan yang lain 

menjadi akrab. 

2.1.7.3 Kekurangan Strategi Card Sort  

Menurut Sinurat (2012), strategi card sort memiliki beberapa kekurangan 

antara lain: (1) Tidak semua materi dapat diajarkan dengan strategi ini, materi-

materi yang dapat diterapkan melalui strategi ini yaitu materi yang dapat dibuat 

kategori kartu, dan yang berupa hapalan serta pemahaman seperti materi 

Kegiatan Jual Beli; (2) Penerapan strategi card sort membutuhkan waktu yang 

cukup lama, untuk membuat kartu dan ketika proses pembelajaran, karena 

langkah-langkah strategi ini yang cukup lama; serta (3) Dibutuhkan kreativitas 

yang lebih dari guru untuk menerapkan strategi ini, terutama ketika guru sedang 

membuat kartu. Tentu dibutuhkan ide-ide yang lebih ketika membuat kartu agar 

nantinya kartu yang digunakan tidak monoton. 

Kekurangan-kekurangan strategi card sort tersebut, harus dapat 

diminimalkan oleh guru agar pembelajaran mengunakan strategi tersebut dapat 

berjalan dengan lancar. Hal yang dapat dilakukan guru untuk meminimalkan 

kekurangan tersebut yaitu dengan merancang dengan matang sebelum dilakukan 

pembelajaran menggunakan strategi card sort. Hal tersebut untuk meminimalkan 

waktu pelaksanaan penerapan strategi card sort agar tidak terlalu lama atau 

bahkan melebihi waktu pembelajaran. Selain itu, guru harus benar-benar paham 

terhadap strategi tersebut agar nanti dalam pelaksanaan berjalan dengan lancar. 
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2.1.8 Model Pembelajaran Konvensional  

Saat ini, masih banyak guru yang senantiasa menggunakan model 

pembelajaran konvensional dalam kegiatan pembelajaran. Model konvensional 

sering juga disebut dengan model tradisional. Model ini dikembangkan oleh 

Glaser (1962) dalam Muchith (2008: 134), dengan melibatkan empat bagian atau 

komponen, yaitu: (1) instructional objective, (2) enterring behaviour, (3) 

instructional procedure, dan (4) performance assessment. 

Model pembelajaran konvensional ini lebih banyak menitikberatkan upaya 

atau proses menghabiskan materi pelajaran, sehingga model konvensional lebih 

berorientasi menghabiskan materi pelajaran (Muchith, 2008: 134). Pembelajaran 

konvensional menghendaki pembelajaran yang berpusat pada guru. Pembelajaran 

tersebut merupakan pilihan bagi guru yang menggunakan pendekatan aliran 

filsafat realisme (Ruhimat, dkk 2011: 191). Menurut Ruhimat, dkk (2011: 191), 

pembelajaran dalam paham realisme adalah kegiatan guru dalam menciptakan 

kondisi lingkungan dengan displin tertentu untuk dialami siswa, agar siswa 

menguasai pengetahuan yang esensisal dan terbentuk kebiasaan-kebiasaan, 

sehingga dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan alam dan lingkungan 

sosialnya, serta mampu melaksanakan tanggung jawab sosial. 

Dalam model pembelajaran konvensional, guru memegang peran yang 

sangat penting. Guru lebih banyak aktif dalam kelas daripada siswa. Jadi, model 

pembelajaran konvensional merupakan model pembelajaran yang berpusat pada 

guru. Model pembelajaran konvensional meliputi metode ceramah, tanya jawab, 

diskusi, dan penugasan. 
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2.1.9 Pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Pengertian IPS menurut Soewarso (2013: 5), adalah telaah tentang 

manusia dan dunianya. IPS melihat bagaimana manusia hidup bersama sesamanya 

di lingkungan sendiri dengan tetangganya, ataupun dengan lingkungan yang jauh 

dari tempat tinggalnya. Dengan berpusat pada pembahasan tentang manusia, IPS 

memperkenalkan kepada siswa bahwa manusia dalam hidup bersama dituntut rasa 

tanggung jawab sosial. Dengan demikian, mereka dapat mempersiapkan diri untuk 

menghadapi masalah-masalah sosial yang ada di sekitarnya. 

Menurut Soewarso (2013: 4), rasionalisasi mempelajari IPS untuk jenjang 

pendidikan dasar dan menengah yaitu agar siswa dapat: (1) mensistematisasikan 

bahan, informasi, dan atau kemampuan yang telah dimiliki tentang manusia dan 

lingkungannya menjadi lebih bermakna; (2) lebih peka dan tanggap terhadap 

berbagai masalah sosial secara rasional dan bertanggung jawab; serta (3) 

mempertinggi rasa toleransi dan persaudaraan di lingkungan sendiri dan 

antarmanusia. 

2.1.10 Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar 

IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan di sekolah dasar 

(SD) yang mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang 

berkaitan dengan isu sosial. Melalui mata pelajaran IPS, siswa dibina untuk 

menjadi warga Negara Indonesia yang demokratis, bertanggung jawab, serta 

warga dunia yang cinta damai. 

Di dalam Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang Standar Isi dan 
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Kompetensi Lulusan, mata pelajaran IPS di SD/MI bertujuan agar peserta didik 

memiliki kemampuan: (1) Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan 

kehidupan  masyarakat dan lingkungannya; (2) Memiliki kemampuan dasar untuk 

berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan 

keterampilan dalam kehidupan sosial; (3) Memiliki komitmen dan kesadaran 

terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan; serta (4) Memiliki kemampuan 

berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, 

di tingkat lokal, nasional, dan global.  

Berdasarkan tujuan IPS di SD/MI tersebut, dibutuhkan suatu pembelajaran 

yang tepat agar tujuan tersebut dapat tercapai. Pelajaran IPS di SD haruslah 

memperhatikan kebutuhan anak usia SD. Menurut Piaget (1963) dalam Gunawan 

(2013: 82), perkembangan kemampuan intelektual/kognitif anak usia 7-11 tahun 

(usia SD) berada pada tingkat konkret operasional. Mereka memandang dunia 

dalam keseluruhan yang utuh dan menganggap tahun yang akan datang sebagai 

waktu yang masih jauh. Yang mereka pedulikan adalah sekarang (konkret) dan 

bukan masa depan yang belum pernah dipahami (abstrak). Padahal, bahan materi 

IPS penuh dengan konsep-konsep yang bersifat abstrak, seperti waktu, perubahan, 

kesinambungan, arah mata angin, lingkungan, ritual, dan nilai yang harus 

dibelajarkan di SD. Oleh karena itu, perlu ada strategi pembelajaran yang sesuai 

untuk mengkaji konsep-konsep abstrak itu agar dapat dipahami oleh anak.  

Sesuai dengan karakteristik anak dan IPS SD, penerapan pembelajaran 

yang aktif, kreatif, dan menyenangkan akan memungkinkan siswa mengerjakan 
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kegiatan yang beragam untuk mengembangkan keterampilan, sikap, dan 

pemahaman dengan penekanan belajar sambil bekerja. Sementara itu,  guru perlu 

menggunakan berbagai sumber dan media belajar termasuk pemanfaatan 

lingkungan supaya pembelajaran lebih menarik, menyenangkan, dan efektif, agar 

tujuan dari pelajaran IPS dapat tercapai. 

2.1.11 Materi Ilmu Pengetahuan Sosial Kegiatan Jual Beli 

Materi merupakan apa yang dipelajari oleh siswa berdasarkan tujuan yang 

akan dicapai. Pendidikan IPS merupakan sintetis antara disiplin ilmu pendidikan 

dengan disiplin ilmu-ilmu sosial. Materi yang dipelajari siswa yaitu materi yang 

berkaitan dengan pencapaian tujuan pendidikan. Oleh karena itu, materi yang 

dikembangkan dalam pendidikan IPS tidak dapat terlepas dari materi yang 

dikembangkan dari luar disiplin ilmu sosial yaitu materi-materi yang digunakan 

untuk mengembangkan sikap dalam proses belajar.  

Materi pendidikan IPS yang disajikan pada tingkat sekolah dasar tidak 

menunjukkan label dari masing-masing disiplin ilmu sosial. Materi disajikan 

secara tematik dengan mengambil tema-tema sosial yang terjadi di sekitar siswa. 

Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus bahasan yaitu materi Kegiatan Jual Beli. 

2.1.11.1 Materi Kegiatan Jual Beli 

Materi IPS tentang Kegiatan Jual Beli, dirangkum dari tiga buku 

pelajaran, yaitu Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD dan MI Kelas III (Nursa‟ban 

dan Rusmawan 2008: 47-57), Ilmu Pengetahuan Sosial SD untuk Kelas III 

(Asy‟ari, Wahyudi, dan Mintari 2007: 89-95), dan Ilmu Pengetahuan Sosial untuk 

SD dan MI Kelas III (Sunarso dan Kusuma 2008: 77-87).  
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Kegiatan jual beli banyak terjadi di lingkungan sekitar rumah dan 

sekolah. Kegiatan jual beli yang terjadi di lingkungan rumah di antaranya warung, 

toko, dan pasar. Sementara kegiatan jual beli yang terjadi di lingkungan sekolah 

yaitu kantin dan koperasi sekolah. 

2.1.11.2 Karakteristik Materi Kegiatan Jual Beli 

Materi Kegiatan Jual Beli diajarkan di kelas III semester 2 dan masuk 

dalam Kompetensi Dasar 2. Materi Kegiatan Jual Beli berisi pokok bahasan yaitu 

Kegiatan Jual Beli di Lingkungan Rumah dan Lingkungan Sekolah serta 

Kebutuhan Sehari-hari. Karateristik materi Kegiatan Jual Beli yaitu lebih banyak 

mengandung materi yang bersifat hafalan dan pemahaman. Dalam hal ini, guru 

harus membimbing dan menjelaskan secara detail kepada siswa. Melihat 

karakteristik siswa usia SD yang cenderung aktif bergerak dan tidak bertahan 

lama untuk duduk sambil mendengarkan penjelasan, perlu ada strategi 

pembelajaran yang efektif untuk diterapkan. Salah satu strategi yang dapat 

digunakan yaitu strategi pembelajaran aktif tipe card sort.  

Dalam penerapan strategi card sort pada materi Kegiatan Jual Beli, 

diharapkan dapat meminimalkan kejenuhan yang terjadi dalam kelas. Guru dapat 

membuat suasana kelas yang aktif dan menyenangkan melalui strategi card sort 

dengan media kartu. Kartu-kartu yang digunakan untuk media berisi informasi 

tentang materi yang sudah dikategorikan atau dikelompokkan. 

Berdasarkan karakteristik materi Kegiatan Jual Beli, strategi card sort 

dapat diterapkan dalam proses pembelajaran. Hal ini dikarenakan, materi 

Kegiatan Jual Beli termasuk materi yang cukup banyak, sehingga dapat dibuat 
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kartu kategori. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti ingin menerapkan 

strategi card sort dalam pembelajaran IPS materi Kegiatan Jual Beli.  

2.2.  Kajian Empiris 

Penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dan dijadikan kajian empiris 

pada penelitian ini antara lain dilakukan oleh: 

(1) Fachruddin (2011) dengan judul “Penerapan Metode Card Sort untuk 

Meningkatkan Prestasi Siswa pada Pokok Bahasan Nun Sukun atau Tanwin 

Bertemu Huruf Hijaiyah Kelas IV SD”. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa strategi card sort meningkatkan prestasi belajar siswa. Hal ini dapat 

dilihat dari hasil penelitian yaitu dari pra siklus ke siklus I sebesar 47,16% 

dan dari siklus I ke siklus II sebesar 33,34%. 

(2) Saifullah (2010) dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Aktif Tipe 

Pemilahan Kartu (Card Sort) untuk Meningkatkan Keaktifan dan Prestasi 

Belajar Siswa Kelas VII dalam Pembelajaran Fiqih di MTs Tarbiyatul 

Islamiyah Pati.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi card sort 

meningkatkan prestasi belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari hasil 

keaktifan rata-rata skor yaitu pada pra siklus diperoleh sebesar 16,36. Hal 

ini mulai meningkat pada siklus I dengan rata-rata 31,7 kemudian pada 

siklus II mengalami peningkatan kembali yaitu menjadi 32,74. 

(3) Suwati (2013) dengan judul “Upaya Meningkatkan Minat dan Prestasi 

Belajar Siswa Kelas IV B dalam Pembelajaran Al-Qur‟an Hadits dengan 

Metode Card Sort (Memilah dan Memilih Kartu) di MI Ma‟arif Sembego 

Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta.” Hasil penelitian menunjukkan 
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bahwa strategi card sort meningkatkan prestasi belajar siswa. Hal ini dapat 

dilihat dari adanya peningkatan rata-rata nilai yaitu pada tes pra tindakan 

kelas sebesar 58,3 dengan kategori cukup, pada siklus I sebesar 75,5 dengan 

kategori baik, dan pada siklus II sebesar 87,2 dengan kategori baik sekali.  

(4) Sandra (2012) dengan judul “Penguasaan Materi Tajwid dalam Pelajaran 

Baca Tulis Al-Qur‟an (BTQ) melalui Metode Card Sort pada Siswa Kelas 

IV SDN Wonorejo 02 Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang Tahun 

Pelajaran 2011/2012.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi card 

sort dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini dapat dibuktikan 

dengan ketuntasan belajar tes awal 80% dengan rata-rata nilai sebesar 68, 

pada siklus I mencapai 87% dengan rata-rata nilai 82, dan pada siklus II 

mencapai 100% dengan rata-rata nilai 93, tuntas mencapai KKM (60). 

(5) Ashfihani (2011), dengan judul “Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar PAI 

melalui Metode Card Sort (Studi Tindakan pada Kelas III SD 

Muhammadiyah Plus Jatisari Mijen Semarang Tahun Pelajaran 

2009/2010).” Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi card sort dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini dapat dibuktikan dengan pada 

tahap pra siklus sebesar 64, siklus I rata-rata nilai sebesar 72, dan pada 

siklus II naik menjadi 82.  

(6) Muni‟ah (2011) dengan judul “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 

melalui Metode Card Sort Materi Pokok Zakat Kelas IV MI Tlahab Gemuh 

Kendal Tahun Pelajaran 2010/2011.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

strategi card sort dapat meningkatkan hasil belajar. Hal ini dapat dibuktikan 
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dengan tahap pra siklus rata-rata nilai hanya mencapai 56,03, pada siklus I 

naik menjadi 72,41, dan siklus II menjadi 81,59. 

(7) Ulfa (2013) dengan judul “Penerapan Strategi Pembelajaran Card Sort 

untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA tentang Cahaya dan Sifat-sifatnya 

pada Siswa Kelas V SD Negeri 1 Ngasem Colomadu Tahun Ajaran 

2012/2013.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi card sort dapat 

meningkatkan hasil belajar. Hal ini dapat dibuktikan dengan peningkatan 

hasil belajar khususnya kognitif pada setiap siklus. Pada pra siklus 22,22%, 

pada siklus I mengalami peningkatan sebesar 66,67%, dan pada siklus II 

menjadi 83,33%. 

(8) Mustafa (2012) dengan judul “The Effects of Active Learning on Foreign 

Language Self-Concept and Reading Comprehensioan Achievement.” 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mustafa dinyatakan bahwa, “... the 

group engaged in active learning techniques was successfull in enhancing 

reading comprehension achievement.” Hasil penelitian yang dilakukan 

Mustafa menunjukkan bahwa kelompok kelas yang mendapatkan 

pembelajaran aktif lebih berhasil dalam pembelajaran materi pengertian 

membaca. Hal inilah yang menjadikan peneliti melakukan penelitian dengan 

strategi pembelajaran aktif tipe card sort agar hasil belajar siswa juga dapat 

meningkat. 

(9) Hyun (2012) dengan judul “Incorporating Active Learning and Student 

Inquiry into an Introductory Merchandising Class.” Dalam penelitian yang 

dilakukan Hyun dinyatakan bahwa “the active learning and student inquiry 
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strategy was helpfull to the students in understanding the containt of the 

course.” Hasil penelitian yang dilakukan Hyun menunjukkan bahwa 

pembelajaran aktif dapat membantu siswa dalam memahami berbagai 

pemahaman petunjuk isi dalam kegiatan jual beli. Hal inilah yang 

menjadikan peneliti melakukan penelitian tentang pembelajaran aktif berupa 

card sort, agar nantinya juga dapat membantu siswa dalam proses 

pembelajaran. 

Beberapa penelitian terdahulu tersebut digunakan oleh peneliti sebagai 

kajian yang diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi peneliti. Hasil 

penelitian terdahulu tersebut membuktikan bahwa strategi card sort berhasil 

meningkatkan hasil belajar siswa. Oleh karena itulah, dalam penelitian ini, peneliti 

ingin mengetahui apakah hasil belajar IPS siswa kelas III yang mendapat 

pembelajaran dengan strategi card sort lebih tinggi daripada yang mendapat 

pembelajaran dengan model pembelajaran konvensional.  

Penelitian terdahulu pertama yang dijadikan kajian empiris dilakukan 

oleh Fachruddin. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Fachruddin yaitu dalam menggunakan strategi card sort, sedangkan perbedaannya 

pada jenis penelitian, mata pelajaran, dan variabel yang diteliti. Peneliti 

melakukan penelitian eksperimen dengan menerapkan strategi card sort pada 

mata pelajaran IPS materi Kegiatan Jual Beli dengan variabel yang diteliti berupa 

hasil belajar siswa. Sementara itu, Fachruddin melakukan penelitian tindakan 

kelas dengan menerapkan strategi  tersebut pada mata pelajaran PAI dengan 

variabel prestasi belajar siswa.  
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Kajian empiris yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Saifullah. 

Penelitian yang dilakukan Saifullah dan peneliti memiliki kesamaan dalam 

menggunakan strategi card sort. Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti 

dengan penelitian Saifullah yaitu jenis penelitian dan mata pelajaran. Saifullah 

melakukan penelitian tindakan kelas pada pembelajaran Fiqih, sedangkan peneliti 

melakukan penelitian eksperimen dengan menerapkan strategi tersebut pada mata 

pelajaran IPS.  

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan Suwati dijadikan sebagai kajian 

empiris yang ketiga. Persamaan penelitian yang dilakukan Suwati dan peneliti 

dalam menggunakan strategi card sort, sedangkan perbedaannya pada jenis 

penelitian, mata pelajaran, dan variabel yang diteliti. Peneliti melakukan 

penelitian ekperimen pada mata pelajaran IPS materi Kegiatan Jual Beli dengan 

variabel hasil belajar siswa. Sementara itu, Suwati melakukan penelitian tindakan 

kelas dengan menerapkan strategi tersebut pada pembelajaran Al-Qur‟an Hadits 

dengan variabel minat dan prestasi belajar. 

Kajian empiris yang keempat yaitu penelitian yang dilakukan oleh 

Sandra. Penelitian yang dilakukan Sandra dan peneliti memiliki kesamaan dalam 

menggunakan strategi card sort. Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti 

dengan penelitian Sandra yaitu pada jenis penelitian dan mata pelajaran. Sandra 

melakukan penelitian tindakan kelas pada pembelajaran BTQ, sedangkan peneliti 

melakukan penelitian eksperimen pada mata pelajaran IPS. 

Kajian empiris selajutnya yang menjadi pendukung penelitian ini yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh Ashfihani. Persamaan penelitian yang dilakukan 
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Ashfihani dengan peneliti yaitu dalam menerapkan strategi card sort,  sedangkan 

perbedaannya pada jenis penelitian, mata pelajaran, dan variabel yang diteliti. 

Peneliti melakukan penelitian ekperimen dengan menerapkan strategi card sort 

pada mata pelajaran IPS dengan variabel hasil belajar siswa. Sementara itu, 

Ashfihani melakukan penelitian tindakan kelas dengan menerapkan strategi 

tersebut pada pembelajaran PAI dengan variabel aktivitas dan hasil belajar. 

Penelitian relevan keenam yang dijadikan sebagai kajian empiris yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh Muni‟ah. Persamaan penelitian yang dilakukan 

oleh Muni‟ah dengan peneliti yaitu dalam menerapkan strategi card sort. 

Perbedaannya terletak pada jenis penelitian, variabel, dan mata pelajaran. Muni‟ah 

melakukan penelitian tindakan kelas dengan variabel yang diteliti berupa 

keaktifan dan hasil belajar pada materi Zakat, sedangkan peneliti melakukan 

penelitia eksperimen dengan variabel hasil belajar pada materi Kegiatan Jual Beli. 

Kajian empiris selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ulfa. 

Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan Ulfa yaitu dalam 

menerapkan strategi card sort. Perbedaannya terletak pada jenis penelitian dan 

mata pelajaran. Ulfa melakukan penelitian berupa penelitian tindakan kelas pada 

mata pelajaran IPA, sedangkan peneliti melakukan penelitian berupa penelitian 

eksperimen pada mata pelajaran IPS. 

Selain kajian empiris tersebut, masih ada dua penelitian yang dijadikan 

sebagai kajian empris dalam penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh 

Mustafa dan Hyun. Penelitian yang dilakukan baik oleh Mustafa maupun Hyun 

merupakan penelitian yang meneliti tentang pembelajaran aktif. Penelitian yang 
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dilakukan Mustafa menunjukkan bahwa pembelajaran aktif dapat membuat siswa 

menjadi lebih aktif dan hasil belajar juga lebih meningkat. Sementara itu, 

penelitian yang dilakukan oleh Hyun menunjukkan bahwa pembelajaran aktif 

dapat membuat siswa lebih paham mengenai pembelajaran yang sedang 

berlangsung.  

2.3. Kerangka Berpikir  

IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan di sekolah dasar. 

Namun, dalam proses pembelajarannya siswa cenderung merasa kurang tertarik 

mengikutinya. Hal ini disebabkan dalam proses pembelajarannya, guru masih 

menggunakan model pembelajaran konvensional seperti, metode ceramah, tanya 

jawab, dan penugasan. Pembelajaran dengan model konvensional ini, membuat 

guru menjadi pusat pembelajaran yang sangat mendominasi kelas, sedangkan 

siswa lebih banyak mendengarkan dan memperhatikan penjelasan guru, sehingga 

siswa cenderung bosan saat proses pembelajaran. Hal ini, menyebabkan hasil 

belajar IPS menjadi kurang maksimal. 

Berdasarkan kondisi permasalahan yang terjadi dan juga dilihat dari 

kajian-kajian teori tentang pembelajaran, solusi untuk menyelesaikan 

permasalahan ini yaitu dengan menggunakan strategi card sort. Dengan 

menggunakan strategi pembelajaran ini, diharapkan siswa mampu meningkatkan 

hasil belajar. Melalui strategi card sort, siswa menjadi lebih aktif dalam proses 

pembelajaran, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan tidak 

membosankan. Selain itu, strategi card sort juga belum pernah dilaksanakan 

penelitian pada mata pelajaran IPS di Sekolah Dasar Negeri Pekauman 2 Kota 

Tegal, sehingga penelitian ini perlu dilakukan. Jadi, diharapkan penelitian 
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eksperimen yang dilaksanakan oleh peneliti menjadi pembuktian apakah strategi 

card sort efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa atau tidak. Dari uraian 

tersebut, dapat digambarkan alur pemikirannya yaitu sebagai berikut: 

 

 

                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2 Kerangka Berpikir 

 

Bagan 2. Kerangka Berpikir 

2.4. Hipotesis Penelitian  

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pernyataan (Sugiyono, 2014: 99). Berdasarkan kajian teori, kajian 

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

a. Ho :  Tidak terdapat perbedaan hasil belajar pada siswa kelas III materi 

Kegiatan Jual Beli antara yang menggunakan strategi card sort dan 

Strategi Card Sort 

Hasil Belajar Siswa 

Dibandingkan  

Model Konvensional 

Hasil Belajar Siswa 

- Ada tidaknya perbedaan hasil belajar IPS siswa kelas III antara yang 

pembelajarannya menggunakan strategi Card Sort dan yang menggunakan 

model konvensional.  

- Lebih baik mana hasil belajar IPS siswa kelas III antara yang 

pembelajarannya menggunakan strategi Card Sort dan yang menggunakan 

model konvensional.  

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Pembelajaran IPS di SD 
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yang menggunakan model konvensional (µ1 =  µ2). 

 Ha :  Terdapat perbedaan hasil belajar pada siswa kelas III materi Kegiatan 

Jual Beli antara yang menggunakan strategi card sort dan yang 

menggunakan model konvensional (µ1 ≠  µ2). 

b. Ho : Hasil belajar IPS siswa kelas III materi Kegiatan Jual Beli yang 

menggunakan strategi card sort tidak lebih baik daripada yang 

menggunakan model konvensional (µ1 ≤ µ2 ). 

  Ha : Hasil belajar IPS siswa kelas III materi Kegiatan Jual Beli yang 

menggunakan strategi card sort lebih baik daripada yang 

menggunakan model konvensional (µ1 > µ2 ). 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

Pada bab ini akan dijelaskan tentang desain penelitian,  waktu dan tempat 

penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel, data penelitian, teknik 

pengumpulan data, instrumen penelitian, serta teknik analisis. 

3.1 Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu eksperimen. 

Penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai penelitian yang digunakan untuk 

mencari pengaruh perlakuan terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan 

(Sugiyono, 2014: 109). Desain penelitian yang akan digunakan yaitu quasi 

experimental. Menurut Sugiyono (2014: 116), bentuk desain eksperimen ini 

mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk 

mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. 

Oleh karena itu, pada penelitian ini, peneliti menggunakan desain tersebut, karena 

peneliti tidak mampu mengontrol secara ketat masuknya pengaruh variabel-

variabel yang datang dari luar. Desain penelitian quasi experimental dibagi 

menjadi dua bentuk dan yang peneliti pilih sebagai desain penelitian yaitu bentuk 

nonequivalent control group design. Sugiyono (2014: 118) mengemukakan 

“nonequivalent control group design hampir sama dengan pretest-posttest control 

group design pada true experimental design, hanya saja pada desain ini kelompok 

eksperimen maupun kelompok kontrol tidak dipilih secara random”. Menurut 



38 

 

 

 

Sugiyono (2014: 118), gambaran dari nonequivalent control group design yakni 

sebagai berikut:  

 

  

Keterangan: 

O1 dan O3  = keadaan awal kelas eksperimen dan kontrol  

X    = perlakuan yang diberikan, yaitu strategi card sort 

 O2                    = hasil penilaian kelas eksperimen setelah mendapatkan perlakuan  

O4  = hasil penilaian kelas kontrol tanpa perlakuan 

Kedua kelas yang peneliti pilih sudah memenuhi syarat dilakukan 

penelitian eksperimen dari berbagai aspek. Di antaranya yaitu, kedua sekolah 

berada dalam satu komplek, kedua sekolah terakreditasi B, kualifikasi guru yang 

relatif sama, sarana dan prasarana sekolah cukup memadai seperti media 

pembelajaran pendukung lainnya yang dapat digunakan oleh kelas eksperimen 

dan kontrol, serta kemampuan awal siswa yang relatif sama. Untuk mengetahui  

apakah kemampuan awal siswa kelas eksperimen dan kontrol sama atau tidak 

dilakukan uji kesamaan rata-rata. Uji kesamaan rata-rata dilakukan dengan 

menggunakan analisis secara empiris dan statistik. Dalam penelitian ini, pengujian 

kesamaan rata-rata menggunakan data nilai IPS hasil UAS gasal siswa kelas III 

Sekolah Dasar Negeri Pekauman 2 sebagai kelas eksperimen dan Sekolah Dasar 

Negeri Pekauman 5 sebagai kelas kontrol tahun ajaran 2014/2015. Data nilai IPS 

hasil ujian akhir semester gasal selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 1 dan 2. 

Data distribusi frekuensi nilai UAS gasal siswa kelas III tahun 2014/2015 di 

kedua kelas disajikan dalam Tabel 3.1 dan 3.2. 

       O1          X      O2 

       

       O3               O4 
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Tabel 3.1 Distribusi Frekuensi Nilai IPS hasil UAS Kelas Eksperimen 

No. Nilai Frekuensi 

1 53-58 2 

2 59-64 8 

3 65-70 9 

4 71-76 3 

5 77-82 2 

6 83-88 2 

 
Jumlah 26 

 

Tabel 3.2 Distribusi Frekuensi Nilai IPS Hasil UAS Kelas Kontrol 

 

No. Interval Frekuensi 

1 53-60 5 

2 61-68 13 

3 69-76 4 

4 77-84 5 

5 85-92 1 

 Jumlah 28 

 

Rata-rata nilai kelas eksperimen dan kontrol yang diperoleh dari nilai UAS 

digunakan untuk menguji kesamaan rata-rata. Rata-rata kelas eksperimen sebesar 

68,3 dan kelas kontrol sebesar 68,8. Secara empiris kedua kelas mempunyai 

selisih sebesar 0,5. Artinya, secara empiris kemampuan awal siswa di kedua kelas 

dapat dikatakan relatif sama.  

Setelah penghitungan secara empiris, kemudian uji kesamaan rata-rata 

dilakukan secara statistik. Penghitungan secara statistik dengan menggunakan 

rumus one sample t test  untuk dua pihak diperoleh nilai thitung sebesar 0,197 dan 

harga ttabel dengan α = 0,05  dan df= 24 yaitu 2,06866. Menurut Priyatno (2010: 

31), jika –ttabel ≤ thitung ≤ ttabel, maka tidak ada perbedaan yang signifikan. 

Berdasarkan nilai thitung dan ttabel, diketahui - 2,06866 ≤ 0,197 ≤ 2,06866, sehingga 
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tidak ada perbedaan yang signifikan. Artinya, penghitungan secara statistik 

membuktikan kemampuan awal siswa kelas eksperimen dan kontrol relatif sama 

(Hasil penghitungan uji kesamaan rata-rata secara empiris dan statistik dapat 

dilihat pada lampiran 3).  

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kedua kelas 

mempunyai kemampuan awal yang relatif sama, baik secara empiris maupun 

statistik. Itu artinya, kedua kelas telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan 

penelitian eksperimen. 

Pada penelitian ini, desain tersebut digunakan untuk mengetahui pengaruh 

strategi card sort terhadap hasil belajar siswa kelas III Sekolah Dasar Negeri 

Pekauman 2. Strategi card sort diterapkan pada kelas eksperimen yaitu kelas III 

Sekolah Dasar Negeri Pekauman 2 dan pembelajaran model konvensional 

diterapkan pada kelas kontrol yaitu kelas III Sekolah Dasar Negeri Pekauman 5. 

Sebelum dilakukan penelitian, baik kelas eksperimen maupun kontrol mendapat 

perlakuan yang sama yaitu pelaksanaan tes awal. Setelah itu, kedua kelas tersebut 

melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kelas eksperimen diberi perlakuan dengan 

menggunakan strategi card sort, sedangkan kelas kontrol tidak diberi perlakuan 

(tidak menggunakan strategi card sort, tetapi menggunakan pembelajaran model 

konvensional). Tes akhir dilaksanakan pada saat akhir pembelajaran untuk 

mengetahui apakah ada perbedaan hasil belajar antara kelas yang mendapat 

perlakuan dan yang tidak. Jadi, pengaruh penggunaan strategi card sort terhadap 

hasil belajar siswa kelas III Sekolah Dasar Negeri Pekauman 2 yaitu (O2 - O1) – 

(O4 – O3). 



41 

 

 

 

3.2 Waktu dan Tempat  

Pelaksanaan penelitian dimulai bulan Desember 2014 hingga April 2015. 

Tempat yang dipilih untuk dilaksanakan penelitian yakni kelas III Sekolah Dasar 

Negeri Pekauman 2 Kota Tegal sebagai kelas eksperimen dan kelas III Sekolah 

Dasar Negeri Pekauman 5 Kota Tegal sebagai kelas kontrol atau pembanding. 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014: 

64). Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel 

independen dan dependen. 

3.3.1 Variabel Independen  

Variabel independen disebut juga sebagai variabel bebas. Sugiyono (2014: 

64) mengemukakan bahwa “variabel independen merupakan variabel yang 

mempengaruhi, atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

dependen (terikat)”. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu penerapan 

strategi pembelajaran card sort. 

3.3.2 Variabel Dependen  

Variabel dependen disebut juga sebagai variabel terikat. Menurut 

Sugiyono (2014: 64), “variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas”. Dalam penelitian ini, yang 

menjadi variabel dependen yaitu hasil belajar IPS siswa kelas III Sekolah Dasar 

Negeri  Pekauman 2 materi Kegiatan Jual Beli. 



42 

 

 

 

3.4 Populasi dan Sampel 

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang populasi dan sampel yang 

digunakan dalam penelitian. 

3.4.1 Populasi  

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

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014: 119). Populasi 

dalam penelitian ini yaitu siswa kelas III Sekolah Dasar Negeri Pekauman 2 dan 5 

Kota Tegal. Banyak populasi yaitu 54  siswa yang terdiri dari 26 siswa kelas III 

Sekolah Dasar Negeri Pekauman 2  (kelas eksperimen) dan 28 siswa kelas III 

Sekolah Dasar Negeri Pekauman 5 (kelas kontrol atau kelas pembanding). Untuk 

daftar nama populasi di kedua SD dapat dilihat pada lampiran 4 dan 5. 

3.4.2 Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2011: 81). Sampel yang diambil dari suatu populasi 

harus betul-betul representatif, karena hasil penelitian akan digeneralisasikan pada 

populasi tersebut. Oleh karena itu, agar sampel yang diambil dapat representatif 

perlu memberlakukan teknik sampling. Menurut Sugiyono (2014: 121), teknik 

sampling adalah teknik yang digunakan peneliti  untuk pengambilan sampel 

dalam suatu populasi. Dalam penelitian ini, sampel diambil dengan menggunakan 

teknik proportionate stratified random sampling. Riduwan (2013: 13) menyatakan 

bahwa “proportionate stratified random sampling ialah pengambilan sampel dari 
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anggota populasi secara acak dan berstrata  secara proposional, dilakukan 

sampling ini apabila anggota populasinya heterogen (tidak sejenis).” 

Pengambilan banyak sampel dengan menggunakan tabel Krecjie dengan 

taraf kesalahan 5%, menghasilkan sampel sebanyak 48 dari populasi yang 

berjumlah 54 (Sugiyono,  2014: 131 ).  Populasi terdiri dari 28 siswa kelas kontrol 

dan 26 siswa kelas eksperimen. Selanjutnya untuk mengetahui jumlah sampel dari 

tiap kelas, menggunakan rumus berikut:  

sampel tiap kelas = sampel dalam tabel Krecjie. 

(Sugiyono, 2014: 132) 

Setelah dihitung, dari 26 siswa di kelas eksperimen, diperoleh sampel 

sebanyak 23. Sementara itu, dari 28 siswa di kelas kontrol, diperoleh sampel 

sebanyak 25. Pengambilan sampel pada setiap kelas menggunakan cara undian, 

yakni peneliti menulis nama panggilan setiap siswanya kemudian dibuat lintingan 

dan dimasukkan pada gelas plastik rapat yang diberi sedikit lubang, kemudian 

sampel yang diambil yaitu nama siswa yang keluar dari lubang kecil tersebut 

sebanyak yang ditetapkan. Untuk daftar nama sampel pada kedua kelas dapat 

dilihat pada lampiran 6 dan 7. 

3.5 Data Penelitian 

Data dalam penelitian ini meliputi daftar nama siswa kelas III Sekolah 

Dasar  Negeri Pekauman 2, data nilai ujian akhir semester gasal tahun 2014/2015, 

dan hasil belajar siswa kelas III Sekolah Dasar  Negeri Pekauman 2 pada materi 

Kegiatan Jual Beli. 
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3.5.1 Daftar Nama Siswa 

Penelitian ini membutuhkan data daftar nama siswa baik di kelas 

eksperimen maupun kontrol. Daftar nama siswa digunakan untuk mengetahui 

nama-nama anggota populasi dan sampel dalam penelitian. 

3.5.2 Data Nilai Ujian Akhir Semester Gasal Tahun 2014/2015 

Data ini digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan proses 

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

digunakan sebagai dasar penentuan kemampuan awal siswa pada kedua 

kelompok. Kemampuan awal yang relatif sama antara kelas eksperimen dan 

kontrol merupakan salah satu syarat dilaksanakan penelitian eksperimen. 

3.5.3 Hasil Belajar Siswa Kelas III Sekolah Dasar  Negeri Pekauman 2 pada 

Materi Kegiatan Jual Beli  

Data hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS materi Kegiatan Jual Beli 

digunakan untuk mengetahui keefektifan strategi card sort pada kelas eksperimen 

dan model konvensional pada kelas kontrol. Kedua kelompok data tersebut 

kemudian dibandingkan. Perbandingan kedua kelompok data tersebut akan 

digunakan untuk menguji hipotesis ada atau tidaknya perbedaan hasil belajar 

antara kelas eksperimen dan kontrol serta lebih baik mana hasil belajar antara 

kelas eksperimen dan kontrol.  

3.6 Teknik Pengumpulan Data  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik dalam 

pengumpulan data untuk mencari variabel-variabel penelitian meliputi, 

wawancara, dokumentasi, observasi, angket, dan tes. 
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3.6.1 Wawancara  

Wawancara atau interview merupakan salah satu bentuk teknik 

pengumpulan data (Sukmadinata, 2012: 216). Wawancara dilakukan secara lisan 

dalam pertemuan tatap muka secara individual. Wawancara yang peneliti lakukan 

yaitu wawancara tidak terstruktur. Wawancara ini dilakukan pada saat studi 

pendahuluan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara yaitu peneliti 

mendapatkan berbagai informasi tentang pembelajaran IPS di kelas III yang 

selama ini berlangsung di Sekolah Dasar Negeri Pekauman 2 dan 5, sehingga 

dapat menentukan permasalahan atau variabel yang harus diteliti. Selain itu, 

peneliti juga memperoleh data berupa hasil UAS dan daftar nama siswa kelas III 

di Sekolah Dasar Negeri Pekauman 2 dan 5 Kota Tegal. 

3.6.2 Dokumentasi   

Menurut Riduwan (2013: 59), dokumentasi ditujukan untuk memperoleh 

data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-

peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan 

penelitian. Dokumentasi digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh 

dokumen berupa nama-nama siswa dan mengetahui daftar nilai ujian akhir 

semester gasal tahun ajaran 2014/2015 yang akan digunakan untuk mengetahui 

kemampuan awal siswa baik secara empiris maupun statistik.  

3.6.3 Observasi 

Hadi (1986) dalam Sugiyono (2014: 196) mengatakan, “observasi 

merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai 

proses biologis dan psikologis.” Teknik pengumpulan data menggunakan 
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observasi ini digunakan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, 

proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak terlalu 

besar. Observasi akan dilaksanakan ketika pembelajaran sedang berlangsung. 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan observasi nonpartisipan. 

Menurut Sugiyono (2014: 197), kalau dalam observasi partisipan, peneliti terlibat 

langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati, maka dalam 

observasi nonpartisipan, peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat. 

Observasi dilakukan oleh guru kelas III yang mengamati langkah-langkah strategi 

card sort dalam pembelajaran IPS materi Kegiatan Jual Beli. 

3.6.4 Angket  

Menurut Sugiyono (2014: 193), angket atau kuesioner adalah teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan 

atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Peneliti dapat 

menggunakan angket untuk memperoleh data yang terkait dengan pemikiran, 

perasaan, sikap, kepercayaan, nilai, persepsi, kepribadian, dan perilaku dari 

responden. Menurut Ridwan (2013: 53-4), angket terdiri dari angket terbuka dan 

tertutup. Angket terbuka adalah angket yang disajikan dalam bentuk sederhana, 

sehingga respoden  dapat memberikan isian sesuai dengan kehendak dan 

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

bentuk sedemikian rupa sehingga responden disuruh untuk memilih satu jawaban 

yang sesuai dengan karakteristik dirinya dengan memberi tanda siang atau ceklis. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan angket tertutup dengan responden 

siswa. . Angket dalam penelitian ini digunakan  untuk mengetahui bagaimana 
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sikap siswa terhadap permasalahan yang terjadi mengenai kegiatan jual beli di 

lingkungan sekitar. 

3.6.5 Tes 

Riduwan (2013: 57) menyatakan “tes sebagai instrumen pengumpul data 

adalah serangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur 

keterampilan pengetahuan, intelegensi, kemampuan, atau bakat yang dimiliki oleh 

individu atau kelompok”. Menurut Poerwanti, dkk (2008: 1-5), tes adalah 

seperangkat tugas yang harus dikerjakan atau sejumlah pertanyaan yang harus 

dijawab oleh siswa untuk mengukur tingkat pemahaman dan penguasaannya 

terhadap cakupan materi yang dipersyaratkan dan sesuai dengan tujuan pengajaran 

tertentu. Dalam hal ini, tes yang berupa pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa 

termasuk dalam penilaian aspek kognitif, sedangkan tugas yang harus dikerjakan 

oleh siswa termasuk dalam penilaian aspek psikomotor siswa. Teknik tes 

digunakan untuk mengetahui data hasil belajar siswa kelas eksperimen dan 

kontrol materi Kegiatan Jual Beli. Tes tersebut dilaksanakan dengan ketentuan 

sebagai berikut: (1) Prosedur tes: tes awal dan akhir; (2) Jenis tes: tertulis dan tes 

perbuatan ; (3) Bentuk tes: pilihan ganda dan lembar pengamatan; serta (4) Alat 

tes: soal-soal, angket, dan rubrik. 

3.7 Instrumen Penelitian  

Menurut Sugiyono (2011: 102), “ instrumen penelitian adalah suatu alat 

yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati”. 

Instrumen penelitian yang akan digunakan berupa pedoman wawancara, 

dokumen, lembar observasi, angket, rubrik, dan soal-soal tes. 
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3.7.1   Pedoman Wawancara 

Sebelum melaksanakan wawancara, peneliti perlu menyiapkan instrumen 

wawancara yang disebut pedoman wawancara (Sukmadinata, 2012: 216).  

Wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu wawancara tidak 

terstruktur. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar 

permasalahan yang akan ditanyakan. Pedoman wawancara lebih lengkapnya 

terdapat pada lampiran 8. 

3.7.2   Dokumen 

Dokumen dalam penelitian ini meliputi daftar nama siswa dan data nilai 

ujian akhir semester gasal siswa kelas III tahun ajaran 2014/2015 di Sekolah 

Dasar Negeri Pekauman 2 dan 5 Kota Tegal. Selain daftar nama siswa dan nilai 

UAS, dokumen lain yang mendukung penelitian ini yaitu silabus pembelajaran. 

Silabus digunakan peneliti sebagai acuan untuk merancang pembelajaran dan 

mengalokasikan waktu. Silabus yang digunakan berupa silabus pembelajaran dari 

sekolah dan silabus pengembangan yang dikembangkan oleh peneliti baik untuk 

kelas ekperimen maupun kontrol. Silabus pembelajaran dan silabus 

pengembangan baik kelas ekperimen maupun kontrol dapat dilihat pada lampiran 

9, 10, dan 11. 

3.7.3   Lembar Observasi 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan lembar observasi pelaksanaan 

strategi card sort. Lembar observasi tersebut digunakan untuk mengamati sesuai 

tidaknya pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan peneliti dengan langkah-

langkah strategi card sort pada kelas eksperimen dan kontrol.  
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3.7.4    Angket  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan angket berbentuk skala Likert 

untuk mengukur sikap dengan pernyataan bersifat tertutup dengan 4 alternatif 

pilihan jawaban yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. 

Angket dibuat dengan 5 indikator soal yang diparalelkan ke dalam bentuk  

pernyataan positif dan negatif, sehingga pernyataan berjumlah 10. Adapun kisi-

kisi dan soal uji coba dapat dilihat pada lampiran 12 dan 13. Untuk angket, hanya 

dilakukan pengujian validitas logis yang dilakukan oleh dua penilai ahli. Penilai 

ahli 1 yaitu dosen pembimbing yaitu Drs. Teguh Supriyanto, M.Pd. dan penilai 

ahli 2 yaitu guru kelas III Sekolah Dasar Negeri Pekauman 2 Kota Tegal yaitu 

Dewi Setiati, S.Pd. Adapun lembar telaah validitas logis dari para ahli dapat 

dilihat pada lampiran 14. 

3.7.5   Rubrik 

Selain aspek afektif, peneliti juga melakukan penilaian pada aspek 

psikomotor. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penilaian pada aspek 

psikomotor melalui kegiatan praktik jual beli dalam proses pembelajaran. Aspek 

psikomotor dinilai oleh guru dengan menggunakan rubrik penilaian. Adapun 

rubrik untuk penilaian aspek psikomotor dapat dilihat pada lampiran 15. 

3.7.6   Soal-soal Tes 

Soal-soal yang digunakan sebagai instrumen penelitian berbentuk pilihan 

ganda dengan empat alternatif jawaban. Soal bentuk pilihan ganda dipilih, karena 

memiliki keunggulan yang  dapat  dinilai dengan mudah, cepat, dan objektif. 

Menurut Arikunto (2012: 183), tes bentuk pilihan ganda ( PG) merupakan bentuk 
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tes objektif yang paling banyak digunakan, karena dapat mencakup materi yang 

lebih luas.   

Pembuatan soal-soal pilihan ganda didasarkan pada kompetensi dasar 

materi yang diajarkan. Kompetensi dasar tersebut kemudian dijabarkan menjadi 

indikator soal dalam bentuk kisi-kisi soal. Jumlah soal yang digunakan untuk uji 

coba, yaitu 20 butir yang diparalelkan, setara tingkat kesukaran dan cakupan 

materinya, sehingga menjadi 40 butir. Adapun kisi-kisi dan soal uji coba dapat 

dilihat pada lampiran 16 dan 17. 

Sebelum soal-soal tersebut digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa, 

terlebih dahulu diujicobakan kepada siswa di luar sampel penelitian. Dalam 

penelitian ini, uji coba soal dilaksanakan di kelas III Sekolah Dasar Negeri 

Pekauman Kulon 1 Kabupaten Tegal yang terdiri dari 28 siswa. Uji coba ini 

dimaksudkan untuk memperoleh instrumen yang valid dan reliabel dalam 

mengukur data yang diinginkan, sehingga diperoleh hasil penelitian yang valid 

dan reliabel. Selain valid dan reliabel, soal yang akan digunakan untuk mengukur 

hasil belajar siswa juga dilakukan analisis tingkat kesukaran dan daya pembeda 

soal. Adapun pengujian instrumen soal-soal tes dapat dijelaskan secara rinci 

sebagai berikut. 

3.7.6.1 Validitas Tes 

Validitas berkenaan dengan ketepatan alat penilaian terhadap konsep yang 

dinilai sehingga benar-benar menilai apa yang seharusnya dinilai (Sudjana, 2011: 

12). Menurut  Arikunto (2012: 80), pengujian validitas sebuah tes dapat diketahui 
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dari hasil pemikiran dan hasil pengalaman. Hal yang pertama dilakukan yakni uji 

validitas logis. Uji validitas logis digunakan untuk mengetahui hasil pemikiran 

yang dilakukan apakah sesuai dengan kaidah penyusunan alat tes. Setelah itu, 

hasil tersebut diujikan dengan validitas empiris untuk memberitahu hasil 

pengujian alat tes berdasarkan pengalaman di lapangan berupa uji coba instrumen. 

Pengertian validitas logis dan empiris yaitu sebagai berikut: 

(1) Validitas Logis (Logical Validity) 

Menurut Arikunto (2012: 80), “validitas logis untuk sebuah instrumen 

evaluasi menunjuk pada kondisi bagi instrumen yang memenuhi 

persyaratan valid berdasarkan penalaran”. Pengujian validitas logis 

dilakukan dengan cara menilai kesesuaian butir-butir soal dengan kriteria 

dan kisi-kisi soal yang telah dibuat berdasarkan silabus oleh penilai ahli. 

Pengujian validitas logis dilakukan oleh dua penilai ahli. Penilai ahli 1 

yaitu dosen pembimbing yaitu Drs. Teguh Supriyanto, M.Pd. dan penilai 

ahli 2 yaitu guru kelas III Sekolah Dasar Negeri Pekauman 2 Kota Tegal 

yaitu Dewi Setiati, S.Pd. Adapun lembar telaah validitas logis dari para 

ahli dapat dilihat pada lampiran 18. 

Pengujian validitas isi dilakukan dengan menggunakan lembar validasi. 

Soal yang dipakai pada saat proses penilaian dalam pembelajaran 

sebanyak 20 butir. Namun, untuk proses validasi, soal dibuat paralel yang 

setara cakupan materi dan tingkat kesulitan soalnya dengan jumlah 40 

butir. Setelah pengujian validitas isi dari penilai ahli selesai, dilanjutkan uji 

coba instrumen. 
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(2) Validitas Empiris (Empirical Validity) 

Arikunto (2012: 81) menyatakan bahwa sebuah instrumen memiliki 

validitas empiris apabila sudah diuji dari pengalaman. Untuk mengetahui 

validitasnya, peneliti melakukan uji coba instrumen. Instrumen diujikan 

kepada responden yang bukan responden sesungguhnya, yaitu  responden 

kelas III Sekolah Dasar Negeri Pekauman Kulon 1 Kabupaten Tegal. 

Selanjutnya, peneliti mengumpulkan data hasil uji coba dan 

menganalisisnya dengan  mengorelasikan antarskor item instrumen 

menggunakan rumus pearson product moment  dalam Arikunto (2012: 87) 

sebagai berikut: 

r xy =  

Keterangan: 

 = koefisien korelasi antara variabel x dan y 

 = banyaknya siswa  uji coba 

X  = jumlah skor tiap butir soal 

Y = jumlah skor total 

 XY  = jumlah perkalian skor tiap butir soal dengan skor kuadrat 

X² = jumlah skor tiap butir soal kuadrat 

Y²  = jumlah skor total kuadrat 

Untuk mempermudah penghitungan tanpa mempengaruhi hasil, peneliti 

menggunakan bantuan program Statistical Product  and  Service  Solution 

(SPSS) versi 20. Untuk mencari validitas dengan SPSS  ini menggunakan  
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menu  Analyze – Correlate – Bivariate. Pengambilan keputusan pada uji 

validitas dilakukan dengan batasan nilai rtabel dengan  signifikansi 0,05. 

Jika koefisien korelasi lebih besar dari batasan yang ditentukan, maka item 

valid, sedangkan jika kurang dari batasan yang ditentukan, maka item 

tidak valid. Pada penelitian ini, peserta yang melaksanakan uji coba 

sebanyak 26 siswa. Jika melihat tabel product moment nilai rtabel untuk n 

sebanyak 26 dengan signifikansi 0,05 (5%), maka diperoleh nilai rtabel 

sebesar 0,388 (Sugiyono, 2014: 333). Rekap data hasil penghitungan 

dengan SPSS versi 20 dapat dilihat pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Soal Tes Uji Coba dengan Harga  

rtabel = 0,388; Taraf Signifikansi 0,05; dan n = 26 

 

Nomor 

Item 

Pearson 

Correlations 

(r11) 

Validitas 
Nomor 

Item 

Pearson 

Correlations 

(r11) 

Validitas 

1 0,437 Valid 21 0,029 Tidak Valid 

2 0,194 Tidak Valid 22 0,465 Valid 

3 0,539 Valid 23 0,444 Valid 

4 0,401 Valid 24 -0,048 Tidak Valid 

5 0,454 Valid 25 0,015 Tidak Valid 

6 -0,191 Tidak Valid 26 0,401 Valid 

7 0,137 Tidak Valid  27 0,454 Valid 

8 -0,175 Tidak Valid 28 0,425 Valid 

9 0,564 Valid 29 0,401 Valid 

10 0,425 Valid 30 0,603 Valid 

11 0,707 Valid 31 0,636 Valid 

12 0,593 Valid 32 0,452 Valid 

13 0,493 Valid 33 -0,203 Tidak Valid 

14 -0,034 Tidak Valid 34 0,504 Valid 

15 0,566 Valid 35 -0,032 Tidak Valid 

16 0,643 Valid 36 0,698  Valid 

17 0,453 Valid 37 0,437 Valid 

18 0,452 Valid 38 0,577 Valid 

19 0,288 Tidak Valid 39 0,577 Valid 

20 -0,123 Tidak Valid 40 0,531 Valid 
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Setelah dilakukan penghitungan validitas soal menggunakan program 

SPSS, dari 40 butir soal yang telah dikerjakan siswa kelas III Sekolah 

Dasar Negeri Pekauman Kulon 1, diperoleh 28 butir soal valid dan 12 butir 

soal tidak valid. Semua butir soal yang valid sudah mewakili seluruh 

indikator soal. Soal yang valid yaitu nomor 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 

16, 17, 18, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, dan 40. 

Soal yang valid ini akan digunakan peneliti pada kegiatan tes awal dan 

akhir, sedangkan soal yang tidak valid dan tidak memenuhi syarat, tidak 

dapat digunakan. Hasil pengujian validitas selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 19. 

3.7.6.2. Reliabilitas Tes 

“Reliabilitas alat penilaian adalah ketetapan atau keajegan alat tersebut 

dalam menilai apa yang dinilainya” (Sudjana, 2011: 16). Artinya, kapan pun alat 

penilaian tersebut digunakan akan memberikan hasil yang relatif sama atau ajeg. 

Untuk mengetahui reliabilitas perangkat tes soal pilihan ganda, digunakan rumus 

KR-21 sebagai berikut 

    

Keterangan : 

rxx =  reliabilitas tes secara keseluruhan 

K  =  jumlah butir soal dalam tes 

σx
2
 =  variasi skor 

 =  rata-rata skor (mean score) 

(Sudjana, 2011: 19) 
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Besar rxx dikonsultasikan dengan harga kritik product moment dengan 

menggunakan taraf signifikansi (α) = 5%. Jika rxx> rtabel, maka perangkat tes dapat 

dikatakan reliabel. 

Untuk mempermudah penghitungan tanpa mempengaruhi hasil 

reliabilitas tiap butir soal, peneliti menggunakan cronbach’s alpha pada SPSS 20 

menggunakan menu  Analyze – Scale –reliability analysis. Berdasarkan hasil 

penghitungan validitas, diperoleh  item yang valid sebanyak 28 butir soal yaitu 1, 

3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 

37, 38, 39, dan 40. Menurut Sekaran (1992) dalam Priyatno (2010: 98), reliabilitas 

kurang dari 0,6, kurang baik, sedangkan 0,7, dapat diterima, dan di atas 0,8, 

adalah baik. Berikut ini merupakan hasil penghitungan reliabilitas secara 

keseluruhan yang disajikan pada Tabel 3.4 dan untuk hasil selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran 20. 

Tabel 3.4 Hasil Uji Reliabilitas 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.881 28 

 

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

0,881. Mengacu pada pendapat Sekaran, nilai reliabilitas pada tabel lebih dari 0,8,  

berarti tingkat keajegan soal tersebut bernilai baik. 

3.7.6.3 Taraf Kesukaran 

Taraf kesukaran soal dipandang dari kesanggupan atau kemampuan siswa 

dalam menjawabnya, bukan dilihat dari sudut guru sebagai pembuat soal 

(Sudjana, 2011: 135). Ada beberapa dasar pertimbangan dalam menentukan 
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proporsi jumlah soal kategori mudah, sedang dan sukar. Untuk mengetahui taraf 

kesukaran soal dapat digunakan rumus sebagai berikut: 

I=
B

N
 

Keterangan:
 

I   = indeks/taraf kesukaran untuk tiap soal 

B  = banyaknya siswa yang menjawab benar setiap butir soal 

N = banyaknya siswa yang memberikan jawaban pada soal yang dimaksud 

Kriteria yang digunakan yaitu semakin kecil indeks yang diperoleh, 

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

mudah soal tersebut. Kriteria indeks kesulitan soal yakni sebagai berikut: 

0 - 0,30     = soal kategori sukar 

0,31 - 0,70  = soal kategori sedang 

0,71 - 1,00  = soal kategori mudah 

(Sudjana, 2011: 137) 

Pengujian tingkat kesukaran dilakukan dengan membandingkan 

banyaknya jumlah siswa yang menjawab soal benar pada setiap butir soal 

dibanding dengan jumlah peserta tes. Berdasarkan hasil penghitungan manual 

diperoleh data yang disajikan pada Tabel 3.5.  

Tabel 3.5 Hasil Pengujian Tingkat Kesukaran Soal 

Kriteria Nomor Soal 

Mudah 
1, 3, 4, 5, 11, 12, 26, 27, 28, 29, 30, 31 34, 

37, 38, 39, dan 40 

Sedang 
9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 32, dan 

36 

Sukar  
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Untuk hasil pengujian tingkat kesukaran soal selengkapnya terdapat pada 

lampiran 21.  

3.7.6.4 Daya Pembeda 

Menurut Arikunto (2012: 226), daya pembeda soal adalah kemampuan 

soal untuk membedakan antara siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dan 

siswa yang bodoh (berkemampuan rendah). Besarnya daya pembeda yaitu indeks 

diskriminasi bersimbol D. Untuk menentukan besarnya D, dapat menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

J = jumlah peserta tes 

JA = banyaknya peserta kelompok atas 

JB = banyaknya peserta kelompok bawah 

BA = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal dengan benar 

BB = banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal dengan benar 

PA = proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

PB = proporsi peserta kelompok bawah yang menajwab benar  

(Arikunto, 2012: 228-9). 

Setelah mendapatkan besarnya D, keputusan daya pembeda soal dapat 

diketahui melalui klasifikasi daya pembeda berikut: 

D  = 0,00 – 0,20  : jelek 
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D = 0,20 – 0,40  : cukup  

D  = 0,40 – 0,70  : baik  

D = 0,70 – 1,00  : baik sekali  

D = negatif, semuanya tidak baik, jadi semua butir soal yang mempunyai nilai D 

negatif sebaiknya dibuang saja 

(Arikunto, 2012: 232). 

Sebelum menganalisis daya beda soal, terlebih dahulu kelompok siswa 

dibagi dua sesuai jumlah skor soal atau jawaban benar yang didapat menjadi 

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

jumlah jawaban benar pada kelompok atas dibanding siswa pada kelompok atas 

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

jumlah siswa pada kelompok bawah (PB). 

Berdasarkan penghitungan pengujian daya beda soal secara manual, 

diperoleh data dari 28 soal yang valid, terdapat 5 soal yang baik, 20 soal yang 

cukup, dan 3 soal jelek. Soal yang mempunyai kriteria baik yaitu nomor 9, 15, 16, 

17 dan 37. Sementara itu, soal yang mempunyai kriteria cukup yaitu nomor 1, 4, 

5, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 34, 36, 38, 39, dan 40. Selain 

kriteria baik dan cukup, ada kriteria soal lagi yaitu kriteria jelek. Soal yang 

mempunyai kriteria jelek yaitu nomor 3, 29, dan 32. Soal yang masuk kriteria 

jelek tidak peneliti gunakan.  

Berikut merupakan data hasil penghitungan daya beda soal secara manual 

yang disajikan pada Tabel 3.6 dan untuk data yang lebih lengkap terdapat pada 

lampiran 22. 
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Tabel 3.6 Hasil Pengujian Daya Pembeda Soal 

No. Nomor Soal Daya Beda Keterangan 

1 1 0,23 Cukup 

2 3 0,07 Jelek  

3 4 0,23 Cukup 

4 5 0,23 Cukup 

5 9 0,38 Baik 

6 10 0,31 Cukup 

7 11 0,23 Cukup 

8 12 0,31 Cukup 

9 13 0,23 Cukup 

10 15 0,46 Baik 

11 16 0,69 Baik  

12 17 0,61 Baik  

13 18 0,23 Cukup 

14 22 0,23 Cukup  

15 23 0,31 Cukup 

16 26 0,23 Cukup 

17 27 0,23 Cukup  

18 28 0,31 Cukup  

19 29 0,07 Jelek  

20 30 0,31 Cukup  

21 31 0,23 Cukup   

22 32 0,07 Jelek  

23 34 0,23 Cukup  

24 36 0,39 Cukup  

25 37 0,46 Baik  

26 38 0,39 Cukup  

27 39 0,39 Cukup  

28 40 0.39 Cukup 

 

Berdasarkan hasil validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya beda, 

dari 28 soal yang valid, peneliti hanya menggunakan 20 soal untuk tes awal dan 
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akhir. Soal yang digunakan oleh peneliti yaitu butir soal nomor 1, 4, 5, 9, 10, 11, 

12, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 26, 27, 28, 34, 39, dan 40. 

3.8 Teknik Analisis Data  

Menurut Sugiyono (2014: 333), analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara, 

catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data tersebut 

ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun 

ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan 

membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri ataupun orang 

lain. Dalam teknik analisis data akan dibahas tentang deskripsi data, uji prasyarat 

analisis, dan analisis akhir. 

3.8.1 Deskripsi Data 

Penelitian yang dilaksanakan merupakan penelitian eksperimen untuk 

menguji apakah strategi card sort efektif dalam pembelajaran Materi Kegiatan 

Jual Beli. Data yang digunakan yaitu data hasil belajar kelas III Sekolah Dasar 

Negeri Pekauman 2 Kota Tegal sebagai kelas eksperimen dan siswa kelas III 

Sekolah Dasar Negeri Pekauman 5 Kota Tegal sebagai kelas kontrol pada materi 

Kegiatan Jual Beli. 

3.8.2 Uji Prasyarat Analisis 

Uji prasyarat analisis data dalam penelitian ini, baik untuk menguji 

normalitas maupun homogenitas data akan diolah menggunakan program SPSS 

versi 20. Sugiyono (2011: 147) menjelaskan langkah-langkah dalam analisis data 
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meliputi: mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, 

mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data 

tiap variabel yang diteliti, melakukan penghitungan untuk menjawab rumusan 

masalah, dan menguji hipotesis yang telah diajukan.  

Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. 

Ada dua macam statistik yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian 

yaitu statistik deskripstif dan inferensial (Sugiyono, 2011: 147). Dalam penelitian 

ini, teknik yang digunakan berupa statistik inferensial, karena penelitian yang 

diterapkan pada sampel akan diberlakukan juga pada populasi. Statistik inferensial 

dibagi menjadi dua bentuk yakni statistik parametris dan nonparametris. Sebelum 

menentukan uji statistik inferensial, peneliti terlebih dahulu melakukan uji 

prasyarat analisis berupa uji normalitas dan homogenitas data. Pengertian serta 

rumus dari uji normalitas dan homogenitas data yaitu sebagai berikut: 

3.8.2.1 Uji Normalitas 

Pengujian normalitas bertujuan untuk mengetahui jenis statistik yang akan 

digunakan. Jika persebarannya merata, maka data tersebut berdistribusi normal 

dan analisis pengujian menggunakan statistik parametris, dalam penelitian ini 

menggunakan uji t. Jika data berdistribusi tidak normal, maka pengujian 

analisisnya menggunakan statistik nonparametris yang dalam penelitian ini 

menggunakan rumus U Mann Whitney.  Berdasarkan pendapat Priyatno (2010: 

71), uji normalitas data pada penelitian ini menggunakan uji Lilliefors pada kolom 
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Kolmogorov-Smirnov dengan kriteria jika signifikansi lebih besar dari 0,05, maka 

data dinyatakan normal. Penghitungannya menggunakan program SPSS versi 20. 

3.8.2.2 Uji Homogenitas 

Priyatno (2010: 76) mengemukakan bahwa “uji homogenitas digunakan 

untuk mengetahui apakah beberapa varians populasi data adalah sama atau tidak.” 

Selanjutnya, Priyatno (2010: 35) menjelaskan bahwa sebelum dilakukan uji t, 

harus dilakukan uji homogenitas dengan Levene’s test. Uji homogenitas bertujuan 

untuk mengetahui rumus uji t mana yang akan digunakan. Jika varians sama, 

maka uji t menggunakan Equal Variances Assumed dan jika varians berbeda, 

menggunakan Equal Variances Not Assumed. Uji homogenitas dapat dilakukan 

apabila kelompok data tersebut dalam distribusi normal. Nilai homogenitas 

ditunjukkan melalui penghitungan dengan taraf kesalahan 5%. Menurut Priyatno 

(2010: 35), jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka datanya homogen. 

Pengujian homogenitas dihitung dengan program SPSS versi 20. 

3.8.3 Analisis Akhir 

Analisis akhir merupakan analisis yang digunakan untuk menyimpulkan 

hasil penelitian. Berdasarkan rumusan hipotesis pada bab sebelumnya, disebutkan 

bahwa terdapat atau tidak perbedaan hasil belajar antara kelas eksperimen dan 

kontrol setelah adanya perlakuan berupa penggunaan strategi card sort pada 

materi Kegiatan Jual Beli di kelas eksperimen. Oleh sebab itu, analisis untuk 

menguji hipotesis tersebut yaitu analisis komparatif. Jika data hasil belajar siswa 

kelas eksperimen dan kontrol berdistribusi normal, komparatif dua sampel, serta 
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bentuk datanya interval/rasio, maka dalam menguji hipotesisnya menggunakan uji 

statistik independent samples t test yang penghitungannya dapat dilakukan dengan 

program SPSS versi 20. Rumus tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 

  

 

Keterangan: 

r   = nilai korelasi X1 dan X2  

n1 dan n2  = jumlah sampel  

  = rata – rata kelas eksperimen  

  = rata – rata kelas kontrol  

s1   = standar deviasi kelas eksperimen  

s2   = standar deviasi kelas kontrol  

s    = varians kelas eksperimen  

s   = varians kelas kontrol  

(Sugiyono, 2014: 259). 

Pengujian hipotesis dibantu dengan SPSS versi 20, dengan menggunakan 

menu Analyze – Compare Means – Independent Samples T Test.  Untuk 

mengetahui apakah H0 diterima atau ditolak yaitu dengan melihat nilai t dalam 

kolom T-Test for Equality of Means. Nilai thitung dibandingkan dengan nilai ttabel. 

Jika didapatkan nilai thitung lebih besar daripada ttabel, maka dapat disimpulkan 

bahwa H0 ditolak. Pengambilan keputusan bisa juga dilihat dari nilai 

signifikansinya. Jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka H0 diterima, 

sedangkan jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak (Priyatno, 

2010: 35). Ketentuan tersebut digunakan untuk menguji hipotesis dengan uji dua 



64 

 

 

 

pihak (two tailed). 

Jika data hasil belajar siswa kelas eksperimen dan kontrol berdistribusi 

tidak normal, maka uji hipotesisnya menggunakan U Mann Whitney Test (U test). 

Untuk pengujian hipotesis menggunakan U Mann Whitney, menu yang dipilih 

yaitu Analyze – Nonparametrics Tests – 2 Independent Samples. Untuk 

mengetahui apakah H0 diterima atau ditolak yaitu dengan melihat nilai pada 

kolom Asymp. Sig. (2-tailed). Ketentuan dalam  uji U Mann Whitney yaitu jika 

nilai Uhitung  kurang dari nilai Utabel atau nilai signifikansi  kurang dari 0,05, maka 

H0 ditolak. Sebaliknya, jika nilai Uhitung lebih dari atau sama dengan nilai Utabel 

atau nilai signifikansi lebih dari atau sama dengan 0,05, maka H0 diterima 

(Sulistyo, 2010: 113). 

Menurut Sugiyono (2014: 118), analisis akhir secara empiris 

menggunakan rumus: 

 

 

Dimana: 

O1 = rata- rata nilai hasil tes awal kelas eksperimen 

O2 = rata-rata nilai hasil tes akhir kelas eksperimen 

O3 = rata-rata nilai hasil tes awal kelas kontrol  

O4 = rata-rata nilai hasil tes akhir kelas kontrol 

Sementara itu, analisis statistik untuk  uji keefektifan (hipotesis 2) 

menggunakan uji pihak kanan (Sugiyono, 2014: 219). Untuk melakukan uji pihak 

kanan, harus mencari nilai thitung terlebih dulu, kemudian dibandingkan dengan 

(O2 - O1) - (O4 – O3) 
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nilai ttabel. Jika menggunakan software SPSS, maka menggunakan pengujian one 

sample t test. Langkah-langkahnya yaitu Analyze - Compare Means - One Sample 

t Test.  Dari pengujian menggunakan uji t ini akan diketahui perbedaan rata-rata 

nilai sampel di kelas eksperimen yang dibandingkan dengan rata-rata nilai sampel 

di kelas kontrol. Dengan pengambilan keputusan  jika –ttabel ≤ thitung  ≤ ttabel, maka 

H0 diterima, artinya hasil belajar IPS siswa kelas eksperimen tidak lebih baik 

daripada kelas kontrol. Jika -thitung < -ttabel atau  thitung > ttabel, maka H0 ditolak, 

artinya hasil belajar IPS siswa kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol 

(Priyatno, 2010: 36). 

Peneliti telah mengajukan dua hipotesis. Hipotesis pertama yaitu tentang  

perbedaan hasil belajar materi Kegiatan Jual Beli pada siswa kelas III Sekolah 

Dasar Negeri Pekauman 2 antara yang menggunakan strategi card sort dan yang 

menggunakan model pembelajaran konvensional. Hipotesis kedua yaitu tentang 

keefektifan hasil belajar IPS siswa kelas eksperimen apakah lebih baik atau tidak 

daripada kelas kontrol. Jika hasil uji hipotesis pertama dengan independent 

samples t test membuktikan adanya perbedaan secara signifikan hasil belajar pada 

kedua kelompok tersebut, maka dilakukan pengujian hipotesis kedua untuk 

mengetahui efektif tidaknya strategi card sort terhadap peningkatan hasil belajar 

IPS dengan menggunakan one simple t test, uji pihak kanan.  
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BAB 5 

 

PENUTUP 

 
 

Pada bab 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 telah 

dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri Pekauman 2 Kota Tegal, dapat 

dikemukakan simpulan penelitian sebagai berikut: 

(1) Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan hasil 

belajar IPS  siswa kelas III Materi Kegiatan Jual Beli antara yang 

menggunakan strategi card sort dan yang menggunakan pembelajaran 

model konvensional. Hal ini dibuktikan dengan data hasil penghitungan 

dengan menggunakan rumus independent samples t test melalui program 

SPSS versi 20 yang menunjukkan bahwa strategi card sort berpengaruh 

secara signifikan terhadap hasil belajar siswa. Pengaruh strategi card sort 

terhadap hasil belajar ditandai dengan nilai thitung > ttabel (5,029 > 1,679) 

dan signifikansi 0,00 < 0,05.  

(2) Strategi card sort efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas III 

pada mata pelajaran IPS Materi Kegiatan Jual Beli. Keefektifan strategi 

card sort terhadap peningkatan hasil belajar siswa dibuktikan dengan rata-
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rata nilai di kelas eksperimen lebih tinggi daripada di kelas kontrol. Di 

kelas eksperimen, rata-rata nilai hasil belajar siswa sebesar 79, sedangkan 

di kelas kontrol hanya 71.  

5.2  Saran 

Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan, bahwa strategi card sort  

terbukti efektif meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS, sehingga 

disarankan: 

5.2.1 Bagi Guru 

Guru hendaknya mulai menggunakan strategi card sort dalam 

pembelajaran. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian, dimana strategi card sort 

efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Sementara itu, dalam rangka 

mendapatkan hasil belajar siswa yang lebih maksimal dalam penerapan strategi 

card sort pada mata pelajaran IPS, kepada guru disarankan agar: 

(1) Menjadikan strategi card sort sebagai salah satu alternatif strategi 

pembelajaran aktif yang dapat diterapkan di kelas. Berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan, terbukti bahwa strategi pembelajaran ini 

efektif meningkatkan hasil belajar siswa dan juga lebih mengaktifkan 

siswa dalam pembelajaran. Oleh karena itu, guru hendaknya mencoba 

untuk menerapkan strategi card sort dalam proses pembelajaran di kelas. 

(2) Menjelaskan tata cara pelaksanaan strategi card sort dengan rinci dan 

jelas, agar siswa benar-benar memahami tata cara pelaksanaan strategi 

card sort. Dengan demikian, pembelajaran dapat berlangsung sesuai 

dengan yang direncanakan. 



95 

 

 

(3) Menambah pengetahuan mengenai strategi pembelajaran yang aktif, 

menarik, dan inovatif. Hal ini bertujuan agar guru dapat lebih 

menyesuaikan antara kebutuhan pembelajaran dan strategi pembelajaran 

yang digunakan. Dengan demikian, proses pembelajaran dapat berjalan 

lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan. 

5.2.2 Bagi Siswa 

Agar strategi card sort dapat berjalan dengan lancar, kepada siswa 

disarankan: 

(1) Memperhatikan tata cara pelaksanaan pembelajaran menggunakan strategi 

card sort yang disampaikan oleh guru. Dengan demikian, siswa dapat  

benar-benar mengetahui tata cara pelaksanaan strategi card sort.  

(2) Lebih banyak membaca buku agar pengetahuan menjadi bertambah, 

sehingga ketika melakukan strategi card sort dapat melakukan dengan 

benar tanpa melakukan suatu kesalahan.  

(3) Membuat catatan ringkas mengenai poin-poin penting apa yang 

disampaikan guru, agar lebih memahami materi dan memiliki bahan 

belajar.  

5.2.3 Bagi Sekolah  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan strategi card sort lebih 

efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa daripada pembelajaran model 

konvensional dalam pembelajaran IPS di Sekolah Dasar Negeri Pekauman 2 Kota 

Tegal. Oleh karena itu, kepada pihak sekolah disarankan untuk mengambil 

kebijakan-kebijakan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran dengan strategi 
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card sort, tidak hanya pada pelajaran IPS, tetapi juga pada mata pelajaran yang 

lainnya, misalnya dengan meningkatkan profesionalitas guru agar lebih kreatif 

dan inovatif dalam mengembangkan pembelajaran, mengikutsertakan guru dalam 

seminar pendidikan, memberikan fasilitas, dan kelengkapan yang mendukung 

strategi pembelajaran card sort, serta memberikan keleluasaan kepada guru untuk 

menerapkan strategi card sort, khususnya IPS, sehingga dapat meningkatkan 

kualitas lulusan dan pendidikan. 

5.2.4 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti lanjutan yang ingin melakukan penelitian sejenis disarankan 

untuk memperhatikan kelemahan-kelemahan strategi card sort. Selain itu, peneliti 

lanjutan perlu mengkaji lebih dalam mengenai strategi card sort, sehingga 

penelitian yang dilakukan semakin lebih baik. 
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DAFTAR NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER GASAL KELAS III 

SD NEGERI PEKAUMAN 02 KOTA TEGAL 

TAHUN PELAJARAN 2014/2015 

No Nama Nilai 

1 M. Fauzan 65 

2 Rahranie Cahya A 68 

3 Chintya Savella P. J 63 

4 Destiyana Gusanti 70 

5 Muhammad Hafidt 59 

6 M. Rizky Ramadani 63 

7 Salwa Aulia Azzahra 69 

8 Askia Zulfa 69 

9 Farhan Zain S 64 

10 Hasbi Irwan N 83 

11 M. Yasar Hakim 60 

12 M. Wildan Abdillah 62 

13 M. Rizqi  75 

14 Nakabsya Hana Sabrina 79 

15 Nur Agustin S 73 

16 Rizqulloh Izzu Z 77 

17 Said Ridho 70 

18 Sandy Yuniar P 82 

19 Satriyo Fasabbih 72 

20 Sultan Hadi W 60 

21 Vita Aulia 64 

22 Wahyu Riski R 53 

23 Yanuar Satria P 70 

24 Zalfadika Khaerunisa 57 

25 Febrian Eka C 67 

26 Nibras Aliah M 66 

 

 

PEMERINTAH KOTA TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN  

UPPD  KECAMATAN TEGAL BARAT 

SD NEGERI PEKAUMAN 02 

Jalan Gajahmada 72 A Kota Tegal Telp. (0283) 321390  
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DAFTAR NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER GASAL KELAS III 

SD NEGERI PEKAUMAN 5 KOTA TEGAL 

TAHUN PELAJARAN 2014/2015 

No Nama Nilai 

1 Karlinda 55 

2 Fahrul Riyef 61 

3 Johan Prasetyo 57 

4 Wisnu Bayu A 53 

5 Nur Hanifah 61 

6 Nur Laela Banin 60 

7 Sabrina 61 

8 Abhi F 75 

9 A. Nur Faizal 77 

10 A. Devan 67 

11 Amin Aziz 77 

12 Chanunah 90 

13 Gian Dwinata 77 

14 Giska Aura 75 

15 Haifah 83 

16 Ivan Dika W 80 

17 M. Faizal Fikri 71 

18 M.Syahrul S. 68 

19 M. Rizki Fairus 64 

20 Nabila Putri  68 

21 Paska Riana 64 

22 Rinto Adila 68 

23 Robiatun Nafiah 67 

24 Safira Salsabila 68 

25 Sasi Diniati A 75 

26 Tamara Rosita 60 

27 Wahyu Febriyanto 68 

28 Yusuf Tri A 67 

 

 PEMERINTAH KOTA TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN  

UPPD  SEKOLAH DASAR KECAMATAN TEGAL BARAT 

SD NEGERI PEKAUMAN 5 
Alamat:Jl. Gajah Mada No.72B Telp. (0283) 352923 kota Tegal Kode Pos 52113  
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Lampiran 3 

Uji Kesamaan Rata-rata 

1. Penghitungan Uji Kesamaan secara empiris 

Data Kelas 

Eksperimen 

Kelas 

Kontrol 

Rata-rata Nilai Ujian Akhir Semester Gasal 

Kelas III 2014/2015 

68,3 

 

68.8 

  

Analisis secara empiris kesamaan rata-rata kemampuan siswa di 

kedua kelas dapat dikatakan relatif sama jika mempunyai selisih ≤ 3. 

Berdasarkan tabel tersebut, selisih rata-rata nilai ujian akhir semester gasal 

kelas III 2014/2015 yaitu 0,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara 

empiris kemampuan rata-rata peserta didik di kedua kelas relatif sama.  

2. Penghitungan Uji Kesamaan secara statistik menggunakan SPSS 20 

T-TEST 

  /TESTVAL=68.5 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=x 

  /CRITERIA=CI(.95). 

T-Test 
 

[DataSet0]  

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error 
Mean 

kelas kontrol 25 68,84 8,625 1,725 

One-Sample Test 

 Test Value = 68.5 

t df Sig. (2-tailed) Mean 
Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

kelas kontrol ,197 24 ,845 ,340 -3,22 3,90 

 

ttabel= 2,06866 

 -ttabel  ≤  thitung  ≤  ttabel  

 - 2,06866 ≤ 0,197 ≤ 2,06866 

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa -ttabel  ≤  thitung  ≤  ttabel, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa siswa baik pada kelas eksperimen 

maupun kontrol mempunyai kemampuan awal yang relatif sama. 
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Lampiran 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR POPULASI KELAS EKSPERIMEN 

SD NEGERI PEKAUMAN 02 KOTA TEGAL 

TAHUN PELAJARAN 2014/2015 

No Nama Jenis Kelamin 

1 M. Fauzan L 

2 Rahranie Cahya A P 

3 Chintya Savella P. J P 

4 Destiyana Gusanti P 

5 Muhammad Hafidt L 

6 M. Rizky Ramadani L 

7 Salwa Aulia Azzahra P 

8 Askia Zulfa L 

9 Farhan Zain S L 

10 Hasbi Irwan N L 

11 M. Yasar Hakim L 

12 M. Wildan Abdillah L 

13 M. Rizqi  L 

14 Nakabsya Hana Sabrina P 

15 Nur Agustin S P 

16 Rizqulloh Izzu Z L 

17 Said Ridho L 

18 Sandy Yuniar P L 

19 Satriyo Fasabbih L 

20 Sultan Hadi W L 

21 Vita Aulia P 

22 Wahyu Riski R L 

23 Yanuar Satria P L 

24 Zalfadika Khaerunisa P 

25 Febrian Eka C P 

26 Nibras Aliah M L 

 

 PEMERINTAH KOTA TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN  

UPPD  KECAMATAN TEGAL BARAT 

SD NEGERI PEKAUMAN 02 

Jalan Gajahmada 72 A Kota Tegal Telp. (0283) 321390  
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Lampiran 5 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR POPULASI KELAS KONTROL 

SD NEGERI PEKAUMAN 5 KOTA TEGAL 

TAHUN PELAJARAN 2014/2015 

No Nama Jenis Kelamin 

1 Karlinda P 

2 Fahrul Riyef L 

3 Johan Prasetyo L 

4 Wisnu Bayu A L 

5 Nur Hanifah P 

6 Nur Laela Banin P 

7 Sabrina P 

8 Abhi F L 

9 A. Nur Faizal L 

10 A. Devan L 

11 Amin Aziz L 

12 Chanunah P 

13 Gian Dwinata L 

14 Giska Aura P 

15 Haifah P 

16 Ivan Dika W L 

17 M. Faizal Fikri L 

18 M.Syahrul S. L 

19 M. Rizki Fairus L 

20 Nabila Putri  P 

21 Paska Riana P 

22 Rinto Adila L 

23 Robiatun Nafiah P 

24 Safira Salsabila P 

25 Sasi Diniati A P 

26 Tamara Rosita P 

27 Wahyu Febriyanto L 

28 Yusuf Tri A L 

 

 

 PEMERINTAH KOTA TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN  

UPPD  SEKOLAH DASAR KECAMATAN TEGAL BARAT 

SD NEGERI PEKAUMAN 5 
Alamat:Jl. Gajah Mada No.72B Telp. (0283) 352923 kota Tegal Kode Pos 52113  
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Lampiran 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR SAMPEL KELAS EKSPERIMEN 

SD NEGERI PEKAUMAN 02 KOTA TEGAL 

TAHUN PELAJARAN 2014/2015 

No Nama Jenis Kelamin 

1 M. Fauzan L 

2 Rahranie Cahya A P 

3 Destiyana Gusanti P 

4 Muhammad Hafidt L 

5 M. Rizky Ramadani L 

6 Salwa Aulia Azzahra P 

7 Farhan Zain S L 

8 Hasbi Irwan N L 

9 M. Yasar Hakim L 

10 M. Wildan Abdillah L 

11 M. Rizqi  L 

12 Nakabsya Hana Sabrina P 

13 Nur Agustin S P 

14 Rizqulloh Izzu Z L 

15 Said Ridho L 

16 Sandy Yuniar P L 

17 Satriyo Fasabbih L 

18 Sultan Hadi W L 

19 Vita Aulia P 

20 Wahyu Riski R L 

21 Yanuar Satria P L 

22 Febrian Eka C P 

23 Nibras Aliah M L 

 

 

 

 

 

 

 

PEMERINTAH KOTA TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN  

UPPD  KECAMATAN TEGAL BARAT 

SD NEGERI PEKAUMAN 02 

Jalan Gajahmada 72 A Kota Tegal Telp. (0283) 321390  
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Lampiran 7 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR SAMPEL KELAS KONTROL 

SD NEGERI PEKAUMAN 5 KOTA TEGAL 

TAHUN PELAJARAN 2014/2015 

 

No Nama Jenis Kelamin 

1 Karlinda P 

2 Fahrul Riyef L 

3 Johan Prasetyo L 

4 Nur Hanifah P 

5 Nur Laela Banin P 

6 Sabrina P 

7 A. Nur Faizal P 

8 A. Devan L 

9 Amin Aziz L 

10 Chanunah L 

11 Gian Dwinata P 

12 Giska Aura L 

13 Haifah P 

14 Ivan Dika W P  

15 M. Faizal Fikri L 

16 M.Syahrul S. L 

17 M. Rizki Fairus L 

18 Paska Riana P 

19 Rinto Adila L 

20 Robiatun Nafiah P 

21 Safira Salsabila P 

22 Sasi Diniati A P 

23 Tamara Rosita P 

24 Wahyu Febriyanto L 

25 Yusuf Tri A L 

 

 

 

 

 

PEMERINTAH KOTA TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN  

UPPD  SEKOLAH DASAR KECAMATAN TEGAL BARAT 

SD NEGERI PEKAUMAN 5 
Alamat:Jl. Gajah Mada No.72B Telp. (0283) 352923 kota Tegal Kode Pos 52113  
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Lampiran 8 

 

PEDOMAN WAWANCARA TIDAK TERSTRUKTUR 

 

Hari, tanggal : Senin, 19 Januari 2015 

Narasumber : Guru Kelas III SD Negeri Pekauman 2 dan 5 Kota Tegal 

Tempat : SD Negeri Pekauman 2 dan 5 Kota Tegal 

  

No Pertanyaan Jawaban 

1 Sudah berapa lama bapak/ibu 

mengajar di SD? 

SDN Pekauman 2 = 2 tahun 

SDN Pekauman 5 = 4 tahun 

2 Apa pendidikan terakhir yang 

bapak/ibu tempuh? 

SDN Pekauman 2 = Strata 1 (S1) 

SDN Pekauman 5 = Strata 1 (S1) 

3 Berapa jumlah siswa kelas III di 

sekolah bapak/ibu? 

SDN Pekauman 2 = 26 

SDN Pekauman 5 = 28 

4 Apa saja kendala yang bapak/ibu 

temui pada saat pembelajaran IPS? 

SDN Pekauman 2 = biasanya siswa 

bosan dan kurang antusias saat 

pelajaran. 

SDN Pekauman 5 = siswa terlalu aktif 

dan ramai kalau sedang diajar  

5 Berapa batas KKM untuk mata 

pelajaran IPS di sekolah bapak/ibu? 

Batas KKM yaitu sebesar 65 

6 Apa saja model pembelajaran IPS 

yang sudah pernah bapak/ibu 

diterapkan? 

SDN Pekauman 2 = ceramah, 

penugasan, tanya jawab dan terkadang 

juga diskusi. 

SDN Pekauman 5 = model 

konvensional seperti ceramah, diskusi, 

penugasan, dan tanya jawab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
1
0
8
 

SILABUS PEMBELAJARAN 

 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas/Semester  : III/2  

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

 

Kompetensi  

Dasar  

Materi 

Pokok  
Kegiatan Pembelajaran  

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi  

Penilaian  

Alokasi  

Waktu  

Sumber  

Belajar/ 

Alat  Teknik 

Bentuk 

Instru-

men 

Contoh 

Instru-men 

2.3 Memahami 

kegiatan 

jual beli di 

lingkungan 

rumah dan 

sekolah. 

  

Kegiatan 

Jual Beli 

 

 Menyebutkan tempat-

tempat jual beli di 

lingkungan rumah. 

 Menyebutkan jenis-

jenis pasar di 

lingkungan rumah. 

 Menjelaskan proses 

transaksi di pasar dalam 

jual beli. 

 Menyebutkan jenis 

barang dagangan yang 

dijualbelikan di 

lingkungan rumah 

 Menyebutkan tempat-

tempat jual beli di 

lingkungan sekolah. 

2.3.1 

Mengidentifikasi 

kegiatan jual beli 

di lingkungan 

rumah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tes 

lisan 

 Tes 

tertulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Perfor

mance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Apakah 

yang 

dilakukan 

ibumu 

ketika 

berada di 

pasar? 

 Tuliskan 

barang 

dagangan 

apa yang 

tersedia di 

pasar! 

 

 

 

6 jp x 35 

menit 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Buku 

BSE IPS 

Kelas III 

 Gambar 

pasar 

 Gambar 

toko 

 Gambar 

warung 

 Gambar 

orang 

yang 

sedang 

melaksa

nakan 

transaksi 

L
am

p
iran
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Kompetensi  

Dasar  

Materi 

Pokok  
Kegiatan Pembelajaran  

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi  

Penilaian  

Alokasi  

Waktu  

Sumber  

Belajar/ 

Alat  Teknik 

Bentuk 

Instru-

men 

Contoh 

Instru-men 

 Menyebutkan jenis-

jenis kegiatan jual beli 

di lingkungan sekolah. 

 Mengidentifikasi jenis 

barang daganga di 

warung sekolah. 

 Menjelaskan proses 

transaksi pada kegiatan 

jual beli di pasar 

lingkungan rumah. 

 Menjelaskan perbedaan 

proses transaksi 

kegiatan jual beli di 

pasar dan di toko 

swalayan. 

 Menunjukkan gambar 

contoh proses transaksi 

jual beli. 

 Memperagakan proses 

transaksi kegiatan jual 

beli. 

 

 

2.3.2Mengidentif

ikasi 

kegiatan jual beli 

di lingkungan 

sekolah. 

 

2.3.3 

Menjelaskan 

proses transaksi 

kegiatan jual beli 

di lingkungan 

rumah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tes 

lisan 

 

 

 

 

 Tes 

lisan 

 Tes 

tertulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kuis 

 

 

 

 

 

 Unjuk 

Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Apa saja 

barang-

barang yang 

dijual oleh 

pedagang di 

sekitar 

lingkungan 

sekolahmu? 

 Apakah 

yang 

dimaksud 

dengan 

transaksi? 

 Ajaklah 

teman 

sebangkumu 

untuk 

memperagak

an proses 

transaksi 

jual beli! 

 

 

 



 

 

 
1
1
0
 

Kompetensi  

Dasar  

Materi 

Pokok  
Kegiatan Pembelajaran  

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi  

Penilaian  

Alokasi  

Waktu  

Sumber  

Belajar/ 

Alat  Teknik 

Bentuk 

Instru-

men 

Contoh 

Instru-men 

 Menjelaskan cara 

bersaing yang sehat 

dalam kegiatan jual 

beli. 

 Menunjukkan gambar 

contoh persaingan yang 

sehat dan kurang sehat 

dalam jual beli. 

 Membuat cerita tentang 

perdagangan/jual beli 

yang sehat. 

 

2.3.4 

Menjelaskan 

cara bersaing 

yang sehat dalam 

jual beli. 

 

 

 Tes 

tertulis 

 

 Unjuk 

Kerja 

 

 Buatlah 

laporan 

secara 

berkelompo

k mengenai 

kegiatan jual 

beli! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
1
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SILABUS PENGEMBAGAN KELAS EKSPERIMEN 

 

Sekolah  : SD Negeri Pekauman 2 Kota Tegal     

Kelas/Semester : III/2  

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Alokasi Waktu : 6 x 35 menit        

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

Kompetensi Dasar : 2.3 Memahami kegiatan jual beli di lingkungan rumah dan sekolah 

 

Materi 

Pokok 
Kegiatan Belajar 

Indikator 

pencapaian 

kompetensi 

Penilaian Sumber Belajar 

Teknik Bentuk Tes Cetak Alat peraga 

Kegiatan 

jual beli 

Kegiatan Awal 

Guru mengucapkan 

salam 

pembuka, memimpin 

berdoa, 

mempresensi siswa, 

melakukan apersepsi, 

menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan 

karakter yang 

diharapkan. 

 

 

1. Mengidentifikasi 

Kegiatan jual beli 

di lingkungan 

rumah. 

2. Mengidentifikasi 

Kegiatan jual beli 

di lingkungan 

sekolah. 

3. Menjelaskan 

proses transaksi 

kegiatan jual beli 

di lingkungan 

rumah. 

Tes tertulis 

Tes perbuatan 

Pilihan ganda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Asy‟ari, Wahyudi, 

dan Sri Mintari. 

2007. Ilmu 

Pengetahuan 

Sosial SD untuk 

Kelas III. Jakarta: 

Eirlangga. 

2. Nursa‟ban, 

Muhammad. 2007. 

Ilmu Pengetahuan 

Sosial untuk SD 

dan MI Kelas III. 

Jakarta:  

1. Gambar 

tempat 

kegiatan 

jual beli. 

2. Gambar 

barang-

barang 

kebutuhan. 

3. Kartu-

kartu 

informasi 

berkategor

i 

L
am

p
iran

 1
0

 



 

 

 
1
1
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Materi 

Pokok 
Kegiatan Belajar 

Indikator 

pencapaian 

kompetensi 

Penilaian Sumber Belajar 

Teknik Bentuk Tes Cetak Alat peraga 

Kegiatan inti 

 Guru melakukan 

tanya jawab dengan 

siswa tentang 

kegiatan jual beli di 

lingkungan rumah 

dan sekolah. 

 Guru menjelaskan 

materi kepada siswa. 

 Guru membagikan 

sebuah kartu yang 

berisi informasi 

kepada masing-

masing siswa secara 

acak. 

 Guru mengumumkan 

kategori dari kartu 

tersebut kepada 

siswa. 

 Siswa berkeliling di 

dalam kelas untuk 

mencari kartu yang 

berkategori sama 

dengannya. 

 

4. Mengidentifikasi 

barang-barang 

kebutuhan sehari-

hari. 

5. Menjelaskan cara 

bersaing yang 

sehat dalam jual 

beli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 

3. Sunarso dan Anis 

Kusuma. 2007. 

Ilmu Pengetahuan 

Sosial untuk SD 

dan MI Kelas III. 

Jakarta: 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 



 

 

 
1
1
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Materi 

Pokok 
Kegiatan Belajar 

Indikator 

pencapaian 

kompetensi 

Penilaian Sumber Belajar 

Teknik Bentuk Tes Cetak Alat peraga 

  Siswa dengan 

kategori yang sama 

disuruh 

mempresentasikan 

kategori masing-

masing di depan 

kelas. 

 Agar lebih menarik, 

siswa yang tidak 

bisa menemukan 

teman sekategori 

diberi hukuman. 

 Lakukan kegiatan 

tersebut berulang-

ulang agar siswa 

lebih paham tentang 

materi. 

 

Kegiatan Akhir 

Siswa dengan 

bimbingan guru 

menyimpulkan hasil  

pembelajaran, 

memberikan tes 

formatif, menganalisis 

     



 

 

 
1
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Materi 

Pokok 
Kegiatan Belajar 

Indikator 

pencapaian 

kompetensi 

Penilaian Sumber Belajar 

Teknik Bentuk Tes Cetak Alat peraga 

hasil tes formatif, 

melakukan tindak 

lanjut, dan 

mengucapkan salam 

penutup. 
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SILABUS PENGEMBAGAN KELAS KONTROL 

 

Sekolah  : SD Negeri Pekauman 5 Kota Tegal     

Kelas/Semester : III/2  

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Alokasi Waktu : 6 x 35 menit        

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

Kompetensi Dasar : 2.3 Memahami kegiatan jual beli di lingkungan rumah dan sekolah 

 

Materi 

Pokok 
Kegiatan Belajar 

Indikator pencapaian 

kompetensi 

Penilaian Sumber Belajar 

Teknik Bentuk Tes Cetak Alat peraga 

Kegiatan 

jual beli 

Kegiatan Awal 

Guru mengucapkan 

salam 

pembuka, memimpin 

berdoa, 

mempresensi siswa, 

melakukan apersepsi, 

menyampaikan tujuan, 

dan 

karakter yang 

diharapkan. 

 

  

1. Mengidentifikasi 

kegiatan jual beli di 

lingkungan rumah. 

2. Mengidentifikasi 

kegiatan jual beli di 

lingkungan sekolah. 

3. Menjelaskan proses 

transaksi kegiatan 

jual beli di 

lingkungan rumah. 

Tes tertulis 

Tes 

perbuatan 

Pilihan ganda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Asy‟ari, Wahyudi, 

dan Sri Mintari. 

2007. Ilmu 

Pengetahuan Sosial 

SD untuk Kelas III. 

Jakarta: Eirlangga. 

2. Nursa‟ban, 

Muhammad. 2007. 

Ilmu Pengetahuan 

Sosial untuk SD dan 

MI Kelas III. 

Jakarta:  

1. Gambar 

tempat 

kegiatan 

jual beli. 

2. Gambar 

barang-

barang 

kebutuhan

. 

L
am

p
iran

 1
1
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Materi 

Pokok 
Kegiatan Belajar 

Indikator pencapaian 

kompetensi 

Penilaian Sumber Belajar 

Teknik Bentuk Tes Cetak Alat peraga 

 Kegiatan inti 

Guru menjelaskan dan 

melakukan tanya jawab 

dengan siswa  

mengenai materi 

kegiatan jual beli, 

siswa  bertanya jawab 

dengan guru mengenai 

materi, siswa disuruh 

mencatat materi yang 

sudah ditulis guru di 

papan tulis, siswa 

diberi lembar kerja 

untuk didiskusikan 

secara berkelompok, 

siswa berdiskusi sesuai 

dengan waktu yang 

ditentukan, dan  

perwakilan kelompok 

mempresentasikan hasil 

diskusi. 

 

Kegiatan Akhir 

Siswa dengan 

bimbingan guru 

menyimpulkan hasil  

4. Mengidentifikasi 

barang-barang 

kebutuhan sehari-

hari. 

5. Menjelaskan cara 

bersaing yang sehat 

dalam jual beli. 

      Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 

3. Sunarso dan Anis 

Kusuma. 2007. Ilmu 

Pengetahuan Sosial 

untuk SD dan MI 

Kelas III. Jakarta: 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 

 



 

 

 
1
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Materi 

Pokok 
Kegiatan Belajar 

Indikator pencapaian 

kompetensi 

Penilaian Sumber Belajar 

Teknik Bentuk Tes Cetak Alat peraga 

pembelajaran, 

memberikan tes 

formatif, menganalisis 

hasil tes formatif, 

melakukan tindak 

lanjut, dan 

mengucapkan salam 

penutup. 
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 KISI-KISI SOAL AFEKTIF 

  

Satuan Pendidikan : SDN          Mata Pelajaran : IPS  

Kelas / semester : III/2          Alokasi waktu     : 10 menit  

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

 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Soal Jenis Soal 

Ranah 

Afektif 

Tingkat 

Kesukaran 

Pernyataan Nomor 

Soal 

2.3 Memahami 

kegiatan jual 

beli di 

lingkungan 

rumah dan 

sekolah. 

 

 

 

 

Siswa dapat menerima bahwa sikap jujur 

dalam membeli itu sangat penting. 

Skala 

Likert 

yang 

dimodi-

fikasi. 

A1 Mudah 
Positif 1 

Negatif 6 

Siswa dapat memilih sikap ketika 

melakukan kegiatan berdagang.  
A2 Mudah 

Negatif 2 

Positif 7 

Siswa dapat menunjukkan tempat untuk 

membeli makanan di sekolah. 
A2 Sedang 

Negatif 3 

Positif 8 

Siswa dapat menilai sebuah sikap 

seseorang dalam berbelanja.  
A3 Sulit 

Positif 4 

Negatif 9 

Siswa dapat menunjukkan sikap terhadap 

penjual yang melakukan kecurangan.  
A2 Sedang 

Negatif 5 

Positif 10 

Jumlah Soal 10 10 

 

Keterangan: 

A1 = Penerimaan 

A2 = Pemberian respon 

A3 = Pemberian nilai

L
am

p
iran

 1
2
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Lampiran 13 

SOAL TES AFEKTIF 

Isilah dengan memberi tanda centang (√) pada pilihan SS (sangat setuju), 

S (setuju), TS (tidak setuju), STS (sangat tidak setuju) sesuai dengan 

pendapatmu mengenai penyataan-pernyataan berikut ini! 

No Pernyataan SS S TS STS 

1. Kita harus jujur ketika membeli sesuatu.      

2. Pedagang berkata kasar ketika 

menawarkan barang dagangannya. 

    

3. Membeli jajan di pinggir jalan.     

4. Membeli barang sesuai dengan kebutuhan.     

5. Diam saja ketika melihat seorang pedagang 

menjual barang yang rusak. 

    

6. Ketika membeli kita boleh berbohong.     

7. Berperilaku ramah ketika berdagang.     

8. Siswa membeli barang di tempat yang 

bersih. 

    

9. Membelanjakan semua uang untuk 

membeli barang-barang sesuai keinginan. 

    

10. Memperingatkan pedagang ketika menjual 

barang dagangan yang rusak. 
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PEDOMAN PENSKORAN 

 

Skala Likert atau pernyataan (ranah afektif) 

Pernyataan 
Skor Pilihan 

SS S TS STS 

Positif 4 3 2 1 

Negatif 1 2 3 4 

 

Keterangan soal 

No.Soal 
Skor Pilihan 

SS S TS STS 

1. 4 3 2 1 

2. 1 2 3 4 

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. 4 3 2 1 

Jumlah skor 40 

 

 
Keterangan : 

Skor tertinggi = 40 

Skor terendah = 10 

No Skor Kategori 

1 37-40 A 

2 34-36 A- 

3 31-33 B+ 

4 28-30 B 

5 25-27 B- 

6 22-24 C+ 

7 19-21 C 

8 16-18 C- 

9 13-15 D+ 

 



 

 

1
2
1
 

Validasi Soal oleh Tim Ahli I (Drs. Teguh Supriyanto, M.Pd) 

  TELAAH SOAL ASPEK AFEKTIF 

 

Petunjuk 

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

Pekauman 2 Kota Tegal, berilah tanda cek (√) pada kolom yang tersedia jika butir soal sesuai dengan kriteria telaah dan tanda silang 

(x) jika tidak sesuai. 

No. Aspek yang Ditelaah 
Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A. Materi           

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

2. 

Aspek yang diukur pada setiap pernyataan sudah sesuai dengan tuntutan 

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

konasinya dan pernyataan positif atau negatifnya). 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

B. Konstruksi           

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

jelas. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

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

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

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

7. 
Kalimatnya bebas dari pernyataan faktual atau dapat diinterpretasikan 

sebagai fakta. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 



 

 

1
2
2
 

No. Aspek yang Ditelaah 
Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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:  

Semua butir soal sudah valid dari segi isi dan tampangnya      Tegal, 14 Maret 2015 

             Penilai Ahli 1 

       

             NIP. 19611018 198803 1 002 



 

 

1
2
3
 

Validasi Soal oleh Tim Ahli I (Dewi Setiati, S.Pd) 

  TELAAH SOAL ASPEK AFEKTIF 

 

Petunjuk 

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

Pekauman 2 Kota Tegal, berilah tanda cek (√) pada kolom yang tersedia jika butir soal sesuai dengan kriteria telaah dan tanda silang 

(x) jika tidak sesuai. 

No. Aspek yang Ditelaah 
Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A. Materi           

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

2. 

Aspek yang diukur pada setiap pernyataan sudah sesuai dengan tuntutan 

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

konasinya dan pernyataan positif atau negatifnya). 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

B. Konstruksi           

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

jelas. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

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

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

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

7. 
Kalimatnya bebas dari pernyataan faktual atau dapat diinterpretasikan 

sebagai fakta. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8. 

Kalimatnya bebas dari pernyataan dapat diinterpretasikan lebih dan 

kalimatnya bebas dari pernyataan yang mungkin disetujui atau 

dikosongkan oleh hampir semua responden. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 



 

 

1
2
4
 

No. Aspek yang Ditelaah 
Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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: 

Semua butir soal sudah valid dari segi isi dan tampangnya      Tegal, 14 Maret 201  

             Penilai Ahli 1 

 

             Dewi Setiati, S.Pd 

             NIP.-
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Lampiran 15 

PENILAIAN PSIKOMOTOR 

Rubrik Penilaian Bermain Peran Kegiatan Jual Beli 

No Kriteria 
Skor 

4 3 2 1 

1. 
Memerankan 

Tokoh 

Siswa sangat 

terampil 

memerankan 

tokoh yang 

diperankan. 

Siswa 

terampil 

memerankan 

tokoh yang 

diperankan. 

Siswa cukup 

terampil 

memerankan 

tokoh yang 

diperankan. 

Siswa kurang 

terampil 

memerankan 

tokoh yang 

diperankan. 

2. 
Bahasa yang 

digunakan 

Bahasa yang 

digunakan 

ketika 

membeli atau 

menjual 

barang sangat 

baik. 

Bahasa yang 

digunakan 

ketika 

membeli atau 

menjual 

barang baik 

Bahasa yang 

digunakan 

ketika 

membeli atau 

menjual 

barang cukup 

baik  

Bahasa yang 

digunakan 

ketika 

membeli atau 

menjual 

barang kurang 

baik 

3.  
Kelancaran 

berbicara 

Siswa sangat 

lancar 

berbicara 

ketika 

memerankan 

tokoh. 

Siswa lancar 

berbicara 

ketika 

memerankan 

tokoh. 

Siswa cukup 

lancar 

berbicara 

ketika 

memerankan 

tokoh. 

Siswa kurang 

lancar 

berbicara 

ketika 

memerankan 

tokoh. 

 

 

Penilaian  :  

 

Keterangan : 

Skor tertinggi = 12 

Skor terendah = 3 

No. Skor  Siswa Kategori Keterampilan 

1. Lebih dari 10 Sangat baik 

2. 8 sampai 10 Baik 

3. 5 sampai 7 Cukup  

4. Kurang dari 4 Perlu Bimbingan 

 



 

 

1
2
6
 

 KISI-KISI SOAL UJI COBA  

 

Satuan Pendidikan : SDN Pe kauman Kulon 1 Kabupaten Tegal     Mata Pelajaran : IPS  

Kelas / semester : III/2          Alokasi waktu     : 45 menit  

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

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Soal 

Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Tingkat Kesulitan 

Mudah Sedang Sulit 

2.3 Memahami 

kegiatan 

jual beli di 

lingkungan 

rumah 

dan sekolah. 

1. Siswa dapat menyebutkan tempat-tempat 

kegiatan jual beli di lingkungan rumah. 

Pilihan 

Ganda 

C1 1 dan 21 √ 

 

  

2. Siswa dapat menyebutkan tempat-tempat 

jual beli di lingkungan sekolah.  

Pilihan 

Ganda 

C1 2 dan 22 √ 

 

  

3. Siswa dapat menyebutkan tempat untuk 

membeli barang kebutuhan sehari-hari.  

Pilihan 

Ganda 

C1 3 dan 23 √ 

 

  

4. Disajikan 5 jenis barang, siswa dapat 

mengelompokkan jenis  barang dagangan di 

koperasi sekolah. 

Pilihan 

Ganda 

C2 4 dan 24  √ 

 

 

5. Siswa dapat  menyebutkan jenis  barang 

dagangan di toko. 

Pilihan 

Ganda 

C1 5 dan 25 √ 

 

  

6. Siswa dapat menjelaskan pengertian pasar. Pilihan 

Ganda 

C2 6 dan 26  √ 

 

 

7. Siswa dapat  menyebutkan jenis  barang 

dagangan yang dijual di pasar. 

Pilihan 

Ganda 

C1 7 dan 27  √ 

 

 

8. Siswa dapat menyebutkan jenis-jenis pasar. 

 

Pilihan 

Ganda 

C1 8 dan 28  √ 

 

 

L
am

p
iran

 1
6

 



 

 

1
2
7
 

 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Soal 

Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Tingkat Kesulitan 

Mudah Sedang Sulit 

 9. Siswa dapat menjelaskan proses transaksi 

jual beli yang terjadi di pasar. 

Pilihan 

Ganda 

C2 9 dan 29   √ 

 

10. Disajikan 5 pernyataan, siswa dapat 

mengelompokkan pernyataan yang termasuk 

syarat-syarat terjadinya pasar. 

Pilihan 

Ganda 

C2 10 dan 30  √ 

 

 

11. Siswa dapat menjelaskan pengertian 

penjual. 

Pilihan 

Ganda 

C1 11 dan 31 √ 

 

  

12. Siswa dapat menjelaskan hal-hal yang 

berkaitan dengan kegiatan jual beli. 

Pilihan 

Ganda 

C2 12 dan 32  √ 

 

 

13. Disajikan gambar, siswa dapat menyebutkan 

tempat proses transaksi yang terjadi. 

Pilihan 

Ganda 

C1 13 dan 33  √ 

 

 

14. Siswa dapat menjelaskan cara bersaing yang 

sehat dalam kegiatan jual beli. 

Pilihan 

Ganda 

C2 14 dan 34   √ 

 

15. Disajikan gambar, siswa dapat menyebutkan 

proses transaksi yang terjadi.  

Pilihan 

Ganda 

C1 15 dan 35   √ 

 

16.  Siswa dapat menjelaskan hal-hal yang 

berkaitan dengan pasar modern. 

Pilihan 

Ganda 

C2 16 dan 36   √ 

 

17. Siswa dapat menyebutkan barang dagangan 

di pasar tradisional. 

Pilihan 

Ganda 

C1 17 dan 37 √ 

 

  

18. Siswa dapat menyebutkan kelebihan pasar 

modern. 

Pilihan 

Ganda 

C1 18 dan 38  √ 

 

 

19. Siswa dapat menyebutkan kekurangan pasar 

tradisional. 

Pilihan 

Ganda 

C1 19 dan 39   √ 

 



 

 

1
2
8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Soal 

Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Tingkat Kesulitan 

Mudah Sedang Sulit 

 

20. Siswa dapat menjelaskan perbedaan proses 

transaksi kegiatan jual beli di pasar dan di 

toko swalayan. 

Pilihan 

Ganda 

C2 20 dan 40   √ 

 

Total 20 40 40 40 12 16 12 
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Lampiran 17 

Soal Uji Coba 

Sekolah   : SD Negeri Pekauman Kulon 1 

Mata Pelajaran  : IPS 

Waktu Pengerjaan  : 45 Menit 

 

Petunjuk:  

- Tulislah nama dan nomor absen pada kolom yang disediakan!  

- Perhatikan soal dengan teliti!  

 

Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d untuk jawaban yang kamu 

anggap benar dan tepat! 

 

1. Salah satu contoh tempat kegiatan jual beli yang terdekat di lingkungan 

rumah yaitu …. 

a. koperasi sekolah   c. kantin sekolah 

b. warung    d. pasar 

2. Berikut ini merupakan salah satu contoh tempat kegiatan jual beli di 

lingkungan sekolah yaitu .... 

a. pasar    c. kantin 

b. warung    d. toko 

3. Ibu membeli barang kebutuhan sehari-hari di …. 

a. kantor pos    c. pasar 

b. apotek    d. toko bangunan 

4. Perhatikan barang-barang berikut ini! 

1) Buku  4) Pensil 

2) Beras   5) Baju 

3) Penggaris 

Dari kelima jenis barang di atas, barang yang biasa dijual di koperasi 

sekolah yaitu…. 

a. 1, 2, dan 3    c. 1, 3, dan 4 

b. 1, 2, dan 4    d. 1, 3, dan 5 

5. Untuk membeli televisi, pembeli harus pergi ke toko . . . . 

a. mebel    c. elektronik 

b. alat-alat rumah tangga  d. material 
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6. Tempat bertemu penjual dan pembeli disebut . . . . 

a. pasar    c. stasiun 

b. terminal    d. sekolah 

7. Sembako dan barang kebutuhan yang lain dalam jumlah yang besar biasa 

dijual di …. 

a. warung    c. pasar 

b. toko    d. koperasi 

8. Barang-barang bekas dapat dibeli di pasar …. 

a. loak    c. induk  

b. swalayan    d. modern 

9. Kegiatan jual beli di pasar terjadi jika ada kesepakatan harga barang antara 

penjual dan …. 

a. penjual    c. pedagang 

b. pembeli    d. orang 

10.  Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini! 

1) Ada penjual 4) Ada transaksi jual beli 

2) Ada harga  5) Ada keuntungan 

3) Ada pembeli 

Dari pernyataan di atas, yang tidak termasuk syarat pasar yaitu . . . . 

a. 1 dan 2    c. 2 dan 4 

b. 1 dan 3    d. 2 dan 5 

11.  Orang yang menawarkan barang dagangannya disebut . . . . 

a. penjual    c. pemilik 

b. pembeli    d. pemborong 

12. Tujuan utama pedagang yaitu . . . . 

a. barang cepat laku   

b. memperoleh keuntungan  

c. menjual dengan harga mahal  

d. memperoleh kerugian 
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13. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

Kegiatan jual beli di atas merupakan kegiatan jual beli di …. 

a. koperasi     c. pasar 

b. kantin    d. toko 

14. Salah satu ciri penjual yang baik yaitu…. 

a. bersikap kasar kepada pembeli 

b. menjual barang yang cacat 

c. bersikap jujur kepada pembeli 

d. tidak mau peduli pada pembeli 

15. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

Gambar di atas merupakan kegiatan transaksi jual beli di …. 

a. pasar    c. supermarket 

b. koperasi    d. warung 

16. Jenis pasar yang tidak terjadi tawar menawar yaitu pasar…. 

a. tradisional    c. loak 

b. modern    d. induk 

17. Sembako dan barang kebutuhan hidup biasanya sering dijual di pasar…. 

a. tradisional      c. ikan 

b. loak    d. buah 

18. Berikut merupakan kelebihan dari pasar modern, kecuali …. 

a. harga bisa ditawar     

b. tidak terjadi tawar menawar 

c. tempat lebih nyaman 

d. mutu lebih terjamin 
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19. Salah satu kekurangan pasar tradisional yaitu …. 

a. tempat kurang nyaman 

b. harga tidak bisa ditawar 

c. harga barang lebih mahal 

d. mutu lebih terjamin 

20. Berikut merupakan salah satu ciri transaksi jual beli di pasar modern, 

kecuali …. 

a. harga tidak bisa ditawar 

b. kita dilayani langsung oleh penjual 

c. harga ditetapkan oleh penjual 

d. kita dapat mengambil barang sendiri 

21. Berikut ini merupakan tempat jual beli di lingkungan rumah, kecuali . . .  

a. warung    c. koperasi 

b. toko     d. pasar 

22. Salah satu contoh tempat jual beli di lingkungan sekolah yaitu … . 

a. toko     c. kantin sekolah 

b. warung    d. pasar 

23. Membeli bahan bangunan sebaiknya di toko …. 

a. kelontong    c. swalayan 

b. baju     d. material 

24. Perhatikan barang-barang berikut ini! 

1) Buku  4) Pensil 

2) Beras   5) Baju 

3) Penggaris 

Dari kelima jenis barang di atas, barang yang biasa dijual di koperasi 

sekolah, kecuali…. 

a. 1 dan 2    c. 2 dan 4 

b. 1 dan 4    d. 2 dan 5 

25. Ibu membeli piring, sedok, dan gelas di …. 

a. apotek    c. toko alat-alat rumah tangga 

b. kantor pos    d. koperasi sekolah 
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26. Tempat belanja yang paling murah yaitu…. 

a. warung    c. kedai 

b. toko    d. pasar 

27. Ibu membeli barang kebutuhan dalam jumlah yang besar di …. 

a. warung    c. toko 

b. koperasi    d. pasar 

28. Kegiatan tawar menawar biasanya dapat kita jumpai di pasar …. 

a. modern    c. swalayan 

b. tradisional    d. grosiran 

29. Kegiatan jual beli di pasar terjadi apabila . . . . 

a. ada transaksi jual beli  c. harga barang murah 

b. barang tersedia   d. harga barang mahal 

30. Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini! 

1) Ada penjual 4) Ada transaksi jual beli 

2) Ada harga  5) Ada keuntungan 

3) Ada pembeli 

Dari pernyataan di atas yang termasuk syarat pasar yaitu . . . . 

a. 1, 2, dan 3    c. 1, 3, dan 4 

b. 1, 2, dan 4    d. 1, 3, dan 5 

31. Orang yang menjual barang dagangan disebut …. 

a. pembeli    c. penjual 

b. penabung    d. pemilik 

32. Tujuan pembeli membeli barang dagangan yaitu …. 

a. ikut-ikutan 

b. memenuhi kebutuhan 

c. bersenang-senang 

d. menghabiskan uang 
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33.  Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

Kegiatan jual beli di atas merupakan kegiatan jual beli di …. 

a. warung     c. pasar 

b. koperasi    d. toko 

34. Untuk menarik pembeli, penjual menawarkan dagangannya dengan…. 

a. kata-kata kasar   c. kata-kata lemah 

b. membentak-bentak  d. kata-kata halus 

35. perhatikan gambar di bawah ini! 

 

Gambar di atas merupakan proses kegiatan transaksi jual beli di …. 

a. pasar    c. supermarket 

b. koperasi    d. warung 

36. Pasar dimana pembeli dapat langsung memilih sendiri barang 

dagangannya merupakan pasar  …. 

a. tradisional    c. loak 

b. modern    d. grosiran 

37. Barang yang biasa dijual di pasar tradisional yaitu …. 

a. sembako    c. bahan bangunan 

b. buku tulis    d. obat-obatan 

38. Salah satu kelebihan pasar modern yaitu …. 

a. tempat nyaman 

b. harga bisa ditawar 

c. harga barang lebih mahal 

d. mutu kurang terjamin 
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39. Berikut merupakan salah satu kekurangan pasar tradisional, kecuali …. 

a. tempat kurang nyaman 

b. harga lebih murah 

c. keamanan kurang terjamin 

d. mutu barang kurang terjamin 

40. Salah satu ciri kegiatan jual beli di pasar tradisional yaitu …. 

a. harga tidak bisa ditawar 

b. kita dilayani langsung oleh penjual 

c. harga ditetapkan oleh penjual 

d. kita dapat mengambil barang sendiri 
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KUNCI JAWABAN 

 

1. B     21. C 

2. C     22. C 

3. C     23. D 

4. C     24. D 

5. C     25. C 

6. A     26. D 

7. C     27. D  

8. A     28. B 

9. B     29. A 

10. D     30. C 

11. A     31. C 

12. B     32. B 

13. A     33. C 

14. C     34. D  

15. A     35. C 

16. B     36. B 

17. A     37. A 

18. B     38. A 

19. A     39. B 

20. B     40. B 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1
3
7
 

1
3
7
 

 

Validitas soal oleh Tim Ahli I (Drs. Teguh Supriyanto, M.Pd) 

  TELAAH SOAL PILIHAN GANDA 

 

Petunjuk 

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

Pekauman 2 Kota Tegal, berilah tanda cek (√) pada kolom yang tersedia jika butir soal sesuai dengan kriteria telaah dan tanda silang 

(x) jika tidak sesuai. 

No. Aspek yang ditelaah 
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 sesuai dengan indikator (menuntut tes 

tertulis untuk bentuk pilihan ganda 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Materi yang ditanyakan sesuai dengan 

kompetensi (urgensi, relevasi, kontinuitas, 

keterpakaian sehari-hari tinggi) 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. Pilihan jawaban homogen dan logis √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
4. Hanya ada satu kunci jawaban √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

B. Konstruksi                     
1. Pokok soal dirumuskan dengan singkat, jelas, 

dan tegas. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban 

merupakan pernyataan yang diperlukan saja 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. Pokok soal tidak memberi petunjuk kunci 

jawaban 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. Pokok soal bebas dan 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 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

5. Pilihan jawaban homogen dan logis ditinjau 

dari segi materi 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6. Gambar, grafik, tabel, diagram, atau 

sejenisnya jelas dan berfungsi 
   √      √   √  √      

7. Panjang pilihan jawaban relatif sama √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
8. Pilihan jawaban tidak menggunakan 

pernyataan "semua jawaban di atas 

salah/benar" dan sejenisnya 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9. 

 

 

 

Pilihan jawaban yang berbentuk 

angka/waktu disusun berdasarkan urutan 

besr kecilnya angka atau kronologisnya 
   √      √           

10. Butir soal tidak bergantung pada jawaban 

soal sebelumnya 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

C. Bahasa/Budaya                     
1. Menggunakan bahasa yang sesuai dengan 

kaidah bahasa Indonesia  
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Menggunakan bahasa yang komunikatif √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
3. Tidak menggunakan bahasa yang berlaku 

setempat/tabu 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. Pilihan jawaban tidak mengulang 

kata/kelompok kata yang sama, kecuali 

merupakan satu kesatuan pengertian 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No. Aspek yang ditelaah 
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 sesuai dengan indikator (menuntut tes 

tertulis untuk bentuk pilihan ganda 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Materi yang ditanyakan sesuai dengan 

kompetensi 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

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

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

B. Konstruksi                     

1. Pokok soal dirumuskan dengan singkat, jelas, 

dan tegas 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban                     

2. merupakan pernyataan yang diperlukan saja √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. Pokok soal tidak memberi petunjuk kunci 

jawaban 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. Pokok soal bebas dan pernyataan yang 

bersifat negatif ganda 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

5. Pilihan jawaban homogen dan logis ditinjau 

dari segi materi 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6. Gambar, grafik, tabel, diagram, atau 

sejenisnya jelas dan berfungsi 
   √      √   √  √      

7. Panjang pilihan jawaban relatif sama 

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

8. Pilihan jawaban tidak menggunakan 

pernyataan "semua jawaban di atas 

salah/benar" dan sejenisnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No. Aspek yang ditelaah 
Nomor Soal 

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

9. Pilihan jawaban yang berbentuk angka/waktu 

disusun berdasarkan urutan besar kecilnya 

angka atau kronologisnya 

   √      √           

10. Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal 

sebelumnya 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

C. Bahasa/Budaya √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

1. Menggunakan bahasa yang sesuai dengan 

kaidah bahasa Indonesia  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Menggunakan bahasa yang komunikatif √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. Tidak menggunakan bahasa yang tabu √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. Pilihan jawaban tidak mengulang kata/kelompok 

kata yang sama, kecuali merupakan satu kesatuan 

pengertian 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Catatan: 

1. Semua butir soal sudah valid dari segi isi dan tampangnya.    Tegal,  12 Februari  2015 

2. Soal sudah layak untuk diujicobakan      Penilai Ahli I, 

 

 

           Drs. Teguh Supriyanto, M.Pd 

           NIP. 19611018 198803 1 002 
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Validasi Soal oleh Tim Ahli II (Dewi Setiati, S. Pd) 

  TELAAH SOAL PILIHAN GANDA 

 

Petunjuk 

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

Pekauman 2 Kota Tegal, berilah tanda cek (√) pada kolom yang tersedia jika butir soal sesuai dengan kriteria telaah dan tanda silang 

(x) jika tidak sesuai. 

No. Aspek yang ditelaah 
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 sesuai dengan indikator (menuntut tes 

tertulis untuk bentuk pilihan ganda 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Materi yang ditanyakan sesuai dengan 

kompetensi (urgensi, relevasi, kontinuitas, 

keterpakaian sehari-hari tinggi) 

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

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

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

B. Konstruksi                     

1. Pokok soal dirumuskan dengan singkat, jelas, dan 

tegas 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban 

merupakan pernyataan yang diperlukan saja 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. Pokok soal tidak memberi petunjuk kunci 

jawaban 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. Pokok soal bebas dan pernyataan yang bersifat 

negatif ganda √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

5. Pilihan jawaban homogen dan logis ditinjau 

dari segi materi √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No. Aspek yang ditelaah 
Nomor Soal 

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

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

jelas dan berfungsi    √      √   √  √      

7. Panjang pilihan jawaban relatif sama √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8. Pilihan jawaban tidak menggunakan pernyataan 

"semua jawaban di atas salah/benar" dan 

sejenisnya 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9. 

 

 

 

Pilihan jawaban yang berbentuk angka/waktu 

disusun berdasarkan urutan besar kecilnya angka 

atau kronologisnya 
   √      √           

10. Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal 

sebelumnya √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

C. Bahasa/Budaya                     

1. Menggunakan bahasa yang sesuai dengan 

kaidah bahasa Indonesia  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Menggunakan bahasa yang komunikatif √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. Tidak menggunakan bahasa yang berlaku 

setempat/tabu √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. Pilihan jawaban tidak mengulang kata/kelompok 

kata yang sama, kecuali merupakan satu kesatuan 

pengertian 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No. Aspek yang ditelaah 
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 sesuai dengan indikator (menuntut tes tertulis 

untuk bentuk pilihan ganda 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Materi yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

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

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

B. Konstruksi                     

1. Pokok soal dirumuskan dengan singkat, jelas, dan 

tegas 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban 

merupakan pernyataan yang diperlukan saja 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. Pokok soal tidak memberi petunjuk kunci jawaban √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. Pokok soal bebas dan pernyataan yang bersifat 

negatif ganda 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

5. Pilihan jawaban homogen dan logis ditinjau dari 

segi materi 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

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

jelas dan berfungsi 
   √      √   √  √      

7. Panjang pilihan jawaban relatif sama 

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

8. Pilihan jawaban tidak menggunakan pernyataan 

"semua jawaban di atas salah/benar" dan 

sejenisnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No. Aspek yang ditelaah 
Nomor Soal 

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

9. Pilihan jawaban yang berbentuk angka/waktu 

disusun berdasarkan urutan besar kecilnya angka 

atau kronologisnya 

   √      √           

10. Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal 

sebelumnya 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

C. Bahasa/Budaya √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

1. Menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah 

bahasa Indonesia  
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Menggunakan bahasa yang komunikatif √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. Tidak menggunakan bahasa yang tabu √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. Pilihan jawaban tidak mengulang kata/kelompok kata 

yang sama, kecuali merupakan satu kesatuan pengertian 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Catatan: 

1. Semua butir soal sudah valid dari segi tampang dan  isinya.    Tegal,  17 Februari  2015 

2. Semua soal sudah layak diujicobakan.      Penilai Ahli I, 

 

 

Dewi Setiati, S.Pd. 

             NIP- 
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Lampiran 19 

HASIL UJI VALIDITAS SOAL 

Correlations 

Nomor Soal  Skortotal Nomor Soal Skortotal 

item1 Pearson 

Correlation 
,437

*
 

Item12 Pearson 

Correlation 
,593 

Sig. (2-tailed) ,026 Sig. (2-tailed) ,001 

N 26 N 26 

item2 Pearson 

Correlation ,194 
Item13 Pearson 

Correlation ,493 

Sig. (2-tailed) ,341 Sig. (2-tailed) ,011 

N 26 N 26 

item3 Pearson 

Correlation 
,539 

item14 Pearson 

Correlation 
-,034 

Sig. (2-tailed) ,007 Sig. (2-tailed) ,870 

N 26 N 26 

item4 Pearson 

Correlation 
,401 

item15 Pearson 

Correlation 
,566 

Sig. (2-tailed) ,005 Sig. (2-tailed) ,003 

N 26 N 26 

item5 Pearson 

Correlation 
,454 

item16 Pearson 

Correlation 
,643 

Sig. (2-tailed) ,020 Sig. (2-tailed) ,000 

N 26 N 26 

item6 Pearson 

Correlation 
-,191 

item17 Pearson 

Correlation 
,453 

Sig. (2-tailed) ,351 Sig. (2-tailed) ,020 

N 
26 

N 
26 

item7 Pearson 

Correlation 
,137 

item18 Pearson 

Correlation 
,452 

Sig. (2-tailed) ,505 Sig. (2-tailed) ,021 

N 26 N 26 

Item8 Pearson 

Correlation 
-,175 

Item19 Pearson 

Correlation 
,288 

Sig. (2-tailed) ,392 Sig. (2-tailed) ,154 

N 26 N 26 

Item9 Pearson 

Correlation 
,564 

Item20 Pearson 

Correlation 
-,123 

Sig. (2-tailed) ,003 Sig. (2-tailed) ,550 

N 26 N 26 

Item10 Pearson 

Correlation 
,425 

Item21 Pearson 

Correlation 
,029 

Sig. (2-tailed) ,030 Sig. (2-tailed) ,889 

N 26 N 26 

Item11 Pearson 

Correlation 
,707 

Item22 Pearson 

Correlation 
,465 

Sig. (2-tailed) ,000 Sig. (2-tailed) ,017 

N 26 N 26 
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Correlations 

Nomor Soal  Skortotal Nomor Soal Skortotal 

Item23 Pearson 

Correlation 
,444 

Item32 Pearson 

Correlation 
,452 

Sig. (2-tailed) ,023 Sig. (2-tailed) ,021 

N 26 N 26 

item24 Pearson 

Correlation -,048 
Item33 Pearson 

Correlation -,203 

Sig. (2-tailed) ,816 Sig. (2-tailed) ,320 

N 26 N 26 

Item25 Pearson 

Correlation 
,015 

Item34 Pearson 

Correlation 
,503 

Sig. (2-tailed) ,940 Sig. (2-tailed) ,009 

N 26 N 26 

Item26 Pearson 

Correlation 
,401 

Item35 Pearson 

Correlation 
-,032 

Sig. (2-tailed) ,042 Sig. (2-tailed) ,876 

N 26 N 26 

Item27 Pearson 

Correlation 
,454 

Item36 Pearson 

Correlation 
,698 

Sig. (2-tailed) ,020 Sig. (2-tailed) ,000 

N 26 N 26 

Item28 Pearson 

Correlation 
,425 

Item37 Pearson 

Correlation 
,437 

Sig. (2-tailed) ,030 Sig. (2-tailed) ,026 

N 26 N 26 

Item29 Pearson 

Correlation 
,401 

Item38 Pearson 

Correlation 
,577 

Sig. (2-tailed) ,042 Sig. (2-tailed) ,002 

N 26 N 26 

Item30 Pearson 

Correlation 
,603 

Item39 Pearson 

Correlation 
,577 

Sig. (2-tailed) ,001 Sig. (2-tailed) ,002 

N 26 N 26 

Item31 Pearson 

Correlation 
,636 

Item40 Pearson 

Correlation 
,531 

Sig. (2-tailed) ,000 Sig. (2-tailed) ,005 

N 26 N 26 
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Lampiran  20 

 

HASIL UJI RELIABILITAS SOAL 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

item1 26.08 34.234 .381 .810 

item3 25.92 34.954 .515 .810 

item4 26.00 34.720 .354 .811 

item5 26.08 34.154 .398 .809 

item9 26.31 33.022 .503 .805 

item10 26.19 34.002 .358 .810 

item11 26.00 33.520 .679 .803 

item12 26.12 33.306 .543 .804 

item13 26.23 33.545 .428 .807 

item15 26.19 33.202 .509 .805 

item16 26.31 32.542 .590 .801 

item17 26.35 33.675 .382 .809 

item18 26.23 33.785 .384 .809 

item22 26.46 33.618 .396 .808 

item23 26.50 33.780 .375 .809 

item26 26.00 34.720 .354 .811 

item27 26.08 34.154 .398 .809 

item28 26.04 34.438 .373 .810 

item29 26.00 34.720 .354 .811 

item30 26.08 33.434 .557 .804 

item31 26.08 33.274 .593 .803 

item32 26.23 33.785 .384 .809 

item34 26.15 33.655 .443 .807 

item36 26.23 32.345 .653 .799 

item37 26.08 34.234 .381 .810 

item38 26.12 33.386 .527 .805 

item39 26.12 33.386 .527 .805 

item40 26.12 33.626 .477 .806 
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Lampiran  21 

HASIL UJI TINGKAT KESUKARAN 

 

No. Nomor Soal 
Tingkat 

Kesukaran 
Keterangan 

1 1 0,808 Mudah  

2 3 0,962 Mudah  

3 4 0,885 Mudah  

4 5 0,808 Mudah  

5 9 0,577 Sedang  

6 10 0,692 Sedang  

7 11 0,885 Mudah  

8 12 0,769 Mudah  

9 13 0,654 Sedang  

10 15 0,692 Sedang  

11 16 0,577 Sedang   

12 17 0,538 Sedang  

13 18 0,654 Sedang  

14 22 0,423 Sedang   

15 23 0,385 Sedang  

16 26 0,885 Mudah  

17 27 0,808 Mudah  

18 28 0,846 Mudah   

19 29 0,885 Mudah 

20 30 0,808 Mudah 

21 31 0,808 Mudah 

22 32 0,654 Sedang 

23 34 0,731 Mudah  

24 36 0,654 Sedang  

25 37 0,808 Mudah 

26 38 0,769 Mudah 

27 39 0,769 Mudah   

28 40 0,769 Mudah  
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Lampiran  22 

HASIL UJI DAYA BEDA 

 

No. Nomor Soal Daya Beda Keterangan 

1 1 0,23 Cukup 

2 3 0,07 Jelek  

3 4 0,23 Cukup 

4 5 0,23 Cukup 

5 9 0,38 Baik 

6 10 0,31 Cukup 

7 11 0,23 Cukup 

8 12 0,31 Cukup 

9 13 0,23 Cukup 

10 15 0,46 Baik 

11 16 0,69 Baik  

12 17 0,61 Baik  

13 18 0,23 Cukup 

14 22 0,23 Cukup  

15 23 0,31 Cukup 

16 26 0,23 Cukup 

17 27 0,23 Cukup  

18 28 0,31 Cukup  

19 29 0,07 Jelek  

20 30 0,31 Cukup  

21 31 0,23 Cukup   

22 32 0,07 Jelek  

23 34 0,23 Cukup  

24 36 0,39 Cukup  

25 37 0,46 Baik  

26 38 0,39 Cukup  

27 39 0,39 Cukup  

28 40 0.39 Cukup 
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Lampiran 23  

 

Pedoman Penelitian 

 

No Kriteria Kelompok Eksperimen Kelompok Kontrol 

1. Lokasi Penelitian   

 a. Nama Sekolah SD Negeri Pekauman 2  SD Negeri Pekauman 5 

 b. Alamat Jalan Gajah Mada no 

74A Kota Tegal 

Jalan Gajah Mada no 

74B  Kota Tegal 

2. Kemampuan Awal Rata-rata nilai ujian 

akhir semester 1= 68,3 

Rata-rata nilai ujian 

akhir semester 1= 68,8 

3. Subjek Penelitian   

 a. Populasi 26 siswa 28 siswa 

 b. Sampel 23 siswa 25 siswa 

4. Mata Pelajaran IPS IPS 

5. Materi Kegiatan Jual Beli Kegiatan Jual Beli 

6. Perlakuan Strategi Card Sort Model pembelajaran 

konvensional 

7. Instrumen Penelitian   

 a. Bentuk Soal Pilihan Ganda Pilihan Ganda 

 b. Banyak Soal 20 soal 20 soal 

 c. Banyak Alternatif 

Jawaban 

4 Pilihan 4 Pilihan 

8. Uji Coba Instrumen   

 a. Lokasi Uji Coba SD Negeri Pekauman Kulon 1 Kab. Tegal  

 b. Peserta Uji Coba Siswa kelas III berjumlah 28 siswa 

 c. Waktu Uji Coba Maret 2014 

9. Rencana Pelaksanaan 

Penelitian 

  

 a. Pertemuan I   

     1) Materi Kegitan Jual Beli di Lingkungan Rumah 

     2) Hari/Tanggal 25 Maret 2015 28 Maret 2015 

     3) Waktu 07.15 - 09.00 07.15 - 09.00 

     4) RPP Terlampir  Terlampir 

 b. Pertemuan II   

     1) Materi Kegiatan Jual Beli di Lingkungan Sekolah 

     2) Hari/Tanggal 1 April 2015 4 April 2015 

     3) Waktu 07.15 - 09.00 07.15 - 09.00 

     4) RPP Terlampir Terlampir 
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Lampiran 24 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

KELAS EKSPERIMEN PERTEMUAN 1 

Sekolah  : SDN Pekauman 2 Kota Tegal 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas/Semester  : III/2 

Alokasi waktu  : 3 X 35 Menit 

Pelaksanaan : Selasa, 25 Maret 2015 

 

A. Standar Kompetensi  

2.  Memahami jenis pekerjaan dan penggunaan uang.  

B. Kompetensi Dasar  

1.3 Memahami kegiatan jual beli di lingkungan rumah dan sekolah.  

C. Indikator  

2.3.1 Mengidentifikasi kegiatan jual beli di lingkungan rumah. 

1.3.3 Menjelaskan proses transaksi kegiatan jual beli di lingkungan rumah. 

D. Tujuan Pembelajaran  

1. Setelah melaksanakan pembelajaran dengan strategi Card Sort, siswa 

dapat menyebutkan minimal 3 tempat jual beli di lingkungan rumah 

dengan benar. 

2. Setelah melaksanakan pembelajaran dengan strategi Card Sort, siswa 

dapat menyebutkan 3 jenis pasar di lingkungan rumah dengan benar. 

3. Setelah melaksanakan pembelajaran dengan strategi Card Sort, siswa 

dapat menjelaskan proses transaksi dalam jual beli dengan benar. 

4. Setelah melaksanakan pembelajaran dengan strategi Card Sort, siswa 

dapat menyebutkan minimal 5 jenis barang dagangan yang dijualbelikan 

di lingkungan rumah dengan benar. 

 Karakter yang diharapkan: tanggung jawab, jujur, dan saling menghormati. 

E. Materi Pembelajaran 

Kegiatan jual beli di lingkungan rumah (terlampir). 
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F. Strategi dan Metode Pembelajaran 

Strategi : Card Sort 

Metode : ceramah, diskusi, dan penugasan  

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal (10 Menit) 

a. Guru mengajak semua siswa berdo‟a menurut agama dan keyakinan 

masing-masing untuk mengawali kegiatan pembelajaran. 

b. Guru melakukan presensi.  

c. Guru melakukan apersepsi berupa bertanya jawab dengan siswa 

tentang kegiatan jual beli di lingkungan rumah. Misalnya, “ siapa 

yang tahu tempat jual beli di sekitar rumahmu?” “Apa saja yang 

dijual di warung tersebut?”  

d. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. “Setelah 

pembelajaran selesai, kalian diharapkan dapat menyebutkan minimal 

3 tempat kegiatan jual beli, menyebutkan minimal 5 barang dagangan 

yang dijual belikan, dan menyebutkan 3 jenis pasar, serta menjelaskan 

proses transaksi jual beli di lingkungan rumah.” 

e. Guru menyampaikan karakter siswa yang diharapkan. 

2. Kegiatan inti (80 Menit) 

a. Eksplorasi 

1) Guru memberikan penjelasan materi kegiatan dan proses 

transaksi jual beli di lingkungan rumah. 

2) Siswa memperhatikan penjelasan materi yang disampaikan oleh 

guru. 

3) Guru menyuruh siswa untuk mempraktikkan kegiatan jual beli. 

b. Elaborasi 

1) Siswa mempraktikkan kegiatan jual beli. 

2) Setiap siswa diberikan potongan kertas yang berisi informasi atau 

contoh yang tercakup dalam satu atau lebih kategori. 

3) Guru mengumumkan kategori yang menjadi kartu judul kepada 

siswa. 
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4) Siswa berkeliling di dalam kelas untuk menemukan kartu dengan 

kategori yang sama. 

5) Siswa dengan kategori yang sama disuruh berdiskusi dan 

mempresentasikan kategori masing-masing di depan kelas. 

6) Siswa yang belum mendapat teman yang berkategori sama, 

dihukum dengan menjawab pertanyaan dari guru. 

7) Siswa melakukan kegiatan tersebut secara terus menerus sampai 

waktu yang telah ditentukan. 

c. Konfirmasi 

1) Guru memberikan poin-poin penting dari pembelajaran.  

2) Guru memberikan penghargaan bagi siswa yang berhasil dalam 

pembelajaran dengan strategi Card Sort. 

3. Kegiatan Akhir (15 Menit) 

a. Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan materi pembelajaran. 

b. Siswa mengerjakan tes formatif.  

c. Guru menganalisis hasil tes.  

d. Guru melakukan tindak lanjut kepada siswa berupa pengayaan dan 

remidial. 

e. Guru memberi motivasi kepada siswa untuk rajin belajar. 

f. Guru mengucapkan salam penutup. 

H. Media dan Sumber Bahan  

1. Media   

Kartu-kartu informasi berkategori. 

2. Sumber  

a. Silabus kelas III. 

b. Asy‟ari, Wahyudi, dan Sri Mintari. 2007. Ilmu Pengetahuan Sosial SD 

untuk Kelas III. Jakarta: Eirlangga. Hal. 89-91 

c. Nursa‟ban, Muhammad. 2007. Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD dan 

MI Kelas III. Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional. Hal. 47-51 
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d. Sunarso dan Anis Kusuma. 2007. Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD 

dan MI Kelas III. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. Hal. 77-

81  

I. Penilaian 

1. Penilaian Proses dan Hasil Belajar 

a. Penilaian Pengetahuan (Kognitif) 

1) Teknik   : tes tertulis 

2) Bentuk Instrumen : pilihan ganda 

b. Penilaian keterampilan (Psikomotorik) 

1) Teknik  : observasi  

2) Bentuk Istrumen : lembar observasi 

2. Kriteria Penilaian 

a. Penilaian Pengetahuan (Kognitif) 

 Apabila jawaban benar, maka nilai 1.  

 Apabila jawaban salah, maka nilai 0.   

Nilai Akhir :  x 100 

b. Penilaian Keterampilan (Psikomotorik) 

Rubrik Penilaian Praktek Kegiatan Jual Beli  

No Kriteria 
Skor 

4 3 2 1 

1. 
Memerankan 

Tokoh 

Siswa 

sangat 

terampil 

memerank

an tokoh 

yang 

diperankan

. 

Siswa 

terampil 

memerank

an tokoh 

yang 

diperankan

. 

Siswa 

cukup 

terampil 

memerank

an tokoh 

yang 

diperankan

. 

Siswa 

kurang 

terampil 

memerank

an tokoh 

yang 

diperankan

. 

2. 
Bahasa yang 

digunakan 

Bahasa 

yang 

digunakan 

ketika 

membeli 

atau 

menjual 

barang 

sangat 

baik. 

Bahasa 

yang 

digunakan 

ketika 

membeli 

atau 

menjual 

barang 

baik 

Bahasa 

yang 

digunakan 

ketika 

membeli 

atau 

menjual 

barang 

cukup baik  

Bahasa 

yang 

digunakan 

ketika 

membeli 

atau 

menjual 

barang 

kurang 

baik 
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No Kriteria 
Skor 

4 3 2 1 

3.  
Kelancaran 

berbicara 

Siswa 

sangat 

lancar 

berbicara 

ketika 

memerank

an tokoh. 

Siswa 

lancar 

berbicara 

ketika 

memerank

an tokoh. 

Siswa 

cukup 

lancar 

berbicara 

ketika 

memerank

an tokoh. 

Siswa 

kurang 

lancar 

berbicara 

ketika 

memerank

an tokoh. 

 

       Penilaian  :  

 

 

 

Tegal, 23 Maret 2015 

Guru Kelas III       Peneliti  

                  

Dewi Setiati, S.Pd                              Atik Nurhidayah 

 NIP._                              NIM. 1401411117 

 Mengetahui, 

                                Kepala Sekolah 

                      

                                 Suyatni, S.Pd 

                      NIP.196108171982012024 
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Materi Ajar 

A. Kegiatan Jual Beli di Lingkungan Rumah 

Setiap keluarga mempunyai kebutuhan. Kebutuhan tersebut antara 

lain adalah makanan, pakaian, dan kebutuhan hidup lainnya. Untuk 

mendapatkan semua kebutuhan kita harus berbelanja.Tempat-tempat 

perbelanjaan antara lain warung, toko, dan pasar. Di pasar banyak pedagang 

yang menjual kebutuhan sehari-hari yang kita butuhkan. Orang yang tinggal 

di dekat pasar pun dapat menambah penghasilan mereka. Misalnya, 

membuka titipan sepeda, menjual makanan dan minuman, atau menjadi kuli 

angkut barang. 

1. Macam-macam Tempat Kegiatan Jual Beli 

Tempat terjadinya kegiatan jual beli, antara lain di warung, toko-

toko, dan pasar, baik pasar tradisional maupun pasar swalayan. Berikut 

adalah tempat-tempat kegiatan jual beli di lingkungan rumah. 

a. Warung 

Warung adalah tempat untuk menjual dan membeli barang 

kebutuhan sehari-hari. Contohnya, beras, minyak, gula, kopi, teh, sayur-

sayuran, sabun, pasta gigi, sampo, dan berbagai keperluan hidup lainnya. 

Warung biasanya terdapat di rumah-rumah. Barang-barang yang dijual 

juga hanya sedikit dan harganya kadang boleh ditawar. 

b. Toko 

Barang yang dijual di toko biasanya lebih banyak daripada di 

warung. Sekarang ada toko yang khusus menjual satu macam kebutuhan 

saja. Misalnya, toko beras, sepatu, pakaian, alat listrik, dan mainan. 

Harga barang di toko sudah ditetapkan dan tidak boleh ditawar. Di toko 

kita bisa memilih barang dengan bebas dan membayar sesuai dengan 

harga yang telah ditetapkan. Untuk membeli bahan-bahan bangunan, 

orang harus pergi ke toko bahan bangunan. Di sana semua keperluan 

untuk membuat dan memperbaiki rumah tersedia. Contohnya, pasir, 

semen, paku, amplas, kayu, dan masih banyak lagi alat dan bahan 

bangunan yang dijual di sana. Selain berbagai jenis toko yang disebutkan 
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di atas, ada lagi toko yang sangat besar. Pembelinya dapat mengambil 

sendiri barang-barang yang akan dibelinya. Tempatnya juga nyaman. 

Bahkan ada tempat untuk bermain. Toko ini disebut swalayan. 

c. Pasar 

Pasar merupakan tempat berkumpulnya para penjual dan pembeli. 

Semua kebutuhan sehari-hari tersedia di pasar. Di pasar banyak terdapat 

kios-kios yang menjual berbagai macam barang. Ada kios yang khusus 

menjual sayuran, daging sapi, daging ayam, buah, sembako, dan masih 

banyak lagi barang-barang yang dijual di pasar. Di pasar kita dapat 

memilih dan menawar barang yang akan kita beli, sehingga kita dapat 

membeli kebutuhan kita dengan harga yang lebih murah. 

Syarat-syarat terjadinya pasar: 

1) Ada penjual 

2) Ada pembeli 

3) Ada barang yang diperjualbelikan 

4) Ada transaksi jual beli 

5) Ada tempat transaksi 

Pasar dapat dikelompokkan menjadi berbagai jenis. 

 Berdasarkan Bentuk Bangunan 

Berdasarkan bentuk bangunannya, pasar dibedakan menjadi pasar 

tradisional dan pasar modern. 

1)   Pasar tradisional 

Pasar sengaja dibangun untuk menampung pedagang. Di pasar 

tradisional pembeli dapat melakukan tawar-menawar harga. Sebagian 

besar bangunan pasar tradisional bersifat tidak permanen. Di pedesaan 

hanya pada hari-hari tertentu saja pasar diadakan. 

2) Pasar modern 

Pasar modern disebut juga supermarket, swalayan, department 

store, atau mal. Biasanya bangunan pasar modern bersifat permanen, 

mewah atau bertingkat. Pasar modern menjual berbagai jenis 

kebutuhan. Tersedia keperluan dapur sampai alatalat rumah tangga. 
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Barang-barang yang dijual tidak bisa ditawar. Barang di pasar modern 

sudah diberi label harga. Pada pasar jenis ini, pembeli bebas memilih. 

Mereka bebas mengambil barang yang diinginkan. Kemudian 

membawanya ke kasir untuk dibayar. 

 Berdasarkan Kegiatan 

Berdasarkan kegiatannya, pasar dapat dibedakan menjadi 

pasar nyata dan pasar tidak nyata. 

1) Pasar nyata 

Pasar nyata adalah pasar di mana para penjual dan pembeli 

bertemu langsung dan mengadakan kegiatan jual beli. Di pasar 

nyata, barang dagangan disusun dengan baik. Tujuannya supaya 

orang yang datang tertarik untuk membelinya. Contoh pasar nyata 

adalah swalayan. 

2) Pasar tidak nyata 

Pasar tidak nyata tidak menyediakan barang dagangan. Pasar 

ini hanya menyediakan contoh barangnya. Di pasar tidak nyata, 

penjual dan pembeli juga tidak perlu bertemu secara langsung. 

Tawar-menawar dapat dilakukan melalui telepon, surat atau 

internet. Bursa saham contoh jenis pasar ini. Bursa saham menjual 

surat-surat berharga. 

 Berdasarkan Jenis Barang 

Berdasarkan jenis barang yang diperdagangkan, pasar dapat 

dibedakan menjadi pasar hewan, pasar ikan, pasar loak, dan pasar  

sayur-mayur. 

1) Pasar hewan 

Pasar hewan menjual berbagai jenis hewan. Misalnya, sapi, 

kerbau, kambing, ayam, dan hewan ternak lainnya. 

2) Pasar ikan 

Pernahkah kalian pergi ke pasar ikan? Di pasar ikan kalian 

akan menemui berbagai jenis ikan. Pasar ikan adalah pasar yang 
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menjual berbagai jenis hasil tangkapan laut. Misalnya ikan pari, 

ikan tongkol, ikan bawal, dan lainlain. Banyak-banyaklah makan 

dengan lauk ikan karena ikan mengandung protein. 

3) Pasar loak 

Pasar loak adalah pasar yang menjual barang-barang bekas. 

Misalnya, baju, sepatu, barang elektronik, dan lain-lain. Biasanya 

pasar loak terdapat di kota besar. Tidak semua barang yang dijual 

berupa barang bekas. Adakalanya barang yang dijual masih bagus. 

4) Pasar buah dan sayur-mayur 

Pasar ini menyediakan buah-buahan dan sayur-mayur. Kamu 

akan menemukan berbagai jenis buah dan sayur-mayur. Sekali-kali 

berkunjunglah ke pasar buah dan sayur-mayur. Di sana buah-

buahan maupun sayur mayur masih segar. 

B. Proses Kegiatan Jual Beli 

Kegiatan jual beli dapat terjadi di mana saja. Pada sat kita membeli 

atau menjual barang, kita sudah melaksanakan kegiatan jual beli. 

1. Kegiatan jual beli di pasar 

Di pasar banyak pembeli dan penjual. Pembeli mencari barang 

yang dibutuhkan. Penjual menawarkan barang dagangannya. Harga barang 

yang dijual di pasar dapat ditawar. 

 Dalam kegiatan jual beli di pasar, penjual menawarkan harga yang 

tinggi dan pembeli berupaya mndapatkan barang dengan harga yang 

rendah. Kegiatan jual beli di pasar dapat terjadi setelah ada kesepakatan 

harga antara penjual dan pembeli. Pembeli dapat langsung membayar 

barang yang dibeli kepada pedagang. 

2. Kegiatan jual beli di swalayan 

Kegiatan jual bli di swalayan berlainan dengan kegiatan jual beli di 

pasar tradisional. Di swalayan, tidak ada tawar menawar harga antara 

pembeli dan penjual. Harga sudah ditetapkan sesuai label pada barang. 
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Pembeli tinggal mengambil barang yang hendak dibeli. Pembeli kemudian 

membayar barang yang dibelinya kepada kasir. 

3. Kegiatan jual beli di warung 

Di warung, penjual tidak menawarkan barang dagangannya. Harga 

barang di warung tidak dapat ditawar. Letak warung biasanya dekat 

dengan rumah kita. Belanja di warung sangat mudah. 

4. Kegiatan jual beli di toko 

Membeli barang di toko berbeda dengan di pasar. Harga barang di 

toko tidak dapat ditawar. Di toko penjual tidak mnawarkan barang 

dagangannya. Pembeli tinggal menyebutkan barang yang diinginkan. 

Pembeli kemudian membayar. 
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MEDIA 

Gambar tempat kegiatan jual beli di lingkungan rumah 

 

       

  Warung      Toko  

 

   

Pasar        Supermarket  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1
6
2
 

KISI-KISI SOAL FORMATIF 1 

 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Pekauman 2 Kota Tegal      Mata Pelajaran : IPS  

Kelas / semester : III/2          Alokasi waktu     : 10 menit  

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

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Soal 

Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Tingkat Kesulitan 

Mudah Sedang Sulit 

2.3 Memahami 

kegiatan 

jual beli di 

lingkungan 

rumah 

dan sekolah. 

1. Disajikan gambar, siswa dapat menyebutkan 

tempat jual beli dari gambar tersebut. 

Pilihan 

Ganda 

C1 1 √ 

 

  

2. Siswa dapat menyebutkan barang dagangan yang 

dijualbelikan di lingkungan rumah. 

Pilihan 

Ganda 

C1 2 √ 

 

  

3. Siswa dapat menjelaskan pengertian pasar. Pilihan 

Ganda 

C2 3  √ 

 

 

4. Disajikan 5 jenis pasar, siswa dapat 

mengelompokkan pasar sesuai jenisnya.  

Pilihan 

Ganda 

C2 4  √ 

 

 

5. Siswa dapat menyebutkan kelebihan pasar 

modern. 

Pilihan 

Ganda 

C1 5  √ 

 

 

 

6. Siswa dapat menjelaskan hal-hal yang berkaitan 

dengan  pasar tradisional. 

Pilihan 

Ganda 

C2 7   √ 

 

7. Siswa dapat menjelaskan hal-hal yang berkaitan 

dengan  pasar tradisional. 

Pilihan 

Ganda 

C2 7   √ 

 



 

 

1
6
3
 

 

 

 

 

 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Soal 

Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Tingkat Kesulitan 

Mudah Sedang Sulit 

 

 

8. Siswa dapat menyebutkan barang dagangan di 

pasar tradisional. 

Pilihan 

Ganda 

C1 8  √ 

 

 

9. Siswa dapat menyebutkan kekuragan pasar 

tradisonal. 

Pilihan 

Ganda 

C1 9  √ 

 

 

10. Siswa dapat menjelaskan hal-hal yang berkaitan 

dengan pasar modern. 

Pilihan 

Ganda 

C2 10   √ 

 

Jumlah 10 10 10 3 5 2 
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Nama  : 

No. absen : 

 

Tes Formatif 1 

Sekolah   : SD Negeri Pekauman 2 Kota Tegal 

Mata Pelajaran  : IPS 

Waktu Pengerjaan  :10 Menit 

 

Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d untuk jawaban yang kamu 

anggap benar dan tepat!  

 

1. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

Kegiatan jual beli di atas merupakan kegiatan jual beli di …. 

a. koperasi    c. toko  

b. warung    d. pasar 

2. Ibu membeli barang kebutuhan sehari-hari di …. 

a. kantor pos    c. Pasar 

b. apotek     d. toko bangunan 

3. Tempat bertemunya penjual dan pembeli disebut . . . . 

a. pasar     c. Stasiun 

b. terminal    d. sekolah 

4. Perhatikan jenis-jenis pasar di bawah ini! 

1)  Loak    4) Buah dan sayuran 

2) Ikan    5) Swalayan 

3) Supermarket 

Dari kelima jenis pasar di atas, yang termasuk jenis pasar berdasarkan barang 

dagangannya yaitu…. 

a. 1, 2, dan 3    c. 1, 3, dan 4  

b. 1, 2, dan 4    d. 1, 3, dan 5 
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5. Salah satu kelebihan pasar modern yaitu …. 

a. tempat nyaman 

b. harga tidak bisa ditawar 

c. harga barang lebih mahal 

d. mutu kurang terjamin 

6. Orang yang membeli barang dagangan kepada penjual disebut . . . . 

a. penjual     c. pemilik 

b. pembeli    d. pemborong 

7. Harga barang yang dijual di pasar tradisional biasanya …. 

a. lebih mahal    c. sama seperti harga di toko 

b. tidak dapat ditawar   d. bisa ditawar 

8. Barang yang biasa dijual di pasar tradisional yaitu …. 

a. sembako    c. bahan bangunan 

b. buku tulis    d. obat-obatan 

9. Berikut ini merupakan kekurangan pasar tradisional, kecuali …. 

a. tempat kurang nyaman 

b. harga tidak bisa ditawar 

c. keamanan kurang terjamin 

d. mutu kurang terjamin 

10. Pasar yang tidak terjadi tawar menawar termasuk jenis pasar …. 

a. tradisional    c. Loak 

b. modern    d.induk 
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Kunci Jawaban Soal Formatif 1 

 

1. B 

2. C 

3. A 

4. B 

5. A 

6. B 

7. D 

8. A 

9. B 

10. B 
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SOAL PENGAYAAN 

Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar dan tepat! 

1. Tempat bertemunya penjual dan pembeli dinamakan …. 

2. Pasar yang menjual barang-barang bekas disebut pasar …. 

3. Tempat kegiatan jual beli di sekolah yaitu … dan …. 

4. Tempat menjual peralatan sekolah di lingkungan sekolah yaitu …. 

5. Tempat menjual makanan di lingkungan sekolah yaitu …. 

 

 

 

 

  SOAL REMIDIAL 

Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar dan tepat! 

1. Orang yang menjual barang dagangan disebut …. 

2. Orang yang membeli barang dagangan disebut …. 

3. Toko yang menjual kayu dan peralatan bangunan disebut toko …. 

4. Toko yang menjual buku disebut toko …. 

5. Mangga, apel, dan jeruk,bisa kita jumpai di pasar …. 
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Lampiran 25 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN PERTEMUAN 2 

Sekolah  : SDN Pekauman 2 Kota Tegal 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas/Semester  : III/2 

Alokasi waktu  : 3 X 35 Menit 

Pelaksanaan : Selasa, 1 April 2015 

  

A. Standar Kompetensi  

2. Memahami jenis pekerjaan dan penggunaan uang.  

B. Kompetensi Dasar  

1.3 Memahami kegiatan jual beli di lingkungan rumah dan sekolah.  

C. Indikator  

1.3.2 Mengidentifikasi kegiatan jual beli di lingkungan sekolah. 

2.3.4 Mengidentifikasi barang-barang kebutuhan sehari-hari. 

2.3.5 Menjelaskan cara bersaing yang sehat dalam jual beli. 

D. Tujuan Pembelajaran  

1. Setelah melaksanakan pembelajaran dengan strategi Card Sort, siswa 

dapat menyebutkan 2 tempat jual beli di lingkungan sekolah dengan 

benar. 

2. Setelah melaksanakan pembelajaran dengan strategi Card Sort, siswa 

dapat dapat menyebutkan minimal 5 barang yang dijualbelikan di 

lingkungan sekolah dengan benar. 

3. Setelah melaksanakan pembelajaran dengan strategi Card Sort, siswa 

dapat menjelaskan cara bersaing yang sehat dalam kegiatan jual beli di 

depan teman-teman. 

 Karakter yang diharapkan: tanggung jawab, jujur, dan saling 

menghormati. 
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E. Materi Pembelajaran 

Kegiatan jual beli di lingkungan sekolah, barang kebutuhan sehari-hari dan 

cara bersaing dalam jual beli (terlampir). 

F. Strategi dan Metode Pembelajaran 

Strategi : Card Sort 

Metode : ceramah, diskusi, dan penugasan 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal (10 Menit) 

a. Guru mengajak semua siswa berdo‟a menurut agama dan keyakinan 

masing-masing untuk mengawali kegiatan pembelajaran. 

b. Guru melakukan presensi.  

c. Guru melakukan apersepsi dengan melakukan tanya jawab mengenai 

materi sebelumnya. Misalnya, “minggu kemarin kita sudah belajar 

tentang kegiatan jual beli di lingkungan rumah, sekarang coba kalian 

sebutkan di mana saja tempat kegiatan jual beli di lingkungan rumah 

dan barang apa saja yang dijual belikan!” 

d. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. “Setelah 

pembelajaran selesai, kalian diharapkan dapat menyebutkan 2  tempat 

kegiatan jual beli dan menyebutkan minimal 5 barang dagangan yang 

dijual belikan di lingkungan rumah, serta cara bersaing yang sehat 

dalam kegiatan jual beli .” 

e. Guru menyampaikan karakter siswa yang diharapkan. 

2. Kegiatan inti (80 Menit) 

a. Eksplorasi 

1) Guru memberikan penjelasan materi kegiatan jual beli di 

lingkungan sekolah, barang kebutuhan sehari-hari, dan cara 

bersaing dalam kegiatan jual beli. 

2) Siswa memperhatikan penjelasan materi yang disampaikan oleh 

guru. 
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a. Elaborasi 

1) Setiap siswa diberikan potongan kertas yang berisi informasi atau 

contoh yang tercakup dalam satu atau lebih kategori. 

2) Guru mengumumkan kategori dari kartu tersebut kepada siswa. 

3) Siswa berkeliling di dalam kelas untuk menemukan kartu dengan 

kategori yang sama. 

4) Siswa dengan kategori yang sama disuruh berdiskusi dan 

mempresentasikan kategori masing-masing di depan kelas. 

5) Siswa yang belum mendapat teman yang berkategori sama, 

dihukum dengan menjawab pertanyaan dari guru. 

6) Siswa melakukan kegiatan tersebut secara terus menerus sampai 

waktu yang telah ditentukan. 

b. Konfirmasi 

1) Guru memberikan poin-poin penting dari pembelajaran.  

2) Guru memberikan penghargaan bagi siswa yang berhasil dalam 

pembelajaran dengan strategi Card Sort. 

3. Kegiatan Akhir (10 Menit) 

a. Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan materi pembelajaran. 

b. Siswa mengerjakan tes formatif.  

c. Guru menganalisis hasil tes.  

d. Guru melakukan tindak lanjut kepada siswa berupa pengayaan dan 

remidial.  

e. Guru memberi motivasi kepada siswa untuk rajin belajar. 

f. Guru mengucapkan salam penutup. 

H. Media dan Sumber Bahan  

1. Media   

Kartu-kartu berisi informasi berkategori. 

2. Sumber  

a. Silabus kelas III. 
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b. Asy‟ari, Wahyudi, dan Sri Mintari. 2007. Ilmu Pengetahuan Sosial SD 

untuk Kelas III. Jakarta: Eirlangga. Hal. 92-101 

c. Nursa‟ban, Muhammad. 2007. Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD dan 

MI Kelas III. Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional. Hal. 52-8 

d. Sunarso dan Anis Kusuma. 2007. Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD 

dan MI Kelas III. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. Hal. 82-8 

I. Penilaian 

1. Penilaian Proses dan Hasil Belajar 

a. Penilaian Pengetahuan (Kognitif) 

1) Teknik   : tes tertulis 

2) Bentuk Instrumen : pilihan ganda 

b. Penilaian Sikap (Afektif) 

1) Teknik  : tes tertulis  

2) Bentuk Istrumen : angket 

2. Kriteria Penilaian 

a. Penilaian Pengetahuan (Kognitif) 

 Apabila jawaban benar, maka nilai 1.  

Apabila jawaban salah, maka nilai 0.   

Nilai Akhir :  x 100 
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b. Penilaian Sikap (Afektif) 

Pernyataan 
Skor Pilihan 

SS S TS STS 

Positif 4 3 2 1 

Negatif 1 2 3 4 

             

 

Tegal, 30 Maret 2015 

Guru Kelas III       Peneliti  

              

Dewi Setiati, S.Pd                            Atik Nurhidayah 

 NIP._                            NIM. 1401411117 

 Mengetahui, 

                                Kepala Sekolah 

                      

                                 Suyatni, S.Pd 

                      NIP.196108171982012024 
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Materi Ajar 

C.  Kegiatan Jual Beli di Lingkungan Sekolah 

Kegiatan jual beli selain yang ada di pasar, warung, dan toko seperti 

yang sudah diuraikan di atas ada juga kegiatan jual beli yang ada di sekolah. 

Kegiatan jual beli yang ada di sekolah, antara lain koperasi dan kantin 

sekolah. 

1. Koperasi Sekolah 

Di sekolah biasanya ada koperasi sekolah. Koperasi sekolah menjual 

berbagai keperluan dan perlengkapan sekolah seperti buku, pensil, penggaris, 

penghapus, dan lain-lain. Harga barang yang dijual di koperasi biasanya lebih 

murah atau sama dengan harga di pasar. Kita bisa membeli perlengkapan 

sekolah yang kita perlukan di koperasi sekolah. 

2. Kantin Sekolah 

Selain koperasi, di sekolah juga ada kantin. Kantin ini menjual berbagai 

macam makanan. Bila istirahat tiba, kita bisa membeli makanan dan minuman 

di kantin. Jadi, kita tidak perlu membeli jajanan di luar sekolah. Biasanya 

makanan atau jajanan yang dijual di kantin sekolah lebih sehat. Makanan yang 

dijual dikantin sekolah selalu di bungkus dengan plastik atau ditutupi, sehingga 

lebih terjamin kebersihannya. 

D. Barang-barang Kebutuhan Sehari-hari 

Kita hidup membutuhkan berbagai macam barang. Misalnya, 

kebutuhan untuk makan. Makan merupakan kebutuhan pokok. Kita 

memerlukan nasi yang berasal dari beras. Kita juga memerlukan sayuran, telur, 

daging, ikan, tahu, dan tempe untuk lauk pauk.Untuk membersihkan badan kita 

perlu mandi. Untuk mandi kita membutuhkan sabun, sampo, sikat gigi, dan 

pasta gigi. Sabun mandi untuk membersihkan badan. Sikat gigi dan pasta gigi 

berguna untuk membersihkan gigi dari kuman penyakit, dan sampo untuk 

mencuci rambut. 

Ibu berbelanja ke pasar. Ibu membeli kebutuhan sehari-hari. Ada beras, 

gula pasir, teh, kopi, susu, minyak goreng, telur, daging, ikan, dan sampo. Ibu 

juga membeli sayuran dan buahbuahan. Ada bayam, wortel, kacang, buncis, 
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kangkung dan terung. Ada juga buah-buahan, seperti pepaya, mangga, nanas, 

apel, dan sebagainya. Ibu juga membeli keperluan bumbu dapur, seperti garam, 

gula merah, merica, bawang putih, bawang merah, dan cabai. 

E. Cara Bersaing dalam Kegiatan Jual Beli 

Dalam kegiatan jual beli harus ada hubungan baik antara penjual 

dengan penjual, penjual dengan pembeli, serta pembeli dengan pembeli. 

Penjual yang baik, adalah penjual yang dapat melayani pembeli dengan ramah 

dan sopan. Pembeli yang baik, ialah pembeli yang menawar barang yang akan 

dibeli dengan sopan dan penawaran harga tidak terlalu rendah. 
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MEDIA 

Gambar tempat kegiatan jual beli di lingkungan sekolah 

      

                     Koperasi         Kantin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1
7
6
 

KISI-KISI SOAL FORMATIF 2 

 

Satuan Pendidikan  : SD Negeri Pekauman  2 Kota Tegal      Mata Pelajaran : IPS  

Kelas / semester : III/2          Alokasi waktu     : 10 menit  

 

 

Kompetensi Dasar Indikator Soal 
Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Tingkat Kesulitan 

Mudah Sedang Sulit 

2.3 Memahami 

kegiatan 

jual beli di 

lingkungan rumah 

dan sekolah. 

1. Disajikan 5 tempat jual beli, siswa dapat 

mengelompokkan tempat-tempat jual 

beli di lingkungan sekolah. 

Pilihan 

Ganda 

C2 1 √ 

 

  

2. Siswa dapat menyebutkan jenis  barang 

dagangan di kantin sekolah. 

Pilihan 

Ganda 

C1 2 √ 

 

  

3. Siswa dapat mengetahui sikap pedagang 

yang baik. 

Pilihan 

Ganda 

C2 3  √ 

 

 

4. Siswa dapat menjelaskan sikap pembeli 

yang baik. 

Pilihan 

Ganda 

C2 4  √ 

 

 

5. Siswa dapat menjelaskan cara bersaing 

yang sehat dalam kegiatan jual beli. 

Pilihan 

Ganda 

C2 5   √ 

 

6. Siswa dapat menjelaskan perbedaan 

proses transaksi kegiatan jual beli di 

pasar tradisional dan modern. 

Pilihan 

Ganda 

C2 6   √ 

 

7. Disajikan gambar, siswa dapat 

menyebutkan tempat jual beli gambar 

tersebut. 

Pilihan 

Ganda 

C1 7 √ 

 

  



 

 

 

1
7
7
 

 

 

Kompetensi Dasar Indikator Soal 
Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Tingkat Kesulitan 

Mudah Sedang Sulit 

 8. Siswa dapat menyebutkan barang 

kebutuhan sehari-hari. 

Pilihan 

Ganda  

C1 8  √ 

 

 

9. Siswa dapat menyebutkan hal-hal 

yang berkaitan dengan transaksi di 

lingkungan sekolah. 

Pilihan 

Ganda 

C2 9  √ 

 

 

10. Siswa dapat menjelaskan 

persaingan sehat di lingkungan 

sekolah. 

Pilihan 

Ganda 

C2 10  √ 

 

 

Total 10 10 10 10 

 

3 5 2 
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Nama  : 

No. absen : 

 

Soal Formatif 2 
Sekolah   : SD Negeri Pekauman 5 Kota Tegal 

Mata Pelajaran  : IPS 

Waktu Pengerjaan  :10 Menit 

 

Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d untuk jawaban yang kamu 

anggap benar dan tepat!  

 

1. Perhatikan tempat jual beli berikut ini! 

1) Pasar  4) Kantin 

2) Koperasi  5) Toko 

3) Warung 

Dari kelima tempat jual beli di atas, yang termasuk tempat jual beli di 

lingkungan sekolah yaitu….  

a. 1 dan 2    c. 2 dan 4 

b. 1 dan 4    d. 2 dan 5 

2. Barang yang biasanya dijualbelikan di kantin sekolah yaitu …. 

a. makanan    c. alat-alat tulis 

b. obat-obatan   d. sembako 

3. Salah satu sikap penjual yang baik yaitu…. 

a. bersikap kasar kepada pembeli 

b. menjual barang yang cacat 

c. bersikap jujur kepada pembeli 

d. menjual dengan suara yang pelan sekali 

4. Sikap seorang pembeli yang baik saat membeli yaitu …. 

a. marah-marah ketika membeli 

b. berkata dengan suara yang keras 

c. menawar dengan harga sangat rendah 

d. sopan ketika sedang membeli 
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5. Sikap yang harus dilakukan kepada sesama penjual yang sedang berjualan   

yaitu…. 

a. merendahkan barang penjual lain 

b. menghormati penjual yang dikenal 

c. berbohong kepada penjual lain 

d. saling bertoleransi dengan sesama penjual 

6. Berikut merupakan salah satu ciri transaksi jual beli di pasar modern, 

kecuali …. 

a. harga tidak bisa ditawar 

b. kita dilayani langsung oleh penjual 

c. harga ditetapkan oleh penjual 

d. kita dapat mengambil barang sendiri 

7. Perkatikan gambar di bawah ini! 

 

Gambar di atas merupakan contoh barang yang biasanya dijual di …. 

a. koperasi sekolah   c. warung 

b. kantin    d. apotek 

8. Berikut ini merupakan barang kebutuhan sehari-hari, kecuali…. 

a. makanan    c. sabun 

b. minuman    d. semen 

9. Siswa yang membeli barang di koperasi harus bersikap …. 

a. adil     c. tertutup 

b. jujur    d. bohong 

10. Berikut ini merupakan sikap penjual di kantin sekolah saat berdagang …. 

a. bohong    c. marah-marah 

b. keras    d.ramah
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Kunci Jawaban Soal Formatif 2 

1. C 

2. A 

3. C 

4. D 

5. D 

6. B 

7. A 

8. D 

9. B 

10. D 
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SOAL PENGAYAAN 

Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat dan benar! 

1. Tempat kegiatan jual beli di sekolah yaitu … dan …. 

2. Tempat menjual peralatan sekolah di lingkungan sekolah yaitu …. 

3. Tempat menjual makanan di lingkungan sekolah yaitu …. 

4. Shampo merupakan salah satu contoh kebutuhan manusia yang digunakan 

untuk …. 

5. Ketika berjualan, seorang pedagang harus bersikap …. 

 

 

 

 

  SOAL REMIDIAL 

Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar dan tepat! 

1. Tempat yang menjual alat tulis di lingkungan sekolah yaitu …. 

2. Kantin sekolah biasanya menjual barang dagangan berupa …. 

3. Tempat kegiatan jual beli di sekolah ada dua yaitu … dan …. 

4. Kantin merupakan salah satu tempat kegiatan jual beli di lingkungan …. 

5. Siswa yang membeli barang di koperasi harus bersikap…. 
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Lampiran  26 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU 

STRATEGI PEMBELAJARAN CARD SORT 

PERTEMUAN 1 

Indikator Pelaksanaan Strategi Pembelajaran Card Sort di kelas Eksperimen SD 

Negeri Pekauman 2 Kota Tegal. 

Petunjuk  

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

dilihat saat pelaksanaan. 

Indikator Skor Skor Total 

1 2 3 4 

Guru memberi siswa masing-masing kartu 

indeks. 

   √ 4 

Guru menyuruh siswa mencari siswa lain 

yang kartunya cocok atau sama. 

   √ 4 

Guru menyuruh siswa yang kartunya sama 

untuk berdiskusi. 

   √ 4 

Guru menyuruh siswa mempresentasikan 

hasil diskusi. 

   √ 4 

Guru memberikan poin-poin penting terkait 

materi/kartu. 

  √  3 

Jumlah  

 

19 

  

Observer, 

Guru kelas III 

SD Negeri Pekauman 2 

 

Dewi Setiati, S.Pd 

 NIP- 

 

 

 

 



   183 

 

 

 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU 

STRATEGI PEMBELAJARAN CARD SORT 

PERTEMUAN 2 

Indikator Pelaksanaan Strategi Pembelajaran Card Sort di kelas Eksperimen SD 

Negeri Pekauman 2 Kota Tegal. 

Petunjuk  

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

dilihat saat pelaksanaan. 

Indikator Skor Skor Total 

1 2 3 4 

Guru memberi siswa masing-masing kartu 

indeks. 

   √ 4 

Guru menyuruh siswa mencari siswa lain 

yang kartunya cocok atau sama. 

   √ 4 

Guru menyuruh siswa yang kartunya sama 

untuk berdiskusi. 

   √ 4 

Guru menyuruh siswa mempresentasikan 

hasil diskusi. 

   √ 4 

Guru memberikan poin-poin penting terkait 

materi/kartu. 

  √  3 

Jumlah  

 

19 

  

Observer, 

Guru kelas III 

SD Negeri Pekauman 2 

 

    Dewi setiati, S.Pd 

     NIP- 

 

 

 

 

DESKRIPTOR 
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DESKRIPTOR 

PEDOMAN OBSERVASI AKTIVITAS GURU 

STRATEGI PEMBELAJARAN CARD SORT 

1. Guru memberi siswa masing-masing kartu indeks. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut:  

a. Guru memberikan kartu indeks kepada siswa. 

b. Guru membimbing siswa ketika membagi kartu indeks. 

c. Guru memastikan semua siswa telah memiliki kartu indeks.  

d. Guru menjelaskan kegiatan selanjutnya setelah mendapat kartu indeks. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

2. Guru menyuruh siswa mencari siswa lain yang kartunya cocok atau sama.    

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut:  

a. Guru menjelaskan kepada siswa untuk mencari kartu yang cocok atau 

sama. 

b. Guru membimbing siswa ketika  mencari kartu yang cocok atau sama. 

c. Guru memastikan semua siswa telah menemukan siswa lain yang 

kartunya cocok atau sama. 

d. Guru memerintahkan siswa untuk bergabung dengan siswa lain yang 

kartunya cocok atau sama. 

 

 

 

 

 

3. Guru menyuruh siswa yang kartunya sama untuk berdiskusi.  

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut:  

a. Guru menjelaskan kegiatan yang dilakukan ketika diskusi. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 
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b. Guru membimbing siswa dalam melakukan diskusi. 

c. Guru menanyakan kesulitan apa yang dialami siswa. 

d. Guru mengecek hasil diskusi sebelum kelompok mempresentasikan. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

4. Guru menyuruh siswa mempresentasikan hasil diskusi. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut:  

a. Guru memastikan semua kelompok kategori sudah siap untuk 

presentasi. 

b. Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan presentasi. 

c. Guru memperhatikan siswa yang sedang presentasi. 

d. Guru membimbing siswa untuk bekerjasama ketika sedang 

prsesentasi. 

 

 

 

 

5. Guru memberikan poin-poin penting terkait materi/kartu. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut:  

a. Guru memberikan penjelasan kembali tentang materi/kartu yang telah 

dipresentasikan. 

b. Guru menjelaskan poin-poin penting dari hasil diskusi dan presentasi. 

c. Guru membenarkan apabila ada kesalahan dalam kegiatan presentasi.  

d. Guru memberikan saran kepada siswa agar dalam melakukan 

presentasi lebih baik lagi. 

 

 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 
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Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

Tingkat pelaksanaan strategi (%) =   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   187 

 

 

 

Lampiran 27 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

STRATEGI PEMBELAJARAN CARD SORT 

PERTEMUAN 1 

 

Indikator Pelaksanaan Strategi Pembelajaran Card Sort di kelas Eksperimen SD 

Negeri Pekauman 2 Kota Tegal  

Petunjuk  

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

dilihat saat pelaksanaan. 

Indikator Skor Skor Total 

1 2 3 4 

Siswa menerima kartu indeks dari guru 
 

  √  3 

Siswa mencari siswa lain yang kartunya 

cocok atau sama 

 √   2 

Siswa berdiskusi dengan siswa lain yang 

berkategori sama 

  √  3 

Siswa mempresentasikan hasil diskusi. 

 

   √ 4 

Siswa mendengarkan poin-poin penting 

terkait materi/kartu yang disampaikan oleh 

guru. 

  √  3 

Jumlah 

 

15 

  

Observer, 

Guru kelas III 

SD Negeri Pekauman 2 

 

Dewi Setiati, S.Pd 

 NIP- 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

STRATEGI PEMBELAJARAN CARD SORT 

PERTEMUAN 2 

 

Indikator Pelaksanaan Strategi Pembelajaran Card Sort di kelas Eksperimen SD 

Negeri Pekauman 2 Kota Tegal  

Petunjuk  

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

dilihat saat pelaksanaan. 

Indikator Skor Skor Total 

1 2 3 4 

Siswa menerima kartu indeks dari guru 
 

  √  3 

Siswa mencari siswa lain yang kartunya 

cocok atau sama 

  √  3 

Siswa berdiskusi dengan siswa lain yang 

berkategori sama 

  √  3 

Siswa mempresentasikan hasil diskusi. 

 

   √ 4 

Siswa mendengarkan poin-poin penting 

terkait materi/kartu yang disampaikan oleh 

guru. 

  √  3 

Jumlah 

 

16 

  

Observer, 

Guru kelas III 

SD Negeri Pekauman 2 

 

 Dewi Setiati, S.Pd 

 NIP- 
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DESKRIPTOR 

PEDOMAN OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

STRATEGI PEMBELAJARAN CARD SORT 

1. Siswa menerima kartu indeks dari guru. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut:  

a. Siswa tidak berebut ketika menerima kartu. 

b. Siswa mengamati masing-masing kartu yang sudah didapatnya. 

c. Siswa memahami isi dari kartu yang didapatnya. 

d. Siswa mendengarkan langkah selanjutnya setelah menerima kartu. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

2. Siswa mencari siswa lain yang kartunya cocok atau sama.  

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut:  

a. Siswa memperhatikan penjelasan dari guru untuk mencari kartu yang 

cocok atau sama. 

b. Siswa aktif mencari kartu indeks yang cocok atau sama dengan 

miliknya. 

c. Siswa tidak melakukan aktivitas lain selain berkeliling kelas untuk 

mencari kartu lain yang cocok atau sama. 

d. Siswa bergabung dengan siswa lain yang memiliki kartu yang cocok 

atau sama. 

 

 

 

 

 

 

 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 
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3. Siswa berdiskusi dengan siswa lain yang berkategori sama. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut:  

a. Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang kegiatan yang 

dilakukan ketika berdiskusi. 

b. Siswa berdiskusi bersama kelompoknya sesuai dengan bimbingan 

guru. 

c. Siswa tidak mengganggu kelompok lain ketika berdiskusi. 

d. Siswa berdiskusi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

4. Siswa mempresentasikan hasil diskusi. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut:  

a. Siswa membacakan hasil diskusi kelompok dengan lancar. 

b. Siswa membacakan hasil diskusi kelompok dengan suara yang jelas dan 

lantang. 

c. Siswa tidak gaduh ketika kelompok yang lain sedang presentasi. 

d. Siswa memperhatikan presentasi dari kelompok lain dengan tenang. 

 

 

 

 

5. Siswa mendengarkan poin-poin penting terkait materi/kartu yang 

disampaikan oleh guru. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut:  

a. Siswa memperhatikan penjelasan dari guru dengan sungguh-sungguh. 

b. Siswa mencatat poin-poin penting yang disampaikan oleh guru. 

c. Siswa melakukan tanya jawab tentang poin-poin yang telah 

disampaikan oleh guru. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 
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d. Siswa mendengarkan saran yang disampaikan guru tentang hasil 

diskusi dan presentasi.  

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

Tingkat pelaksanaan strategi (%) =   
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Lampiran  28 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

KELAS KONTROL PERTEMUAN 1 

Sekolah   : SDN Pekauman 5 Kota Tegal 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas/Semester  : III/2 

Alokasi waktu   : 3 X 35 Menit 

Pelaksanaan  : Sabtu, 28 Maret 2015 

 

A. Standar Kompetensi  

2. Memahami jenis pekerjaan dan penggunaan uang.  

B. Kompetensi Dasar  

2.3 Memahami kegiatan jual beli di lingkungan rumah dan sekolah.  

C. Indikator  

2.3.1 Mengidentifikasi kegiatan jual beli di lingkungan rumah. 

2.3.3 Menjelaskan proses transaksi kegiatan jual beli di lingkungan rumah. 

D. Tujuan Pembelajaran  

1. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru, siswa dapat menyebutkan 

minimal 3 tempat jual beli di lingkungan rumah dengan benar. 

2. Setelah kegiatan tanya jawab, siswa dapat menyebutkan 3 jenis pasar di 

lingkungan rumah dengan benar. 

3. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru, siswa dapat menjelaskan 

proses transaksi dalam jual beli dengan benar. 

4. Setelah kegiatan diskusi, siswa dapat menyebutkan minimal 5 jenis barang 

dagangan yang dijualbelikan di lingkungan rumah dengan benar. 

 Karakter yang diharapkan: tanggung jawab, jujur, dan saling menghormati. 

E. Materi Pembelajaran 

Kegiatan jual beli di lingkungan rumah (terlampir). 

F. Model dan Metode Pembelajaran 

Model  : konvensional 

Metode : ceramah. tanya jawab, diskusi dan penugasan. 
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G. Langkah-langkah Pembelajaran 

1.  Kegiatan Awal (10 Menit) 

a. Guru mengajak semua siswa berdo‟a menurut agama dan keyakinan 

masing-masing untuk mengawali kegiatan pembelajaran. 

b. Guru melakukan presensi.  

c. Guru melakukan apersepsi berupa bertanya jawab dengan siswa tentang 

kegiatan jual beli di lingkungan rumah. Misalnya, “ siapa yang tahu 

tempat jual beli di sekitar rumahmu?” “Apa saja yang dijual di warung 

tersebut?”  

d. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. “Setelah 

pembelajaran selesai, kalian diharapkan dapat menyebutkan minimal 3 

tempat kegiatan jual beli, menyebutkan minimal 5 barang dagangan 

yang dijual belikan, dan menyebutkan 3 jenis pasar, serta menjelaskan 

proses transaksi jual beli di lingkungan rumah.” 

e. Guru menyampaikan karakter siswa yang diharapkan. 

1. Kegiatan inti (80 Menit) 

a. Eksplorasi 

1) Guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai materi 

Kegiatan Jual Beli. 

2) Guru memberikan penjelasan materi kegiatan dan proses transaksi 

jual beli di lingkungan rumah. 

3) Siswa memperhatikan penjelasan materi yang disampaikan oleh 

guru. 

4) Guru menyuruh siswa mempraktikkan kegiatan jual beli. 

b. Elaborasi 

1) Siswa bertanya jawab dengan guru mengenai materi kegiatan jual 

beli dan proses transaksi jual beli di lingkungan rumah. 

2) Siswa disuruh mencatat materi yang sudah ditulis guru di papan 

tulis. 

3) Siswa disuruh mempraktikkan kegiatan jual beli di depan kelas. 
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4) Siswa diberi lembar kerja untuk didiskusikan secara berkelompok. 

5) Siswa berdiskusi sesuai dengan waktu yang ditentukan. 

6) Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi. 

c. Konfirmasi 

1) Guru mengonfirmasi jawaban siswa. 

2) Guru bertanya kepada siswa tentang hal-hal dari materi yang 

belum dipahami. 

3) Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk 

lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan siswa. 

2. Kegiatan Akhir (15 Menit) 

a. Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan materi pembelajaran. 

b. Siswa mengerjakan tes formatif. 

c. Guru menganalisis hasil tes formatif. 

d. Guru melakukan tindak lanjut kepada siswa berupa pengayaan dan 

remidial. 

e. Guru memberi motivasi kepada siswa untuk rajin belajar. 

f. Guru mengucapkan salam penutup. 

H. Media dan Sumber Bahan  

1. Media   

Gambar kegiatan jual beli di lingkungan rumah. 

2. Sumber  

c. Silabus kelas III. 

d. Asy‟ari, Wahyudi, dan Sri Mintari. 2007. Ilmu Pengetahuan Sosial SD 

untuk Kelas III. Jakarta: Eirlangga. Hal. 89-91 

e. Nursa‟ban, Muhammad. 2007. Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD dan 

MI Kelas III. Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional. Hal. 47-51 

f. Sunarso dan Anis Kusuma. 2007. Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD 

dan MI Kelas III. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. Hal. 77-

81 
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I. Penilaian 

1. Penilaian Proses dan Hasil Belajar 

a. Penilaian Pengetahuan (Kognitif) 

1) Teknik  : tes tertulis 

2) Bentuk Instrumen : pilihan ganda 

b. Penilaian Keterampilan (Psikomotorik) 

1. Teknik  : observasi  

2. Bentuk Istrumen : lembar observasi 

2. Kriteria Penilaian 

a. Penilaian Pengetahuan (Kognitif) 

 Apabila jawaban benar, maka nilai 1.  

 Apabila jawaban salah, maka nilai 0.   

Nilai Akhir :  x 100 

b. Penilaian Keterampilan (Psikomotorik) 

Rubrik Penilaian Praktek Kegiatan Jual Beli  

No Kriteria 
Skor 

4 3 2 1 

1. 
Memerankan 

Tokoh 

Siswa 

sangat 

terampil 

memeranka

n tokoh 

yang 

diperankan. 

 

Siswa 

terampil 

memerankan 

tokoh yang 

diperankan. 

Siswa 

cukup 

terampil 

memeranka

n tokoh 

yang 

diperankan. 

Siswa 

kurang 

terampil 

memerankan 

tokoh yang 

diperankan. 

 

 

2. 
Bahasa yang 

digunakan 

Bahasa 

yang 

digunakan 

ketika 

membeli 

atau 

menjual 

barang 

sangat baik. 

Bahasa yang 

digunakan 

ketika 

membeli 

atau menjual 

barang baik 

Bahasa 

yang 

digunakan 

ketika 

membeli 

atau 

menjual 

barang 

cukup baik  

Bahasa 

yang 

digunakan 

ketika 

membeli 

atau 

menjual 

barang 

kurang baik 
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No Kriteria 
Skor 

4 3 2 1 

3.  
Kelancaran 

berbicara 

Siswa 

sangat 

lancar 

berbicara 

ketika 

memeranka

n tokoh. 

Siswa lancar 

berbicara 

ketika 

memerankan 

tokoh. 

Siswa 

cukup 

lancar 

berbicara 

ketika 

memeranka

n tokoh. 

Siswa 

kurang 

lancar 

berbicara 

ketika 

memeranka

n tokoh. 

 

       Penilaian  :  

 

 

Tegal, 26 Maret 2015 

 

Guru Kelas III              Peneliti  

       

Tri Miftahudin, S.Pd                               Atik Nurhidayah 

 NIP._                                NIM. 1401411117 

  

 

 Mengetahui, 

                                Kepala Sekolah 

                          

                                 Sayidi, S.Pd 

                      NIP.196305031984051 006 
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Materi Ajar 

A. Kegiatan Jual Beli di Lingkungan Rumah 

Setiap keluarga mempunyai kebutuhan. Kebutuhan tersebut antara 

lain adalah makanan, pakaian, dan kebutuhan hidup lainnya. Untuk 

mendapatkan semua kebutuhan kita harus berbelanja.Tempat-tempat 

perbelanjaan antara lain warung, toko, dan pasar. Di pasar banyak pedagang 

yang menjual kebutuhan sehari-hari yang kita butuhkan. Orang yang tinggal 

di dekat pasar pun dapat menambah penghasilan mereka. Misalnya, 

membuka titipan sepeda, menjual makanan dan minuman, atau menjadi kuli 

angkut barang. 

1. Macam-macam Tempat Kegiatan Jual Beli 

Tempat terjadinya kegiatan jual beli, antara lain di warung, toko-

toko, dan pasar, baik pasar tradisional maupun pasar swalayan. Berikut 

adalah tempat-tempat kegiatan jual beli di lingkungan rumah. 

a. Warung 

Warung adalah tempat untuk menjual dan membeli barang 

kebutuhan sehari-hari. Contohnya, beras, minyak, gula, kopi, teh, sayur-

sayuran, sabun, pasta gigi, sampo, dan berbagai keperluan hidup lainnya. 

Warung biasanya terdapat di rumah-rumah. Barang-barang yang dijual 

juga hanya sedikit dan harganya kadang boleh ditawar. 

b. Toko 

Barang yang dijual di toko biasanya lebih banyak daripada di 

warung. Sekarang ada toko yang khusus menjual satu macam kebutuhan 

saja. Misalnya, toko beras, sepatu, pakaian, alat listrik, dan mainan. 

Harga barang di toko sudah ditetapkan dan tidak boleh ditawar. Di toko 

kita bisa memilih barang dengan bebas dan membayar sesuai dengan 

harga yang telah ditetapkan. Untuk membeli bahan-bahan bangunan, 

orang harus pergi ke toko bahan bangunan. Di sana semua keperluan 

untuk membuat dan memperbaiki rumah tersedia. Contohnya, pasir, 

semen, paku, amplas, kayu, dan masih banyak lagi alat dan bahan 

bangunan yang dijual di sana. Selain berbagai jenis toko yang disebutkan 
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di atas, ada lagi toko yang sangat besar. Pembelinya dapat mengambil 

sendiri barang-barang yang akan dibelinya. Tempatnya juga nyaman. 

Bahkan ada tempat untuk bermain. Toko ini disebut swalayan. 

c. Pasar 

Pasar merupakan tempat berkumpulnya para penjual dan pembeli. 

Semua kebutuhan sehari-hari tersedia di pasar. Di pasar banyak terdapat 

kios-kios yang menjual berbagai macam barang. Ada kios yang khusus 

menjual sayuran, daging sapi, daging ayam, buah, sembako, dan masih 

banyak lagi barang-barang yang dijual di pasar. Di pasar kita dapat 

memilih dan menawar barang yang akan kita beli, sehingga kita dapat 

membeli kebutuhan kita dengan harga yang lebih murah. 

Syarat-syarat terjadinya pasar: 

a. Ada penjual 

b. Ada pembeli 

c. Ada barang yang diperjualbelikan 

d. Ada transaksi jual beli 

e. Ada tempat transaksi 

Pasar dapat dikelompokkan menjadi berbagai jenis. 

a. Berdasarkan Bentuk Bangunan 

Berdasarkan bentuk bangunannya, pasar dibedakan menjadi 

pasar tradisional dan pasar modern. 

1) Pasar tradisional 

Pasar sengaja dibangun untuk menampung pedagang. Di 

pasar tradisional pembeli dapat melakukan tawar-menawar 

harga. Sebagian besar bangunan pasar tradisional bersifat tidak 

permanen. Di pedesaan hanya pada hari-hari tertentu saja pasar 

diadakan. 

2) Pasar modern 

Pasar modern disebut juga supermarket, swalayan, 

department store, atau mal. Biasanya bangunan pasar modern 

bersifat permanen, mewah atau bertingkat. Pasar modern 
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menjual berbagai jenis kebutuhan. Tersedia keperluan dapur 

sampai alatalat rumah tangga. Barang-barang yang dijual tidak 

bisa ditawar. Barang di pasar modern sudah diberi label harga. 

Pada pasar jenis ini, pembeli bebas memilih. Mereka bebas 

mengambil barang yang diinginkan. Kemudian membawanya 

ke kasir untuk dibayar. 

b. Berdasarkan Kegiatan 

Berdasarkan kegiatannya, pasar dapat dibedakan menjadi 

pasar nyata dan pasar tidak nyata. 

1) Pasar nyata 

Pasar nyata adalah pasar di mana para penjual dan 

pembeli bertemu langsung dan mengadakan kegiatan jual beli. 

Di pasar nyata, barang dagangan disusun dengan baik. 

Tujuannya supaya orang yang datang tertarik untuk 

membelinya. Contoh pasar nyata adalah swalayan. 

2) Pasar tidak nyata 

Pasar tidak nyata tidak menyediakan barang dagangan. 

Pasar ini hanya menyediakan contoh barangnya. Di pasar tidak 

nyata, penjual dan pembeli juga tidak perlu bertemu secara 

langsung. Tawar-menawar dapat dilakukan melalui telepon, 

surat atau internet. Bursa saham contoh jenis pasar ini. Bursa 

saham menjual surat-surat berharga. 

c. Berdasarkan Jenis Barang 

Berdasarkan jenis barang yang diperdagangkan, pasar dapat 

dibedakan menjadi pasar hewan, pasar ikan, pasar loak, dan pasar  

sayur-mayur. 

1) Pasar hewan 

Pasar hewan menjual berbagai jenis hewan. Misalnya, 

sapi, kerbau, kambing, ayam, dan hewan ternak lainnya. 

2) Pasar ikan 
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Pernahkah kalian pergi ke pasar ikan? Di pasar ikan kalian 

akan menemui berbagai jenis ikan. Pasar ikan adalah pasar yang 

menjual berbagai jenis hasil tangkapan laut. Misalnya ikan pari, 

ikan tongkol, ikan bawal, dan lainlain. Banyak-banyaklah 

makan dengan lauk ikan karena ikan mengandung protein. 

3) Pasar loak 

Pasar loak adalah pasar yang menjual barang-barang 

bekas. Misalnya, baju, sepatu, barang elektronik, dan lain-lain. 

Biasanya pasar loak terdapat di kota besar. Tidak semua barang 

yang dijual berupa barang bekas. Adakalanya barang yang dijual 

masih bagus. 

4) Pasar buah dan sayur-mayur 

Pasar ini menyediakan buah-buahan dan sayur-mayur. 

Kamu akan menemukan berbagai jenis buah dan sayur-mayur. 

Sekali-kali berkunjunglah ke pasar buah dan sayur-mayur. Di 

sana buah-buahan maupun sayur mayur masih segar. 

B. Proses Kegiatan Jual Beli 

Kegiatan jual beli dapat terjadi di mana saja. Pada sat kita membeli 

atau menjual barang, kita sudah melaksanakan kegiatan jual beli. 

1. Kegiatan jual beli di pasar 

Di pasar banyak pembeli dan penjual. Pembeli mencari barang 

yang dibutuhkan. Penjual menawarkan barang dagangannya. Harga barang 

yang dijual di pasar dapat ditawar. 

 Dalam kegiatan jual beli di pasar, penjual menawarkan harga yang 

tinggi dan pembeli berupaya mndapatkan barang dengan harga yang 

rendah. Kegiatan jual beli di pasar dapat terjadi setelah ada kesepakatan 

harga antara penjual dan pembeli. Pembeli dapat langsung membayar 

barang yang dibeli kepada pedagang. 

2. Kegiatan jual beli di swalayan 
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Kegiatan jual bli di swalayan berlainan dengan kegiatan jual beli di 

pasar tradisional. Di swalayan, tidak ada tawar menawar harga antara 

pembeli dan penjual. Harga sudah ditetapkan sesuai label pada barang. 

Pembeli tinggal mengambil barang yang hendak dibeli. Pembeli kemudian 

membayar barang yang dibelinya kepada kasir. 

3. Kegiatan jual beli di warung 

Di warung, penjual tidak menawarkan barang dagangannya. Harga 

barang di warung tidak dapat ditawar. Letak warung biasanya dekat 

dengan rumah kita. Belanja di warung sangat mudah. 

4. Kegiatan jual beli di toko 

Membeli barang di toko berbeda dengan di pasar. Harga barang di toko 

tidak dapat ditawar. Di toko penjual tidak mnawarkan barang 

dagangannya. Pembeli tinggal menyebutkan barang yang diinginkan. 

Pembeli kemudian membayar. 
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LEMBAR KERJA SISWA 

Nama Sekolah : SD Negeri Pekauman 5 

Kelas/Semester : III / 2 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Waktu  : 15 menit 

 

 

 

 

 

 

 

Kerjakan tugas berikut bersama teman kelompokmu dengan menjawab 

pertanyaan-pertanyaan! 

2. Sebutkan minimal 3 tampat kegiatan jual beli yang ada di lingkungan rumah 

tempat tinggalmu! 

3. Sebutkan minimal 5 barang-barang apa saja yang biasa dijualbelikan di warung 

sekitar tempat tinggalmu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama Anggota Kelompok: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  
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MEDIA 

Gambar tempat kegiatan jual beli di lingkungan rumah 

 

       

  Warung      Toko  

 

   

Pasar        Supermarket  
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KISI-KISI SOAL FORMATIF 1 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Pekauman 5 Kota Tegal      Mata Pelajaran : IPS  

Kelas / semester : III/2          Alokasi waktu     : 10 menit  

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

Kompetensi Dasar Indikator Soal 
Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Tingkat Kesulitan 

Mudah Sedang Sulit 

2.3 Memahami kegiatan 

jual beli di 

lingkungan rumah 

dan sekolah. 

1. Disajikan gambar, siswa dapat menyebutkan 

tempat jual beli dari gambar tersebut. 

Pilihan 

Ganda 

C1 1 √ 

 

  

2. Siswa dapat menyebutkan barang dagangan 

yang dijualbelikan di lingkungan rumah. 

Pilihan 

Ganda 

C1 2 √ 

 

  

3. Siswa dapat menjelaskan pengertian pasar. 

 

Pilihan 

Ganda 

C2 3  √ 

 

 

4. Disajikan 5 jenis pasar, siswa dapat 

mengelompokkan pasar sesuai jenisnya.  

Pilihan 

Ganda 

C2 4  √ 

 

 

5. Siswa dapat menyebutkan kelebihan pasar 

modern. 

Pilihan 

Ganda 

C1 5  √ 

 

 

 

6. Siswa dapat menjelaskan pengertian pembeli. Pilihan 

Ganda 

C2 6 √ 

 

  

7. Siswa dapat menjelaskan hal-hal yang 

berkaitan dengan  pasar tradisional. 

Pilihan 

Ganda 

C2 7   √ 

 

8. Siswa dapat menyebutkan barang dagangan 

di pasar tradisional. 

 

Pilihan 

Ganda 

C1 8  √ 

 

 



 

 

 

 

2
0
5
 

 

 

 

 

 

 

Kompetensi Dasar Indikator Soal 
Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Tingkat Kesulitan 

Mudah Sedang Sulit 

 9.  Siswa dapat menyebutkan kekuragan pasar 

tradisonal. 

Pilihan 

Ganda 

C1 9  √ 

 

 

10. Siswa dapat menjelaskan hal-hal yang 

berkaitan dengan pasar modern. 

Pilihan 

Ganda 

C2 10   √ 

 

Total 10 10 10 10 

 

3 5 2 
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Nama  : 

No. absen : 

 

Tes Formatif 1 

Sekolah   : SD Negeri Pekauman 5 Kota Tegal 

Mata Pelajaran  : IPS 

Waktu Pengerjaan  :10 Menit 

 

Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d untuk jawaban yang kamu 

anggap benar dan tepat!  

 

1. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

Kegiatan jual beli di atas merupakan kegiatan jual beli di …. 

a. koperasi    c. toko  

b. warung    d. pasar 

2. Ibu membeli barang kebutuhan sehari-hari di …. 

a. kantor pos    c. pasar 

b. apotek     d. toko bangunan 

3. Tempat bertemunya penjual dan pembeli disebut . . . . 

a. pasar     c. stasiun 

b. terminal    d. sekolah 

4. Perhatikan jenis-jenis pasar di bawah ini! 

1)  Loak    4) Buah dan sayuran 

2) Ikan    5) Swalayan 

3) Supermarket 

Dari kelima jenis pasar di atas, yang termasuk jenis pasar berdasarkan barang 

dagangannya yaitu…. 

a. 1, 2, dan 3    c. 1, 3, dan 4  

b. 1, 2, dan 4    d. 1, 3, dan 5 
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5. Salah satu kelebihan pasar modern yaitu …. 

a. tempat nyaman 

b. harga tidak bisa ditawar 

c. harga barang lebih mahal 

d. mutu kurang terjamin 

6. Orang yang membeli barang dagangan kepada penjual disebut . . . . 

a. penjual     c. pemilik 

b. pembeli    d. pemborong 

7.   Harga barang yang dijual di pasar tradisional biasanya …. 

a. lebih mahal    c. sama seperti harga di toko 

b. tidak dapat ditawar   d. bisa ditawar 

8. Barang yang biasa dijual di pasar tradisional yaitu …. 

a. sembako    c. bahan bangunan 

b. buku tulis    d. obat-obatan 

9. Berikut ini merupakan kekurangan pasar tradisional, kecuali …. 

a. tempat kurang nyaman 

b. harga tidak bisa ditawar 

c. keamanan kurang terjamin 

d. mutu kurang terjamin 

10. Pasar yang tidak terjadi tawar menawar termasuk jenis pasar …. 

a. tradisional    c. Loak 

b. modern    d.induk 
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Kunci Jawaban Soal Formatif 1 

 

1. B 

2. C 

3. A 

4. B 

5. A 

6. B 

7. D 

8. A 

9. B 

10. B 
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SOAL PENGAYAAN 

Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar dan tepat! 

1. Tempat bertemunya penjual dan pembeli dinamakan …. 

2. Pasar yang menjual barang-barang bekas disebut pasar …. 

3. Tempat kegiatan jual beli di sekolah yaitu … dan …. 

4. Tempat menjual peralatan sekolah di lingkungan sekolah yaitu …. 

5. Tempat menjual makanan di lingkungan sekolah yaitu …. 

 

 

 

 

  SOAL REMIDIAL 

Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar dan tepat! 

1. Orang yang menjual barang dagangan disebut …. 

2. Orang yang membeli barang dagangan disebut …. 

3. Toko yang menjual kayu dan peralatan bangunan disebut toko …. 

4. Toko yang menjual buku disebut toko …. 

5. Mangga, apel, dan jeruk,bisa kita jumpai di pasar …. 
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Lampiran 29 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

KELAS KONTROL PERTEMUAN 2 

Sekolah  : SDN Pekauman 5 Kota Tegal 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas/Semester  : III/2 

Alokasi waktu  : 3 X 35 Menit 

Pelaksanaan : Sabtu, 4 April 2015 

A. Standar Kompetensi  

2 Memahami jenis pekerjaan dan penggunaan uang.  

B. Kompetensi Dasar  

3.3 Memahami kegiatan jual beli di lingkungan rumah dan sekolah.  

C. Indikator  

2.3.2 Mengidentifikasi kegiatan jual beli di lingkungan sekolah. 

2.3.4 Mengidentifikasi barang-barang kebutuhan sehari-hari. 

2.3.5 Menjelaskan cara bersaing yang sehat dalam jual beli. 

D. Tujuan Pembelajaran  

1. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru, siswa dapat menyebutkan 2 

tempat jual beli di lingkungan sekolah dengan benar. 

2. Setelah kegiatan tanya jawab, siswa dapat menyebutkan minimal 5 barang 

yang dijualbelikan di lingkungan sekolah dengan benar. 

3. Setelah melakukan kegiatan diskusi, siswa dapat menjelaskan cara 

bersaing yang sehat dalam kegiatan jual beli di depan teman-teman. 

 Karakter yang diharapkan: tanggung jawab, jujur, dan saling 

menghormati. 

E. Materi Pembelajaran 

Kegiatan jual beli di lingkungan sekolah (terlampir). 

F. Model dan Metode Pembelajaran 

Model  : konvensional 

Metode : ceramah. tanya jawab, diskusi, dan penugasan. 
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G. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal (10 Menit) 

a. Guru mengajak semua siswa berdo‟a menurut agama dan keyakinan 

masing-masing untuk mengawali kegiatan pembelajaran. 

b. Guru melakukan presensi.  

c. Guru melakukan apersepsi dengan melakukan tanya jawab mengenai 

materi sebelumnya. Misalnya, “minggu kemarin kita sudah belajar 

tentang kegiatan jual beli di lingkungan rumah, sekarang coba kalian 

sebutkan di mana saja tempat kegiatan jual beli di lingkungan rumah 

dan barang apa saja yang dijual belikan!” 

d. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. “Setelah 

pembelajaran selesai, kalian diharapkan dapat menyebutkan 2  tempat 

kegiatan jual beli dan menyebutkan minimal 5 barang dagangan yang 

dijual belikan di lingkungan rumah, serta cara bersaing yang sehat 

dalam kegiatan jual beli .” 

e. Guru menyampaikan karakter siswa yang diharapkan. 

2. Kegiatan inti (80 Menit) 

a. Eksplorasi 

1) Guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai materi. 

2) Guru memberikan penjelasan materi tentang kegiatan jual beli di 

lingkungan sekolah, barang kebutuhan sehari-hari, dan cara 

bersaing dalam kegiatan jual beli. 

3) Siswa memperhatikan penjelasan materi yang disampaikan oleh 

guru. 

b. Elaborasi 

1) Siswa bertanya jawab dengan guru mengenai materi. 

2) Siswa disuruh mencatat materi yang sudah ditulis guru di papan 

tulis. 

3) Siswa diberi lembar kerja untuk didiskusikan secara berkelompok. 

4) Siswa berdiskusi sesuai dengan waktu yang ditentukan. 
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5) Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi. 

c. Konfirmasi 

1) Guru mengonfirmasi jawaban siswa. 

2) Guru bertanya kepada siswa tentang hal-hal dari materi yang 

belum dipahami. 

3) Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk 

lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan siswa. 

3. Kegiatan Akhir (15 Menit) 

a. Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan materi pembelajaran. 

b. Siswa mengerjakan tes formatif.  

c. Guru menganalisis hasil tes.  

d. Guru melakukan tindak lanjut kepada siswa berupa pengayaan dan 

remidial. 

e. Guru memberi motivasi kepada siswa untuk rajin belajar. 

f. Guru mengucapkan salam penutup. 

H. Media dan Sumber Bahan  

1. Media   

Gambar tempat jual beli sekolah. 

2. Sumber  

a. Silabus kelas III. 

b. Asy‟ari, Wahyudi, dan Sri Mintari. 2007. Ilmu Pengetahuan Sosial SD 

untuk Kelas III. Jakarta: Eirlangga. Hal. 92-101 

c. Nursa‟ban, Muhammad. 2007. Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD dan 

MI Kelas III. Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional. Hal. 52-8 

d. Sunarso dan Anis Kusuma. 2007. Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD dan 

MI Kelas III. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. Hal. 82-8 

I. Penilaian 

1.  Penilaian Proses dan Hasil Belajar 

a.  Penilaian Pengetahuan (Kognitif) 

1) Teknik  : tes tertulis 

2) Bentuk Instrumen : pilihan ganda 

b. Penilaian Sikap (Afektif) 
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1) Teknik  : tes tertulis  

2) Bentuk Istrumen : angket 

2. Kriteria Penilaian 

a. Penilaian Pengetahuan (Kognitif) 

 Apabila jawaban benar, maka nilai 1.  

 Apabila jawaban salah, maka nilai 0.   

Nilai Akhir :  x 100 

b. Penilaian Sikap (Afektif) 

Pernyataan 
Skor Pilihan 

SS S TS STS 

Positif 4 3 2 1 

Negatif 1 2 3 4 

  

               
 

Tegal, 2 April 2015 

Guru Kelas III              Peneliti  

         

Tri Miftahudin , S.Pd                                Atik Nurhidayah 

 NIP._                                NIM. 1401411117 

 

 Mengetahui, 

                                Kepala Sekolah 

                         

                                 Sayidi, S.Pd 

                      NIP.196305031984051 006 
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Materi Ajar 

C.  Kegiatan Jual Beli di Lingkungan Sekolah 

Kegiatan jual beli selain yang ada di pasar, warung, dan toko seperti 

yang sudah diuraikan di atas ada juga kegiatan jual beli yang ada di sekolah. 

Kegiatan jual beli yang ada di sekolah, antara lain koperasi dan kantin 

sekolah. 

1. Koperasi Sekolah 

Di sekolah biasanya ada koperasi sekolah. Koperasi sekolah menjual 

berbagai keperluan dan perlengkapan sekolah seperti buku, pensil, penggaris, 

penghapus, dan lain-lain. Harga barang yang dijual di koperasi biasanya lebih 

murah atau sama dengan harga di pasar. Kita bisa membeli perlengkapan 

sekolah yang kita perlukan di koperasi sekolah. 

2. Kantin Sekolah 

Selain koperasi, di sekolah juga ada kantin. Kantin ini menjual berbagai 

macam makanan. Bila istirahat tiba, kita bisa membeli makanan dan minuman 

di kantin. Jadi, kita tidak perlu membeli jajanan di luar sekolah. Biasanya 

makanan atau jajanan yang dijual di kantin sekolah lebih sehat. Makanan yang 

dijual dikantin sekolah selalu di bungkus dengan plastik atau ditutupi, sehingga 

lebih terjamin kebersihannya. 

D. Barang-barang Kebutuhan Sehari-hari 

Kita hidup membutuhkan berbagai macam barang. Misalnya, 

kebutuhan untuk makan. Makan merupakan kebutuhan pokok. Kita 

memerlukan nasi yang berasal dari beras. Kita juga memerlukan sayuran, telur, 

daging, ikan, tahu, dan tempe untuk lauk pauk.Untuk membersihkan badan kita 

perlu mandi. Untuk mandi kita membutuhkan sabun, sampo, sikat gigi, dan 

pasta gigi. Sabun mandi untuk membersihkan badan. Sikat gigi dan pasta gigi 

berguna untuk membersihkan gigi dari kuman penyakit, dan sampo untuk 

mencuci rambut. 

Ibu berbelanja ke pasar. Ibu membeli kebutuhan sehari-hari. Ada beras, 

gula pasir, teh, kopi, susu, minyak goreng, telur, daging, ikan, dan sampo. Ibu 

juga membeli sayuran dan buahbuahan. Ada bayam, wortel, kacang, buncis, 
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kangkung dan terung. Ada juga buah-buahan, seperti pepaya, mangga, nanas, 

apel, dan sebagainya. Ibu juga membeli keperluan bumbu dapur, seperti garam, 

gula merah, merica, bawang putih, bawang merah, dan cabai. 

E. Cara Bersaing dalam Kegiatan Jual Beli 

Dalam kegiatan jual beli harus ada hubungan baik antara penjual 

dengan penjual, penjual dengan pembeli, serta pembeli dengan pembeli. 

Penjual yang baik, adalah penjual yang dapat melayani pembeli dengan ramah 

dan sopan. Pembeli yang baik, ialah pembeli yang menawar barang yang akan 

dibeli dengan sopan dan penawaran harga tidak terlalu rendah. 
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LEMBAR KERJA SISWA 

Nama Sekolah : SD Negeri Pekauman 5 

Kelas/Semester : III / 2 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Waktu  : 15 menit 

 

 

 

 

 

 

 

Kerjakan tugas berikut bersama teman kelompokmu dengan menjawab 

pertanyaan-pertanyaan di bawah ini! 

1. Sebutkan 2 tempat kegiatan jual beli yang ada di lingkungan sekolahmu! 

2. Sebutkan minimal 5 barang-barang apa saja yang biasa dijualbelikan di 

koperasi dan kantin sekolahmu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama Anggota Kelompok: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
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MEDIA 

Gambar tempat kegiatan jual beli di lingkungan sekolah 

      

                     Koperasi         Kantin  
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KISI-KISI SOAL FORMATIF 2 

Satuan Pendidikan  : SD Negeri Pekauman 5 Kota Tegal      Mata Pelajaran : IPS  

Kelas / semester : III/2          Alokasi waktu     : 10 menit  

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

Kompetensi Dasar Indikator Soal 
Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Tingkat Kesulitan 

Mudah Sedang Sulit 

2.3 Memahami 

kegiatan 

jual beli di 

lingkungan rumah 

dan sekolah. 

1. Disajikan 5 tempat jual beli, siswa dapat 

mengelompokkan tempat-tempat jual 

beli di lingkungan sekolah. 

Pilihan 

Ganda 

C2 1 √ 

 

  

2. Siswa dapat menyebutkan jenis  barang 

dagangan di kantin sekolah. 

Pilihan 

Ganda 

C1 2 √ 

 

  

3. Siswa dapat mengetahui sikap 

pedagang yang baik. 

Pilihan 

Ganda 

C2 3  √ 

 

 

4. Siswa dapat menjelaskan sikap pembeli 

yang baik. 

Pilihan 

Ganda 

C2 4  √ 

 

 

5. Siswa dapat menjelaskan cara bersaing 

yang sehat dalam kegiatan jual beli. 

Pilihan 

Ganda 

C2 5   √ 

 

6. Siswa dapat menjelaskan perbedaan 

proses transaksi kegiatan jual beli di 

pasar tradisional dan modern. 

Pilihan 

Ganda 

C2 6   √ 

 

7. Disajikan gambar, siswa dapat 

menyebutkan tempat jual beli gambar 

tersebut. 

Pilihan 

Ganda 

C1 7 √ 

 

  



 

 

 

2
1
9
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetensi Dasar Indikator Soal 
Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Tingkat Kesulitan 

Mudah Sedang Sulit 

 8. Siswa dapat menyebutkan barang 

kebutuhan sehari-hari. 

Pilihan 

Ganda  

C1 8  √ 

 

 

9. Siswa dapat menyebutkan hal-hal yang 

berkaitan dengan transaksi di lingkungan 

sekolah. 

Pilihan 

Ganda 

C2 9  √ 

 

 

10. Siswa dapat menjelaskan persaingan 

sehat di lingkungan sekolah. 

Pilihan 

Ganda 

C2 10  √ 

 

 

Total 10 10 10 10 

 

3 5 2 
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Nama  : 

No. absen : 

 

Soal Formatif 2 
Sekolah   : SD Negeri Pekauman 5 Kota Tegal 

Mata Pelajaran  : IPS 

Waktu Pengerjaan  :10 Menit 

 

Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d untuk jawaban yang kamu 

anggap benar dan tepat!  

 

1. Perhatikan tempat jual beli berikut ini! 

1) Pasar  4) Kantin 

2) Koperasi  5) Toko 

3) Warung 

Dari kelima tempat jual beli di atas, yang termasuk tempat jual beli di 

lingkungan sekolah yaitu….  

a. 1 dan 2    c. 2 dan 4 

b. 1 dan 4    d. 2 dan 5 

2. Barang yang biasanya dijualbelikan di kantin sekolah yaitu …. 

a. makanan    c. alat-alat tulis 

b. obat-obatan   d. sembako 

3. Salah satu sikap penjual yang baik yaitu…. 

a. bersikap kasar kepada pembeli 

b. menjual barang yang cacat 

c. bersikap jujur kepada pembeli 

d. menjual dengan suara yang pelan sekali 

4. Sikap seorang pembeli yang baik saat membeli yaitu …. 

a. marah-marah ketika membeli 

b. berkata dengan suara yang keras 

c. menawar dengan harga sangat rendah 

d. sopan ketika sedang membeli 
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5. Sikap yang harus dilakukan kepada sesama penjual yang sedang berjualan 

yaitu…. 

a. merendahkan barang penjual lain 

b. menghormati penjual yang dikenal 

c. berbohong kepada penjual lain 

d. saling bertoleransi dengan sesama penjual 

6. Berikut merupakan salah satu ciri transaksi jual beli di pasar modern, 

kecuali …. 

a. harga tidak bisa ditawar 

b. kita dilayani langsung oleh penjual 

c. harga ditetapkan oleh penjual 

d. kita dapat mengambil barang sendiri 

7. Perkatikan gambar di bawah ini! 

 

Gambar di atas merupakan contoh barang yang biasanya dijual di …. 

a. koperasi sekolah   c. warung 

b. kantin    d. apotek 

8. Berikut ini merupakan barang kebutuhan sehari-hari, kecuali…. 

a. makanan    c. sabun 

b. minuman    d. semen 

9. Siswa yang membeli barang di koperasi harus bersikap …. 

a. adil    c. tertutup 

b. jujur    d. bohong 

10. Berikut ini merupakan sikap penjual di kantin sekolah saat berdagang …. 

a. bohong    c. marah-marah 

b. keras    d.ramah
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Kunci Jawaban Soal Formatif 2 

1. C 

2. A 

3. C 

4. D 

5. D 

6. B 

7. A 

8. D 

9. B 

10. D 
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SOAL PENGAYAAN 

Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat dan benar! 

1. Tempat kegiatan jual beli di sekolah yaitu … dan …. 

2. Tempat menjual peralatan sekolah di lingkungan sekolah yaitu …. 

3. Tempat menjual makanan di lingkungan sekolah yaitu …. 

4. Shampo merupakan salah satu contoh kebutuhan manusia yang digunakan 

untuk …. 

5. Ketika berjualan, seorang pedagang harus bersikap …. 

 

 

 

 

  SOAL REMIDIAL 

Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar dan tepat! 

1. Tempat yang menjual alat tulis di lingkungan sekolah yaitu …. 

2. Kantin sekolah biasanya menjual barang dagangan berupa …. 

3. Tempat kegiatan jual beli di sekolah ada dua yaitu … dan …. 

4. Kantin merupakan salah satu tempat kegiatan jual beli di lingkungan …. 

5. Siswa yang membeli barang di koperasi harus bersikap…. 
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Lampiran  30 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU 

STRATEGI PEMBELAJARAN CARD SORT 

PERTEMUAN 1 

Indikator Pelaksanaan Strategi Pembelajaran Card Sort di kelas Kontrol SD 

Negeri Pekauman 5 Kota Tegal. 

Petunjuk  

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

dilihat saat pelaksanaan. 

Indikator Ada 
Skor 

Skor Total 
1 2 3 4 

Guru memberi siswa masing-masing 

kartu indeks. 

Tidak     0 

Guru menyuruh siswa mencari siswa 

lain yang kartunya cocok atau sama. 

Tidak     0 

Guru menyuruh siswa yang kartunya 

sama untuk berdiskusi. 

Tidak     0 

Guru menyuruh siswa 

mempresentasikan hasil diskusi. 

Tidak     0 

Guru memberikan poin-poin penting 

terkait materi/kartu. 

Tidak     0 

Jumlah  

 

0 

  

Observer, 

Guru kelas III 

SD Negeri Pekauman 5 

 

Tri Miftahudin, S.Pd 

 NIP- 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU 

STRATEGI PEMBELAJARAN CARD SORT 

PERTEMUAN 2 

Indikator Pelaksanaan Strategi Pembelajaran Card Sort di kelas Kontrol SD 

Negeri Pekauman 5 Kota Tegal. 

Petunjuk  

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

dilihat saat pelaksanaan. 

Indikator Ada 
Skor 

Skor Total 
1 2 3 4 

Guru memberi siswa masing-masing 

kartu indeks. 

Tidak     0 

Guru menyuruh siswa mencari siswa 

lain yang kartunya cocok atau sama. 

Tidak     0 

Guru menyuruh siswa yang kartunya 

sama untuk berdiskusi. 

Tidak     0 

Guru menyuruh siswa 

mempresentasikan hasil diskusi. 

Tidak     0 

Guru memberikan poin-poin penting 

terkait materi/kartu. 

Tidak     0 

Jumlah  

 

0 

  

Observer, 

Guru kelas III 

SD Negeri Pekauman 5 

 

Tri Miftahudin, S.Pd 

 NIP- 
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DESKRIPTOR 

PEDOMAN OBSERVASI AKTIVITAS GURU 

STRATEGI PEMBELAJARAN CARD SORT 

1. Guru memberi siswa masing-masing kartu indeks. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut:  

a. Guru memberikan kartu indeks kepada siswa. 

b. Guru membimbing siswa ketika membagi kartu indeks. 

c. Guru memastikan semua siswa telah memiliki kartu indeks.  

d. Guru menjelaskan kegiatan selanjutnya setelah mendapat kartu indeks. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

2. Guru menyuruh siswa mencari siswa lain yang kartunya cocok atau sama. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut:  

a. Guru menjelaskan kepada siswa untuk mencari kartu yang cocok atau 

sama. 

b. Guru membimbing siswa ketika  mencari kartu yang cocok atau sama. 

c. Guru memastikan semua siswa telah menemukan siswa lain yang 

kartunya cocok atau sama. 

d. Guru memerintahkan siswa untuk bergabung dengan siswa lain yang 

kartunya cocok atau sama. 

 

 

 

 

 

3. Guru menyuruh siswa yang kartunya sama untuk berdiskusi.  

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut:  

a. Guru menjelaskan kegiatan yang dilakukan ketika diskusi. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 
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b. Guru membimbing siswa dalam melakukan diskusi. 

c. Guru menanyakan kesulitan apa yang dialami siswa. 

d. Guru mengecek hasil diskusi sebelum kelompok mempresentasikan. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

4. Guru menyuruh siswa mempresentasikan hasil diskusi. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut:  

a. Guru memastikan semua kelompok kategori sudah siap untuk 

presentasi. 

b. Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan presentasi. 

c. Guru memperhatikan siswa yang sedang presentasi. 

d. Guru membimbing siswa untuk bekerjasama ketika sedang prsesentasi. 

 

 

 

 

 

5. Guru memberikan poin-poin penting terkait materi/kartu. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut:  

a. Guru memberikan penjelasan kembali tentang materi/kartu yang telah 

dipresentasikan. 

b. Guru menjelaskan poin-poin penting dari hasil diskusi dan presentasi. 

c. Guru membenarkan apabila ada kesalahan dalam kegiatan presentasi.  

d. Guru memberikan saran kepada siswa agar dalam melakukan 

presentasi lebih baik lagi. 

 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 
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Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

Tingkat pelaksanaan strategi (%) =   
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Lampiran 31 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

STRATEGI PEMBELAJARAN CARD SORT 

PERTEMUAN 1 

 

Indikator Pelaksanaan Strategi Pembelajaran Card Sort di kelas Kontrol SD 

Negeri Pekauman 5 Kota Tegal  

Petunjuk  

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

dilihat saat pelaksanaan. 

Indikator Ada 
Skor 

Skor Total 
1 2 3 4 

Siswa menerima kartu indeks dari 

guru 

Tidak     
0 

Siswa mencari siswa lain yang 

kartunya cocok atau sama 

Tidak     
0 

Siswa berdiskusi dengan siswa lain 

yang berkategori sama 

Tidak     
0 

Siswa mempresentasikan hasil diskusi. 

 

Tidak     
0 

Siswa mendengarkan poin-poin 

penting terkait materi/kartu yang 

disampaikan oleh guru. 

Tidak     

0 

Jumlah 

 
0 

  

Observer, 

Guru kelas III 

SD Negeri Pekauman 5 

 

Tri Miftahudin, S.Pd 

 NIP- 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

STRATEGI PEMBELAJARAN CARD SORT 

PERTEMUAN 2 

 

Indikator Pelaksanaan Strategi Pembelajaran Card Sort di kelas Kontrol SD 

Negeri Pekauman 5 Kota Tegal  

Petunjuk  

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

dilihat saat pelaksanaan. 

Indikator Ada 
Skor 

Skor Total 
1 2 3 4 

Siswa menerima kartu indeks dari 

guru 

Tidak     
0 

Siswa mencari siswa lain yang 

kartunya cocok atau sama 

Tidak     
0 

Siswa berdiskusi dengan siswa lain 

yang berkategori sama 

Tidak     
0 

Siswa mempresentasikan hasil diskusi. 

 

Tidak     
0 

Siswa mendengarkan poin-poin 

penting terkait materi/kartu yang 

disampaikan oleh guru. 

Tidak     

0 

Jumlah 

 
0 

  

Observer, 

Guru kelas III 

SD Negeri Pekauman 5 

 

   Tri Miftahudin, S.Pd 

    NIP- 
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DESKRIPTOR 

PEDOMAN OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

STRATEGI PEMBELAJARAN CARD SORT 

1. Siswa menerima kartu indeks dari guru. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut:  

a. Siswa tidak berebut ketika menerima kartu. 

b. Siswa mengamati masing-masing kartu yang sudah didapatnya. 

c. Siswa memahami isi dari kartu yang didapatnya. 

d. Siswa mendengarkan langkah selanjutnya setelah menerima kartu. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

2. Siswa mencari siswa lain yang kartunya cocok atau sama.  

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut:  

a. Siswa memperhatikan penjelasan dari guru untuk mencari kartu yang 

cocok atau sama. 

b. Siswa aktif mencari kartu indeks yang cocok atau sama dengan 

miliknya. 

c. Siswa tidak melakukan aktivitas lain selain berkeliling kelas untuk 

mencari kartu lain yang cocok atau sama. 

d. Siswa bergabung dengan siswa lain yang memiliki kartu yang cocok 

atau sama. 

 

 

 

 

 

 

 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 
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3. Siswa berdiskusi dengan siswa lain yang berkategori sama. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut:  

a. Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang kegiatan yang 

dilakukan ketika berdiskusi. 

b. Siswa berdiskusi bersama kelompoknya sesuai dengan bimbingan 

guru. 

c. Siswa tidak mengganggu kelompok lain ketika berdiskusi. 

d. Siswa berdiskusi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

4. Siswa mempresentasikan hasil diskusi. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut:  

a. Siswa membacakan hasil diskusi kelompok dengan lancar. 

b. Siswa membacakan hasil diskusi kelompok dengan suara yang jelas 

dan lantang. 

c. Siswa tidak gaduh ketika kelompok yang lain sedang presentasi. 

d. Siswa memperhatikan presentasi dari kelompok lain dengan tenang. 

 

 

 

 

 

5. Siswa mendengarkan poin-poin penting terkait materi/kartu yang 

disampaikan oleh guru. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut:  

a. Siswa memperhatikan penjelasan dari guru dengan sungguh-

sungguh. 

b. Siswa mencatat poin-poin penting yang disampaikan oleh guru. 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 



233 

 

 

c. Siswa melakukan tanya jawab tentang poin-poin yang telah 

disampaikan oleh guru. 

d. Siswa mendengarkan saran yang disampaikan guru tentang hasil 

diskusi dan presentasi.  

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

Tingkat pelaksanaan strategi (%) =   
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Lampiran 32 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR NILAI TES AWAL KELAS EKSPERIMEN 

SD NEGERI PEKAUMAN 2 KOTA TEGAL 

TAHUN PELAJARAN 2014/2015 

No Nama Nilai 

1 M. Fauzan 80 

2 Rahranie Cahya A 70 

3 Destiyana Gusanti 50 

4 Muhammad Hafidt 80 

5 M. Rizky Ramadani 40 

6 Salwa Aulia Azzahra 60 

7 Farhan Zain S 85 

8 Hasbi Irwan N 55 

9 M. Yasar Hakim 65 

10 M. Wildan Abdillah 65 

11 M. Rizqi  40 

12 Nakabsya Hana Sabrina 70 

13 Nur Agustin S 60 

14 Rizqulloh Izzu Z 55 

15 Said Ridho 50 

16 Sandy Yuniar P 70 

17 Satriyo Fasabbih 65 

18 Sultan Hadi W 70 

19 Vita Aulia 65 

20 Wahyu Riski R 55 

21 Yanuar Satria P 85 

22 Febrian Eka C 55 

23 Nibras Aliah M 70 

 

 

 

 

 

PEMERINTAH KOTA TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN  

UPPD  SEKOLAH DASAR KECAMATAN TEGAL BARAT 

SD NEGERI PEKAUMAN 5 
Alamat:Jl. Gajah Mada No.72B Telp. (0283) 352923 kota Tegal Kode Pos 52113  
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Lampiran 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR NILAI TES AWAL KELAS KONTROL 

SD NEGERI PEKAUMAN 5 KOTA TEGAL 

TAHUN PELAJARAN 2014/2015 

 

No Nama Nilai 

1 Karlinda 60 

2 Fahrul Riyef 40 

3 Johan Prasetyo 45 

4 Nur Hanifah 30 

5 Nur Laela Banin 40 

6 Sabrina 45 

7 A. Nur Faizal 45 

8 A. Devan 40 

9 Amin Aziz 90 

10 Chanunah 65 

11 Gian Dwinata 70 

12 Giska Aura 55 

13 Haifah 55 

14 Ivan Dika W 55 

15 M. Faizal Fikri 50 

16 M.Syahrul S. 70 

17 M. Rizki Fairus 80 

18 Paska Riana 75 

19 Rinto Adila 35 

20 Robiatun Nafiah 50 

21 Safira Salsabila 60 

22 Sasi Diniati A 65 

23 Tamara Rosita 50 

24 Wahyu Febriyanto 65 

25 Yusuf Tri A 60 

 

PEMERINTAH KOTA TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN  

UPPD  KECAMATAN TEGAL BARAT 

SD NEGERI PEKAUMAN 02 

Jalan Gajahmada 72 A Kota Tegal Telp. (0283) 321390  
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Lampiran 34 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR NILAI TES AKHIR KELAS EKSPERIMEN 

SD NEGERI PEKAUMAN 2 KOTA TEGAL 

TAHUN PELAJARAN 2014/2015 

No Nama Nilai 

1 M. Fauzan 65 

2 Rahranie Cahya A 75 

3 Destiyana Gusanti 65 

4 Muhammad Hafidt 60 

5 M. Rizky Ramadani 75 

6 Salwa Aulia Azzahra 75 

7 Farhan Zain S 85 

8 Hasbi Irwan N 65 

9 M. Yasar Hakim 65 

10 M. Wildan Abdillah 75 

11 M. Rizqi 60 

12 Nakabsya 75 

13 Nur Agustin S 75 

14 Rizqulloh Izzu Z 85 

15 Said Ridho 75 

16 Sandy Yuniar P 95 

17 Satriyo Fasabbih 90 

18 Sultan Hadi W 80 

19 Vita Aulia 85 

20 Wahyu Riski R 60 

21 Yanuar Satria P 85 

22 Febrian Eka C 70 

23 Nibras Aliah M 75 

 

 

 

 

PEMERINTAH KOTA TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN  

UPPD  SEKOLAH DASAR KECAMATAN TEGAL BARAT 

SD NEGERI PEKAUMAN 5 
Alamat:Jl. Gajah Mada No.72B Telp. (0283) 352923 kota Tegal Kode Pos 52113  
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Lampiran 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR NILAI TES AKHIR KELAS KONTROL 

SD NEGERI PEKAUMAN 5 KOTA TEGAL 

TAHUN PELAJARAN 2014/2015 

No Nama Nilai 

1 Karlinda 70 

2 Fahrul Riyef 50 

3 Johan Prasetyo 60 

4 Nur Hanifah 70 

5 Nur Laela Banin 65 

6 Sabrina 60 

7 A. Nur Faizal 70 

8 A. Devan 70 

9 Amin Aziz 60 

10 Chanunah 60 

11 Gian Dwinata 70 

12 Giska Aura 60 

13 Haifah 65 

14 Ivan Dika W 55 

15 M. Faizal Fikri 65 

16 M.Syahrul S. 70 

17 M. Rizki Fairus 60 

18 Paska Riana 60 

19 Rinto Adila 55 

20 Robiatun Nafiah 60 

21 Safira Salsabila 60 

22 Sasi Diniati A 65 

23 Tamara Rosita 55 

24 Wahyu Febriyanto 70 

25 Yusuf Tri A 55 

 

PEMERINTAH KOTA TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN  

UPPD  KECAMATAN TEGAL BARAT 

SD NEGERI PEKAUMAN 02 

Jalan Gajahmada 72 A Kota Tegal Telp. (0283) 321390  
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Lampiran  36 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR NILAI PSIKOMOTOR KELAS EKSPERIMEN 

SD NEGERI PEKAUMAN 2 KOTA TEGAL 

TAHUN PELAJARAN 2014/2015 

No Nama 
Memerankan 

Tokoh 

Bahasa yang 

Digunakan 

Kelancaran 

Berbicara 
Nilai 

1 M. Fauzan 4 3 3 83 

2 Zahranie Cahya A 3 3 4 83 

3 Destyana Gusanti 3 3 4 83 

4 M. Hafidt 3 3 4 83 

5 M. Rizky 4 3 4 92 

6 Salwa Aulia 4 3 4 92 

7 Farhan Zain 3 4 3 83 

8 Hasbi Irwan N 4 3 3 83 

9 M. Yasar 3 4 3 83 

10 M. Wildan 4 3 3 83 

11 M. Riski 3 3 4 83 

12 Nakaesya 3 4 3 83 

13 Nur Agustin 3 4 3 83 

14 Rizqulloh 4 3 4 92 

15 Said Ridho 3 4 3 83 

16 Sandy Yuniar P 4 3 4 92 

17 Satriyo Fasabbih 4 3 3 83 

18 Sultan Hadi 4 3 3 83 

19 Vita Aulia 3 3 4 83 

20 Wahyu Riski 4 3 3 83 

21 Yanuar Satria 3 3 4 83 

22 Febrian Eka C 3 3 4 83 

23 Nibras Aliah 4 3 4 92 

 

 

 

PEMERINTAH KOTA TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN  

UPPD  KECAMATAN TEGAL BARAT 

SD NEGERI PEKAUMAN 02 

Jalan Gajahmada 72 A Kota Tegal Telp. (0283) 321390  
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Lampiran 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR NILAI PSIKOMOTOR KELAS KONTROL 

SD NEGERI PEKAUMAN 5 KOTA TEGAL 

TAHUN PELAJARAN 2014/2015 

No Nama 
Memerankan 

Tokoh 

Bahasa yang 

Digunakan 

Kelancaran 

Berbicara 
Nilai 

1 Karlinda 3 3 3 75 

2 Fahrul 3 4 3 83 

3 Johan 4 3 3 83 

4 Nur Hanifah 4 3 3 83 

5 Nur Laela 3 3 4 83 

6 Sabrina 3 4 3 83 

7 A. Nur Aizal 4 4 3 92 

8 A. Daevan 4 3 3 83 

9 Amin Aziz 3 3 4 83 

10 Chanunah 4 3 4 92 

11 Gian Dwinata 3 4 3 83 

12 Giska Aura 4 3 4 92 

13 Haifah 3 3 3 75 

14 Ivan Dika 4 3 3 83 

15 M.Faisal 4 3 4 92 

16 M. Sahrul 3 3 4 83 

17 M. Rizki .F 4 3 3 83 

18 Paska Riana 3 3 3 75 

19 Rinto Adila 3 3 4 83 

20 Robiatun N 3 4 3 83 

21 Safira S. 3 3 3 75 

22 Sisi Diniati 3 3 4 83 

23 Tamara Rosita 3 3 3 75 

24 Wahyu F. 4 3 3 83 

25 Yusuf Tri. A 4 3 3 83 

 

 

 

PEMERINTAH KOTA TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN  

UPPD  SEKOLAH DASAR KECAMATAN TEGAL BARAT 

SD NEGERI PEKAUMAN 5 
Alamat:Jl. Gajah Mada No.72B Telp. (0283) 352923 kota Tegal Kode Pos 52113  
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Lampiran 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR NILAI AFEKTIF KELAS EKSPERIMEN 

SD NEGERI PEKAUMAN 2 KOTA TEGAL 

TAHUN PELAJARAN 2014/2015 

No Nama Angka Kategori 

1 M. Fauzan 33 B+ 

2 Zahranie Cahya A 30 B 

3 Destyana Gusanti 32 B+ 

4 M. Hafidt 36 A 

5 M. Rizky 32 B+ 

6 Salwa Aulia 31 B+ 

7 Farhan Zain 31 B+ 

8 Hasbi Irwan N 30 B 

9 M. Yasar 32 B+ 

10 M. Wildan 36 A 

11 M. Riski 32 B+ 

12 Nakaesya 34 A 

13 Nur Agustin 31 B+ 

14 Rizqulloh 37 A+ 

15 Said Ridho 33 B+ 

16 Sandy Yuniar P 35 A 

17 Satriyo Fasabbih 36 A 

18 Sultan Hadi 36 A 

19 Vita Aulia 31 B+ 

20 Wahyu Riski 31 B+ 

21 Yanuar Satria 32 B+ 

22 Febrian Eka C 32 B+ 

23 Nibras Aliah 31 B+ 

 

 

 

PEMERINTAH KOTA TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN  

UPPD  KECAMATAN TEGAL BARAT 

SD NEGERI PEKAUMAN 02 

Jalan Gajahmada 72 A Kota Tegal Telp. (0283) 321390  
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Lampiran 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR NILAI AFEKTIF KELAS KONTROL 

SD NEGERI PEKAUMAN 5 KOTA TEGAL 

TAHUN PELAJARAN 2014/2015 

No Nama Angka  Kategori 

1 Karlinda 29 B 

2 Fahrul 29 B 

3 Johan 35 A 

4 Nur Hanifah 30 B 

5 Nur Laela 31 B+ 

6 Sabrina 32 B+ 

7 A. Nur Faizal 32 B+ 

8 A. Daevan 31 B+ 

9 Amin Aziz 34 A 

10 Chanunah 37 A+ 

11 Gian Dwinata 31 B+ 

12 Giska Aura 29 B 

13 Haifah 31 B+ 

14 Ivan Dika 36 A 

15 M.Faisal 30 B 

16 M. Sahrul 33 B+ 

17 M. Rizki .F 28 B 

18 Paska Riana 29 B 

19 Rinto Adila 32 B+ 

20 Robiatun N 31 B+ 

21 Safira S. 24 C+ 

22 Sisi Diniati 34 A 

23 Tamara Rosita 29 B 

24 Wahyu F. 31 B+ 

25 Yusuf Tri. A 30 B 

 

 

 

 

PEMERINTAH KOTA TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN  

UPPD  SEKOLAH DASAR KECAMATAN TEGAL BARAT 

SD NEGERI PEKAUMAN 5 
Alamat:Jl. Gajah Mada No.72B Telp. (0283) 352923 kota Tegal Kode Pos 52113  
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Lampiran 40 

 

DOKUMENTASI PROSES PEMBELAJARAN KELAS EKSPERIMEN 

 

        

     Guru menyampaikan materi  Guru mencatat materi di papan tulis 

 

 

       
 

 

          Siswa Praktek Jual Beli                             Guru Membagi Kartu Indeks 

 

      
 

 

 Siswa Mempresentasikan Kartu       Guru Memberiksn poin-poin penting 
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DOKUMENTASI PROSES PEMBELAJARAN KELAS KONTROL 

 

          
 

    Guru menyampaikan materi Guru mencatat materi di papan tulis 

 

   
 

          Siswa Praktek Jual Beli                             Siswa melakukan diskusi 

 

 

  
 

  Siswa mempresentasikan hasil diskusi 
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Lampiran 41 

SURAT-SURAT 
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