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ABSTRAK 
Ningrum, Yesi Arfian Eka. 2015. Keefektifan Strategi True or FalsE (ToF) dalam 

Pembelajaran IPS. 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 True or False 
 

IPS merupakan mata pelajaran yang dapat membekali siswa agar dapat 
berdampingan dengan masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan pembelajaran IPS, 
diperlukan strategi pembelajaran yang mampu melibatkan siswa aktif dalam 
pembelajaran. Salah satu strategi pembelajaran yang dapat mengaktifkan seluruh 
siswa, yaitu strategi True or False. True or False merupakan suatu permainan 
yang dapat melibatkan siswa, dimana siswa menentukan benar atau salah kartu 
pernyataan yang didapat. Penelitian ini bertujuan untuk menguji keefektifan 
strategi True or False dalam pembelajaran IPS materi Kegiatan Jual Beli pada 
siswa kelas III Sekolah Dasar Negeri Jatingarang 03. 

Penelitian ini menggunakan Quasi Experimental Design dengan bentuk 
nonequivalent control group design. Penelitian dilaksanakan di SDN Jatingarang 
02 dan 03 dengan populasi sejumlah 71 siswa. Pengambilan sampel menggunakan 
teknik proportionate stratified random sampling dan diperoleh sampel untuk 
kelas eksperimen sebanyak 23 siswa serta untuk kelas kontrol sebanyak 39 siswa. 
Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, wawancara, observasi, dan 
tes.  

Pengujian hipotesis pertama (uji perbedaan) menggunakan rumus 
independent samples t test, dikarenakan kedua kelompok data berdistribusi normal 
dan homogen. Hasil pengujian menunjukkan bahwa t hitung sebesar 2,641. 
Berdasarkan hasil penghitungan, dapat diketahui bahwa t hitung > t tabel (2,641 > 
1,671). Apabila mengacu pada kriteria keputusan pengujian hipotesis, maka Ho 
ditolak, sehingga dapat disimpulkan ada perbedaan yang signifikan hasil belajar 
IPS materi Kegiatan Jual Beli antara pembelajaran yang menggunakan strategi 
True or False dan yang menggunakan model konvensional. Untuk hipotesis yang 
kedua (uji keefektifan), menggunakan rumus one sample t test. Berdasarkan hasil 
pengujian menunjukkan bahwa nilai t hitung > t tabel (3,289 > 2,074). Jadi, dapat 
disimpulkan bahwa hasil belajar siswa kelas III dalam pembelajaran IPS materi 
Kegiatan Jual Beli dengan strategi True or False lebih tinggi daripada model 
konvensional. Berdasarkan hasil penelitian maka disarankan kepada guru untuk 
menerapkan strategi True or False dalam proses pembelajaran lain selain IPS. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab pendahuluan dipaparkan hal-hal yang melatarbelakangi 

dilakukannya penelitian. Bab ini membahas: (1) latar belakang masalah, (2) 

identifikasi masalah, (3) pembatasan masalah dan paradigma penelitian, (4) 

rumusan masalah, (5) tujuan penelitian, serta (6) manfaat penelitian. Berikut 

penjelasan selengkapnya.  

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak lepas dari upaya 

pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. “Dengan pendidikan, 

manusia ingin berusaha untuk meningkatkan dan mengembangkan serta 

memperbaiki nilai-nilai, hati nuraninya, perasaannya, pengetahuannya, dan 

keterampilannya” (Munib dkk, 2011: 27).  Melalui pendidikan, manusia dapat 

mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal, sehingga dapat memberi 

harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Hal ini sebagaimana yang tertuang 

dalam Bab I Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional: 

 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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Berdasarkan pengertian tersebut, pendidikan merupakan usaha sadar dan 

terencana untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam diri siswa. 

Diharapkan siswa memiliki kekuatan spiritual keagamaan, akhlak mulia, serta 

keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara. Menurut Munib dkk (2011: 29), “Pendidikan 

mengemban tugas untuk menghasilkan generasi yang baik, manusia-manusia yang 

lebih berkebudayaan, manusia sebagai individu yang memiliki kepribadian yang 

lebih baik”. 

Berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan di Indonesia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Salah 

satu usaha yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Guru bertanggung jawab untuk mengatur, mengarahkan, serta menciptakan 

suasana yang kondusif dalam pembelajaran, sehingga hasil belajar optimal. 

Suasana pembelajaran yang kondusif sangat dipengaruhi oleh kualitas guru dan 

hasilnya memungkinkan siswa semangat dalam belajar. 

Guru merupakan pendidik yang profesional, seperti tertera pada Bab XI 

Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang  Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional bahwa:  

Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas  

merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai 

hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta 

melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama 

bagi pendidik pada perguruan tinggi. 

Berdasarkan Pasal 39 tersebut, guru dituntut profesional dalam 

melaksanakan pembelajaran di kelas. Guru hendaknya menciptakan suasana 
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pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa, sehingga materi bisa 

terserap dengan baik oleh siswa. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, 

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 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. Pembelajaran 

merupakan perwujudan dari penyelenggaraan pendidikan di sekolah. 

Pembelajaran dikatakan baik apabila hasil belajar siswa baik. Pembelajaran harus 

disesuaikan dengan karakterisrik dan lingkungan siswa. Penggunaan strategi yang 

efektif sangat diperlukan agar tujuan pembelajaran bisa tercapai.  Tujuan diadakan 

proses pembelajaran yaitu diperolehnya hasil belajar pada diri siswa. Hasil belajar 

tersebut berupa perubahan perilaku yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotor. 

Dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasionl 

Pendidikan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah sudah menetapkan 

kurikulum pada jenjang dasar (sekolah dasar). Kurikulum Tingkat Satuan 
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Pendidikan (KTSP) untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada 

jenjang pendidikan dasar terdiri dari beberapa kelompok mata pelajaran, 

diantaranya kelompok mata pelajaran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Di dalam 

kelompok pelajaran tersebut, salah satunya yaitu mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial (IPS). 

IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan mulai dari 

jenjang sekolah dasar hingga menengah. Pendidikan IPS di SMU diajarkan secara 

terpisah, sedangkan di SMP  secara terkonfederasi, dan pada jenjang sekolah dasar 

secara terintegrasi (Winataputra dkk, 2012: 1.39). IPS merupakan pembelajaran 

non eksak yang mengkaji manusia dengan lingkungannya terutama lingkungan 

sosial. Menurut Susanto (2013: 148), pendidikan IPS merupakan mata pelajaran 

yang dapat memberikan wawasan pengetahuan yang luas mengenai masyarakat 

lokal maupun global sehingga mampu hidup berdampingan dengan masyarakat 

lainnya. 

Pembelajaran IPS menyajikan fakta-fakta dan konsep tentang manusia 

dengan lingkungannya yang harus dipelajari oleh siswa. Hadi (1997) dalam 

Susanto (2013: 146), menyebutkan bahwa pendidikan IPS memiliki empat tujuan, 

yaitu knowledge, skill, attitude, dan value. Knowledge, sebagai tujuan utama 

pendidikan IPS membantu siswa mengenal diri mereka sendiri dan 

lingkungannya. Skill, mecakup keterampilan berpikir (thinking skills). Attitude, 

terdiri atas tingkah laku berpikir (intellectual behavior) dan tingkah laku sosial 

(social behavior). Value, yaitu nilai yang terkandung dalam masyarakat, diperoleh 

dari lingkungan masyarakat ataupun lembaga pemerintahan. 
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Agar tujuan pembelajaran IPS dapat tercapai, strategi pembelajaran yang 

digunakan guru hendaknya dapat melibatkan siswa, sehingga siswa dapat 

memahami materi yang didapat dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari. 

Dalam prosesnya, guru kurang melibatkan siswa dan biasanya mengarahkan siswa 

untuk menghafal berbagai fakta dan konsep yang ada, sehingga hasil belajar siswa 

terbatas pada aspek kognitif. Menurut Uno dan Mohamad (2012: 75), apabila 

siswa kurang terlibat aktif dalam pembelajaran, akibatnya tingkat pemahaman 

siswa terhadap materi pelajaran rendah. Oleh karena itu, diperlukan pembelajaran 

yang inovatif yang mampu melibatkan siswa sehingga hasil belajar lebih optimal. 

Demikian halnya dalam pembelajaran IPS yang terjadi di SDN Jatingarang 

03. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 7 Januari 2015 dengan guru kelas 

III, diperoleh keterangan bahwa masih ada beberapa siswa yang kurang aktif 

dalam pembelajaran IPS. Hal ini dikarenakan pembelajaran yang diterapkan 

cenderung berpusat pada guru dan kurang melibatkan peran serta siswa, sehingga 

siswa menjadi pasif. Guru hanya menerapkan model konvensional dalam 

pembelajaran, yaitu penggunaan metode ceramah, tanya jawab, dan penugasan 

tanpa melakukan variasi strategi pembelajaran, sehingga siswa nampak jenuh dan 

bosan dalam pembelajaran.  

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa 

pembelajaran yang dilaksanakan di SDN Jatingarang 03 termasuk pembelajaran 

satu arah, hanya dari guru ke siswa. Hal ini tidak efektif dan sulit dipahami siswa, 

padahal IPS akan lebih mudah dipahami siswa apabila proses belajar yang 
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dilakukan dapat mengaktifkan siswa. Salah satu cara untuk mengaktifkan siswa 

yaitu dengan menerapkan pembelajaran aktif. 

Pembelajaran aktif merupakan suatu pembelajaran yang mengajak siswa 

untuk belajar aktif. Ketika siswa belajar aktif, berarti mereka belajar dari 

pengalamannya dan belajar memecahkan masalah yang mereka peroleh (Zaini, 

Munthe, dan Aryani, 2008: xiv). Menurut Paham Belajar Aktif yang dirumuskan 

Silberman (2013: 23), dalam pembelajaran hendaknya guru tidak hanya 

menggunakan metode ceramah melainkan guru harus melibatkan siswa dalam 

pembelajaran. Pembelajaran yang demikian, menjadikan siswa paham dan 

menguasai materi. Dengan memahami dan menguasai materi, maka siswa dapat 

menerapkan materi tersebut dalam kehidupan nyata. 

Pernyataan tersebut menjelaskan perlunya cara belajar aktif yang 

melibatkan siswa untuk turut serta dalam semua proses pembelajaran baik secara 

fisik maupun mental. Jadi, pembelajaran aktif cocok digunakan dalam 

pembelajaran IPS. Pembelajaran aktif memiliki berbagai macam strategi. Menurut 

peneliti, salah satu strategi yang cocok untuk diterapkan yaitu strategi True or 

False (ToF). Menurut Silberman (2013: 111), strategi  ToF merupakan salah satu 

strategi dalam pembelajaran aktif yang dapat menstimulasi keterlibatan siswa 

terhadap materi yang diberikan. Strategi ini mengharuskan siswa untuk lebih aktif, 

karena berusaha mencari kebenaran dari pernyataan yang diperoleh. Secara 

bergantian siswa menyampaikan pendapat “true” atau “false” suatu pernyataan 

yang diperoleh. 
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Sebelumnya,  strategi ToF telah diterapkan dalam pembelajaran oleh 

Lestari (2012) dari Universitas Negeri Malang melalui penelitian dengan judul 

“Peningkatan Hasil Belajar Matematika melalui Model Pembelajaran True or 

False pada Siswa Kelas V SDN Purworejo 01 Wates Blitar”. Hasil belajar siswa 

mengalami peningkatan pada setiap siklusnya. Persentase ketuntasan belajar pada 

siklus I sebesar 84,2% dan pada siklus II sebesar 94,7%. Berdasarkan hasil 

penelitian tersebut, dapat disimpulkan model True or False dapat meningkatkan 

hasil belajar dan karakter kerja keras pada mata pelajaran Matematika. 

Strategi ToF juga pernah diterapkan dalam pembelajaran oleh Sriwulan 

(2013) dari Universitas Bung Hatta melalui peelitian yang berjudul 

“Implementation Active Learning Strategi True or False Type Exercise By Giving 

Concept Map On Biology Learning On The First Year Students at SMP Pertiwi 1 

Padang”. Hasil penelitian menunjukkan hasil belajar kelas eksperimen lebih 

tinggi daripada kelas kontrol. Rata-rata nilai hasil belajar kelas eksperimen 

sebesar 71,45 dan kelas kontrol sebesar 41,69. Berdasarkan hasil penelitian 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa yang menggunakan 

pembelajaran dengan strategi ToF lebih tinggi daripada hasil belajar model 

konvensional. 

Strategi ToF pernah diterapkan dalam pembelajaran melalui penelitian 

oleh Afriyenita (2013) dengan judul “Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar 

Siswa Kelas V pada Pembelajaran IPA dengan Strategi Pembelajaran Aktif Tipe 

True or False di SD Kartika 1-10 Padang”. Hasil belajar siswa mengalami 

peningkatan pada setiap siklusnya. Persentase ketuntasan belajar pada siklus I 



8 

 

 

 

sebesar 60,71% dan pada siklus II sebesar 89,28%. Berdasarkan hasil penelitian 

tersebut, dapat disimpulkan strategi True or False dapat meningkatkan aktivitas 

dan hasil belajar pada mata pelajaran IPA. 

Penelitian Sari (2013) dari STKIP PGRI Sumatera Barat yang berjudul 

“Penerapan Pembelajaran Aktif Tipe True or False Statement untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Biologi Siswa Kelas VIII SMPN 36 Padang Tahun 

Pelajaran 2012/2013”. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata nilai hasil belajar 

siswa kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol, dimana rata-rata nilai 

hasil belajar siswa kelas eksperimen 70,95 dan kelas kontrol 59,62.  

Penelitian Fauziah (2013) dari UNTAN dengan judul “Peningkatan 

Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa melalui Strategi True or False Berbantuan 

Media Flash”. Hasil penelitian menunjukkan persentase aktivitas memperhatikan, 

lisan, menulis dan mental siswa dari pra siklus ke siklus I berturut-turut sebesar 

55,73%, 47,67%, 35,46%, dan 13,66%. Peningkatan aktivitas memperhatikan, 

lisan, menulis, dan mental dari siklus I ke siklus II berturut-turut sebesar 1,47%, 

12,51%, 0,22%, dan 0,95%. Peningkatan terhadap hasil belajar siswa pra siklus ke 

siklus I sebesar 35,39% dan dari siklus I ke siklus II sebesar 5,88%. Berdasarkan 

hasil penelitian tersebut, disimpulkan bahwa strategi ToF dapat meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa. 

Penelitian terdahulu, menjadi landasan peneliti untuk mengetahui 

keefektifan strategi ToF dalam pembelajaran IPS pada kelas III SDN  Jatingarang 

03. Menurut Zaini, Munthe, dan Aryani (2008: 24), strategi ToF juga dapat 

menumbuhkan kerjasama tim, berbagi pengetahuan dan belajar secara langsung. 
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Strategi ToF bersifat menyenangkan dan meningkatkan kemampuan siswa dalam 

berkompetisi secara positif dalam pembelajaran. Oleh karena itu, strategi ToF 

perlu diterapkan pada siswa kelas III SDN  Jatingarang 03 untuk meningkatkan 

hasil belajar IPS. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian eksperimen dengan judul “Keefektifan Strategi True or False (ToF) 

dalam Pembelajaran IPS pada Siswa  Kelas III SDN  Jatingarang 03 Kabupaten 

Pemalang”. 

1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat diidentifikasi beberapa 

masalah sebagai berikut: 

(1) Pembelajaran IPS yang terkadang masih bersifat konvensional.  

(2) Guru belum pernah menggunakan strategi pembelajaran true or false yang 

dapat mengaktifkan seluruh siswa dan memberikan kesempatan untuk 

bekerja sendiri dan bekerjasama dengan orang lain. 

(3) Adanya kecenderungan guru dalam mendorong siswa menguasai materi 

pelajaran dengan metode hafalan. 

(4) Sebagian siswa kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran IPS. 

Penyampaian materi secara monoton menyebabkan siswa kurang tertarik 

dalam mengikuti pembelajaran. 

1.3 Pembatasan Masalah dan Paradigma Penelitian 

Peneliti perlu menentukan pembatasan masalah dan paradigma penelitian 

untuk kefokusan penelitian dan menjelaskan hubungan antarvariabel penelitian.  
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1.3.1 Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian perlu adanya pembatasan masalah untuk menghindari 

kesalahpahaman maksud dan tujuan penelitian serta 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. 

Oleh karena itu, perlu batasan masalah untuk keefektifan dan kefokusan penelitian 

yang dilakukan. Penelitian ini menekankan pada materi “Kegiatan Jual Beli” 

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

Lingkungan Sekolah, dan Barang Kebutuhan Sehari-hari. 

1.3.2 Paradigma Penelitian 

Paradigma penelitian pada penelitian ini yaitu menggunakan paradigma 

penelitian sederhana. Menurut Sugiyono (2012: 68), paradigma penelitian yang 

diterapkan yakni paradigma sederhana, karena terdiri atas satu variabel 

independen dan dependen. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu strategi 

ToF, sedangkan variabel dependennya yaitu hasil belajar siswa. Hubungan 

antarvariabel tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 

r 

  

Bagan 1.1 Paradigma Penelitian Sederhana 

Keterangan: 

X : Strategi ToF 

Y  : Hasil belajar siswa 

(Sugiyono, 2012: 68) 

X   Y 
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1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, 

permasalahan yang hendak diselesaikan melalui penelitian ini dirumuskan sebagai 

berikut: 

(1) Apakah terdapat perbedaan  hasil belajar dalam pembelajaran IPS pada 

siswa kelas III materi Kegiatan Jual Beli antara yang mendapat 

pembelajaran dengan strategi ToF dan yang mendapat pembelajaran model 

konvensional? 

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

mendapatkan pembelajaran dengan strategi ToF lebih tinggi daripada yang 

mendapatkan pembelajaran dengan model konvensional? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini meliputi tujuan 

umum dan khusus. Tujuan-tujuan tersebut yaitu sebagai berikut: 

1.5.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran IPS 

di SDN Jatingarang 03 dan menguji penerapan strategi pembelajaran ToF pada 

mata pelajaran IPS di SDN Jatingarang 03. 

1.5.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penelitian ini yaitu untuk: 

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

Kegiatan Jual Beli antara yang mendapat pembelajaran dengan strategi 

ToF  dan yang mendapat pembelajaran model  konvensional. 
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(2) Mengetahui apakah hasil belajar IPS siswa kelas III materi Kegiatan Jual 

Beli yang mendapatkan pembelajaran dengan strategi ToF lebih tinggi 

daripada yang mendapat pembelajaran dengan model konvensional. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti diharapkan memiliki manfaat 

sebagai berikut: 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menyediakan informasi 

mengenai strategi ToF dan sebagai bahan kajian untuk penelitian pengembangan. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

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

1.6.2.1 Bagi Siswa 

Manfaat penelitian ini bagi siswa yaitu: 

(1) Meningkatnya hasil belajar IPS khususnya pada materi Kegiatan Jual Beli. 

(2) Melatih siswa untuk memecahkan masalah melalui tanya jawab secara 

individu.  

(3) Melatih siswa mengeluarkan pendapatnya. 

1.6.2.2 Bagi Guru 

 Manfaat penelitian ini bagi guru yaitu: 

(1) Menambah pengalaman guru dalam melaksanaan pembelajaran dengan 

strategi ToF. 

(2) Memotivasi untuk menerapkan strategi pembelajaran yang bervariasi 

dalam proses pembelajaran di kelas. 
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1.6.2.3 Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi 

sekolah, yaitu dalam penyelesaian permasalahan pembelajaran guna 

meningkatkan mutu pendidikan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

bahan acuan dalam pelaksanaan pembelajaran IPS pada khususnya dan mata 

pelajaran yang lain pada umumnya.  
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Pada kajian pustaka akan dijelaskan: (1) landasan teori, (2) penelitian 

terdahulu, (3) kerangka berpikir, dan (4) hipotesis penelitian.  

2.1  Landasan Teori 

Dalam landasan teori akan dibahas: (1) pengertian belajar, (2) unsur-unsur 

belajar, (3) pengertian pembelajaran, (4) hasil belajar, (5) karakteristik anak usia 

sekolah dasar, (6) pengertian IPS, (7) pembelajaran IPS di SD, (8) strategi 

pembelajaran, (9) model pembelajaran konvensional, (10) strategi pembelajaran 

aktif, (11) strategi pembelajaran True or False (ToF), dan (12) materi IPS 

Kegiatan Jual Beli. 

2.1.1 Pengertian Belajar 

Ada beberapa pandangan tentang definisi belajar. Menurut Hamalik (2011: 

154), belajar adalah perubahan tingkah laku manusia yang relatif mantap berkat 

latihan dan pengalaman dan berlangsung selama hidupnya. Sementara Gagne 

(1977) dalam Rifa‟i dan Anni (2011: 82) menyatakan bahwa belajar merupakan 

perubahan kecakapan manusia yang berlangsung selama periode waktu tertentu, 

dan perubahan tersebut tidak berasal dari proses pertumbuhan. 

Definisi lain menyatakan bahwa belajar adalah suatu usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya (Slameto, 2010: 2). Rifa‟i dan Anni (2011: 82) berpendapat 
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“belajar memegang peranan penting di dalam perkembangan, kebiasaan, sikap, 

keyakinan, tujuan, kepribadian, dan bahkan persepsi seseorang”. 

Berdasarkan pengertian belajar yang dikemukakan para ahli, dapat 

disimpulkan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku yang dapat bertahan 

relatif lama, ditandai dengan peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, 

kebiasaan, pemahaman, dan keterampilan di berbagai bidang yang terjadi akibat 

melakukan interaksi terus menerus dengan lingkungan. 

2.1.2 Unsur-unsur Belajar 

Gagne (1977) dalam Rifa‟i dan Anni (2011: 84-5) menyebutkan ”Belajar 

merupakan sebuah sistem yang di dalamnya terdapat berbagai unsur yang saling 

kait-mengkait, sehingga menghasilkan perubahan perilaku”. Beberapa unsur 

tersebut yaitu sebagai berikut: (1) Siswa memiliki organ penginderaan yang 

berfungsi untuk menangkap rangsangan; (2) Rangsangan (stimulus) adalah 

peristiwa yang dapat merangsang siswa; (3) Memori yang dimiliki siswa berisi 

berbagai kemampuan yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang 

dihasilkan dari proses belajar; dan (4) Respon merupakan suatu tindakan yang 

dihasilkan dari aktualisasi memori. Respon dari siswa tersebut diamati pada akhir 

proses belajar yang disebut dengan perubahan perilaku. 

Berdasarkan keempat unsur belajar tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

kegiatan belajar akan terjadi apabila siswa dapat menerima rangsangan (stimulus) 

yang diberikan. Stimulus tersebut disimpan di dalam memori, aktualisasi dari 

memori ditunjukkan dalam bentuk tindakan sebagai hasil dari proses belajar. Agar 

mendapatkan hasil belajar yang optimal, siswa harus memfokuskan pada stimulus 



16 

 

 

 

yang diterima dan menyimpannya ke dalam memorinya. Oleh karena itu, perlu 

ada kerjasama antara guru dan siswa dalam melaksanakan pembelajaran. 

2.1.3 Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan keseluruhan proses pendidikan di sekolah. 

Berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan pendidikan bergantung pada bagaimana 

pembelajaran yang dialami oleh siswa. Menurut Sugandi, dkk (2008: 9), 

pembelajaran adalah usaha guru untuk membentuk tingkah laku yang diinginkan 

dengan menyediakan lingkungan, agar terjadi hubungan stimulus (lingkungan) 

dengan tingkah laku sibelajar.  

Briggs (1992) dalam Rifa‟i dan Anni (2011: 193) menjelaskan bahwa 

pembelajaran adalah seperangkat peristiwa yang mempengaruhi siswa sedemikian 

rupa, sehingga siswa memperoleh kemudahan dalam berinteraksi dengan 

lingkungan. Sementara Gagne (1981) dalam Rifa‟i dan Anni (2011: 192) 

berpendapat bahwa pembelajaran merupakan serangkaian peristiwa eksternal 

siswa yang dirancang untuk mendukung peristiwa internal belajar.  

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai pembelajaran, dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan serangkaian peristiwa yang di 

dalamnya terdapat proses interaksi antara guru dan siswa, sebagai upaya yang 

dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tercapainya tujuan 

tersebut, ditandai dengan perubahan tingkah laku yang lebih baik pada diri siswa.  

2.1.4 Hasil Belajar 

Keberhasilan proses pembelajaran dapat diukur dari hasil belajar yang 

dicapai siswa. Rifa‟i dan Anni (2011: 85) memberikan pengertian bahwa hasil 

belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh siswa setelah mengalami 
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kegiatan belajar. Menurut Bloom (1956) dalam Rifa‟i dan Anni (2011: 86), hasil 

belajar mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Pengertian hasil 

belajar yang lebih luas dinyatakan oleh Hamalik (2011: 155), hasil belajar 

merupakan perubahan tingkah laku pada diri siswa, yang diamati dan diukur 

dalam bentuk perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan.  

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

perubahan perilaku kejiwaan dikarenakan proses pendidikan. Perilaku kejiwaan 

itu dibagi dalam tiga domain, yaitu: (1) Kognitif, hasil belajar kognitif adalah 

perubahan perilaku yang terjadi dalam kawasan kognitif yang mencakup enam 

aspek, yakni pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi; 

(2) Afektif, hasil belajar afektif dibagi menjadi lima tingkatan, yaitu penerimaan, 

partisipasi, penilaian, organisasi, dan internalisasi; dan (3) Psikomotorik, hasil 

belajar psikomotorik dapat diklasifikasi menjadi enam, yaitu persepsi, kesiapan, 

gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan kompleks, dan kreativitas.  

Berdasarkan berbagai pengertian tentang hasil belajar, dapat disimpulkan 

bahwa hasil belajar merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa 

setelah mengalami kegiatan belajar. Hasil belajar tersebut dapat berupa 

bertambahnya pengetahuan, berkembangnya kreativitas, ataupun sikap positif 

siswa setelah mengalami proses belajar. Dalam penelitian ini, hasil belajar 

ditekankan pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotor.  

2.1.5 Karakteristik Anak Usia Sekolah Dasar 

Seorang individu dalam hidupnya selalu berinteraksi dengan lingkungan. 

Perkembangan berlangsung terus-menerus dalam diri individu tersebut. Perubahan 

yang terjadi sejalan dengan daya pikir dan kekuatan mental yang dimilikinya. 
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Hendaknya sebelum memulai pembelajaran, seorang guru perlu memiliki 

pengetahuan tentang karakteristik siswa usia SD. Hasil dari pengetahuan tersebut 

dijadikan pedoman bagi seorang guru dalam rangka menyajikan pembelajaran. 

Pembelajaran yang baik harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman siswa 

dalam berpikir.  

Piaget (1986) dalam Soeparwoto, dkk (2007: 85) membagi perkembangan 

kognitif menjadi empat tahap, yaitu sebagai berikut:  

(1) Tahap sensomotorik (0-2 tahun), yaitu tahap dimana segala tindakan anak 

bergantung pada pengalaman inderawi.  

(2) Tahap pra-operasional (2-7 tahun), pada masa ini anak siap untuk belajar 

bahasa, membaca, dan menyanyi.  

(3) Tahap operasional konkret (7-11 tahun), pada tahap ini cara berpikir anak 

masih konkret, belum menangkap abstrak. 

(4) Tahap operasional formal (11 tahun ke atas), pada tahap ini, anak dapat 

mencapai logika dan rasio serta dapat menggunakan abstraksi. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa siswa usia SD berada 

dalam tahap operasional konkret. Pada tahap ini, anak sudah mampu 

mengoperasionalkan berbagai logika, namun masih dalam bentuk benda konkret. 

Pemikiran anak dalam tahap ini mengalami masalah untuk berpikir abstrak. Oleh 

karena itu, guru dalam menyajikan pembelajaran hendaknya menyajikan sesuatu 

yang konkret, sehingga memudahkan siswa dalam berpikir. Logika siswa 

diperoleh selain dari mendengarkan penjelalasan guru, juga dapat diperoleh dari 

melihat gambar, video, praktik atau melakukan pengamatan secara langsung di 

lapangan dan lain-lain. Berdasarkan karakteristik siswa usia SD tersebut, strategi 
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ToF cocok diterapkan dalam pembelajaran. Hal ini dikarenakan, strategi ToF 

menyajikan sesuatu yang konkret, berupa kartu yang berisi suatu pernyataan. 

Dengan kartu tersebut, siswa dapat mengkaitkan materi pelajaran dengan 

kehidupan sehari-hari. 

 

Desmita (2012: 35)  berpendapat bahwa siswa SD memiliki beberapa 

karakteristik, antara lain yaitu:  

(1) Senang bermain, anak usia SD cenderung senang bermain dan 

menghabiskan waktunya hanya untuk bermain. Oleh karena itu, guru 

dituntut untuk melaksanakan pembelajaran yang bermuatan permainan 

atau yang memungkinkan ada unsur permainan di dalamnya. 

(2) Senang bergerak, siswa usia SD dapat bertahan duduk dalam waktu yang 

tidak lama. Oleh karena itu, guru hendaknya merancang strategi 

pembelajaran yang memungkinkan siswa berpindah atau bergerak. 

(3) Senang bekerja dalam kelompok, anak usia SD senang bersosialisasi 

dengan temannya. Oleh karena itu, dalam merancang pembelajaran, guru 

hendaknya memilih strategi pembelajaran yang memungkinkan anak 

bekerja dalam kelompok. 

(4) Senang merasakan atau melakukan/memperagakan sesuatu secara langsung, 

berdasarkan teori perkembangan kognitif, anak SD memasuki tahap 

operasional konkret. Bagi anak SD, penjelasan guru tentang materi 

pelajaran akan lebih dipahami jika anak melaksanakan sendiri. Dengan 

demikian, guru hendaknya merancang strategi pembelajaran yang 

memungkinkan anak terlibat langsung dalam proses pembelajaran.  
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Berdasarkan pendapat Desmita tentang karakteristik anak usia sekolah 

dasar tersebut, guru hendaknya dapat menciptakan pembelajaran yang aktif dan 

menyenangkan, sehingga dapat mendukung proses pembelajaran, terutama 

pembelajaran IPS. Salah satu strategi pembelajaran yang dapat mengaktifkan 

siswa yaitu strategi ToF. Diharapkan dengan proses pembelajaran yang 

melibatkan siswa secara aktif dapat menjadikan pembelajaran lebih bermakna. 

2.1.6 Strategi Pembelajaran 

Briggs (1992) dalam Rifa‟i dan Anni (2011: 191) berpendapat bahwa 

pembelajaran adalah seperangkat peristiwa yang mempengaruhi siswa sedemikian 

rupa, sehingga siswa memperoleh kemudahan. Dalam pembelajaran, seorang guru 

harus mampu menarik perhatian siswa agar belajar secara optimal, sehingga hasil 

belajar akan baik. Guru sebelum memulai pembelajaran harus memiliki strategi 

dalam pembelajaran.  

Menurut Shirley (1980) dalam Abimanyu, dkk (2008: 2.2), strategi sebagai 

keputusan-keputusan bertindak untuk mencapai tujuan. Salusu (1996) dalam 

Abimanyu, dkk (2008: 2.2) berpendapat bahwa strategi sebagai seni 

menggunakan kecakapan dan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan 

melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan dan kondisi yang  paling 

menguntungkan.  

Definisi lain dikemukakan oleh Joni (1980) dalam Abimanyu, dkk (2008: 

2.3), strategi pembelajaran sebagai perbuatan guru siswa dalam mewujudkan 

kegiatan belajar mengajar yang menunjuk pada karakteristik abstrak daripada 

rentetan perbuatan guru siswa tersebut. Rifa‟i dan Anni (2011: 196) berpendapat 
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bahwa strategi pembelajaran merupakan pola umum dalam mewujudkan proses 

pembelajaran yang diyakini efektivitasnya untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Berdasarkan pengertian strategi pembelajaran tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa strategi pembelajaran adalah suatu gambaran umum yang dibuat oleh guru 

berupa kegiatan pembelajaran yang diyakini efektif untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Dalam menentukan strategi pembelajaran yang tepat, guru perlu 

mempertimbangkan tujuan, materi pembelajaran, dan karakteristik siswa. Hal ini 

dimaksudkan agar strategi yang dibuat berfungsi maksimal.   

 

2.1.7 Pembelajaran Konvensional 

Model konvensional menitikberatkan pada proses menghabiskan materi 

pelajaran. Guru hanya menyampaikan materi tanpa memperhatikan tingkat 

pemahaman siswa (Muchith, 2008: 134). Metode yang sering digunakan dalam 

pembelajaran konvensional yaitu ceramah, tanya jawab bervariasi, dan metode 

lain yang dianggap sesuai dengan karakteristik mata pelajaran. Model 

pembelajaran konvensional menghendaki pembelajaran yang berpusat pada guru. 

Pembelajaran yang berpusat pada guru merupakan pilihan bagi guru yang 

menggunakan pendekatan filsafat Realisme (Ruhimat, dkk 2011: 191). Menurut 

Ruhimat, dkk (2011: 191), pembelajaran dalam paham realisme adalah kegiatan 

guru menciptakan kondisi lingkungan dengan disiplin tertentu untuk dialami 

siswa, agar siswa menguasai pengetahuan yang esensial dan terbentuk kebiasaan-

kebiasaan, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan  alam  dan 

sosial.  
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Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran konvensional menerapkan metode yaitu ceramah, penugasan, dan 

tanya jawab yang menghendaki pembelajaran berpusat pada guru. 

2.1.8 Strategi Pembelajaran Aktif 

Zaini, Munthe, dan Aryani (2008: xiii) berasumsi bahwa siswa adalah 

orang yang sudah mampu berpikir kritis, dapat membedakan mana yang baik dan 

tidak baik untuk diri mereka, serta dapat menggunakan otak untuk belajar tanpa 

harus dipaksa. Dengan demikian, guru dituntut dapat menyampaikan 

pembelajaran dengan strategi yang menarik dan tentunya melibatkan siswa secara 

aktif. Strategi pembelajaran yang demikian umum disebut dengan strategi 

pembelajaran aktif. 

Pembelajaran aktif adalah suatu pembelajaran yang mengajak siswa untuk 

belajar secara aktif. Ketika siswa belajar dengan aktif, berarti mereka yang 

mendominasi aktivitas pembelajaran (Zaini, Munthe, dan Aryani, 2008: xiv).  

Pembelajaran aktif mengajak siswa turut serta dalam pembelajaran. Hal ini dapat 

menjadikan siswa merasakan suasana yang nyaman, sehingga hasil belajar dapat 

dimaksimalkan. 

Zaini, Munthe, dan Aryani (2008: xiv) berpandangan bahwa “belajar aktif 

adalah salah satu cara untuk mengikat informasi yang baru kemudian 

menyimpannya dalam otak”.  Menurut Paham Belajar Aktif yang dirumuskan 

Silberman (2013: 23), dalam pembelajaran hendaknya guru tidak hanya 

menggunakan metode ceramah melainkan guru harus melibatkan siswa dalam 
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pembelajaran. Pembelajaran yang demikian, menjadikan siswa paham dan 

menguasai materi. Dengan memahami dan menguasai materi, maka siswa dapat 

menerapkan materi tersebut dalam kehidupan nyata. 

Menurut Bonwell (1995) dalam Riadi (2013), pembelajaran aktif memiliki 

beberapa karakteristik sebagai berikut: (1) Penekanan proses pembelajaran bukan 

pada penyampaian informasi oleh guru, melainkan pada pengembangan 

keterampilan pemikiran analitis dan kritis terhadap materi yang dibahas; (2) Siswa 

tidak hanya mendengarkan pasif, tetapi mengerjakan  sesuatu yang berkaitan 

dengan materi; (3) Penekanan pada eksplorasi nilai-nilai dan sikap-sikap 

berkenaan dengan materi; (4) Siswa lebih banyak dituntut untuk berpikir kritis, 

menganalisis, dan melakukan evaluasi; serta (5) Pada proses pembelajaran, akan 

terjadi proses umpan balik yang lebih cepat. 

2.1.9 Strategi Pembelajaran True or False (ToF) 

True or False merupakan salah satu strategi pembelajaran aktif yang 

menstimulasikan keterlibatan siswa terhadap pembelajaran yang dilakukan guru. 

Strategi ini merupakan aktivitas kolaboratif yang dapat mengajak siswa untuk 

terlibat ke dalam pebelajaran. Selain itu, strategi ToF juga dapat menumbuhkan 

kerjasama tim, berbagi pengetahuan, dan belajar secara langsung (Zaini, Munthe, 

dan Aryani, 2008: 24).  

Jadi, strategi ToF dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam 

berkompetisi secara positif dalam pembelajaran, serta dapat mengembangkan 

kemampuan berpikir kritis siswa, dan membantu siswa mengingat konsep yang 

dipelajari. Strategi ini juga merupakan suatu strategi  pembelajaran yang dapat 

digunakan guru untuk mengubah suasana pembelajaran di dalam kelas menjadi 
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lebih menyenangkan, sehingga siswa merasa lebih tertarik pada pembelajaran. 

Dalam strategi ini, siswa belajar dengan berusaha mencari kebenaran suatu 

pernyataan yang didapatnya.  

Penerapan strategi dalam pembelajaran berusaha untuk menguji sampai 

dimana pemahaman yang dimiliki oleh siswa. Dalam penerapan strategi ToF, 

siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok  yang terdiri dari 5-6 anggota. 

Guru membagikan kartu kepada siswa yang berisi tentang suatu pernyataan. 

Siswa berdiskusi dengan kelompoknya untuk menentukan apakah pernyataan 

yang ada dalam kartu tersebut “true” atau “false”. Jika pernyataan yang didapat 

siswa “true”, maka ia berbaris di sebelah kanan. Jika pernyataan yang didapat 

“false”, maka siswa berbaris di sebelah kiri. Selanjutnya siswa disuruh 

memberikan alasan atas jawabannya. Dengan demikian, siswa diberi kesempatan 

untuk berpikir kritis dan mengingat konsep yang dipelajari serta dapat melatih 

siswa mengemukakan pendapat. 

2.1.9.1 Langkah-langkah Strategi Pembelajaran ToF 

Langkah-langkah strategi pembelajaran ToF (Silberman, 2013: 111-2) 

yaitu sebagai berikut: 

(1) Menyusun daftar pernyataan yang terkait dengan materi pelajaran, yang 

setengah benar dan setengahnya salah. Tulis setiap pertanyaan pada kartu 

indeks yang terpisah. Jumlah kartu sesuai dengan jumlah siswa. 

(2) Bagikan satu kartu untuk satu siswa.  Katakan kepada siswa bahwa misi 

siswa yaitu menentukan kartu mana yang benar (berisi pernyataan benar) 

dan mana yang salah.  
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(3) Bila para siswa sudah selesai, suruhlah siswa agar setiap kartu dibaca dan 

mintalah pendapat siswa tentang benar  atau salahkah pernyataan tersebut.  

(4) Memberikan umpan balik tentang masing-masing kartu dan mencatat cara-

cara siswa dalam menyelesaikan tugas. 

(5) Guru menunjukkan bahwa dalam pelajaran ini diperlukan dalam 

keterampilan tim yang positif, karena hal ini menunjukkan belajar yang 

bersifat aktif.  

2.1.9.2 Kelebihan Strategi Pembelajaran ToF 

Dalam sebuah strategi pembelajaran, tentunya ada kelebihan yang 

dimilikinya. Kelebihan strategi pembelajaran ToF menurut Raharjo (2013), yaitu: 

(1) Dapat mengaktifkan seluruh siswa; (2) Melatih siswa untuk mengemukakan 

pendapatnya; (3) Melatih siswa menghargai pendapat orang lain; dan (4) ToF 

dapat dilakukan untuk semua jenjang pendidikan. 

 

2.1.9.3 Kelemahan Strategi ToF 

Selain mempunyai kelebihan, sebuah strategi pembelajaran pasti 

mempunyai kelemahan. Menurut  Raharjo (2013), kelemahan strategi 

pembelajaran ToF yaitu: (1) Memerlukan waktu lama, hal ini dikarenakan siswa 

secara bergantian mengungkapkan gagasan atas suatu pernyataan; (2) Sulit 

membuat daftar pernyataan, hal ini dikarenakan guru harus menyesuaikan daftar 

pernyataan  dengan tingkat pemahaman siswa; dan (3) Kelas menjadi gaduh, hal 

ini dikarenakan siswa yang mengalami kesulitan dalam menjawab pernyataan 

akan membuat proses pembelajaran terganggu. 
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Berdasarkan kelemahan tersebut, peneliti berusaha untuk mengurangi 

dampak dari kekurangan tersebut. Dalam membuat pernyataan, guru 

menyesuaikan materi pelajaran yang diajarkan dengan kehidupan sehari-hari. Hal 

ini bertujuan agar  siswa tidak kesulitan dalam menentukan pernyataan yang 

“true” atau “false”. Siswa yang tidak mengalami kesulitan dalam menentukan 

pernyataan yang “true” atau “false”, dapat menyingkat waktu dan tidak membuat 

kelas menjadi gaduh. 

 

2.1.10 Pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Mata pelajaran IPS merupakan salah satu program pendidikan pada tingkat 

pendidikan dasar ataupun menengah. Pada tingkat pendidikan dasar, mata 

pelajaran IPS diajarkan mulai kelas III sampai  kelas VI.  Jarolimek (1967) dalam 

Soewarso dan Widiarto (2012: 2) mengemukakan “IPS adalah ilmu yang 

mengkaji manusia dalam hubungannya dengan lingkungan sosial dan fisiknya”. 

Nasution (1975) dalam Soewarso dan Widiarto (2012: 2) berpendapat bahwa IPS 

yaitu suatu program pendidikan yang merupakan suatu keseluruhan yang pada 

pokoknya mempersoalkan manusia dalam lingkungan fisik ataupun dalam 

lingkungan  sosial, dan bahannya diambil dari berbagai ilmu-ilmu sosial seperti 

geografi, sejarah, ekonomi, antropologi, sosiologi, politik dan psikologi sosial. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya 

IPS merupakan ilmu yang mempelajarai manusia dan dunianya. IPS melihat 

bagaimana manusia hidup bersama dengan keluarganya, tetangganya yang dekat 

sampai jauh dan bagaimana mereka bergerak untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Manusia hidup sejak kecil sampai dewasa tidak lepas dari 
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permasalahan sosial, karena manusia setiap hari selalu berinteraksi dengan 

manusia lain. IPS memberikan contoh kepada siswa mengenai berbagai interaksi-

interaksi dan berbagai masalah dalam kehidupan sosial. IPS memberikan bekal 

kepada siswa untuk lebih peka dan tanggap terhadap berbagai masalah sosial 

secara rasional dan bertanggung jawab. 

 

2.1.11 Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar  

 

Pembelajaran adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seorang guru untuk 

membelajarkan siswa yang belajar (Ruhimat dkk, 2013: 128). Pembelajaran 

merupakan suatu tugas yang dibebankan kepada guru. Pembelajaran bukan 

sekedar menyampaikan materi, melainkan di dalamnya terdapat berbagai variasi 

kegiatan pembelajaran yang akan meningkatkan daya serap dan motivasi siswa.  

Pembelajaran IPS sebenarnya tidak jauh beda dengan pembelajaran yang 

lain. Pembelajaran IPS juga memerlukan variasi-variasi pembelajaran yang 

dikreasikan oleh guru. Sebagian besar materi IPS lebih menitikberatkan pada 

konsep-konsep dan fakta-fakta yang perlu dipahami oleh siswa. Di dalam 

Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang Standar Isi dan 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.  
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Berdasarkan penjelasan tersebut, dibutuhkan suatu pola pembelajaran yang 

tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Secara garis besar, tujuan IPS pada 

dasarnya memuat tiga aspek. Ketiga aspek tersebut dapat dihubungkan dengan 

pembelajaran IPS guna membuktikan bahwa pembelajaran IPS mencakup tiga 

aspek tersebut. Pertama aspek kongnitif, materi IPS memberikan pengetahuan 

yang bukan hanya sekedar hafalan melainkan perlu adanya penalaran dari siswa, 

kemudian siswa berlatih dengan kemampuannya menyimpulkan dan memahami 

tentang manusia dengan dunianya. Aspek afektif didapat ketika siswa sudah 

memahami nilai-nilai dan sikap yang terdapat dalam materi IPS yang di dalamnya 

terdapat nilai  dan sikap sosial dan kemanusiaan. Nilai dan sikap tersebut secara  

perlahan akan ditiru siswa.  

Aspek keterampilan didapat ketika siswa dapat mamahami pengetahuan 

kemudian bisa untuk dipraktikkan dalam kehidupan dalam masyarakat. Materi 

Kegiatan Jual Beli memberikan keterampilan siswa dalam praktik jual beli, 

bagaimana cara menjadi pembeli, penjual, dan tawar-menawar dalam jual beli. 

Praktik tersebut akan memberikan keterampilan siswa dalam berkomunikasi dan 

bekerjasama. 

 

2.1.12 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 
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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. 

2.1.12.1 Materi Kegiatan Jual Beli 

 Penelitian ini difokuskan pada mata pelajaran IPS kelas III materi 

Kegiatan Jual Beli. Materi di bawah ini merupakan rangkuman dari berbagai 

sumber, yakni karangan Sunarso dan Kusuma dalam buku yang berjudul Ilmu 

Pegetahuan Sosial untuk SD/MI Kelas III dan buku karangan Rusmawan dengan 

judul  Ilmu Pegetahuan Sosial 3 untuk SD/MI Kelas III.  

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. 

2.1.12.2Karakteristik Materi Kegiatan Jual Beli 

Materi Kegiatan Jual Beli merupakan materi yang lebih banyak 

mengandung materi yang bersifat  hafalan, pemahaman, dan penerapan. Materi 

Kegiatan Jual Beli juga merupakan materi yang berkaitan dengan kehidupan 

siswa. Dalam kehidupan sehari-hari, siswa sering melakukan kegiatan jual beli. 

Oleh karena itu, dalam pembelajaran tidak cukup hanya menuntut siswa untuk 

menghafal materi tapi juga mampu mempraktikkan kegiatan jual beli. Materi 
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Kegiatan Jual Beli juga menuntut siswa dapat mencerminkan sikap yang baik 

dalam kegiatan jual beli. Dengan demikian, proses pembelajaran pada materi ini, 

tidak cukup dengan metode ceramah saja, namun akan lebih baik jika guru dapat 

melibatkan siswa dalam pembelajaran. Pembelajaran yang melibatkan siswa dapat 

menjadikan siswa paham dan menguasai materi tersebut. Dengan demikian, hasil 

belajar siswa pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotor dapat tercapai dengan 

baik. Salah satu strategi pembelajaran yang dapat melibatkan siswa yaitu strategi 

ToF. 

Berkaitan dengan karakteristik siswa usia SD yang senang bermain, 

senang bergerak, dan senang melakukan kegiatan kelompok, pembelajaran dengan 

strategi ToF dapat dijadikan inovasi dalam memilih strategi pembelajaran. Strategi 

ToF yang pada dasarnya berupa permainan cocok dengan karakteristik siswa usia 

SD yang senang bermain dan bergerak. Strategi ToF juga menghendaki siswa 

dalam kegiatan diskusi kelompok, hal tersebut sesuai dengan karakteristik siswa 

usia SD yang senang melakukan kegiatan kelompok. Berkaitan dengan 

karakteristik materi Kegiatan Jual Beli, pembelajaran hendaknya menggunakan 

benda konkret. Strategi ToF menyajikan sesuatu yang konkret, berupa kartu yang 

berisi suatu pernyataan. Dengan kartu tersebut, siswa dapat mengkaitkan materi 

pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. 

 

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian pertama dilakukan oleh Sari (2014) dari Universitas Bung Hatta 

dengan judul “Peningkatan Hasil Belajar Siswa Kelas V pada Pembelajaran IPS 
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melalui Strategi True or False di SD Negeri 37 Kabupaten Lahat Sumatera 

Selatan”. Hasil belajar siswa mengalami peningkatan pada setiap siklusnya. 

Persentase ketuntasan belajar pada siklus I sebesar 65,38% dan pada siklus II 

sebesar 76,92%. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan strategi 

ToF dapat meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran IPS. 

Penelitian kedua dilakukan oleh Wibowo (2013) dari Universitas Negeri 

Malang berjudul “Penerapan Strategi Pembelajaran Aktif Tipe True or False 

untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar dalam Mata Pelajaran Produktif 

TKJ di SMK Negeri 2 Malang”. Hasil belajar siswa mengalami peningkatan pada 

setiap siklusnya. Persentase ketuntasan belajar pada siklus I sebesar 48,3%, pada 

siklus II sebesar 66,6%, dan pada siklus III sebesar 79,4%. Berdasarkan hasil 

penelitian tersebut, dapat disimpulkan strategi ToF dapat meningkatkan aktivitas 

dan hasil belajar pada mata pelajaran Produktif TKJ. 

Penelitian ketiga dilakukan oleh Apriyandika (2013) Universitas Bung 

Hatta dengan judul “Penerapan Strategi Belajar Aktif Tipe True or False dalam 

Pembelajaran Biologi Siswa Kelas VIII SMPN 1 Ampek Nagari Kabupaten 

Agam”.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata nilai hasil belajar siswa 

pada aspek kognitif kelas eksperimen yaitu 65,80, sedangkan pada kelas kontrol 

yaitu 57,20. Pada aspek  afektif rata-rata nilai hasil belajar siswa kelas eksperimen 

yaitu 82,22, sedangkan pada kelas kontrol yaitu 73,82. Rata-rata nilai hasil belajar 

siswa pada aspek psikomotor pada kelas eksperimen yaitu 77,06, sedangkan pada 

kelas kontrol yaitu 72,07. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan 
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bahwa strategi ToF efektif untuk meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran 

Biologi. 

Penelitian keempat dilakukan oleh Djulia, dkk (2011) dengan judul 

“Active Learning in Language Study and Science: Transforming Teacher Practice 

in North Sumatera’s Elementary Schools”. Hasil penelitian menunjukkan guru 

mata pelajaran bahasa dan sains lebih percaya diri menggunakan strategi active 

learning, siswa juga memberikan respon positif terhadap pembelajaran yang 

menerapkan strategi tersebut. Penelitian kelima dilakukan oleh Lee dan Hines 

(2012) dengan judul “Incorporating Active Learning and Student Inquiry into an 

Introductory Merchandising Class”. Hasil penelitian menunjukkan, strategi 

pembelajaran aktif sangat membantu siswa dalam memahami isi pembelajaran. 

Penelitian-penelitian terdahulu oleh peneliti dijadikan sebagai 

pengembangan dalam melaksanakan penelitian eksperimen. Hasil dari penelitian 

Sari, Wibowo, dan  Apriyandika, ketiganya menunjukkan bahwa strategi ToF 

dapat meningkatkan hasil belajar. Hasil penelitian dari Djulia, dkk, Lee dan Hines 

keduanya menunjukkan bahwa strategi pemblajaran aktif dapat membantu siswa 

dalam proses pembelajaran.  

Penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari memiliki 

kesamaan menggunakan strategi ToF pada mata pelajaran IPS, sedangkan 

perbedaannya terletak pada jenis dan tempat penelitian. Jenis penelitian yang 

dilakukan peneliti yaitu penelitian eksperimen dan bertempat di SDN Jatingarang 

03 Kabupaten Pemalang. Jenis penelitian yang dilakukan Sari yaitu penelitian 

tindakan kelas dan bertempat di SDN 37 Kabupaten Lahat Sumatera Selatan. 
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Penelitian yang dilakukan Wibowo dan peneliti memiliki kesamaan 

menggunakan strategi ToF. Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan 

penelitian Wibowo yaitu pada mata pelajaran, jenjang pendidikan, tempat 

penelitian, dan variabel yang diteliti. Wibowo menerapkan strategi ToF pada mata 

pelajaran Produktif TKJ di SMK Negeri 2 Malang, sedangkan peneliti 

menerapkan strategi ToF pada mata pelajaran IPS kelas III SDN Jatingarang 03 

Kabupaten Pemalang. Peneliti hanya melakukan penelitian terhadap hasil belajar, 

sedangkan Wibowo melakukan penelitian pada aktivitas dan hasil belajar. 

Penelitian yang dilakukan Apriyandika dan peneliti memiliki kesamaan 

menggunakan strategi ToF. Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan 

penelitian Apriyandika yaitu pada mata pelajaran, jenjang pendidikan, dan tempat 

penelitian. Apriyandika menerapkan strategi ToF pada mata pelajaran biologi 

kelas VIII SMPN 1 Ampek Nagari Kabupaten Agam, sedangkan peneliti 

menerapkan strategi ToF pada mata pelajaran IPS kelas III SDN Jatingarang 03 

Kabupaten Pemalang. 

Penelitian yang dilakukan oleh Djulia, dkk merupakan penelitian tindakan 

kelas dalam rangka menerapkan strategi pembelajaran aktif guna memperbaiki 

kualitas belajar mengajar yang dilaksanakan di tiga SDN di Sumatera Utara. 

Penelitian yang dilakukan peneliti, merupakan penelitian eksperimen yang hanya 

dilaksanakan di dua SD, yaitu SDN Jatingarang 02 dan 03. Persamaan dari kedua 

penelitian tersebut yaitu dalam menerapkan strategi pembelajaran aktif. 

Persamaan penelitian yang dilakukan antara Lee dan Hines dengan yang 

dilakukan peneliti yaitu dalam menerapkan strategi pembelajaran aktif. Perbedaan 

kedua penelitian tersebut yaitu, penelitian yang dilakukan Lee dan Hines 
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menganalisis manfaat dan keterbatasan pembelajaran aktif serta mengkaji 

bagaimana lembaga dalam menunjang terlaksananya pembelajaran aktif. 

Penelitian yang dilakukan peneliti hanya menguji keefektifan strategi ToF 

terhadap hasil belajar siswa. 

 

2.3 Kerangka Berpikir  

IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang harus dipelajari siswa 

dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Menurut Barr, dkk (1997) dalam 

Soewarso (2013: 3), siswa harus mampu memadukan informasi dari ilmu sosial 

dalam menghadapi masalah kehidupan. Pendapat Barr tersebut, menghimbau 

pentingnya ilmu sosial bagi siswa. Pembelajaran yang dilakukan hendaknya dapat 

melibatkan siswa secara langsung, sehingga siswa dapat mengaplikasikan dalam 

kehidupan nyata. Namun, pada pembelajaran IPS di kelas III SDN Jatingarang 03 

Kabupaten Pemalang, belum sepenuhnya melibatkan siswa. Kegiatan 

pembelajaran masih bersifat konvensional yakni berada di dalam ruang kelas dan 

cenderung menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan penugasan. 

Pembelajaran dengan model konvensional ini, memiliki kecenderungan siswa 

hanya mencatat, mendengar, dan menghafal materi saja. Hal ini membuat siswa 

bosan dan pasif dalam pembelajaran IPS. 

Berdasarkan kenyataan tersebut, guru perlu melakukan inovasi dalam 

pembelajaran. Strategi ToF merupakan salah satu strategi pembelajaran aktif yang 

dapat meningkatkan keaktifan siswa. Penerapan strategi ToF diharapkan dapat 

menjadi solusi untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS di 

SDN Jatingarang 03. Gambaran kerangka berpikir dapat dilihat pada Bagan 2.1 

berikut: 
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Dibandingkan 

D 

 

 

 

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir 

2.4 Hipotesis  

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan” (Sugiyono, 2012: 99). Berdasarkan kerangka berpikir 

tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

Ho1: Tidak ada perbedaan hasil belajar materi Kegiatan Jual Beli pada siswa 

kelas III SDN Jatingarang 03 antara yang menggunakan Strategi True or 

False (ToF) dan menggunakan model konvensional (µ1 = µ2). 

Ha1:   Ada perbedaan hasil belajar materi Kegiatan Jual Beli pada siswa kelas III 

SDN Jatingarang 03 antara yang menggunakan strategi pembelajaran True 

or False (ToF) dan menggunakan model konvensional (µ1 ≠ µ2). 

Kelompok Eksperimen 

Menggunakan pembelajaran 

strategi ToF, yang dapat 

membuat siswa aktif dan 

menyenangkan dalam 

pembelajaran. 

Hasil Belajar Siswa 

Kelompok Kontrol 

Menggunakan pembelajaran 

model konvensional, seperti 

metode ceramah, tanya jawab, 

dan penugasan. Pembelajaran 

lebih berpusat pada guru. 

Hasil Belajar Siswa 

1. Ada atau tidak berbeda hasil belajar IPS antara yang 

menggunakan pembelajaran startegi ToF dan yang 

menggunakan pembelajaran model konvensional. 

2. Lebih tinggi mana hasil belajar IPS antara yang 

menggunakan strategi ToF dan yang menggunakan model 

konvensional. 

Pembelajaran IPS di SD 
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Ho2: Hasil belajar IPS materi Kegiatan Jual Beli siswa kelas III yang 

menggunakan strategi ToF tidak lebih tinggi daripada yang menggunakan 

model konvensional (µ1 ≤ µ2). 

Ha2: Hasil belajar IPS materi Kegiatan Jual Beli siswa kelas III yang 

menggunakan strategi ToF lebih tinggi daripada yang menggunakan model 

konvensional (µ1 > µ2). 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

Pada metode penelitian akan dijelaskan: (1) desain penelitian, (2) waktu 

dan tempat, (3) populasi dan sampel, (4) variabel penelitian, (5) data penelitian, 

(6) teknik pengumpulan data, (7) instrumen penelitian, serta (8) teknik analisis 

data.  

3.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan yaitu quasi experimental. “Desain ini 

mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk 

mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen” 

(Sugiyono, 2012: 116). Bentuk quasi experimental design yang digunakan pada 

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

kelompok eksperimen atau kontrol tidak dipilih secara random (Sugiyono, 2012: 

118). Desain nonequivalent control group menurut Sugiyono (2012: 118), sebagai 

berikut: 

 

 

Keterangan: 

O1 dan O3  =   keadaan awal kelas eksperimen dan kontrol  

X  =   perlakuan yang diberikan, yaitu strategi True or False 

O2  =   hasil penilaian kelas eksperimen setelah mendapatkan perlakuan  

O4 =   hasil penilaian kelas kontrol tanpa perlakuan  

O1 X O2 

 

O3  O4 
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Dalam desain ini terdapat dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan 

kontrol. Kelompok eksperimen yaitu kelas III SDN Jatingarang 03, mendapatkan 

perlakuan dengan menerapkan strategi ToF. Sementara kelompok kontrol yaitu 

kelas III SDN Jatingarang 02, tidak mendapatkan perlakuan atau tidak 

menerapkan strategi ToF, tetapi menerapkan model pembelajaran konvensional. 

Kedua kelas tersebut sudah memenuhi syarat dilaksanakannya penelitian 

eksperimen, di antaranya yaitu, Kondisi lingkungan belajar kedua kelas sama; 

Sekolah terakreditasi B (Surat keterangan terdapat dalam lampiran 1 dan 2); 

Kualifikasi guru yang relatif sama; Sarana dan prasarana penunjang pembelajaran 

yang sama; serta Kemampuan awal siswa yang relatif sama (Uji kesamaan rata-

rata secara empiris dan statistik terdapat dalam lampiran 29). 

Pada akhir pembelajaran atau tepatnya penelitian, dilaksanakan tes akhir 

yang digunakan untuk mengetahui perbedaan hasil belajar antara kelas 

eksperimen dan kontrol. Jadi, pengaruh penggunaan strategi ToF terhadap hasil 

belajar siswa kelas III SDN Jatingarang 03 yaitu (O2 - O1) – (O4 – O3). 

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Dalam sub bab ini akan dibahas tempat dan waktu penelitian. 

Pembahasannya sebagai berikut. 

3.2.1 Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di SDN Jatingarang 03 Kabupaten 

Pemalang sebagai kelas eksperimen dan SDN Jatingarang 02 Kabupaten 

Pemalang sebagai kelas kontrol. 

O1       X         O2 

 

O3          O4 
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3.2.2 Waktu penelitian  

Waktu yang peneliti gunakan untuk melakukan penelitian ini mulai dari 

pembuatan proposal sampai pembuatan laporan penelitian yaitu lima bulan, mulai 

dari bulan Desember 2014 sampai April 2015. 

 

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

Dalam sub bab ini akan dibahas populasi dan sampel penelitian. Adapun 

pembahasannya yaitu sebagai berikut. 

3.3.1 Popoulasi 

Riduwan (2013a: 54) memberikan pengertian “populasi merupakan objek 

atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu 

berkaitan dengan masalah penelitian”. Salah satu syarat dilaksanakannya 

penelitian eksperimen yaitu siswa di kedua SD memiliki kemampuan awal yang 

relatif sama, yang dibuktikan dari nilai tes awal materi Kegiatan Jual Beli yang 

tidak jauh berbeda. Populasi dalam penelitian ini, yaitu siswa kelas III SDN 

Jatingarang 03 Kabupaten Pemalang yang berjumlah 26 siswa sebagai kelas 

eksperimen dan siswa kelas III SDN Jatingarang 02 Kabupaten Pemalang yang 

berjumlah 45 siswa sebagai kelas kontrol atau pembanding. Berdasarkan banyak 

siswa kelas eksperimen dan kontrol, didapatkan jumlah populasi sebanyak 71 

siswa.  Untuk daftar populasi di kedua SD dapat dilihat pada lampiran 3 dan 4. 

Salah satu syarat dilaksanakannya penelitian eksperimen yaitu siswa di 

kedua SD memiliki kemampuan awal yang relatif sama. Uji kesamaan rata-rata 

dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal kelas eksperimen dan kontrol sama 
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atau tidak. Dalam penelitian ini, uji kesamaan rata-rata menggunakan rata-rata 

nilai tes awal materi Kegiatan Jual Beli. Jika rata-rata nilai tes awal kelas 

eksperimen dan kontrol relatif sama atau selisih rata-rata nilai tidak jauh berbeda, 

maka penelitian dapat dilanjutkan. 

Dalam penelitian ini, pengujian kesamaan rata-rata menggunakan analisis 

secara empiris dan statistik. Analisis empiris dilakukan dengan cara mencari 

selisih antara rata-rata nilai tes awal kelas eksperimen dan kontrol. Rata-rata nilai 

tes awal kelas eksperimen sebesar 55,87, sedangkan kelas kontrol sebesar 56,41. 

Jadi, selisih rata-rata nilai tes awal kedua kelas yaitu  0,54. Artinya, kemampuan 

awal siswa di kedua kelas dapat dikatakan relatif sama. 

Setelah penghitungan secara empiris, dilakukan uji kesamaan rata-rata 

secara statistik. Penghitungan secara statistik menggunakan program Statistical 

Product and Service Solution (SPSS) versi 20 dengan uji satu sampel (one sample 

t test). Menurut Priyatno (2010: 31), jika – t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel dan signifikansi > 

0,05, maka tidak ada perbedaan secara signifikan kemampuan awal antara kelas 

eksperimen dan kontrol. Berikut ini disajikan tabel hasil pengujian kesamaan rata-

rata nilai tes awal kelas III SDN Jatingarang 02 dan 03 pada materi Kegiatan Jual 

Beli. 

Tabel 3.1 Hasil Uji Kesamaan Rata-rata 

One-Sample Test 

 Test Value = 54 

T Df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 

kelas 
kontrol 

,207 38 ,837 0,540 -4,73 5,81 

ttabel= 1,686 
-ttabel  ≤  thitung  ≤  ttabel  

- 1,686 ≤ 0,207 ≤ 1,686 
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Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kedua kelas 

mempunyai kemampuan awal yang relatif sama baik secara empiris maupun 

statistik. Oleh karena itu, penelitian dapat dilaksanakan.  Hasil penghitungan 

kesamaan rata-rata dapat dilihat pada lampiran 29. 

3.3.2 Sampel 

Menurut Riduwan (2013a: 56), “sampel adalah bagian dari populasi yang 

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

Sugiyono (2012: 120), “sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut”. Jadi, kesimpulan dari sampel yang diteliti akan 

dapat diberlakukan untuk populasi. Oleh karena itu, sampel yang diambil dari 

populasi harus betul-betul representatif (mewakili), agar sampel yang diambil 

dapat representatif perlu memberlakukan teknik sampling. Riduwan (2013a: 57) 

memberikan pengertian bahwa “teknik sampling adalah suatu cara mengambil 

sampel yang representatif dari populasi”. Pada penelitian ini, sampel diambil 

dengan menggunakan teknik proportionate stratified random sampling.  Riduwan 

(2013b: 13) mengemukakan bahwa proportionate stratified random sampling 

ialah teknik pengambilan sampel secara acak dengan memperhatikan strata secara 

proporsional, dilakukan sampling ini apabila anggota populasinya heterogen. 

Sebelum penentuan jumlah sampel, terlebih dahulu dilakukan pemilihan kelas 

yang akan digunakan dalam penelitian. Dari dua kelas tersebut, peneliti memilih 

kelas III SDN Jatingarang 02 sebagai kelas kontrol dan kelas III SDN Jatingarang 

03  sebagai kelas eksperimen. 
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Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan tabel Krejcie 

dengan taraf signifikansi (α) 5%, menghasilkan sampel sebanyak 62 siswa dari 

populasi yang berjumlah 71 siswa (Sugiyono, (2012: 131). Berdasarkan banyak 

siswa masing-masing kelas, diperoleh sampel kelas eksperimen sebanyak 23 

siswa dan kelas kontrol sebanyak 39 siswa. Pengambilan sampel pada setiap kelas 

menggunakan cara undian, yakni peneliti menulis nomor absensi siswa kemudian 

dibuat lintingan dan dimasukkan pada gelas plastik rapat yang diberi sedikit 

lubang, kemudian sampel yang diambil yaitu nomor absensi siswa yang keluar 

dari lubang kecil tersebut sebanyak yang ditetapkan. Untuk daftar nama sampel di 

kedua SD dapat dilihat di lampiran 5 dan 6. 

 

3.4 Variabel Penelitian 

Sugiyono (2012: 63) berpendapat “variabel adalah segala sesuatu yang 

berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya”. Pada 

penelitian ini, variabel yang digunakan yakni variabel independen dan dependen. 

3.4.1 Variabel Independen 

Variabel independen sering disebut sebagai variabel bebas. Sugiyono 

(2012: 64) mengemukakan “variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi 

atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen 

(terikat)”. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel independen yaitu 

penerapan strategi True or False pada materi Kegiatan Jual Beli. 
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3.4.2 Variabel dependen 

Variabel dependen sering disebut sebagai variabel terikat. Sugiyono 

(2012: 64) berpendapat “variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi 

atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas”. Variabel dependen 

dalam penelitian ini yaitu hasil belajar IPS materi Kegiatan Jual Beli siswa kelas 

III SDN Jatingarang 03. 

 

3.5 Data Penelitian 

Data dalam penelitian ini meliputi: (1) daftar nama siswa; (2) data nilai 

ujian akhir semester gasal tahun ajaran 2014/2015; dan (3) daftar hasil belajar 

siswa kelas III materi Kegiatan Jual Beli. 

3.5.1 Daftar Nama Siswa 

Dalam penelitian ini membutuhkan daftar nama siswa kelas eksperimen 

dan kontrol. Daftar nama siswa ini digunakan untuk mengetahui nama-nama 

anggota populasi dan sampel dalam penelitian. 

3.5.2 Data Nilai Tes Awal 

Data ini digunakan untuk mengetahui kemampuan awal kelas eksperimen 

dan kontrol. Salah satu syarat dilaksanakan penelitian eksperimen yaitu 

kemampuan awal antara kelas eksperimen dan kontrol harus relatif sama. Oleh 

karena itu, dilakukan uji kesamaan rata-rata untuk mengetahui kedua kelompok 

tersebut memiliki kemampuan awal yang sama atau tidak. Data nilai tes awal 

terdapat pada lampiran 28. 
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3.5.3 Data Hasil Belajar Kelas III Materi Jual Beli 

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

digunakan untuk mengetahui keefektifan strategi ToF pada kelas eksperimen dan 

model konvensional pada kelas kontrol. Nilai hasil belajar pada kedua kelompok 

tersebut kemudian dibandingkan. Perbandingan kedua kelompok data tersebut 

digunakan untuk menguji hipotesis ada atau tidaknya perbedaan hasil belajar 

antara kelas eksperimen dan kontrol, serta lebih tinggi mana hasil belajar antara 

kelas eksperimen dan kontrol. 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai teknik pengumpulan 

data untuk mendapatkan data yang relevan dengan permasalahan penelitian. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni (1) wawancara, (2) observasi, (3) 

tes, dan (4) dokumentasi. 

3.6.1 Wawancara Tidak Terstruktur (Wawancara Terbuka) 

Sugiyono (2012: 191) menyatakan “wawancara tidak terstruktur adalah 

wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara 

yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya”. 

Pedoman wawancara ini hanya garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. 

Dalam wawancara tidak terstruktur ini, responden bebas memberikan jawaban. 

Melalui wawancara ini, peneliti mendapatkan berbagai informasi dari guru kelas 

III SDN Jatingarang 03, sehingga dapat menentukan permasalahan atau variabel 

apa yang harus diteliti. Selain itu, wawancara ini dapat digunakan bila peneliti 
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ingin mengetahui penyebab hambatan yang terjadi selama penelitian dan akan 

mencari solusinya. 

3.6.2 Observasi  

Riduwan (2013: 76) berpendapat “observasi yaitu melakukan pengamatan 

secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang 

dilakukan. Menurut Sugiyono (2012: 196), observasi dapat dibedakan menjadi 

dua jenis, yaitu observasi berperanserta dan nonpartisipan. Pada penelitian ini, 

peneliti menggunakan observasi nonpartisipan, karena peneliti tidak terlibat 

langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati dan hanya sebagai 

pengamat (Sugiyono, 2012: 197).   

Observasi dilakukan oleh guru kelas III yang mengamati langkah-langkah 

strategi pembelajaran ToF dalam pembelajaran IPS materi Kegiatan Jual Beli. 

Observasi dilakukan selama pembelajaran berlangsung dengan menggunakan 

pedoman observasi. Penilaian dengan pedoman observasi, digunakan untuk 

mengetahui proses pembelajaran yang meliputi aktivitas siswa dan guru selama 

pelaksanaan dengan strategi pembelajaran ToF. Observasi pelaksanaan 

pembelajaran ini bertujuan untuk mengukur apakah pembelajaran yang 

dilaksanakan memenuhi persyaratan pembelajaran dengan strategi ToF atau tidak. 

3.6.3 Tes 

Riduwan (2013a: 76) berpendapat “tes adalah serangkaian pertanyaan 

yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelegensi, 

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

Poerwanti, dkk (2008: 4.3), tes dapat berupa pertanyaan-pertanyaan yang harus 
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dijawab, pernyataan-pernyataan yang harus dipilih, atau tugas yang harus 

dilakukan oleh siswa untuk mengukur suatu ranah tertentu. Dalam penelitian ini, 

menggunakan tes yang berisi pertanyaan untuk mengukur ranah kognitif, tes yang 

berisi pernyataan yang harus dipilih untuk mengukur ranah afektif, dan tes yang 

berisi tugas yang harus dilakukan untuk mengukur ranah psikomotor. Berdasarkan 

tes  tersebut diperoleh dua nilai, yaitu nilai gabungan kognitif dan psikomotor, 

serta nilai afektif siswa materi Kegiatan Jual Beli. Tes tersebut dilaksanakan 

dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Prosedur tes: tes awal dan tes akhir; (2) 

Jenis tes: tes tertulis dan tes perbuatan; (3) Bentuk tes: pilihan ganda, lembar 

pengamatan, dan skala likert; serta (4) Alat tes: soal-soal, rubrik, dan angket. 

3.6.4 Dokumentasi 

Riduwan (2013a: 77) mengemukakan “dokumentasi adalah ditunjukan 

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

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

yang relevan dengan penelitian”. Dokumentasi yang digunakan untuk 

kelengkapan penelitian ini, yaitu daftar nama siswa kelas III, nilai ujian akhir 

semester gasal mata pelajaran IPS tahun ajaran 2014/2015, silabus mata pelajaran 

IPS, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), foto-foto, dan video proses 

pembelajaran. Foto dan video proses pembelajaran sekaligus digunakan sebagai 

penunjang observasi pembelajaran di kelas. 

3.7 Instrumen Penelitian 

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

yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. 
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Fenomena yang dimaksud yaitu variabel penelitian. Instrumen yang akan 

digunakan dalam penelitian ini, berupa pedoman wawancara, pedoman observasi 

dan soal-soal tes.  

3.7.1 Pedoman Wawancara 

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu wawancara 

tidak terstruktur. Wawancara ini dilakukan dengan guru kelas III SDN Jatingarang 

03. Menurut Riduwan (2013a: 74), pedoman wawancara berisi tentang uraian 

penelitian dalam bentuk daftar pertanyaan agar proses wawancara dapat berjalan 

dengan baik. Pedoman wawancara dapat dilihat pada lampiran 7. 

3.7.2 Pedoman Observasi 

Untuk mengukur variabel strategi pembelajaran ToF, dilakukan observasi 

pelaksanaan strategi pembelajaran ToF pada kelas eksperimen dan kontrol. 

Observasi ini digunakan untuk mengecek terlaksananya strategi pembelajaran ToF 

pada kelompok eksperimen dan model konvensional pada kelompok kontrol. 

Lembar observasi pelaksanaan strategi pembelajaran ToF untuk guru dan siswa 

dapat dilihat pada lampiran 34 dan 36. 

3.7.3 Tes  

Tes dalam penelitian ini berupa soal-soal tes, skala likert, dan rubrik. 

Penjelasan selengkapnya sebagai berikut. 

3.7.3.1 Soal-soal Tes 

Bentuk tes yang digunakan untuk mengukur ranah kognitif dalam 

penelitian ini, yaitu pilihan ganda dengan empat alternatif jawaban. Arikunto 

(2010: 168) berpendapat bahwa tes bentuk pilihan ganda merupakan bentuk tes 

objektif yang paling banyak digunakan karena materi yang dicakup lebih luas. 



48 

 

 

 

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. 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  SDN 01 

Pajerukan yang terdiri dari 29 siswa. Jumlah soal yang digunakan untuk uji coba, 

yaitu 20 butir soal yang dibuat secara paralel, sehingga menjadi 40 butir. Soal tes 

ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai instrumen penelitian, yaitu validitas, 

reliabilitas, taraf kesukaran, dan daya beda. Adapun pengujian instrumen soal-soal 

tes dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut. 

3.7.3.1.1 Pengujian Validitas Instrumen 

Arikunto (2010: 65) berpendapat bahwa validitas sebuah tes dapat 

diketahui dari hasil pemikiran dan pengalaman. Menurut Anastasi dan Urbina 

(1997) dalam Purwanto (2014: 114), validitas berhubungan dengan apakah tes 

mengukur apa yang mesti diukur. Secara garis besar ada dua macam validitas, 

yaitu validitas logis dan empiris. 

Menurut Arikunto (2010: 65), “validitas logis untuk sebuah instrumen 

evaluasi menunjuk pada kondisi bagi instrumen yang memenuhi persyaratan valid 

berdasarkan hasil penalaran”. Instrumen dinyatakan memiliki validitas apabila 

instrumen tersebut telah dirancang dengan baik serta mengikuti teori dan 

ketentuan yang ada. Pengujian validitas logis dilakukan dengan cara menilai 
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kesesuaian butir-butir soal dengan kisi-kisi soal yang telah dibuat sebelumnya. 

Proses pengujian validitas logis melibatkan penilai yang ahli di bidangnya. 

Pengujian validitas logis akan dilakukan oleh dua penilai, ahli yaitu dosen 

pembimbing I, yaitu Drs. Teguh Supriyanto, M.Pd. dan guru kelas III SDN 

Jatingarang 03 Kabupaten Pemalang, yaitu Wati, S.Pd.  

Validitas yang kedua, yaitu validitas empiris. Arikunto (2010: 66) 

berpendapat bahwa sebuah instrumen dapat dikatakan memiliki validitas empiris 

apabila instrumen tersebut sudah diuji dari pengalaman. Untuk mengetahui 

validitas sebuah instrumen, terlebih dahulu peneliti menyebarkan instrumen 

tersebut kepada responden yang bukan responden sesungguhnya, yaitu siswa kelas 

III SDN 1 Pajerukan Kabupaten Banyumas. Selanjutnya peneliti menentukan 

validitas dengan menggunakan rumus koefisien korelasi product moment menurut 

Riduwan (2013a: 98), sebagai berikut: 

     
 (   )   (  )   

√*       (  ) + *       (  ) +
 

Keterangan: 

rxy = koefisien korelasi 

ΣX = jumlah skor item 

ΣY = jumlah skor total (seluruh item) 

n = jumlah responden 

Selanjutnya dihitung dengan uji-t. Rumus untuk uji-t yaitu sebagai berikut: 
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Keterangan: 

t = nilai thitung 

r = koefisien korelasi hasil rhitung 

n = jumlah responden 

(Riduwan, 2013a: 98) 

Setelah diperoleh nilai thitung, selanjutnya yaitu membandingkan nilai thitung 

dengan ttabel. Dengan menetapkan taraf signifikansi 5% dan derajat kebebasan (dk) 

= n-2, instrumen dikatakan valid jika thitung ≥ ttabel. Sebaliknya, instrumen 

dikatakan tidak valid jika thitung < ttabel. Dengan maksud untuk mempermudah proses 

penghitungan tanpa mempengaruhi hasil, uji validitas pada penelitian ini 

menggunakan bantuan program SPSS versi 20.  

Untuk mencari validitas dalam SPSS versi 20 ini menggunakan menu Analyze 

– Correlate – Bivariate. Kriteria pengambilan keputusan dengan menggunakan 

batasan rtabel dengan signifikansi 0.05. Jika nilai korelasi lebih dari batasan yang 

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

item tidak valid (Priyatno, 2010: 91). 

Berdasarkan 40 soal yang diujicobakan ada 26 soal yang dinyatakan valid 

dan 14 soal tidak valid. Butir soal yang valid yaitu nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 

12, 18, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37,38, 39, dan 40.  Hasil uji 

validitas butir soal dengan SPSS versi 20 selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 15. Untuk hasil uji validitas dapat dilihat pada Tabel 3.2. 
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Tabel 3.2 Rekapitulasi Uji Validitas Soal Uji Coba dengan r tabel = 0, 367 

Taraf Signifikansi 0,05 dan n = 29 

 

Nomor 

Item 

Pearson 

Correlations 

(r11) 

Validitas 
Nomor 

Item 

Pearson 

Correlations 

(r11) 

Validitas 

1 0,588 Valid 21 0,447 Valid 

2 0,564 Valid 22 0,305 Tidak Valid 

3 0,718 Valid 23 0,388 Valid 

4 0,552 Valid 24 0,352 Tidak Valid 

5 0,555 Valid 25 0,495 Valid 

6 0,641 Valid 26 0,206 Tidak Valid 

7 0,172 Tidak Valid 27 0,456 Valid 

8 0,531 Valid 28 0,435 Valid 

9 -0,034 Tidak Valid 29 0,424 Valid 

10 0,502 Valid 30 -0,015 Tidak Valid 

11 0,475 Valid 31 0,421 Valid 

12 0,683 Valid 32 0,037 Tidak Valid 

13 0,210 Tidak Valid 33 0,454 Valid 

14 -0,034 Tidak Valid 34 0,517 Valid 

15 0,272 Tidak Valid 35 0,517 Valid 

16 -0,124 Tidak Valid 36 0,664 Valid 

17 0,190 Tidak Valid 37 0,816 Valid 

18 0,439 Valid 38 0,635 Valid 

19 0,150 Tidak Valid 39 0,470 Valid 

20 0,048 Tidak Valid 40 0,447 Valid 

 

3.7.3.1.2 Uji Reliabilitas Instrumen 

Menurut Arikunto (2010: 86), “reliabilitas tes, berhubungan dengan 

masalah ketetapan hasil tes”. Ketetapan yang dimaksud yaitu, jika tes tersebut 

diujikan kembali, maka hasilnya akan sama atau konsisten. Uji reliabilitas 

instrumen dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui konsistensi dari instrumen 

sebagai alat ukur, sehingga hasil suatu pengukuran dapat dipercaya.  

Berdasarkan hasil penghitungan validitas, diperoleh item yang valid 

sebanyak 26 butir soal yaitu nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 18, 21, 23, 25, 

27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37,38, 39, dan 40.  Dari item yang valid tersebut 

kemudian dihitung indeks reliabilitasnya dengan menggunakan reliability 

analysis. Untuk dapat mengetahui reliabilitas tiap butir soal, peneliti 
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menggunakan cronbach’s alpha pada SPSS versi 20. Menurut Sekaran (1992) 

dalam Priyatno (2010: 98), reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, 

sedangkan 0,7, dapat diterima, dan di atas 0,8, adalah baik. Berikut ini merupakan  

hasil penghitungan uji reliabilitas secara keseluruhan dan untuk hasil 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 16. Untuk hasil uji reliabilitas dapat 

dilihat pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Hasil Uji Reliabilitas 

 

 

 

 

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

0,901. Mengacu pada pendapat Sekaran, nilai reliabilitas pada tabel lebih dari 0,8, 

berarti tingkat keajegan soal tersebut bernilai baik. 

3.7.3.1.3 Analisis Tingkat Kesukaran Soal 

Menurut Crocker dan Algina (1986) dalam Purwanto (2014: 99), tingkat 

kesukaran didefinisikan sebagai proporsi siswa peserta tes yang menjawab benar. 

Untuk mengetahui tingkat kesukaran soal digunakan rumus: 

P  =
 B

 JS
 

Keterangan: 

P  = indeks kesukaran  

B  = banyak siswa yang menjawab soal itu dengan benar 

JS = jumlah seluruh siswa peserta tes  

(Arikunto, 2010: 208) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,901 26 
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Kriteria yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesukaran butir soal 

yaitu sebagai berikut: 

P = 1,00 – 0,30 : soal sukar 

P = 0,31 – 0,70 : soal sedang  

P = 0,71 – 1,00 : soal mudah 

(Sudjana, 2011: 137) 

 Instrumen soal yang akan digunakan dalam penelitian ini harus memenuhi 

proporsi perbandingan soal yang sesuai dengan ketentuan.  Perbandingan antara 

soal mudah-sedang-sukar bisa dibuat 3-4-3 atau 3-5-2 (Sudjana, 2011: 136). 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan perbandingan antara soal mudah-

sedang-sukar yaitu 3-5-2. 

Pengujian tingkat kesukaran dilakukan dengan membandingkan 

banyaknya jumlah siswa yang menjawab soal benar pada setiap butir soal 

dibanding dengan jumlah peserta tes. Berdasarkan Tabel 3.4, soal yang valid 

dengan tingkat kesukaran „mudah‟ yaitu nomor 5, 6, 8, 11, 18, 21, 23, 25,28, 29, 

31, dan 36, „sedang‟ yaitu nomor 1, 3, 10, 12, 27, 34, 35, 37, 38, dan 39, serta 

yang „sukar‟ yaitu nomor 2, 4, 33, dan 40. Untuk hasil pengujian tingkat 

kesukaran soal selengkapnya terdapat pada lampiran 17.  

Tabel 3.4 Analisis Tingkat Kesukaran Soal 

Kriteria  Nomor Soal 

Mudah 5, 6, 8, 11, 18, 21, 23, 25,28, 29, 31, dan 36 

Sedang 1, 3, 10, 12, 27, 34, 35, 37, 38, dan 39 

Sukar 2, 4, 33, dan 40 

3.7.3.1.4 Analisis Daya Beda  

Arikunto (2010: 211) menyatakan bahwa daya pembeda soal adalah 

kemampuan soal untuk membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi 
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dengan yang berkemampuan rendah. Untuk menentukan besarnya daya pembeda 

soal, dapat menggunakan rumus berikut: 

𝐷  
𝐵𝐴
𝐽𝐴
 
𝐵𝐵
𝐽𝐵
 𝑃𝐴  𝑃𝐵 

Keterangan: 

D = daya beda soal 

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

BB = banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu dengan benar 

JA = banyaknya siswa pada kelompok atas 

JB = banyaknya siswa pada kelompok bawah 

PA   = proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar  

PB   = proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar  

(Arikunto, 2010: 213-4) 

Untuk menafsirkan hasilnya dapat digunakan kriteria sebagai berikut: 

D  = 0,00 – 0,20  : jelek 

D = 0,21 – 0,40  : cukup  

D  = 0,41 – 0,70  : baik  

D = 0,71 – 1,00  : baik sekali  

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

mempunyai nilai D negatif sebaiknya dibuang saja. 

 (Arikunto, 2010: 218) 

Sebelum menganalis daya beda soal, terlebih dahulu kelompok siswa 

dibagi menjadi dua, yaitu kelompok atas dan bawah sesuai jumlah skor total atau 

jawaban benar yang didapat. Pengujian daya beda diperoleh dari hasil 
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penghitungan jumlah jawaban benar pada kelompok atas dibanding jumlah siswa  

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

bawah dibanding jumlah siswa pada kelompok bawah (PB). Berdasarkan 

penghitungan pengujian daya beda soal diperoleh data yang disajikan dalam Tabel 

3.5 berikut. 

Tabel 3.5 Analisis Daya Pembeda Soal 

No. No Soal Daya Beda Keterangan 

1 1 0,5 Baik 

2 2   0,58 Baik 

3 3   0,58 Baik 

4 4 0,5 Baik 

5 5   0,17 Jelek 

6 6   0,33 Cukup 

7 8   0,25 Cukup 

8 10 0,5 Baik 

9 11   0,08 Jelek 

10 12 0,5 Baik 

11 18   0,33 Cukup 

12 21   0,17 Jelek 

13 23   0,17 Jelek 

14 25   0,25 Cukup 

15 27 0,5 Baik 

16 28 0,5 Baik 

17 29   0,33 Cukup 

18 31   0,33 Cukup 

19 33 0,5 Baik 

20 34   0,58 Baik 

21 35   0,58 Baik 

22 36   0,41 Baik 

23 37              1 Baik Sekali 

24 38 0,5 Baik 

25 39   0,41 Baik  

26 40 0,41 Baik  
 

Berdasarkan Tabel 3.5 tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat satu butir soal 

dengan kriteria baik sekali, lima belas butir soal dengan kriteria baik, enam butir 
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soal dengan kriteria cukup, dan empat butir soal dengan kriteria jelek. Untuk 

analisis daya beda soal secara lengkap terdapat pada lampiran 189. Soal yang 

dapat digunakan sebagai instrumen minimal berdaya beda cukup.   

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

soal yang memenuhi syarat dan dapat dijadikan soal tes awal dan akhir di kelas 

eksperimen dan kontrol sejumlah 22 butir. Dari 22 soal yang memenuhi syarat 

diambil 20 soal. Dengan demikian, soal yang digunakan sebagai soal tes awal dan 

akhir yaitu butir soal nomor 1, 2, 3, 4, 6, 10, 12, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 

37, 38, 39, dan 40. Dua puluh butir soal ini telah memenuhi kriteria soal yang 

baik, sehingga siap dijadikan instrumen untuk mengukur hasil belajar IPS materi 

Kegiatan Jual Beli. Adapun soal-soal yang digunakan untuk tes awal dan akhir 

dapat dilihat pada lampiran 19. 

3.7.3.2 Skala Likert 

Mengacu pada pendapat Poerwanti, dkk (2008: 4.3) bahwa penilaian 

afektif dapat dilakukan dengan cara memberikan pernyataan-pernyataan yang 

harus dipilih atau ditanggapi siswa. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

skala likert untuk mengukur ranah afektif siswa. Menurut Poerwanti, dkk (2008: 

4.27), penilaian afektif dapat dikenakan terhadap permasalahan-permasalah aktual 

di sekitar siswa. 

Dalam penelitian ini, jumlah pernyataan yang digunakan untuk mengukur 

ranah afektif yaitu 10 butir pernyataan. Dimana 5 butir pernyataan bernilai positif 

dan selebihnya merupakan pernyataan negatif. Pengujian untuk tes ini hanya 
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dengan validitas logis yang dilakukan oleh dua penilai ahli, yaitu dosen 

pembimbing I Drs. Teguh Supriyanto, M.Pd dan guru kelas III SDN Jatingarang 

03 yaitu Wati, S.Pd. Adapun soal-soal yang digunakan untuk menilai ranah afektif 

dapat dilihat pada lampiran 25. 

3.7.3.3 Rubrik 

 Penilaian ranah psikomotor dapat dilakukan terhadap hasil belajar yang 

berupa penampilan (Arikunto, 2010: 182). Peneliti menggunakan rubrik penilaian 

untuk menilai penampilan siswa. Dalam penelitian ini, penilaian ranah psikomotor 

dilakukan dengan menilai penampilan siswa dalam melakukan kegiatan jual beli. 

Dalam penampilan tersebut, ada tiga kompetensi yang dinilai yaitu dalam 

memerankan tokoh, tata bahasa yang digunakan, dan keterampilan berbicara. 

Pengujian untuk tes psikomotor hanya dengan validitas logis yang 

dilakukan oleh dua penilai ahli, yaitu dosen pembimbing I Drs. Teguh Supriyanto, 

M.Pd dan guru kelas III SDN Jatingarang 03 yaitu Wati, S.Pd. Adapun soal yang 

digunakan untuk menilai ranah psikomotor dapat dilihat pada lampiran 21. 

 

3.8 Teknik Analisis Data 

 Pada sub bab ini dipaparkan tentang deskripsi data, uji prasyarat analisis, 

dan analisis akhir (pengujian hipotesis).  

3.8.1   Analisis Deskriptif Data 

Deskripsi data merupakan gambaran umum penyebaran data hasil 

penelitian yang diperoleh, sehingga mudah dipahami. Deskripsi data tersebut 

meliputi jumlah siswa, rata-rata skor, median, skor minimal, skor maksimal, 

rentang, varians, dan standar deviasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 
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analisis data kuantitatif. Menurut Sugiyono (2011: 7), data kuantitatif merupakan 

data yang berbentuk angka dan dianalisis menggunakan statistik. Data kuantitatif 

dalam penelitian ini berupa data hasil belajar IPS materi Kegiatan Jual Beli di 

kedua kelas, yakni kelas eksperimen dan kontrol. 

3.8.2 Analisis Statistik Data  

Uji prasyarat analisis dalam penelitian ini meliputi uji normalitas dan 

homogenitas. 

3.8.2.1 Uji Normalitas 

Priyatno (2010: 71) berpendapat bahwa “uji normalitas digunakan untuk 

mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak”. Jika data 

berdistribusi normal, maka pengujian analisisnya menggunakan statistik 

parametris dengan independent samples t test. Jika data berdistribusi tidak normal, 

maka pengujian analisisnya menggunakan uji U Mann Whitney. 

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal 

atau tidak dilakukan dengan menggunakan uji Lilliefors pada kolom Kolmogorov-

Smirnov dengan kriteria jika signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data 

dinyatakan normal (Priyatno, 2010: 71). 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”. 

Dalam penelitian ini, uji homogenitas menggunakan uji Levene dengan program 

SPSS versi 20. Jika varians sama, maka uji t menggunakan Equal Variances 

Assumed dan jika varians berbeda, menggunakan Equal Variances Not Assumed. 
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Uji homogenitas dapat dilakukan apabila kelompok data tersebut dalam distribusi 

normal. Nilai homogenitas ditunjukkan melalui penghitungan dengan taraf 

kesalahan 5%. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka datanya 

homogen. Pengujian homogenitas dihitung dengan program SPSS versi 20. 

3.8.3 Analisis Akhir (Pengujian Hipotesis) 

Analisis akhir digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh setelah 

dilakukan penelitian. Analisis ini untuk menguji hasil belajar siswa pada materi 

Kegiatan Jual Beli dari kedua kelompok setelah masing-masing kelompok 

mendapatkan perlakuan yang berbeda. Analisis akhir yang dilakukan yaitu 

analisis secara empiris dan statistik. 

Pada analisis akhir secara statistik, jika uji normalitas menyatakan data 

berdistribusi normal dan homogen, maka analisis akhir menggunakan independent 

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

diterima atau ditolak, yaitu dengan cara membandingkan nilai t hitung dengan t tabel. 

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

atau t hitung > t tabel. Berdasarkan signifikansi, Ho diterima jika signifikansi > 0,05 

dan Ho ditolak jika signifikansi ≤ 0,05 (Priyatno, 2010: 36). Ketentuan di atas 

digunakan untuk menguji hipotesis dengan uji dua pihak (two tailed). 

Jika data yang diuji ternyata berdistribusi tidak normal dan tidak homogen, 

maka analisis akhir menggunakan statistik nonparametris yaitu dengan uji U 

Mann Whitney. Untuk mengetahui Ho diterima atau ditolak yaitu dengan melihat 

nilai pada kolom Asymp. Sig. (2-tailed). Ketentuan dalam uji U Mann Whitney 

yaitu apabila nilai signifikansi  kurang dari 0,05, maka Ho ditolak. Sebaliknya, 
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apabila nilai signifikansi lebih dari atau sama dengan 0,05, maka Ho diterima 

(Sulistyo, 2010: 113). 

Menurut Sugiyono (2012: 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 

Analisis statistik untuk uji keefektifan (hipotesis 2) menggunakan uji 

pihak kanan (Sugiyono, 2012: 219). Jika menggunakan program 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. Untuk mengetahui Ho diterima atau 

ditolak, yaitu dengan cara membandingkan nilai t hitung dengan t tabel. Jika - t tabel ≤ t 

hitung ≤ t tabel, maka Ho diterima, sedangkan Ho ditolak jika - t hitung < - t tabel atau t 

hitung > t tabel (Priyatno, 2010: 31). Dengan pengambilan keputusan jika -  t tabel ≤ t 

hitung ≤ t tabel, maka Ho diterima, artinya hasil belajar IPS materi Kegiatan Jual Beli 

siswa kelas eksperimen tidak lebih tinggi daripada kelas kontrol. Jika - t hitung < -  

ttabel dan t hitung > t tabel, maka Ho ditolak, artinya hasil belajar IPS materi Kegiatan 

Jual Beli siswa kelas eksperimen lebih tingi daripada kelas kontrol.

(O2-O1) - (O4-O3) 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Dalam bab ini akan dipaparkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan 

dan pembahasannya. Hasil penelitian berisi tentang deskripsi pelaksanaan 

pembelajaran di kedua kelas, analisis deskriptif, dan analisis statistik data hasil 

penelitian. Sementara itu, pembahasan dalam bab ini berisi uraian mengenai 

analisis data hasil penelitian.  

4.1  Hasil Penelitian 

 Pada bagian ini dipaparkan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan, 

baik di kelas eksperimen maupun kontrol. 

4.1.1 Deskripsi Pelaksanaan Pembelajaran 

 Kegiatan penelitian dilaksanakan pada akhir bulan Maret sampai awal 

bulan April 2015 di SDN Jatingarang 02 dan 03 tahun pelajaran 2014/2015. Kelas 

yang digunakan sebagai objek penelitian, yaitu kelas III. Berdasarkan tabel 

Krejcie (Sugiyono, 2012: 131), dari populasi yang berjumlah 71 siswa diperoleh 

sampel sebanyak 62 siswa dengan rincian 23 siswa dari kelas eksperimen dan 39 

siswa dari kelas kontrol. Rincian pelaksanaan penelitian di kelas eksperimen dan 

kontrol dapat dilihat pada pedoman pelaksanaan penelitian pada lampiran 45. 

Kegiatan pembelajaran dilaksanakan selama dua pertemuan di masing-

masing kelas. Kedua kelas tersebut mendapatkan perlakuan yang sama, yaitu tes 

awal, pembelajaran, dan tes akhir. Perbedaannya terdapat pada strategi 

pembelajaran yang digunakan. Di kelas eksperimen, pembelajaran IPS materi 
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Kegiatan Jual Beli menggunakan strategi pembelajaran True or False, sedangkan 

di kelas kontrol menggunakan model pembelajaran konvensional. Berikut 

merupakan gambaran umum pelaksanaan pembelajaran di kelas eksperimen dan 

kontrol. 

4.1.1.1 Kelas Eksperimen 

Pembelajaran pada kelas eksperimen dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 

2015 untuk pertemuan pertama dan tanggal 1 April 2015 untuk pertemuan kedua. 

Pembelajaran dilaksanakan selama tiga jam pelajaran pada masing-masing 

pertemuan. Pembelajaran di kelas eksperimen menerapkan strategi True or False. 

Guru menyiapkan siswa, seperti memastikan bahwa semua siswa telah masuk 

kelas. Kemudian guru dan siswa melaksanakan apersepsi. Setelah kegiatan 

apersepsi dapat membangkitkan semangat siswa dan mengantarkan pada materi 

pembelajaran, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Guru menjelaskan materi 

pelajaran dengan metode ceramah. Selama penjelasan materi, siswa 

mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Setelah menjelaskan materi, guru 

mencatat materi di papan tulis. Siswa disuruh mencatatnya di buku catatan 

masing-masing. Sesekali guru melakukan tanya jawab seputar materi yang telah 

dijelaskan. Jika siswa  dapat menjawab benar pertanyaan dari guru, maka diberi 

penghargaan berupa stiker bintang. Pemberian stiker bintang, dimaksudkan agar 

siswa menjadi semangat dalam kegiatan tanya jawab. 

Di kelas eksperimen, siswa dikelompokkan menjadi 5 kelompok yang 

masing-masing beranggota 5-6 orang siswa. Pembentukkan kelompok didasarkan 

pada tingkat kecerdasan siswa. Setiap kelompok mendapatkan kartu sebanyak 

anggota. Kartu tersebut berisi satu pernyataan. Sebelum kegiatan diskusi dimulai, 
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guru memberikan penjelasan mengenai tugas yang diberikan. Guru juga 

memotivasi setiap kelompok untuk dapat bekerjasama dengan baik, karena guru 

akan memberikan penghargaan kepada kelompok terbaik. Dalam kegiatan diskusi, 

siswa aktif bekerjasama untuk menanggapi pernyataan yang didapat. Siswa 

berdiskusi tentang pernyataan yang didapat “benar” atau “salah” beserta alasan 

mengapa pernyataan tersebut “benar” atau “salah”. Guru mengamati dan 

membimbing berlangsungnya diskusi. 

Kegiatan selanjutnya yaitu guru menyuruh setiap kelompok menanggapi 

setiap pernyataan yang didapat di depan teman-temannya. Siswa yang 

memperoleh pernyataan yang “benar/true” berdiri di sebelah kanan dan yang 

memperoleh pernyataan yang “salah/false” di sebelah kiri. Setiap kelompok 

dengan antusias maju untuk membacakan dan memberikan alasan atas pernyataan 

yang didapat. Siswa langsung memposisikan dirinya di sebelah kanan atau kiri 

berdasarkan pernyataan yang didapat. Secara bergantian, siswa memberikan 

alasan atas pernyataan yang didapat dan kelompok lain menyimak. Setiap siswa 

yang dapat menentukan pernyataan yang didapat “benar” atau “salah” dan 

memberikan alasannya dengan tepat akan mendapat stiker bintang. 

Melalui kegiatan diskusi yang dikemas dengan permainan ToF, siswa 

diharapkan mampu mengingat kembali materi yang telah mereka dapatkan dengan 

suasana yang menyenangkan. Adapun rencana pelaksanaan pembelajaran di kelas 

eksperimen dapat dilihat pada lampiran 32 dan 33. Untuk data hasil pengamatan 

strategi ToF pada kelas eksperimen dapat dilihat pada Tabel 4.1 dan 4.2. 

Sementara itu, untuk rekapitulasi hasil pengamatan strategi ToF selengkapnya 
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dapat lihat di lampiran 35 dan 37. Untuk data hasil pengamatan APKG I dan II 

dapat dilihat pada Tabel 4.3 dan 4.4. 

Tabel 4.1 Data Hasil Pengamatan Kegiatan Guru dalam Pembelajaran ToF  

di Kelas Eksperimen 

 

No

. 
Aspek yang Diamati 

Pertemuan  

1 2 

1. Guru membentuk kelompok secara heterogen sesuai dengan 

tingkat kecerdasan dan jenis kelamin siswa. 

3 4 

2. Guru membagikan kartu pernyataan kepada setiap siswa. 4 4 

3. Guru membimbing kegiatan diskusi 

kelompok. 

3 4 

4. Guru menyuruh setiap kelompok maju menyampaikan 

jawaban “true” atau “false” pernyataan yang didapat 

anggotanya. 

3 4 

5.  Guru memberikan umpan balik tentang masing-masing kartu 

pernyataan. 

3 3 

Skor Total 16 19 

Tingkat Pelaksanaan Stratei (%) 80 95 

Rata-rata (%) 87,5 

 

Tabel 4.2 Data Hasil Pengamatan Kegiatan Siswa 

dalam Pembelajaran ToF di Kelas Eksperimen 

 

No. Aspek yang Diamati 
Pertemuan  

1 2 

1. Siswa berkelompok sesuai dengan bimbingan guru. 2 4 

2. Siswa mengambil kartu pernyataan sesuai dengan 

bimbingan guru.  

4 4 

3. Siswa berdiskusi dengan kelompoknya mengenai 

kartu pernyataan yang didapat “true” atau “false”. 

3 4 

4. Siswa bersama kelompoknya maju menjawab 

pernyataan yang didapat dan menyampaikan 

alasannya.  

2 3 

5.  Siswa memperhatikan umpan balik yang diberikan 

guru. 

4 4 

Skor Total 15 19 

Tingkat Pelaksanaan Stratei (%) 75 95 

Rata-rata (%) 85 

Berdasarkan Tabel 4.1, dapat dilihat pada langkah yang pertama, yaitu 

guru membentuk kelompok secara heterogen berdasarkan tingkat kecerdasan 
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siswa pada pertemuan pertama mendapat nilai 3. Hal ini dikarenakan guru 

mengalami kesulitan dalam mengondisikan siswa, sehingga dalam pembentukkan 

kelompok melebihi waktu yang sudah ditetapkan. Pada pertemuan kedua 

meningkat menjadi 4, karena semua aspek sudah terpenuhi. Pada langkah kedua, 

pada kedua pertemuan guru mendapat nilai 4, karena semua indikator sudah 

terpenuhi.  

Pada langkah ketiga, pada pertemuan pertama guru mendapat nilai 3, 

karena guru belum menjelaskan bahwa setiap kelompok harus kompak dan saling 

membantu dalam kegiatan diskusi, akibatnya siswa hanya sibuk memikirkan kartu 

pernyataan yang didapatnya. Pada pertemuan kedua semua indikator sudah 

terpenuhi. Langkah selanjutnya yaitu, guru menyuruh setiap kelompok maju 

menyampaikan jawaban “true” atau “false” pernyataan yang didapat. Pada 

pertemuan pertama, guru mendapat nilai 3, karena dalam memberikan arahan 

kurang jelas, sehingga siswa masih mengalami kesulitan dalam memposisikan 

dirinya. Kekurangan pada pertemuan pertama sudah diperbaiki guru, sehingga 

pada pertemuan kedua, guru mendapat nilai sempurna. Langkah terakhir, pada 

pertemuan pertama dan kedua, guru mendapat nilai 3, karena guru tidak mencatat 

cara-cara siswa dalam menyampaikan alasannya. 

Berdasarkan Tabel 4.2, diketahui bahwa pada langkah pertama, yaitu 

siswa berkelompok sesuai dengan bimbingan guru yang pada pertemuan pertama 

mendapatkan nilai 2, karena banyak siswa yang tidak menerima pembentukkan 

kelompok dari guru. Pada pertemuan kedua semua indikator sudah terpenuhi, 

sehingga mendapat nilai 4. Langkah selanjutnya, pada kedua pertemuan mendapat 
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nilai 4, karena semua indikator telah terpenuhi. Pada langkah ketiga, pertemuan 

pertama mendapat nilai 3, karena siswa belum melakukan kegiatan diskusi, siswa 

hanya memikirkan kartu pernyataan yang didapatnya tanpa mendiskusikan dengan 

teman sekelompoknya. 

Pada langkah keempat, pertemuan pertama hanya mendapat nilai 2, karena 

siswa kesulitan dalam menentukan di sebelah mana siswa berdiri dan kelompok 

yang tidak maju juga tidak memperhatikan temannya yang sedang menyampaikan 

pendapat. Pada pertemuan kedua, mendapat nilai 3, karena masih ada kelompok 

yang tidak memperhatikan kelompok lain yang sedang menyampaikan pendapat. 

Pada langkah terakhir, pertemuan pertama dan kedua mendapat nilai 4, karena 

semua indikator sudah terpenuhi. 

Tabel 4.3 Data Hasil Pengamatan APKG I di Kelas Eksperimen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No

. 
Aspek yang Diamati 

Pertemuan  

1 2 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran. 4 4 

2. Mengembang dan mengorganisasikan materi, 

media pembelajaran, dan sumber belajar.  

3,3 3,3 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran 

dengan menggunakan strategi ToF. 

3,6 3,8 

4. Merancang pengelolaan kelas. 2,5 3 

5.  Merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan 

alat penilaian 

3,5 3,5 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 3,5 3,5 

Skor Total 20,4 21,1 

Rata-rata 3,4 3,52 

Tingkat Perancangan (%) 
85 88 

83,5 
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Tabel 4.4 Data Hasil Pengamatan APKG II di Kelas Eksperimen 

 

 Berdasarkan Tabel 4.3, dapat dilihat bahwa persentase rata-rata nilai 

APKG I pada pertemuan pertama dan kedua sebesar 83,5%. Hal tersebut berarti 

guru telah merancang pembelajaran di kelas eksperimen dengan baik. 

Berdasarkan Tabel 4.4, dapat dilihat bahwa persentase rata-rata nilai APKG II 

pada pertemuan pertama dan kedua sebesar 82%, yang artinya guru sudah 

melaksanakan pembelajaran dengan baik. 

4.1.1.2 Kelas Kontrol 

Pembelajaran di kelas kontrol dilaksanakan pada tanggal 23 dan 30 Maret 

2015. Setiap pertemuan dilaksanakan sebanyak 3 jam pelajaran. Pembelajaran di 

kelas kontrol menggunakan model konvensional. Guru menyiapkan siswa, seperti 

memastikan bahwa semua siswa telah masuk kelas. Kemudian guru dan siswa 

melaksanakan apersepsi. Setelah kegiatan apersepsi dapat membangkitkan 

semangat siswa dan mengantarkan pada materi pembelajaran, guru 

No. Aspek yang Diamati 
Pertemuan  

1 2 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran. 2 2,5 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran.  3,3 3,7 

3. Mengelola interaksi kelas. 3 3,8 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membatu 

mengembangkan sikap positif siswa terhadap 

belajar 

3,2 3,4 

5.  Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 

pembelajaran IPS materi Jual Beli dengan 

strategi ToF. 

2,8 3,8 

6. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar. 4 3,5 

7. Kesan umum kinerja guru 3,25 3,75 

Skor Total 21,55 24,45 

Rata-rata 3,08 3,5 

Tingkat Pelaksanaan (%) 
77 87 

82 
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menyampaikan tujuan pembelajaran. Guru menjelaskan materi pelajaran dengan 

metode ceramah. Selama penjelasan materi, siswa mendengarkan dengan 

sungguh-sungguh. Setelah menjelaskan materi, guru mencatat materi di papan 

tulis. Siswa disuruh mencatatnya di buku catatan masing-masing. Dalam 

pembelajaran, guru memberikan tugas kepada siswa untuk didiskusikan dengan 

teman sebangkunya. Sesekali guru juga melakukan tanya jawab seputar materi 

yang telah dijelaskan. Jika siswa  dapat menjawab benar pertanyaan dari guru, 

maka diberi penghargaan berupa stiker bintang. Pemberian stiker bintang, 

dimaksudkan agar siswa menjadi semangat dalam kegiatan tanya jawab.  

Suasana kelas selama pembelajaran ramai namun kurang kondusif. Hanya 

sebagian siswa yang aktif menjawab pertanyaan dari guru. Sebagian siswa lainnya 

terlihat mengantuk dan bosan serta tidak tertarik dengan materi. Ada juga yang 

mengobrol dengan teman sebangkunya atau memainkan alat tulis yang ada di 

sekitarnya. Secara umum, pembelajaran di kelas kontrol berlangsung lancar, 

namun sebagian siswa terlihat tidak bersemangat. 

Pada kelas kontrol, peneliti menggunakan pedoman pengamatan strategi 

dan lembar APKG I dan II. Pedoman pengamatan strategi yang digunakan sama 

dengan pedoman pengamatan strategi di kelas eksperimen yang menggunakan 

stratgi ToF. Pedoman pengamatan digunakan untuk membuktikan bahwa strategi 

ToF tidak tampak dalam pembelajaran di kelas kontrol. Lembar APKG I dan II 

digunakan untuk menilai guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. 

Adapun rencana pelaksanaan pembelajaran di kelas kontrol dapat dilihat pada 

lampiran 30 dan 31. Untuk hasil pengamatan strategi ToF pada kelas kontrol 
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dapat dilihat pada Tabel 4.5 dan 4.6. Hasil pengamatan APKG I dan APKG II 

pada kelas kontrol dapat dilihat pada Tabel 4.7 dan 4.8. 

Tabel 4.5 Data Hasil Pengamatan Kegiatan Guru dalam Pembelajaran ToF di 

Kelas Kontrol 

No. Aspek yang Diamati 
Pertemuan  

1 2 

1. Guru membentuk kelompok secara heterogen sesuai 

dengan tingkat kecerdasan dan jenis kelamin siswa. 

0 0 

2. Guru membagikan kartu pernyataan kepada setiap siswa. 0 0 

3. Guru membimbing kegiatan diskusi 

kelompok. 

0 0 

4. Guru menyuruh setiap kelompok maju menyampaikan 

jawaban “true” atau “false” pernyataan yang didapat 

anggotanya. 

0 0 

5.  Guru memberikan umpan balik tentang masing-masing 

kartu pernyataan. 

0 0 

Skor Total 0 0 

Tingkat Pelaksanaan Stratei (%) 0 0 

 

Tabel 4.6 Data Hasil Pengamatan Kegiatan Siswa dalam Pembelajaran ToF di 

Kelas Kontrol 

No. Aspek yang Diamati 
Pertemuan  

1 2 

1. Siswa berkelompok sesuai dengan bimbingan guru. 0 0 

2. Siswa mengambil kartu pernyataan sesuai dengan 

bimbingan guru.  

0 0 

3. Siswa berdiskusi dengan kelompoknya mengenai kartu 

pernyataan yang didapat “true” atau “false”. 

0 0 

4. Siswa bersama kelompoknya maju menjawab pernyataan 

yang didapat dan menyampaikan alasannya.  

0 0 

5.  Siswa memperhatikan umpan balik yang diberikan guru. 0 0 

Skor Total 0 0 

Tingkat Pelaksanaan Stratei (%) 0 0 

 

Berdasarkan Tabel 4.5 dan 4.6 pada pertemuan 1 ataupun 2, dapat 

dinyatakan semua indikator mendapat nilai 0. Hal tersebut mengakibatkan 

persentase aktivitas guru dan siswa 0%, dimana dalam pembelajaran di kelas 

kontrol tidak terjadi pembentukan kelompok dan pemberian kartu pernyataan. 
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Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran di kelas kontrol benar-

benar tidak menggunakan strategi pembelajaran ToF yang dibuktikan dengan 

rendahnya tingkat penggunaan strategi ToF.  

Tabel 4.7 Data Hasil Pengamatan APKG I di Kelas Kontrol 

 

 

Tabel 4.8 Data Hasil Pengamatan APKG II di Kelas Kontol 

  

 Berdasarkan Tabel 4.7, dapat dilihat bahwa persentase rata-rata nilai 

APKG I pada pertemuan pertama dan kedua sebesar 86%. Hal tersebut berarti 

guru telah merancang pembelajaran di kelas kontrol dengan baik. Berdasarkan 

No. Aspek yang Diamati 
Pertemuan  

1 2 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran. 4 4 

2. Mengembang dan mengorganisasikan materi, media 

pembelajaran, dan sumber belajar.  

3 4 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran dengan 

menggunakan model konvensional. 

2 3 

4. Merancang pengelolaan kelas. 2 3 

5.  Merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian 4 4 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 4 4 

Skor Total 19 22 

Rata-rata 3,2 3,7 

Tingkat Pelaksanaan Stratei (%) 
80 92 

86 

No. Aspek yang Diamati 
Pertemuan  

1 2 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran. 3 3 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran.  3 4 

3. Mengelola interaksi kelas. 3 3 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membatu mengembangkan 

sikap positif siswa terhadap belajar 

3 4 

5.  Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran 

IPS materi Jual Beli dengan model konvensional. 

3 3 

6. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar. 4 3 

7. Kesan umum kinerja guru 3 3 

Skor Total 22 23 

Rata-rata 3,14 3,28 

Tingkat Pelaksanaan Stratei (%) 
78 82 

80 
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Tabel 4.8, dapat dilihat bahwa persentase rata-rata nilai APKG II pada pertemuan 

pertama dan kedua sebesar 80%, yang artinya guru sudah melaksanakan 

pembelajaran dengan baik. 

4.1.2 Analisis Deskriptif Data Penelitian 

 Analisis deskriptif data penelitian terdiri dari analisis variabel independen 

dan dependen. Penjelasannya sebagai berikut. 

4.1.2.1 Analisis Deskriptif Data Variabel Independen 

Variabel independen dalam penelitian ini yaitu strategi ToF. Dalam 

pelaksanaannya, peneliti berperan sebagai guru. Guru harus mengetahui langkah-

langkah strategi pembelajaran aktif ToF, agar pembelajaran berjalan lancar dan 

sesuai dengan langkah-langkah dalam RPP. Dalam pelaksanaan pembelajaran 

guru dibantu oleh pengamat, yaitu guru kelas. Pengamat bertugas untuk 

mengamati sesuai atau tidaknya pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan 

peneliti dengan langkah-langkah strategi ToF dengan menggunakan lembar 

pengamatan pelaksanaan strategi. Dalam penelitian ini, pengamat juga mengamati 

apakah guru sudah merancang dan melaksanakan pembelajaran dengan baik, 

dengan  menggunakan APKG I dan II.  

Berdasarkan hasil pengamatan pada pertemuan pertama dan kedua, untuk 

pelaksanaan strategi ToF diperoleh persentase sebesar 87,5%. Dengan demikian, 

dapat disimpulkan bahwa pembelajaran di kelas eksperimen sudah melaksanakan 

strategi pembelajaran True or False dengan runtut dan sesuai dengan langkah-

langkah strategi True or False. Berdasarkan hasil pengamatan pada pertemuan 

pertama dan kedua di kelas eksperimen diperoleh persentase 83,5% untuk APKG 
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I dan 82% untuk APKG II. Di kelas kontrol diperoleh persentase 86% untuk 

APKG I dan 80% untuk APKG II. 

4.1.2.2 Analisis Deskriptif Data Variabel Dependen 

Variabel dependen pada penelitian ini yaitu data hasil belajar siswa, baik 

di kelas eksperimen maupun kontrol. Hasil belajar tersebut mencakup ranah 

kognitif, afektif, dan psikomotor. Ranah kognitif diukur dengan hasil tes, ranah 

afektif dengan skala likert, dan ranah psikomotor diukur dengan tes perbuatan 

dalam melakukan kegiatan jual beli. Deskripsi data juga dilengkapi dengan data 

sebelum penelitian, yakni hasil tes awal yang dilakukan di kedua kelas untuk 

mengetahui kemampuan awal siswa. 

4.1.2.2.1 Tes Awal 

Tes awal dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2015 di kelas eksperimen 

dan kontrol dengan soal yang sama untuk mengetahui kemampuan awal siswa 

mengenai materi yang akan diajarkan. Selain itu, nilai hasil tes awal juga 

digunakan untuk mengukur tingkat keefektifan strategi ToF pada analisis akhir 

secara empiris. Berikut merupakan deskripsi data nilai tes awal kelas eksperimen 

dan kontrol yang disajikan pada Tabel 4.9. 

Tabel 4.9 Deskripsi Data Tes Awal IPS Siswa 

 

Kriteria Data 
Kelas  

Eksperimen Kontrol 

Jumlah siswa 23 39 

Nilai minimal 35 30 

Nilai maksimal 85 85 

Rentang 50 55 

Jumlah 1.285 2.199 

Rata-rata 55,87 56,41 

Median 50 60 

Modus 35 60 

SD 16,90 16,26 

Varians  285,573 264,406 
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Berdasarkan tes awal yang diberikan kepada siswa di kedua kelas, 

diperoleh data seperti pada Tabel 4.9. Untuk lebih memahami data secara mudah 

dan lengkap, perlu adanya distribusi frekuensi data. Distribusi frekuensi data 

merupakan pengelompokkan data ke dalam beberapa kelas. Distribusi frekuensi 

nilai tes awal di kedua kelas, disajikan pada Tabel 4.10 dan 4.11. 

Tabel 4.10 Distribusi Frekuensi Nilai Tes Awal Kelas Eksperimen 

Interval 
Frekuensi 

(f) 

35-43 7 

44-52 5 

53-61 2 

62-70 4 

71-79 3 

80-88 2 

Jumlah 23 

 

Tabel 4.11 Distribusi Frekuensi Nilai Tes Awal Kelas Kontrol 

Interval 
Frekuensi 

(f) 

30-39 6 

40-49 8 

50-59 4 

60-69 9 

70-79 7 

80-89 5 

Jumlah 39 

 

4.1.2.2.2 Hasil Belajar Akhir 

Hasil belajar terdiri dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Hasil 

belajar ketiga aspek tersebut diketahui dari nilai tes akhir, nilai keterampilan, dan 

nilai sikap. Tes akhir dilaksanakan pada akhir pertemuan kedua. Tes akhir 

dilakukan untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami materi yang telah 

diajarkan oleh guru. Pengukuran ranah psikomotor dilaksanakan pada pertemuan 
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pertama, yang didapat dari keterampilan siswa dalam memperagakan kegiatan jual 

beli.  

Nilai tes akhir dan keterampilan selanjutnya digabungkan. Persentase 

untuk tes akhir sebesar 60 dan untuk keterampilan sebesar 40 (Kemendikbud, 

2013). Nilai sikap atau afektif didapat dari skor siswa dalam mengisi angket. Nilai 

tes akhir, keterampilan, dan sikap dapat dilihat pada lampiran 38 dan 39. 

Deskripsi data hasil belajar tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.12 dan 4.13. 

Tabel 4.12 Deskripsi Data Gabungan Tes Akhir dan Keterampilan 

Materi Kegiatan Jual Beli 

 

Kriteria Data 
Kelas  

Eksperimen Kontrol 

Jumlah siswa 23 39 

Nilai minimal 57 51 

Nilai maksimal 97 91 

Rentang 40 40 

Jumlah 1.834 2.754 

Rata-rata 79,74 70,62 

Median 81 72 

Modus 97 54 

SD 13,308 13,044 

Varians 177,111 170,138 

 

Tabel 4.13 Deskripsi Data Afektif Siswa 

Materi Kegiatan Jual Beli 

 

Kriteria Data 
Kelas  

Eksperimen Kontrol 

Jumlah siswa 23 39 

Nilai minimal 20 20 

Nilai maksimal 40 40 

Rentang 20 20 

Jumlah 690 1.131 

Rata-rata 30 29 

Berdasarkan Tabel 4.12 dapat dilihat bahwa rata-rata gabungan nilai tes 

akhir dan keterampilan kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol. Rata-

rata nilai kelas eksperimen yaitu 79,74, sedangkan kelas kontrol hanya 70,62. 



75 

 

 

 

Nilai tertinggi yang dapat dicapai pada kelas eksperimen yaitu 97 dan kelas 

kontrol hanya 91. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang digunakan di kedua 

kelas yaitu sebesar 64. Pada kelas eksperimen, persentase ketuntasan mencapai 

87%. Sementara itu, pada kelas kontrol persentase ketuntasan mencapai 64%. 

Berdasarkan Tabel 4.13, diketahui bahwa hasil belajar aspek afektif kelas 

eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol. Rata-rata nilai afektif kelas 

eksperimen yaitu 30, sedangkan kelas kontrol hanya 29. Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) yang digunakan di kedua kelas yaitu B-. Persentase ketuntasan 

kelas eksperimen dan kontrol sebesar 70%. Distribusi frekuensi gabungan nilai tes 

akhir dan keterampilan siswa di kedua kelas disajikan pada Tabel 4.14. Distribusi 

frekuensi nilai sikap siswa di kedua kelas disajikan pada Tabel 4.15. 

Tabel 4.14 Distribusi Frekuensi Gabungan Nilai Tes Akhir 

dan Keterampilan Materi Kegiatan Jual Beli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.15 Distribusi Frekuensi Afektif Siswa 

 Materi Kegiatan Jual Beli 

 

 

 

 

 

 

Interval 
Frekuensi 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

50-59 1 11 

60-69 5 8 

70-79 5 7 

80-89 4 10 

90-99 8 3 

Interval Kategori 
Frekuensi 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

19-21        C 4 4 

22-24  C+ 3 8 

25-27 B- 2 7 

28-30        B 3 4 

31-33  B+ 2 3 

34-36  A- 4 5 

37-40 A 5 8 
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4.1.3 Analisis Statistik Data Hasil Penelitian 

Analisis statistik data hasil penelitian dalam penelitian ini yaitu hasil uji 

pra syarat analisis (uji normalitas dan homogenitas data), serta uji hipotesis (uji 

perbedaan dan keefektifan dalam pembelajaran). Berikut uraian analisis data hasil 

penelitian yang telah dilaksanakan. 

4.1.3.1 Uji Normalitas 

Berdasarkan rekap data hasil belajar IPS materi Kegiatan Jual Beli pada 

kedua kelas, uji normalitas data menggunakan Lilliefors pada kolom Kolmogorov-

Smirnov pada program SPSS versi 20. Setelah data diolah dengan menggunakan 

SPSS versi 20, diperoleh hasil uji normalitas data yang disajikan pada Tabel 4.16 

dan 4.17 sebagai berikut:  

Tabel 4.16 Hasil Uji Normalitas Data Nilai Kelas Eksperimen 

 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

eksperimen ,149 23 ,200
*
 ,922 23 ,073 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Tabel 4.17 Hasil Uji Normalitas Data Nilai Kelas Kontrol 

 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Kontrol ,134 39 ,076 ,917 39 ,007 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Untuk mengetahui data berdistribusi normal atau tidak, dapat dilakukan 

dengan melihat nilai signifikansi (Sig.) kedua data, baik data kelompok 

eksperimen maupun kontrol tersebut pada kolom Kolmogorov-Smirnov. Apabila 

nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka data dapat dinyatakan berdistribusi 

normal (Priyatno, 2010: 71). Pada Tabel 4.16 dan 4.17, dapat dilihat bahwa nilai 

signifikansi data kelas eksperimen sebesar 0,200 (> 0,05) dan kelas kontrol 

sebesar 0,076 (> 0,05). Jadi, dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok data  

tersebut berdistribusi normal. Uji hipotesis menggunakan statistik parametris, 

yaitu menggunakan rumus Independent Samples t Test pada program SPSS versi 

20. Setelah data diketahui berdistribusi normal, langkah selanjutnya yaitu menguji 

homogenitas data. 

 

4.1.3.2 Uji  Homogenitas 

Penghitungan homogenitas data dilakukan apabila data berdistribusi 

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

homogenitasnya. Berdasarkan uji normalitas tersebut, pengujian homogenitas 

perlu dilakukan. Penghitungan homogenitas data dilakukan dengan menggunakan 

program SPSS versi 20, yaitu dengan rumus Independent Samples t Test. 

Kemudian membandingkan nilai signifikansi Levene’s test yang terdapat pada 

Tabel 4.1 dengan taraf signifikansi 0,05. Jika nilai signifikansi Levene’s test ≥ 

0,05, maka varians data dapat dinyatakan homogen, namun jika nilai signifikansi 

Levene’s test < 0,05, maka varians data tidak homogen (Priyatno, 2010: 35). 

Berikut ini merupakan data hasil pengujian homogenitas data yang disimpulkan 

pada Tabel 4.18. 
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Tabel 4.18 Hasil Uji Homogenitas Data 

 

Independent Samples t Test 

 Levene's Test for Equality of 

Variances 

F Sig. 

Nilai Equal variances assumed 0,014 ,907 

Equal variances not assumed   

 

Berdasarkan hasil uji homogenitas tersebut, diketahui bahwa nilai 

signifikansi uji Levene sebesar 0,907 (> 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa nilai 

signifikasi telah memenuhi kriteria dan dapat disimpulkan bahwa varians data 

kedua kelompok homogen (sama). Langkah selanjutnya setelah uji homogenitas 

yaitu uji hipotesis. 

4.1.3.3 Pengujian Hipotesis (Uji t) 

Uji hipotesis dilakukan setelah semua uji prasyarat terpenuhi, baik uji 

normalitas maupun homogenitas. Berdasarkan uji normalitas dan homogenitas 

diketahui bahwa data berdistribusi normal dan homogen, sehingga untuk uji 

hipotesisnya menggunakan uji independent samples t test dengan bantuan 

program SPSS Versi 20. Uji hipotesis berguna untuk mengetahui simpulan 

penelitian dan untuk mengetahui hipotesis yang diterima. 

4.1.3.3.1 Hipotesis Pertama 

Pengujian hipotesis yang pertama yaitu mengenai perbedaan. Hipotesisnya 

yaitu: 

H0:  Tidak terdapat perbedaan hasil belajar pada siswa kelas III materi Kegiatan 

Jual Beli antara yang menggunakan strategi True or False dan yang 

menggunakan model konvensional (µ1 = µ2). 
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Ha:  Ada perbedaan hasil belajar pada siswa kelas III materi Kegiatan Jual Beli 

antara yang menggunakan strategi True or False dan yang menggunakan 

model konvensional (µ1 ≠ µ2). 

Uji hipotesis yang pertama menggunakan independent samples t test 

dengan bantuan program SPSS Versi 20. Pengujiannya yaitu 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 t hitung dibandingkan dengan nilai 

t tabel. Hasil pengujian tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.19. 

  Tabel 4.19 Hasil Uji t 

 

 t-test for Equality of Means 

T Df Sig. 

(2-

tailed

) 

Mean 

Differenc

e 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Nila

i 

Equal 

variances 

assumed 

2,64

1 
60 

0,01

1 
9,124 3,455 2,213 16,035 

Equal 

variances 

not assumed 

2,62

7 
45,525 

0,01

2 
9,124 3,473 2,131 16,117 

Pada uji t ini, ada beberapa ketentuan yang dijadikan pedoman, yaitu jika  

-ttabel  ≤ thitung ≤ ttabel atau nilai signifikansi > 0,05, maka H0 diterima  dan jika -

thitung < -ttabel dan thitung > ttabel atau nilai signifikansi ≤ 0,05, maka H0 ditolak 

(Priyatno, 2010: 35-6). Dengan df = 60 dan taraf kesalahan 5% untuk uji dua 

pihak, diketahui harga ttabel = 1,671.  

Untuk data yang berdistribusi normal dan homogen, pengambilan keputusan 

dilihat pada kolom equal variance assumed dalam t-test for Equality of Means.  

Berdasarkan kolom equal variances assumed tersebut, dapat diketahui bahwa nilai 
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thitung = 2,641 dan signifikansinya sebesar 0,011. Berdasarkan  hasil penghitungan, 

dapat diketahui bahwa 2,641 > 1,671 atau dengan kata lain thitung > ttabel. 

Sementara itu, nilai signifikansi yang diperoleh yaitu 0,011 atau < 0,05. Apabila 

mengacu pada ketentuan pengambilan keputusan uji hipotesis menurut Priyatno 

(2010: 36), maka H0 ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ada 

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

yang menggunakan strategi True or False dan yang menggunakan model 

konvensional. 

4.1.3.3.1 Hipotesis Kedua 

Pengujian hipotesis kedua yaitu pengujian keefektifan. Hipotesisnya yaitu: 

H0:  Hasil belajar IPS siswa kelas III materi Kegiatan Jual Beli yang 

menggunakan strategi True or False tidak lebih tinggi daripada yang 

menggunakan model konvensional (µ1 ≤ µ2 ) . 

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

menggunakan strategi True or False lebih tinggi daripada yang 

menggunakan model konvensional (µ1 > µ2). 

Untuk menguji keefektifan strategi True or False dalam pembelajaran IPS, 

peneliti menggunakan penghitungan secara empiris dan statistik. Pengujian 

keefektifan secara empiris menurut Sugiyono (2012: 118), 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  

(O2 - O1) - (O4 – O3) 
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O4 = rata-rata nilai hasil tes akhir kelas kontrol 

Menurut rumus tersebut, secara empiris tingkat keefektifan strategi True 

or False yaitu: 

(O2 - O1) - (O4 – O3) = (79,74 – 55,87) – (70,62 – 56,41) 

  = 23,87 – 14,21 

  = 9,66 

Sementara itu, untuk pengujian secara statistik keefektifan strategi True or 

False menggunakan one sample t test uji pihak kanan. Uji pihak kanan digunakan 

untuk menguji keefektifan dari sebuah perlakuan. Perlakuan yang dimaksud yaitu 

penerapan strategi True or False pada pembelajaran kelas eksperimen. Pada 

pengujian ini, peneliti menggunakan SPSS versi 20. Langkah-langkah 

pengujiannya yaitu Analyze-Compare Means-One Sample t Test.  Dari pengujian 

menggunakan uji t ini akan diketahui perbedaan rata-rata nilai di kelas eksperimen 

yang dibandingkan dengan rata-rata nilai kelas kontrol, yaitu dilihat dari nilai 

thitung dan nilai signifikansinya. Berikut ini merupakan hasil one sample t test pada 

pengujian keefektifan strategi True or False. 

Tabel 4.20 Hasil Pengujian One Sample t Test 

One-Sample Test 

 Test Value = 70.62 

T df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

eksperimen 3,289 22 ,003 9,119 3,36 14,87 

Setelah diperoleh nilai thitung sebesar 3,289, langkah selanjutnya yaitu 

membandingkan nilai thitung dengan ttabel. Nilai ttabel diperoleh dengan penghitungan 

melalui microsoft excel dengan cara =TINV(0,05;22). Dengan penghitungan 



82 

 

 

 

tersebut, diperoleh nilai ttabel sebesar 2,074. Dengan nilai thitung = 3,289 dan ttabel = 

2,074, kemudian dilakukan pengambilan keputusan, ketentuannya jika thitung ≤ 

ttabel, maka H0 diterima dan jika thitung > ttabel, maka H0 ditolak. Berdasarkan hasil 

pengujian tersebut, dapat dilihat bahwa thitung > ttabel (3,289 >2,074) Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar IPS siswa kelas III materi Kegiatan Jual Beli 

yang menggunakan strategi True or False lebih tinggi daripada yang 

menggunakan model konvensional. 

4.2 Pembahasan 

Tujuan penelitian ini ialah untuk membuktikan ada atau tidak berbeda 

hasil belajar IPS materi Kegiatan Jual Beli pada siswa kelas III SDN Jatingarang 

03 antara pembelajaran yang menggunakan strategi True or False  dan yang 

menggunakan model konvensional. Tujuan tersebut dilatarbelakangi bahwa 

pembelajaran yang dilakukan di sekolah tersebut masih menggunakan model 

konvensional yang berpusat pada guru, sehingga siswa hanya mendengarkan apa 

yang disampaikan oleh guru dan pada akhirnya pembelajaran kurang bermakna 

bagi siswa. Kurang bermaknanya pembelajaran bagi siswa ini akan 

mempengaruhi hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS. Peneliti menerapkan 

strategi true or false pada kelas eksperimen dengan harapan pembelajaran akan 

bermakna dan hasil belajar  siswa kelas III akan meningkat. 

Peneliti memilih menerapkan strategi true or false, karena strategi tersebut 

sesuai dengan karakteristik siswa usia SD yang dikemukakan oleh Desmita (2012: 

35), yaitu senang bermain, bergerak, berkelompok, dan melakukan secara 

langsung. Berdasarkan pendapat Desmita tentang karakteristik anak usia sekolah 
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dasar tersebut, guru hendaknya dapat menciptakan pembelajaran yang aktif dan 

menyenangkan, sehingga dapat mendukung proses pembelajaran, terutama 

pembelajaran IPS. Salah satu strategi pembelajaran yang dapat mengaktifkan 

siswa yaitu strategi ToF. Diharapkan dengan proses pembelajaran yang 

melibatkan siswa secara aktif dapat menjadikan pembelajaran lebih bermakna. 

Sebelum penelitian dilakukan, peneliti terlebih dahulu melakukan uji 

prasyarat instrumen. Uji prasyarat instrumen meliputi uji validitas, reliabilitas, 

daya beda, dan tingkat kesukaran soal. Untuk mengetahui hasil uji prasyarat 

instrumen, peneliti melakukan uji coba. Setelah uji coba dilaksanakan, diperoleh 

instrumen penelitian yang telah memenuhi syarat. Instrumen penelitian terdiri dari 

20 butir soal pilihan ganda dengan empat alternatif jawaban. Instrumen tersebut 

kemudian digunakan untuk tes awal dan akhir. 

Dalam penelitian ini, proses pembelajaran dilaksanakan selama dua 

pertemuan. Pembelajaran pada kelas eksperimen menggunakan strategi True or 

False, sedangkan pada kelas kontrol menggunakan model konvensional. Pada 

proses pembelajaran di pertemuan pertama, peneliti melaksanakan penilaian 

psikomotor. Setelah pembelajaran selesai dilaksanakan, peneliti mengadakan tes 

akhir untuk mengukur ranah kognitif dan pemberian skala likert untuk mengukur 

ranah afektif di kedua kelas. Data hasil belajar siswa kemudian dianalisis hingga 

diperoleh hasil pengujian hipotesis.   

Untuk menentukan rumus yang akan digunakan dalam pengujian hipotesis, 

perlu dilakukan uji prasyarat analisis. Uji prasyarat analisis meliputi uji normalitas 

dan homogenitas data. Berdasarkan hasil uji normalitas dan homogenitas, 
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diketahui bahwa kelompok data hasil belajar siswa berdistribusi normal dan 

homogen. Oleh karena itu, uji hipotesis menggunakan independent samples t test. 

Berdasarkan hasil penghitungan analisis statistik, disimpulkan bahwa ada 

perbedaan yang signifikan hasil belajar pada siswa kelas III materi Kegiatan Jual 

Beli antara yang menggunakan strategi True or False dan yang menggunakan 

model konvensional. 

Selanjutnya, untuk menguji keefektifan strategi True or False terhadap 

hasil belajar IPS materi Kegiatan Jual Beli, peneliti menggunakan analisis secara 

empiris dan statistik. Berdasarkan hasil dari serangkaian pengujian, dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar siswa kelas III materi Kegiatan Jual Beli yang 

menggunakan strategi True or False lebih tinggi daripada yang menggunakan 

model konvensional. 

Sebagaimana pendapat Zaini, Munthe, dan Aryani (2008: 24) yang 

mengemukakan bahwa strategi True or False memberi kesempatan siswa untuk 

melakukan kegiatan kolaboratif. Melalui strategi True or False, siswa melakukan 

permainan dengan kartu pernyataan. Kartu tersebut berisi pernyataan yang 

“benar” atau “salah”. Dengan pernyataan tersebut, siswa dilatih untuk 

menyampaikan pendapat mengenai pernyataan yang didapat. Oleh karena itu, 

siswa kelas eksperimen dapat terlibat aktif dalam pembelajaran. Hal ini berbeda 

dengan kelas kontrol yang menggunakan model konvensional. Pembelajaran yang 

terjadi kelas kontrol hanya sebagian siswa yang aktif dan selebihnya terlihat 

bosan, mengantuk, dan kurang tertarik dalam pembelajaran. Hal ini dikarenakan 

pada kelas kontrol menggunakan model konvensional yang pembelajarannya lebih 
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berpusat pada guru, sehingga siswa kurang terlibat secara aktif dalam proses 

pembelajaran. 

Penerapan strategi True or False membuat siswa kelas eksperimen 

menjadi aktif dan antusias dalam proses pembelajaran. Mereka dapat 

mengembangkan kemampuan mengungkapkan ide atau gagasan dengan kata-kata 

secara verbal dan membandingkan ide-idenya dengan orang lain. Melalui strategi 

True or False juga dapat membantu siswa untuk respek kepada orang lain dan 

menyadari akan segala keterbatasannya serta menerima segala perbedaan. Dengan 

keterlibatan siswa dalam pembelajaran siswa menjadi lebih tertarik, tidak merasa 

jenuh, dan antusias dalam mengikuti proses pembelajaran. 

Dalam pelaksanaaan pembelajaran kelas kontrol, guru menggunakan 

model konvensional. Guru menjelaskan materi pelajaran dan dilanjutkan dengan 

pemberian soal-soal latihan yang harus dikerjakan siswa dalam waktu yang telah 

ditentukan. Dalam pembelajaran di kelas kontrol siswa melakukan diskusi dan 

presentasi jawaban di depan kelas. Dalam pelaksanaan diskusi, hanya beberapa 

siswa yang aktif mengerjakan tugas dari guru dan siswa yang lain pasif. Oleh 

karena itu, pembelajaran di kelas kontrol lebih didominasi oleh guru. Informasi 

yang diperoleh siswa juga hanya berasal dari guru, sehingga siswa kurang aktif 

dalam pembelajaran. 

Berdasarkan pemaparan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

strategi pembelajaran True or False lebih efektif dalam meningkatkan hasil 

belajar siswa pada materi Kegiatan Jual Beli. strategi pembelajaran True or False 

dapat mengaktifkan seluruh siswa selama proses pembelajaran dan memberikan 

kesempatan untuk bekerjasama antarsiswa yang mempunyai kemampuan 
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heterogen. Hal ini sesuai dengan karakteristik siswa sekolah dasar, yakni senang 

bekerja kelompok (Desmita, 2012: 35). Dengan demikian, siswa merasa senang 

dan semangat dalam mengikuti pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi 

bermakna.  
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BAB 5 

PENUTUP 

 

Bagian ini berisi simpulan dan saran. Simpulan merupakan jawaban dari 

hipotesis, berdasarkan analisis data hasil penelitian yang telah dilaksanakan. 

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

dan peneliti lanjutan. 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dari penelitian yang 

berjudul “Keefektifan Strategi True or False (ToF) dalam Pembelajaran IPS pada 

Siswa Kelas III  SDN Jatingarang 03 Kabupaten Pemalang”, dapat dikemukakan 

simpulan penelitian sebagai berikut: 

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

IPS materi Kegiatan Jual Beli pada siswa kelas III  SDN Jatingarang 03 

antara pembelajaran yang menggunakan strategi True or False dan yang 

menggunakan model konvensional. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji 

hipotesis menggunakan independent samples t test melalui program SPSS 

versi 20 yang menunjukkan bahwa nilai t hitung> t tabel (2,641 > 1,671) dan 

nilai signifikansi kurang dari 0,05 (0,011 < 0,05). 

(2)  Hasil uji hipotesis keefektifan penggunaan strategi pembelajaran True or 

False hasil belajar siswa menggunakan pengujian hipotesis uji pihak 

kanan dengan one sample t-test menunjukkan bahwa pada hitungan 

dihasilkan nilai t hitung> t tabel (3,289 > 2,074),  sehingga dapat dikatakan 
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pembelajaran yang menggunakan strategi True or False lebih efektif 

dalam pembelajaran materi Kegiatan Jual Beli pada siswa kelas III 

daripada model pembelajaran konvensional.  

5.2 Saran 

Terkait hasil penelitian dan pembahasan serta simpulan yang telah 

dipaparkan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

5.2.1 Bagi Guru  

Saran yang peneliti berikan kepada guru sebagai berikut: 

(1) Guru hendaknya mulai menerapkan pembelajaran dengan menggunakan 

strategi True or False, karena lebih efektif dalam mengoptimalkan hasil 

belajar siswa dibanding dengan pembelajaran menggunakan model 

konvensional.  

(2) Guru perlu menjelaskan tata cara pelaksanaan pembelajaran menggunakan 

strategi True or False dengan rinci dan jelas, sehingga siswa dapat 

mengetahui tata cara pelaksanaan strategi pembelajaran True or False 

dengan benar, agar pembelajaran dapat berlangsung dengan baik sesuai 

dengan apa yang direncanakan.  

5.2.2 Bagi Siswa 

Saran yang peneliti berikan kepada siswa sebagai berikut: 

(1) Lebih menggali pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki semaksimal 

mungkin. Semakin banyak pengetahuan yang didapatkan melalui berbagai 

sumber, siswa akan lebih memahami materi yang sedang dipelajari. Selain 

itu, peserta didik juga akan mampu membangun lebih banyak 

pengetahuannya.  
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(2) Memperhatikan tata cara pelaksanaan pembelajaran menggunakan strategi 

True or False yang disampaikan oleh guru. Dengan demikian, siswa 

benar-benar mengetahui tata cara pelaksanaan strategi True or False.  

(3) Melakukan diskusi dan kerja kelompok sesuai arahan guru, sehingga tugas 

kelompok dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.  

(4) Berlatih menggunakan bahasa Indonesia yang baik, sehingga dapat 

menyampaikan pendapat dengan baik.  

5.2.3 Bagi Sekolah 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan pihak sekolah dapat memberikan 

fasilitas dan kelengkapan yang mendukung strategi pembelajaran True or False 

baik bagi guru maupun siswa. Fasilitas yang dimaksud yaitu buku-buku pelajaran 

yang digunakan siswa ketika proses pembelajaran dan buku-buku tentang strategi 

True or False yang dapat digunakan guru untuk lebih memahami strategi True or 

False. 

Pihak sekolah juga diharapkan dapat memberikan sosialisasi kepada guru-

guru kelas mengenai strategi True or False. Melalui sosialisasi, diharapkan semua 

guru kelas mengetahui bahwa strategi True or False efektif dalam 

mengoptimalkan hasil belajar siswa. Dengan demikian, guru kelas dapat 

menerapkan strategi True or False di kelas lain untuk mmengoptimalkan hasil 

belajar siswa. 
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Lampiran 1 

 

  Surat Keterangan Akreditasi Kelas Kontrol 
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Lampiran 2 

 

  Surat Keterangan Akreditasi Kelas Eksperimen 
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Lampiran 3 

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 

UNIT PENGELOLA PENDIDIKAN KECAMATAN TAMAN 

SEKOLAH DASAR NEGERI 03 JATINGARANG  

Dukuh Alang Amba Desa Jatingarang Kec. Bodeh Kab. Pemalang 

 

DAFTAR POPULASI KELAS EKSPERIMEN 

SDN JATINGARANG 03 KABUPATEN PEMALANG 

 

No. Nama No. Nama 

1. Aditya Dwi Pratama 14. Hikal Ramadani 

2. Yusuf Amar Maulana 15. Kabi Setiawan 

3. Fajar Taufik 16. Marsya Regina Wati 

4. Metia Kartika Putri 17. Nova Kurniawan 

5. Saeful Anam 18. Nur Dinda Ainiyatul 

6. Agista Lodi Saputri 19. Rio Dwi Saputra 

7. Alya Ramadhani 20. Ririt Dyah Pitaloka 

8. Bayu Darmawan 21. Sifa Meilinda Pratiwi 

9. Berkah Pinayung Rizqi 22. Tyas Pratama 

10. Bunga Ersa viliadini 23. Wisnu Aji Prastiyo 

11. Dita Sukma Ayu 24. Wibi Ahmadi 

12. Fachril Bagus Ikhtiara 25. Witaniah Apriyani 

13. Geisa Bunga Kirani 26. Wiwik Amelina 
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Lampiran 4 

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 

UNIT PENGELOLA PENDIDIKAN KECAMATAN TAMAN 

SEKOLAH DASAR NEGERI 02 JATINGARANG  

Dukuh Jatingarang Desa Jatingarang Kec. Bodeh Kab. Pemalang 

   

DAFTAR POPULASI KELAS KONTROL 

SDN JATINGARANG 02 KABUPATEN PEMALANG 

No. Nama  No. Nama  

1 Diki 24. Ifan Said 

2 Ihvaul Fajar 25. Yatni Aliyah 

3 Manda Dea Puspitawati 26. Yuli Agus Wicaksono 

4 Sevina Agustina 27. Khonisah 

5 Suherman 28. Laelatul Magviroh 

6 Tri Ahmad Fauzi 29. Latiful Aziz 

7 Abdul Charis F. 30. Niswatun Magfiroh 

8 Abdul Khoirul A. 31. M. Ali Muzaki 

9 Ahmad I. 32. M. Faqiyudin 

10 Agus Hidayatullah 33. Naiswa Yogistia 

11 Agus Prasetiyo 34. Romadhon Angga S. 

12 Ahmad Fajar Kurniawan 35. Roiman 

13 Ahmad Sovan Sovian 36. Samsul Muarif 

14 Anifah 37. Siti Khonifah 

15 Anisah 38. Suci Asruroh 

16 Asep Setiawan 39. Tanti Munifah 

17 Ayu S. 40. Taufik 

18 Azkia Virzatanisa 41. Turinto 

19 Danang Nur Said 42. Vavila Christian V. 

20 Diyah Ayuningtiyas 43. Vina Febriana 

21 Diyas Subhan 44. Vina Fauziyah 

22 Eli Fatimah 45. Wiwin Andriyanti 

23 Femas Rohan   
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Lampiran 5 

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 

UNIT PENGELOLA PENDIDIKAN KECAMATAN TAMAN 

SEKOLAH DASAR NEGERI 03 JATINGARANG  

Dukuh Alang Amba Desa Jatingarang Kec. Bodeh Kab. Pemalang 

 

DAFTAR SAMPEL KELAS EKSPERIMEN 

 

No. Nama No. Nama 

1. Aditya Dwi Pratama 13. Geisa Bunga Kirani 

2. Yusuf Amar Maulana 14. Kabi Setiawan 

3. Fajar Taufik 15. Nova Kurniawan 

4. Metia Kartika Putri 16. Rio Dwi Saputra 

5. Saeful Anam 17. Ririt Dyah Pitaloka 

6. Agista Lodi Saputri 18. Sifa Meilinda Pratiwi 

7. Alya Ramadhani 19. Tyas Pratama 

8. Bayu Darmawan 20. Wisnu Aji Prastiyo 

9. Berkah Pinayung Rizqi 21. Wibi Ahmadi 

10. Bunga Ersa viliadini 22. Witaniah Apriyani 

11. Dita Sukma Ayu 23. Wiwik Amelina 

12. Fachril Bagus Ikhtiara   
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Lampiran 6 

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 

UNIT PENGELOLA PENDIDIKAN KECAMATAN TAMAN 

SEKOLAH DASAR NEGERI 02 JATINGARANG  

Dukuh Jatingarang Desa Jatingarang Kec. Bodeh Kab. Pemalang 

   

DAFTAR SAMPEL KELAS KONTROL 

No. Nama  No. Nama  

1 Ihvaul Fajar 21. Yatni Aliyah 

2 Manda Dea Puspitawati 22. Yuli Agus Wicaksono  

3 Sevina Agustina 23. Khonisah  

4 Tri Ahmad Fauzi 24. Laelatul Magviroh 

5 Abdul Charis F. 25. Latiful Aziz 

6 Abdul Khoirul A. 26. Niswatun Magfiroh 

7 Ahmad Ifnu 27. M. Ali Muzaki 

8 Agus Prasetiyo 28. M. Faqiyudin 

9 Ahmad Fajar Kurniawan 29. Naiswa Yogistia 

10 Ahmad Sovan Sovian 30. Romadhon Angga S. 

11 Anifah 31. Roiman 

12 Anisah 32. Samsul Muarif 

13 Asep Setiawan 33. Siti Khonifah 

14 Ayu Sofiyanti 34. Taufik 

15 Azkia Virzatanisa 35. Turinto 

16 Danang Nur Said 36. Vavila Christian V. 

17 Diyah Ayuningtiyas 37. Vina Febriana 

18 Eli Fatimah 38. Vina Fauzian 

19 Femas Rohan 39. Wiwin Andriyanti 

20 Ifan Said   
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Lampiran 7 

PEDOMAN WAWANCARA TIDAK TERSTUKTUR 

Hari, tanggal : Rabu, 7 Januari 2015 

Narasumber : Guru Kelas III SDN 03 Kabupaten Pemalang 

Tempat : SDN Jatingarang 03 Kabupaten Pemalang 

 

No. Pertanyaan 
Jawaban  

SDN Jatingarang 02 SDN Jatingarang 03 

1 Sudah berapa lama ibu mengajar di 

SDN Jatingarang 03? 

7 tahun 5 tahun 

2 Adakah kendala yang ditemui pada 

saat pembelajaran IPS? Apa 

kendala tersebut? 

Ada, siswa kurang 

tertarik dalam 

pembelajaran IPS 

Ada, siswa pasif 

dalam pembelajaran 

4 Berapa batas KKM untuk mata 

pelajaran IPS pada SDN 

Jatingarang 02/03? 

64 64 

5 Berapa persentase jumlah siswa 

yang tidak melampaui batas KKM? 

40% 40% 

6 Bagaimana cara bapak/ibu dalam 

melaksanakan pembelajaran IPS? 

Menjelaskan materi 

kepada siswa dan 

siswa menghafal 

materi tersebut. 

Menjelaskan materi 

kepada siswa dan 

siswa menghafal 

materi tersebut. 

7 Metode pembelajaran apa saja 

yang sudah pernah diterapkan 

untuk menunjang pembelajaran? 

 

Ceramah, tanya 

jawab, diskusi, 

penugasan 

Ceramah, tanya 

jawab, diskusi, 

penugasan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1
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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  Penilaian 

Alokasi  

Waktu  

Sumber Belajar/ 

Alat  

2.3 Memahami 

kegiatan jual 

beli di 

Lingkungan 

rumah dan 

sekolah. 

 

Kegiatan Jual 

Beli 
 Menyebutkan tempat-tempat 

jualbeli di lingkungan 

rumah. 

 Menyebutkan jenis barang 

dagangan yang dijual 

belikan di lingkungan 

rumah. 

 Menyebutkan jenis-jenis 

pasar di lingkungan rumah. 

 Menyebutkan tempat-tempat 

jual beli di lingkungan 

sekolah. 

 Mengidentifikasi jenis 

barang dagangan di warung 

sekolah. 

 Menunjukkan gambar 

contoh proses jual beli. 

 Menjelaskan perbedaan 

proses kegiatan jual beli. 

2.3.1 Mengidentifikasi 

kegiatan jual beli di 

lingkungan rumah. 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 Mengidentifikasi 

kegiatan jual beli di 

lingkungan sekolah. 

 

 

 

 

 

2.3.3 Menjelaskan 

proses kegiatan jual  

beli. 

1. Teknik 

Tertulis 

2. Bentuk 

Pilihan 

ganda 

dan isian 

singkat. 

 

 

6 x 35 

menit  

(2xpert) 

  

  

  

1. Buku BSE IPS 

Kelas III 

2. Gambar pasar 

3. Gambartoko 

4. Gambar 

warung 

5. Gambar 

kantin 

6. Gambar 

koperasi. 

L
am
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Kompetensi  

Dasar  
Materi Pokok  Kegiatan Pembelajaran Indikator  Penilaian 

Alokasi  

Waktu  

Sumber Belajar/ 

Alat  

2.3 Memahami 

kegiatan jual 

beli di 

Lingkungan 

rumah dan 

sekolah. 

 

Kegiatan Jual 

Beli 
 Memperagakan proses 

kegiatan jual beli. 

 Menyebutkan barang 

kebutuhan sehari-hari. 

 Mengelompokkan barang-

barang menurut jenis 

kebutuhannya. 

 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 Mengidentifikasi 

barang kebutuhan 

sehari-hari. 

 

 

2.3.5 Menjelaskan 

carabersaing yang 

sehatdalamjualbeli. 
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SILABUS PENGEMBANGAN KELAS KONTROL 

Sekolah  : SDN Jatingarang 02       Mata Pelajaran: Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas/ Semester : III/2         Alokasi Waktu: 6x35 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 SumberBelajar 

Teknik Bentuk Tes Cetak Media 

Kegiatan jual 

beli 

Kegiatan Awal 

Guru mengucapkan salam 

pembuka, memimpin berdoa, 

mempresensi siswa, 

melakukan apersepsi, 

menyampaikan tujuan dan 

karakter yang diharapkan. 

 

Kegiataninti 

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. 

 

 

1. Mengidentifikasi

kegiatan jual beli 

di lingkungan 

rumah. 

2. Mengidentifikasi

kegiatan jual beli 

di lingkungan 

sekolah. 

3. Menjelaskan 

proses kegiatan 

jual beli. 

4. Mengidentifikasi 

barang kebutuhan 

sehari-hari. 

5. Menjelaskan cara 

bersaing yang 

sehat dalam jual 

beli. 

Tes tertulis Pilihan ganda 1. Asy‟ari, Wahyudi, 

dan Sri Mintari. 

2007. Ilmu 

Pengetahuan Sosial 

SD untuk Kelas III. 

Jakarta: Eirlangga. 

2. Indrastuti, dkk. 

2007. Ilmu 

Pengetahuan Sosial. 

Jakarta: Yudhistira. 

3. Nursa‟ban, 

Muhammad. 2007. 

Ilmu Pengetahuan 

Sosial untuk SD dan 

MI Kelas III. 

Jakarta: Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 

 

1. Gambar 

kegiatan jual 

beli. 

2. Gambar 

barang-

barang 

kebutuhan. 

L
am

p
iran
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Materi Pokok Kegiatan Belajar Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian Sumber Belajar 

Teknik Bentuk Tes Cetak Media 

 Siswa melakukan diskusi 

dengan kelompoknya 

mengenai tugas dari guru. 

Perwakilan setiap kelompok 

menyampaikan hasil diskusi. 

 

Kegiatan Akhir 

Siswa dengan bimbingan 

guru menyimpulkan 

pembelajaran.  

Siswa mengerjakan tes 

formatif. 

Guru menganalisis hasil tes 

formatif, memberikan umpan 

balik berupa pengayaan bagi 

siswa yang sudah tuntas hasil 

belajarnya dan remidial bagi 

siswa yang belum tuntas. 

Guru mengucapkan salam 

penutup. 

   4. Sunarso dan Anis 

Kusuma. 2007. Ilmu 

Pengetahuan Sosial 

untuk SD dan MI 

Kelas III. Jakarta: 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 
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SILABUS PENGEMBANGAN KELAS EKSPERIMEN 

Sekolah  :SDN Jatingarang 03       Mata Pelajaran: Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas/ Semester : III/2         AlokasiWaktu : 6x35 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 Media 

Kegiatan jual 

beli 

Kegiatan Awal 

Guru mengucapkan salam 

pembuka, memimpin berdoa, 

mempresensi siswa, 

melakukan apersepsi, 

menyampaikan tujuan dan 

karakter yang diharapkan. 

 

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. 

 

 

1. Mengidentifikasi 

kegiatan jual beli 

di lingkungan 

rumah. 

2. Mengidentifikasi 

kegiatan jual beli 

di lingkungan 

sekolah. 

3. Menjelaskan 

proses kegiatan 

jual beli. 

4. Mengidentifikasi 

barang kebutuhan 

sehari-hari. 

5. Menjelaskan cara 

bersaing yang 

sehat dalam jual 

beli. 

 

Testertulis Pilihanganda 1. Asy‟ari, Wahyudi, 

dan Sri Mintari. 

2007.Ilmu 

Pengetahuan Sosial 

SDuntuk Kelas III. 

Jakarta: Eirlangga. 

2. Indrastuti, dkk. 

2007. Ilmu 

Pengetahuan Sosial. 

Jakarta: Yudhistira. 

3. Nursa‟ban,Muhamm

ad. 2007. Ilmu 

Pengetahuan Sosial 

untuk SD dan MI 

Kelas III. Jakarta: 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 

 

1. Gambarkegiata

njualbeli. 

2. Gambarbarang

-

barangkebutuh

an. 

3. Kartu-

kartupernyataa

n. 

L
am
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MateriPokok KegiatanBelajar Indikatorpencapa

iankompetensi 

Penilaian Sumber Belajar 

Teknik Bentuk Tes Cetak AlatPeraga 

 Siswa dikelompokkan 

menjadi 5 kelompok, setiap 

kelompok terdiri dari 5-6 

siswa. Siswa diberi kartu 

yang berisi pernyataan dan 

berdiskusi dengan kelompok 

kartu-kartu pernyataan 

tersebut “true” atau “false”. 

Setiap kelompok secara 

bergantian maju, siswa yang 

menjawab “true” berdiri di 

sebelah kanan guru dan yang 

menjawab “false” berdiri di 

sebelah kiri guru. 

Siswa bergantian 

menyampaikan alasan 

mengapa pernyataan tersebut 

“true” atau “false”. 

Kelompok yang lain 

menyimak dan memberikan 

tanggapan kepada kelompok 

yang di depan apabila ada 

kesalahan. 

Guru memberikan simbol 

smile kepada siswa yang 

dapat memberikan jawaban 

dan alasan yang tepat atas 

pernyataan yang di dapat. 

 

   4. Sunarso dan Anis 

Kusuma. 2007. 

IlmuPengetahuan 

Sosial untuk 

SDdanMI Kelas III. 

Jakarta:  Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 

 



 

 

 

1
0
7
 

Materi Pokok Kegiatan Belajar Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian Sumber Belajar 

Teknik Bentuk Tes Cetak Media 

 KegiatanAkhir 

Siswa dengan bimbingan 

guru menyimpulkan 

pembelajaran.  

Siswa mengerjakan tes 

formatif. 

Guru menganalisis hasil tes 

formatif, memberikan umpan 

balik berupa pengayaan bagi 

siswa yang sudah tuntas hasil 

belajarnya dan remidial bagi 

siswa yang belum tuntas. 

Guru mengucapkan salam 

penutup. 
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KISI-KISI SOAL UJI COBA 

 

Satuan Pendidikan : SDN 01 Pajerukan    

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)  

Kelas/Semester  : III / 2 

Materi Pokok  : Kegiatan Jual Beli 

Standar Kompetensi : 2. Memahami jenis pekerjaan dan penggunaan uang 

Kompetensi  

Dasar 
Indikator Soal 

Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Tingkat Kesukaran Soal Kunci 

Jawaban Mudah Sedang Sulit 

2.3  Memahami 

kegiatan jual 

beli di 

lingkungan 

rumah dan 

sekolah 

1. Siswa dapat menyebutkan kegiatan 

jual beli. 
Pilihan 

Ganda 
C1 

1  √  C 

21  √  B 

2. Disajikan beberapa daftar tujuan 

penjual, siswa dapat 

mengidentifikasi tujuan utama 

penjual. 

Pilihan 

Ganda 
C2 

2   √ A 

22   √ C 

3. Siswa dapat menyebutkan nama-

nama pedagang. 
Pilihan 

Ganda 
C1 

3  √  D 

23  √  D 

4. Disajikan beberapa daftar sifat 

pembeli, siswa dapat 

mengelompokkan sifat pembeli. 

 

Pilihan 

Ganda 
C2 

4   √ D 

24   √ A 

5. Siswa dapat menyebutkan tempat 

kegiatan jual beli di lingkungan 

rumah. 

 

Pilihan 

Ganda 
C1 

5 √   C 

25 √   B 

L
am

p
iran
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Kompetensi  

Dasar 
Indikator Soal 

Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Tingkat Kesukaran Soal Kunci 

Jawaban Mudah Sedang Sulit 

 

6. Siswa dapat menyebutkan tempat 

kegiatan jual beli di lingkungan 

sekolah. 

Pilihan 

Ganda 
C1 

6 √   B 

26 √   C 

7. Siswa dapat menyebutkan nama 

toko berdasarkan barang yang 

dijual. 

Pilihan 

Ganda 
C1 

7  √  A 

27  √  B 

8. Disajikan beberapa barang 

dagangan, siswa dapat 

menyebutkan barang yang dijual di 

warung. 

Pilihan 

Ganda 
C1 

8 √   C 

28 √   D 

9. Siswa dapat menyebutkan barang 

yang diperjualbelikan di 

lingkungan sekolah. 

Pilihan 

Ganda 
C1 

9 √   D 

29 √   A 

10.  Siswa dapat menyebutkan definisi 

pasar. 
Pilihan 

Ganda 
C1 

10  √  B 

30  √  C 

11. Siswa dapat menyebutkan kegiatan 

jual beli di pasar. 
Pilihan 

Ganda 
C1 

11 √   A 

31 √   B 

12. Siswa dapat menyebutkan jenis-

jenis pasar. 
Pilihan 

Ganda 
C1 

12  √  D 

32  √  A 

13. Disajikan beberapa daftar 

pernyataan, siswa dapat 

mengidentifikasi kondisi di pasar 

tradisional. 

Pilihan 

Ganda 
C2 

13   √ C 

33   √ C 

14. Siswa dapat menyebutkan tempat 

pembayaran pada pasar tradisional 

dan modern. 

 

Pilihan 

Ganda 
C1 

14  √  B 

34  √  A 



 

 

 

1
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Kompetensi  

Dasar 
Indikator Soal 

Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Tingkat Kesukaran Soal Kunci 

Jawaban Mudah Sedang Sulit 

 

 

 

15. Siswa dapat menyebutkan 

keuntungan berbelanja di pasar. Pilihan 

Ganda 
C1 

15  √  A 

35  √  B 

16. Disajikan sebuah gambar, siswa 

dapat menyebutkan gambar yang 

dimaksud. 

Pilihan 

Ganda 
C1 

16 √   D 

36 √   D 

17. Siswa dapat menyebutkan barang 

kebutuhan sehari-hari. 
Pilihan 

Ganda 
C1 

17  √  B 

37  √  C 

18. Siswa dapat menyebutkan cara 

bersaing yang sehat dalam jual beli. 
Pilihan 

Ganda 
C1 

18  √  C 

39  √  A 

19. Siswa dapat menyebutkan definisi 

barter. 
Pilihan 

Ganda 
C1 

19  √  D 

39  √  B 

20. Siswa dapat menjelaskan 

keuntungan dan kerugian jual beli. 
Pilihan 

Ganda 
C2 

20   √ A 

40   √ D 

Jumlah Soal 

 
40 12 20 8  
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Lampiran 12 

 

SOAL UJI COBA 

  Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

  Materi   : Kegiatan Jual Beli 

  Kelas/Semester : III/ 2 

  Waktu   : 45 menit 

 

 

Petunjuk: 

1. Kerjakan secara mandiri  soal berikut pada tempat jawaban yang telah 

disediakan. 

2. Setelah selesai, serahkan lembar ini kepada guru. 

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

anggap paling benar! 

1. Kegiatan jual beli terjadi apabila .... 

a. barang tersedia   c. terjadi transaksi jual beli 

b. harga barang murah  d. barang sudah laku 

2. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

(1) Memperoleh keuntungan   (3) Barang cepat laku 

(2) Menjual dengan harga mahal  (4) Menjual dengan cepat 

Yang termasuk tujuan utama penjual ditunjukkan oleh nomor .... 

a. (1)    c. (3) 

b. (2)    d. (4) 

3. Pedagang yang menjual dagangannya di pinggir jalan disebut pedagang …. 

a. keliling    c. grosir 

b. penyalur   d. kaki lima  

4. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

(1) Barang kecil  (3) Barang jelek (5) Barang bermutu 

(2) Barang murah   (4) Barang mahal 

Yang termasuk sifat keinginan pembeli ditunjukkan pada nomor .... 

a. (1) dan (3)   c. (4) dan (5) 

b. (2) dan (3)   d. (2) dan (5)  

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

.............................. 
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5. Berikut ini yang merupakan tempat kegiatan jual beli di lingkungan sekitar 

rumah, kecuali .... 

a. pasar    c. kantin  

b. toko    d. warung 

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

lingkungan sekolah yaitu .... 

a. pasar    c. toko 

b. kantin    d. warung 

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

a. elektronik   c. mebel  

b. obat    d. besi 

8. Perhatikan barang dagangan di bawah ini! 

(1) Besi  (3) Sampo 

(2) Mukena (4) Baju 

Yang merupakan barang dagangan yang dijual di warung ditunjukkan oleh 

nomor .... 

a. (1)    c. (3)  

b. (2)    d. (4)  

9. Barang yang dijual di koperasi sekolah, misalnya …. 

a. televisi    c. buah-buahan 

b. radio    d. buku tulis 

10. Tempat kegiatan jual beli yang dijumpai banyak pedagang disebut .... 

a. warung   c. toko 

b. pasar    d. apotek 

11. Membeli di pasar harus menyediakan uang .... 

a. mainan    c. palsu 

b. pas    d. recehan 

12. Pasar modern disebut juga pasar .... 

a. apung     c. burung 

b. tradisional   d. swalayan  

 



113 

 

 

 

13. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

(1) Dapat dijumpai tempat bermain anak 

(2) Dapat dijumpai restoran 

(3) Ramai dengan pembeli 

(4) Ramai dengan pencuri 

(5) Banyak barang dagangan 

(6) Adanya tawar menawar harga 

Yang termasuk situasi yang dapat dijumpai ketika di pasar ditunjukkan pada 

nomor .... 

a. (1), (2), dan  (4)  c. (3), (5), dan (6) 

b. (2), (4), dan (5) d. (4), (5), dan (6) 

14. Jika berbelanja di swalayan, maka kita membayar kepada .... 

a. penjual    c. satpam 

b. kasir    d. penjaga 

15. Keuntungan berbelanja di pasar tradisional yaitu .... 

a. harga dapat ditawar    

b. bebas mengambil barang sendiri  

c. bersih, nyaman, dan rapi  

d. banyak dijumpai pengemis 

16. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

 

  

 

 

Gambar di atas merupakan kegiatan jual beli di .... 

a. apotek    c. kantin 

b. swalayan   d. pasar 

17. Yang termasuk kebutuhan sandang yaitu .... 

a. makanan   c. perumahan 

b. celana    d. obat-obatan 
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18. Sikap penjual dalam melayani pembeli yaitu .... 

a. berkata kasar   c. berkata halus   

b. marah    d. angkuh 

19. Sistem barter adalah jual beli dengan tukar menukar .... 

a. uang dengan uang  c. uang dengan barang 

b. barang dengan uang  d. barang dengan barang 

20. Jika pedagang membeli barang dengan harga yang rendah dan menjualnya 

dengan harga tinggi, maka pedagang mendapat …. 

a. laba    c. tidak untung 

b. tidak untung dan tidak rugi d. rugi 

21. Kegiatan yang berhubungan dengan jual beli barang disebut …. 

a. pariwisata   c. pertanian 

b. perdagangan   d. perindustrian 

22. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

(1) Memperoleh keuntungan 

(2) Menjual barang bermutu 

(3) Menjual dengan harga murah 

(3) Banyak yang membeli dagangan 

Yang bukan teramasuk tujuan penjual ditunjukkan oleh nomor .... 

a. (1)    c. (3) 

b. (2)    d. (4) 

23. Penjual yang berjalan menuju calon pembeli dengan menawarkan 

dagangannya disebut penjual …. 

a. kaki lima   c. pakaian 

b. konsumen   d. keliling 

24. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

(1) Teliti   (3) Seenaknya 

(2) Ragu-ragu  (4) Menyenangkan 

Yang merupakan sifat pembeli yang baik ditunjukkan oleh nomor .... 

a. (1)    c. (3) 

b. (2)    d. (4) 
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25. Tempat jualan di sekitar rumah yang menjual kebutuhan sehari-hari disebut .... 

a. kantin    c. wartel 

b. warung    d. restoran  

26. Tempat menjual makanan di lingkungan sekolah dinamakan .... 

a. pasar    c. kantin  

b. warung    d. toko 

27. Membeli bahan bangunan sebaiknya di toko …. 

a. kelontong   c. swalayan 

b. material    d. baju 

28. Perhatikan barang dagangan di bawah ini! 

(1) Sabun  (3) Deterjen 

(2) Garam  (4) Paku 

Yang bukan merupakan barang dagangan yang dijual di warung ditunjukkan 

oleh nomor .... 

a. (1)    c. (3) 

b. (2)    d. (4) 

29. Seragam sekolah dapat di beli di .... 

a. koperasi sekolah    

b. tempat potocopy  

c. toko buku   

d. kantin sekolah 

30. Pasar induk disebut juga pasar .... 

a. nyata    c. utama 

b. inpres    d. loak 

31. Di pasar, penjual dapat bertemu langsung dengan .... 

a. pembeli    c. mandor 

b. pedagang   d. guru 

32. Pasar yang menjual barang-barang bekas disebut pasar …. 

a. loak    c. tradisional 

b. induk    d. grosir 
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33. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

(1) ramai dengan pembeli 

(2) ramai dengan pedagang 

(3) dapat dijumpai  restoran 

(4) banyak barang dagangan 

Situasi yang tidak dapat dijumpai di pasar, ditunjukkan oleh nomor .... 

a. (1)    c. (3) 

b. (2)    d. (4) 

34. Jika berbelanja di pasar, maka kita membayar kepada .... 

a. penjual    c. satpam 

b. kasir    d. penjaga 

35. Keuntungan berbelanja di pasar modern yaitu .... 

a. banyak pedagang  c. harga dapat ditawar 

b. nyaman dan rapi  d. panas dan becek 

36. Perhatikan gambar di bawah ini! merupakan kegiatan jual beli di .... 

 

 

 

 

 

Gambar di atas merupakan kegiatan jual beli di .... 

a. warung    c. kantin   

b. pasar    d. swalayan 

37. Pensil, buku, dan tas termasuk barang kebutuhan .... 

a. kesehatan   c. pendidikan 

b. komunikasi   d. rumah tangga 

38. Untuk menarik pembeli, penjual menawarkan dagangannya dengan .... 

a. ramah    c. berkata kasar 

b. marah-marah   d. angkuh 
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39. Sebelum mengenal uang, manusia melakukan jual beli dengan .... 

a. dagang    c. beli 

b. barter    d. jual 

40. Jika pedagang membeli barang dengan harga yang rendah dan menjualnya 

dengan harga tinggi, maka pedagang mendapat …. 

a. tidak rugi   c. untung 

b. laba    d. rugi 
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Validasi 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 SDN Jatingarang 03 

Kabupaten Pemalang, 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 

 

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

L
am

p
iran

 1
3
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1
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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 

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 

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

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



     

 

 

 

1
2
0

 

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 

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 

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

 

 

  



     

 

 

 

1
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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 (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 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

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

jelas dan berfungsi 
 √  √    √     √   √     

7. Panjang pilihan jawaban relatif sam √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

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 

 √  √    √     √        



     

 

 

 

1
2
2

 

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 

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 

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

Catatan: 

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

2. Soal sudah layak untuk diujicobakan 

           Tegal, 16 Februari 2015  

           Penilai Ahli I 
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Validasi Soal oleh Tim Ahli II (Wati, S.Pd)  

TELAAH SOAL PILIHAN GANDA 

Petunjuk 

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa butir-butir soal evaluasi pembelajaran IPS di SDN Jatingarang 03 

Kabupaten Pemalang, 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 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

L
am

p
iran

 1
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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 (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 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

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 

 √  √    √     √        
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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 

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 

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

Catatan: 

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

2. Soal sudah layak untuk diujicobakan 

 

Tegal, 14 Februari 2015  

Penilai Ahli II, 
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Lampiran 15 

HASIL UJI VALIDITAS SOAL 

Correlations 

Nomor Soal  Skortotal Nomor Soal Skortotal 

item1 Pearson 

Correlation 
,588 

Item12 Pearson 

Correlation 
,683 

Sig. (2-tailed) ,001 Sig. (2-tailed) ,000 

N 29 N 29 

item2 Pearson 

Correlation ,564 
Item13 Pearson 

Correlation ,210 

Sig. (2-tailed) ,001 Sig. (2-tailed) ,275 

N 29 N 29 

item3 Pearson 

Correlation 
,718 

item14 Pearson 

Correlation 
-,034 

Sig. (2-tailed) ,000 Sig. (2-tailed) ,861 

N 29 N 29 

item4 Pearson 

Correlation 
,552 

item15 Pearson 

Correlation 
,272 

Sig. (2-tailed) ,002 Sig. (2-tailed) ,154 

N 29 N 29 

item5 Pearson 

Correlation 
,555 

item16 Pearson 

Correlation 
-,124 

Sig. (2-tailed) ,002 Sig. (2-tailed) ,522 

N 29 N 29 

item6 Pearson 

Correlation 
,641 

item17 Pearson 

Correlation 
,190 

Sig. (2-tailed) ,000 Sig. (2-tailed) ,323 

N 
29 

N 
29 

item7 Pearson 

Correlation 
,172 

item18 Pearson 

Correlation 
,439 

Sig. (2-tailed) ,372 Sig. (2-tailed) ,017 

N 29 N 29 

Item8 Pearson 

Correlation 
,531 

Item19 Pearson 

Correlation 
,150 

Sig. (2-tailed) ,003 Sig. (2-tailed) ,438 

N 29 N 29 

Item9 Pearson 

Correlation 
-,034 

Item20 Pearson 

Correlation 
,048 

Sig. (2-tailed) ,861 Sig. (2-tailed) ,804 

N 29 N 29 

Item10 Pearson 

Correlation 
,502 

Item21 Pearson 

Correlation 
,447 

Sig. (2-tailed) ,006 Sig. (2-tailed) ,015 

N 29 N 29 

Item11 Pearson 

Correlation 
,475 

Item22 Pearson 

Correlation 
,305 

Sig. (2-tailed) ,009 Sig. (2-tailed) ,108 

N 29 N 29 
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Correlations 

Nomor Soal  Skortotal Nomor Soal Skortotal 

Item23 Pearson 

Correlation 
,388 

Item32 Pearson 

Correlation 
,037 

Sig. (2-tailed) ,038 Sig. (2-tailed) ,848 

N 29 N 29 

item24 Pearson 

Correlation ,352 
Item33 Pearson 

Correlation ,454 

Sig. (2-tailed) ,061 Sig. (2-tailed) ,013 

N 29 N 29 

Item25 Pearson 

Correlation 
,495 

Item34 Pearson 

Correlation 
,517 

Sig. (2-tailed) ,006 Sig. (2-tailed) ,004 

N 29 N 29 

Item26 Pearson 

Correlation 
,206 

Item35 Pearson 

Correlation 
,517 

Sig. (2-tailed) ,285 Sig. (2-tailed) ,004 

N 29 N 29 

Item27 Pearson 

Correlation 
,456 

Item36 Pearson 

Correlation 
,664 

Sig. (2-tailed) ,013 Sig. (2-tailed) ,000 

N 29 N 29 

Item28 Pearson 

Correlation 
,435 

Item37 Pearson 

Correlation 
,816 

Sig. (2-tailed) ,018 Sig. (2-tailed) ,000 

N 29 N 29 

Item29 Pearson 

Correlation 
,424 

Item38 Pearson 

Correlation 
,635 

Sig. (2-tailed) ,022 Sig. (2-tailed) ,000 

N 29 N 29 

Item30 Pearson 

Correlation 
-,015 

Item39 Pearson 

Correlation 
,470 

Sig. (2-tailed) ,940 Sig. (2-tailed) ,010 

N 29 N 29 

Item31 Pearson 

Correlation 
,421 

Item40 Pearson 

Correlation 
,447 

Sig. (2-tailed) ,023 Sig. (2-tailed) ,015 

N 29 N 29 
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Lampiran 16 

 

 

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 17,41 30,751 ,530 ,896 

item2 17,83 31,076 ,484 ,897 

item3 17,41 30,180 ,645 ,893 

item4 17,83 31,219 ,455 ,898 

item5 17,17 32,148 ,521 ,898 

item6 17,28 31,135 ,572 ,896 

item8 17,21 32,099 ,440 ,898 

item10 17,45 31,113 ,443 ,898 

item11 17,14 32,766 ,441 ,899 

item12 17,41 30,108 ,660 ,893 

item18 17,28 31,993 ,368 ,899 

item21 17,17 32,433 ,422 ,899 

item23 17,21 32,313 ,377 ,899 

item25 17,21 31,956 ,481 ,898 

item27 17,45 31,185 ,429 ,899 

item28 17,34 31,448 ,430 ,898 

item29 17,28 31,850 ,401 ,899 

item31 17,31 31,722 ,398 ,899 

item33 17,83 31,148 ,470 ,898 

item34 17,41 31,323 ,416 ,899 

item35 17,41 31,323 ,416 ,899 

item36 17,31 30,579 ,656 ,894 

item37 17,55 29,185 ,786 ,890 

item38 17,41 30,323 ,616 ,894 

item39 17,41 31,323 ,416 ,899 

item40 17,86 31,552 ,408 ,899 
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Lampiran 17 

HASIL UJI TINGKAT KESUKARAN 

 

No. Nomor Soal 
Tingkat 

Kesukaran 
Keterangan 

1 1 0,689 Sedang   

2 2 0,275 Sukar  

3 3 0,689 Sedang   

4 4 0,275 Sukar 

5 5 0.692 Mudah  

6 6 0,827 Mudah  

7 8 0.896 Mudah  

8 10 0,655 Sedang  

9 11 0.965 Mudah  

10 12 0,689 Sedang   

11 18 0,827 Mudah  

12 21 0.931 Mudah  

13 23 0.896 Mudah   

14 25 0,896 Mudah  

15 27 0,655 Sedang   

16 28 0,758 Mudah  

17 29 0,862 Mudah   

18 31 0,793 Mudah  

19 33 0,275 Sukar    

20 34 0,689 Sedang 

21 35 0,689 Sedang   

22 36 0,793 Mudah 

23 37 0,551 Sedang   

24 38 0,689 Sedang  

25 39 0,689 Sedang    

26 40 0,24 Sukar 
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Lampiran 18 

 

Hasil Uji Daya Beda 

 

No. No Soal Daya Beda Keterangan 

1 1 0,5 Baik 

2 2   0,58 Baik 

3 3   0,58 Baik 

4 4 0,5 Baik 

5 5   0,17 Jelek 

6 6   0,33 Cukup 

7 8   0,25 Cukup 

8 10 0,5 Baik 

9 11   0,08 Jelek 

10 12 0,5 Baik 

11 18   0,33 Cukup 

12 21   0,17 Jelek 

13 23   0,17 Jelek 

14 25   0,25 Cukup 

15 27 0,5 Baik 

16 28 0,5 Baik 

17 29   0,33 Cukup 

18 31   0,33 Cukup 

19 33 0,5 Baik 

20 34   0,58 Baik 

21 35   0,58 Baik 

22 36   0,41 Baik 

23 37              1 Baik Sekali 

24 38 0,5 Baik 

25 39   0,41 Baik  

26 40   0,41 Baik   
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Lampiran 19 

 

   Soal Tes Awal dan Akhir 

  

  Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

  Materi   : Kegiatan Jual Beli 

  Kelas/Semester : III/ 2 

  Waktu   : 25 menit 

 

 

Petunjuk: 

1. Kerjakan secara mandiri  soal berikut pada tempat jawaban yang telah 

disediakan. 

2. Setelah selesai, serahkan lembar ini kepada guru. 

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

anggap paling benar! 

1. Kegiatan jual beli terjadi apabila .... 

a. barang tersedia   c. terjadi transaksi jual beli 

b. harga barang murah  d. barang sudah laku 

2. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

(1) Memperoleh keuntungan   (3) Barang cepat laku 

(2) Menjual dengan harga mahal  (4) Menjual dengan cepat 

Yang termasuk tujuan utama penjual ditunjukkan oleh nomor .... 

a.  (1)    c. (3) 

b. (2) d. (4) 

3. Pedagang yang menjual dagangannya di pinggir jalan disebut pedagang …. 

a. keliling    c. grosir 

b. penyalur   d. kaki lima  

4. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

(1) Barang kecil  (3) Barang jelek (5) Barang bermutu 

(2) Barang murah   (4) Barang mahal 

Yang termasuk sifat keinginan pembeli ditunjukkan pada nomor .... 

a. (1) dan (3)   c. (4) dan (5) 

b. (2) dan (3)   d. (2) dan (5)  

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

.............................. 



133 

 

 

 

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

lingkungan sekolah yaitu .... 

a. pasar    c. toko 

b. kantin    d. warung 

6. Tempat kegiatan jual beli yang dijumpai banyak pedagang disebut .... 

a. warung    c. toko 

b. pasar    d. apotek 

7. Pasar modern disebut juga pasar .... 

a. apung     c. burung 

b. tradisional   d. swalayan  

8. Tempat jualan di sekitar rumah yang menjual kebutuhan sehari-hari disebut .... 

a. kantin    c. wartel 

b. warung    d. restoran  

9. Membeli bahan bangunan sebaiknya di toko …. 

a. kelontong   c. swalayan 

b. material   d. baju 

10. Perhatikan barang dagangan di bawah ini! 

(1) Sabun  (3) Deterjen 

(2) Garam  (4) Paku 

Yang bukan merupakan barang dagangan yang dijual di warung ditunjukkan 

oleh nomor .... 

a. (1)    c. (3) 

b. (2)    d. (4) 

11. Seragam sekolah dapat di beli di .... 

a. koperasi sekolah   c. toko buku    

b. tempat potocopy   d. kantin sekolah 

12. Di pasar, penjual dapat bertemu langsung dengan .... 

a. pembeli    c. mandor 

b. pedagang   d. guru 
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13. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

(1) ramai dengan pembeli 

(2) ramai dengan pedagang 

(3) dapat dijumpai  restoran 

(4) banyak barang dagangan 

Situasi yang tidak dapat dijumpai di pasar, ditunjukkan oleh nomor .... 

a. (1) c. (3) 

b. (2) d. (4) 

14. Jika berbelanja di pasar, maka kita membayar kepada .... 

a. penjual    c. satpam 

b. kasir    d. penjaga 

15. Keuntungan berbelanja di pasar modern yaitu .... 

a. banyak pedagang  c. harga dapat ditawar 

b. nyaman dan rapi  d. panas dan becek 

16. Perhatikan gambar di bawah ini! merupakan kegiatan jual beli di .... 

 

 

 

 

 

Gambar di atas merupakan kegiatan jual beli di .... 

a. warung    c. kantin   

b. pasar    d. swalayan 

17. Pensil, buku, dan tas termasuk barang kebutuhan .... 

a. kesehatan   c. pendidikan 

b. komunikasi   d. rumah tangga 

18. Untuk menarik pembeli, penjual menawarkan dagangannya dengan .... 

a. ramah    c. berkata kasar 

b. marah-marah   d. angkuh 
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19. Sebelum mengenal uang, manusia melakukan jual beli dengan .... 

a. dagang    c. beli 

b. barter    d. jual 

20. Jika pedagang membeli barang dengan harga yang rendah dan menjualnya 

dengan harga tinggi, maka pedagang mendapat …. 

a. tidak rugi   c. untung 

b. laba    d. rugi 
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Kunci Jawaban 

1. C   11. A 

2. A   12. A 

3. D   13. C 

4. D   14. A 

5. B   15. B 

6. B   16. D 

7. D   17. C 

8. B   18. A 

9. B   19. B 

10. D   20. D 
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Lampiran 20 

 

KISI-KISI PENILAIAN PSIKOMOTOR 

 

Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar Kelas/ Semester    : III/ 2 

Mata Pelajaran      : IPS Materi Pokok       : Kegiatan Jual Beli 

 

Standar Kompetensi: Memahami jenis pekerjaan dan penggunaan uang 

 Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pembelajaran 
Indikator 

Bentuk 

soal 

Nomor 

soal 

2.3 Memahami 

kegiatan jual beli 

di lingkungan 

rumah dan 

sekolah. 

Bermain peran 

tentang kegiatan 

jual beli. 

Mendemons-

trasikan 

kegiatan jual 

beli. 

Tes 

perbuatan 

 

 

1 
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Lampiran 21 

 

Soal: Demonstrasikan/ lakukan kegiatan jual beli dengan benar! 

 

Rubrik Bermain Peran 

Kompetensi yang dinilai: 

1. Memerankan tokoh 

2. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik. 

3. Keterampilan berbicara 

Aspek 

Baik Sekali Baik Cukup Perlu 

Bimbingan 

4 3 2 1 

Memerankan 

tokoh 

Siswa 

berperan 

dengan penuh 

percaya diri 

dan tanpa 

bimbingan 

guru. 

Siswa 

berperan 

dengan cukup 

percaya diri 

dan tanpa 

bimbingan 

guru. 

Siswa 

berperan 

dengan cukup 

percaya diri 

dan sedikit 

mendapat 

bimbingan 

guru. 

Siswa 

berperan 

dengan 

kurang 

percaya diri 

dan mendapat 

bimbingan 

guru. 

Tata bahasa Berperan 

dengan 

menggunakan 

bahasa 

Indonesia 

yang baik. 

Terdapat satu 

atau dua 

kesalahan 

dalam 

penggunaan 

bahasa 

Indonesia 

yang baik. 

Terdapat tiga 

atau empat 

kesalahan 

dalam 

penggunaan 

bahasa 

Indonesia 

yang baik. 

Terdapat lebih 

dari empat 

kesalahan 

dalam 

penggunaan 

bahasa 

Indonesia 

yang baik. 

Keterampilan 

berbicara 

Pengucapan 

secara 

keseluruhan 

jelas, tidak 

menggumam 

dan dapat 

dimengerti. 

Pengucapan 

dibeberapa 

bagian jelas 

dan dapat 

dimengerti. 

Pengucapan 

tidak begitu 

jelas tapi 

masih bisa 

ditangkap 

maksudnya 

oleh 

pendengar. 

Pengucapan 

secara 

keseluruhan 

betul-betul 

tidak jelas, 

menggumam, 

dan tidak 

dapat 

dimengerti. 



 

 

 

1
3
9

 

VALIDASI RUBRIK PSIKOMOTOR OLEH PENILAI AHLI 1 
 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Kelas/ Semester : III/ 2 
 

Petunjuk 

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa butir-butir soal evaluasi pembelajaran IPS materi kegiatan 

jual beli di SDN Jatingarang 03 Kabupaten Pemalang, berilah tanda cek (√) pada kolom yang tersedia jika butir soal sesuai 

dengan kriteria telaah dan tanda silang (X) jika tidak sesuai. 

No Aspek yang Diperhatikan 

Nomor 

Soal 

1 

1. Pernyataan/pertanyaan sesuai dengan indikator, √ 

2. Bahasa yang digunakan komunikatif dan menggunakan tata 

bahasa yang benar, 

√ 

3. Butir pertanyaan tidak bias, √ 

4. Pedoman menjawab atau mengisi instrumen jelas,   √ 

5. Jumlah butir sudah tepat, tidak menjemukan responden  √ 

 

 

 

L
am

p
iran

 2
2

 

Tegal, 12 Maret 2015 

Penilai Ahli 1, 
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VALIDASI RUBRIK PSIKOMOTOR OLEH PENILAI AHLI 2 
 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Kelas/ Semester : III/ 2 
 

Petunjuk 

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa butir-butir soal evaluasi pembelajaran IPS materi kegiatan 

jual beli di SDN Jatingarang 03 Kabupaten Pemalang, berilah tanda cek (√) pada kolom yang tersedia jika butir soal sesuai 

dengan kriteria telaah dan tanda silang (X) jika tidak sesuai. 

No Aspek yang Diperhatikan 

Nomor 

Soal 

1 

1. Pertanyaan sesuai dengan indikator, √ 

2. Bahasa yang digunakan komunikatif dan menggunakan tata 

bahasa yang benar, 

√ 

3. Butir pertanyaan tidak bias, √ 

4. Pedoman menjawab atau mengisi instrumen jelas,   √ 

5. Jumlah butir sudah tepat, tidak menjemukan responden  √ 

 

 

 

L
am

p
iran

 2
3

 

Pemalang, 14 Maret 2015 

Penilai Ahli 2, 
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KISI – KISI PENILAIAN AFEKTIF 

 

Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar Kelas/ Semester    : III/ 2 

Mata Pelajaran      : IPS Materi Pokok       : Kegiatan Jual Beli 

 

Standar Kompetensi : 2. Memahami jenis pekerjaan dan penggunaan uang 

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

No 
Indikator Soal 

Ranah 

Afektif 

Nomor 

Soal 

Pernyataan 
Skala 

1. Siswa dapat menanggapi sikap 

pembeli. 

A2 
1 

Menawar barang yang dibeli dengan harga yang 

pantas. 

Skala 

likert 

6 Menjelek-jelekan barang dagangan orang lain. 

2. Siswa dapat menanggapi sikap 

penjual. 

A2 2 Menawarkan barang dagangan dengan ramah. 

7 Melayani pembeli dengan berkata kasar. 

3. Siswa dapat mencerminkan nilai 

kejujuran pada kegiatan jual beli. 

A3 3 Tidak membayar barang yang dibeli. 

8 Mengembalikan uang kembalian apabila lebih. 

4. Siswa dapat memilih tempat yang 

baik untuk membeli makanan di 

lingkungan sekolah. 

A2 4 Membeli makanan di tempat yang bersih. 

9 Membeli jajan di sembarang tempat. 

5. Siswa dapat menerima bahwa boros 

merupakan sifat tercela. 

A1 5 Membeli barang sesuai kebutuhan. 

10 
Menghabiskan uang saku hanya untuk membeli 

jajan. 

L
am

p
iran

 2
4
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Lampiran 25 

Skala Likert 

 

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

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

pendapatmu mengenai penyataan-pernyataan berikut ini! 

 

No Pernyataan SS S TS STS 

1. Menawar barang yang dibeli dengan harga 

yang pantas. 

    

2. Menawarkan barang dagangan dengan 

ramah. 

    

3. Tidak membayar barang yang dibeli.     

4. Membeli makanan di tempat yang bersih.     

5. Membeli barang sesuai kebutuhan.     

6. Menjelek-jelekan barang dagangan orang 

lain. 

    

7. Melayani pembeli dengan berkata kasar.     

8. Mengembalikan uang kembalian apabila 

lebih. 

    

9. Membeli jajan di sembarang tempat.     

10. Menghabiskan uang saku hanya untuk 

membeli jajan. 

    

 

Keterangan: 

Skor tertinggi = 40 

Skor terrendah= 10 
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VALIDASI PENILAIAN AFEKTIF OLEH PENILAI AHLI 1 
 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Kelas/ Semester : III/ 2 
 

Petunjuk 

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa butir-butir soal evaluasi pembelajaran IPS materi kegiatan 

jual beli di SDN Jatingarang 03 Kabupaten Pemalang, berilah tanda cek (√) pada kolom yang tersedia jika butir soal sesuai 

dengan kriteria telaah dan tanda silang (X) jika tidak sesuai. 

No Aspek yang Diperhatikan 
Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Butir pertanyaan atau pernyataan sesuai dengan 

indikator, 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Bahasa yang digunakan komunikatif dan 

menggunakan tata bahasa yang benar, 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. Butir peranyaaan atau pernyataan tidak bias, √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. Format instrumen menarik untuk dibaca, √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

5. Pedoman menjawab atau mengisi instrumen jelas,   √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6. Jumlah butir sudah tepat, tidak menjemukan 

responden  

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 

 

 

 

 

Tegal, 12 Maret 2015 

Penilai Ahli 1, 
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VALIDASI PENILAIAN AFEKTIF OLEH PENILAI AHLI 2 
 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Kelas/ Semester : III/ 2 
 

Petunjuk 

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa butir-butir soal evaluasi pembelajaran IPS materi kegiatan 

jual beli di SDN Jatingarang 03 Kabupaten Pemalang, berilah tanda cek (√) pada kolom yang tersedia jika butir soal sesuai 

dengan kriteria telaah dan tanda silang (X) jika tidak sesuai. 

No Aspek yang Diperhatikan 
Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. butir pertanyaan atau pernyataan sesuai dengan 

indikator, 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. bahasa yang digunakan komunikatif dan 

menggunakan tata bahasa yang benar, 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. butir peranyaaan atau pernyataan tidak bias, √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. format instrumen menarik untuk dibaca, √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

5. pedoman menjawab atau mengisi instrumen jelas,   √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6. jumlah butir sudah tepat, tidak menjemukan 

responden  

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 

 

 

 

 

Pemalang, 14 Maret 2015 

Penilai Ahli 2, 
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Lampiran 28 

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 

UNIT PENGELOLA PENDIDIKAN KECAMATAN TAMAN 

SEKOLAH DASAR NEGERI 03 JATINGARANG  

Dukuh Alang Amba Desa Jatingarang Kec. Bodeh Kab. Pemalang 

 

DAFTAR NILAI TES AWAL KELAS EKSPERIMEN 

 

 

 

 

  

No. Nama Nilai  No. Nama Nilai  

1. Aditya Dwi Pratama 

60 

13. Geisa Bunga Kirani 

70 

2. Yusuf Amar Maulana 

35 

14. Kabi Setiawan 

35 

3. Fajar Taufik 

35 

15. Nova Kurniawan 

75 

4. Metia Kartika Putri 

70 

16. Rio Dwi Saputra 

40 

5. Saeful Anam 

40 

17. Ririt Dyah Pitaloka 

45 

6. Agista Lodi Saputri 

80 

18. Sifa Meilinda Pratiwi 

55 

7. Alya Ramadhani 

70 

19. Tyas Pratama 

50 

8. Bayu Darmawan 

70 

20. Wisnu Aji Prastiyo 

75 

9. Berkah Pinayung Rizqi 

75 

21. Wibi Ahmadi 

50 

10. Bunga Ersa viliadini 

35 

22. Witaniah Apriyani 

35 

11. Dita Sukma Ayu 

85 

23. Wiwik Amelina 

50 

12. Fachril Bagus Ikhtiara 

50 
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PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 

UNIT PENGELOLA PENDIDIKAN KECAMATAN TAMAN 

SEKOLAH DASAR NEGERI 02 JATINGARANG  

Dukuh Jatingarang Desa Jatingarang Kec. Bodeh Kab. Pemalang 

   

DAFTAR NILAI TES AWAL KELAS KONTROL 

No. Nama  Nilai  No. Nama  Nilai  

1 Ihvaul Fajar 50 21. Yatni Aliyah 40 

2 Manda Dea P. 40 22. Yuli Agus Wicaksono  70 

3 Sevina Agustina 55 23. Khonisah  45 

4 Tri Ahmad Fauzi 80 24. Laelatul Magviroh 65 

5 Abdul Charis F. 30 25. Latiful Aziz 35 

6 Abdul Khoirul A. 35 26. Niswatun Magfiroh 40 

7 Ahmad Ifnu 30 27. M. Ali Muzaki 80 

8 Agus Prasetiyo 55 28. M. Faqiyudin 60 

9 Ahmad Fajar K 45 29. Naiswa Yogistia 75 

10 Ahmad Sovan Sovian 35 30. Romadhon Angga  40 

11 Anifah 80 31. Roiman 80 

12 Anisah 35 32. Samsul Muarif 65 

13 Asep Setiawan 40 33. Siti Khonifah 70 

14 Ayu Sofiyanti 60 34. Taufik 70 

15 Azkia Virzatanisa 75 35. Turinto 60 

16 Danang Nur Said 60 36. Vavila Christian V. 40 

17 Diyah Ayuningtiyas 60 37. Vina Febriana 60 

18 Eli Fatimah 70 38. Vina Fauzian 55 

19 Femas Rohan 60 39. Wiwin Andriyanti 85 

20 Ifan Said 70    
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Lampiran 29 

 

Hasil Uji Kesamaan Rata-rata 

1. Penghitungan Uji Kesamaan secara Empiris 

Data Kelas 

Eksperimen 

Kelas 

Kontrol 

Rata-rata Tes Awal Materi Kegiatan Jual 

Beli 

55,87 

 

56,41 

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 tes awal yaitu 0,54, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa secara empiris kemampuan rata-rata siswa di kedua 

kelas relatif sama.  

2. Penghitungan Uji Kesamaan secara Statistik menggunakan SPSS 20 

  

One-Sample Test 

 Test Value = 54 

t Df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 

kelas 
kontrol 

,926 38 ,360 2,41026 -2,8608 7,6813 

ttabel= 2,0244 
-ttabel  ≤  thitung  ≤  ttabel  

- 2,0244 ≤ 0,926 ≤ 2,0244 

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

sehingga dapat disimpulkan bahwa siswa baik pada kelas eksperimen maupun 

kelas kontrol mempunyai kemampuan awal yang relatif sama. 
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Lampiran 30 

 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Kelas Kontrol Pertemuan 1 

 

SD/MI  : SDN Jatingarang 02 

Kelas/Semester : III/ 2 

Mata Pelajaran : IPS 

Alokasi Waktu : 3 JP (3x35 menit) 

Pelaksanaan : 23 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 kegiatan jual beli. 

2.3.6 Melakukan kegiatan jual beli. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah kegiatan tanya jawab dengan guru, siswa dapat menyebutkan 3 

tempat kegiatan jual beli di lingkungan rumah di depan guru dan teman-

temannya dengan benar. 

2. Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan 3 jenis 

pasar di depan guru dan teman-temannya dengan benar. 

3. Setelah kegiatan tanya jawab dengan guru, siswa dapat menjelaskan 

minimal 2 contoh proses kegiatan jual beli di depan guru dan teman-

temannya dengan benar.  

4. Setelah kegiatan diskusi, siswa dapat menyebutkan minimal 3 barang yang 

diperjualbelikan di lingkungan rumah di depan guru dan teman-temannya 

dengan benar. 

5. Dengan bermain peran, siswa dapat melakukan kegiatan jual beli di depan 

guru dan teman-temannya dengan benar. 
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 Karakter yang diharapkan: disiplin, jujur, tanggung jawab, dan saling 

menghormati. 

E. Materi Pembelajaran 

Kegiatan Jual Beli di Lingkungan Rumah (Terlampir). 

F. Model dan Metode Pembelajaran 

1. Model : konvensional 

2. Metode : ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. 

G. Media, Alat, dan Sumber Belajar 

1. Media   : gambar kegiatan jual beli di lingkungan rumah 

2. Alat   : papan tulis dan spidol 

3. Sumber belajar : 

a. Silabus kelas III. 

b. Asy‟ari, Wahyudi, dan Sri Mintari. 2007. Ilmu Pengetahuan Sosial SD 

untuk Kelas III. Jakarta: Eirlangga. Halaman 89-91 

c. Indrastuti, dkk. 2007. Ilmu Pengetahuan Sosial 3. Jakarta: Yudhistira. 

Halaman 87-90 

d. Nursa‟ban, Muhammad. 2007. Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD dan 

MI Kelas III. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. Halaman 50-1 

e. Sunarso dan Anis Kusuma. 2007. Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD dan 

MI Kelas III. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. Halaman 84-5 

H. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 

a. Guru mengucapkan salam pembuka “Selamat pagi, anak-anak ...”. 

b. Guru menyuruh siswa berdoa. 

c. Guru melakukan presensi kehadiran siswa, “Anak-anak apa kabar kalian 

hari ini? Adakah teman kalian yang tidak berangkat?” 

d. Guru menyuruh siswa menyiapkan alat tulis. 

e. Guru melakukan apersepsi dengan bertanya jawab dengan siswa, “Anak-

anak apakah kalian diberi uang saku oleh orang tua? Uang saku tersebut 

untuk apa? ...”. 
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f. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, “Setelah pembelajaran selesai 

kalian dapat menyebutkan 3 tempat kegiatan jual beli di lingkungan 

rumah, menyebutkan 3 jenis pasar, menjelaskan minimal 2 contoh proses 

transaksi jual beli, dan menyebutkan minimal 3 barang yang 

diperjualbelikan”. 

g. Guru menyampaikan karakter yang diharapkan, “Setelah pembelajaran 

ini selesai, diharapkan kalian memiliki sikap disiplin, jujur, tanggung 

jawab, dan saling menghormati”. 

h. Guru mengondisikan siswa untuk duduk rapi, tenang, dan kondusif. 

2. Kegiatan Inti (80 menit) 

a. Eksplorasi 

1) Guru memperlihatkan gambar kegiatan jual beli kepada seluruh siswa. 

2) Guru melakukan tanya jawab dengan siswa yang berkaitan dengan 

materi Kegiatan Jual Beli. 

3) Guru memberikan penjelasan materi kegiatan jual beli di lingkungan 

rumah. 

b. Elaborasi 

1) Siswa bertanya jawab dengan guru mengenai materi kegiatan jual beli 

di lingkungan rumah. 

2) Siswa mencatat materi yang disampaikan guru. 

3) Siswa maju untuk mendemonstrasikan kegiatan jual beli. 

4) Siswa bersama teman sebangkunya diberi tugas oleh guru. 

5) Siswa dengan teman sebangku berdiskusi mengerjakan tugas dari 

guru. 

6) Siswa bersama teman sebangkunya menyampaikan hasil diskusi. 

c. Konfirmasi 

1) Guru membetulkan kesalahan pemahaman yang dialami siswa. 

2) Guru menanyakan kepada siswa tentang hal-hal yang belum diketahui 

siswa. 

3) Guru menjelaskan kepada siswa tentang hal-hal yang belum dipahami 

siswa. 



151 

 

 

 

4) Guru memberikan penghargaan terhadap keberhasilan siswa. 

3. Kegiatan Penutup (15 menit) 

a. Siswa dengan bimbingan guru  menyimpulkan materi pelajaran yang 

dilaksanakan. 

b. Siswa mengerjakan tes formatif. 

c. Guru menganalisis hasil tes. 

d. Guru memberikan tindak lanjut berupa pengayaan dan remidial. 

e. Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk rajin belajar. 

f. Guru mengucapkan salam penutup. 

I. Penilaian  

1. Penilaian Hasil  

a. Prosedur : tes formatif  

b. Jenis tes : tes tertulis dan perbuatan 

c. Bentuk tes  : pilihan ganda dan lembar pengamatan 

d. Instrumen   : soal dan rubrik (lampiran)  

2. Kriteria Penilaian . 

Nilai Akhir = 
                   

             
 x 100 

Pemalang, 20 Maret 2015 

Guru Kelas III              Peneliti  

      

 Mengetahui, 
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Lampiran  

Materi Ajar 

Kegiatan Jual Beli 

Kegiatan jual beli sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan 

jual beli merupakan bagian dari kegiatan ekonomi di masyarakat. Pada zaman 

dahulu, sebelum ada jual beli dikenal istilah barter. Barter adalah kegiatan 

menukarkan suatu barang dengan jenis barang lain yang dibutuhkan. Kegiatan 

jual beli dapat dijumpai di lingkungan rumah dan sekolah.  

Kegiatan jual beli ditandai dengan penjual, pembeli, dan barang yang 

dijual. Pedagang atau penjual adalah orang yang menjual atau menawarkan barang 

dagangan. Pedagang ada beberapa jenis, diantaranya: pedagang kaki lima dan 

pedagang keliling. Pedagang kaki lima adalah pedagan yang berjualan di trotoar 

jalan. Pedagang keliling atau asongan adalah pedagang yang dalam menawarkan 

barang dagangan langsung dengan mendatangi pembeli. 

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.  

A. Tempat Kegiatan Jual Beli di Lingkungan Rumah 

Kegiatan jual beli sering kita jumpai di mana saja termasuk di 

lingkungan rumah. Jual beli dilakukan untuk memenuhi kebutuhan. Tempat 

kegiatan jual beli ada yang sederhana dan ada pula yang lengkap. Kegiatan jual 

beli di lingkungan rumah yaitu: 

1. Warung 

Warung adalah bangunan kecil yang dipakai untuk berjualan. 

Warung merupakan tempat kegiatan jual beli di lingkungan rumah. Barang 

yang dijual di warung adalah barang kebutuhan sehari-hari, seprti sembako, 

sabun, sampo, dll. Warung dapat dijumpai di desa dan kota. 

 



153 

 

 

 

2. Toko 

Toko merupakan tempat jual beli. Toko lebih besar daripada warung. 

Toko menjual barang-barang tertentu. Toko banyak macamnya, tergantung 

barang yang dijual pada toko tersebut. Misalnya toko buku berarti barang 

yang dijual adalah buku dan alat-alat tulis. Toko elektronik menjual barang-

barang elektronik seperti televisi, radio, kipas angin, dan mesin cuci. Toko 

yang menjual besi, paku, dan kayu disebut toko bangunan. 

3. Pasar 

Pasar merupakan tempat kegiatan jual beli terbesar. Di pasar banyak 

dijumpai pedagang. Misalnya: pedagang sayur, pedagang daging, pedagang 

buah, dll. Banyak juga ditemui pembeli yang akan membeli barang-barang 

yang dibutuhkan.  Pasar terdapat ruangan yang berpetak-petak untuk 

meletakkan barang dagangan. Petak-petak tersebut disebut los. 

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 dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut: 

a. Jenis Pasar Berdasarkan Bentuk Bangunan 

Berdasarkan bentuk bangunannya, pasar dibedakan menjadi pasar 

tradisional dan pasar modern. 

1) Pasar tradisional 

Pasar sengaja dibangun untuk menampung pedagang. Berbagai 

jenis barang tersedia di pasar ini. Harga yang ditawarkan penjual juga 

lebih murah daripada pasar modern. Di pasar tradisional pembeli 

dapat melakukan tawar-menawar harga. Pembeli dapat membayar 

barang yang dibeli langsung kepada pedagang, namun pasar 

tradisional identik dengan suasana yang panas, becek, dan kurang 

nyaman. 
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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. 

Barangbarang yang dijual tidak bisa ditawar. Barang di pasar modern 

sudah diberi label harga. Pada pasar jenis ini, pembeli bebas 

mengambil sendiri barang yang ingin dibeli. Kemudian membawanya 

ke kasir untuk dibayar. 

b. Jenis Pasar 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, 



155 

 

 

 

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 

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 buahbuahan 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 sayurmayur 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 

Kelas  : 

Kelompok : 

Nama anggota: 1. 

2.  

Petunjuk: 

1. Lakukan pengamatan tidak langsung bersama kelompokmu mengenai 

barang-barang yang dijual di lingkungan sekitar. 

2. Catatlah hasil diskusi pada lembar yang tersedia! 

No. 
Barang yang Dijual 

di Warung di Toko di Pasar 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    
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Media 

Gambar Kegiatan Jual Beli di Lingkungan Rumah 

   
  Warung      Toko 

 
Pasar
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KISI-KISI SOAL  

EVALUASI 1 

Satuan Pendidikan : SDN Jatingarang 02    

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)  

Kelas/Semester : III/ 2 

Materi Pokok  : Kegiatan Jual Beli 

Standar Kompetensi : 2. Memahami jenis pekerjaan dan penggunaan uang 

Kompetensi  

Dasar 
Indikator Soal 

Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Tingkat Kesukaran Soal Kunci 

Jawaban Mudah Sedang Sulit 

2.3  Memahami 

kegiatan jual 

beli di 

lingkungan 

rumah dan 

sekolah 

 

 

 

 

1. Siswa dapat menyebutkan  

tempat kegiatan jual beli. 
Pilihan 

Ganda 
C1 1 √   C 

2. Siswa dapat menyebutkan 

definisi penjual. 
Pilihan 

Ganda 
C1 2  √  

D 

 

3. Siswa dapat menyebutkan nama-

nama pedagang. 
Pilihan 

Ganda 
C1 3  √  

B 

 

4. Disajikan beberapa daftar 

pernyataan, siswa dapat 

mengelompokkan syarat-syarat 

pasar. 

Pilihan 

Ganda 
C2 4   √ A 

5. Siswa dapat menyebutkan nama 

toko berdasarkan barang yang 

dijual. 

Pilihan 

Ganda 
C1 5  √  D 



 

 

 

1
6
0

 

Kompetensi  

Dasar 
Indikator Soal 

Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Tingkat Kesukaran Soal Kunci 

Jawaban Mudah Sedang Sulit 

 

6. Siswa dapat menyebutkan 

barang yang diperjualbelikan di 

lingkungan rumah. 

Piliha 

Ganda 
C1 6 √   A 

7. Siswa dapat menyebutkan jenis-

jenis pasar. 

Pilihan 

Ganda 
C1 7  √  C 

8.  Disajikan tabel berisi 

pernyataan, siswa dapat 

menjelaskan keuntungan 

berbelanja di pasar tradisional. 

Pilihan 

Ganda 
C2 8   √ 

A 

 

9. Disajikan beberapa daftar 

pernyataan, siswa dapat 

mengidentifikasi kondisi pasar 

modern. 

Pilihan 

Ganda 
C2 9   √ D 

10. Siswa dapat menyebutkan 

tempat pembayaran pada 

kegiatan jual beli. 

Pilihan 

Ganda 
C1 10  √  B 

Jumlah Soal 
10 2 5 3  
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SOAL EVALUASI PERTEMUAN 1 

  Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

  Materi   : Kegiatan Jual Beli 

  Kelas/Semester : III/ 2 

  Waktu   : 10 menit 

 

 

Petunjuk: 

1. Kerjakan secara mandiri  soal berikut pada tempat jawaban yang telah 

disediakan. 

2. Setelah selesai, serahkan lembar ini kepada guru. 

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

anggap paling benar! 

1. Tempat bertemunya banyak penjual dan pembeli disebut .... 

a. terminal   c. pasar 

b. los   d. sekolah 

2. Orang yang menawarkan barang dagangan disebut .... 

a. penjaga   c. nelayan 

b. pembeli   d. penjual 

3. Orang yang berjualan dengan mendatangi langsung pembeli disebut pedagang 

.... 

a. penyalur   c. asongan 

b. kaki lima   d. grosir 

4. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

(1) Banyak pembeli (4) Banyak penjual 

(2) Banyak delman  (5) Banyak pengemis 

(3) Banyak pengemis (6) Banyak barang dagangan 

Yang termasuk syarat pasar ditunjukkan pada nomor .... 

a. (1) dan (4)  c. (3) dan (6) 

b. (2) dan (5)  d. (4) dan (5) 

 

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

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

a. mebel   c. elektronik 

b. obat   d. besi 

6. Jika akan membeli buku dan pensil, maka kita harus pergi ke .... 

a. koperasi sekolah  c. kantin sekolah 

b. toko bangunan  d. toko elektronik 

7. Jika akan membeli kelinci, maka kita pergi ke pasar .... 

a. buah    c. hewan 

b. swalayan   d. loak 

8. Perhatikan tabel berikut! 

No. Tempat berbelanja Keuntungan 

1. Pasar  Harga barang dapat ditawar 

2. Swalayan   Harga barang lebih murah 

3. Toko  Harga tidak dapat ditawar 

4. Warung  Barang dagangan lengkap 

 

 Berdasarkan tabel di atas, tempat berbelanja yang sesuai dengan 

keuntungannya ditunjukkan oleh nomor ....  

a. (1)   c. (3) 

b. (2)   d. (4) 

9. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

(1)  Panas, kotor, 

dan bau 

(2) Banyak 

delman 

(3) Banyak 

pedagang 

berjualan 

(4) Nyaman 

bersih dan rapi 

Yang merupakan situasi di pasar modern ditunjukkan oleh nomor .... 

a. (1)   c. (3) 

b. (2)   d. (4) 
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10. Ketika berbelanja di swalayan, kita membayar kepada .... 

a. pedagang   c. satpam  

b. kasir   d. pemilik  

 

 

Kunci jawaban 

1. C 

2. D 

3. C 

4. A 

5. C 

6. A 

7. C 

8. A 

9. D 

10. B 
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Lampiran 31  

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Kelas Kontrol Pertemuan 2 

 

SD/MI  : SDN Jatingarang 02 

Kelas/Semester : III/ 2 

Mata Pelajaran : IPS 

Alokasi Waktu : 3JP (3x35 menit) 

Pelaksanaan : 30 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 

2.3.2 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 kegiatan tanya jawab dengan guru, siswa dapat menyebutkan 2 

tempat kegiatan jual beli di lingkungan sekolah di depan guru dan teman-

temannya dengan benar. 

2. Setelah melakukan kegiatan diskusi, siswa dapat menyebutkan minimal 3 

barang yang diperjualbelikan di lingkungan sekolah di depan guru dan 

teman-temannya dengan benar. 

3. Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan minimal 

3 barang kebutuhan sehari-hari di depan guru dan teman-temannya dengan 

benar. 

4. Setelah kegiatan tanya jawab, siswa dapat menjelaskan minimal 2 cara 

bersaing yang sehat dalam kegiatan jual beli di depan guru dan teman-

temannya dengan benar. 
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 Karakter yang diharapkan: disiplin, jujur, tanggung jawab, dan saling 

menghormati. 

E. Materi Pembelajaran 

Kegiatan Jual Beli di Lingkungan Sekolah (Terlampir). 

F. Model dan Metode Pembelajaran 

1. Model : konvensional 

2. Metode  : ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. 

G. Media, Alat, dan Sumber Belajar 

1. Media  : gambar kegiatan jual beli di lingkungan sekolah 

2. Alat  : papan tulis dan spidol 

3. Sumber belajar : 

a. Silabus kelas III. 

b. Asy‟ari, Wahyudi, dan Sri Mintari. 2007. Ilmu Pengetahuan Sosial SD 

untuk Kelas III. Jakarta: Eirlangga. Halaman 94-7 

c. Indrastuti, dkk. 2007. Ilmu Pengetahuan Sosial 3. Jakarta: Yudhistira. 

Halaman 91-4 

d. Nursa‟ban, Muhammad. 2007. Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD dan 

MI Kelas III. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. Halaman 52-3 

e. Sunarso dan Anis Kusuma. 2007. Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD dan 

MI Kelas III. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. Halaman 86-7 

H. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan Pendahuluan (10 Menit) 

a. Guru mengucapkan salam pembuka “Selamat pagi, anak-anak ...”. 

b. Guru menyuruh siswa berdoa. 

c. Guru melakukan presensi kehadiran siswa, “Anak-anak apa kabar kalian 

hari ini? Adakah teman kalian yang tidak berangkat?” 

d. Guru menyuruh siswa menyiapkan alat tulis. 

e. Guru melakukan apersepsi dengan bertanya jawab mengenai materi 

sebelumnya “Anak-anak kemarin kalian sudah belajar IPS tentang 

kegiatan jual beli di lingkungan rumah, coba sebutkan tempat kegiatan 
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jual beli di lingkungan rumah! Ya anak-anak hari ini, kita akan belajar 

tentang kegiatan jual beli di lingkungan sekolah ...”. 

f. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, “Setelah pembelajaran selesai 

kalian dapat menyebutkan 2 tempat kegiatan jual beli di lingkungan 

sekolah, menyebutkan minimal 3 barang yang diperjualbelikan, 

menyebutkan minimal 3 barang kebutuhan sehari-hari, dan menjelaskan 

minimal 2 cara bersaing yang sehat dalam jual beli”. 

g. Guru menyampaikan karakter yang diharapkan, “Setelah pembelajaran 

ini selesai, diharapkan kalian memiliki sikap disiplin, jujur, tanggung 

jawab, dan saling menghormati”. 

h. Guru mengondisikan siswa untuk duduk rapi, tenang, dan kondusif. 

2. Kegiatan inti (80 Menit) 

a. Eksplorasi 

1) Guru memperlihatkan contoh gambar kegiatan jual beli kepada 

seluruh siswa. 

2) Guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai materi. 

3) Guru memberikan penjelasan materi tentang kegiatan jual beli di 

lingkungan sekolah, barang-barang kebutuhan sehari-hari, serta cara 

bersaing dalam kegiatan jual beli. 

b. Elaborasi 

1) Siswa bertanya jawab dengan guru mengenai materi. 

2) Siswa disuruh mencatat materi yang sudah guru tulis di papan tulis. 

3) Siswa bersama teman sebangkunya diberi tugas oleh guru. 

4) Siswa diberi penjelasan oleh guru tentang tugas yang harus 

didiskusikan dengan teman sebangkunya. 

5) Siswa berdiskusi dengan kelompoknya. 

6) Salah satu siswa sebagai perwakilan kelompok menyampaikan hasil 

diskusi di depan teman sekelas. 

c. Konfirmasi 

1)  Guru membetulkan kesalahan pemahaman yang dialami siswa. 
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2) Guru bertanya kepada siswa tentang hal-hal dari materi yang belum 

dipahami. 

3) Guru menjelaskan kepada siswa tentang hal-hal yang belum dipahami 

siswa. 

4) Guru memberikan penghargaan 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 memberikan tindak lanjut berupa pengayaan dan remidial. 

e. Guru memberi motivasi kepada siswa untuk rajin belajar. 

f. Guru mengucapkan salam penutup. 

I. Penilaian 

1. Penilaian Hasil 

a. Prosedur : tes formatif 

b. Jenis tes : tes tertulis 

c. Bentuk tes : pilihan ganda 

d. Instrumen : soal (terlampir) 
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2. Kriteria Penilaian 

Apabila jawaban benar, maka nilai 1.  

Apabila jawaban salah, maka nilai 0.   

Nilai Akhir : 
                   

skor maksimal
 x 100 

    

Pemalang, 20 Maret 2015 

Guru Kelas III              Peneliti    

      

 Mengetahui, 
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Lampiran 

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 

Setiap orang membutuhkan bermacam-macam barang. Barang-barang 

tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Macam-macam 

kebutuhan manusia diantaranya: 

1. Kebutuhan pokok 

Kebutuhan pokok ialah kebutuhan yang wajib dipenuhi terlebih dahulu 

daripada kebutuhan lainnya. Kebutuhan pokok terdiri dari makanan dan 
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minuman. 

2. Kebutuhan sandang 

Selain butuh makan dan minum, kita juga butuh baju dan celana. Baju dan 

celana merupakan kebutuhan sandang. 

3. Kebutuhan pendidikan 

Kebutuhan pendidikan adalah barang-barang yang dibutuhkan untuk 

pendidikan. Misalnya, tas, sepatu, alat tulis, dan penggaris. 

4. Kebutuhan komunikasi 

Barang kebutuhan komunikasi antara lain telepon, surat, dan radio. 

5. Kebutuhan kesehatan 

Barang kebutuhan kesehatan sangat dibutuhkan ketika kita sakit. Barang 

kebutuhan kesehatan misalnya obat-obatan. 

6. Kebutuhan transportasi 

Kebutuhan transportasi antara lain sepeda, sepeda motor, dan mobil.  

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 

Kelas  : 

Kelompok : 

Nama anggota: 1. 

2.  

Petunjuk: 

1. Lakukan pengamatan tidak langsung bersama kelompokmu mengenai 

barang-barang yang dijual di lingkungan sekolah. 

2. Catatlah hasil diskusi pada lembar yang tersedia! 

No. 
Barang yang Dijual 

di Kantin Sekolah di Koperasi Sekolah 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   
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Media 

Gambar Kgiatan Jual Beli di Lingkungan Sekolah 

 

  

Kantin Sekolah    Koperasi Sekolah  



 

 

 

1
7
3

 

KISI-KISI SOAL  

EVALUASI 2 

Satuan Pendidikan : SDN Jatingarang 02   

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)  

Kelas/Semester : III/ 2 

Materi Pokok  : Kegiatan Jual Beli 

Standar Kompetensi : 2. Memahami jenis pekerjaan dan penggunaan uang 

Kompetensi  

Dasar 
Indikator Soal 

Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Tingkat Kesukaran Soal Kunci 

Jawaban Mudah Sedang Sulit 

2.3  Memahami 

kegiatan jual 

beli di 

lingkungan 

rumah dan 

sekolah 

 

1. Siswa dapat menyebutkan  tempat 

kegiatan jual beli di lingkungan 

sekolah 

Pilihan 

Ganda 
C1 1 √   B 

2. Disajikan beberapa daftar barang, 

siswa dapat mengelompokkan 

barang yang dijual di koperasi 

sekolah. 

Pilihan 

Ganda 
C1 2   √ 

D 

 

3. Siswa dapat menyebutkan barang 

yang dijual di kantin sekolah. 
Pilihan 

Ganda 
C1 3  √  

C 

 

4. Disajikan sebuah gambar, siswa 

dapat menyebutkan gambar kantin 

sekolah. 

Pilihan 

Ganda 
C1 4 √   A 

5. Siswa dapat menyebutkan 

contoh kebutuhan sandang. 

Pilihan 

Ganda 
C1 5  √  D 

6. Siswa dapat menyebutkan 

contoh kebutuhan pendidikan. 

Pilihan 

Ganda 
C1 6  √  A 



 

 

 

1
7
4

 

Kompetensi  

Dasar 
Indikator Soal 

Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Tingkat Kesukaran Soal Kunci 

Jawaban Mudah Sedang Sulit 

 

7. Siswa dapat menyebutkan 

contoh kebutuhan pokok. 

Pilihan 

Ganda 
C1 7  √  C 

8. Siswa dapat menyebutkan 

contoh kebutuhan tambahan. 
Pilihan 

Ganda 
C1 8  √  

A 

 

9. Siswa dapat menjelaskan sikap 

pembeli yang baik 
Pilihan 

Ganda 
C2 9   √ D 

10.  Disajikan beberapa contoh 

sikap, siswa dapat 

mengelompokkan sikap 

pedagang yang baik. 

Pilihan 

Ganda 
C2 10   √ B 

Jumlah Soal 
10 2 5 3  
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SOAL EVALUASI PERTEMUAN 2 

  Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

  Materi   : Kegiatan Jual Beli 

  Kelas/Semester : III/ 2 

  Waktu   : 10 menit 

 

 

Petunjuk: 

1. Kerjakan secara mandiri  soal berikut pada tempat jawaban yang telah 

disediakan 

2. Setelah selesai, serahkan lembar ini kepada guru. 

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

anggap paling benar! 

1. Tempat kegiatan jual beli di lingkungan sekolah, yaitu .... 

a. perpustakaan   

b. kantin 

c. pasar    

d. warung 

2. Perhatikan daftar barang di bawah ini! 

(1) buku  (5) sayuran 

(2) besi  (6) pensil 

(3) payung  (7) Sampo 

(4) Bolpoin  (8) Penggaris 

Barang yang dijual di koperasi sekolah ditunjukkan oleh nomor .... 

a. (1) dan (5)  c. (3) dan (7) 

b. (2) dan (6)  d. (4) dan (8) 

3. Pada waktu istirahat sekolah kita dapat membeli makan di .... 

a. kantin    

b. UKS  

c. perpustakaan   

d. stasiun 

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

.............................. 
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4.  Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

Gambar di atas menunjukkan suasana di .... 

a. pasar   c. kantin 

b. UKS   d. swalayan 

5.  Celana termasuk kebutuhan .... 

a. pendidikan  c. pokok 

b. sandang   d. tambahan 

6.  Alat tulis termasuk kebutuhan .... 

a. kantor   c. pokok 

b. tambahan   d. pendidikan 

7. Yang termasuk kebutuhan pokok yaitu .... 

a. beras   c. rumah 

b. televisi    d. buku 

8. Yang bukan termasuk kebutuhan tambahan yaitu .... 

a. sepeda motor  c. makanan 

b. mobil    d. sepeda 

9. Sikap pembeli yang baik yaitu menawar dengan .... 

a. harga yang rendah c. berkata kasar  

b. harga yang pantas d. marah-marah 

10. Perhatikan beberapa sikap di bawah ini! 

(1) Angkuh  (4) Sombong 

(2) Marah-marah (5) Ramah 

(3) Berkata kasar (6) Berkata halus 

Yang terasuk sikap penjual yang baik ditunjukkan pada nomor .... 

a. (1) dan (4)  c. (3) dan (6) 

b. (2) dan (5)  d. (5) dan (6) 
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Lampiran 32 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Kelas Eksperimen Pertemuan 1 

 

SD/MI  : SDN Jatingarang 03 

Kelas/Semester : III/ 2 

Mata Pelajaran : IPS 

Alokasi Waktu : 3 JP (3x35 menit) 

Pelaksanaan : 25 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 kegiatan jual beli. 

2.3.6 Melakukan kegiatan jual beli. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah melaksanakan pembelajaran dengan strategi ToF, siswa dapat 

menyebutkan 3 tempat kegiatan jual beli di lingkungan rumah di depan guru 

dan teman-temannya dengan benar. 

2. Setelah melaksanakan pembelajaran dengan strategi ToF, siswa dapat 

menyebutkan 3 jenis pasar di depan guru dan teman-temannya dengan 

benar. 

3. Setelah melaksanakan pembelajaran dengan strategi ToF, siswa dapat 

menyebutkan minimal 2 contoh proses kegiatan jual beli di depan guru dan 

teman-temannya dengan benar.  

4. Setelah melaksanakan pembelajaran dengan strategi ToF, siswa dapat 

menyebutkan minimal 3 barang yang diperjualbelikan di lingkungan rumah 

di depan guru dan teman-temannya dengan benar. 
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5. Setelah melaksanakan pembelajaran dengan strategi ToF, siswa dapat 

mendemonstrasikan/ melakukan kegiatan jual beli di depan guru dan teman-

temannya dengan benar. 

 Karakter yang diharapkan: disiplin, jujur, tanggung jawab, dan saling 

menghormati. 

E. Materi Pembelajaran 

Kegiatan Jual Beli di Lingkungan Rumah (Terlampir). 

F. Strategi dan Metode Pembelajaran 

1. Strategi: True or False 

2. Metode: ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. 

G. Media, Alat, dan Sumber Belajar 

1. Media  : gambar kegiatan jual beli, kartu pernyataan 

2. Alat  : papan tulis dan spidol 

3. Sumber belajar : 

a. Silabus kelas III. 

b. Asy‟ari, Wahyudi dan Sri Mintari. 2007. Ilmu Pengetahuan Sosial SD 

untuk Kelas III. Jakarta: Eirlangga. Halaman 89-91 

c. Indrastuti, dkk. 2007. Ilmu Pengetahuan Sosial 3. Jakarta: Yudhistira. 

Halaman 84-5 

d. Nursa‟ban, Muhammad. 2007. Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD dan 

MI Kelas III. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. Halaman 50-1 

e. Sunarso dan Anis Kusuma. 2007. Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD dan 

MI Kelas III. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. Halaman 84-5 

H. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 

a. Guru mengucapkan salam pembuka “Selamat pagi, anak-anak ...”. 

b. Guru menyuruh siswa berdoa. 

c. Guru melakukan presensi kehadiran siswa, “Anak-anak apa kabar kalian 

hari ini? Adakah teman kalian yang tidak berangkat?” 

d. Guru menyuruh siswa menyiapkan alat tulis. 
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e. Guru melakukan apersepsi dengan bertanya jawab dengan siswa, “Anak-

anak apakah kalian diberi uang saku oleh orang tua? Uang saku tersebut 

untuk apa? ...”. 

f. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, “Setelah pembelajaran selesai 

kalian dapat menyebutkan 3 tempat kegiatan jual beli di lingkungan 

rumah, menyebutkan 3 jenis pasar, menjelaskan minimal 2 contoh proses 

kegiatan jual beli, dan menyebutkan minimal 3 barang yang 

diperjualbelikan”. 

g. Guru menyampaikan karakter yang diharapkan, “Setelah pembelajaran 

ini selesai, diharapkan kalian memiliki sikap disiplin, jujur, tanggung 

jawab, dan saling menghormati”. 

h. Guru mengondisikan siswa untuk duduk rapi, tenang, dan kondusif. 

2.  Kegiatan Inti (80 menit) 

a. Eksplorasi 

1) Guru memperlihatkan gambar kegiatan jual beli kepada seluruh siswa. 

2) Guru dan siswa melakukan tanya jawab tentang tempat kegiatan jual 

beli di lingkungan rumah. 

b. Elaborasi 

1) Siswa maju untuk mendemonstrasikan kegiatan jual beli. 

2) Siswa dibentuk menjadi 5 kelompok, setiap kelompok terdiri dari 5-6 

siswa.  

3) Siswa diberi kartu berisi pernyataan yang sesuai dengan materi. 

4) Siswa diberi penjelasan oleh guru, bahwa tugas setiap siswa 

menentukan pernyataan yang didapat “true” atau “false” dan siswa 

disuruh memberikan alasan mengapa menjawab “true” atau “false” 

5) Siswa diberi waktu 5 menit, untuk dapat berdiskusi dengan 

kelompoknya. 

6) Siswa bersama kelompoknya berdiskusi mengenai isi pernyataan 

tersebut “true” atau “false”. 
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7) Siswa bersama kelompok maju untuk menjawab pernyataan yang 

didapat, bagi yang menjawab “true” berdiri di sebelah kanan guru dan 

yang menjawab “false” berdiri di sebelah kiri guru. 

8) Siswa berdiri dengan rapi dan tetap tenang. 

9) Setiap kelompok secara bergantian untuk mengemukakan alasannya 

mengapa pernyataan yang didapat “true” atau “false”. 

10) Siswa yang dapat menjawab dan memberikan alasan dengan tepat 

diberi hadiah oleh guru berupa simbol smile. 

11) Siswa bersama kelompoknya menghitung simbol smile yang didapat. 

c. Konfirmasi 

1) Guru menanyakan kepada siswa tentang hal-hal yang belum diketahui 

siswa. 

2) Guru membetulkan kesalahan pemahaman yang dialami siswa. 

3) Guru memberikan hadiah kepada kelompok yang mendapat simbol 

smile paling banyak. 

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 memberikan tindak lanjut berupa pengayaan dan remidial. 

e. Guru memberi motivasi kepada siswa untuk rajin belajar. 

f.   Guru mengucapkan salam penutup. 

I. Penilaian 

1. Penilaian Hasil 

a. Prosedur  : tes formatif 

b. Jenis tes  : tes tertulis dan perbuatan 

c. Bentuk tes   : pilihan ganda dan lembar pengamatan 

d. Instrumen    : soal dan rubrik demonstrasi kegiatan jual beli (terlampir) 
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2. Kriteria Penilaian 

Nilai Akhir : 
                   

skor maksimal
 x 100 

 

Pemalang, 20 Maret 2015 

Guru Kelas III       Peneliti  

      

 Mengetahui, 
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Lampiran  

Materi Ajar 

Kegiatan Jual Beli 

Kegiatan jual beli sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan 

jual beli merupakan bagian dari kegiatan ekonomi di masyarakat. Pada zaman 

dahulu, sebelum ada jual beli dikenal istilah barter. Barter adalah kegiatan 

menukarkan suatu barang dengan jenis barang lain yang dibutuhkan. Kegiatan 

jual beli dapat dijumpai di lingkungan rumah dan sekolah.  

Kegiatan jual beli ditandai dengan penjual, pembeli, dan barang yang 

dijual. Pedagang atau penjual adalah orang yang menjual atau menawarkan barang 

dagangan. Pedagang ada beberapa jenis, diantaranya: pedagang kaki lima dan 

pedagang keliling. Pedagang kaki lima adalah pedagan yang berjualan di trotoar 

jalan. Pedagang keliling atau asongan adalah pedagang yang dalam menawarkan 

barang dagangan langsung dengan mendatangi pembeli. 

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.  

A. Tempat Kegiatan Jual Beli di Lingkungan Rumah 

Kegiatan jual beli sering kita jumpai di mana saja termasuk di 

lingkungan rumah. Jual beli dilakukan untuk memenuhi kebutuhan. Tempat 

kegiatan jual beli ada yang sederhana dan ada pula yang lengkap. Kegiatan jual 

beli di lingkungan rumah yaitu: 

1. Warung 

Warung adalah bangunan kecil yang dipakai untuk berjualan. 

Warung merupakan tempat kegiatan jual beli di lingkungan rumah. Barang 

yang dijual di warung adalah barang kebutuhan sehari-hari, seprti sembako, 

sabun, sampo, dll. Warung dapat dijumpai di desa dan kota. 
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2. Toko 

Toko merupakan tempat jual beli. Toko lebih besar daripada warung. 

Toko menjual barang-barang tertentu. Toko banyak macamnya, tergantung 

barang yang dijual pada toko tersebut. Misalnya toko buku berarti barang 

yang dijual adalah buku dan alat-alat tulis. Toko elektronik menjual barang-

barang elektronik seperti televisi, radio, kipas angin, dan mesin cuci. Toko 

yang menjual besi, paku, dan kayu disebut toko bangunan. 

3. Pasar 

Pasar merupakan tempat kegiatan jual beli terbesar. Di pasar banyak 

dijumpai pedagang. Misalnya: pedagang sayur, pedagang daging, pedagang 

buah, dll. Banyak juga ditemui pembeli yang akan membeli barang-barang 

yang dibutuhkan.  Pasar terdapat ruangan yang berpetak-petak untuk 

meletakkan barang dagangan. Petak-petak tersebut disebut los. 

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 dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut: 

a. Jenis Pasar Berdasarkan Bentuk Bangunan 

Berdasarkan bentuk bangunannya, pasar dibedakan menjadi pasar 

tradisional dan pasar modern. 

1) Pasar tradisional 

Pasar sengaja dibangun untuk menampung pedagang. Berbagai 

jenis barang tersedia di pasar ini. Harga yang ditawarkan penjual juga 

lebih murah daripada pasar modern. Di pasar tradisional pembeli 

dapat melakukan tawar-menawar harga. Pembeli dapat membayar 

barang yang dibeli langsung kepada pedagang, namun pasar 

tradisional identik dengan suasana yang panas, becek, dan kurang 

nyaman. 
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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. 

Barangbarang yang dijual tidak bisa ditawar. Barang di pasar modern 

sudah diberi label harga. Pada pasar jenis ini, pembeli bebas 

mengambil sendiri barang yang ingin dibeli. Kemudian membawanya 

ke kasir untuk dibayar. 

b. Jenis Pasar 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, 
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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 

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 buahbuahan 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 sayurmayur 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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Media 

Gambar Kegiatan Jual Beli di Lingkungan Rumah 

   
  Warung      Toko 

 
 

Pasar 
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Media Kartu Pernyataan True or False 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daftar Nama Kelompok 

 

Pedagang yang 

berjualan dipinggir 

jalan disebut pedagang 

asongan. 

Kita dapat membeli 

barang-barang bekas di 

pasar loak. 



 

 

 

 

1
8
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KISI-KISI SOAL  

EVALUASI 1 

Satuan Pendidikan : SDN Jatingarang 03    

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)  

Kelas/Semester : III/ 2 

Materi Pokok  : Kegiatan Jual Beli 

Standar Kompetensi : 2. Memahami jenis pekerjaan dan penggunaan uang 

Kompetensi  

Dasar 
Indikator Soal 

Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Tingkat Kesukaran Soal Kunci 

Jawaban Mudah Sedang Sulit 

2.3  Memahami 

kegiatan jual 

beli di 

lingkungan 

rumah dan 

sekolah 

 

 

 
 

1. Siswa dapat menyebutkan  

tempat kegiatan jual beli. 
Pilihan 

Ganda 
C1 1 √   C 

2. Siswa dapat menyebutkan 

definisi penjual. 
Pilihan 

Ganda 
C1 2  √  

D 

 

3. Siswa dapat menyebutkan nama-

nama pedagang. 
Pilihan 

Ganda 
C1 3  √  

B 

 

4. Disajikan beberapa daftar 

pernyataan, siswa dapat 

mengelompokkan syarat-syarat 

pasar 

Pilihan 

Ganda 
C2 4   √ A 

5. Siswa dapat menyebutkan nama 

toko berdasarkan barang yang 

dijual. 

Pilihan 

Ganda 
C1 5  √  D 



 

 

 

 

1
9
0

 

Kompetensi  

Dasar 
Indikator Soal 

Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Tingkat Kesukaran Soal Kunci 

Jawaban Mudah Sedang Sulit 

 

6. Siswa dapat menyebutkan 

barang yang diperjualbelikan di 

lingkungan rumah 

Pilihan 

Ganda 
C1 6 √   A 

7. Siswa dapat menyebutkan jenis-

jenis pasar. 

Pilihan 

Ganda 
C1 7  √  C 

8.  Disajikan tabel berisi 

pernyataan, siswa dapat 

menjelaskan keuntungan 

berbelanja di pasar tradisional. 

Pilihan 

Ganda 
C2 8   √ 

A 

 

9. Disajikan beberapa daftar 

pernyataan, siswa dapat 

mengidentifikasi kondisi pasar 

modern. 

Pilihan 

Ganda 
C2 9   √ D 

10. Siswa dapat menyebutkan 

tempat pembayaran pada 

kegiatan jual beli. 

Pilihan 

Ganda 
C1 10  √  B 

Jumlah Soal 10 2 5 3  
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SOAL EVALUASI PERTEMUAN 1 

  Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

  Materi   : Kegiatan Jual Beli 

  Kelas/Semester : III/ 2 

  Waktu   : 10 menit 

 

 

Petunjuk: 

1. Kerjakan secara mandiri  soal berikut pada tempat jawaban yang telah 

disediakan. 

2. Setelah selesai, serahkan lembar ini kepada guru. 

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

anggap paling benar! 

1. Tempat bertemunya banyak penjual dan pembeli disebut .... 

a. terminal   c. pasar 

b. los   d. sekolah 

2. Orang yang menawarkan barang dagangan disebut .... 

a. penjaga   c. nelayan 

b. pembeli   d. penjual 

3. Orang yang berjualan di pinggir jalan disebut pedagang .... 

a. penyalur   c. asongan 

b. kaki lima   d. grosir 

4. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

(1) Banyak pembeli (4) Banyak penjual 

(2) Banyak delman  (5) Banyak pengemis 

(3) Banyak pengemis (6) Banyak barang dagangan 

Yang termasuk syarat pasar ditunjukkan pada nomor .... 

a. (1) dan (4)  c. (3) dan (6) 

b. (2) dan (5)  d. (4) dan (5) 

 

 

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

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

a. mebel   c. elektronik 

b. obat   d. besi 

6. Jika akan membeli buku dan pensil, maka kita harus pergi ke .... 

a. koperasi sekolah  c. kantin sekolah 

b. toko bangunan  d. toko elektronik 

7. Jika akan membeli kelinci, maka kita pergi ke pasar .... 

a. buah    c. hewan 

b. swalayan   d. loak 

8. Perhatikan tabel berikut! 

No. Tempat berbelanja Keuntungan 

1. Pasar  Harga barang dapat ditawar 

2. Swalayan   Harga barang lebih murah 

3. Toko  Harga tidak dapat ditawar 

4. Warung  Barang dagangan lengkap 

 

 Berdasarkan tabel di atas, tempat berbelanja yang sesuai dengan 

keuntungannya ditunjukkan oleh nomor ....  

a. (1)   c. (3) 

b. (2)   d. (4) 

9. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

(1) Panas, kotor, dan bau 

(2) Banyak delman 

(3) Banyak pedagang berjualan 

(4) Nyaman bersih dan rapi 

Yang merupakan situasi di pasar modern ditunjukkan oleh nomor .... 

a. (1)   c. (3) 

b. (2)   d. (4) 

10. Ketika berbelanja di swalayan, kita membayar kepada .... 

a. pedagang   c. satpam  

b. kasir   d. pemilik  
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Lampiran 33 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Kelas Eksperimen Pertemuan 2 

 

SD/MI  : SDN Jatingarang 03 

Kelas/Semester : III / 2 

Mata Pelajaran : IPS 

Alokasi Waktu : 3x 35 menit 

Pelaksanaan : 1 April 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 

2.3.2 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 melakukan pembelajaran dengan strategi ToF, siswa dapat 

menyebutkan 2 tempat kegiatan jual beli di lingkungan sekolah di depan 

guru dan teman-temannya dengan benar. 

2. Setelah melakukan pembelajaran dengan strategi ToF, siswa dapat 

menyebutkan minimal 3 barang yang diperjualbelikan di lingkungan 

sekolah di depan guru dan teman-temannya dengan benar. 

3. Setelah melakukan pembelajaran dengan strategi ToF, siswa dapat 

menyebutkan minimal 3 barang kebutuhan sehari-hari di depan guru dan 

teman-temannya dengan benar. 

4. Setelah melakukan pembelajaran dengan strategi ToF, siswa dapat 

menjelaskan minimal 2 cara bersaing yang sehat dalam kegiatan jual beli di 

depan guru dan teman-temannya dengan benar. 
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 Karakter yang diharapkan: disiplin, jujur, tanggung jawab, dan saling 

menghormati. 

E. Materi Pembelajaran 

Kegiatan Jual Beli di Lingkungan Sekolah (Terlampir). 

F. Strategi dan Metode Pembelajaran 

a. Strategi: True or False 

b. Metode: Ceramah, tanya jawab, dan penugasan. 

G. Media, Alat, dan Sumber Belajar 

1. Media : gambar kegiatan jual beli 

2. Alat : papan tulis dan spidol 

3. Sumber belajar : 

a. Silabus kelas III. 

b. Asy‟ari, Wahyudi, dan Sri Mintari. 2007. Ilmu Pengetahuan Sosial SD 

untuk Kelas III. Jakarta: Eirlangga. Halaman 94-7 

c. Indrastuti, dkk. 2007. Ilmu Pengetahuan Sosial 3. Jakarta: Yudhistira. 

Halaman 91-4 

d. Nursa‟ban, Muhammad. 2007. Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD dan 

MI Kelas III. Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional. Halaman 52-3 

e. Sunarso dan Anis Kusuma. 2007. Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD dan 

MI Kelas III. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. Halaman 86-7 

H. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan Pendahuluan (10 Menit) 

a. Guru mengucapkan salam pembuka “Selamat pagi, anak-anak ...”. 

b. Guru menyuruh siswa berdoa. 

c. Guru melakukan presensi kehadiran siswa, “Anak-anak apa kabar kalian 

hari ini? Adakah teman kalian yang tidak berangkat?” 

d. Guru menyuruh siswa menyiapkan alat tulis. 

e. Guru melakukan apersepsi dengan bertanya jawab mengenai materi 

sebelumnya “Anak-anak kemarin kalian sudah belajar IPS tentang 

kegiatan jual beli di lingkungan rumah, coba sebutkan tempat kegiatan 
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jual beli di lingkungan rumah! Ya anak-anak hari ini, kita akan belajar 

tentang kegiatan jual beli di lingkungan sekolah ...”. 

f. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, “Setelah pembelajaran selesai 

kalian dapat menyebutkan 2 tempat kegiatan jual beli di lingkungan 

sekolah, menyebutkan minimal 3 barang yang diperjualbelikan, 

menyebutkan minimal 3 barang kebutuhan sehari-hari, dan menjelaskan 

minimal 2 cara bersaing yang sehat dalam jual beli”. 

g. Guru menyampaikan karakter yang diharapkan, “Setelah pembelajaran 

ini selesai, diharapkan kalian memiliki sikap disiplin, jujur, tanggung 

jawab, dan saling menghormati”. 

h. Guru mengondisikan siswa untuk duduk rapi, tenang, dan kondusif. 

2. Kegiatan inti (80 Menit) 

a. Eksplorasi 

1) Guru memperlihatkan contoh gambar kegiatan jual beli kepada 

seluruh siswa. 

2) Guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai materi. 

3) Guru memberikan penjelasan materi tentang kegiatan jual beli di 

lingkungan sekolah, barang-barang kebutuhan sehari-hari, serta cara 

bersaing dalam kegiatan jual beli. 

 

b. Elaborasi  

1) Siswa dibentuk menjadi 5 kelompok, setiap kelompok terdiri dari 5-6 

siswa.  

2) Siswa diberi kartu berisi pernyataan yang sesuai dengan materi.9 

3) Siswa diberi penjelasan oleh guru, bahwa tugas setiap siswa 

menentukan pernyataan yang didapat “true” atau “false” dan siswa 

disuruh memberikan alasan mengapa menjawab “true” atau “false” 

4) Siswa diberi waktu 5 menit, untuk dapat berdiskusi dengan 

kelompoknya. 

5) Siswa bersama kelompoknya berdiskusi mengenai isi pernyataan 

tersebut “true” atau “false”. 
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6) Siswa bersama kelompok maju untuk menjawab pernyataan yang 

didapat, bagi yang menjawab “true” berdiri di sebelah kanan guru dan 

yang menjawab “false” berdiri di sebelah kiri guru. 

7) Siswa berdiri dengan rapi dan tetap tenang. 

8) Setiap kelompok secara bergantian untuk mengemukakan alasannya 

mengapa pernyataan yang didapat “true” atau “false”. 

9) Siswa yang dapat menjawab dan memberikan alasan dengan tepat 

diberi hadiah oleh guru berupa simbol smile. 

10) Siswa bersama kelompoknya menghitung simbol smile yang 

didapat. 

c. Konfirmasi 

1) Guru menanyakan kepada siswa tentang hal-hal yang belum diketahui 

siswa. 

2) Guru membetulkan kesalahan pemahaman yang dialami siswa. 

3) Guru memberikan hadiah kepada kelompok yang mendapat simbol 

smile paling banyak. 

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 memberikan tindak lanjut berupa pengayaan dan remidial. 

e. Guru memberi motivasi kepada siswa untuk rajin belajar. 

f.   Guru mengucapkan salam penutup. 

I.  Penilaian 

1. Penilaian Hasil 

a. Prosedur  : tes formatif 

c. Jenis tes  : tes tertulis 

d. Bentuk tes : pilihan ganda 

e. Instrumen  : soal (terlampir) 
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2. Kriteria Penilaian 

Apabila jawaban benar, maka nilai 1.  

Apabila jawaban salah, maka nilai 0.   

Nilai Akhir : 
                   

skor maksimal
 x 100 

Pemalang, 20 Maret 2015 

Guru Kelas III       Peneliti  

      

 Mengetahui, 
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Lampiran 

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 

Setiap orang membutuhkan bermacam-macam barang. Barang-barang 

tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Macam-macam 

kebutuhan manusia diantaranya: 

1. Kebutuhan pokok 

Kebutuhan pokok ialah kebutuhan yang wajib dipenuhi terlebih dahulu 

daripada kebutuhan lainnya. Kebutuhan pokok terdiri dari makanan dan 

minuman. 

2. Kebutuhan sandang 

Selain butuh makan dan minum, kita juga butuh baju dan celana. Baju dan 
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celana merupakan kebutuhan sandang. 

3. Kebutuhan pendidikan 

Kebutuhan pendidikan adalah barang-barang yang dibutuhkan untuk 

pendidikan. Misalnya, tas, sepatu, alat tulis, dan penggaris. 

4. Kebutuhan komunikasi 

Barang kebutuhan komunikasi antara lain telepon, surat, dan radio. 

5. Kebutuhan kesehatan 

Barang kebutuhan kesehatan sangat dibutuhkan ketika kita sakit. Barang 

kebutuhan kesehatan misalnya obat-obatan. 

6. Kebutuhan transportasi 

Kebutuhan transportasi antara lain sepeda, sepeda motor, dan mobil.  

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 Kgiatan Jual Beli di Lingkungan Sekolah 

 

  

 Kantin Sekolah    Koperasi Sekolah 
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Kartu Pernyataan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daftar Nama Kelompok 

 

Kita dapat 

membeli alat tulis 

di koperasi 

sekolah 

Dalam melayani 

pembeli pedagang 

seharusnya marah-

marah 



 

 

 

2
0
2 

KISI-KISI SOAL  

EVALUASI 2 

Satuan Pendidikan : SDN Jatingarang 03   

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)  

Kelas/Semester : III/ 2 

Materi Pokok  : Kegiatan Jual Beli 

Standar Kompetensi : 2. Memahami jenis pekerjaan dan penggunaan uang 

Kompetensi  

Dasar 
Indikator Soal 

Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Tingkat Kesukaran Soal Kunci 

Jawaban Mudah Sedang Sulit 

2.3  Memahami 

kegiatan jual 

beli di 

lingkungan 

rumah dan 

sekolah 

 

1. Siswa dapat menyebutkan  tempat 

kegiatan jual beli di lingkungan 

sekolah 

Pilihan 

Ganda 
C1 1 √   B 

2. Disajikan beberapa daftar barang, 

siswa dapat mengelompokkan 

barang yang dijual di koperasi 

sekolah. 

Pilihan 

Ganda 
C1 2   √ 

D 

 

3. Siswa dapat menyebutkan barang 

yang dijual di kantin sekolah. 
Pilihan 

Ganda 
C1 3  √  

C 

 

4. Disajikan sebuah gambar, siswa 

dapat menyebutkan gambar kantin 

sekolah. 

Pilihan 

Ganda 
C1 4 √   A 

5. Siswa dapat menyebutkan 

contoh kebutuhan sandang. 

Pilihan 

Ganda 
C1 5  √  D 

6. Siswa dapat menyebutkan 

contoh kebutuhan pendidikan. 

Pilihan 

Ganda 
C1 6  √  A 
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Kompetensi  

Dasar 
Indikator Soal 

Jenis 

Soal 

Ranah 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Tingkat Kesukaran Soal Kunci 

Jawaban Mudah Sedang Sulit 

 

7. Siswa dapat menyebutkan 

contoh kebutuhan pokok. 

Pilihan 

Ganda 
C1 7  √  C 

8. Siswa dapat menyebutkan 

contoh kebutuhan tambahan. 
Pilihan 

Ganda 
C1 8  √  

A 

 

9. Siswa dapat menjelaskan sikap 

pembeli yang baik 
Pilihan 

Ganda 
C2 9   √ D 

10. Disajikan beberapa contoh 

sikap, siswa dapat 

mengelompokkan sikap 

pedagang yang baik. 

Pilihan 

Ganda 
C2 10   √ B 

Jumlah Soal 
10 2 5 3  



204 

 

 

 

SOAL EVALUASI PERTEMUAN 2 

  Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

  Materi   : Kegiatan Jual Beli 

  Kelas/Semester : III/ 2 

  Waktu   : 10 menit 

 

 

Petunjuk: 

a. Kerjakan secara mandiri  soal berikut pada tempat jawaban yang telah 

disediakan 

b. Setelah selesai, serahkan lembar ini kepada guru. 

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

anggap paling benar! 

1. Tempat kegiatan jual beli di lingkungan sekolah, yaitu .... 

a. perpustakaan   

b. kantin 

c. pasar    

d. warung 

2. Perhatikan daftar barang di bawah ini! 

(1) buku  (5) sayuran 

(2) besi  (6) pensil 

(3) payung  (7) Sampo 

(4) Bolpoin  (8) Penggaris 

Barang yang dijual di koperasi sekolah ditunjukkan oleh nomor .... 

a. (1) dan (5)  c. (3) dan (7) 

b. (2) dan (6)  d. (4) dan (8) 

3. Pada waktu istirahat sekolah kita dapat membeli makan di .... 

a. kantin    

b. UKS  

c. perpustakaan   

d. stasiun 

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

.............................. 
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4.  Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

Gambar di atas menunjukkan suasana di .... 

a. pasar   c. kantin 

b. UKS   d. swalayan 

5.  Celana termasuk kebutuhan .... 

a. pendidikan  c. pokok 

b. sandang   d. tambahan 

6.  Alat tulis termasuk kebutuhan .... 

a. kantor   c. pokok 

b. tambahan   d. pendidikan 

7. Yang termasuk kebutuhan pokok yaitu .... 

a. beras   c. rumah 

b. televisi    d. buku 

8. Yang bukan termasuk kebutuhan tambahan yaitu .... 

a. sepeda motor  c. makanan 

b. mobil    d. sepeda 

9. Sikap pembeli yang baik yaitu menawar dengan .... 

a. harga yang rendah c. berkata kasar  

b. harga yang pantas d. marah-marah 

10. Perhatikan beberapa sikap di bawah ini! 

(1) Angkuh  (4) Sombong 

(2) Marah-marah (5) Ramah 

(3) Berkata kasar (6) Berkata halus 

Yang terasuk sikap penjual yang baik ditunjukkan pada nomor .... 

a. (1) dan (4)  c. (3) dan (6) 

b. (2) dan (5)  d. (5) dan (6)
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Lampiran 34 

Pedoman Pengamatan Pelaksanaan Strategi ToF 

Bagi Guru  

Petunjuk 

Amatilah aktivitas guru dalam pembelajaran IPS dengan menggunakan strategi 

pembelajaran ToF, kemudian berilah tanda centang (√) pada kolom “Ada” dan 

“Skor” bila deskriptor yang disediakan tampak sesuai dengan kriteria. 

No. Aspek yang Diamati 
Skor  Skor 

Total 1 2 3 4 

1. Guru membentuk kelompok secara 

heterogen sesuai dengan tingkat 

kecerdasan dan jenis kelamin siswa. 

     

2. Guru membagikan kartu pernyataan 

kepada setiap siswa. 
     

3. Guru membimbing kegiatan diskusi 

kelompok. 
     

4. Guru menyuruh setiap kelompok maju 

menyampaikan jawaban “true” atau 

“false” pernyataan yang didapat 

anggotanya. 

     

5.  Guru memberikan umpan balik tentang 

masing-masing kartu pernyataan. 
     

Jumlah   

Skor Maksimal : 20 

Nilai Akhir  : 
              

              
 x 100%     
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DESKRIPTOR PEDOMAN PENGAMATAN PELAKSANAAN 

STRATEGI TRUE OR FALSE 

1. Guru membentuk kelompok secara heterogen sesuai dengan tingkat 

kecerdasan dan jenis kelamin siswa. 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

a. Guru membagi kelompok secara heterogen sesuai dengan tingkat 

kecerdasan dan jenis kelamin siswa. 

b. Guru memberikan penjelasan tujuan pembentukkan kelompok. 

c. Guru membentuk kelompok dengan membacakan nama anggota dan 

nama kelompok. 

d. Pembentukkan kelompok secara cepat tidak lebih dari 10 menit. 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak  

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak  

4 Empat deskriptor tampak  

2. Guru membagikan kartu pernyataan kepada setiap siswa. 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

a. Guru membagikan kartu pernyataan dengan efisien, tidak lebih dari 5 

menit. 

b. Guru membagikan kartu pernyataan sesuai dengan aturan, yaitu membagi 

kartu pernyataan sejumlah anggota setiap kelompok. 

c. Guru menjelaskan peraturan ToF secara runtut. 

d. Guru menjelaskan peraturan  ToF dengan bahasa yang mudah dipahami. 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak  

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak  

4 Empat deskriptor tampak  

3. Guru membimbing kegiatan diskusi kelompok.  

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

a. Guru memberikan kesempatan kepada kelompok untuk berdiskusi tentang 

kartu pernyataan yang didapat. 

b. Guru menjelaskan bahwa kekompakkan tim yang positif diperlukan 

dalam kegiatan diskusi ini. 
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c. Guru membimbing siswa dalam diskusi kelompok. 

d. Guru memperhatikan berlangsungnya diskusi. 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak  

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak  

4 Empat deskriptor tampak  

4. Guru menyuruh setiap kelompok maju menyampaikan jawaban “true” atau 

“false” pernyataan yang didapat anggotanya. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Guru menyuruh setiap kelompok maju, yang menjawab pernyataan yang 

didapat “true” berdiri di sebelah kanan guru dan yang menjawab “false” 

berdiri di sebelah kiri guru. 

b. Guru mengondisikan siswa berdiri dengan rapi. 

c. Guru menyuruh siswa menyampaikan alasannya dengan suara yang jelas. 

d. Guru menyuruh kelompok lain menyimak jawaban dan meluruskan 

apabila ada kesalahan. 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak  

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak  

4 Empat deskriptor tampak  

5. Guru memberikan umpan balik tentang masing-masing kartu pernyataan dan 

mencatat cara-cara siswa dalam menyelesaikan tugas. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Guru memberikan umpan balik tentang masing-masing kartu pernyataan 

yang didapat siswa. 

b. Guru meluruskan apabila ada kesalahanpemahaman yang dialami siswa. 

c. Guru mencatat cara-cara siswa dalam menyelesaikan tugas. 

d. Guru menyuruh siswa sportif dengan cara memberikan tepuk tangan 

kepada kelompok yang sudah menyampaikan pendapatnya. 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak  

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak  

4 Empat deskriptor tampak  
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Lembar Pengamatan Pelaksanaan Strategi ToF 

Bagi Guru Di SDN Jatingarang 02 

Pertemuan Pertama 

 

No. Aspek yang Diamati 
Skor  Skor 

Total 1 2 3 4 

1. Guru membentuk kelompok secara 

heterogen sesuai dengan tingkat 

kecerdasan dan jenis kelamin siswa. 

- - - - 0 

2. Guru membagikan kartu pernyataan 

kepada setiap siswa. 
- - - - 0 

3. Guru membimbing kegiatan diskusi 

kelompok. 
- - - - 0 

4. Guru menyuruh setiap kelompok maju 

menyampaikan jawaban “true” atau 

“false” pernyataan yang didapat 

anggotanya. 

- - - - 0 

5.  Guru memberikan umpan balik tentang 

masing-masing kartu pernyataan. 
- - - - 0 

Jumlah  0 

 

 

Observer 
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Lembar Pengamatan Pelaksanaan Strategi ToF 

Bagi Guru Di SDN Jatingarang 02 

Pertemuan Kedua 

 

No. Aspek yang Diamati 
Skor  Skor 

Total 1 2 3 4 

1. Guru membentuk kelompok secara 

heterogen sesuai dengan tingkat 

kecerdasan dan jenis kelamin siswa. 

- - - - 0 

2. Guru membagikan kartu pernyataan 

kepada setiap siswa. 
- - - - 0 

3. Guru membimbing kegiatan diskusi 

kelompok. 
- - - - 0 

4. Guru menyuruh setiap kelompok maju 

menyampaikan jawaban “true” atau 

“false” pernyataan yang didapat 

anggotanya. 

- - - - 0 

5.  Guru memberikan umpan balik tentang 

masing-masing kartu pernyataan. 
- - - - 0 

Jumlah  0 

 

 

         Observer  
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Lembar Pengamatan Pelaksanaan Strategi ToF 

Bagi Guru Di SDN Jatingarang 03 

Pertemuan Pertama 

 

No. Aspek yang Diamati 
Skor  Skor 

Total 1 2 3 4 

1. Guru membentuk kelompok secara 

heterogen sesuai dengan tingkat 

kecerdasan dan jenis kelamin siswa. 

  √  3 

2. Guru membagikan kartu pernyataan 

kepada setiap siswa. 
   √ 4 

3. Guru membimbing kegiatan diskusi 

kelompok. 
  √  3 

4. Guru menyuruh setiap kelompok maju 

menyampaikan jawaban “true” atau 

“false” pernyataan yang didapat 

anggotanya. 

  √  3 

5.  Guru memberikan umpan balik tentang 

masing-masing kartu pernyataan. 
  √  3 

Jumlah  16 

 

Observer  
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Pedoman Pengamatan Pelaksanaan Strategi ToF 

Bagi Guru Di SDN Jatingarang 03 

Pertemuan Kedua 

 

No. Aspek yang Diamati 
Skor  Skor 

Total 1 2 3 4 

1. Guru membentuk kelompok secara 

heterogen sesuai dengan tingkat 

kecerdasan dan jenis kelamin siswa. 

   √ 4 

2. Guru membagikan kartu pernyataan 

kepada setiap siswa. 
   √ 4 

3. Guru membimbing kegiatan diskusi 

kelompok. 
   √ 4 

4. Guru menyuruh setiap kelompok maju 

menyampaikan jawaban “true” atau 

“false” pernyataan yang didapat 

anggotanya. 

   √ 4 

5.  Guru memberikan umpan balik tentang 

masing-masing kartu pernyataan. 
  √  3 

Jumlah  19 

 

Observer  
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Lampiran 35 

 

Rekapitulasi Observasi Aktivitas Guru  

Pembelajaran True or False pada Kelas Eksperimen  

 

No

. 
Aspek yang Diamati 

Pertemuan  

1 2 

1. Guru membentuk kelompok secara heterogen sesuai dengan 

tingkat kecerdasan dan jenis kelamin siswa. 

3 4 

2. Guru membagikan kartu pernyataan kepada setiap siswa. 4 4 

3. Guru membimbing kegiatan diskusi 

kelompok. 

3 4 

4. Guru menyuruh setiap kelompok maju menyampaikan 

jawaban “true” atau “false” pernyataan yang didapat 

anggotanya. 

3 4 

5.  Guru memberikan umpan balik tentang masing-masing kartu 

pernyataan. 

3 3 

Skor Total 16 19 

Tingkat Pelaksanaan Stratei (%) 80 95 

Rata-rata (%) 87,5 

 

 

Rekapitulasi Observasi Aktivitas Guru  

Pembelajaran True or False pada Kelas Kontrol 

 

No. Aspek yang Diamati 
Pertemuan  

1 2 

1. Guru membentuk kelompok secara heterogen sesuai 

dengan tingkat kecerdasan dan jenis kelamin siswa. 

0 0 

2. Guru membagikan kartu pernyataan kepada setiap siswa. 0 0 

3. Guru membimbing kegiatan diskusi 

kelompok. 

0 0 

4. Guru menyuruh setiap kelompok maju menyampaikan 

jawaban “true” atau “false” pernyataan yang didapat 

anggotanya. 

0 0 

5.  Guru memberikan umpan balik tentang masing-masing 

kartu pernyataan. 

0 0 

Skor Total 0 0 

Tingkat Pelaksanaan Stratei (%) 0 0 
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Lampiran 36 

Pedoman Pengamatan Pelaksanaan Strategi ToF 

Bagi Siswa  

Petunjuk 

Amatilah aktivitas guru dalam pembelajaran IPS dengan menggunakan strategi 

pembelajaran ToF, kemudian berilah tanda centang (√) pada kolom “Ada” dan 

“Skor” bila deskriptor yang disediakan tampak sesuai dengan kriteria. 

No. Aspek yang Diamati 
Skor  Skor 

Total 1 2 3 4 

1. Siswa berkelompok sesuai dengan 

bimbingan guru. 
     

2. Siswa mengambil kartu pernyataan sesuai 

dengan bimbingan guru.  
     

3. Siswa berdiskusi dengan kelompoknya 

mengenai kartu pernyataan yang didapat 

“true” atau “false”. 

     

4. Siswa bersama kelompoknya maju 

menjawab pernyataan yang didapat dan 

menyampaikan alasannya.  

     

5.  Siswa memperhatikan umpan balik yang 

diberikan guru. 
     

Jumlah   

Skor Maksimal : 20 

Nilai Akhir  : 
              

              
 x 100%  



215 

 

 

 

Deskriptor Pedoman Pengamatan Pelaksanaan 

Strategi True or False 

Bagi Siswa 

1. Siswa berkelompok sesuai dengan bimbingan guru. 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa dapat membentuk kelompok, sesuai dengan penjelasan guru. 

b. Siswa menerima kelompok yang telah dibentuk oleh guru. 

c. Siswa berkelompok sesuai dengan kelompoknya. 

d. Siswa berkelompok dengan baik dan tenang. 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak  

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak  

4 Empat deskriptor tampak  

2. Siswa mengambil kartu pernyataan sesuai dengan bimbingan guru. 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa dapat mengambil kartu pernyataan sesuai dengan arahan dari guru. 

b. Siswa dapat mengambil kartu pernyataan dengan tertib. 

c. Siswa mendengarkan penjelasan peraturan ToF dengan seksama. 

d. Siswa melaksanakan tugas sesuai bimbingan guru. 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak  

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak  

4 Empat deskriptor tampak  

3. Siswa berdiskusi dengan kelompoknya mengenai kartu pernyataan yang 

didapat “true” atau “false”. 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa berdiskusi untuk menjawab pernyataan yang didapat. 

b. Siswa dalam menentukan “true” atau “false” pernyataan yang didapat, 

tidak melebihi batas waktu yang diberikan guru (10 menit). 

c. Siswa tidak gaduh ketika proses diskusi. 

d. Siswa melakukan diskusi sesuai dengan arahan guru. 
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Skor Penilaian Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak  

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak  

4 Empat deskriptor tampak  

4. Siswa bersama kelompoknya maju menjawab pernyataan yang didapat dan 

menyampaikan alasannya. 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa bersama kelompoknya maju sesuai arahan dari guru. 

b. Siswa baris dengan rapi. 

c. Siswa menjawab alasan mengapa pernyataan yang didapat “true” atau 

“false” dengan jelas. 

d. Siswa yang tidak maju, memperhatikan temannya dalam menyampaikan 

pendapat. 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak  

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak  

4 Empat deskriptor tampak  

5. Siswa memperhatikan umpan balik yang diberikan guru. 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa memperhatikan umpan balik yang diberikan guru. 

b. Siswa menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan kartu pernyataan dari 

guru. 

c. Siswa memperhatikan penjelasan dari guru tentang masing-masing kartu 

pernyataan.  

d. Siswa bersikap sportif dengan memberikan tepuk tangan kepada kelompok 

yang sudah menyampaikan pendapat. 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak  

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak  

4 Empat deskriptor tampak  
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Lembar Pengamatan Pelaksanaan Strategi ToF 

Bagi Siswa Di SDN Jatingarang 02 

Pertemuan Pertama 

 

No. Aspek yang Diamati 
Skor  Skor 

Total 1 2 3 4 

1. Siswa berkelompok sesuai dengan 

bimbingan guru. 
- - - - 0 

2. Siswa mengambil kartu pernyataan sesuai 

dengan bimbingan guru.  
- - - - 0 

3. Siswa berdiskusi dengan kelompoknya 

mengenai kartu pernyataan yang didapat 

“true” atau “false”. 

- - - - 0 

4. Siswa bersama kelompoknya maju 

menjawab pernyataan yang didapat dan 

menyampaikan alasannya.  

- - - - 0 

5.  Siswa memperhatikan umpan balik yang 

diberikan guru. 
- - - - 0 

Jumlah  0 

 

 

Observer 
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Lembar Pengamatan Pelaksanaan Strategi ToF 

Bagi Siswa Di SDN Jatingarang 02 

Pertemuan Kedua 

 

         Observer  

 

 

 

 

 

 

  

No. Aspek yang Diamati 
Skor  Skor 

Total 1 2 3 4 

1. Siswa berkelompok sesuai dengan 

bimbingan guru. 
- - - - 0 

2. Siswa mengambil kartu pernyataan sesuai 

dengan bimbingan guru.  
- - - - 0 

3. Siswa berdiskusi dengan kelompoknya 

mengenai kartu pernyataan yang didapat 

“true” atau “false”. 

- - - - 0 

4. Siswa bersama kelompoknya maju 

menjawab pernyataan yang didapat dan 

menyampaikan alasannya.  

- - - - 0 

5.  Siswa memperhatikan umpan balik yang 

diberikan guru. 
- - - - 0 

Jumlah  0 
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Lembar Pengamatan Pelaksanaan Strategi ToF 

Bagi Siswa Di SDN Jatingarang 03 

Pertemuan Pertama 

 

No. Aspek yang Diamati 
Skor  Skor 

Total 1 2 3 4 

1. Siswa berkelompok sesuai dengan 

bimbingan guru. 
 √   

2 

2. Siswa mengambil kartu pernyataan sesuai 

dengan bimbingan guru.  
   √ 

4 

3. Siswa berdiskusi dengan kelompoknya 

mengenai kartu pernyataan yang didapat 

“true” atau “false”. 

  √  

3 

4. Siswa bersama kelompoknya maju 

menjawab pernyataan yang didapat dan 

menyampaikan alasannya.  

 √   

2 

5.  Siswa memperhatikan umpan balik yang 

diberikan guru. 
   √ 

4 

Jumlah  15 

 

Observer  
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Pedoman Pengamatan Pelaksanaan Strategi ToF 

Bagi Siswa Di SDN Jatingarang 03 

Pertemuan Kedua 

 

No. Aspek yang Diamati 
Skor  Skor 

Total 1 2 3 4 

1. Siswa berkelompok sesuai dengan 

bimbingan guru. 
   √ 

4 

2. Siswa mengambil kartu pernyataan sesuai 

dengan bimbingan guru.  
   √ 

4 

3. Siswa berdiskusi dengan kelompoknya 

mengenai kartu pernyataan yang didapat 

“true” atau “false”. 

   √ 

4 

4. Siswa bersama kelompoknya maju 

menjawab pernyataan yang didapat dan 

menyampaikan alasannya.  

  √  

3 

5.  Siswa memperhatikan umpan balik yang 

diberikan guru. 
  √  

4 

Jumlah  19 

 

Observer 
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Lampiran 37 

 

Rekapitulasi Observasi Aktivitas Siswa  

Pembelajaran True or False pada Kelas Eksperimen  

 

No. Aspek yang Diamati 
Pertemuan  

1 2 

1. Siswa berkelompok sesuai dengan bimbingan guru. 2 4 

2. Siswa mengambil kartu pernyataan sesuai dengan 

bimbingan guru.  

4 4 

3. Siswa berdiskusi dengan kelompoknya mengenai 

kartu pernyataan yang didapat “true” atau “false”. 

3 4 

4. Siswa bersama kelompoknya maju menjawab 

pernyataan yang didapat dan menyampaikan 

alasannya.  

2 3 

5.  Siswa memperhatikan umpan balik yang diberikan 

guru. 

4 4 

Skor Total 15 19 

Tingkat Pelaksanaan Stratei (%) 75 95 

Rata-rata (%) 85 

 

 

Rekapitulasi Observasi Aktivitas Siswa 

Pembelajaran True or False pada Kelas Kontrol  

 

No. Aspek yang Diamati 
Pertemuan  

1 2 

1. Siswa berkelompok sesuai dengan bimbingan guru. 0 0 

2. Siswa mengambil kartu pernyataan sesuai dengan 

bimbingan guru.  

0 0 

3. Siswa berdiskusi dengan kelompoknya mengenai kartu 

pernyataan yang didapat “true” atau “false”. 

0 0 

4. Siswa bersama kelompoknya maju menjawab pernyataan 

yang didapat dan menyampaikan alasannya.  

0 0 

5.  Siswa memperhatikan umpan balik yang diberikan guru. 0 0 

Skor Total 0 0 

Tingkat Pelaksanaan Stratei (%) 0 0 
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Lampiran 38 

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 

UNIT PENGELOLA PENDIDIKAN KECAMATAN TAMAN 

SEKOLAH DASAR NEGERI 03 JATINGARANG  

Dukuh Alang Amba Desa Jatingarang Kec. Bodeh Kab. Pemalang 

 

DAFTAR HASIL BELAJAR KELAS EKSPERIMEN 

 
No. Nama 

Tes 

Kognitif 

Tes 

Psikomotor 

Tes 

Afektif 

1. Aditya Dwi Pratama 80 83 30 

2. Yusuf Amar Maulana 70 75 27 

3. Fajar Taufik 55 67 20 

4. Metia Kartika Putri 100 92 40 

5. Saeful Anam 75 75 24 

6. Agista Lodi Saputri 100 92 39 

7. Alya Ramadhani 85 92 35 

8. Bayu Darmawan 80 83 33 

9. Berkah Pinayung Rizqi 90 92 35 

10. Bunga Ersa viliadini 55 67 20 

11. Dita Sukma Ayu 100 92 40 

12. Fachril Bagus Ikhtiara 90 92 32 

13. Geisa Bunga Kirani 90 92 34 

14. Kabi Setiawan 50 67 21 

15. Nova Kurniawan 80 83 36 

16. Rio Dwi Saputra 65 67 23 

17. Ririt Dyah Pitaloka 70 75 28 

18. Sifa Meilinda Pratiwi 65 67 21 

19. Tyas Pratama 75 75 28 

20. Wisnu Aji Prastiyo 100 92 40 

21. Wibi Ahmadi 75 83 27 

22. Witaniah Apriyani 60 75 28 

23. Wiwik Amelina 95 92 40 
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PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 

UNIT PENGELOLA PENDIDIKAN KECAMATAN TAMAN 

SEKOLAH DASAR NEGERI 03 JATINGARANG  

Dukuh Alang Amba Desa Jatingarang Kec. Bodeh Kab. Pemalang 

 

REKAPITULASI HASIL BELAJAR KELAS EKSPERIMEN 

SDN JATINGARANG 03 KABUPATEN PEMALANG 

 No. Nama Nilai Rekap Nilai Afektif 

1. Aditya Dwi Pratama 81 30 

2. Yusuf Amar Maulana 72 27 

3. Fajar Taufik 60 20 

4. Metia Kartika Putri 97 40 

5. Saeful Anam 75 24 

6. Agista Lodi Saputri 97 39 

7. Alya Ramadhani 89 35 

8. Bayu Darmawan 81 33 

9. Berkah Pinayung Rizqi 91 35 

10. Bunga Ersa viliadini 60 20 

11. Dita Sukma Ayu 97 40 

12. Fachril Bagus Ikhtiara 91 32 

13. Geisa Bunga Kirani 91 34 

14. Kabi Setiawan 57 21 

15. Nova Kurniawan 81 36 

16. Rio Dwi Saputra 66 23 

17. Ririt Dyah Pitaloka 72 28 

18. Sifa Meilinda Pratiwi 66 21 

19. Tyas Pratama 75 28 

20. Wisnu Aji Prastiyo 97 40 

21. Wibi Ahmadi 78 27 

22. Witaniah Apriyani 66 28 

23. Wiwik Amelina 94 40 
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Lampiran 39 

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 

UNIT PENGELOLA PENDIDIKAN KECAMATAN TAMAN 

SEKOLAH DASAR NEGERI 02 JATINGARANG  

Dukuh Jatingarang Desa Jatingarang Kec. Bodeh Kab. Pemalang 

  

DAFTAR HASIL BELAJAR KELAS KONTROL 

No. Nama 
Tes 

Kognitif 

Tes 

Psikomotor 

Tes 

Afektif 

1 Ihvaul Fajar 60 67 30 

2 Manda Dea Puspitawati 55 67 20 

3 Sevina Agustina 60 75 23 

4 Tri Ahmad Fauzi 85 92 35 

5 Abdul Charis F. 55 67 21 

6 Abdul Khoirul A. 45 67 23 

7 Ahmad Ifnu 45 67 23 

8 Agus Prasetiyo 70 75 26 

9 Ahmad Fajar Kurniawan 50 67 23 

10 Ahmad Sovan Sovian 45 67 25 

11 Anifah 85 92 40 

12 Anisah 45 67 24 

13 Asep Setiawan 50 67 22 

14 Ayu Sofiyanti 80 83 35 

15 Azkia Virzatanisa 80 83 37 

16 Danang Nur Said 65 75 26 

17 Diyah Ayuningtiyas 65 75 28 

18 Eli Fatimah 85 92 40 

19 Femas Rohan 70 83 40 

20 Ifan Said 70 83 35 

21 Yatni Aliyah 50 67 21 

22 Yuli Agus Wicaksono  80 92 37 

23 Khonisah  45 67 22 

24 Laelatul Magviroh 80 83 32 
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PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 

UNIT PENGELOLA PENDIDIKAN KECAMATAN TAMAN 

SEKOLAH DASAR NEGERI 02 JATINGARANG  

Dukuh Jatingarang Desa Jatingarang Kec. Bodeh Kab. Pemalang 

 

DAFTAR HASIL BELAJAR KELAS KONTROL 

No. Nama 
Tes 

Kognitif 

Tes 

Psikomotor 

Tes 

Afektif 

25 Latiful Aziz 40 67 21 

26 Niswatun Magfiroh 50 67 34 

27 M. Ali Muzaki 90 92 40 

28 M. Faqiyudin 65 75 27 

29 Naiswa Yogistia 85 92 36 

30 Romadhon Angga S. 60 75 26 

31 Roiman 90 92 37 

32 Samsul Muarif 70 75 31 

33 Siti Khonifah 80 83 33 

34 Taufik 80 92 30 

35 Turinto 70 75 30 

36 Vavila Christian V. 50 67 27 

37 Vina Febriana 70 75 24 

38 Vina Fauzian 70 75 26 

39 Wiwin Andriyanti 90 92 39 
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PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 

UNIT PENGELOLA PENDIDIKAN KECAMATAN TAMAN 

SEKOLAH DASAR NEGERI 02 JATINGARANG  

Dukuh Jatingarang Desa Jatingarang Kec. Bodeh Kab. Pemalang 

  

REKAPITULASI HASIL BELAJAR KELAS KONTROL 

SDN JATINGARANG 02 KABUPATEN PEMALANG 

No. Nama Nilai Rekap Nilai Afektif  

1 Ihvaul Fajar 63 30 

2 Manda Dea Puspitawati 60 20 

3 Sevina Agustina 66 23 

4 Tri Ahmad Fauzi 88 35 

5 Abdul Charis F. 60 21 

6 Abdul Khoirul A. 54 23 

7 Ahmad Ifnu 54 23 

8 Agus Prasetiyo 72 26 

9 Ahmad Fajar Kurniawan 57 23 

10 Ahmad Sovan Sovian 54 25 

11 Anifah 88 40 

12 Anisah 54 24 

13 Asep Setiawan 57 22 

14 Ayu Sofiyanti 81 35 

15 Azkia Virzatanisa 81 37 

16 Danang Nur Said 69 26 

17 Diyah Ayuningtiyas 69 28 

18 Eli Fatimah 88 40 

19 Femas Rohan 75 40 

20 Ifan Said 75 35 

21 Yatni Aliyah 54 21 

22 Yuli Agus Wicaksono  85 37 

23 Khonisah  54 22 

24 Laelatul Magviroh 81 32 
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PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 

UNIT PENGELOLA PENDIDIKAN KECAMATAN TAMAN 

SEKOLAH DASAR NEGERI 02 JATINGARANG  

Dukuh Jatingarang Desa Jatingarang Kec. Bodeh Kab. Pemalang 

 

REKAPITULASI HASIL BELAJAR KELAS KONTROL 

SDN JATINGARANG 02 KABUPATEN PEMALANG 

No. Nama Nilai Rekap Nilai Afektif 

25 Latiful Aziz 51 21 

26 Niswatun Magfiroh 57 34 

27 M. Ali Muzaki 91 40 

28 M. Faqiyudin 69 27 

29 Naiswa Yogistia 88 36 

30 Romadhon Angga S. 66 26 

31 Roiman 91 37 

32 Samsul Muarif 72 31 

33 Siti Khonifah 81 33 

34 Taufik 85 30 

35 Turinto 72 30 

36 Vavila Christian V. 57 27 

37 Vina Febriana 72 24 

38 Vina Fauzian 72 26 

39 Wiwin Andriyanti 91 39 
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Lampiran 40 

 

Hasil Uji Normalitas 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

kontrol 39 100,0% 0 0,0% 39 100,0% 

 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

kontrol ,134 39 ,076 ,917 39 ,007 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

eksperimen 23 59,0% 16 41,0% 39 100,0% 

 

 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

eksperimen ,149 23 ,200
*
 ,922 23 ,073 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 
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   Hasil Uji Homogenitas 

 

Group Statistics 

 
Kelas N Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Nilai 
1 23 79,74 13,308 2,775 

2 39 70,62 13,044 2,089 

 

 

Independent Samples t Test 

 Levene's Test for Equality of 

Variances 

F Sig. 

Nilai Equal variances assumed 0,014 ,907 

Equal variances not assumed   
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Hasil Uji T  

 

Group Statistics 

 
Kelas N Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Nilai 
1 23 79,74 13,308 2,775 

2 39 70,62 13,044 2,089 

 

 t-test for Equality of Means 

T Df Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differ

ence 

Std. Error 

Differenc

e 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Nila

i 

Equal 

variances 

assumed 

2,641 60 0,011 9,124 3,455 2,213 16,035 

Equal 

variances 

not 

assumed 

2,627 45,525 0,012 9,124 3,473 2,131 16,117 

 

One-Sample Test 

 Test Value = 70.62 

T df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

eksperimen 3,286 22 ,003 9,119 3,36 14,87 
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Hasil Pengamatan APKG I di Kelas Kontrol 

 

 

Hasil Pengamatan APKG II di Kelas Kontrol 

No. Aspek yang Diamati 
Pertemuan  

1 2 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran. 4 4 

2. Mengembang dan mengorganisasikan materi, media 

pembelajaran, dan sumber belajar.  

3 4 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran dengan 

menggunakan model konvensional. 

2 3 

4. Merancang pengelolaan kelas. 2 3 

5.  Merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian 4 4 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 4 4 

Skor Total 19 22 

Rata-rata 3,2 3,7 

Tingkat Pelaksanaan Stratei (%) 
80 92 

86 

No. Aspek yang Diamati 
Pertemuan  

1 2 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran. 3 3 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran.  3 4 

3. Mengelola interaksi kelas. 3 3 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membatu mengembangkan 

sikap positif siswa terhadap belajar 

3 4 

5.  Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran 

IPS materi Jual Beli dengan model konvensional. 

3 3 

6. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar. 4 3 

7. Kesan umum kinerja guru 3 3 

Skor Total 22 23 

Rata-rata 3,14 3,28 

Tingkat Pelaksanaan Stratei (%) 
78 82 

80 
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Hasil Pengamatan APKG I di Kelas Eksperimen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil Pengamatan APKG II di Kelas Eksperimen 

No

. 
Aspek yang Diamati 

Pertemuan  

1 2 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran. 4 4 

2. Mengembang dan mengorganisasikan materi, 

media pembelajaran, dan sumber belajar.  

3,3 3,3 

3. Merencanakan skenario kegiatan 

pembelajaran dengan menggunakan strategi 

ToF. 

3,6 3,8 

4. Merancang pengelolaan kelas. 2,5 3 

5.  Merencanakan prosedur, jenis, dan 

menyiapkan alat penilaian 

3,5 3,5 

6. Tampilan dokumen rencana pembelajaran 3,5 3,5 

Skor Total 20,4 21,1 

Rata-rata 3,4 3,52 

Tingkat Perancangan (%) 
85 88 

83,5 

No. Aspek yang Diamati 
Pertemuan  

1 2 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran. 2 2,5 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran.  3,3 3,7 

3. Mengelola interaksi kelas. 3 3,8 

4. Bersikap terbuka dan luwes serta membatu 

mengembangkan sikap positif siswa terhadap 

belajar 

3,2 3,4 

5.  Mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 

pembelajaran IPS materi Jual Beli dengan 

strategi ToF. 

2,8 3,8 

6. Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar. 4 3,5 

7. Kesan umum kinerja guru 3,25 3,75 

Skor Total 21,55 24,45 

Rata-rata 3,08 3,5 

Tingkat Pelaksanaan Stratei (%) 
77 87 

82 
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Pedoman Penelitian 
No Kriteria Kelompok Eksperimen Kelompok Kontrol 

1. Lokasi Penelitian   

 a. Nama Sekolah SDN Jatingarang 03 SDN Jatingarang 03 

 b. Alamat Dukuh Alang-alang 

Amba, Desa Jatingarang, 

Kecamatan Bodeh, Kab. 

Pemalang 

Dukuh Jatingarang, 

Desa Jatingarang, 

Kecamatan Bodeh, Kab. 

Pemalang 

2. Kemampuan Awal Rata-rata nilai tes awal = 

55,87 

Rata-rata nilai tes awal 

= 56,41 

3. Subjek Penelitian   

 a. Populasi 26 siswa 45 siswa 

 b. Sampel 23 siswa 39 siswa 

4. Mata Pelajaran IPS IPS 

5. Materi Kegiatan Jual Beli Kegiatan Jual Beli 

6. Perlakuan Strategi Pembelajaran 

ToF 

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 SDN 1 Pajerukan 

 b. Peserta Uji Coba Siswa kelas III berjumlah 29 siswa 

 c. Waktu Uji Coba Maret 2015 

9. Rencana Pelaksanaan 

Penelitian 

  

 a. Pertemuan I   

     1) Materi Kegiatan Jual Beli di 

Lingkungan Rumah 

Kegiatan Jual Beli di 

Lingkungan Rumah 

     2) Hari/Tanggal Rabu, 25 Maret 2015 Senin, 23 Maret 2015 

     3) Waktu 07.00-09.00 07.00-09.00 

     4) RPP   

 b. Pertemuan II   

     1) Materi Kegiatan Jual Beli di 

Lingkungan Sekolah 

Kegiatan Jual Beli di 

Lingkungan Sekolah 

     2) Hari/Tanggal Rabu, 1 April 2015 Senin, 30 Maret 2015 

     3) Waktu 07.00-09.00 07.00-09.00 

     4) RPP   
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FOTO PEMBELAJARAN DI KELAS KONTROL 

 

 
Guru melaksanakan apersepsi  

 

 
Guru menjelaskan materi melalui media gambar 

 

  
Siswa mencatat materi di papan tulis 
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Siswa memperagakan kegiatan jual beli 

 

 
Proses berlangsungnya diskusi 

 

 
Siswa membacakan hasil diskusi 
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Foto Pembelajaran di Kelas Eksperimen 

 

 
  Guru melakukan apersepsi 

   

 
  Guru menjelaskan materi 

 

 
   Siswa mencatat materi di papan tulis 
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 Guru menentukan ketua tim setiap kelompok 

 

 
 Ketua tim mengambil kartu pernyataan 

 

 
  Siswa berdiskusi bersama kelompoknya 
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 Siswa maju menyampaikan pernyataan yang didapat 

 

 
    Siswa mengerjakan tes formatif 

Lampiran 48 

Surat-surat 
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