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MOTTO 
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penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar (Al-Baqarah: 
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ABSTRAK 

Purwanti, Mei. 2015. Keefektifan Model Think Pair Share terhadap Hasil Belajar 
IPS pada Siswa Kelas III SD Negeri Kaligiri 2Brebes. Skripsi. Pendidikan 
Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri 
Semarang. Pembimbing: Drs. Teguh Supriyanto, M.Pd. 

 
Kata Kunci:hasil belajar, model think pair share 
 

IPS merupakansuatu program pendidikan yang mengkaji tentang 
fenomena-fenomena yang terjadi dalam lingkungan sosial kemasyarakatan. 
Namun sayangnya, pembelajaran IPS di SD masih menggunakan pembelajaran 
konvensional, dimana guru hanya menyampaikan materi dengan ceramah dan 
tanya jawab. Siswa hanya menerima dan menghafal materi yang dijelaskan oleh 
guru, sehingga kurang terlatih kemampuan sosialnya dan hasil belajar IPS 
menjadi rendah. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pembelajaran yang efektif 
untuk meningkatkan hasil belajar dan melatih kemampuan sosial siswa.Salah satu 
model pembelajaran yang dapat mengaktifkan seluruh siswa, yaitu model think 
pair share. Model think pair share memberikan kesempatan untuk bekerjasama 
antarsiswa yang mempunyai kemampuan heterogen. Penelitian ini bertujuan 
untuk menguji keefektifan model think pair share terhadap hasil belajar IPS pada 
siswa kelas IIISekolah Dasar Negeri Kaligiri 2 Kabupaten Brebes. 

Populasidalam penelitian ini yaitu siswa  kelas III SD Negeri Kaligiri  1 
dan 2 Kabupaten Brebes yang berjumlah 77 siswa yang terdiri dari 38 di kelas 
eksperimen dan 39 di kelas kontrol. Sampel yang diambil sebanyak 32 di kelas 
eksperimen dan 33 di kelas kontrol. Desain eksperimen yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu Quasi Experimental  dengan bentuk Nonequivalent Control 
Group. Analisis statistik yang digunakan yaitu korelasi product moment untuk uji 
validitas dan Cronbach’s Alpha untuk uji reliabilitas instrumen. Metode Lilliefors 
untuk menguji normalitas data, Levene’stest untuk uji homogenitas, dan t 
testuntuk uji hipotesis. Semua penghitungan tersebut diolah dengan menggunakan 
program SPSS versi 20 

Berdasarkan hasil uji hipotesis data hasil belajar siswa menggunakan 
independent samples t test diperoleh nilai thitung= 3,343 dengan signifikansi= 0,001 
dan ttabel= 1,998. Hasil pengujian menunjukkan bahwathitung>ttabel (3,343 >1,998) 
dan signifikansinya 0,001<0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 
terdapat perbedaan antara hasil belajar yang menggunakan model TPS dengan  
model konvensionalpada materi Uang dan Pengelolaan Uang dalam Tema 
Permainan. Berdasarkan hasil pengujian keefektifan model dengan menggunakan 
one sample t test, diperoleh nilai thitung=5,240  dan signifikansinya 0,000 serta 
harga ttabel= 2,040. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai thitung>ttabeldan 
signifikannya 0,000<0,05.  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model 
pembelajaran kooperatif TPS  efektif untuk meningkatkan hasil belajar IPS materi 
Uang dan Pengelolaan Uang dalam Tema Permainan. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 Pada bagian ini akan dijelaskan tentang: latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, pembatasan masalah dan paradigma penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian.  

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan 

manusia, karena pendidikan dapat mempengaruhi perkembangan manusia dalam 

seluruh aspek kepribadian dan kehidupannya. Pendidikan dapat mengembangkan 

berbagai potensi yang dimiliki manusia secara optimal, yaitu pengembangan 

potensi individu yang setinggi-tingginya dalam aspek fisik, intelektual, emosional, 

sosial, dan spiritual, sesuai dengan tahap perkembangan serta karakteristik 

lingkungan fisik dan lingkungan sosio-budaya (Taufiq, Mikarsa, dan Prianto  

2011: 1.2). 

“Pendidikan adalah humanisasi, yaitu upaya membantu manusia agar 

mampu mewujudkan diri sesuai dengan martabat kemanusiaannya” (Wahyudin, 

dkk 2009: 1.1).  Sementara itu, menurut Tilaar (2000) dalam Aunurrahman (2009: 

9), pendidikan merupakan usaha manusia sepanjang hayatnya untuk membentuk 

dirinya agar mampu berpikir kreatif, mandiri, dan dapat membangun dirinya dan 

masyarakatnya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab I Pasal 1 Ayat 1, 
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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, pengenalan diri, kepribadian, kecerdasan, 
akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 
masyarakat, bangsa dan negara. 

 

Berdasarkan pengertian pendidikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

selain mempunyai peran penting dalam kehidupan individu, pendidikan juga 

mempunyai pengaruh besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia 

(SDM) suatu negara. Kualitas SDM suatu negara menentukan kemajuan negara 

tersebut. Maju atau mundurnya suatu negara ditentukan oleh kualitas SDMnya 

yang dipengaruhi oleh kualitas pendidikannya. Oleh karena itu, secara tidak 

langsung pendidikan bagi suatu negara merupakan suatu kebutuhan dasar yang 

harus dipenuhi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.  

Untuk meningkatkan kualitas SDM, suatu negara menyelenggarakan 

beberapa jenis pendidikan, salah satunya yaitu pendidikan formal. Pendidikan 

secara formal dapat ditempuh melalui lembaga pendidikan formal, yang sering 

disebut dengan sekolah. Secara sistematis sekolah telah menyediakan bermacam 

kesempatan bagi siswa untuk melakukan kegiatan belajar, sehingga dapat 

memperoleh pengalaman pendidikan. Pengalaman pendidikan yang akan 

diberikan oleh sekolah diatur dalam suatu rancangan belajar yang disebut dengan 

kurikulum.Kurikulum merupakan suatu pedoman yang berisi komponen-

komponen seperti tujuan, isi, bahan, model, dan evaluasi kegiatan pendidikan 

yang direncanakan terlebih dahulu serta dilaksanakan. Kurikulum mempunyai 

peranan yang strategis dalam menentukan ketercapaian tujuan pendidikan. 
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Tujuan pendidikan  nasional Indonesia tercantum dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

NasionalBab II Pasal 3, yaitu sebagai berikut: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 
berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman 
dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara 
yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, pendidikan harus 

dilaksanakan pada masing-masing satuan pendidikan. Satuan pendidikan yang 

paling dasar pada pendidikan formal yaitu sekolah dasar (SD). Dalam proses 

pembelajaran di SD, siswa diajarkan beberapa mata pelajaran. Salah satunya yaitu 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), merupakan mata pelajaran yang diberikan 

sejak SD/MI. Jarolimek (1967) dalam Soewarso,dkk (2009: 2) menyatakan bahwa 

“Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah mengkaji manusia dalam hubungannya 

dengan lingkungan sosial dan fisiknya”. Barth dan Shermis (1980) dalam 

Soewarso(2013: 3) menyatakan bahwa “hal-hal yang dikaji dalam IPS yaitu 

pengetahuan, pengolahan informasi, telaah nilai, dan peran serta dalam 

kehidupan”.Sardjiyo, Sugandi, dan Ischak (2008: 1.26) menyatakan bahwa “IPS 

adalah bidang studi yang mempelajari, menelaah, dan menganalisis gejala dan 

masalah sosial di masyarakat ditinjau dari berbagai aspek kehidupan secara 

terpadu”.Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi 
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kajian IPS yaitu suatu pengetahuan atau informasi tentang hubungan manusia 

dalam kehidupan. Latar telaah untuk IPS yaitu kehidupan nyata manusia. 

Materi pembelajaran IPS disesuaikan dengan jenjang satuan pendidikan. 

Gunawan (2013: 50) berpendapat, untuk jenjang pendidikan sekolah dasar, materi 

IPS disesuaikan dengan perkembangan anak usia SD. Cara berpikir anak usia SD 

masih bersifat konkret. Itu sebabnya IPS SD bergerak dari yang konkret ke yang 

abstrak dengan mengikuti pola pendekatan lingkungan yang semakin meluas. 

Selain itu, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan spiral, dimana 

pembelajaran dimulai dari materi yang mudah ke sukar, sempit menjadi lebih 

luas, dekat ke lebih jauh, dan seterusnya. Pembelajaran IPS di SD bertujuan untuk 

mempersiapkan siswa untuk terjun ke masyarakat dan membentuk dirinya sebagai 

anggota masyarakat sejak dini. Diharapkan siswa mendapatkan pengalaman 

langsung berupa kemampuan memecahkan masalah melalui sikap yang baik 

dalam hubungan timbal balik di lingkungan sosial dalam lingkup sekolah, 

sebelum benar-benar terjun dalam lingkungan sosial yang lebih luas. Dengan 

pembelajaran IPS, siswa dilatih untuk mampu memecahkan masalah sosial di 

masyarakat melalui sikap yang baik di masa depannya. 

Pengorganisasian materi IPS pada jenjang sekolah dasar memiliki 

karakteristik tersendiri. Pengorganisasian materi IPS pada jenjang sekolah dasar 

menggunakan pendekatan terpadu. Materi dikembangkan dan disusun mengacu 

pada aspek kehidupan nyata siswa sesuai dengan karakteristik usia, tingkat 

perkembangan berpikir, dan kebiasaan bersikap dan berperilakunya. Trianto 

(2014: 196), berpendapat bahwa keterpaduan pembelajaran IPS dapat dilakukan 
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dengan cara memadukan beberapa kompetensi dasar yang saling 

berkaitan.Melalui pembelajaran terpadu siswa dilatih untuk berpikir kritis dalam 

menemukan suatu konsep pembelajaran.  

Pada proses pembelajaran IPS di SD, sering kali muncul suatu 

permasalahan, yaitu keberhasilan pembelajaran yang kurang optimal. 

Karakteristik materi pelajaran IPS yang sangat luas, menjadikan siswa tidak 

tertarik dan mudah merasa bosan dalam pembelajaran IPS, karena dalam 

pembelajaran siswa hanya diarahkan pada kemampuan menghafalkan fakta dan 

konsep. Selain permasalahan yang berkaitan dengan karakteristik materi IPS, 

masih banyak guru yang menggunakan model pembelajaran yang konvensional, 

dimana pembelajaran hanya berpusat pada guru. 

Pembelajaran konvensional dalam IPS disebut dengan pembelajaran IPS 

tradisional (Gunawan, 2013: 58). Menurut Gunawan (2013: 58), dalam 

pembelajaran IPS tradisional, pembelajaran hanya menggunakan satu pendekatan 

yang relatif tetap. Selain itu, guru merupakan satu-satunya sumber pembelajaran. 

Siswa hanya berperan sebagai objek pembelajaran yang harus menampung semua 

materi dari penjelasan guru. Hal ini mengakibatkan kurangnya keterlibatan siswa 

secara aktif dalam proses pembelajaran, sehingga potensi-potensinya tidak dapat 

berkembang secara optimal. 

Di samping itu, penggunaan model ceramah yang terlalu verbalistik dan 

cenderung monoton, mengakibatkan siswamerasa bosan dan kurang tertarik untuk 

belajar mandiri. Padahal, dengan adanya pembelajaran IPS, siswa diharapkan 

dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman-pengalaman dalam memperoleh 
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pengetahuan tersebut, serta mampu menerapkannya dalam kehidupan di 

masyarakat.Jadi, pada dasarnya pembelajaran IPS diterapkan dengan tujuan 

membentuk sikap siswa dalam kehidupan sosialnya di masyarakat, bukan hanya 

sebatas penekanan pada aspek penguasaan pengetahuan saja.Jika pembelajaran 

IPS masih menggunakan model konvensional dengan menekankan pada 

penguasaan pengetahuan yang berupa hafalan, maka pembelajaran IPS tidak 

mampu membantu siswa untuk dapat membangun pengetahuannya sendiri dan 

mengembangkan sikap sosial untuk hidup secara efektif dan produktif dalam 

kehidupan masa datang dalam masyarakat. 

Permasalahan demikian juga terjadi dalam pembelajaran IPS pada siswa 

kelas III SD Negeri Kaligiri2 KabupatenBrebes. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan guru kelas III, pada hari Senin, 22 Desember  2014, diperoleh keterangan 

bahwa hasil ujian akhir semester gasal IPS menghasilkan nilai yang kurang 

memuaskan. Dari 38siswa kelas III  di SD Negeri Kaligiri 2, terdapat 13siswa 

yang tidak mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), yaitu 67. Dengan kata 

lain, hanya sekitar 66% siswa yang melampaui KKM. Keadaan tersebut 

disebabkan oleh beberapa hal, antara lain yaitu dalam pembelajaran guru masih 

menggunakan model konvensional. Guru masih menggunakan model ceramah 

yang membuat siswa pasif dan kurang tertarik terhadap materi. Selain itu, model 

lain yang digunakan yaitu penugasan dan latihan soal secara individu, sehingga 

kurang melatih kemampuan siswa bekerjasama dan bersosialisasi dengan 

temannya. 

Berdasarkan data tersebut, diperlukan suatu model pembelajaran yang 

inovatif dan sesuai dengan karakteristik siswa SD.  Menurut Sumantri dan 
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Syaodih (2009: 6.3-4), beberapa karakteristik siswa SD antara lain: (1) senang 

bermain; (2) senang bergerak; (3) senang bekerja dalam kelompok; dan (4) senang 

merasakan atau melakukan atau memperagakan sesuatu secara langsung. 

Mengacu pada pendapat Sumantri dan Syaodih, guru hendaknya mampu 

menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Salah satu 

pembelajaran yang menarik dan menyenangkan ialah pembelajaran kooperatif. 

Slavin (2005: 4) menyatakan bahwa “pembelajaran kooperatif merujuk 

pada berbagai macam metode pengajaran di mana para siswa bekerja dalam 

kelompok-kelompok kecil untuk saling membantu satu sama lainnya dalam 

mempelajari materi pelajaran”. Lebih lanjut Lie (2010: 29) menyatakan 

bahwa,“model pembelajaran kooperatif tidak sama dengan sekedar belajar dalam 

kelompok. Ada unsur-unsur dasar pembelajaran kooperatif yang membedakannya 

dengan pembagian kelompok yang dilakukan asal-asalan”. Unsur tersebut yaitu: 

“saling ketergantungan positif, tanggung jawab perseorangan, tatap muka, 

komunikasi setiap anggota, evaluasi proses kelompok”  (Lie, 2010: 31). 

Pembelajaran kooperatif mempunyai bermacam-macam model. Menurut 

peneliti, salah satu model yang menarik untuk diterapkan dalam pembelajaran IPS 

yaitu model Think Pair Share  (TPS).Lie (2010: 57) mengemukakan bahwa 

“Think Pair Share adalah pembelajaran yang memberi kesempatan siswa untuk 

bekerja sendiri dan bekerjasama dengan orang lain”. Model ini dapat 

mengaktifkan seluruh siswa selama proses pembelajaran dan memberikan 

kesempatan untuk bekerjasama antarsiswa yang mempunyai kemampuan 

heterogen. 
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Penelitian yang berkenaan dengan penerapan model TPS telah diterapkan 

dalam pembelajaran pada jenjang sekolah dasar yang dilaksanakan oleh Setyaji  

(2010)  dari  Universitas Negeri Semarang berjudul “Peningkatan Pembelajaran 

IPS melalui Metode Cooperative Learning Model Think Pair Share Siswa Kelas 

III SDN 03 Tasikrejo”. Hasi penelitian menunjukkan bahwa aktivitas siswa pada 

siklus I sebesar 62,96%  mengalami peningkatan pada siklus II sebesar 77,77%, 

dengan jumlah peningkatan rata-rata kelas sebesar 14,81 %  dari siklus pertama ke 

siklus kedua. Hasil pembelajaran IPS sedikit demi sedikit meningkat, pada siklus 

pertama mencapai rata-rata kelas  sebesar 74,07% meningkat pada siklus kedua 

mencapai rata-rata kelas sebesar 85,19%, dengan jumlah peningkatan rata-rata 

kelas sebesar 11,12 %  dari siklus pertama ke siklus kedua. Hasil tersebut menjadi 

bukti empiris terhadap penerapan model TPS di kelas untuk menyelesaikan 

masalah-masalah pembelajaran.  

Monika   (2012)  dari  Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga 

melaksanakan penelitian  berjudul “Efektivitas Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe TPS (Think Pair Share) dalam Meningkatkan Hasil Belajar IPA Kelas V 

SDN 01 Nampu Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan Semester II 

Tahun Pelajaran 2011/2012”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata skor 

hasil belajar siswa pada kelompok eksperimen sebesar 79,88 lebih besar daripada 

kelompok kontrol yang hanya 56,79. Hal demikian menunjukkan terdapat 

keefektifan penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe TPS  dalam 

meningkatkan hasil belajar IPA Kelas V SDN 01 Nampu Kecamatan 

Karangrayung Kabupaten Grobogan semester II tahun pelajaran 2011/2012. Hasil 
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tersebut menjadi bukti empiris terhadap penerapan model TPS di kelas untuk 

menyelesaikan masalah-masalah pembelajaran.  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian eksperimen dengan judul “Keefektifan Model Think Pair 

Share terhadap Hasil Belajar IPS pada Siswa Kelas IIISekolah Dasar Negeri 

Kaligiri2 Kabupaten Brebes”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi beberapa masalah 

sebagai berikut: 

(1) Guru lebih banyak menggunakan model konvensional. Model 

konvensional yang digunakan guru dalam pembelajaran IPS berupa model 

ceramah, tanya jawab dalam penyampaian konsep materi, dan penugasan 

secara individu. Penggunaan model ini mengakibatkan pembelajaran 

kurang bermakna dan kurang melatih keterampilan sosial siswa. 

(2) Proses pembelajaran masih didominasi oleh guru. Siswa hanya sebagai 

objek, tanpa melibatkannya secara langsung dalam proses pembelajaran. 

Guru merupakan satu-satunya sumber informasi, sehingga siswa pasif dan 

kurang antusias dalam kegiatan pembelajaran IPS.  

(3) Siswa mudah merasa bosan dengan mata pelajaran IPS. Materi pelajaran 

IPS yang luas dan cara penyampaian materi yang monoton membuat siswa 

mudah merasa bosan. Hal ini mengakibatkan rendahnya hasil belajar 

siswa. 
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1.3 Pembatasan Masalah dan Paradigma Penelitian 

Masalah pembelajaran yang muncul cukup kompleks, sehingga peneliti 

perlu melakukan pembatasan masalah. Pembatasan masalah dilakukan agar 

penelitian lebih terarah dan terfokus. Selain itu, perlu juga menentukan paradigma 

penelitian untuk menunjukkan hubungan antarvariabel penelitian. 

1.3.1 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah, perlu adanya pembatasan masalah untuk 

keefektifan dan kefokusan penelitian yang akan dilaksanakan, yaitu sebagai 

berikut: 

(1) Materi yang dipelajari terbatas pada mata pelajaran IPS materi Uang dan 

Pengelolaan Uang dalam Tema Permainan. Materi Uang dan Pengelolaan 

Uang  merupakan bentuk keterpaduan antara Kompetensi Dasar 

Mengenal Sejarah Uang dan Penggunaan  Uang Sesuai Dengan 

Kebutuhan. 

(2) Pembelajaran IPS pada jenjang sekolah dasar menggunakan pendekatan 

terpadu. 

(3) Variabel yang akan diteliti yaitu hasil belajar IPSsiswa kelas III SD pada 

materi  Uang dan Pengelolaan Uang dalam Tema Permainan. 

(4) Penelitian ini memfokuskan pada keefektifan penggunaan pembelajaran 

kooperatif model TPS dalam pembelajaran IPS materi  Uang dan 

Pengelolaan Uang dalam Tema Permainan pada siswa kelas III di SD 

Negeri Kaligiri 2 Kabupaten Brebes. 
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1.3.2 Paradigma Penelitian 

 Dalam penelitian kuantitatif, dilandasi pada suatu asumsi bahwa suatu 

gejala itu dapat diklasifikasikan dan hubungan gejala bersifat kausal (sebab 

akibat), sehingga peneiliti dapat melakukan penelitian kepada beberapa variabel 

saja. Pada penelitian ini, peneliti menentukan dua variabel yaitu variabel 

dependen dan independen. Berdasarkan pendapat Sugiyono (2013: 68), paradigma 

penelitian yang diterapkan yakni paradigma sederhana, karena terdiri atas satu 

variabel independen dan dependen. Variabel independen yaitu variabel yang 

menyebabkan timbulnya variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian 

ini yaitu model pembelajaran TPS. Sementara itu, variabel dependen yaitu hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran IPS materi Uang dan Pengelolaan Uang dalam 

Tema Permainan. Hubungan antarvariabel tersebut dapat dilihat pada bagan 1 

berikut: 

          

Bagan 1.1 Paradigma Penelitian Sederhana 

Keterangan: 

X =  Model pembelajaran TPS 

Y =  Hasil belajar IPS  

(Sugiyono, 2013: 68). 

1.4 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, permasalahan 

yang hendak diselesaikan melalui penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

X Y 



12 
 

 
 

(1)  Apakah terdapat perbedaan antara hasil belajar menggunakan model TPS 

dengan  menggunakan model konvensional pada mata pelajaran IPS 

kelas III materi Uang dan Pengelolaan Uang dalam Tema Permainan? 

(2)  Apakah hasil belajar IPS materi Uang dan Pengelolaan Uang dalam Tema 

Permainan  pada  siswa kelas III yang mendapat pembelajaran 

menggunakan  model TPS lebih baik daripada yang mendapat 

pembelajaran menggunakan  model konvensional? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan harapan-harapan yang akan dicapai dalam 

penelitian dan menjadi patokan keberhasilannya. Tujuan penelitian dapat 

dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan umum dan khusus, sebagai berikut: 

1.5.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum adalah tujuan yang memiliki skala yang lebih luas. Tujuan 

umumpenelitian ini yaitu: 

(1) Meningkatkan kualitas pembelajaran IPSdi SD Negeri Kaligiri 2. 

(2) Menguji keefektifan model TPS pada mata pelajaran IPS di SD Negeri 

Kaligiri 2. 

1.5.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus yaitu tujuan yang bersifat khusus atau terperinci. Tujuan 

khusus penelitian ini yaitu untuk: 

(1) Mengetahui apakah terdapat  perbedaan antara hasil belajar menggunakan 

model TPS dengan  menggunakan model konvensional pada mata 
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pelajaran IPS kelas III materi Uang dan Pengelolaan Uang dalam Tema 

Permainan. 

(2) Mengetahui apakah hasil belajar IPS materi Uang dan Pengelolaan Uang 

dalam Tema Permainan pada siswa kelas III yang mendapatkan 

pembelajaran menggunakan model TPS lebih baik daripada yang 

mendapatkan pembelajaran menggunakan model konvensional. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun 

praktis bagi siswa, guru, dan sekolah. Manfaat tersebut antara lain sebagai berikut: 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

(1) Memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pendidikan, khususnya 

pendidikan sekolah dasar. 

(2) Memberikan informasi mengenai model pembelajaran kooperatif yang 

dapat diterapkan dalam pembelajaran IPS materi Uang dan Pengelolaan 

Uang dalam Tema Permainan. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

1.6.2.1 Bagi Siswa 

(1) Meningkatnya proses dan hasil belajar IPS khususnya pada materi Uang 

dan Pengelolaan Uang dalam Tema Permainan. 

(2) Melatih siswa untuk memecahkan masalah melalui belajar kerjasama 

dalam kelompok.  

(3) Melatih siswa untuk dapat bertukar pendapat. 
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1.6.2.2 Bagi Guru 

(1) Menambah pengetahuan tentang pelaksanaan pembelajaran kooperatif 

model TPS. 

(2) Memberi masukan tentang alternatif model kooperatif dalam upaya 

meningkatkan proses dan hasil belajar IPS materi Uang dan Pengelolaan 

Uang dalam Tema Permainan. 

1.6.2.3 Bagi Sekolah 

(1) Meningkatnya kualitas pembelajaran IPS di SD Negeri Kaligiri 2 pada 

materi Uang dan Pengelolaan Uang dalam Tema Permainan. 

(2) Meningkatnya motivasi sekolah dalam menciptakan sistem pembelajaran 

IPS yang lebih beragam dan menyenangkan. 

(3) Memberi masukan tentang alternatif model kooperatif yang dapat 

meningkatkan proses dan hasil belajar IPS materi Uang dan Pengelolaan 

Uang dalam Tema Permainan 

(4) Sebagai bahan pembelajaran dalam meningkatkan kinerja guru melalui 

kegiatan supervisi. 

1.6.2.4 Bagi Peneliti 

(1) Menambah wawasan dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif yang inovatif.  

(2) Melalui pembelajaran IPS dengan menggunakan model think pair share 

dapat meningkatkan kreativitas berpikir. 

 

 



 
 

 
 

 

BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 Dalam kajian pustaka dipaparkan mengenai landasan teori, hasil penelitian 

yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis. 

2.1 Landasan Teori 

Pada bagian ini akan diuraikan teori-teori yang berhubungan dengan 

penelitian ini, yaitu belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, 

pembelajaran, hasil belajar, karakteristik anak usia Sekolah Dasar (SD), Hakikat 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), pembelajaran IPS di SD, materi Uang dan 

Pengelolaan Uang dalam Tema Permainan, model pembelajaran terpadu,  model 

pembelajaran, model pembelajaran kooperatif, dan model pembelajaran Think 

Pair Share (TPS). 

2.1.1 Belajar 

Secara umum, masyarakat berpendapat bahwa belajar merupakan usaha 

untuk mencari dan menambah ilmu pengetahuan. Belajar identik dengan kegiatan 

utama di sekolah yang selalu dikaitkan dengan tugas dan penguasaan ilmu 

pengetahuan. Hamalik (2008: 154) menyatakan bahwa, “belajar adalah perubahan 

tingkah laku manusia yang relatif menetap berkat latihan dan pengalaman dan 

berlangsung selama hidupnya”. Gagne (1981) dalam Rifa’i dan Anni (2011: 82) 

berpendapat bahwa “Belajarmerupakan perubahan disposisi atau kecakapan 

manusia yang berlangsung selama periode waktu tertentu, dan perubahan perilaku 
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itu tidak berasal dari proses pertumbuhan”. Menurut Slameto (2013: 2), “belajar 

ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya”. 

Dari beberapa pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah 

proses perubahan perilaku baik terlihat maupun tidak. Perubahan perilaku tersebut 

merupakan hasil pengalaman atau latihan, bukan berasal dari keturunan atau 

warisan genetika. Proses perubahan perilaku tersebut bersifat relatif permanen dan 

berlangsung selama periode tertentu di dalam kehidupan manusia. 

2.1.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Belajar yang terjadi pada masing-masing siswa mempunyai hasil yang 

berbeda antara satu individu dan lainnya. Hasil dari belajar dapat dilihat dari 

perbedaan perilaku siswa sebelum dan sesudah proses pembelajaran. Perbedaan 

hasil belajar pada masing-masing individu tergantung oleh faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. Rifa’i dan Anni (2011: 97) menyatakan bahwa faktor-faktor 

yang memberikan kontribusi terhadap proses dan hasil belajar meliputi kondisi 

internal dan eksternal siswa. Keberhasilan suatu pembelajaran yang optimal, 

mempersyaratkan guru memperhatikan kemampuan internal dan situasi stimulus 

eksternalsiswa. 

Menurut Slameto (2013: 54-72), faktor yang mempengaruhi belajar dibagi 

menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Berikut uraian masing-masing 

faktor: 
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2.1.2.1 Faktor Internal 

 Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri siswa yang 

mempengaruhi belajarnya. Faktor internalterdiri dari tiga aspek, meliputi: faktor 

jasmaniah, psikologis, dan kelelahan. Berikut uraian dari masing-masing faktor: 

(1) Faktor jasmaniah, terdiri dari faktor kesehatan dan cacat tubuh. Agar 

seseorang dapat belajar dengan baik, ia harus menjaga kesehatan 

badannya. Keadaan cacat tubuh juga dapat mempengaruhi belajar. 

(2) Faktor psikologis yaitu faktor yang berkaitan dengan kondisi kejiwaan 

siswa. Faktor psikologis terdiri atas inteligensi, perhatian, minat, bakat, 

motif, kematangan, dan kesiapan. Siswa yang memiliki motivasi belajar 

rendah akan mengalami kesulitan saat mempersiapkan kegiatan belajar, 

apalagi saat mengikuti proses belajar.  

(3) Faktor Kelelahan merupakan suatu kondisi menurunnya ketahanan tubuh, 

baik dari aspek jasmani maupun psikis. Kelelahan jasmani ditunjukkan 

dengan lemahnya badan dan timbulnya kecenderungan untuk 

membaringkan badan, sedangkan kelelahan psikis ditandai dengan 

kelesuan dan kebosanan, sehingga menurunkan semangat dan minat 

seseorang terhadap suatu kegiatan. 

2.1.2.2 Faktor Eksternal 

Faktor eksternal adalah semua faktor di luar diri siswa yang 

mempengaruhi belajarnya. Faktor eksternal meliputi keluarga, sekolah, dan 

masyarakat. Penjelasan mengenai masing-masing faktor yaitu sebagai berikut: 
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(1) Keluarga merupakan lingkungan pendidikan awal siswa. Siswa belajar 

dengan kedua orang tuanya. Keberadaan keluarga berpengaruh terhadap 

proses belajar siswa. Faktor tersebut meliputi cara mendidik, relasi 

antaranggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi, pengertian 

orang tua, dan latar belakang kebudayaan. 

(2) Sekolah yang mempengaruhi belajar siswa meliputi: model mengajar, 

kurikulum, relasi guru dengan siswa, siswa dengan siswa, disiplin 

sekolah, pelajaran dan waktu sekolah, standar pelajaran, keadaan gedung, 

model belajar, serta tugas rumah.  

(3) Masyarakat merupakan lingkungan dimana siswa berada. Faktor 

masyarakat berperan penting dalam menentukan  keberhasilan belajar 

siswa. Lingkungan yang baik akan mendidik anak menjadi anak yang 

baik dan juga sebaliknya. Keberadaan lingkungan yang mempengaruhi 

belajar siswa meliputi: kegiatan siswa dalam masyarakat, mass media, 

teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat. 

Berdasarkan uraian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, 

dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi belajar yaitu aspek-

aspek internal dan eksternal yang mempengaruhi perbedaan hasil pembelajaran 

antara satu individu dan individu lainnya. Pengaruh yang ditimbulkan antarfaktor 

saling berkaitan, sehingga perlu perhatian terhadap keadaan siswa baik fisik, 

psikis, maupun lingkungansekitar siswa. Keterkaitan antarfaktor tersebut dapat 

memberikan dampak positif dan negatif kepada siswa. Oleh karena itu, 
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perlukerjasama antara orang tua, sekolah, dan masyarakat agar siswa dapat belajar 

dengan sebaik-baiknya. 

Dalam penelitian ini faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi 

hasil belajar pada pembelajaran yang menggunakan model TPSyaitu faktor 

internal siswa. Faktor internal yang terdiri dari jasmaniah, psikologis, dan 

kelelahan sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Model 

TPSmengaktifkan seluruh siswa selama proses pembelajaran dan memberikan 

kesempatan untuk bekerjasama antarsiswa yang mempunyai kemampuan 

heterogen sehingga faktor internal siswa sangat berpengaruh terhadap model TPS. 

2.1.3 Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan terjemahan dari learning. Pembelajaran disebut 

sebagai tombak utama pendidikan, karena keberhasilan pembelajaran 

mempengaruhi kualitas pendidikan. Dengan kata lain, hakikat pendidikan yang 

sesungguhnya yaitu pembelajaran. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia 

tentang Sistem Pendidikan NasionalNomor 20 Tahun 2003 bab I pasal 1 ayat 20, 

“Pembelajaran adalah proses interaksi siswa dengan pendidik dan sumber belajar 

pada suatu lingkungan belajar.” Dalam proses pendidikan di sekolah, tugas utama 

seorang guru yaitu mengajar sedangkan tugas utama siswa yaitu belajar. 

Keterkaitan antara proses belajar dan mengajar inilah yang disebut sebagai proses 

pembelajaran.  

Menurut Suprijono (2011: 13), “Pembelajaran merupakan dialog interaktif 

dalam suatu proses konstruktif dengan subjek siswa”. Gagne (1981) dalam Rifa’i 
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dan Anni (2011: 191) menjelaskan bahwa “Pembelajaran adalah serangkaian 

peristiwa eksternal siswa yang dirancang untuk mendukung proses internal 

belajar”. Sagala (2013: 61), menjelaskan bahwa “pembelajaran ialah 

membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan atau teori belajar merupakan 

penentu utama dalam keberhasilan pendidikan”.  

Berdasarkan penjelasan mengenai pembelajaran dari para ahli, dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan serangkaian proses penyampaian 

ilmu pengetahuan, mengorganisasi dan menciptakan sistem lingkungan dengan 

berbagai model. Dengan demikian, siswa dapat mendapatkan informasi nyata 

dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga memperoleh hasil 

belajar yang optimal dalam bentuk ingatan jangka panjang. 

2.1.4 Pembelajaran Terpadu 

Pembelajaran IPS pada jenjang sekolah dasar kelas rendah menggunakan 

pendekatan terpadu. Pengertian pembelajaran terpadu menurut Hadisubroto 

(2000) dalam Trianto (2014: 56), dijelaskan sebagai berikut: 

pembelajaran terpadu adalah pembelajaran yang diawali dengan 
suatu pokok bahasan atau tema tertentu yang dikaitkan dengan 
pokok bahasan lain, yang dilakukan secara spontan atau 
direncanakan, baik dalam satu bidang studi atau lebih, dan dengan 
beragam pengalaman belajar anak, maka pembelajaran menjadi 
lebih bermakna. 

 

Menurut Hernawan, Resmini, dan Andayani (2008: 1.4), “pembelajaran 

terpadu sebagai suatu konsep dapat diartikan sebagai pendekatan pembelajaran 

yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang 

bermakna kepada siswa.” Berdasarkan hasil pengkajian Tim Pengembang PGSD 
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dalam Hernawan, Resmini, dan Andayani (2008: 1.26), model pembelajaran 

terpadu yang paling cocok diterapkan di sekolah dasar  yaitu model jaring laba-

laba (webbed), model keterhubungan (connected), dan model keterpaduan 

(integrated).  

Menurut Trianto (2014: 41), “model pembelajaran terpadu tipe  webbed 

adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik.” 

Hadisubroto (2000)  dalam Trianto (2014: 40) menyatakan  

pembelajaran terpadu tipe connected adalah pembelajaran yang 
dilakukan dengan mengaitkan satu pokok bahasan dengan 
bahasan berikutnya, mengaitkan satu konsep dengan konsep yang 
lain, mengaitkan satu keterampilan dengan keterampilan yang 
lain,  dan dapat juga mengaitkan pekerjaan hari itu dengan hari 
yang lain atau hari berikutnya dalam satu bidang studi.  

 

Menurut Hernawan, Resmini, dan Andayani (2009: 1.28),  “model 

integrated merupakan pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan 

antarmata pelajaran.” 

Berdasarkan pemaparan tentang pembelajaran terpadu tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran terpadu adalah pembelajaran dengan cara 

memadukan beberapa kompetensi dasar yang sesuai. Kompetensi dasar yang di 

padukan dapat diambil dari satu mata pelajaran atauantarmata pelajaran. Model 

pembelajaran terpadu yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

connected. Penggunaan model tersebut dikarenakan kompetensi dasar yang 

dipadukan masih dalam satu bidang studi yaitu Ilmu Pengetahuan Sosial.  

2.1.5 Hasil Belajar 
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Setiap proses pembelajaran, keberhasilan dapat diukur dari seberapa jauh 

hasil belajar yang dicapai siswa. Rifa’i dan Anni (2011: 85) menyatakan bahwa 

“hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh siswa setelah 

mengalami kegiatan belajar”. Pendapat lain dikemukakan oleh Slameto (2013: 5) 

yang menjelaskan bahwa “hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, 

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

menurut Suprijono (2011: 5), “hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, 

pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan”. Suprijono (2011: 

7) menambahkan “hasil belajar adalah perubahan perilaku secara keseluruhan 

bukan hanya salah satu aspek potensi kemanusiaan saja”.   

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar merupakan perubahan kemampuan yang ditampilkan oleh siswa setelah 

mengikuti proses pembelajaran berupa perubahan pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan yang bersifat relatif permanen. Siswa yang telah melakukan kegiatan 

belajar akan memiliki kemampuan baru dalam memberikan reaksi terhadap 

rangsangan yang diterima dalam situasi tertentu. Perubahan perilaku sebagai hasil 

belajar, tergantung pada apa yang dipelajari oleh siswa. Oleh karena itu, apabila 

siswa mempelajari pengetahuan tentang konsep, maka perubahan perilaku yang 

diperoleh ialah berupa penguasaan konsep. 

Bloom (1956) dalam Sagala (2013: 33-4) menyampaikan tiga taksonomi 

yang disebut dengan ranah belajar, yaitu: 

(1) Ranah kognitif 

Ranah ini berkaitan dengan kemampuan intelektual mengenal 
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lingkungan. Ranah kognitif terdiri dari enam tingkatanyaitu pengetahuan, 

pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan penilaian.Ranah ini 

merupakan ranah yang menyangkut penguasaan pengetahuan siswa 

sebagai hasil belajar. Cakupan yang diukur dalam ranah kognitif yaitu (1) 

ingatan, yaitu kemampuan seseorang untuk mengingat; (2) pemahaman, 

yaitu kemampuan seseorang untuk memahami tentang sesuatu hal; (3) 

Penerapan, yaitu kemampuan berpikir untuk menjaring dan menerapkan 

dengan tepat tentang teori, prinsip, simbol pada situasi baru/nyata; (4) 

Analisis, yaitu kemampuan berfikir secara logis dalam meninjau suatu 

fakta/objek menjadi lebih rinci; (5) Sintesis, yaitu kemampuan berpikir 

untuk memadukan konsep-konsep secara logis sehingga menjadi suatu 

pola yang baru; serta  (6) Evaluasi, yaitu kemampuan berpikir untuk 

dapat memberikan pertimbangan terhadap suatu situasi, sistem nilai, 

metoda, persoalan dan pemecahannya dengan menggunakan kriteria 

tertentu sebagai patokan. 

Dari enam cakupan dalam ranah kognitif, hanya tiga cakupan yang 

diterapkan dalam pembelajaran di sekolah dasar. Ketiga cakupan tersebut 

yaitu ingatan, pemahaman, dan penerapan. Hal ini disesuaikan dengan 

perkembangan siswa usia sekolah dasar.   

(2) Ranah afektif   

Ranah afektif berkaitan dengan kemampuan yang mengutamakan 

perasaan dan penalaran. Ranah ini mencakup kemampuan-kemampuan 

emosional dalam mengalami dan menghayati sesuatu hal. Cakupan yang 



24 
 

 
 

diukur dalam ranah kognitif yaitu (1) kesadaran, yaitu kemampuan untuk 

memperhatikan sesuatu hal; (2) partisipasi, yaitu kemampuan untuk turut 

serta dalam sesuatu hal; (3) penghayatan nilai, yaitu kemampuan untuk 

menerima nilai; (4) pengorganisasian nilai, yaitu kemampuan untuk 

memiliki sistem nilai; serta (5) karakteristik diri, yaitu kemampuan untuk 

memiliki pola hidup dimana sistem nilai yang terbentuk dalam dirinya 

mampu mengawasi tingkah lakunya.  

(3) Ranah psikomotorik  

Ranah psikomotorik merupakan ranah penilaian yang berkaitan dengan 

gerakan tubuh. Ranah ini mencakup kemampuan-kemampuan motorik 

menggiatkan dan mengoordinasikan gerakan yang terdiri dari: (1) 

gerakan reflex, yaitu kemampuan melakukan tindakan-tindakan yang 

terjadi secara tidak sengaja; (2) gerakan dasar, yaitu kemampuan 

melakukan pola-pola gerakan yang bersifat pembawaan dan terbentuk 

dari kombinasi gerakan-gerakan reflex; (3) kemampuan perseptual, yaitu 

kemampuan menterjemahkan perangsang yang diterima melalui alat 

indera; (4) kemampuan jasmani, yaitu kemampuan untuk 

mengembangkan gerakan-gerakan yang terlatih:  (5)  gerakan-gerakan 

terlatih, yaitu kemampuan melakukan gerakan-gerakan canggih dan 

rumit;  serta (6) komunikasi nondiskursif, yaitu komunikasi dengan 

menggunakan isyarat gerakan badan. 

Hasil belajar merupakan perubahan yang terjadi pada diri individu sebagai 

hasil dari proses belajar yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. 
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Demikian juga dalam penelitian ini, hasil belajar yang diteliti mencakup aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotorik.Ketiga aspek tersebut berpengaruh terhadap 

perubahan perilaku yang diperoleh siswa setelah melakukan kegiatan belajar. 

2.1.6 Karakteristik Siswa Sekolah Dasar 

Dalam pembelajaran, terdapat berbagai hal yang perlu diperhatikan oleh 

guru untuk memilih dan menetapkan suatu model agar tujuan pembelajaran dapat 

tercapai secara optimal. Salah satunya yaitu pemahaman mengenai pertumbuhan 

dan perkembangan siswa. Pemahaman ini akan memudahkan guru untuk menilai 

kebutuhan siswa dalam merencanakan tujuan pembelajaran, memilih bahan atau 

materi yang akan digunakan dalam pembelajaran, dan prosedur belajar mengajar 

dengan tepat sesuai dengan karakteristiknya.  

Berdasarkan ciri-cirinya, siswa sekolah dasar termasuk dalam akhir masa 

kanak-kanak. Ciri akhir masa kanak-kanak menurut Soeparwoto ,dkk (2007 : 61) 

adalah mencakup dua label, yaitu label yang digunakan para pendidik  dan label 

yang digunakan ahli psikologi. 

Label yang digunakan para pendidik yaitu label usia sekolah dasar dan 

periode kritis dalam dorongan berprestasi. Pada label usia sekolah dasar, anak 

diharapkan memperoleh dasar-dasar pengetahuan untuk keberhasilan penyesuaian 

diri pada kehidupan dewasa dan memperoleh keterampilan penting tertentu. Label 

periode kritis dalam dorongan berprestasi merupakan masa dimana anak 

membentuk kebiasaan untuk mencapai sukses, tidak sukses, atau sangat sukses. 
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Label yang digunakan ahli psikologi meliputi label usia berkelompok dan 

usia penyesuaian diri. Label usia berkelompok merupakan masa dimana perhatian 

utama anak tertuju pada keinginan diterima teman sebaya sebagai anggota 

kelompok terutama kelompok yang bergengsi dalam pandangan teman-temannya. 

Pada label usia penyesuaian diri, anak menyesuaikan diri dengan standar yang 

disetujui kelompok. 

Sumantri dan Syaodih (2007: 6.3-4) juga mengungkapkan tentang 

karakteristik siswa sekolah dasar bahwa siswa sekolah dasar mempunyai 

karakteristik senang bermain, senang bergerak, senang bekerja dalam kelompok, 

dan senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. Pada karakteristik 

senang bermain, guru dituntut untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang 

bermuatan  permainan. Pada karakteristik senang bergerak, guru dituntut untuk 

merancang proses pembelajaran yang memungkinkan siswa ikut serta terlibat 

aktif dalam kegiatan pembelajaran. Pada karakteristik senang bekerja dalam 

kelompok, guru dituntut untuk merancang proses pembelajaran yang 

memungkinkan siswa bekerja atau belajar dalam kelompok. Pada karakteristik 

senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung, guru dituntut untuk 

merancang proses pembelajaran yang melibatkan siswa secara langsung dalam 

proses pembelajaran, siswa akan lebih mudah memahami jika melakukan sendiri. 

Berdasarkan karakteristik anak usia sekolah dasar yang dinyatakan oleh 

Sumantri dan Syaodih tersebut, guru sekolah dasar hendaknya dapat menciptakan 

suasana pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, sehingga dapat mendukung 

proses pembelajaran, terutama pembelajaran IPS. Diharapkan siswa dapat 
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mengikuti proses pembelajaran secara aktif dan akan mendapatkan hasil belajar 

IPS yang lebih bermakna, tahan lama, dan mencapai tujuan. 

Model TPS ini sudah sesuai dengan karakteristik siswa sekolah dasar  

yang suka bermain, bergerak dan   senang bekerja dalam kelompok. Model TPS 

ini melatih siswa untuk dapat belajar dari siswa lain serta saling menyampaikan 

idenya untuk didiskusikan sebelum disampaikan didepan kelas. Model TPS 

memberikan kesempatan kepada siwa secara langsung untuk dapat memecahkan 

masalah dan memahami suatu materi secara berkelompok. Model TPS membuat 

siswa lebih aktif dalam pembelajaran  karena menyelesaikan tugasnya dalam 

kelompok, setiap kelompok hanya terdiri dari dua orang. 

2.1.7 Hakikat Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan ilmu yang mengkaji tentang 

manusia dan dunianya. Pada kurikulum 2006, IPS terpadu merupakan mata 

pelajaran yang diberikan sejak SD/MI sampai SMP/MTs. Untuk jenjang 

SD/MImata pelajaran ini memuat materi pengetahuan sosial yaitu sejarah, 

ekonomi, dan geografi.  

Jarolimek (1967) dalam Soewarso (2013: 1) mendefinisikan “Ilmu 

pengetahuan sosial (IPS) adalah mengkaji manusia dalam hubungannya dengan 

lingkungan sosial dan fisiknya”. Menurut Soewarso, dkk (2009: 1) Ilmu 

pengetahuan sosial adalah program pendidikan yang mengintegrasikan secara 

interdisiplin konsep ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Pendapat Soewarso,dkk  

tersebut mengacu pada pendapat Barr (1978) dalam Winataputra,dkk  (2011: 1.8) 

menyatakan, “Ilmu pengetahuan social merupakan integrasi atau gabungan dari 
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ilmu-ilmu sosial dan humaniora untuk tujuan pembelajaran pendidikan 

kewarganegaraan”. Ilmu-ilmu sosial yang menjadi cakupan IPS yaitu sosiologi, 

geografi, sejarah, antropologi, dan tata negara, sehingga berkaitan dengan tujuan 

pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. 

Berdasarkan uraian menurut para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

IPS adalah suatu program pendidikan yang mengkaji tentang fenomena-fenomena 

yang terjadi dalam lingkungan sosial kemasyarakatan. Fenomena yang terjadi 

dalam masyarakat merupakan dampak dari hubungan dan interaksi antarsesama 

manusia, serta lingkungan fisik yang ada di sekitar manusia. 

2.1.8 Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar 

Di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 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; dan (4) memiliki kemampuan 
berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam masyarakat 
yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global. 

Berdasarkan tujuan IPS pada jenjang sekolah dasar sebagaimana 

tercantum dalam permendiknas tersebut, dibutuhkan suatu pola pembelajaran 

yang tepat untuk mencapainya. Kemampuan dan keterampilan guru dalam 

memilih dan menggunakan berbagai model, dan strategi pembelajaran yang tepat 

mempengaruhi tingkat ketercapaian tujuan tersebut. Pembelajaran IPS di SD 

hendaknya lebih menekankan pada pemahaman, nilai-moral, dan keterampilan-
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keterampilan sosial pada siswa, bukan sebatas pada pemberian konsep yang 

bersifat hafalan saja.  

Berdasarkan tujuan IPS menurut Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasionalnomor 24 tahun 2006, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPS 

bertujuan agar siswa dapat berperan positif dalam lingkungan masyarakat lokal 

dan global di masa yang akan datang. Peran yang dilakukan misalnya mengatasi 

setiap masalah yang terjadi sehari-hari, baik yang menimpa dirinya maupun 

masyarakat, yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai sosial. Melalui pelajaran 

IPS, siswa diperkenalkan dengan masalah-masalah sosial.Masalah sosial yang 

terjadi pada anak usia sekolah dasar contohnya yaitu pertengkaran atau 

perkelahian antarkelompok siswa. Siswa dapat memperoleh pengetahuan, 

keterampilan, sikap, dan kepekaan untuk menghadapi hidup dengan segala 

tantangannya, sehingga diharapkan mampu bertindak secara rasional dalam 

memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapinya. 

2.1.9 Materi Uang dan Pengelolaan Uang dalam Tema Permainan 

Penelitian ini difokuskan pada mata pelajaran IPS materi Uang dan 

Pengelolaan Uang dalam Tema Permainan  di kelas III sekolah dasar. Alokasi 

waktu yang digunakan sebanyak 9 jam pelajaran yang dilaksanakan dalam 3 kali 

pertemuan. Materi uang dan pengelolaan uang merupakan bentuk keterpaduan 

antaraKompetensi Dasar MengenalSejarah Uang dengan Kompetensi Dasar  

Penggunaan Uang sesuai dengan Kebutuhan. 

Pada zaman modern sekarang, kegiatan  sudahdilakukan dengan uang. 

Uang menjadikan kegiatan  berjalan lebih lancar. Keberadaan uang juga 
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berpengaruh padamakin sering dan banyaknya kegiatan  yangdilakukan oleh 

masyarakat.Uang yang beredar di tengah masyarakat terdiri atas duajenis uang, 

yaitu uang kartal dan giral. Uang kartal berupauang kertas dan logam yang dapat 

langsung digunakanuntuk kegiatan . Uang kartal yang berupa uang kertasdan 

logam adalah uang yang banyak digunakan masyarakatluas seperti yang sudah 

kita kenal selama ini. Uang giral adalahalat pembayaran (penukar) dalam bentuk 

surat-surat berhargaatau surat-surat penting. Contoh uang giral adalah cek, 

giro,wesel, dan polis. 

Pada zaman dahulu orang sudah menabung dengan berbagai cara. Ada 

yang menyimpan uang di tiang rumah yang diberi lubang. Ada pula yang 

memasukkannya ke dalam celengan.Pada zaman modern sekarang ini, makin 

banyak cara yangdapat dilakukan untuk menabung. Jadi, makin mudahuntuk 

melakukan kegiatan menabung.Selain menabung di rumah, juga dapat menabung 

dibank. Bank adalah tempat untuk menyimpan dan meminjamuang. Berdasarkan 

pemiliknya, bank dapat dibedakan menjadidua jenis, yaitu bank milik negara dan 

swasta. 

Karakteristik materi Uang dan Pengelolaan Uang dalam Tema Permainan 

ini bersifat hafalan. Maka diperlukan sebuah model yang dapat melatih siswa 

bernalar yaitu model TPS. Model TPS  ini sudah sesuai dengan karakteristik  

materi Uang dan Pengelolaan Uang dalam Tema Permainan. Model TPS 

menjadikan siswa lebih aktif dalam pembelajaran, karena mereka menyelesaikan 

tugasnya dalam kelompok. 

2.1.10 Model Pembelajaran 
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Menurut Arends (t.t)  dalam Suprijono (2011: 46),“model pembelajaran 

mengacu pada pendekatan yang akan digunakan, termasuk didalamnya tujuan-

tujuan pembelajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan 

pembelajaran dan pengelolaan  kelas”. Joyce dalam Trianto (2009: 22), 

menjelaskan bahwa “model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu 

pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di 

kelas atau pembelajaran tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat 

pembelajaran termasuk di dalamnya buku-buku, film, computer, kurikulum dan 

lain-lain”. 

Soekamto (t.t)  dalam Trianto (2009: 5) mengemukakan maksud dari 

model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang 

sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan 

belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran 

dan para pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar.  

Berdasarkan uraian mengenai model pembelajaran, dapat disimpulkan 

bahwa model pembelajaran adalah suatu pedoman yang berupa kerangka 

konseptual yang melukiskan prosedur secara sistematis dalam mengorganisasikan 

pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu. 

2.1.11 Model Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Panitz (t.t) dalam Suprijono (2011: 54-5), “pembelajaran 

kooperatif adalah konsep yang meliputi semua jenis kerja kelompok termasuk 

bentuk-bentuk yang lebih dipimpin oleh guru atau diarahkan oleh guru”. 

Nurulhayati (2002) dalam Majid (2014: 175), “pembelajaran kooperatif adalah 
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strategi pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa dalam suatu kelompok 

kecil untuk saling berinteraksi”. Lie (2010: 28) menyatakan bahwa salah satu 

model pembelajaran yang menarik dan belum banyak diterapkan di sekolah yaitu 

pembelajaran kooperatif atau cooperative learning.  

Roger dkk. (t.t) dalam Huda (2014: 29) menyatakan bahwa: 

pembelajaran kooperatifmerupakan aktivitas pembelajaran 
kelompok yang diorganisir oleh satu prinsipbahwa pembelajaran 
harus didasarkan pada perubahan informasi secara sosialantara 
pembelajar-pembelajar dalam kelompok yang mana setiap 
pembelajarbertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri dan 
dimotivasi untukmeningkatkan pembelajaran anggota-anggotanya 
yang lain. 

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran kooperatif merupakan salah satu model pembelajaran yang 

terstruktur dan sistematis, dimana kelompok-kelompok kecil di kelas akan belajar 

dan bekerjasama untuk mempelajari materi pelajaran dan menyelesaikan masalah 

demi mencapai tujuan bersama. Dengan pembelajaran kooperatif ini, semua siswa 

dapat terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran dan bekerjasama 

mempelajari sesuatu yang dapat menghasilkan suatu pendapat yang sempurna. 

Melalui kerjasama dalam pembelajaran kooperatif, siswa dilatih untuk mampu 

mengembangkan aspek sosialnya dengan cara berkomunikasi dan bekerjasama 

dalam kelompoknya untuk mencapai tujuan bersama. 

Roger dan Johnson (t.t) dalam Lie (2010: 31-6), mengemukakan ada lima 

unsur model pembelajaran kooperatif yang harus diterapkan, yaitu: 
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(1) Saling ketergantungan positif, guru dituntut untuk mampu menciptakan 

suasana belajar yang mendorong siswa agar merasa saling membutuhkan 

untuk mencapai tujuan. 

(2) Tanggungjawab perseorangan, dalam menyelesaikan tugas kelompok, 

masing-masing anggota mempunyai tugas dengan beban 

tangungjawabnya sendiri. Setiap siswa harus bertanggung jawab terhadap 

penguasaan materi pembelajaran secara maksimal, karena hasil belajar 

kelompok didasari atas rata-rata nilai anggota kelompok. Dengan 

demikian diharapkan mampu menumbuhkan tanggung jawab pada 

masing-masing individu. 

(3) Tatap muka, dalam pembelajaran kooperatif, semua anggota kelompok 

berinteraksi secara langsung untuk berdiskusi. Para anggota kelompok 

saling menghargai perbedaan, memanfaatkan kelebihan, dan mengisi 

kekurangan masing-masing sehingga akan memperkaya pengetahuan 

antaranggota kelompok.   

(4) Komunikasi antaranggotakelompok yang baik akan menentukan 

keberhasilan kelompok tersebut. Setiap anggota kelompok perlu untuk 

belajar mendengarkan pendapat anggota lain dan menghargai 

pendapatnya. Pendapat dari anggota kelompok ditampung kemudian 

didiskusikan bersama-sama. 

(5) Evaluasi proses kelompok, guru perlu menjadwalkan waktu khusus bagi 

kelompok untuk mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil 



34 
 

 
 

kerjasama mereka, agar selanjutnya bisa bekerjasama dengan lebih 

efektif. 

Menurut Sharan (1990) dalam Isjoni (2013: 35), pembelajaran kooperatif 

akan membentuk kepribadian siswa yang lebih baik, karena siswa belajar 

menjalin hubungan persahabatan, mencari informasi dengan bahasa yang baik, 

bergaul sopan santun, menghargai pendapat teman, mempunyai rasa kepedulian 

terhadap teman lainnya, dan berpikir kritis dalam berdiskusi. Selain itu, siswa 

yang belajar menggunakan pembelajaran kooperatif akan mempunyai tingkat 

kemampuan akademik yang lebih baik,  karena termotivasi oleh teman satu 

timnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Bayraktar (2010), yang menyatakan 

bahwa: 

Reasons why the cooperative learning group was more successful 
than the control group could be that, the cooperative learning 
group students helped each other to learn better, motivated each 
other during action performances, and also worked as a group 
outside of the class meetings, in order to be able to better perform 
the actions. 

 

Maksud dari pernyataan tersebut menyatakan bahwa alas an mengapa 

kelompok pembelajaran kooperatif lebih berhasil daripada kelompok kontrol yaitu 

siswa dalam kelompok pembelajaran kooperatif saling membantu untuk belajar 

lebih baik,memotivasi satu sama lain selama melakukan penampilan, dan juga 

bekerja sebagai sebuah kelompok di luar pertemuan, agar dapat melakukan 

penampilan yang lebih baik. 
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Pada dasarnya, tujuan utama dari pembelajaran kooperatif yaitu agar siswa 

dapat belajar bekerjasama dalam sebuah kelompok untuk menyelesaikan masalah 

dalam rangka membangun pengetahuannya sendiri dengan cara mengutarakan 

pendapatnya dan menghargai pendapat antaranggota kelompok. Setiap anggota 

kelompok harus mampu memotivasi dan membantu teman satu timnya untuk 

melakukan usaha yang maksimal agar kelompok mereka berhasil. Ketika para 

siswa bekerja bersama-sama untuk meraih tujuan yang sama, mereka 

mengekspresikan norma-norma yang baik dalam melakukan apa pun yang 

diperlukan untuk keberhasilan kelompok. 

2.1.12 Model Pembelajaran Konvensional  

Menurut Majid (2014: 165), “pembelajaran konvensional dapat diartikan 

sebagai pembelajaran dalam konteks klasikal yang sudah terbiasa dilakukan dan 

terpusat pada guru.” Majid (2014: 165) juga menjelaskan bahwa pelaksanaan 

pembelajaran konvensional dilakukan dengan cara mendengarkan (lecture), tanya 

jawab, dan membaca. Menurut Abimanyu,dkk (2008: 6.2), “metode pembelajaran 

yang lebih terpusat kepada guru meliputi: ceramah, tanya-jawab, dan 

demonstrasi.”Majid (2014: 194) berpendapat bahwa “ceramah sebagai suatu 

metode pembelajaran merupakan cara yang dilakukan untuk mengembangkan 

proses pembelajaran melalui penuturan.” 

Berdasarkan pemaparan model pembelajaran konvensional tersebut, maka 

dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran konvensional adalah model 

pembelajaran yang terpusat pada guru. Model pembelajaran konvensional 

meliputi kegiatan ceramah, tanya jawab, dan penugasan. 
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2.1.13 Model pembelajaran Think Pair Share 

Dalam model think pair share akan diuraikan tentang pengertian model 

Think Pair Share, langkah-langkah model think pair share, serta  kelebihan dan 

kelemahan model think pair share. 

2.1.13.1 Pengertian Model Think Pair Share 

Menurut Isjoni (2013 : 112), “model Think Pair Share adalah model yang 

memberi siswa kesempatan untuk bekerja sendiri serta bekerjasama dengan orang 

lain”. “Model Think Pair Share (TPS) atau berpikir berpasangan berbagi 

merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk memengaruhi 

pola interaksi siswa. Model  Think Pair Share ini berkembang dari penelitian 

belajar kooperatif dan waktu tunggu” (Trianto, 2009: 81). Menurut Huda (2014: 

136), “model pembelajaran Think Pair Share ini bisa diterapkan untuk semua 

mata pelajaran dan tingkatan kelas”.  

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa TPS  

adalah model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada  siswa untuk 

bekerja sendiri dan bekerjasama dengan orang lain. Dalam pelaksanaan 

pembelajaran dengan model TPS, siswa berpasangan dan mendiskusikan untuk 

memecahkan masalah dengan bimbingan guru, kemudian pasangan-pasangan 

tersebut akan berbagi dengan keseluruhan kelas. 

2.1.13.2 Langkah-langkah Model Think Pair Share 

Suprijono (2011: 91) mengemukakan langkah-langkah think pair share 

yaitu sebagai berikut:  
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(1) Thinking (berpikir)  

Guru mengajukan pertanyaan atau isu terkait dengan pelajaran untuk 

dipikirkan oleh siswa. Guru memberikan kesempatan kepada mereka 

untuk memikirkan jawabannya. 

(2) Pairing (berpasangan)  

Guru menyuruh siswa untuk berpasang-pasangan dan memberi 

kesempatan kepada pasangan-pasangan itu untuk berdiskusi. Dengan 

diskusi, diharapkan siswa dapat memperdalam makna dari jawaban yang 

telah dipikirkannya melalui intersubjektif dengan pasangannya.  

(3) Sharing (berbagi)  

Pada tahap ini, hasil diskusi intersubjektif di tiap-tiap pasangan hasilnya 

dibicarakan dengan pasangan seluruh kelas. Melalui kegiatan ini, 

diharapkan terjadi tanya jawab yang mendorong pada pengonstruksian 

pengetahuan secara integratif dan siswa dapat menemukan struktur dari 

pengetahuan yang dipelajarinya.  

Huda (2014: 206-7) mengemukakan prosedur pembelajaran think pair 

share sebagai berikut. Pertama, siswa ditempatkan dalam kelompok-kelompok 

dengan tiap kelompok terdiri dari empat anggota/siswa. Setelah siswa berada di 

kelompok masing-masing, guru memberikan tugas kepada setiap kelompok. 

Masing-masing anggota terlebih dahulu memikirkan dan mengerjakan tugas 

secara mandiri. Kemudian, setiap kelompok membentuk anggotanya secara 

berpasangan dan setiap pasangan mendiskusikan hasil pengerjaan individunya. 

Kedua pasangan lalu bertemu kembali dalam kelompoknya masing-masing dan 
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membagikan hasil diskusinya.  

Berdasarkan langkah-langkah pembelajaran think pair share yang 

dikemukakan oleh kedua ahli, dapat disusun langkah-langkah pembelajaran 

sebagai berikut: 

(1) Guru menyampaikan pertanyaan. 

Guru melakukan apersepsi, menjelaskan tujuan pembelajaran, dan 

menyampaikan pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang akan 

disampaikan kepada setiap kelompok. 

(2) Siswa berpikir secara individual. 

Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memikirkan dan 

mengerjakan tugas tersebut secara individu. Langkah ini dapat 

dikembangkan dengan menyuruh siswa untuk menuliskan hasil 

pemikirannya masing-masing.  

(3) Setiap siswa mendiskusikan hasil pemikiran masing-masing dengan 

pasangan. 

Guru juga mengorganisasikan siswa untuk berpasangan dan memberi 

kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan jawaban yang menurut 

mereka paling benar atau paling meyakinkan. Guru memotivasi siswa 

untuk aktif dalam kerja kelompoknya.  

(4) Siswa berbagi jawaban dengan seluruh kelas. 

Siswa mempresentasikan jawaban atau pemecahan masalah secara 

individual atau kelompok di depan kelas.  
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(5) Menganalisis dan mengevaluasi hasil pemecahan masalah.  

Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap 

hasil pemecahan masalah yang telah mereka diskusikan. 

2.1.13.3 Kelebihan dan Kekurangan Model Think Pair Share 

Setiap model pembelajaran pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. 

Begitu juga dengan model pembelajaran think pair share. Menurut Lie (2010: 46) 

kelebihan model think pair share yaitu (1) meningkatkan partispasi siswa, karena 

model ini memberi kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan partisipasi 

kepada orang lain; (2) cocok untuk tugas sederhana; (3) masing-masing anggota 

kelompok mempunyai lebih banyak kesempatan untuk berkontribusi; (4) interaksi 

lebih mudah; dan (5) lebih mudah dan cepat dalam membentuk kelompok, karena 

siswa dapat berpasangan dengan teman sebangku.  

Selain kelebihan, model think pair share juga memiliki kekurangan. Lie 

(2010: 46) menjelaskan kekurangan model think pair share yaitu: (1) lebih sedikit 

ide yang masuk, karena kelompok hanya terdiri dari dua orang; (2) jika ada 

perselisihan, tidak ada penengah dari siswa dalam kelompok yang bersangkutan; 

dan (3) banyak kelompok yang melapor dan dimonitor.  

Agar pembelajaran dengan menggunakan model think pair share dapat 

mencapai tujuan yang diinginkan, guru perlu mengatasi dan meminimalisir 

kelemahan-kelemahan yang ada pada model think pair share. Guru harus 

merencanakan pembelajaran secara baik dan jelas agar pembelajaran dengan 

menggunakan model think pair share dapat berjalan optimal. Untuk mengatasi 

keterbatasan ide yang masuk dalam kelompok, guru dapat mengatasinya dengan 
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menyediakan sumber belajar yang beraneka ragam, sehingga dapat membantu 

siswa dalam menemukan berbagai ide atau jawaban dari permasalahan yang 

diberikan guru. Selain itu, guru juga harus melakukan pantauan dan pengawasan 

kepada masing-masing pasangan, sehingga apabila terjadi perselisihan di antara 

pasangan guru dapat menjadi penengahnya. 

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan 

Kajian yang relevan dengan penelitian ini yaitu kajian tentang hasil 

penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti, di antaranya: 

Pandya from Department of Education, University of Mumbai, India.A 

research about “Interactive effect of cooperative learning model and learning 

goals of students on academic achievement of students in mathematics”.  The 

study seeks to ascertain whether cooperative learning model is equally effective 

for students with mastery and performance goals. The experiment was conducted 

on 153 students of standard IX studying in schools affiliated to the SSC Board and 

with English as the medium of instruction. The researcher has also developed an 

instructional programme for cooperative learning.  The study found that the effect 

of the cooperative learning model on students’ academic achievement is 

maximum. Cooperative learning model was found to be more effective for students 

with mastery goals whereas the traditional lecture method is found to be more 

effective for students with performance goals.    

Pandya dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Mumbai Indiadengan 

judul peneltian “Keefektifan Model Pembelajaran Kooperatif terhadap Hasil 

Belajar Matematika”. Penelitian melibatkan  153 siswa dari sekolah yang 
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berstandar SSC dan menggunakan bahasa inggris sebagai pengantar dalam 

pembelajaran. Penelitian ini menggunakan pembelajaran kooperatif. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa model kooperatif lebih efektif dalam meningkatkan 

hasil belajar bagi siswa daripada metode ceramah. 

Bayraktar from Department of Physical Education and Sports, Faculty of 

Education, ibrahim Cecen University, AGRI, Turkey. A research about, “The 

effect of cooperative learning on students’ approach to general gymnastics course 

and academic achievements”. The  subjects of  the present  study  are  comprised 

of  50 university  students who were  enrolled  in  two classes of the general 

gymnastics course in the first year of Physical Education and Athletics Teaching 

during the 2009 to 2010 academic years. The purpose of this research, is to 

determine the effect of two different  (cooperative  and  traditional)  teaching 

methods  over  students’  academic  achievements  and their general approach to 

gymnastics class and also to weigh students’ opinions about the cooperative The  

result  of  the  statistical evaluation showed  that, usage of cooperative  learning 

during gymnastics classes has a stronger  link with students’ academic  success,  

lesson  attitude and practicing skills.  In  addition,  the data gathered through 

student’s opinion scale suggest that, students liked cooperative learning. 

Penelitian yang dilakukan oleh Bayraktar dari Fakultas Ilmu Olahraga, 

Universitas Ibrahim Cecen, Turki yang berjudul “Pengaruh Pembelajaran 

Kooperatif pada Hasil Belajar Olahraga”. Penelitian ini dilakukan pada 50 siswa  

yang terdaftar dalam dua kelas senam pada jurusan Pendidikan Jasmani dan 

Atletik Tahun Pelajaran 2009/2010. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui 
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pengaruh dari dua metode pengajaran yang berbeda terhadap hasil belajar siswa. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif berpengaruh 

terhadap hasil belajar siswa. Selain itu, data yang dikumpulkan melalui skala 

pendapat siswa menunjukkan bahwa siswa menyukai pembelajaran kooperatif. 

Azlina from Software Engineering Department, Malaysian Institute of 

Information Technology  Universiti Kuala Lumpur. A research about, 

“Supporting Collaborative Activities Among Students and Teachers Through the 

Use of Think Pair Share Techniques”.  The  result  of this research a 

collaborative system that will apply the ThinkPairShare technique to ease the 

collaborative process among teacher and students. The CETLs ( Collaborative 

Environment for Teaching and  Learning system)project is meant to address the 

support for collaborative learning for  the establishment of shared understanding 

among students and teachers.   

Penelitian yang dilakukan oleh Azlina dari  jurusan teknik komputer 

Universitas Tehnologi Malaysia Kuala Lumpur yang  berjudul “Pengaruh Model 

Think Pair Share terhadap Kegiatan Kerjasama antara Guru dan Siswa”. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa model think pair share dapat meningkatkan 

hubungan antara guru dan siswa. Sekolah alam mendukung penerapan 

pembelajaran kooperatif untuk meningkatkan hubungan antara guru dan siswa. 

Sumarsono,P and  Dino, S. Teacher at SMPN 4 Ampelgading Satu Atap, 

from Lecturer at English Education Department, University of Muhammadiyah 

Malang.A research about, “The Implementation of Think PairShare Model to 

Improve Students’ Ability in Reading Narrative Texts”. This research was 
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conducted in order to make a better condition of teaching and learning reading 

narrative texts through the implementation of Think-Pair-Share model. It could be 

seen in the improvement of average score for each test, from 74 in cycle I to 80 in 

cycle II.  

Penelitian yang dilakukan oleh Sumarsono, P dan Dino, S guru di SMP 4 

Ampelgading Satu Atap dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas 

Muhammadiyah Malang yang berjudul  “Peningkatan Kemampuan Membaca 

Teks Naratif”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model think 

pair share dalam meningkatkan kemampuan membaca tek naratif. Peningkatan 

tersebut dapat terlihat pada rata-rata ulangan, dari siklus I sebesar 74 menjadi 80 

pada siklus II.  

Penelitian yang dilakukan oleh Abdurrahman (2012) dari Universitas 

Pendidikan Indonesia berjudul “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Think Pair Share (TPS) untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik pada 

Pembelajaran IPS di SD Negeri 1 Candasari”. Hasil belajar peserta didik 

mengalami peningkatan pada setiap siklusnya. Persentase ketuntasan belajar pada 

siklus I sebesar 54,8% dan pada siklus II sebesar 88,1%. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa kualitas pembelajaran IPS dengan menggunakan model TPS 

mengalami peningkatan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Harianto (2012) dari Universitas Kristen 

Satya Wacana berjudul “Efektivitas Penggunaan Model Pembelajaran Think Pair 

Share terhadap Minat dan Kemampuan Komunikasi Siswa Kelas V Mata 

Pelajaran IPA SD Negeri Mangunsari 03 Salatiga Semester Genap Tahun 
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Pelajaran 2011/2012”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode pembelajaran 

kooperatif (Think Pair Share) berpengaruh terhadap minat dan kemampuan 

komunikasi siswa. Hal ini ditunjukkan dari rata-rata nilai tes akhir kelas 

eksperimen setelah diberi perlakuan yaitu 89,97,  sedangkan kelas kontrol hanya 

86,45. Berdasarkan hasil tes akhir tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata nilai kelas 

eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol, sehingga menunjukkan ada 

pengaruh positif yang signifikan pembelajaran kooperatif tipe TPS terhadap minat 

dan kemampuan komunikasi  siswa pada mata pelajaran IPA di SD Negeri 

Mangunsari 03 Salatiga. 

Penelitian yang dilakukan oleh Awaliyah (2013) dari Universitas Negeri 

Semarang berjudul “Peningkatan Pembelajaran Materi Bumi pada Siswa Kelas V 

Sekolah Dasar Negeri Karangjati 01 Kabupaten Tegal melalui Model Think Pair 

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

Persentase ketuntasan belajar pada siklus I sebesar 77,5% dan pada siklus II 

sebesar 95%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kualitas pembelajaran 

IPA dengan menggunakan model TPS mengalami peningkatan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2013) dari Universitas Pendidikan 

Indonesia berjudul ”Penerapan Model Kooperatif  Think Pair Share (TPS) dalam 

Pendidikan IPS untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa  Tentang Kenampakan 

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

Persentase ketuntasan belajar pada siklus I sebesar 72% dan pada siklus II sebesar 

92%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kualitas pembelajaran IPS 

dengan menggunakan model TPS mengalami peningkatan.  
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Hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa pembelajaran dengan 

menggunakan model think pair share terbukti mampu meningkatkan hasil belajar 

siswa. Dengan adanya keberhasilan tersebut, peneliti bermaksud mengadakan 

penelitian eksperimen mengenai keefektifan model think pair share terhadap hasil 

belajar materi Uang dan Pengelolaan Uang dalam Tema Permainan pada siswa 

kelas III SD Negeri Kaligiri 2 Brebes. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Pandya, 

Bayraktar, Azlina, Sumarsono, P dan Dino, S ,Abdurrahman, Harianto, Awaliyah, 

dan Hidayat yaitu pada penggunaan  pembelajaran kooperatif,sedangkan 

perbedaannya pada mata pelajaran dan variabel yang diteliti. Peneliti menerapkan 

pembelajaran kooperatif pada mata pelajaran IPS materi Uang dan Pengelolaan 

Uang dalam Tema Permainan dengan variabel yang diteliti berupa hasil belajar 

siswa. Pandya menerapkan pembelajaran kooperatif pada mata pelajaran 

Matematika dengan variabel hasil belajar. Bayraktar menerapkan pembelajaran 

kooperatif pada mata pelajaran olahraga dengan variabel hasil belajar siswa. 

Azlina menerapkan pembelajaran kooperatif di sekolah alam. Sumarsono, P dan 

Dino, S menerapkan pembelajaran kooperatif pada mata pelajaran Bahasa Inggris.  

Sementara itu Awaliyah dan Harianto menerapkan model pembelajaran kooperatif 

pada mata pelajaran IPA dengan variabel hasil belajar dan minat serta kemampuan 

komunikasi siswa. 

Penelitian yang dilakukan Abdurrahman, Azlina, Sumarsono, P dan 

Dino,S, Harianto, Awaliyah, Hidayat dan peneliti memiliki kesamaan dalam  

menggunakan model pembelajaran TPS dalam kegiatan pembelajaran. Perbedaan 
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penelitian yang dilakukan peneliti dengan Azlina dan Sumarsono, P dan Dino, S 

yaitu pada variabel terikatnya. Penelitian yang dilakukan Azlina meneliti tentang 

pengaruh model TPS di Sekolah Alam. Penelitian yang dilakukan Sumarsono, P 

dan Dino, S meneliti tentang kemampuan membaca tek naratif pada mata 

pelajaran Bahasa Inggris. Peneliti melakukan penelitian terhadap hasil belajar IPS 

materi Uang dan Pengelolaan Uang dalam Tema Permainan. 

2.3 Kerangka Berpikir 

Mata pelajaran IPS merupakan mata pelajaran dirancang untuk 

mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap 

kondisi sosial masyarakat dalam memasuki kehidupan bermasyarakat yang 

dinamis. Menurut Gunawan (2013: 48), “tujuan pembelajaran IPS di sekolah 

dasar membentuk warga negara yang berkemampuan sosial dan yakin akan 

kehidupannya sendiri di tengah-tengah kekuatan fisik dan sosial, yang pada 

gilirannya akan menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab”. 

Merujuk pendapat  Gunawan  tersebut, dapat disimpulkan bahwa IPS 

merupakan mata pelajaran yang penting bagi siswa. Agar tujuan IPS tercapai, 

pembelajaran di sekolah harus bermakna bagi siswa. Oleh karena itu, seorang 

guru harus merancang pembelajaran yang efektif dan bermakna dengan 

menggunakan model-model pembelajaran yang tepat, sehingga siswa dapat 

memahami konsep dan mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

Namun pada pembelajaran IPS di kelas III SD Negeri Kaligiri 2 Kabupaten 

Brebes, guru masih sering menggunakan model pembelajaran konvensional. 

Pembelajaran hanya menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. 
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Guru sering memerintahkan siswa untuk menghafal dan mencatat materi IPS yang 

luas dan banyak. Mengacu pada kondisi awal pembelajaran IPS, menyebabkan 

siswa cepat bosan, pasif, dan kurang memperhatikan penjelasan guru. 

Melihat kebutuhan pembelajaran siswa di SD, guru seharusnya tidak hanya 

menggunakan model konvensional, tetapi juga menggunakan model pembelajaran 

lain yang sesuai dengan karakteristik siswa. Oleh karena itu, dalam penelitian ini 

memberikan alternatif pembelajaran IPS dengan menggunakan model TPS. Model 

ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja sendiri dan bekerjasama 

dengan orang lain dalam kelompok kecil, sehingga dapat membantu siswa dalam 

mengembangkan kemampuan untuk menguji ide dan pemahamannya sendiri.  

Dalam penelitian ini, peneliti akan menguji keefektifan model TPS pada 

kelas eksperimen dan model konvensional pada kelas kontrol. Peneliti akan 

membandingkan hasil belajar di antara kedua kelas yang diberi perlakuan berbeda 

tersebut. Dengan adanya perbedaan hasil belajar yang ditunjukkan itu diharapkan 

dapat memberi masukan bagi guru sebagai bahan pertimbangan dalam 

melaksanakan proses pembelajaran IPS.Kerangka berpikir penelitian ini dapat 

digambarkan pada bagan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 



48 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
Bagan 2.1Kerangka Berpikir 

2.4 Hipotesis 

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam 

(1) Apakah ada perbedaan antara hasil belajar menggunakan 
model think pair share dengan  menggunakan model 
konvensional pada mata pelajaran IPS kelas III materi Uang 
dan Pengelolaan Uang dalam Tema Permainan. 

(2) Apakah hasil belajar dengan model TPS lebih baik daripada 
model konvensional pada mata pelajaran IPS materi Uang 
dan Pengelolaan Uang dalam Tema Permainan. 

Menggunakan model 
konvensional dengan motode 
yang lebih berpusat kepada 
guru sehingga kurang 
mengembangkan kreativitas 
berpikir siswa.

Menggunakan model TPS 
yang dapat mengembangkan 
kerjasama dan kreativitas 
berpikir siswa. 
 

Hasil belajar Hasil belajar 

Dibandingkan 

Pembelajaran IPS di SD materi Uang dan 
Pengelolaan Uang dalam Tema Permainan  
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bentukkalimat pertanyaan” (Sugiyono, 2013: 99). Berdasarkan landasan teori dan 

kerangka berpikir, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu: 

(1) H0: Tidak ada perbedaan antara hasil belajar menggunakan model Think Pair 

Sharedengan menggunakan model konvensional pada mata pelajaran IPS 

kelas III materi Uang dan Pengelolaan Uang dalam Tema Permainan(µ1 = 

µ2). 

Ha: Ada perbedaan antara hasil belajar menggunakan model Think Pair 

Sharedengan menggunakan model konvensional pada mata pelajaran IPS 

kelas III materi Uang dan Pengelolaan Uang dalam Tema Permainan               

( µ1 ≠ µ2). 

(2)  H0: Hasil belajar IPS materi Uang dan Pengelolaan Uang dalam Tema 

Permainan pada siswa kelas  III yang mendapatkan pembelajaran dengan 

menggunakan model Think Pair Sharetidak lebih baik daripada yang 

mendapatkan pembelajaran dengan  menggunakan model konvensional 

(µ1 ≤ µ2). 

Ha: Hasil belajar IPS materi Uang dan Pengelolaan Uang dalam Tema 

Permainan pada siswa kelas III yang mendapatkan pembelajaran dengan 

menggunakan model Think Pair Share (TPS)  lebih baik daripada yang 

mendapatkan pembelajaran dengan menggunakan model konvensional    

( µ1 > µ2). 



 
 

 
 

 

BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

 Bagian ini membahas desain penelitian, populasi dan sampel,  variabel 

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

serta teknik analisis data.  

3.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Quasi 

Experimental. Menurut Sugiyono (2013: 118), “desain ini mempunyai kelas 

kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-

variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen”. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan bentuk desain penelitian Nonequivalent Control Group. 

Desain penelitian ini digunakan, karena kelas eksperimen dan kontrol tidak dipilih 

secara random. Di bawah ini akan dijelaskan desain Nonequivalent Control 

Group. 

 

Keterangan: 

O1 dan O3 = keadaan awal kelas eksperimen dan kontrol  

X   = perlakuan   

O2   = hasil penilaian kelas eksperimen setelah mendapatkan perlakuan  

O4  = hasil penilaian kelas kontrol tanpa perlakuan  

(Sugiyono, 2013: 118). 

O1  X O2 

 
O3  O4 
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Sebelum dilakukan penelitian, kelas eksperimen dan kontrol mendapat 

perlakuan yang sama yaitu pelaksanaan tes awal. Nilai tes awal digunakan untuk 

mengetahui tingkat keefektifan model TPS secara empiris dan sebagai dasar 

pembagian kelompok pada siswa di kelas eksperimen. Setelah dilaksanakan tes 

awal, peneliti melakukan pembelajaran di kedua kelas dengan model yang 

berbeda. Di kelas eksperimen menggunakan model TPS, sedangkan di kelas 

kontrol menggunakan pembelajaran konvensional. Untuk mengetahui ada atau 

tidaknya perbedaan hasil belajar antara kelas ekperimen dan kontrol, dilaksanakan 

tes akhir pada akhir pertemuan ketiga.  

Berdasarkan  penjelasan tersebut, disimpulkan bahwa model yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif eksperimen quasi experimental 

design yang menerapkan bentuk nonequivalent control group design. Data 

penelitiannya berupa data kuantitatif guna menerangkan hasil belajar siswa setelah 

mendapat perlakuan dengan model pembelajaran TPS yang dibandingkan dengan 

kelas kontrol yang menerapkan pembelajaran konvensional. 

3.2 Populasi dan Sampel 

Dalam sub bab ini akan dibahas populasi dan sampel. Adapun 

pembahasannya yaitu sebagai berikut. 

3.2.1 Populasi 

Sugiyono (2013: 119) menyatakan “populasi adalah “wilayah generalisasi 

yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”. 
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Jenis populasi yang digunakan dalam penelitian ini yakni populasi terbatas, 

karena data yang diteliti diketahui jumlahnya secara pasti. Populasi dalam 

penelitian ini yaitu siswa kelas III pada kelas eksperimen dan kontrol. Populasi 

dalam penelitian ini yaitu siswa kelas III SD Negeri Kaligiri  1 dan 2 Kabupaten 

Brebes. Jumlah populasi sebanyak 77 siswa yang terdiri dari 39 siswa kelas III SD 

Negeri Kaligiri 1 (kelas kontrol) dan 38 siswa kelas III SD Negeri Kaligiri 2 

(kelas eksperimen). Daftar nama siswa kelas eksperimen dan kontrol dapat dilihat 

pada lampiran 1 dan 2. 

Kedua kelas yang akan diteliti sudah memenuhi syarat dilakukan 

penelitian eksperimen dari berbagai aspek. Di antaranya yaitukedua kelas berada 

dalam satu daerah binaan (Dabin); lokasi sekolah yang berdekatan; sarana dan 

prasarana sekolah memadai seperti media pembelajaran yang dapat digunakan 

oleh kelas eksperimen dan kontrol; kualifikasi guru yang sama, yakni lulusan 

Strata 1; serta kemampuan awal siswa yang relatif sama.  

Uji kesamaan rata-rata dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal 

kelas eksperimen dan kontrol sama atau tidak. Dalam penelitian ini, uji kesamaan 

rata-rata menggunakan rata-rata nilai tes awal IPS materi Uang dan Pengelolaan 

Uang dalam Tema Permainan. 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 
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tes awal kelas eksperimen sebesar 53,88 sedangkan kelas kontrol sebesar 55,19. 

Jadi, selisih rata-rata nilai tes awal kedua kelas yaitu  1,31. 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 SD Negeri Kaligiri 1 dan 2 pada materi Uang dan 

Pengelolaan Uang dalam Tema Permainan. 

Tabel 3.1 Hasil Uji Kesamaan Rata-rata 

One-Sample Test 

 

Test Value = 53,88 

t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

kontrol ,708 32 ,484 ,968 -1,82 3,76 

  

Berdasarkan hasil penghitungan dengan rumus one sample t test, diperoleh 

t hitung sebesar 0,708, sedangkan harga t tabel dengan α = 0,025 (uji 2 sisi) dan df = 

32yaitu 2,037  (Priyatno, 2010: 113). Oleh karena t hitung < t tabel (0,708<2,037) dan 

signifikansi > 0,05 (0,484> 0,05), maka tidak ada perbedaan kemampuan awal 

yang signifikan antara kelas eksperimen dan kontrol. Berdasarkan uraian tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa kedua kelas mempunyai kemampuan awal yang sama 
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baik secara empiris maupun statistik. Oleh karena itu, penelitian dapat 

dilaksanakan. 

3.2.2 Sampel 

Menurut Sugiyono (2013: 120), “sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”.Sampel yang diambil dari suatu 

populasi harus betul-betul representatif, karena hasil penelitian akan 

digeneralisasikan pada populasi tersebut. Oleh karena itu, agar sampel yang 

diambil dapat representatif perlu memberlakukan teknik sampling. Menurut 

Sugiyono (2013: 121), “teknik sampling adalah teknik yang digunakan untuk 

pengambilan sampel dalam suatu populasi”. Pada penelitian ini, sampel diambil 

dengan menggunakan teknik proportionate stratified random sampling, yaitu 

“teknik pengambilan sampel secara acak dengan memerhatikan strata secara 

proporsional” (Sugiyono, 2013: 123). 

Sebelum menentukan jumlah sampel terlebih dahulu dilakukan pemilihan 

kelas yang akan digunakan dalam penelitian. Peneliti memilih kelas III SD Negeri 

Kaligiri 1 sebagai kelas kontrol dan kelas III  SD Negeri Kaligiri 2 sebagai kelas 

eksperimen. Pengambilan banyak sampel dengan menggunakan tabel Krecjie 

dengan taraf kesalahan 5%. Jumlah populasi di kedua SD berjumlah 77 yang 

terdiri dari 39 siswa di kelas kontrol dan 38 siswa di kelas eksperimen. 

Berdasarkan tabel Krecjie dengan taraf kesalahan 5% dari jumlah populasi 77 

siswa, diperoleh sampel sebanyak 65 (Sugiyono, 2013: 131). Selanjutnya, untuk 

mengetahui sampel dari tiap kelas, menggunakan rumus sebagai berikut: 
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sampel tiap kelas = sampel dalam tabel Krecjie. 

(Sugiyono, 2013: 132)  

Berdasarkan rumus tersebut, dari 38 siswa di kelas eksperimen, diperoleh 

sampel sebanyak 32. Sementara untuk kelas kontrol, dari 39 siswa, didapatkan 

sampel sebanyak 33. Pengambilan sampel pada setiap kelas menggunakan cara 

undian, yakni peneliti menulis nama panggilan setiap siswanya kemudian dibuat 

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

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

tersebut sebanyak yang ditetapkan. Untuk daftar nama sampel di kedua SD dapat 

dilihat di lampiran 3 dan 4. 

3.3 Variabel Penelitian 

Sugiyono (2013: 63) menjelaskan bahwa “variabel penelitian adalah segala 

sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya”. 

Variabel memberikan informasi dalam pemecahan masalah penelitian. Dalam 

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

3.3.1 Variabel Independen 

Variabel independen disebut juga sebagai variabel bebas. Sugiyono (2013: 

64) mengemukakan bahwa “variabel independen merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

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

model pembelajaran TPS.  
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3.3.2 Variabel Dependen 

Variabel dependen disebut juga sebagai variabel terikat. Menurut 

Sugiyono (2013: 64), “variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau 

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

menjadi variabel dependen yaitu hasil belajar IPS materi Uang dan Pengelolaan 

Uang dalam Tema Permainan pada siswa kelas III.  

3.4 Data Hasil Penelitian 

 Data dalam penelitian ini meliputi daftar nama siswa kelas III SD Negeri 

Kaligiri 1 dan 2, daftar nilai tes awal, hasil belajar siswa kelas III SD Negeri 

Kaligiri 1 dan 2 pada materi Uang dan Pengelolaan Uang dalam Tema Permainan 

serta hasil pengamatan model pembelajaran dan psikomotor siswa. Adapun 

penjelasannya yaitu sebagai berikut: 

3.4.1 Daftar Nama Siswa Kelas III SD Negeri Kaligiri 1 dan 2 

Daftar nama siswa dibutuhkan dalam penelitian. Daftar nama siswa 

digunakan untuk mengetahui nama-nama anggota populasi dan sampel dalam 

penelitian.  

3.4.2 Daftar Nilai Tes Awal 

Kemampuan awal yang relatif sama antara kelas eksperimen dan kontrol 

merupakan salah satu syarat dilaksanakan penelitian eksperimen. Daftar nilai tes 

awal digunakan sebagai dasar penentuan kemampuan awal siswa pada kedua 

kelompok.  
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3.4.3 Hasil Belajar Siswa Kelas III SD Negeri Kaligiri 1 dan 2 pada Materi 

Uang dan Pengelolaan Uang dalam Tema Permainan 

Data hasil belajar siswa dalam penelitian ini merupakan gabungan dari 

nilai tes (kognitif), dan tugas (psikomotor) pada mata pelajaran IPS materi Uang 

dan Pengelolaan Uang dalam Tema Permainan. Hasil belajar digunakan untuk 

mengetahui keefektifan model think pair share pada kelas eksperimen dan model 

konvensional pada kelas kontrol. Kedua kelompok data tersebut kemudian 

dibandingkan. Perbandingan kedua kelompok data tersebut akan digunakan untuk 

menguji hipotesis ada atau tidaknya perbedaan hasil belajar antara kelas 

eksperimen dan kontrol. 

3.4.4 Hasil Pengamatan Model Pembelajaran 

Pengamatan model pembelajaran diamati selama proses pembelajaran IPS 

materi Uang dan Pengelolaan Uang dalam Tema Permainan di kedua kelas, yakni 

kelas eksperimen dan kontrol. Data Pengamatan model pembelajaran ini 

digunakan untuk mengetahui ada atau tidakperbedaan kegiatan  belajar antara 

kelas eksperimen yang menggunakan model think pair share dan kelas kontrol 

yang menggunakan model konvensional. 

3.5  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

teknik dokumentasi, wawancara, observasi, dan tes.  

3.5.1 Dokumentasi 

Menurut Sugiyono (2013: 326), “dokumentasi merupakan catatan 

peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau 



58 
 

 
 

karya-karya monumental dari seseorang”. Dokumen digunakan untuk 

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

relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, dan data penelitian yang 

relevan. Dokumentasi dalam penelitian berupa daftar nama siswa, daftar nilai 

hasil belajar siswa, silabus mata pelajaran IPS, Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), foto-foto, dan video proses pembelajaran. 

3.5.2 Wawancara 

Menurut Sugiyono (2013: 188), “wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti akan melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti akan 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah 

respondennya sedikit”. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur dan tidak 

terstruktur. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara tidak 

terstuktur. Sugiyono (2013:191) menyatakan “wawancara tidak terstruktur,  adalah 

wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara 

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

Wawancara ini dilakukan pada saat studi pendahuluan. Melalui wawancara tidak 

terstruktur peneliti mendapatkan berbagai informasi tentang pembelajaran IPS di 

kelas III yang selama ini berlangsung di SD Negeri Kaligiri 1 dan 2, sehingga 

dapat menentukan permasalahan atau variabel yang harus diteliti. 

3.5.3 Observasi 

“Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek 

penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan” (Riduwan 2010: 76). 
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Hadi (1986) dalam Sugiyono (2013: 196) mengatakan “observasi merupakan 

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

biologis dan psikologis”. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan observasi 

nonpartisipan, karena peneliti tidak terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang 

yang sedang diamati dan hanya sebagai pengamat (Sugiyono, 2013: 197).  Dalam 

penelitian ini, observasi dilakukan untuk mengamati langkah-langkah model 

pembelajaran kooperatif TPS dalam pembelajaran IPS materi  Uang dan 

Pengelolaan Uang dalam Tema Permainan.  

3.5.4 Tes 

Riduwan (2010: 76) menyatakan “tes sebagai instrumen pengumpul data 

adalah serangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur 

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

atau kelompok”. Tes digunakan dengan tujuan untuk mengukur daya serap siswa 

pada materi pembelajaran. Dalam penelitian ini tes berfungsi untuk mengukur 

hasil belajar IPS materi Uang dan Pengelolaan Uang dalam Tema Permainan 

kedua kelas setelah memperoleh perlakuan. Bentuk tes yang digunakan yaitu 

pilihan ganda sebanyak 25 soal yang terdiri atas empat alternatif jawaban dan 

masing-masing soal hanya mempunyai poin 1 jika jawabannya benar dan poin 0 

jika jawaban salah. Alasan memilih bentuk soal pilihan ganda, yaitu karena 

keunggulannya yang  dapat  diskor dengan mudah, cepat, dan objektif, serta dapat 

mencakup materi yang luas. Teknik tes dilaksanakan dalam dua tahap yaitu tes 

awal dan akhir. Tes awal  dilaksanakan untuk mengetahui rata-rata nilai kedua 

kelas guna memastikan kemampuan awal sebelum dilakukan penelitian. Tes akhir 
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dilaksanakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan hasil belajar kelas 

eksperimen dan kontrol. 

3.6 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel penelitian 

(Riduwan, 2012: 78). Dalam sebuah penelitian tentunya membutuhkan instrumen 

penelitian, begitu juga dengan penelitian ini. Instrumen pada penelitian ini 

disesuaikan dengan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti. Dalam 

penelitian ini instrumen yang digunakan berupa pedoman wawancara, lembar 

observasi, dan soal-soal tes. 

3.6.1 Pedoman Wawancara 

 Pedoman wawancara  yang digunakan sebagai instrumen penelitian 

berbentuk pedoman wawancara tidak terstruktur. Pedoman wawancara tidak 

terstruktur ini digunakan untuk mendapatkan informasi awal tentang berbagai 

permasalahan yang ada, sehingga peneliti dapat menentukan secara pasti 

permasalahan apa yang akan diteliti.Pedoman wawancara terdapat dapat dilihat 

pada lampiran 21. 

3.6.2 Lembar Observasi (Pengamatan) 

Dalam penelitian ini, pengamatan pelaksanaan model dilakukan di kedua 

kelas, yakni kelas eksperimen dan kontrol. Di kelas eksperimen menggunakan 

lembar pengamatan pelaksanaan model think pair share, sedangkan di kelas 

kontrol menggunakan lembar pengamatan pelaksanaan model konvensional. 

Adapun rekapitulasi hasil pengamatan penerapan model think pair share di kelas 
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eksperimen dan model konvensional di kelas kontrol dapat dilihat pada lampiran 

37 dan 38.  

3.6.3 Soal-soal Tes 

Soal-soal tes yang digunakan dalam penelitian ini tes tertulis untuk 

mengukur ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. 

3.6.3.1 Tes pada Ranah Kognitif 

Soal-soal yang digunakan untuk mengukur ranah kognitif berbentuk 

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

karena keunggulannya yang dapat diskor dengan mudah, cepat, dan objektif serta 

dapat mencangkup ruang lingkup materi yang luas. 

Pembuatan soal-soal pilihan ganda didasarkan pada kompetensi dasar yang 

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

dibuat disesuaikan dengan silabus utuh dan silabus pembelajaran IPS kelas III 

pada materi Uang dan Pengelolaan Uang dalam Tema Permaianan. Untuk silabus 

utuh dan pengembangan dapat dilihat di lampiran 6, 7, dan 8. 

Jumlah soal yang digunakan ujicoba yaitu 50 butir soal. Adapun kisi-kisi 

soaluji coba dapat dilihat pada lampiran 22. Sebelum diujicobakan kepada siswa 

kelas III di SD Negeri Sridadi 1, soal ditelaah terlebih dahulu oleh tim ahli untuk 

diuji validitas logisnya. Setelah tim ahli memberikan saran dan perbaikan serta 

rekomendasi mengenai kelayakannya, peneliti melakukan uji coba soal kepada 

siswa kelas III SD Negeri Sridadi 1. Setelah data hasil uji coba diperoleh, 

kemudian dilaksanakan uji prasyarat instrumen dan analisis butir soal. Adapun 

analisis butir soal dapat dilihat pada lampiran 26. 
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3.6.3.1.1 Pengujian  Validitas  

Menurut Arikunto (2013: 80), “validitas sebuah tes dapat diketahui dari 

hasil uji pemikiran dan pengalaman”. Hal yang pertama dilakukan yakni uji 

validitas logis dan hal yang kedua diperoleh validitas empiris”. Validitas logis 

yang akan memberitahu hasil pemikiran yang dilakukan apakah sesuai dengan 

kaidah penyusunan alat tes, kemudian diuji validitas empirisnya untuk 

memberitahu hasil pengujian alat tes berdasarkan pengalaman di lapangan berupa 

uji coba instrumen. Pengertian validitas logis dan empiris yaitu sebagai berikut:  

(1) Validitas Logis (Logical Validity) 

Menurut Arikunto (2013: 80), “validitas logis untuk sebuah instrumen 

evaluasi menunjuk pada kondisi bagi instrumen yang memenuhi persyaratan valid 

berdasarkan penalaran”. Pengujian validitas logis dilakukan dengan cara menilai 

kesesuaian butir-butir soal dengan kriteria dan kisi-kisi soal yang telah dibuat 

berdasarkan silabus oleh penilai ahli. Pengujian validitas logis akan dilakukan 

oleh dua penilai, ahli yaitu dosen pembimbing, yaitu bapak Drs. Teguh 

Supriyanto, M.Pd. dan guru kelas III SD Negeri Kaligiri 2Kabupaten Brebes, 

yaitu ibu Supriyatun, S.Pd.SD. Adapun lembar telaah validitas logis dari para ahli 

selengkapnya ada pada lampiran23 dan 24. 

(2) Validitas Empiris (Empirical Validity) 

Arikunto (2013: 81) menyatakan bahwa sebuah instrumen memiliki 

validitas empiris apabila sudah diuji dari pengalaman. Untuk mengetahui 

validitasnya, peneliti kemudian melakukan uji coba instrumen. Instrumen diujikan 

kepada responden yang bukan responden sesungguhnya, yaitu  responden kelas III 
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SD Negeri Sridadi 1 Kabupaten Brebes,dengan alasan siswa kelas III SD Sriadadi 

1 usianya relatif sama dengan siswa di SD kaligiri 1 dan 2dan belum diajarkan 

materi yang akan dieksperimenkan (belum ada pengaruh guru kelas) jadi 

kemampuannya akan relatif sama. Selanjutnya, peneliti mengumpulkan data hasil 

uji coba dan menganalisisnya dengan  mengorelasikan antarskor item instrumen 

menggunakan rumus pearson product moment  (Riduwan, 2010: 98). 

Untuk mempermudah penghitungan tanpa mempengaruhi hasil, peneliti 

menggunakan bantuan program SPSS versi 20. Untuk mencari validitas dalam 

SPSS 20 ini menggunakan  menu  Analyze – Correlate – Bivarate. Pengambilan 

keputusan pada uji validitas dilakukan dengan batasan rtabel dengan  signifikansi 

0,05 (Priyatno, 2010: 94). Jika nilai korelasi lebih besar dari pada nilai rtabel, maka 

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

valid. Adapun  rekap data hasil penghitungan SPSS 20 dapat dilihat pada Tabel 

3.2. 

Tabel 3.2 Rekapitulasi Uji Validitas Soal Uji Coba dengan r tabel = 0, 396 

Taraf Signifikansi 0,05 dan n = 25 

Nomor 
Item 

Pearson 
Correlations 

(r11) 
Validitas Nomor 

Item 

Pearson 
Correlations 

(r11) 
Validitas 

1 0,595 Valid 26 0,371 Tidak Valid 
2 0,782 Valid 27 0,472 Valid 
3 -0,042 Tidak Valid 28 0,782 Valid 
4 0,499 Valid 29 0,276 Tidak Valid 
5 0,430 Valid 30 0,525 Valid 
6 .b Tidak Valid 31 0,734 Valid 
7 0,453 Valid 32 0,643 Valid 
8 0,782 Valid 33 0,129 Tidak Valid 
9 0,561 Valid 34 0,390 Tidak Valid 

10 0,782 Valid 35 0,104 Tidak Valid 
11 0,588 Valid 36 0,677 Valid 
12 0,503 Valid 37 0,558 Valid 
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Nomor 
Item 

Pearson 
Correlations 

(r11) 
Validitas Nomor 

Item 

Pearson 
Correlations 

(r11) 
Validitas 

13 0,415 Valid 38 0,441 Valid 
14 0,521 Valid 39 0,558 Valid 
15 0,368 Tidak Valid 40 0,514 Valid 
16 0,696 Valid 41 0,595 Valid 
17 0,782 Valid 42 0,439 Valid 
18 0,782 Valid 43 -0,042 Tidak Valid 
19 -0,198 Tidak Valid 44 0,499 Valid 
20 0,313 Tidak Valid 45 0,430 Valid 
21 0,782 Valid 46 b Tidak Valid 
22 0,782 Valid 47 0,453 Valid 
23 0,439 Valid 48 -0,332 Tidak Valid 
24 -0,139 Tidak Valid 49 0,561 Valid 
25 0,247 Tidak Valid 50 0,782 Valid 
      

 

 Berdasarkan 50 data hasil uji coba , dilakukan uji  validitassoal 

menggunakan program SPSS 20, dan  diperoleh 35 butir soal yang valid dan 15 

butir soal yang tidak. Butir soal yang valid yaitu nomor 1, 2, 4, 5,  7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 22,  23, 27, 28, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 

45, 47, 49, dan 50. Pengujian validitas selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 

27. 

3.6.3.1.2 Pengujian  Reliabilitas 

Menurut Arikunto (2013: 100), reliabilitas adalah keajegan atau 

konsistensi dari sebuah instrumen. Suatu tes memiliki reliabilitas tinggi apabila 

ketika tes tersebut diujikan kembali akan mempunyai hasil yang sama atau 

konsisten. Pengujian reliabilitas didasarkan atas data uji coba instrumen yang 

dilakukan pada kelas III SD Negeri Sridadi 1. Tujuan pengujian reliabilitas suatu 

instrumen yaitu untuk mengukur konsistensi instrumen penelitian, sehingga dapat 

dipercaya untuk digunakan. Pengujian reliabilitas menggunakan alat tes yang 

berupa soal pilihan ganda dengan empat pilihan jawaban. 
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Berdasarkan hasil pengujian  validitas, diperoleh  soal  yang valid 

sebanyak 35 butir. Seluruh butir soal yang valid tersebut kemudian diuji  

reliabilitasnya dengan menggunakan reliability analysis. Untuk dapat mengetahui 

reliabilitas tiap butir soal, peneliti menggunakan cronbach’s alpha pada SPSS 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 yang disajikan pada tabel 3.3 dan untuk hasil selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran 28. 

Tabel 3.3 Hasil Uji Reliabilitas 

 

.    

 

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

0,942. Mengacu pada pendapat Sekaran, nilai reliabilitas pada tabel lebih dari 0,8.  

berarti tingkat keajegan soal tersebut bernilai baik. (Priyatno, 2010: 96) 

3.6.3.1.3 Taraf Kesukaran  

Arikunto (2013: 223) menjelaskan bahwa “bilangan yang menunjukkan 

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

Simbol indeks kesukaran yaitu P, dengan rentang nilainya yaitu 0,00 sampai 

dengan 1,0. Berdasarkan pendapat Arikunto (2013: 223), nilai P didapatkan dari 

rumus berikut: 

P   

Cronbach's Alpha N of Items 

,942 35 
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Keterangan:  

P  = indeks kesukaran  

B  = banyak siswa yang menjawab soal itu dengan benar 

JS = jumlah seluruh siswa peserta tes  

Setelah didapatkan besarnya nilai P, keputusan taraf kesukaran soal dapat 

diketahui melalui klasifikasi berikut:   

P = 1,00 – 0,30 : soal sukar 

P = 0,31 – 0,70 : soal sedang  

P= 0,71 – 1,00 : soal mudah 

(Arikunto, 2013: 225).  

Pengujian tingkat kesukaran dilakukan dengan membandingkan 

banyaknya jumlah siswa yang menjawab soal benar pada setiap butir soal 

dibanding dengan jumlah peserta tes. Instrumen soal yang akan digunakan dalam 

penelitian ini harus memenuhi kriteria kesukaran soal yang ditentukan, yaitu soal 

mudah, sedang, dan sukar. Berdasarkan hasil penghitungan manual diperoleh data 

sebagai berikut: 

Tabel 3.4 Analisis Tingkat Kesukaran Soal 

Kriteria Nomor Soal 

Mudah 1,5, 7, 11, 12, 27, 30, 31, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 44, dan 47 

Sedang 2, 4, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 
28, 32, 36, 45, 49, dan 50 

Sukar 14 
  
 Berdasarkan Tabel 3.4tersebut, soal yang valid dan reliabel dengan tingkat 

kesukaran ‘mudah’ yaitu  nomor 1,5, 7, 11, 12, 27, 30, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
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44, dan 47, ‘sedang’ yaitu  nomor 2, 4, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 28, 32, 

36, 45, 49, 50serta  ‘sukar’ yaitu nomor 14. Untuk hasil pengujian tingkat 

kesukaran soal selengkapnya terdapat pada lampiran29. 

3.6.3.1.4 Analisis Daya Beda 

Menurut Arikunto (2013: 226), “daya pembeda soal adalah  kemampuan 

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

dengan siswa yang bodoh”. Besarnya daya pembeda yaitu indeks diskriminasi 

dengan simbol D. Untuk menentukan besarnya D, dapat menggunakan rumus 

berikut:  

D = -  = -  

Keterangan : 

D : daya pembeda soal 

 : banyaknya peserta kelompok atas 

 : banyaknya peserta kelompok bawah 

 : banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal dengan benar 

BB : banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal dengan benar. 

PA : proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar (ingat, P sebagai 

indeks kesukaran) 

 : proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

(Arikunto, 2013: 228-9) 

Setelah mendapatkan besarnya D, keputusan daya pembeda soal dapat 

diketahui melalui klasifikasi daya pembeda berikut: 
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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 2013: 232).  

Sebelum menganalisis daya beda soal, terlebih dahulu kelompok siswa 

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

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

jumlah jawaban benar pada kelompok atas dibanding 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 secara manual, 

diperoleh data dari 35 soal yang valid dan reliabel, terdapat  11 soal yang baik 

sekali, 8 soal yang baik, 11  soal yang cukup,  dan 5 soal yang jelek. Soal yang 

mempunyai kriteria baik sekali  yaitu nomor2, 8, 10, 16, 17, 18, 21, 22, 28, 42, 

dan 50. Soal yang mempunyai kriteria baik yaitu nomor 9, 23, 30, 32, 36, 37, 39, 

dan 49. Soal yang mempunyai kriteria cukup yaitu nomor 1, 4, 11, 12, 13, 27, 31, 

38, 40, 44, dan 45. Soal yang mempunyai kriteria jelek yaitu nomor 5, 7, 14, 41, 

dan 47. 

Tabel berikut merupakan data hasil penghitungan daya beda soal secara 

manual, untuk data yang lebih lengkap terdapat pada lampiran 30. 
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Tabel 3.5 Hasil Pengujian Daya Pembeda Soal 
 

No No 
Soal D Kiteria  No No 

Soal D Kriteria 

1 1 0,28 Cukup  19 27 0,34  Cukup  
2 2 0,75 Baik sekali  20 28 0,75 Baik sekali 
3 4 0,28 Cukup  21 30 0,42 Baik 
4 5 0,08  Jelek   22 31 0,25 Cukup 
5 7 0,08  Jelek   23 32 0,67 Baik 
6 8 0,75 Baik sekali  24 36 0,67 Baik 
7 9 O,43 Baik  25 37 0,42 Baik 
8 10 0,75 Baik sekali  26 38 0,34 Cukup 
9 11 0,25 Cukup   27 39 0,42 Baik 
10 12 0,34 Cukup   28 40 0,25 Cukup 
11 13 0,36 Cukup   29 41 0,17 Jelek  
12 14 -0,25 Jelek   30 42 0,75 Baik sekali  
13 16 0,75 Baik sekali  31 44 0,28 Cukup 
14 17 O,75 Baik sekali  32 45 0,37 Cukup 
15 18 0,75 Baik sekali  33 47 0,96 Mudah  
16 21 0,75 Baik sekali  34 49 0,64 Sedang 
17 22 0,75 Baik sekali  35 50 0,64 Sedang 
18 23 0,44 Baik 

Berdasarkan serangkaian pengujian pada soal uji coba, diperoleh 25 soal 

yang telah memenuhi syarat instrumen penelitian yang dijadikan soal tes awal dan 

akhir di kedua kelas. Tes awal dilaksanakan sebelum pembelajaran IPS materi 

Uang dan Pengelolaan Uang dalam Tema Permainan. Tes akhir dilakukan setelah 

materi pelajaran telah selesai disampaikan. Adapun kisi-kisi dan soal-soal yang 

digunakan untuk tes awal dan akhir dapat dilihat pada lampiran 32 dan 33. 

3.6.3.2Angket  

Angket digunakan untuk mengukur ranah afektif siswa. Angket yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu skala likert. “Skala likertdigunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang 

kejadian atau gejala sosial” (Riduwan, 2010: 87).  Menurut Poerwanti,dkk (2008: 

4-27-8), langkah-langkah dalam menyusun skala likert antara lain adalah: (1) 

Memilih variabel afektif yang akan diukur; (2) Membuat beberapa pernyataan 
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tentang variabel afektif yangdimaksudkan; (3) Mengklasifikasikan pernyataan 

positif atau negatif; (4)  Menentukan jumlah gradual dan frase atau angka yang 

dapat menjadi alternatif  pilihan; dan  (5) Menyusun pernyataan dan pilihan 

jawaban menjadi sebuah alat penilaian. 

Dalam penelitian ini menggunakan angket  yang berupa 10 pernyataan 

yang dijawab oleh siswa. Adapun angket  ini dapat dilihat pada lampiran 11. 

Sebelum melakukan penelitian skala sikap ini ditelaah terlebih dahulu oleh tim 

ahli untuk diuji validitas logisnya. Adapun lembar telaah validitas logis dari para 

ahli selengkapnya pada lampiran 12 dan 13. Setelah tim ahli memberikan saran 

dan perbaikan serta rekomendasi mengenai kelayakannya, peneliti melakukan 

penelitian kepada siswa kelas III SD Negeri Kaligiri 1 dan 2.  

3.6.3.3 Tes pada Ranah Psikomotor  

Tes yang digunakan untuk mengukur ranah psikomotor siswa terdiri  

dari 3 tugas yang harus dikerjakan oleh siswa. Adapun rubrik penilaian 

psikomotor ini dapat dilihat pada lampiran 16. Sebelum melakukan penelitian 

rubrik  ini ditelaah terlebih dahulu oleh tim ahli untuk diuji validitas logisnya. 

Adapun lembar telaah validitas logis dari para ahli selengkapnya pada lampiran 

17 dan 18. Setelah tim ahli memberikan saran dan perbaikan serta rekomendasi 

mengenai kelayakannya, peneliti melakukan penelitian kepada siswa kelas III SD 

Negeri Kaligiri 1 dan 2. 

3.6.4 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran merupakan perencanaan pembelajaran 



71 
 

 
 

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

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

dan soal evaluasi yang diberikan kepada siswa di akhir pembelajaran. Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran terdapat pada lampiran 9 dan 10. 

 3.7 Teknik  Analisis Data 

Teknik  analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis 

deskriptif dan analisis statistik data hasil penelitian. Berikut ini akan dijelaskan 

tentang teknik analisis data. 

3.7.1 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 

analisis data kuantitatif. Menurut Sugiyono  (2011: 23), “data kuantitatif adalah  

data yang berbentuk angka”. Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa data 

hasil tes awal, dan hasil tes akhir IPS di kedua kelas, yakni kelas eksperimen dan 

kontrol. 

3.7.2 Analisis Statistik Data  

Sugiyono (2013: 199) mengemukakan “teknik analisis data dalam 

penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Terdapat dua macam statistik yang 

digunakan untuk analisis data penelitian, yaitu statistik deskriptif dan 
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inferensial”.Dalam penelitian ini menggunakan statistik inferensial, karena 

penelitian yang diterapkan pada sampel akan diberlakukan pada populasi. 

Statistik inferensial dibagi menjadi dua macam, yakni statistik parameteris 

dan nonparametris. Sebelum menentukan uji statistik inferensial, peneliti terlebih 

dahulu melakukan uji prasyarat analisis berupa uji normalitas dan homogenitas. 

Penjelasan mengenai uji normalitas, homogenitas, dan analisis akhir yaitu sebagai 

berikut: 

3.7.2.1 Uji Normalitas 

Pengujian normalitas bertujuan untuk mengetahui jenis statistik yang akan 

digunakan. Jika persebarannya merata, maka data tersebut berdistribusi normal 

dan analisis pengujian menggunakan statistik parametris dengan uji t dua sampel 

tidak berkorelasi. Jika data berdistribusi tidak normal, maka pengujian analisisnya 

menggunakan rumus U Mann Whitney.  Uji normalitas data pada penelitian ini 

menggunakan uji Lilliefors pada kolom Kolmogorov-Smirnov dengan kriteria 

pengambilan keputusan dan penarikan simpulan diambil pada taraf signifikansi 

5%. Apabila nilainya ≥0,05,  maka distribusi data dinyatakan normal, namun 

apabila nilainya ≤0,05,  maka diinterpretasikan sebagai tidak normal (Priyatno, 

2010: 71). Dalam penelitian ini, penghitungan uji normalitas data menggunakan 

program SPSS versi 20. 

3.7.2.2 Uji Homogenitas 

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

dengan uji t, harus dilakukan uji homogenitas. Pada dasarnya uji homogenitas 

dilakukan untuk menyelidiki terpenuhi tidaknya sifat homogen pada variasi 
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antarkelompok. Lebih lanjut, Priyatno (2010: 76) mengemukakan bahwa “uji 

homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varians populasi data 

adalah sama atau tidak”. Uji homogenitas yang peneliti gunakan yaitu dengan 

metode independent samples t test dengan pengambilan keputusan dan penarikan 

simpulan diambil pada taraf signifikansi 5%.Apabila signifikansinya lebih dari 

0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variansnya sama (homogen), namun apabila 

signifikansinya kurang dari 0,05 maka variannyaberbeda (tidak 

homogen)(Priyatno 2010: 35). Nilai homogenitas ditunjukkan melalui 

penghitungan dengan taraf kesalahan 5%. Jika nilai signifikansilebih besar dari 

0,05, maka datanya homogen. Pengujian homogenitas dilakukan dengan program 

SPSS versi 20. 

3.7.2.3 Analisis Akhir (Pengujian Hipotesis) 

Analisis akhir ini dilaksanakan saat semua data di lapangan telah 

terkumpul. Analisis akhir yang dilakukan yaitu analisis hasil belajar yang diuji 

secara empiris dan statistik. Pada analisis akhir secara statistik, jika pengujian 

normalitas menyatakan data berdistribusi normal, maka analisis hasil belajar 

menggunakan statistik parametris menerapkan rumus independent samples t-test 

yang penghitungannya dapat dilakukan dengan program SPSS versi 20. Rumus 

tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

Keterangan:   

n1 dan n2 = jumlah sampel  
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 = rata – rata kelas eksperimen  

 = rata – rata kelas kontrol  

S1  = standar deviasi kelas eksperimen  

S2  = standar deviasi kelas kontrol  

 = varians kelas eksperimen  

 = varians kelas kontrol  

(Sugiyono, 2011: 122). 

Pengujian hipotesis dibantu dengan SPSS versi 20, dengan menggunakan 

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

mengetahui apakah Ho diterima atau ditolak, yaitu dengan melihat nilai t dalam 

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

Jika didapatkan nilaithitunglebih besar daripada ttabel, maka dapat disimpulkan  

bahwa Ho ditolak. Pengambilan keputusan bisa juga dilihat dari nilai 

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

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

2010: 36). Ketentuan tersebut digunakan untuk menguji hipotesis dengan uji dua 

pihak (two tailed).  

Apabila pengujian normalitas menyatakan data berdistribusi tidak normal, 

maka analisis akhirnya menggunakan statistik nonparametris.Untuk pengujian 

hipotesis menggunakan U Mann Whitney, menu yang dipilih yaitu Analyze – 

Nonparametrics Tests – 2 Independent Samples. Untuk mengetahui apakah Ho 

diterima atau ditolak yaitu dengan melihat nilai pada kolom Asymp. Sig. (2-

tailed).Ketentuan dalam  uji U Mann Whitney yaitu apabila Uhitung  kurang dari 
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Utabel atau nilai signifikansi  kurang dari 0,05, maka Ho ditolak. Sebaliknya, 

apabila Uhitung lebih dari atau sama dengan Utabel atau nilai signifikansi lebih dari 

atau sama dengan 0,05, maka Ho diterima. 

Menurut Sugiyono (2013: 118), analisis akhir secara empiris 

menggunakan rumus: 

   

Dimana:  

O1 = rata-rata nilai hasil tes awal kelas eksperimen 

O2 = rata-rata nilai hasil tes awal kelas kontrol  

O3 = rata-rata nilai hasil tes akhir kelas eksperimen 

O4 = rata-rata nilai hasil tes akhir kelas kontrol 

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

menggunakan uji pihak kanan (Sugiyono, 2013: 219). Untuk melakukan uji pihak 

kanan, harus mencari thitung terlebih dulu, kemudian dibandingkan dengan ttabel. 

Jika menggunakan SPSS, maka menggunakan pengujian one sample t test. 

Langkah-langkahnya yaitu Analyze-Compare Means- One Sample t Test.  

Berdasarkan pengujian menggunakan uji t ini akan diketahui perbedaan rata-rata 

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

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

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

daripada kelas kontrol. Jika-thitung< –ttabel dan thitung> ttabel, makaHo ditolak, artinya 

hasil belajar IPS materi Uang dan Pengelolaan Uang dalam Tema Permainan pada 

siswa kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol.

(O2-O1) - (O4-O3) 



 
 

 
 

 

  

BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Bagian  ini membahas pelaksanaan pembelajaran, analisis deskriptif data 

penelitian, analisis statistik data hasil penelitian, dan pembahasan. 

4.1 Hasil Penelitian 

Pada bagian ini akan dipaparkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, 

baik di kelas eksperimen maupun kontrol.  

4.1.1 Deskripsi Pelaksanaan Pembelajaran 

Kegiatan penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan bulan 

April 2015 di SD Negeri Kaligiri 1 dan 2 Kabupaten Brebes tahun pelajaran 

2014/2015. Kelas yang digunakan sebagai objek penelitian yaitu kelas III. Rincian 

pelaksanaan penelitian di kelas eksperimen dan kontrol dapat dilihat pada 

pedoman pelaksanaan penelitian di lampiran 5. 

Kegiatan pembelajaran dilakukan selama tiga kali pertemuan pada kelas 

eksperimen dan kontrol. Kedua kelas tersebut mendapatkan perlakuan yang sama 

yaitu tes awal, pembelajaran, dan tes akhir. Perbedaannya terdapat pada model 

yang digunakan saat pembelajaran. Model pembelajaran yang diterapkan di kelas 

eksperimen yaitu pembelajaran kooperatif think pair share, sedangkan model 

pembelajaran konvensional diterapkan di kelaskontrol. Berikut merupakan 

gambaran umum pelaksanaan penelitian.  
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4.1.1.1 Kelas Eksperimen 

Pembelajaran IPS materi Uang dan Pengelolaan Uang dalam tema 

Permainan di kelas eksperimen  dilaksanakan pada tanggal 17, 23 dan 31 

Maret2015 dimulai pukul 07.15-09.00 WIB.Pada kegiatan awal, guru 

mengucapkan salam dan menyuruh ketua kelas untuk memimpin doa. 

Selanjutnya, guru menyuruh siswa merapikan tempat duduk, menyiapkan alat 

tulis, dan mengecek kehadiran siswa. Guru melakukan  apersepsi, 

menyampaiakan tujuan pembelajaran, dan menyampaikan materi Uang dan 

Pengelolaan Uang dalam Tema Permainan yang akan diajarkan. 

Kegiatan inti di kelas eksperimen dibagi menjadi tiga kegiatan, yaitu 

eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Pada kegiatan eksplorasi, guru menggali 

pengetahuan siswa tentang materi Uang dan Pengelolaan Uang dalam Tema 

Permainan. Kegiatan elaborasi di kelas eksperimen dibagi menjadi tiga tahap, 

yaitu tahap think (berpikir), pair (berpasangan), dan share (berbagi). Pada tahap 

think, guru memberikan permasalahan kepada siswa dan menyuruh siswa untuk 

menyelesaikan permasalahan secara individu. Siswa diberi kesempatan untuk 

membaca buku yang relevan dan menuliskan jawaban dari permasalahan yang 

diberikan. Pada tahap pair, siswa berpasangan dengan teman sebangku untuk 

mendiskusikan hasil pemikirannya dengan pasangannya dan menyatukan atau 

memperdalam makna jawaban. Kemudian, jawaban yang telah disepakati bersama 

dengan pasangannya ditulis di lembar kerja berpasangan. Pada tahap share, siswa 

bersama pasangannya maju mempresentasikan jawabannya dan pasangan yang 

lain disuruh untuk menanggapi jawaban. 
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Pada kegiatan konfirmasi, guru bersama siswa mengoreksi dan 

mengevaluasi hasil diskusi pasangan yang baru dipresentasikan. Guru 

memberikan pujian atau penghargaan kepada pasangan yang maju 

mempresentasikan jawaban dan pasangan yang telah menanggapi jawaban 

pasangan lain. Pada kegiatan penutup, guru menyuruh salah satu siswa untuk 

menyimpulkan materi pelajaran. Setelah itu siswa dengan bimbingan guru  

menyimpulkan materi pelajaran dan dilanjutkan dengan evaluasi. Kemudian, guru 

memberikan tindak lanjut kepada siswa, memotivasi siswa untuk terus belajar, 

dan mengucapkan salam.  

Guru mengadakan penilaian pada ranah kognitif, afektif dan psikomotor 

siswa. Hasil belajar siswa pada ranah kognitif diperoleh rata-rata nilai sebesar 88. 

Berdasarkan hasil tes akhir pada mata materi Uang dan Pengelolaan Uang dalam 

Tema Permainan menunjukan bahwa nilai yang diperoleh siswa sudah mencapai 

batas KKM yaitu  ≥ 67. Penilaian afektif dilakukan dengan cara menyebarkan 

angket. Angket yang berisi 10 pernyataan diisi sesuai dengan pendapat masing-

masing siswa. Berdasarkan hasil angket tersebut, dapat diketahui bahwa siswa 

yang memperoleh nilai “sangat baik”yaitu 6 siswa dan yang memperoleh nilai 

dengan kategori “baik” ada 26 siswa. Untuk hasil nilai afektif siswa dapat dilihat 

pada lampiran 14. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar siswa pada ranah afektif  sudah mencapai kriteria ketuntasan minimal yaitu 

≥ 67. Penilaian psikomotor siswa dilakukan dengan cara memberikan tugas yang 

harus diselesaikan oleh siswa. Penilaian psikomotor dilakukan dengan rubrik. 

Berdasarkan rubrik penilaian diperoleh rata-rata akhir sebesar 82,29, sehingga 
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dapat disimpulkan bahwa siswa dapat melakukan tugas dengan baik. Daftar nilai 

psikomotor siswa dapat dilihat pada lampiran 19.Berdasarkan nilai pada ranah 

kognitif, afektif dan psikomotor pada kelas eksperimen dapat disimpulkan bahwa 

siswa sudah mencapai batas KKM yaitu ≥ 67. 

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai guru, peneliti menggunakan 

lembar APKG I dan IIyang bertujuan untuk mengamati apakah guru sudah 

merancang dan melaksanakan pembelajaran dengan baik.Pengamatan dilakukan 

oleh guru kelas. Berdasarkan  APKG I diperoleh nilai 96,88 sedangkan rata-rata 

persentase APKG II sebesar 84,17%. Untuk hasil pengamatan dengan APKG 1 

dan II dapat dilihat pada lampiran 39 dan 40. 

4.1.1.2 Kelas Kontrol  

Pembelajaran IPS materi Uang dan Pengelolaan Uang dalam Tema 

Permainan di kelas kontrol dilaksanakan pada tanggal 18 Maret, 25 Maret dan 1 

April 2015 dimulai pukul 07.15-09.00 WIB. Kegiatan pembelajaran terdiri dari 

kegiatan awal, inti, dan penutup. Pada kegiatan awal, guru mengucapkan salam 

dan menyuruh ketua kelas untuk memimpin doa. Selanjutnya, guru menyuruh 

siswa merapikan tempat duduk, menyiapkan alat tulis, dan mengecek kehadiran 

siswa. Guru memberikan apersepsi mengajukan pertanyaan terkait dengan materi 

Uang dan Pengelolaan Uang dalam Tema Permainan dilanjutkan dengan 

penyampaian tujuan pembelajaran. 

Kegiatan inti pembelajaran IPS materi Uang dan Pengelolaan Uang dalam 

Tema Permainan di kelas kontrol dibagi menjadi tiga kegiatan, yaitu kegiatan 

eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Pada kegiatan eksplorasi guru menjelaskan 
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materi tentang Uang dan Pengelolaan Uang dalam Tema Permainan dengan 

bantuan media berupa gambar kegiatan jual beli dengan barang dan uang, jenis 

uang kartal dan giral. Pada kegiatan elaborasi, siswa mengerjakan lembar kerja 

siswa (LKS) secara individu dan guru membimbing siswa yang membutuhkan 

bantuan dalam mengerjakan LKS. Pada kegiatan konfirmasi, guru bersama siswa 

mengoreksi dan mengevaluasi jawaban LKS. Guru memberikan pujian atau 

penghargaan kepada siswa yang memperoleh nilai terbaik. Pada kegiatan penutup, 

siswa dibimbing oleh guru untuk menyimpulkan materi pelajaran yang telah 

dipelajari. Kemudian, guru memberikan soal evaluasi dengan jumlah soal 

sebanyak 10 butir soal. Selanjutnya, guru memberikan tindak lanjut, memotivasi 

siswa agar terus belajar, dan menutup pelajaran. 

Guru mengadakan penilaian pada ranah kognitif, afektif dan psikomotor 

siswa. Berdasarkan hasil tes akhir menunjukan bahwa nilai yang diperoleh siswa 

sudah mencapai batas KKM yaitu ≥ 67. Penilaian afektif dilakukan dengan cara 

menyebarkan angket. Angket yang berisi 10 pernyataan diisi sesuai dengan 

pendapat masing-masing siswa. Berdasarkan angket tersebut,  dapat diketahui 

bahwa siswa yang memperoleh nilai “sangat baik” yaitu5 siswa dan 28  siswa 

memperoleh nilai dengan kategori “baik”. Untuk hasil nilai afektif siswa dapat 

dilihat pada lampiran 15. Penilaian psikomotor siswa dilakukan dengan cara 

memberikan tugas yang harus diselesaikan oleh siswa. Penilaian psikomotor 

dilakukan dengan rubrik penilaian. Berdasarkan rubrik penilaian diperoleh rata-

rata akhir sebesar 79,54, sehingga dapat disimpulkan bahwa siswa dapat 

melakukan tugas dengan baik. Daftar nilai psikomotor siswa dapat dilihat pada 
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lampiran 20. Berdasarkan nilai pada ranah kognitif, afektif dan psikomotor pada 

kelas kontrol  dapat disimpulkan bahwa siswa sudah mencapai batas KKM yaitu ≥ 

67.  

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai guru, peneliti 

menggunakan lembar APKG I dan IIyang bertujuan untuk mengamati apakah 

guru sudah merancang dan melaksanakan pembelajaran dengan baik.Pengamatan 

dilakukan oleh guru kelas. Berdasarkan  APKG I diperoleh nilai 83,33  sedangkan 

rata-rata persentase APKG II sebesar 83,33%. Untuk hasil pengamatan dengan 

APKG 1 dan II dapat dilihat pada lampiran 41 dan 42. 

4.2 Analisis Deskriptif Data Penelitian 

Analisis deskriptif data hasil analisis penelitian yang diuraikan yaitu 

analisis deskriptif variabel. Ada dua variabel dalam penelitian ini, yaitu satu 

variabel independen dan satu variabel dependen.   

4.2.1 Analisis Deskriptif  Data Variabel Independen  

Variabel bebas dalam penelitian ini, yaitu model pembelajaran think pair 

share. Dalam pelaksanaannya, peneliti berperan sebagai guru. Dalam penelitian 

ini, peneliti menggunakan lembar pengamatan pelaksanaan model think pair share 

yang bertujuan untuk mengamati sesuai tidaknya pelaksanaan pembelajaran yang 

dilaksanakan peneliti dengan langkah-langkah model think pair share. 

Pengamatan dilakukan oleh guru kelas. Berdasarkan hasil pengamatan pada 

pertemuan pertama, kedua, dan ketiga, diperoleh rata-rata  sebesar 98,61%. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran di kelas eksperimen 

sudah melaksanakan model pembelajaran think pair share dengan runtut dan 
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sesuai dengan langkah-langkah model think pair share. 

4.2.2 Analisis Deskriptif  Data Variabel Dependen 

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

di kelas eksperimen maupun kontrol. Hasil belajar yang dimaksud yaitu nilai tes 

akhir IPS materi Uang dan Pengelolaan Uang dalam Tema Permainan. Deskripsi 

data juga dilengkapi dengan data sebelum penelitian dan hasil belajar siswa  yakni 

hasil tes awal yang dilakukan di kedua kelas untuk mengetahui kemampuan awal 

siswa dan hasil belajar yang terdiri dari ranah kognitif dan psikomotor siswa. 

4.2.2.1 Tes Awal  

 Tes awal bertujuan untuk mengetahui kemampuan awal siswa mengenai 

materi yang akan diajarkan. Selain itu, nilai tes awal juga digunakan untuk 

mengukur tingkat keefektifan model TPS pada analisis akhir secara empiris. 

Berikut merupakan deskripsi data nilai tes awal kelas eksperimen dan kontrol 

yang disajikan pada Tabel 4.1. 

 Tabel 4.1 Deskripsi Data Nilai Tes Awal  

No Kriteria Data 
Kelas 

Eksperimen Kontrol 
1 Jumlah siswa 32 33 
2 Rata-rata skor 53,88 55,19 
3 Median 56 56 
4 Modus 60,2 60,6 
5 Skor minimal 40 40 
6 Skor maksimal 68 68 
7 Rentang 29 29 
8 Varians 59,855 59,835 
9 Standar deviasi 7,737 7,735 

Berdasarkan tes awal yang dilaksanakan di kelas eksperimen dan kontrol 

diperoleh data seperti pada Tabel 4.1. Agar lebih memahami data, perlu distribusi 

frekuensi data. Distribusi frekuensi data merupakan pengelompokkan data ke 
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dalam beberapa kelas. Distribusi frekuensi nilai tes awal kelas eksperimen dan 

kontrol disajikan dalam Tabel 4.2 dan 4.3. Adapun data nilai tes awal 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 33 dan 34. 

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Nilai Tes Awal Kelas Eksperimen 
Nilai Interval f (frekuensi) 

40 - 44 5 
45 - 49 7 
50 - 54 3 
55 - 59 7 
60 - 64 8 
65 - 69 2 
Jumlah 32 

 
Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Nilai Tes Awal Kelas Kontrol 

Nilai Interval f (frekuensi) 
40 - 44 5 
45 - 49 4 
50 - 54 6 
55 - 59 7 
60 - 64 9 
65 - 69 2 
Jumlah 33 

 

4.2.2.2 Hasil Belajar Siswa 

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

belajar ketiga ranah tersebut diketahui dari nilai tes akhir, nilai psikomotor dan 

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

dilakukan untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami materi yang telah 

diajarkan oleh guru. Pengukuran ranah psikomotor dilaksanakan pada pertemuan 

ketiga, yang didapat dari ketrampilan siswa dalam mengurutkan uang.  
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Nilai tes akhir dan psikomotor selanjutnya digabungkan. Pembobotan 

untuk menggabungkan nilai tes akhir sebesar 60 dan psikomotor sebesar 40. 

Deskripsi data hasil belajar tersebut dapat dilihat pada Tabel  4.4 di bawah ini. 

Tabel 4.4 Deskripsi Data Hasil Belajar 

No Kriteria Data 
Kelas 

Eksperimen Kontrol 
1 Jumlah siswa 32 33 
2 Rata-rata skor 85,72 79,83 
3 Median 84,46 80,4 
4 Modus 87,98 79,7 
5 Skor minimal 75,60 73,2 
6 Skor maksimal 97,60 97,6 
7 Rentang 23 25,4 
8 Varians 40,37 30,217 
9 Standar deviasi 6,35414 5,49696 

 

Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Hasil Belajar  Siswa Kelas Eksperimen 

Nilai Interval f (frekuensi) 
75,60 – 78,60  6 
79,60 – 82,60 2 
83,60 – 86,60 8 
87,60 – 90,60 10 
91,60- 94,60  3 
95,60 – 98,60 3 

Jumlah 32 

 
 

Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Hasil Belajar  Siswa Kelas Kontrol 
 

Nilai Interval F (frekuensi) 
69,20 – 73,20 3 
74,20 – 78,20 11 
79,20 – 83,20 10 
84,20 – 88,20 6 
89,20 – 93,20 1 
94,20 98,20  2 

Jumlah  33 
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Berdasarkan Tabel 4.4, dapat dilihat bahwa rata-rata nilai gabungan tes 

akhir dan psikomotor kelas ekperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol. Rata-

rata nilai kelas eksperimen yaitu 85,72, sedangkan kelas kontrol hanya 79,83.  

4.3 Analisis Statistik Data Penelitian 

Data nilai hasil belajar siswa yang merupakan gabungan nilai hasil 

pengukuran  ranah kognitif dan psikomotor kemudian dianalisis secara statistik. 

Analisis statistik yang dilakukan meliputi prasyarat analisis yang meliputi uji 

normalitas dan  homogenitas data, serta uji hipotesis yang meliputi uji perbedaan 

dan keefektifan model. Berikut ini merupakan hasil analisis hasil belajar siswa. 

4.3.1 Hasil Belajar Siswa 

Setelah pemberian perlakuan yang berbeda pada kelas eksperimen dan 

kontrol, dilakukan tes akhir dan pemberian tugas. Berdasarkan hasil tes akhir dan 

pemberian tugas, diperoleh data bahwa rata-rata hasil belajar siswa kelas 

eksperimen sebesar 85,72 dankelas kontrol sebesar 79,83. Data tersebut kemudian 

dianalisis. Berikut ini hasil analisis uji normalitas, homogenitas data, dan 

hipotesis. 

4.3.1.1 Uji Normalitas Data 

Pengujian normalitas hasil belajar siswa menggunakan bantuan program 

SPSS versi 20. Berikut ini hasil analisis uji normalitas nilai hasil belajar siswa. 

(1) Hipotesis Uji 

Ho = sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. 

Ha = sampel berasal dari populasi yang berdistribusi tidak normal. 
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(2) Taraf Signifikansi 

Taraf signifikansi yang digunakan dalam uji hipotesis ini yaitu α = 0,05. 

(3) Statistik Uji 

Uji statistik yang digunakan untuk menguji normalitas nilai hasil belajar 

siswa menggunakan uji Lilliefors dengan melihat nilai pada kolom 

Kolmogrov-Smirnov dan diolah denganprogram SPSS versi 20. 

(4) Kriteria Keputusan 

Kriteria yang digunakan untuk pengambilan keputusan berdasarkan  

hipotesis uji di atas yaitu Ho diterima jika nilai signifikansi > 0,05 dan Ho 

ditolak jika nilai signifikansi ≤ 0,05 (Priyatno,2010: 71-3). 

(5) Hitungan 

Berikut ini merupakan hasil analisis uji normalitas nilai hasil belajar siswa 

yang dihitung menggunakan bantuan program SPSS versi 20, yang 

disajikan pada Tabel 4.7. 

Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas Nilai Hasil Belajar Siswa 

Tests of Normality 

Kelas 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Tes 
akhir 

Eksperimen ,146 32 ,082 ,946 32 ,112 

Kontrol ,153 32 ,054 ,895 32 ,005 

 
(6) Simpulan 

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi kelas 

eksperimen pada kolom Kolmogorov-Smirnovsebesar 0,082 (> 0,05) dan 

nilai signifikansi kelas kontrol sebesar 0,054 (> 0,05). Jadi, dapat  

disimpulkan bahwa kelompok data tersebut dinyatakan berdistribusi 
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normal, karena nilai signifikansi keduanya lebih dari 0,05. 

4.3.1.2 Uji Homogenitas Data 

Pengujian homogenitas data dilakukan apabila data berdistribusi normal.  

Uji homogenitas nilai hasil belajar siswa juga menggunakan SPSS versi 20. 

Berikut ini merupakan hasil analisis uji homogenitas nilai hasil belajar siswa. 

(1) Hipotesis Uji 

Ho = tidak terdapat perbedaan varians antara kelas eksperimen dan  

kontrol. 

Ha = terdapat perbedaan varians antara kelas eksperimen dan kontrol. 

(2) Taraf Signifikansi 

Taraf signifikansi yang digunakan dalam uji hipotesis ini yaitu α = 0,05. 

(3) Statistik Uji 

Uji statistik yang digunakan untuk menguji homogenitas hasil belajar 

siswa menggunakan uji Levene  dengan bantuan aplikasi SPSS versi 20. 

(4) Kriteria Keputusan 

Kriteria yang digunakan untuk pengambilan keputusan berdasarkan  

hipotesis uji tersebut, yaitu Ho diterima jika nilai signifikansi > 0,05, 

sedangkan Ho ditolak jika nilai signifikansi ≤ 0,05 ( Priyatno,2010: 32). 

(5) Hitungan 

Penghitungan menggunakan uji Levene dengan bantuan aplikasi SPSS 

versi 20. Hasil analisis uji homogenitas disajikan pada Tabel 4.8 berikut 

ini. 
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Tabel 4.8 Hasil Uji Homogenitas Nilai Hasil Belajar Siswa 

  

Levene's Test for 

Equality of Variances 

F Sig. 

Tes 

akhir 

Equal variances 

assumed 

2,041 ,158 

(6) Simpulan 

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi 

sebesar 0,158 (> 0,05). Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

perbedaan varians antara kelas eksperimen dan kontrol atau dapat 

dinyatakan kedua kelas homogen. 

4.3.1.3 Uji Hipotesis  

Setelah data hasil belajar siswa telah diuji normalitas dan homogenitasnya, 

maka langkah selanjutnya yaitu pengujian hipotesis. Berdasarkan uji normalitas 

dan homogenitas data diketahui bahwa kedua data berdistribusi normal dan 

homogen. Oleh karena itu, uji hipotesisnya menggunakan independent samples t 

test. Uji hipotesis berguna untuk mengetahui simpulan penelitian dan untuk 

mengetahui hipotesis yang diterima. Berikut ini merupakan analisis uji t nilai hasil 

belajar siswa. 

Pada bab 2 telah dikemukakan dua hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu 

mengenai ada tidaknya perbedaan hasil belajar IPS materi Uang dan Pengelolaan 

Uang dalam Tema Permainan  pada siswa kelas III SD Negeri Kaligiri 1 dan 2 
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antara pembelajaran yang menggunakan model think pair share dan yang 

menggunakan model konvensional. Sementara itu, hipotesis yang kedua yaitu 

mengenai keefektifan model think pair share dalam pembelajaranIPS materi Uang 

dan Pengelolaan Uang dalam Tema Permainan. 

Pengujian hipotesis yang pertama yaitu mengenai perbedaan. Berikut ini 

merupakan analisis statistik pengujian hipotesis pertama nilai hasil belajar siswa: 

(1) Hipotesis Uji 

Ho = tidak ada perbedaan antara hasil belajar menggunakan model think 

pair share dengan menggunakan  model konvensional pada mata 

pelajaran IPS kelas III materi Uang dan Pengelolaan Uang dalam 

Tema Permainan (µ1 =  µ2). 

Ha = ada  perbedaan antara hasil belajarmenggunakan model think pair 

share dengan  menggunakan  model konvensional pada mata 

pelajaran IPS kelas III materi Uang dan Pengelolaan Uang dalam 

Tema Permainan (µ1 ≠  µ2). 

Keterangan:  

µ1 = nilai hasil belajar kelas eksperimen. 

µ2 = nilai hasil belajar kelas kontrol. 

(2) Taraf Signifikansi 

Taraf signifikansi yang digunakan dalam uji hipotesis ini yaitu α = 0, 05. 

(3) Statistik Uji 

Uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis hasil belajar siswa 
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menggunakan independent samples t test dengan bantuan aplikasi SPSS 

versi 20. 

(4) Kriteria Keputusan 

Kriteria yang digunakan untuk pengambilan keputusan berdasarkan  

hipotesis uji di atas yaitu Ho diterima jika – t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel dan Ho 

ditolak jika – t hitung< - t tabel atau t hitung> t tabel.  Jika berdasarkan nilai 

signifikansi, Ho diterima jika nilai signifikansi > 0,05 dan Ho ditolak jika 

nilai signifikansi pada kolom ≤ 0,05 (Priyatno: 2010: 35-6). 

(5) Hitungan  

Penghitungan menggunakan independent samples t test  dengan bantuan 

aplikasi SPSS versi 20. Hasil analisis uji t dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.9 Hasil Uji Hipotesis Nilai Hasil Belajar Siswa 

Independent Samples Test 

  

t-test for Equality of Means 

t df Sig.  
(2-tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

Tes 
akhir 

Equal variances 
assumed 3,343 63 ,001 4,95351 1,48179 

Equal variances 
not assumed 3,336 61,418 ,001 4,95351 1,98489 

 

(6) Simpulan 

Hasil uji homogenitas hasil belajar siswa menunjukkan bahwa kelas 

eksperimen dan kelas kontrol memiliki varians yang berbeda.  Oleh karena 

itu, nilai t hitung dan nilai signifikansi dilihat pada kolom sig. (2-tailed) dan 

baris equal variances asummed. Berdasarkan Tabel 4.16,  dapat diketahui 

bahwa nilai t hitung sebesar 3,343 dan nilai signifikansi sebesar 0,001. Nilai 

t tabel dengan df = 63 dan taraf signifikansi 0,025 (uji 2 sisi) yaitu 
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1,998(Priyatno, 2010: 112). Oleh karena nilai t hitung>t tabel (3,343>1,998) 

dan nilai signifikansi kurangdari 0,05 (0,001< 0,05), sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat perbedaan secara signifikan antara hasil 

belajar menggunakan model think pair sharedengan menggunakan model 

konvensional pada mata pelajaran IPS kelas III materi Uang dan 

Pengelolaan Uang dalam Tema Permainan. 

Pengujian hipotesis kedua yaitu pengujian keefektifan model think pair 

share terhadap hasil belajar materi Uang dan Pengelolaan Uang dalam Tema 

Permainan. Untuk menguji keefektifan model think pair share, peneliti 

menggunakan penghitungan secara empiris dan statistik. Pengujian keefektifan 

secara empiris menurut Sugiyono (2013: 118), menggunakan rumus: 

 

Keterangan: 

O1 = rata-rata nilai hasil tes awal kelas eksperimen 

O2 = rata-rata nilai hasil tes akhir kelas eksperimen 

O3 = rata-rata nilai hasil tes awal kelas kontrol 

O4 = rata-rata nilai hasil tes akhir kelas kontrol 

Menurut rumus tersebut, secara empiris tingkat keefektifan model think 

pair share yaitu: 

(O2-O1)-(O4-O3) = (85,72–53,88 ) – (79,83-55,19) 

 = 31,84 – 24,64  

      = 7,2 

(O2-O1) - (O4-O3) 



92 
 

 
 

Sementara itu, untuk pengujian secara statistik keefektifan model think 

pair share menggunakan uji pihak kanan. Pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan SPSS versi 20 untuk melakukan uji pihak kanan melalui one 

sample t test. Berikut ini merupakan analisis statistik pengujian hipotesis kedua 

data hasil belajar siswa: 

(1) Hipotesis Uji 

Ho= hasil belajar IPS materi Uang dan Pengelolaan Uang dalam Tema 

Permainan pada siswa kelas III yang mendapatkan pembelajaran 

dengan menggunakan model think pair sharetidak lebih 

baikdaripada  yang mendapatkan pembelajaran menggunakan 

model konvensional  ( 1 2). 

Ha = hasil belajar IPS materi Uang dan Pengelolaan Uang dalam Tema 

Permainan pada siswa kelas III yang mendapatkan pembelajaran 

dengan menggunakan model think pair sharelebih baikdaripada  

yang mendapatkan pembelajaran menggunakan model 

konvensional( 1 2). 

Keterangan:   

µ1 = nilai hasil belajar kelas eksperimen. 

µ2 = nilai hasil belajar kelas kontrol. 

(2) Taraf Signifikansi 

Taraf signifikansi yang digunakan dalam uji hipotesis ini yaitu α = 0,05. 

(3) Statistik Uji 

Uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis hasil belajar siswa 
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menggunakan one sample t test.  

(4) Kriteria Keputusan 

Kriteria yang digunakan untuk pengambilan keputusan berdasarkan 

hipotesis uji di atas yaitu Ho diterima jika – t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel dan Ho 

ditolak jika – t hitung< - t tabel atau t hitung> t tabel.  Jika berdasarkan nilai 

signifikansi, Ho diterima jika nilai signifikansi > 0,05 dan Ho ditolak jika 

nilai signifikansi ≤  0,05 (Priyatno, 2010: 31). 

(5) Hitungan 

Penghitungan menggunakan one sample t test dengan bantuan aplikasi 

SPSS versi 20. Hasil pengujian one sample t test dapat dilihat pada tabel 

berikut 

Tabel 4.10 Hasil Pengujian One Sample t Test 
Nilai Hasil Belajar Siswa 

One-Sample Test 

 

Test Value = 79,83 

t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 

Eksperimen 5,240 31 ,000 5,88594 3,5950 8,1769 

( 6) Simpulan 

Berdasarkan Tabel 4.10, dapat diketahui bahwa nilai t hitung sebesar 

5,240dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai t tabel dengan df = 31 dan 

taraf signifikansi 0,025 (uji 2 sisi) yaitu 2,040 (Priyatno, 2010: 113). Oleh 

karena nilai t hitung> t tabel(5,240>2,040) dan nilai signifikansi < 0,05 

(0,000< 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar IPS materi 

Uang dan Pengelolaan Uang dalam Tema Permainan pada siswa kelas III 
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yang mendapatkan pembelajaran dengan menggunakan model think pair 

sharelebih baikdaripada  yang mendapatkan pembelajaran menggunakan 

model konvensional. 

4.4 Pembahasan 

Tujuan penelitian ini ialah untuk membuktikan ada tidaknya perbedaan 

hasil belajar IPS materi Uang dan Pengelolaan Uang dalam Tema Permainanpada 

siswa kelas III SD Negeri Kaligiri 1 dan 2 antara pembelajaran yang 

menggunakan model think pair share dan yang menggunakan model 

konvensional. Selain itu, juga untuk membuktikan apakah hasil belajar siswa 

kelas III  SD Negeri Kaligiri 1 dan 2 dalam pembelajaran IPS materi Uang dan 

Pengelolaan Uang dalam Tema Permainandengan model think pair share lebih 

baik daripada model konvensional. 

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 

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

kemudian digunakan untuk tes awal dan akhir. 

Tes awal dilakukan di kelas eksperimen dan kontrol. Hal ini bertujuan 

untuk mengetahui keadaan awal dari kedua kelas yang akan dijadikan sebagai 

objek penelitian. Data nilai tes awal yang telah diperoleh, diuji kesamaan rata-
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ratanya dengan menggunakan one sample t test. Setelah data tersebut dianalisis, 

diperoleh hasil pengujian hipotesis dengan nilai t hitungsebesar 0,708. Oleh karena t 

hitung <t tabel (0,708<2,037) dan signifikansi > 0,05 (0,484> 0,05), maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan kemampuan awal yang signifikan antara 

kelas eksperimen dan kontrol. Dengan kata lain, kedua kelas memiliki 

kemampuan awal yang sama sehingga penelitian bisa dilaksanakan. 

Dalam penelitian ini, proses pembelajaran dilaksanakan selama tiga 

pertemuan. Pembelajaran pada kelas eksperimen menggunakan model think pair 

share, sedangkan pada kelas kontrol menggunakan model konvensional. Setelah 

pembelajaran selesai dilaksanakan, peneliti mengadakan tes akhir di kedua kelas. 

Data hasil belajar siswa kemudian dianalisis hingga diperoleh hasil pengujian 

hipotesis.   

Hasil belajar yang akan diuji hipotesisnya merupakan nilai gabungan dari 

tes akhir dan psikomotor siswa. Hasil belajar siswa pada kelas eksperimen dan 

kontrol sudah mencapai batas KKM yaitu ≥ 67. Berdasarkan hasil belajar siswa 

dikelas eksperiemn dan kontrol diketahui bahwa rata-rata nilai kelas eksperimen 

lebih tinggi daripada kelas kontrol. 

Untuk menentukan rumus yang akan digunakan dalam pengujian hipotesis, 

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

dan homogenitas. Berdasarkan hasil uji normalitas dan homogenitas, diketahui 

bahwa data hasil belajar siswa berdistribusi normal dan homogen. Oleh karena itu, 

uji hipotesis menggunakan independent samples t test. Berdasarkan hasil 

pengujian hipotesis nilai hasil belajar siswa, diperoleh nilai t hitung sebesar 
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3,343dan nilai signifikansi sebesar 0,001. Nilai t hitung> t tabel (3,343>1,998) dan 

nilai signifikansi <0,05 (0,001< 0,05). Jadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaansecara signifikan antara hasil belajar menggunakan model think pair 

sharedengan menggunakan model konvensional pada mata pelajaran IPS kelas III 

materi Uang dan Pengelolaan Uang dalam Tema Permainan. 

Selanjutnya, untuk menguji keefektifan model think pair share terhadap 

hasil belajar IPS materi Uang dan Pengelolaan Uang dalam Tema Permainan, 

peneliti menggunakan analisis secara empiris dan statistik. Berdasarkan hasil 

penghitungan tingkat keefektifan model think pair share secara empiris, diperoleh 

hasil positif yaitu 7,2. Artinya, secara empiris model think pair share  efektif 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS.  

Pengujian hipotesis dengan menggunakan one sample t test juga dilakukan 

pada nilai hasil belajar siswa. Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa nilai t hitung 

sebesar 5,240 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai t hitung> t tabel (5,240>2,040 

) dan nilai signifikansi < 0,05 (0,000 < 0,05), sehingga dapat disimpulkan hasil 

belajar IPS materi Uang dan Pengelolaan Uang dalam Tema Permainan pada 

siswa kelas III dengan menggunakan model think pair sharelebih baikdaripada  

pembelajaran menggunakan model konvensional. 

Berdasarkan hasil dari serangkaian pengujian, dapat disimpulkan bahwa 

hasil belajar siswa  di kelas eksperimen lebih baik dibandingkan di kelas kontrol. 

Artinya, keberhasilan proses pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif TPS lebih efektif daripada model 

konvensional.Sebagaimana pendapat Lie (2010: 57) yang mengemukakan bahwa 
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model think pair share memberi kesempatan siswa untuk bekerja sendiri dan 

bekerjasama dengan orang lain. Melalui tahap think, pair, dan share siswa 

diberikan kesempatan untuk membentuk pengetahuannya sendiri sehingga siswa 

tidak hanya menerima pengetahuan dari guru, melainkan dari teman sebaya atau 

buku sumber yang terkait. Oleh karena itu, siswa kelas eksperimen dapat terlibat 

aktif dalam pembelajaran. Hal ini berbeda dengan kelas kontrol yang 

menggunakan model konvensional. Situasi dalam pembelajaran kelas kontrol 

lebih tegang, sepi, dan didominasi oleh guru. Hal ini dikarenakan pada kelas 

kontrol menggunakan model konvensional yang pembelajarannya lebih berpusat 

pada guru, sehingga siswa kurang terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. 

Penerapan model think pair share pada kelas eksperimen menuntut adanya 

tiga tahap yang harus dilaksanakan, yaitu tahap berpikir (think), berpasangan 

(pair), dan berbagi (share). Pada tahap think, guru mengajukan pertanyaan dalam 

bentuk lembar kerja individu dan siswa disuruh untuk menyelesaikan 

permasalahan tersebut secara individu. Pada tahap ini siswa diberikan kesempatan 

untuk membuka sumber belajar yang relevan untuk mencari jawaban dari 

permasalahan yang diberikan guru. Setelah siswa menemukan jawaban dari 

permasalahan yang diberikan guru, siswa menuliskan jawaban pada lembar kerja 

individu yang disediakan oleh guru. Selanjutnya, siswa disuruh untuk 

berpasangan dengan teman sebangku. Tahap ini disebut dengan tahap 

berpasangan (pair). Pada tahap pair, siswa diberikan kesempatan untuk 

mendiskusikan jawaban dengan pasangannya. Masing-masing pasangan 

diperbolehkan untuk membuka buku yang relevan dalam rangka mencari jawaban 
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permasalahan yang diberikan oleh guru. Setelah terjadi kesepakatan jawaban antar 

pasangan, jawaban yang menurut mereka paling benar ditulis di lembar kerja 

berpasangan. Jawaban hasil diskusi dengan pasangan kemudian dipresentasikan di 

depan kelas. Pasangan yang tidak maju mempresentasikan jawaban bertugas 

untuk menanggapi jawaban pasangan yang maju ke depan. 

Penerapan model think pair share 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. Sebagaimana 

pendapat Huda (2014: 136) yang mengemukakan bahwa think pair share mampu 

mengoptimalkan partisipasi siswa. 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 tidak ada proses diskusi dan 

presentasi jawaban di depan kelas. Soal-soal yang diberikan guru kepada siswa 

dibahas bersama-sama setelah semua siswa telah menyelesaikan soal-soal 

tersebut. 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. 
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Berdasarkan pemaparan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

model pembelajaran think pair share lebih efektif dalam meningkatkan hasil 

belajar siswa pada materi Uang dan Pengelolaan Uang dalam Tema Permainan. 

Model think pair share dapat mengaktifkan seluruh siswa selama proses 

pembelajaran dan memberikan kesempatan untuk bekerjasama antarsiswa yang 

mempunyai kemampuan heterogen. Hal ini sesuai dengan karakteristik siswa 

sekolah dasar, yakni senang bekerja kelompok.  Dengan demikian, siswa merasa 

senang dan semangat dalam mengikuti pembelajaran sehingga pembelajaran 

menjadi bermakna.  



 
 

 
 

 

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, dan 

sekolah,  

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dari penelitian yang 

berjudul “Keefektifan Model Think Pair Share terhadap Hasil Belajar IPS  pada 

Siswa Kelas III  Sekolah Dasar Negeri Kaligiri 2”, dapat dikemukakan simpulan 

penelitian sebagai berikut: 

(1) Terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar menggunakan 

model think pair share dengan  menggunakan model konvensional pada 

mata pelajaran IPS kelas III materi Uang dan Pengelolaan Uang dalam 

Tema Permainan. 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 (3,343>1,998) dan nilai 

signifikansi kurang dari 0,05 (0,001< 0,05). 

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

pembelajaran IPS materi Uang dan Pengelolaan Uang dalam Tema 

Permainan dengan model think pair share lebih baik daripada model 

konvensional. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji hipotesis menggunakan 

one sample t test melalui program SPSS versi 20 yang menunjukkan
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bahwa nilai t hitung> t tabel(4,412 >2,040) dan nilai signifikansi kurang dari 

0,05 (0,000 < 0,05). 

(3) Model pembelajaran kooperatif TPS efektif untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa kelas III pada mata pelajaran IPS materi Uang dan 

Pengelolaan Uang dalam tema Permainan. Keefektifan model TPS 

terhadap penigkatan hasil belajar siswa dibuktikan dengan penghitungan 

rata-rata nilai tes akhir di kelas eksperimen lebih tinggi dari pada di kelas 

kontrol. Di kelas eksperimen, rata-rata nilai hasil belajar siswa sebesar 

85,72  sedangkan di kelas kontrol sebesar 79,83. 

5.2 Saran 

Terkait hasil penelitian dan pembahasan serta simpulan yang telah 

dipaparkan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

5.2.1 Bagi Siswa 

Agar pelaksanaan pembelajaran dengan model think pair share dapat 

berjalan dengan lancar, disarankan kepada siswa agar sebelum pembelajaran 

membaca materi terlebih dahulu sehingga proses pembelajaran berjalan optimal. 

Kemudian, dalam penggunaan waktu hendaknya efektif dan efisien. 

5.2.2 Bagi Guru 

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa model think pair 

share lebih efektif daripada model konvensional maka disarankan kepada guru 

untuk menerapkan model think pair share dalam proses pembelajaran di 

kelasnya.Guru dapat mengkolaborasikan model think pair share dengan model 

atau metode pembelajaran yang mendukung, serta disesuaikan dengan 
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karakteristik materi dan kondisi siswa. Namun, sebelum mengunakan model think 

pair share hendaknya guru memahami langkah-langkah dalam model think pair 

share dan merencanakan pembelajaran yang akan dilaksanakan, sehingga proses 

pembelajaran optimal dan sesuai dengan harapan. 

5.2.2 Bagi Sekolah 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model think pair share 

lebih efektif dalam meningkatkan hasil belajar materi Uang dan Pengelolaan Uang  

pada siswa kelas III SD Negeri Kaligiri 2 Kabupaten Brebes. Oleh karena itu, 

kepada pihak sekolah disarankan untuk mensosialisasikan model think pair share 

kepada guru agar dapat menerapakan model think pair share dalam pembelajaran. 

Di samping itu, agar penerapan model think pair share dapat berjalan lancar, 

sekolah perlu menyediakan fasilitas penunjang pelaksanaan model think pair 

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

buku pelajaran yang digunakan siswa ketika proses pembelajaran dan buku-buku 

tentang model think pair share yang dapat digunakan guru untuk lebih memahami 

model think pair share. 
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Lampiran 1  

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES 
SEKOLAH DASAR NEGERI KALIGIRI 2 
       UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN SIRAMPOG 
Alamat : Jl.Kaligiri – Sirampog – Brebes  52272 
  

DAFTAR POPULASI  KELAS EKSPERIMEN 

SD NEGERI KALIGIRI 2 KABUPATEN BREBES 

No. Nama No. Nama 

1 Nurul Aeni 20 Nabil Maliki Hilal 

2 M.Dwi Romadoni 21 Putri Khansa Hilmi 

3 Adnan Isa Asyari 22 Paris Ataria 

4 Azzahra Lailatun 23 Raja Sello Rama 

5 Dwi Najwa Nabha 24 Saskya Asyifa Tri 

6 Dhea Aulia Setia 25 Syafina Alaya I 

7 Egi Naulana Putra 26 Salma Nur Hidya 

8 Fathir Adnin Nugro 27 Salma Yulinda F 

9 Febrio Agiel Naulan 28 Salwa Alfairus  R 

10 Fadia Bilqis Asma 29 Tiara Ramadani 

11 Fersia Zulfa Ang 30 Valisa Aqila Putri 

12 Gina Lutfia Anggr 31 Wahyu April 

13 Hamas Mujahid A 32 Zayyan Dwi Lahi 

14 M.W illy Aji 33 Zahrotul Aulia R 

15 M.Daffa Alfarizi 34 Zaki Ramadhani 

16 M.Fadhilla Sheryo. R 35 Valeria Alma Moni 

17 M.Renaldi Fahmi 36 M. Fikri Hibatulloh 

18 Naela Zahra Aqli 37 Arya Sanjaya 

19 Nanda Eka Setya 38 Retno Tri Amana 
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Lampiran 2 

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES 
SEKOLAH DASAR NEGERI KALIGIRI 1 
       UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN SIRAMPOG 
Alamat : Jl. Kaligiri – Sirampog – Brebes  52272 
 

DAFTAR POPULASI KELAS KONTROL 
SD NEGERI KALIGIRI 1 KABUPATEN BREBES 

 
No.  Nama No. Nama 

1 Arya Tegar 21 Evita Alya S 

2 Riski Cahya P 22 Siti Mulyani 

3 Anggi Pratama 23 Elang Yunindar 

4 M.Arlan Maulana 24 Chelsa Fatikhatul 

5 M.Akmalul Fikri 25 Hildan Zakaria 

6 Abdul Mukti 26 Amar Alafgani 

7 Sinta Almubarokah 27 Utari Putri Utami 

8 M.Helmi 28 M Maftuh Adnan 

9 Anggara Saputra 29 M.Maulana Umar Fadil 

10 Ica Bunga 30 Ana Hidayatul I 

11 M.Akhman Ferdinata 31 M.Sugiarto 

12 Andiyah Prita J 32 Tri Amelia Y 

13 Dinayah Preti  J 33 Marwa Taskia 

14 M.Adnan Maulana 34 Riski Fajar S 

15 Naelatul Khasanah 35 Restu Virgiawan 

16 Wahyu Mazda Ariza 36 Indra Lestari 

17 Weta Selamika 37 Indri Naivitian 

18 Siskatul Hikmah 38 Hudzaifa Prima S 

19 M.Erik Setiawan 39 Azam Rifailan 

20 Angelina Sofiatul H   
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Lampiran 3 

 
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES 

SEKOLAH DASAR NEGERI KALIGIRI 2 
       UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN SIRAMPOG 
Alamat : jl. Kaligiri – Sirampog – Brebes  52272 
  

DAFTAR NAMA SAMPEL KELAS EKSPERIMEN 

 

No. Nama No. Nama 

1 M.Dwi Romadoni 17 Nabil Maliki Hilal 

2 Adnan Isa Asyari 18 Putri Khansa Hilmi 

3 Azzahra Lailatun 19 Paris Ataria 

4 Dwi Najwa Nabha 20 Raja Sello Rama 

5 Egi Naulana Putra 21 Saskya Asyifa Tri 

6 Fathir Adnin Nugro 22 Syafina Alaya I 

7 Febrio Agiel Naulan 23 Salma Nur Hidya 

8 Fadia Bilqis Asma 24 Salma Yulinda F 

9 Fersia Zulfa Ang 25 Salwa Alfairus  R 

10 Gina Lutfia Anggr 26 Tiara Ramadani 

11 Hamas Mujahid A 27 Zayyan Dwi Lahi 

12 M.Daffa Alfarizi 28 Zahrotul Aulia R 

13 M.Fadhilla Sheryo. R 29 Valeria Alma Moni 

14 M.Renaldi Fahmi 30 M. Fikri Hibatulloh 

15 Naela Zahra Aqli 31 Arya Sanjaya 

16 Nanda Eka Setya 32 Retno Tri Amana 
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Lampiran 4 

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES 
SEKOLAH DASAR NEGERI KALIGIRI 1 
       UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN SIRAMPOG 
Alamat : jl. Kaligiri – Sirampog – Brebes  52272 
  

DAFTAR NAMA SAMPEL KELAS KONTROL 

 

No.  Nama No. Nama 

1 M.Arlan Maulana 18 Chelsa Fatikhatul 

2 M.Akmalul Fikri 19 Hildan Zakaria 

3 Sinta Almubarokah 20 Amar Alafgani 

4 M.Helmi 21 Utari Putri Utami 

5 M.Akhman Ferdinata 22 M Maftuh Adnan 

6 Andiyah Prita J 23 M Maulana Umar Fadil 

7 Dinayah Preti  J 24 Ana Hidayatul I 

8 M.Adnan Maulana 25 M.Sugiarto 

9 Naelatul Khasanah 26 Tri Amelia Y 

10 Wahyu Mazda Ariza 27 Marwa Taskia 

11 Weta Selamika 28 Riski Fajar S 

12 Siskatul Hikmah 29 Restu Virgiawan 

13 M.Erik Setiawan 30 Indra Lestari 

14 Angelina Sofiatul H 31 Indri Naivitian 

15 Evita Alya S 32 Hudzaifa Prima S 

16 Siti Mulyani 33 Azam Rifailan 

17 Elang Yunindar   
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Lampiran 5 

Pedoman Pelaksanaan Penelitian 

No. Kriteria Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

1. Lokasi Penelitian   
Nama Sekolah SD Negeri Kaligiri 2 SD Negeri Kaligiri 1 
Alamat Jalan kaligiri sirampog Jalan  kaligiri sirampog 

2. Kemampuan awal Rata-rata nilai tes awal 
= 53,88 

Rata-rata nilai tes awal 
= 55,1 

3. Subjek Penelitian   
Populasi 38 siswa 39 siswa 
Sampel 32 siswa 33 siswa 

4. Mata Pelajaran IPS IPS 
5. Materi Uang dan Pengelolaan 

Uang dalam Tema 
Permainan 

Uang dan Pengelolaan 
Uang dalam Tema 
Permainan 

6. Perlakuan  Pembelajaran 
Kooperatif model TPS 

Pembelajaran 
Konvensional 

7. Instrumen Penelitian Soal-soal Soal-soal 
Bentuk Soal Pilihan ganda Pilihan ganda 
Banyak soal 25 soal 25 soal 
Banyak alternatif jawaban 4 pilihan 4 pilihan 

8. Uji Coba Instrumen  
Lokasi Uji Coba SD Negeri Sridadi 1 Kabupaten Brebes 
Peserta Uji Coba Siswa kelas III berjumlah 25 orang 
Waktu Uji Coba Sabtu, 7  Maret 2015 

9. Rencana Pelaksanaan Penelitian   

Pertemuan I 3 JP 3 JP 
Materi 

 
Uang dan Pengelolaan 
Uang dalam Tema 
Permainan 

Uang dan Pengelolaan 
Uang dalam Tema 
Permainan 

Hari,Tanggal Selasa, 17 Maret 2015 Rabu, 19 Maret 2015 
Waktu 07.15-09.00 WIB 07.15-09.00 WIB 
RPP Terlampir Terlampir 
Pertemuan II 3 JP 3 JP 
Materi Uang dan Pengelolaan 

Uang dalam Tema 
Permainan 

Uang dan Pengelolaan 
Uang dalam Tema 
Permainan 

Hari,Tanggal Selasa, 24 Maret 2015 Rabu, 25 Maret 2015 
Waktu 07.15-09.00 WIB 07.15-09.00 WIB 
RPP Terlampir Terlampir 
Pertemuan III 3 JP 3 JP 
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No. Kriteria Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

 Materi Uang dan Pengelolaan 
Uang dalam Tema 
Permainan 

Uang dan Pengelolaan 
Uang dalam Tema 
Permainan 

Hari,Tanggal Selasa, 31 Maret 2015 Rabu, 1 April 2015 
Waktu 07.15-09.00 WIB 07.15-09.00 WIB 
RPP Terlampir Terlampir 
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SILABUS PEMBELAJARAN 
 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Tema   : Permainan  

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 

2.4 Mengenal 
sejarahuang 

Uang  • Siswa 
menyebutuka jenis-
jenis uang giral. 

• Siswa 
menyebutkan 
beberapa  macam 
kegunaan uang. 

• Siswa menjelaskan 
yang dimaksud 
dengan kurs. 

• Menyebutuka jenis-
jenis uang giral. 
 

• Menyebutkan beberapa  
macam kegunaan uang 

 
• Menjelaskan yang 

dimaksud dengan kurs. 

Teknik 
- Tes  
- Non tes 
Bentuk  
- Tulis 

9 x 35  
menit 

Buku IPS, media 
cetak, dan elektronik, 
ensiklopedia 

Lam
piran 6 
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KOMPETENSI 
DASAR 

 
 

MATERI 
POKOK 

KEGIATAN 
PEMBELAJARAN INDIKATOR 

 
 

PENILAIAN  

 
 

ALOKASI 
WAKTU 

 
 

SUMBER 
BELAJAR 

2.5 Mengenal 
penggunan 
uang sesuai 
dengan 
kebutuhan 

Pengelolaan 
uang 

• Siswa membuat 
daftar 
pembelanjaan yang 
dibeli berikut 
harganya. 

• Membuat daftar 
pembelanjaan yang 
dibeli berikut 
harganya. 
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SILABUS PENGEMBANGAN KELASEKSPERIMEN 
 

Sekolah    :SD Negeri Kaligiri 2 Kabupaten Brebes   Mata Pelajaran  : IPS 

Kelas/ Semester  : III/2        Tema    :Permainan 

Standar Kompetensi : 2. Memahami jenis pekerjaan dan penggunaan uang. Alokasi waktu  : 9x35 menit 

Kompetensi Dasar : 2.4  Mengenal Sejarah Uang 

2.5 Mengenal penggunan uang sesuai dengan kebutuhan  

   

Materi Pokok Kegiatan Belajar 
Indikator  

Pencapaian 
Kompetensi 

Penilaian  
Sumber Belajar 

Teknik  Bentuk 
tes 

Cetak Alat Peraga 

Uang dan 
Pengelolaan 
uang 
 

1. Guru mengucapkan salam 
dan mengecek kehadiran 
siswa. 

2. Guru melakukan apersepsi. 
3. Guru menyampaikan tema 

dan tujuan pembelajaran. 
4. Guru menjelaskan materi 

uang dan pengelolaan uang 
daam tema permainan. 

5. Guru mengajukan beberapa 
pertanyaan kepada siswa 
dalam bentuk lembar kerja 
individu dan siswa menger-
jakannya secara individu. 

• Menyebutukan 
jenis-jenis uang 
giral. 

• Menyebutkan 
beberapa  
macam 
kegunaan uang. 

• Menjelaskan 
yang dimaksud 
dengan kurs . 

• Membuat daftar 
pembelanjaan 
yang dibeli 
berikut harganya

Tes 
Tertulis  

Pilihan 
ganda 1. Kusuma,A dan 

Sunarso 2008. Ilmu 
Pengetahuan 
Sosial untuk SD/MI 
kelas III. Jakarta: 
Depdiknas 

2. Munajat,A dan 
M.Saleh 
Muhammad. 2008. 
Ilmu Pengetahuan 
Sosial untuk SD/MI 
kelas III. Jakarta: 

- ATM dan Buku 
tabunagan. 

- Uang giral 
- Uang kartal. 
- Gamabr kegiatan 

jula beli dengan 
uang . 
Gambar  jual beli 
dengan barang. 

Lam
piran 7 
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Materi Pokok Kegiatan Belajar 
Indikator  

Pencapaian 
Kompetensi 

Penilaian  
Sumber Belajar 

6. Guru meminta siswa untuk 
berkelompok dengan teman 
sebangku dan mendiskusi-  
kan jawaban atas pertanya- 
an yang diberikan guru. 

7. Beberapa kelompok diskusi 
mempresentasikan/berbagi 
jawaban yang telah dipero-
leh bersama  pasangannya. 
Kelompok yang lain 
menanggapi jawaban dari 
pasangan siswa yang maju 
di depan kelas. 

8. Guru 
bersama siswa mengoreksi 
dan mengeva- luasi hasil 
diskusi kelompok yang baru 
dipresentasikan. 

9. Guru memberikan pujian 
/penghargaan terhadap hasil 
diskusi tiap kelompok. 

10. Guru bersama siswa 
menyimpulkan materi 
pelajaran. 

11. Guru memberikan soal 
evaluasi. 

12. Guru menutup pelajaran 
dan memberikan motivasi.

Depdiknas 
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Materi Pokok Kegiatan Belajar 
Indikator  

Pencapaian 
Kompetensi 

Penilaian  
Sumber Belajar 

Teknik  Bentuk 
tes 

Cetak Alat Peraga 

Uang dan 
Pengelolaan 
uang 
 

1. Guru mengucapkan salam 
dan mengecek kehadiran 
siswa. 

2. Guru melakukan apersepsi. 
3. Guru menyampaikan tema 

dan tujuan pembelajaran. 
4. Guru menjelaskan materi 

uang dan pengelolaan uang 
daam tema permainan. 

5. Guru mengajukan beberapa 
pertanyaan kepada siswa 
dalam bentuk lembar kerja 
individu dan siswa menger-
jakannya secara individu. 

6. Guru meminta siswa untuk 
berkelompok dengan teman 
sebangku dan mendiskusi-  
kan jawaban atas pertanya- 
an yang diberikan guru. 

7. Beberapa kelompok diskusi 
mempresentasikan/berbagi 
jawaban yang telah dipero-
leh bersama  pasangannya. 
Kelompok yang lain 
menanggapi jawaban dari 
pasangan siswa yang maju 
di depan kelas. 

• Menyebutukan 
jenis-jenis uang 
giral. 

• Menyebutkan 
beberapa  
macam 
kegunaan uang. 

• Menjelaskan 
yang dimaksud 
dengan kurs . 

• Membuat daftar 
pembelanjaan 
yang dibeli 
berikut harganya 

Tes 
Tertulis  

Pilihan 
ganda 1. Kusuma,A dan 

Sunarso 2008. 
Ilmu 
Pengetahuan 
Sosial untuk 
SD/MI kelas III. 
Jakarta: 
Depdiknas 

2. Munajat,A dan 
M.Saleh 
Muhammad. 
2008. Ilmu 
Pengetahuan 
Sosial untuk 
SD/MI kelas III. 
Jakarta: 
Depdiknas 

 

- ATM dan Buku 
tabunagan. 

- Uang giral 
- Uang kartal. 
- Gamabr kegiatan 

jula beli dengan 
uang . 

- Gambar  jual beli 
dengan barang. 
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Materi Pokok Kegiatan Belajar 
Indikator  

Pencapaian 
Kompetensi 

Penilaian  
Sumber Belajar 

8. Guru 
bersama siswa mengoreksi 
dan mengeva- luasi hasil 
diskusi kelompok yang baru 
dipresentasikan. 

9. Guru memberikan pujian 
/penghargaan terhadap hasil 
diskusi tiap kelompok. 

10. Guru bersama siswa 
menyimpulkan materi 
pelajaran. 

11. Guru memberikan soal 
evaluasi. 

12. Guru menutup pelajaran 
dan memberikan motivasi.

Uang dan 
Pengelolaan 
uang 
 

1. Guru mengucapkan salam 
dan mengecek kehadiran 
siswa. 

2. Guru melakukan apersepsi. 
3. Guru menyampaikan tema 

dan tujuan pembelajaran. 
4. Guru menjelaskan materi 

uang dan pengelolaan uang 
daam tema permainan. 

5. Guru mengajukan beberapa 
pertanyaan kepada siswa 
dalam bentuk lembar kerja 
individu dan siswa menger-
jakannya secara individu. 

6. Guru meminta siswa untuk 

• Menyebutukan 
jenis-jenis uang 
giral. 

• Menyebutkan 
beberapa  
macam 
kegunaan uang. 

• Menjelaskan 
yang dimaksud 
dengan kurs . 
Membuat daftar 
pembelanjaan 
yang dibeli 
berikut harganya 

Tes 
Tertulis  

Pilihan 
ganda 1. Kusuma,A dan 

Sunarso 2008. 
Ilmu 
Pengetahuan 
Sosial untuk 
SD/MI kelas III. 
Jakarta: 
Depdiknas 

2. Munajat,A dan 
M.Saleh 
Muhammad. 
2008. Ilmu 
Pengetahuan 

- ATM dan Buku 
tabunagan. 

- Uang giral 
- Uang kartal. 
- Gamabr kegiatan 

jula beli dengan 
uang . 
Gambar  jual beli 
dengan barang. 
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Materi Pokok Kegiatan Belajar 
Indikator  

Pencapaian 
Kompetensi 

Penilaian  
Sumber Belajar 

berkelompok dengan teman 
sebangku dan mendiskusi-  
kan jawaban atas pertanya- 
an yang diberikan guru. 

7. Beberapa kelompok diskusi 
mempresentasikan/berbagi 
jawaban yang telah dipero-
leh bersama  pasangannya. 
Kelompok yang lain 
menanggapi jawaban dari 
pasangan siswa yang maju 
di depan kelas. 

8. Guru 
bersama siswa mengoreksi 
dan mengeva- luasi hasil 
diskusi kelompok yang baru 
dipresentasikan. 

9. Guru memberikan pujian 
/penghargaan terhadap hasil 
diskusi tiap kelompok. 

10. Guru bersama siswa 
menyimpulkan materi 
pelajaran. 

11. Guru memberikan soal 
evaluasi. 
Guru menutup pelajaran 
dan memberikan motivasi 

Sosial untuk 
SD/MI kelas III. 
Jakarta: 
Depdiknas 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

120 

 

 

SILABUS PENGEMBANGAN KELAS KONTROL 

Sekolah    :SD Negeri Kaligiri 1Kabupaten Brebes    Mata Pelajaran   : IPS 

Kelas/ Semester   : III/2        Tema   : Permainan  

Standar Kompetensi  : 2. Memahami jenis pekerjaan dan penggunaan uang. Alokasi waktu  : 9x35 menit 

Kompetensi Dasar: 2.4  Mengenal Sejarah Uang  

2.5 Mengenal penggunan uang sesuai dengan kebutuhan  

 

Materi Pokok Kegiatan Belajar 
Indikator  

Pencapaian 
Kompetensi 

Penilaian  
Sumber Belajar 

Teknik  Bentuk 
tes 

Cetak Alat Peraga 

Uang dan 
Pengelolaan 
uang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Guru mengucapkan salam 
dan mengecek kehadiran 
siswa. 

2. Guru melakukan apersepsi. 
3. Guru menyampaikan tema 

dan tujuan pembelajaran. 
4. Guru menjelaskan materi 

uang dan pengelolaan uang 
daam tema permainan. 

5. Guru menunjukkan gambar 
kegiatan jual beli dengan 
alat pembayaran berupa 

• Menyebutukan 
jenis-jenis uang 
giral. 
 

• Menyebutkan 
beberapa  
macam 
kegunaan uang 

 
• Menjelaskan 

yang dimaksud 
dengan kurs 

Tertulis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pilihan 
ganda  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Kusuma,A dan 
Sunarso 2008. Ilmu 
Pengetahuan 
Sosial untuk SD/MI 
kelas III. Jakarta: 
Depdiknas 

2. Munajat,A dan 
M.Saleh 
Muhammad. 2008. 
Ilmu Pengetahuan 

- ATM dan Buku 
tabunagan. 

- Uang giral 
- Uang kartal. 
- Gamabr kegiatan 

jula beli dengan 
uang . 

- Gambar  jual beli 
dengan barang. 

 
 
 

Lam
piran 8 
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Materi Pokok Kegiatan Belajar 
Indikator  

Pencapaian 
Kompetensi 

Penilaian  
Sumber Belajar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

barang dan kegiatan jual 
beli berupa uang. 

6. Guru membagikan Lembar 
Kerja Siswa (LKS) dan 
meminta siswa untuk 
mengerjkan LKS. 

7. Guru bersama siswa 
mengoreksi dan mengeva- 
luasi jawaban LKS. 

8. Guru memberikan pujian 
kepada siswa yang 
memperoleh nilai terbaik. 

9. Guru bersama siswa 
menyimpulkan materi 
pelajaran. 

10. Guru memberikan soal 
evaluasi. 

11. Guru menutup pelajaran 
dan memberikan motivasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Membuat daftar 
pembelanjaan 
yang dibeli 
berikut 
harganya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sosial untuk SD/MI 
kelas III. Jakarta: 
Depdiknas 
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Materi Pokok Kegiatan Belajar 
Indikator  

Pencapaian 
Kompetensi 

Penilaian  
Sumber Belajar 

 
 
 
 
Uang dan 
Pengelolaan 
uang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. Guru mengucapkan salam 

dan mengecek kehadiran 
siswa. 

2. Guru melakukan apersepsi. 
3. Guru menyampaikan tema 

dan tujuan pembelajaran. 
4. Guru menjelaskan materi 

uang dan pengelolaan uang 
daam tema permainan. 

5. Guru menyuruh siswa 
mengeluarkan uang  

6. Guru melakukan tanya 
jawab jenis uang yang 
dibawa siswa. 

7. Guru membagikan Lembar 
Kerja Siswa (LKS) dan 
meminta siswa untuk 
mengerjkan LKS. 

8. Guru bersama siswa 
mengoreksi dan mengeva- 
luasi jawaban LKS. 

9. Guru memberikan pujian 
kepada siswa yang 
memperoleh nilai terbaik. 

10. Guru bersama siswa 
menyimpulkan materi 
pelajaran. 

11. Guru memberikan soal 

 
 
 

• Menyebutukan 
jenis-jenis uang 
giral. 

• Menyebutkan 
beberapa  
macam 
kegunaan uang. 

• Menjelaskan 
yang dimaksud 
dengan kurs . 

• Membuat daftar 
pembelanjaan 
yang dibeli 
berikut 
harganya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tertulis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pilihan 
ganda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Kusuma,A dan 
Sunarso 2008. Ilmu 
Pengetahuan 
Sosial untuk SD/MI 
kelas III. Jakarta: 
Depdiknas 

2. Munajat,A dan 
M.Saleh 
Muhammad. 2008. 
Ilmu Pengetahuan 
Sosial untuk SD/MI 
kelas III. Jakarta: 
Depdiknas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- ATM dan Buku 

tabunagan. 
- Uang giral 
- Uang kartal. 
- Gamabr kegiatan 

jula beli dengan 
uang . 

- Gambar  jual beli 
dengan barang. 
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Materi Pokok Kegiatan Belajar 
Indikator  

Pencapaian 
Kompetensi 

Penilaian  
Sumber Belajar 

 
 
 
 
Uang dan 
Pengelolaan 
uang 
 

 
 
 
 
 

evaluasi. 
12. Guru menutup pelajaran. 
1. Guru mengucapkan salam 

dan mengecek kehadiran 
siswa. 

2. Guru melakukan apersepsi. 
3. Guru menyampaikan tema 

dan tujuan pembelajaran. 
4. Guru menjelaskan materi 

uang dan pengelolaan uang 
daam tema permainan. 

5. Guru menjelaskan 
pengertian kurs dan cara 
mengelola uang.  

6. Guru membagikan Lembar 
Kerja Siswa (LKS) dan 
meminta siswa untuk 
mengerjkan LKS. 

7. Guru bersama siswa 
mengoreksi dan mengeva- 
luasi jawaban LKS. 

8. Guru memberikan pujian 
kepada siswa yang 
memperoleh nilai terbaik. 

9. Guru bersama siswa 
menyimpulkan materi 
pelajaran. 

10. Guru memberikan soal 
evaluasi. 

11. Guru menutup pelajaran 

 
 
 

• Menyebutukan 
jenis-jenis uang 
giral. 

• Menyebutkan 
beberapa  
macam 
kegunaan uang. 

• Menjelaskan 
yang dimaksud 
dengan kurs . 

• Membuat daftar 
pembelanjaan 
yang dibeli 
berikut 
harganya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tertulis 

 
 
 
Pilihan 
ganda  

 
 
 

1. Kusuma,A dan 
Sunarso 2008. Ilmu 
Pengetahuan 
Sosial untuk SD/MI 
kelas III. Jakarta: 
Depdiknas 

2. Munajat,A dan 
M.Saleh 
Muhammad. 2008. 
Ilmu Pengetahuan 
Sosial untuk SD/MI 
kelas III. Jakarta: 
Depdiknas 

 

 
 
 
 
- ATM dan Buku 

tabunagan. 
- Uang giral 
- Uang kartal. 
- Gamabr kegiatan 

jula beli dengan 
uang . 

- Gambar  jual beli 
dengan barang. 
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Materi Pokok Kegiatan Belajar 
Indikator  

Pencapaian 
Kompetensi 

Penilaian  
Sumber Belajar 

dan memberikan motivasi.  
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Lampiran 9 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS EKSPERIMEN 

SD/MI     : SD Negeri Kaligiri 2 

Kelas/Semester : III / 2 

Mata Pelajaran  : IPS 

Tema     : Permainan 

Alokasi Waktu   : 9 x 35 menit 

Pelaksanaan : 17, 24 dan 31Maret 2015  

 

A. Standar Kompetensi 

2.  Memahami jenis pekerjaan dan penggunaan uang 

B. Kompetensi Dasar 

2.4 Mengenal sejarah uang 

2.5 Mengenal penggunaan uang sesuai dengan kebutuhan 
C. Indikator 

2.4.1 Siswa dapat menyebutkan jenis-jenis uang giral. 

2.4.2Siswa dapat menjelaskan kegunaan uang. 

2.4.3Siswa dapat menjelaskan yang dimaksud dengan kurs. 

2.5.1 Siswa dapat membuat daftar pembelanjaan yang dibeli berikut 

harganya. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melaui model think pair share, siswa dapat menuliskan contoh  uang 

giral dengan cermat. 

2. Melalui model think pair share, siswa dapat menuliskan kegunaan uang 

dengan cermat. 

3. Melalui model think pair share, siswa dapat menjelaskan pengertian 

kurs dengan percaya diri. 
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4. Melalui model think pair share, siswa dapat membuat daftar 

pembelanjaan yang dibeli berikut harganya. 

 Karakter yang diharapkan:disiplin, tanggung jawab (responsibility), 

percaya diri (confidence), mandiri. 

E. Pendekatan, Model dan Metode Pembelajaran 

1. Pendekatan : Terpadu (connected). 

2. Model  : Think Pair Share 

3. Metode : diskusi, tanya jawab, dan penugasan 

F. Materi Ajar 

Materi yang diajarkan dalam pertemuan ini meliputi: (1) sejarah uang; (2) 

jenis uang yang beredar di masyarakat; (3) mengelola uang. (terlampir) 

G. Media dan Sumber Belajar 

1. Media 

a. Gambar kegiatan jual beli. 

b. Gambar kegiatan barter. 

c. Uang kartal (uang kertas dan uang logam) 

d. Uang giral (cek,giro dan wesel ) 

e. ATM dan buku tabungan 

2. Sumber Belajar 

a. Munajat, A dan M.Saleh Muhammad. 2008. Ilmu Pengetahuan 

Sosial untuk SD/MI Kelas III. Jakarta: Depdiknas. Halaman 76-81 

b. Kusuma, A dan Sunarso. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial untuk 

SD/MI kelas III. Jakara: Depdiknas. Halaman 61-67 

c. Rusmawan dan Muhammad Nursa’ban. 2008. Ilmu Pengetahuan 

Sosial untuk SD/MI kelas III. Jakarta: Depdiknas. Halaman 76-81 

H. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan Kesatu: 3 x 35 menit 

1. Kegiatan Pendahuluan (15 menit) 

a. Guru mengucapkan salam. 

b. Guru menyuruh ketua kelas menyiapkan dan memimpin do’a. 
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c. Guru mengecek kehadiran siswa. 

d. Guru melakukan apersepsi dengan menyuruh siswa untuk 

menyanyikan lagu “Abang tukang bakso” yang dilanjutkan dengan 

bertanya jawab seputar lagu tersebut. 

e. Menyampaikan tema  yang akan dibelajarkan yaitu “permainan” 

materi sejarah uang. 

f. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

g. Guru menyampaikan karakter siswa yang diharapkan. 

h. Guru mengkondisikan siswa untuk duduk rapi, tenang dan 

kondusif. 

2. Kegiatan Inti (65 menit) 

a.    Eksplorasi 

1) Guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai materi 

uang dan pengelolaan uang. 

2) Guru menjelaskan materi uang dan pengelolaan uang dalam 

tema permainan. 

b. Elaborasi 

1) Think (berpikir) 

a) Siswa menerima permasalahan dari guru. 

b) Siswa mencari jawaban dari permasalahan yang 

diberikan guru secara individu. 

2) Pair (berpasangan) 

a) Siswa berpasangan dengan teman sebangku. 

b) Siswa bersama dengan pasangannya berdiskusi tentang 

hasil pemikirannya untuk menyatukan dan memperdalam 

makna jawaban. 

c) Siswa bersama pasangannya mencocokkan jawaban 

dengan buku yang relevan. 

d) Siswa menulis jawaban yang telah disepakati bersama 
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dengan pasangannya pada lembar kerja berpasangan. 

3) Share (berbagi) 

a) Siswa bersama dengan pasangannya mempresentasikan 

jawaban di depan kelas. 

b) Siswa memberikan tanggapan terhadap jawaban 

pasangan yang maju. 

c. Konfirmasi  

1) Guru bersama siswa mengoreksi dan mengevaluasi 

hasil diskusi kelompok yang baru dipresentasikan. 

2) Guru memberikan pujian/penghargaan terhadap hasil 

diskusi tiap kelompok. 

3) Guru menanyakan adakah hal-hal yang belum jelas dan 

belum dipahami oleh siswa terkait dengan materi yang baru 

dipelajari. 

3. Kegiatan Penutup (25 menit) 

a. Siswa dengan bimbingan guru bersama-sama menyimpulkan 

materi pelajaran. 

b. Siswa mengerjakan tes. 

c. Guru menganalisis hasil tes. 

d. Guru memberikan pesan moral untuk menghargai uang yang 

dimiliki. 

e. Guru mengucapkan pelajaran. 

Pertemuan Kedua: 3 x 35 menit 

1. Kegiatan Pendahuluan (15 menit) 

a. Guru mengucapkan salam. 

b. Guru menyuruh ketua kelas menyiapkan dan memimpin do’a.. 

c. Guru mengecek kehadiran siswa. 

d. Guru melakukan apersepsi dengan apersepsi dengan mengajukan 

pertanyaan kepada siswa. “Apakah kalian suka membeli jajan? Alat 
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apakah yang kalian gunakan untuk membayar? Bagaimana bentuk 

uang yang kalian punya?” 

e. Menyampaikan tema  yang akan dibelajarkan yaitu “permainan” 

sub pokok bahasan jenis-jenis uang. 

f. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

g. Guru menyampaikan karakter siswa yang diharapkan. 

h. Guru mengkondisikan siswa untuk duduk rapi, tenang dan 

kondusif. 

2. Kegiatan Inti (65 menit) 

a. Eksplorasi 

1) Guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai materi 

uang dan pengelolaan uang. 

2) Guru menjelaskan materi uang dan pengelolaan uang dalam 

tema permainan. 

b. Elaborasi 

1) Think (berpikir) 

a) Siswa menerima permasalahan dari guru. 

b) Siswa mencari jawaban dari permasalahan yang diberikan 

guru secara individu. 

c) Siswa membaca buku yang relevan dengan permasalahan. 

2) Pair (berpasangan) 

a) Siswa berpasangan dengan teman sebangku. 

b) Siswa bersama dengan pasangannya berdiskusi tentang 

hasil pemikirannya untuk menyatukan dan memperdalam 

makna jawaban. 

c) Siswa bersama pasangannya mencocokkan jawaban 

dengan buku yang relevan. 

d) Siswa menulis jawaban yang telah disepakati bersama 

dengan pasangannya pada lembar kerja berpasangan. 
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3) `Share (berbagi) 

a) Siswa bersama dengan pasangannya mempresentasikan 

jawaban di depan kelas. 

b) Siswa memberikan tanggapan terhadap jawaban 

pasangan yang maju. 

c. Konfirmasi  

1) Guru bersama siswa mengoreksi dan mengevaluasi 

hasil diskusi kelompok yang baru dipresentasikan. 

2) Guru memberikan pujian/penghargaan terhadap hasil 

diskusi tiap kelompok. 

3) Guru menanyakan adakah hal-hal yang belum jelas dan 

belum dipahami oleh siswa terkait dengan materi yang baru 

dipelajari. 

3. Kegiatan Penutup (25 menit) 

a. Siswa dengan bimbingan guru bersama-sama menyimpulkan 

materi pelajaran. 

b. Siswa mengerjakan tes. 

c. Guru menganalisis hasil tes. 

d. Guru memberikan pesan moral untuk menghargai uang yang 

dimiliki. 

e. Guru mengucapkan pelajaran. 

Pertemuan Ketiga: 3 x 35 menit 

1. Kegiatan Pendahuluan (15 menit) 

a. Guru mengucapkan salam. 

b. Guru menyuruh ketua kelas menyiapkan dan memimpin do’a.. 

c. Guru mengecek kehadiran siswa. 

d. Guru melakukan apersepsi dengan melakukan tanya jawab 

“Apakah kalian diberi uang oleh ibu? Untuk apa sajakah uang 

tersebut?”. 
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e. Guru menyampaikan tema yang akan dibelajarkan yaitu tema 

“permainan” materi uang dan pengelolaan uang. 

f. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

g. Guru menyampaikan karakter siswa yang diharapkan. 

h. Guru mengkondisikan siswa untuk duduk rapi, tenang dan 

kondusif. 

2. Kegiatan Inti (65 menit) 

a. Eksplorasi 

1) Guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai materi 

uang dan pengelolaan uang. 

2) Guru menjelaskan materi uang dan pengelolaan uang dalam 

tema permainan. 

b. Elaborasi 

1) Think (berpikir) 

a) Siswa menerima permasalahan dari guru. 

b) Siswa mencari jawaban dari permasalahan yang diberikan 

guru secara individu. 

c) Siswa membaca buku yang relevan dengan permasalahan. 

2) Pair (berpasangan) 

a) Siswa berpasangan dengan teman sebangku. 

b) Siswa bersama dengan pasangannya berdiskusi tentang 

hasil pemikirannya untuk menyatukan dan memperdalam 

makna jawaban. 

c) Siswa bersama pasangannya mencocokkan jawaban 

dengan buku yang relevan. 

d) Siswa menulis jawaban yang telah disepakati bersama 

dengan pasangannya pada lembar kerja berpasangan. 

3) Share (berbagi) 
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c) Siswa bersama dengan pasangannya mempresentasikan 

jawaban di depan kelas. 

d) Siswa memberikan tanggapan terhadap jawaban 

pasangan yang maju. 

c. Konfirmasi  

1) Guru bersama siswa mengoreksi dan mengevaluasi 

hasil diskusi kelompok yang baru dipresentasikan. 

2) Guru memberikan pujian/penghargaan terhadap hasil 

diskusi tiap kelompok. 

3) Guru menanyakan adakah hal-hal yang belum jelas dan 

belum dipahami oleh siswa terkait dengan materi yang baru 

dipelajari. 

3. Kegiatan Penutup (25 menit) 

a. Siswa dengan bimbingan guru bersama-sama menyimpulkan 

materi pelajaran. 

b. Siswa mengerjakan tes. 

c. Guru menganalisis hasil tes. 

d. Guru memotivasi siswa agar tekun belajar, berbakti kepada 

orangtua, dan rajin beribadah. 

e. Guru mengucapkan pelajaran. 

I. Penilaian 

Pertemuan 1 : 

1. Teknik Penilaian 

a. Penilaian Sikap   : Disiplin,Mandiri,Percaya diri  

Tanggungjawab . 

b. Penilaian Pengetahuan  : Skor 
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Instrumen Penilaian  

a.Rubrik Penilaian Sikap 

Berilah tanda centang (v) pada kolom yang sesuai. 
No Nama 

Siswa 
Perubahan Tingkah laku

Disiplin Tanggung jawab Percaya diri Mandiri 
BT MT MB SM BT MT MB SM BT MT MB SM BT MT MB SM 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1                  
2                  
3                  
4                  
5        

Keterangan : 
BT  : Belum terlihat    
MT : Mulai terlihat  
MB : Mulai berkembang  
SM : Sudah membudaya  
Skor maksimal  = 3 x 4 = 12 
Nilai siswa  =  Skor yang diperoleh  x 100 
        Skor maksimal 
b. Lembar Penilaian Pengetahuan  

Tes tertulis : skor 

c. Soal 

Petunjuk cara mengerjakan:  

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b,c, atau d di depan jawaban yang 

dianggap benar! 

1. Pada zaman dahulu, untuk memperoleh barang-barang kebutuhan, 

masyarakat melakukan kegiatan tukar menukar barang yang disebut 

.... 

a. barter    c. penukaran 

b. jual beli   d. emas 

2. Emas, perak, tembaga, besi, dan mutiara merupakan contoh alat tukar 

dalam kegiatan jual beli. Alat tukar seperti itu disebut .... 

a. uang    c. uang barang 

b. uang emas   d. barter 
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3. Bu Siti memiliki gula pasir, kemudian ditukar dengan uang milik Bu 

Hasan. Berdasarkan cerita tersebut maka Bu Siti dan Bu Hasan sedang 

melakukan kegiatan .... 

a. barter 

b. pasaran 

c. jual beli 

d. takaran 

4. Fungsi uang adalah sebagai ... yang sah 

a. harta benda   c. alat tukar 

b. tabungan   d. alat pembayaran 

5. Mata uang kuno terbuat dari .... 

a. kertas    c. logam dan kertas 

b. logam    d. besi  

6. Kegiatan tukar menukar barang dengan barang disebut . . . . 

a. barter     c. pencurian     

b. perdagangan    d. perampokan 

7. Alat pembayaran yang sah adalah .... 
a. emas    c. uang 

b. perak     d. logam 

8. Emas  merupakan salah satu contoh .... 

a. uang giral   c. uang kartal 

b. uang barang   d. uang logam 

9. Tujuan pembuatan mata uang yaitu untuk .... 

a. menciptakan nilai tukar c. menciptakan perampokan 

b. menciptakan kejahatan  d. menciptakan kerusuhan 

10. Uang membuat kegiatan jual beli lebih .... 

a. praktis 

b. rumit 

c. sulit 

d. ramai 
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Kunci Jawaban 

Pilihan ganda: 

1. A  6. A 
2. C  7. C 
3. C  8. B 
4. D  9. A 
5. B  10. A 

 
d. Pedoman Penskoran 

Bentuk soal  : pilihan ganda  

Jawaban benar : 1  

Jawaban salah : 0 

Tidak menjawab : 0 

 

Nilai =  

Pertemuan 2 : 

1. Teknik Penilaian 

a. Penilaian Sikap   : Disiplin, Mandiri,Percaya diri  

Tanggungjawab. 

b. Penilaian Pengetahuan  : Skor 

2. Instrumen Penilaian  

a.Rubrik Penilaian Sikap 

Berilah tanda centang (v) pada kolom yang sesuai. 
No Nama 

Siswa 
Perubahan Tingkah laku

Disiplin Tanggung jawab Percaya diri Mandiri   
BT MT MB SM BT MT MB SM BT MT MB SM BT MT MB SM 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1                  
2                  
3                  
4                  
5                  

Keterangan : 

BT  : Belum terlihat    

MT : Mulai terlihat  
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MB : Mulai berkembang  
SM : Sudah membudaya  
Skor maksimal  = 3 x 4 = 12 
Nilai siswa   =  Skor yang diperoleh  x 100 
   Skor maksimal 
b. Lembar Penilaian Pengetahuan  

Tes tertulis : skor 

c. Soal 

Petunjuk cara mengerjakan:  

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b,c, atau d di depan jawaban yang 

dianggap benar! 

1. Uang logam dan uang kertas merupakan jenis uang .... 

a. giral    c. tunai 

b. kartal    d. giro 

2. Alat pembayaran yang berupa surat-surat berharga disebut uang .... 

a. giral    c. ATM 

b. kartal    d. cek 

3. Di bawah ini yang merupakan contoh uang giral adalah .... 

a. ATM, uang kertas, dan cek 

b. cek dan uang kertas 

c. uang kertas dan uang logam 

d. kartu kredit dan giro 

4. Uang yang memiliki ciri-ciri mudah dibawa namun mudah rusak 

adalah uang .... 

a. giral     c. kertas 

b. kartal    d. logam 

5. Lembaga yang bertugas mencetak uang kartal adalah .... 

a. Perum Peruri 

b. Bank Rakyat Indonesia 

c. Bank Nasional Indonesia 

d. Bank Mandiri 
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6. Uang yang beredar di masyarakat terdiri dari dua jenis yaitu .... 

a. kertas dan kartal  c. logam dan giral 

b. kartal dan giral  d. logam dan kertas 

7. Lembaga pemerintah yang bertugas mengedarkan uang adalah .... 

a. Bank Rakyat Indonesia c. Bank Indonesia 

b. Bank Negara Indonesia d. Bank Perkreditan Rakyat 

8. Cek termasuk jenis uang .... 

a. giral    c. kertas 

b. logam   d. Kartal 

9. Berikut yang bukan merupakan nilai uang logam yang berlaku di 

Indonesia .... 

a. Rp. 100,00  c. Rp. 500,00 

b. Rp. 200,00  d. Rp. 5.000,00 

10. Alat tukar  yang sah  yaitu .... 
a. emas   c. uang 

b. perak    d. logam 

 

Kunci Jawaban  

Pilihan ganda 

1. B  6. B 
2. A  7. C 
3. D  8. A 
4. C  9. D 
5. A  10. C 

d. Pedoman Penskoran 

Bentuk soal  : pilihan ganda  

Jawaban benar : 1  

Jawaban salah : 0 

Tidak menjawab : 0 

Nilai =  
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Pertemuan 3 : 

1. Teknik Penilaian 

a. Penilaian Sikap   :Disiplin, Mandiri,Percaya diri  

Tanggungjawab. 

b. Penilaian Pengetahuan  : Skor 

2. Instrumen Penilaian  

a.Rubrik Penilaian Sikap 

Berilah tanda centang (v) pada kolom yang sesuai. 
No Nama 

Siswa 
Perubahan Tingkah laku

disiplin Tanggung jawab Percaya diri Mandiri  
BT MT MB SM BT MT MB SM BT MT MB SM BT MT MB SM 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1                  
2                  
3                  
4                  
5                  

Keterangan : 

BT  : Belum terlihat    

MT : Mulai terlihat  

MB : Mulai berkembang  

SM : Sudah membudaya  

Skor maksimal  = 3 x 4 = 12 

Nilai siswa  =  Skor yang diperoleh  x 100 

        Skor maksimal 

b. Lembar Penilaian Pengetahuan  

Tes tertulis : skor 

1) Soal  

Petunjuk cara mengerjakan:  

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b,c, atau d di depan jawaban 

yang dianggap benar! 

1. Barter adalah cara penukaran …. 

a. barang dengan uang  c. barang dengan tenaga 

b. barang dengan barang d. uang dengan uang 
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2. Setiap orang harus ... untuk memenuhi kebutuhan. 

a. pergi   c. bekerja 

b. membeli   d. menjual 

3. Contoh bank yang dimiliki oleh negara adalah …. 

a. Bank Danamon 

b. Bank Rakyat Indonesia 

c. Bank Niaga 

d. Bank Mega 

4. Bu Anis memiliki gula pasir, kemudian ditukar denganuang milik 

Bu Hasan. Bu Anis dan Bu Hasan melakukan kegiatan .... 

a. jual beli   c. takaran 

b. barter   d. pasaran 

5. Perhatikan gambar berikut ini! 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar di atas  merupakan  jenis uang  .... 
a. barang  c. giral 

b. kertas  d. logam 

6. Lili adalah anak yang hemat. Uang sakunya selalu …. 

a. dihabiskan untuk bersenang-senang 

b. disisakan sebagian untuk ditabung 

c. dibelikan semuanya untuk membeli jajan 

d. diberikan kepada teman-temannya 

7. Berikut keuntungan dari kegiatan menabung, kecuali .... 

a. cepat habis 

b. mendapat bunga 

c. dijamin aman 

d. dapat diambil sewaktu-waktu 
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8. Bergaya hidup mewah berarti .... 

a. hemat  c. boros 

b. pelit   d. kikir 

9. Kebiasaan menabung adalah perbuatan …. 

a. baik   c. buruk 

b. pelit   d. tercela 

10. Salah satu cara mengelola uang dengan baik yaitu .... 
a. ditabung semuanya 

b. membelanjakan semuanya 

c. membuat rencana sebelum menggunakan 

d. membeli semua barang yang kita inginkan 

 
Kunci Jawaban  

Pilihan ganda 

1. B  6. B 
2. C  7. B 
3. B  8. C 
4. A  9. A 
5. D  10.C 

a. Pedoman Penskoran 

Bentuk soal  : pilihan ganda  

Jawaban benar : 1  

Jawaban salah : 0 

Tidak menjawab : 0 

Nilai =  

 

c. Penilaian ketrampilan  

soal !  

1. Urutkanlah nominal uang kertas dan uang logam berikut dari nominal 

terkecil hingga nominal terbesar! 

2. Urutkanlah uang kertas sesuai dengan gambar pahlawan yang tertera 

dalam uang kertas! 
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Refleksi: 

* Hal-hal yang perlu menjadi perhatian  

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

* Siswa yang perlu mendapat perhatian khusus 

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

* Hal-hal yang menjadi catatan keberhasilan 

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

* Hal-hal yang harus diperbaiki dan ditingkatkan 

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

Remidial Pertemuan 1 

 
1. Kegiatan tukar-menukar barang dengan menggunakan uang perak disebut 

…. 

2. Alat pembayaran yang sah untuk kegiatan jual beli dalam masyarakat adalah 

…. 

3. Bank yang mencetak, mengeluarkan, dan mengedarkan uang di Indonesia  

adalah …. 

4. Jika menabung di bank, kita akan mendapatkan …. 

5. Hidup harus hemat, jangan …. 

Pengayaan Pertemuan 1 

 
1. Sebutkan tiga contoh alat penukaran yang termasuk uangbarang! 

2. Apa maksud yang terkandung dalam peribahasa “Hematpangkal kaya”? 

3. Sebutkan tiga ciri uang kertas! 

4. Sebutkan keuntungan-keuntungan yang kita peroleh dengan menabung di 

bank! 
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5. Apa saja manfaat yang kita dapat jika kita mampu mengelola uang dengan 

baik? 

Remidial Pertemuan 2 

1. Uang logam berbentuk …. 

2. Membeli barang harus disesuaikan dengan …. 

3. Barter adalah cara tukar-menukar barang dengan …. 

4. Orang yang memiliki barang untuk dijual disebut …. 

5. Uang terdiri atas dua jenis, yakni … dan … 

 

Pengayaan Pertemuan 2 

1. Apa saja alat tukar yang ada di masyarakat? 

2. Apa yang dimaksud dengan uang giral? 

3. Bagaimana cara mengelola uang yang baik? 

4. Apa manfaat mengelola uang dengan baik? 

5. Mengapa kita harus menabung? 

 

Remidial Pertemuan 3 

1. Segala aktivitas yang dilakukan bertujuan untuk .... 

2. Kegunaan uang adalah .... 

3. Perbedaan nilai tukar rupiah dengan uang asing disebut .... 

4. Kecil teranja-anja, besar terbawa-bawa .... 

5. Nama mata uang Malaysia adalah .... 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 
 

 

 
 

 

Pengayaan Pertemuan 3 

1. Apa makna ungkapan “Bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian”? 

2. Bagaimana cara mengelola uang yang baik? 

3. Apa manfaat mengelola uang dengan baik? 

4. Sejak kapan kita harus melatih diri hidup hemat? 

5. Mengapa kita tidak boleh hidup boros? 

Sirampog, Maret 2015 
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Lampiran 1 

Materi Ajar 
       1. Sejarah Uang  

Uang merupakan alat tukar. Uang berguna bagi setiaporang. Dengan 

memiliki uang, seseorang dapat memenuhikebutuhannya. Uang yang beredar 

adalah uang kertas danuang logam. Uang harus dikelola sebaik-

baiknya.Zaman dulu, orang belum mengenal uang. Belum ada jualbeli yang 

menggunakan uang. Orang melakukan tukar-menukarbarang. Kegiatan 

tersebut disebut barter.Petani menghasilkan bahan makanan. Mereka  

memerlukanpakaian. Pembuat pakaian (penenun) memerlukan 

makanan.Kemudian mereka melakukan tukar-menukar. Bahan 

makananditukar dengan bahan pakaian. 

Nelayan menghasilkan ikan. Mereka memerlukan beras.Ikan ditukarkan 

dengan beras. Ikan ditukar dengan gula. Garam,rempah-rempah, dan pakaian. 

Hewan ternak pun dijadikan alattukar. Untuk mendapatkan kebutuhan 

hidupnya.Dasar tukar-menukar adalah kesepakatan. Kesepakatankedua belah 

pihak. Cara tukar-menukar itu banyak kesulitan.Diperlukan alat tukar yang 

dapat diterima semua orang.Dibuatlah alat tukar. Berupa kepingan logam atau 

besi. Tembaga,emas, perak. Intan, mutiara dan berlian. Itupun masih 

sulit.Untuk memudahkan digunakanlah uang. Uang lebih praktissebagai alat 

tukar.  

2. Jenis Uang yang Beredar di Masyarakat 

a. Uang Kartal 

Zaman dahulu uang terbuat dari kulit hewan, tembaga, perak, danemas. 

Sekarang uang terbuat dari kertas.Uang kartal yang berupa uang kertasdan 

logam adalah uang yang banyak digunakan masyarakatluas seperti yang 

sudah kita kenal selama ini.Uang logam dan uang kertas dapat kita gunakan 

untuk berbelanja. 
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b. Uang Giral 

Uang giral adalahalat pembayaran (penukar) dalam bentuk surat-surat 

berhargaatau surat-surat penting. Contoh uang giral adalah cek, giro,wesel, 

dan polis. 

3. Ciri-ciri Uang yang Beredar di Masyarakat 

Mata uang negara Indonesia yaitu  rupiah. Terdiri atas 2 macam. Uang 

logamdan uang kertas. Uang logam dan uang kertas disebut uangkartal. Setiap 

pecahan mempunyai nominal. Artinya, nilai yangtertulis pada uang itu. 

Ciri-ciri uang logam antara lain: 

a. terbuat dari logam; 

b. terdapat tulisan Bank Indonesia; 

c. terdapat gambar burung garuda; 

d. terdapat tulisan tahun percetakan oleh Perum Peruri; 

e. berbentuk bundar; 

f. tercantum nilai nominal, misalnya Rp. 100,00, Rp. 500,00,Rp. 1.000,00. 

Ciri-ciri uang kertas antara lain: 

a. terbuat dari kertas; 

b. terdapat tulisan Bank Indonesia dan tanda tangan Dewan Gubernur Bank 

Indonesia; 

c. terdapat gambar burung garuda; 

d. tertulis tahun percetakan oleh Perum Peruri; 

e. berbentuk persegi panjang; 

f. tercantum nilai nominal, misalnya Rp. 1.000.00,Rp. 5.000.00, Rp10.000,00, 

Rp. 50.000,00, danRp. 100.000,00. 
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4. Kelebihan dan Kekeurangan Uang Kartal dan Giral 

Uang kartal memiliki kelebihan. Ada juga kekurangan.Kelebihan uang 

logam tahan lama. Kekurangannya berat dibawa.Terutama dalam jumlah 

banyak.Kelebihan uang kertas praktis. Mudah dibawa ke mana-mana. 

Kekurangannya, tidak tahan lama. Dan mudah rusak.Uang kartal dicetak oleh 

Perusahaan Umum PercetakanUang Republik Indonesia (Perum Peruri). Yang 

berhakmengedarkan uang di Indonesia adalah Bank Indonesia. 

5. Kegunaan Uang 

a. Uang sebagai alat pembayaran yang sah. 

b. Uang sebagai alat penukar. 

6. Cara Mengelola Uang 
Uang yang kita miliki harus kita kelola dengan baik. Dikelola dengan 

baik maksudnya disimpan dengan rapi serta digunakandengan hemat dan tepat. 

Pengelolaan uang yang baik akanbanyak memberikan manfaat bagi kita. 

a. Cara Mengelola Uang yang Baik 

Orang hidup memiliki banyak kebutuhan. Untuk 

memenuhikebutuhan hidupnya, orang harus bekerja. Orang bekerja 

untukmendapatkan uang. Pekerjaan yang dapat menghasilkan uangadalah 

berdagang, menjadi pekerja, dan lain-lain.Untuk mendapatkan uang, orang 

harus bekerja dan berusaha. Dengan begitu, uang diperoleh dengan cara 

yang tidakgampang. Oleh karena itu, uang yang sudah didapatkan dengan 

susah payah harus dikelola dengan baik. Bagaimana caramengelola uang 

dengan baik? Simaklah uraian berikut. 

Setiap hari Rini diberi uang saku ibunya. Oleh Rini, uangtersebut 

tidak dihabiskan untuk jajan. Meski sedikit, pasti disisakan. Ia ingat 

nasihat Bu Farida, gurunya. Bu Farida menasihatibahwa hidup harus 

hemat, seperti kata pepatah, “Hematpangkal kaya.” Uang saku Rini 

sebagian ditabung di sekolah.Hal ini juga dilakukan oleh teman-temannya. 

Mereka diberi bukutabungan. Setiap habis kenaikan kelas, tabungan dapat 
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diambil.Uang yang terkumpul dapat dipakai untuk membeli alat tulis.Rini 

adalah anak yang hemat. Dengan berhemat ia telah membantu 

meringankan beban orang tua. 

Pada zaman dahulu orang sudah menabung dengan berbagai cara. 

Ada yang menyimpan uang di tiang rumah yang diberilubang. Ada pula 

yang memasukkannya ke dalam celengan.Pada zaman modern sekarang 

ini, makin banyak cara yangdapat kita lakukan untuk menabung. Jadi, kita 

makin mudah 

untuk melakukan kegiatan menabung. 

Selain menabung di rumah, kita juga dapat menabung dibank. Bank 

adalah tempat untuk menyimpan dan meminjamuang. Berdasarkan 

pemiliknya, bank dapat dibedakan menjadidua jenis, yaitu bank milik 

negara dan bank milik swasta.Contoh bank milik negara ialah Bank 

Indonesia (BI), BankNasional Indonesia (BNI), Bank Tabungan Negara 

(BTN), danBank Rakyat Indonesia (BRI). Contoh bank milik swasta 

adalahBank Niaga, Bank Central Asia (BCA), Bank Danamon, danBank 

Lippo. 

b. Manfaat Mengelola Uang dengan Baik 

Menabung adalah cara yang sangat baik untuk mengelolauang. 

Mengelola uang dengan baik banyak memberikanmanfaat. Berikut ini 

diuraikan beberapa manfaat mengelolauang dengan baik. 

1) Menghemat Pengeluaran 

Dengan membiasakan diri menabung, kita akan terbiasahemat 

dalam mengeluarkan dan menggunakan uang. Pengeluaran dan 

penggunaan uang akan  lebih terkendali. Dengan begitu kita akan 

terhindar dari sikap menghambur-hamburkan uang. 

2) Untuk Memenuhi Kebutuhan  

Perhatikan cerita berikut ini. Rini ingin memiliki sepatu. Sepatu 

yang diinginkannya itu harganya mahal. Uang jajan atau uangsaku 

saja tidak cukup untuk membelinya. Ia mempunyai caraagar 
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keinginannya tercapai. Ia menyisihkan uang jajannya untukditabung. 

Setelah cukup lama ditabung dan terkumpul cukupbanyak, uang itu 

diambil untuk membeli sepatu yang diinginkannya. 

3) Melatih Hidup Sederhana 

Tidak bergaya hidup mewah dapat diartikan dengan 

hidupsederhana. Salah satu ciri hidup sederhana adalah 

membelanjakan uang dengan cara tidak berlebihan. Dengan 

menabung,kita akan terhindar dari gaya hidup boros dan sebaliknya 

akanterbiasa dengan hidup sederhana. 

Hal itu karena dengan terbiasa menabung kita akan 

dapatmenggunakan uang secara selektif. Artinya, uang 

dibelanjakanhanya untuk membeli barang dan jasa yang benar-benar 

kitaperlukan saja. Adapun barang dan jasa itu kita pakai 

untukmemenuhi kebutuhan-kebutuhan yang mendesak saja. 
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Lampiran 2 

Media Ajar 

1. Jenis Uang Kertas 

 
 
2. Jenis Uang Logam 
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3. Jenis Uang Giral 

a. cek 

 
b. giro 

 
c. wesel 

 
 



151 
 

 

 
 

 

4. Tempat Penyimpan Uang 

a. Bentuk celengan yang dapat digunakan untuk menabung 

 
 

b. Bank Indonesia  
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5. Kegiatan jual beli dengan barang 
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Lampiran 3 

Lembar Kerja Berpasangan Pertemuan kesatu 

Nama Sekolah : SD Negeri Kaligiri 2 

Kelas/Semester : III/2  

Alokasi Waktu  :±15 menit 

Hari, tanggal :  

Anggota : 1. ............................................. 

  2. ............................................. 

Petunjuk : 

Kerjakan secara berpasangan soal di bawah ini pada tempat jawaban yang telah 

disediakan. 

Soal : 

1. Sebutkan tiga contoh alat penukaran yang termasuk uang barang! 
 Jawab :  

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 
 

2. Sebutkan tiga syarat terjadinya barter! 
Jawab : 
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
............................................................................................................................... 

 
3. Sebutkan tiga syarat menjadi mata uang! 

Jawab : 
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
............................................................................................................................... 
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Lembar Kerja Berpasangan Pertemuan kedua 

Nama Sekolah : SD Negeri Kaligiri 2 

Kelas/Semester : III/2  

Alokasi Waktu  :±15 menit 

Hari, tanggal :  

Anggota : 1. ............................................. 

    2. ............................................. 
Petunjuk : 

Kerjakan secara berpasangan soal di bawah ini pada tempat jawaban yang telah 

disediakan. 

Soal :  

1. Di bawah ini disajikan dua jenis uang. Tuliskan jenis dan ciri-ciri uang pada 
tabel berikut! 
No Gambar uang Ciri-ciri  
1  

 

 

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

 

 

 

2. Kalian tentunya pernah mempunyai dan menggunakan uang. Sebutkan 3 

macam kegunaan uang yang kalian ketahui! 

Jawab:  

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

.................................................................................................................. 
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Lembar Kerja Berpasangan Pertemuan ketiga 

Nama Sekolah : SD Negeri Kaligiri 2 

Kelas/Semester : III/2  

Alokasi Waktu  :±15 menit 

Hari, tanggal :  

Anggota : 1. ............................................. 

    2. ............................................. 
Petunjuk : 

Kerjakan secara berpasangan soal di bawah ini pada tempat jawaban yang telah 

disediakan. 

Soal : 

1. Sebutkan 3 tempat menyimpan uang yang aman! 

Jawab: 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

2. Sebutkan 3 keuntungan menyimpan uang di bank! 

Jawab: 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

........................................................................................................................... 

3. Sebutkan 3  manfaat mengelola uang dengan baik! 

Jawab: 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................
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Lampiran 10 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Kelas Kontrol 

SD/MI     : SD Negeri Kaligiri 1 

Kelas/Semester : III / 2 

Mata Pelajaran  : IPS 

Tema     : Permainan 

Alokasi Waktu   : 9 x 35 menit 

Pelaksanaan : 18, 25 Maret  dan 1April 2015  

A. Standar Kompetensi 

2.  Memahami jenis pekerjaan dan penggunaan uang 

B. Kompetensi Dasar 

2.4 Mengenal sejarah uang  

2.5 Mengenal penggunaan uang sesuai dengan kebutuhan 
C. Indikator 

2.4.1 Siswa dapat menyebutkan jenis-jenis uang giral. 

2.4.2 Siswa dapat menjelaskan beberapa macam kegunaan uang. 

2.4.3 Siswa dapat menjelaskan yang dimaksud dengan kurs. 

2.5.1 Siswa dapat membuat daftar pembelanjaan yang dibeli berikut 

harganya. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui penjelasan guru, membaca, tanya jawab, dan mengamati 

gambar siswa dapat menyebutkan jenis-jenis uang giral. 

2. Melalui penjelasan guru, membaca, tanya jawab, dan penugasan siswa 

dapat menjelaskan beberapa macam kegunaan uang. 

3. Melalui penjelasan guru, membaca, tanya jawab, dan penugasan siswa 

dapat menjelaskan pengertian kurs. 

4. Melalui kegiatan tanya jawab dan penugasan siswa dapat membuat 

daftar pembelanjaan yang dibeli berikut harganya 
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 Karakter yang diharapkan:Disiplin (discipline), mandiri, tanggung 

jawab (responsibility), percaya diri (confidence). 

E. Pendekatan, Model dan Metode Pembelajaran 

1. Pendekatan  : Terpadu (connected). 

2. Model  : konvensional 

3. Metode  : ceramah, tanya jawab, dan penugasan. 

F. Materi Ajar (Terlampir) 

Materi yang diajarkan dalam pertemuan ini meliputi: (1) sejarah uang; (2) 

jenis uang yang beredar di masyarakat; (3) mengelola uang.  

G. Media, Alat dan Sumber Belajar 

1. Media 

a. Gambar kegiatan jual beli. 

b. Gambar kegiatan barter. 

c. Uang kartal (uang kertas dan uang logam) 

d. Uang giral (cek,giro dan wesel ) 

e. ATM dan buku tabungan 

2. Alat 

a. Papan tulis 

b. Kapur  

3. Sumber Belajar 

a. Munajat, A dan M.Saleh Muhammad. 2008. Ilmu Pengetahuan 

Sosial untuk SD/MI Kelas III. Jakarta: Depdiknas. Halaman 76-81 

b. Kusuma, A dan Sunarso. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial untuk 

SD/MI kelas III. Jakara: Depdiknas. Halaman 61-67 

c. Rusmawan dan Muhammad Nursa’ban. 2008. Ilmu Pengetahuan 

Sosial untuk SD/MI kelas III. Jakarta: Depdiknas. Halaman 76-81 

H. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan Kesatu: 3 x 35 menit 

1. Kegiatan Awal  (15 menit) 

a. Guru mengucapkan salam. 
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b. Guru menyuruh ketua kelas menyiapkan dan memimpin do’a. 

c. Guru mengecek kehadiran siswa. 

d. Guru melakukan apersepsi dengan menyuruh siswa untuk 

menyanyikan lagu “Abang tukang bakso” yang dilanjutkan dengan 

bertanya jawab seputar lagu tersebut. 

e. Menyampaikan tema  yang akan dibelajarkan yaitu “permainan” 

dengan materi mengenal sejarah uang. 

f. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.Guru menyampaikan 

karakter siswa yang diharapkan. 

g. Guru mengkondisikan siswa untuk duduk rapi, tenang dan 

kondusif. 

2. Kegiatan Inti (65 menit) 

a.    Eksplorasi 

1) Menjelaskan materi uang dan pengelolan uang dalam tema 

permainan. 

2) Menampilkan gambar kegiatan jual beli dengan alat pembayaran 

berupa barang dan kegiatan jual beli dengan alat pembayaran 

berupa uang. 

3) Menyuruh siswa untuk mengamati gambar kegiatan jual beli. 

4) Melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai gambar 

tersebut. Pertanyaannya berkaitan dengan alat pembayaran yang 

digunakan pada kedua gambar. 

5) Melakukan tanya jawab dengan siswa tentang materi uang dan 

pengelolaan uang dalam tema permainan. 

d. Elaborasi 

1) Siswa mengerjakan Lembar Kerja Siswa (LKS) secara 

individu. 

2) Siswa mencari jawaban pada buku yang relevan. 

e. Konfirmasi  
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1) Guru bersama siswa mengoreksi dan mengevaluasi jawaban 

LKS. 

2) Guru memberikan pujian/penghargaan kepada siswa yang 

memperoleh nilai terbaik. 

3) Guru menanyakan adakah hal-hal yang belum jelas dan belum 

dipahami oleh siswa terkait dengan materi yang baru dipelajari. 

3. Kegiatan Penutup (25 menit) 

a. Siswa dengan bimbingan guru bersama-sama menyimpulkan materi 

pelajaran. 

b. Siswa mengerjakan tes. 

c. Guru menganalisis hasil tes. 

d. Guru memberikan pesan moral untuk menghargai uang yang 

dimiliki. 

e. Guru menutup pelajaran. 

Pertemuan Kedua : 3 x 35 menit 

1. Kegiatan Awal  (15 menit) 

a. Guru mengucapkan salam. 

b. Guru menyuruh ketua kelas menyiapkan dan memimpin do’a. 

c. Guru mengecek kehadiran siswa. 

d. Guru melakukan apersepsi dengan dengan mengajukan pertanyaan 

kepada siswa. “Apakah kalian suka membeli jajan? Alat apakah 

yang kalian gunakan untuk membayar? Bagaimana bentuk uang 

yang kalian punya?” 

e. Guru menyampaikan tema yang akan dibelajarkan yaitu tema 

“permainan” materi jenis-jenis uang. 

f. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

g. Guru menyampaikan karakter siswa yang diharapkan. 

h. Guru mengkondisikan siswa untuk duduk rapi, tenang dan 

kondusif. 
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2. Kegiatan Inti (65 menit) 

a. Eksplorasi 
1) Guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai materi 

uang dan pengelolaan uang. 

2) Guru menjelaskan subpokok bahasan jenis-jenis uang. 

3) Menjelaskan penggunaan uang dalam kehidupan sehari-hari. 

4) Menyuruh siswa untuk mengeluarkan uang yang mereka 

bawa. 

5) Melakukan tanya jawab tentang jenis uang yang dibawa oleh 

siswa. 

6) Menampilkan gambar uang giral. 

7) Melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai gambar 

tersebut.  

b. Elaborasi 

1) Siswa mengerjakan Lembar Kerja Siswa (LKS) secara 

individu. 

2) Siswa mencari jawaban pada buku yang relevan. 

c. Konfirmasi  

1) Guru bersama siswa mengoreksi dan mengevaluasi jawaban 

LKS. 

2) Guru memberikan pujian/penghargaan kepada siswa yang 

memperoleh nilai terbaik. 

3) Guru menanyakan adakah hal-hal yang belum jelas dan belum 

dipahami oleh siswa terkait dengan materi yang baru 

dipelajari. 

3. Kegiatan Penutup (25 menit) 

a. Siswa dengan bimbingan guru bersama-sama menyimpulkan 

materi pelajaran. 
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b. Siswa mengerjakan tes. 

c. Guru menganalisis hasil tes. 

d. Guru memberikan pesan moral untuk menghargai uang yang 

dimiliki. 

e. Guru menutup pelajaran. 

 
Pertemuan Ketiga : 3 x 35 menit 

1. Kegiatan Awal  (15 menit) 

a. Guru mengucapkan salam. 

b. Guru menyuruh ketua kelas menyiapkan dan memimpin do’a. 

c. Guru mengecek kehadiran siswa. 

d. Guru melakukan apersepsi dengan melakukan tanya jawab 

“Apakah kalian diberi uang oleh ibu? Untuk apa sajakah uang 

tersebut?”. 

e. Guru menyampaikan tema yang akan dibelajarkan yaitu tema 

“permainan” sub pokok bahasan pengelolaan uang. 

f. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

g. Guru menyampaikan karakter siswa yang diharapkan. 

h. Guru mengkondisikan siswa untuk duduk rapi, tenang dan 

kondusif. 

2. Kegiatan Inti (65 menit) 

a. Eksplorasi 
1) Guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai materi 

mengenal uang dan pengelolaan uang. 

2) Menjelaskan materi pengelolaan uang. 

3) Menjelaskan cara memperoleh uang. 

4) Menjelaskan pengertian kurs. 

5) Melakukan tanya jawab dengan siswa tentang cara siswa 

dalam mengelola uang. 



162 
 

 

 
 

 

6) Melakukan tanya jawab dengan siswa tentang tempat 

menabung. 

  

b. Elaborasi 

1) Siswa mengerjakan Lembar Kerja Siswa (LKS) secara 

individu. 

2) Siswa mencari jawaban pada buku yang relevan. 

 

c. Konfirmasi  

1) Guru bersama siswa mengoreksi dan mengevaluasi jawaban 

LKS. 

2) Guru memberikan pujian/penghargaan kepada siswa yang 

memperoleh nilai terbaik. 

3) Guru menanyakan adakah hal-hal yang belum jelas dan belum 

dipahami oleh siswa terkait dengan materi yang baru 

dipelajari. 

4. Kegiatan Penutup (25 menit) 

a. Siswa dengan bimbingan guru bersama-sama menyimpulkan 

materi pelajaran. 

b. Siswa mengerjakan tes. 

c. Guru menganalisis hasil tes. 

d. Guru memberikan pesan moral tentang pentingnya menabung dan 

hidup hemat. 

e. Guru menutup pelajaran.  

 

I. Penilaian 

Pertemuan 1 : 

1. Teknik Penilaian 

a. Penilaian Sikap   : Disiplin,Mandiri,Percaya diri  

Tanggungjawab. 



163 
 

 

 
 

 

b. Penilaian Pengetahuan  : Skor 

Instrumen Penilaian  

a.Rubrik Penilaian Sikap 

Berilah tanda centang (v) pada kolom yang sesuai. 
No Nama 

Siswa 
  Perubahan Tingkah laku

disiplin Tanggung jawab Percaya diri Mandiri  
BT MT MB SM BT MT MB SM BT MT MB SM BT MT MB SM 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1                  
2                  
3                  
4                  
5                  

Keterangan : 

BT  : Belum terlihat    

MT : Mulai terlihat  

MB : Mulai berkembang  

SM : Sudah membudaya  

Skor maksimal  = 3 x 4 = 12 

Nilai siswa  =  Skor yang diperoleh  x 100 

        Skor maksimal 

b. Lembar Penilaian Pengetahuan  

Tes tertulis : skor 

 c. Soal 

Petunjuk cara mengerjakan:  

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b,c, atau d di depan jawaban yang 

dianggap benar! 

1. Pada zaman dahulu, untuk memperoleh barang-barang kebutuhan, 

masyarakat melakukan kegiatan tukar menukar barang yang disebut 

.... 

a. barter     

b. jual beli     

c. penukaran 

d. emas 
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2. Emas, perak, tembaga, besi, dan mutiara merupakan contoh alat tukar 

dalam kegiatan jual beli. Alat tukar seperti itu disebut .... 

a. uang    c. uang barang 

b. uang emas   d. barter 

3. Bu Anis memiliki gula pasir, kemudian ditukar dengan uang milik Bu 

Hasan. Berdasarkan cerita tersebut maka Bu Anis dan Bu Hasan 

sedang melakukan kegiatan .... 

a. barter    c. jual beli 

b. pasaran    d. takaran 

4. Fungsi uang adalah sebagai ... yang sah 

a. harta benda   c. alat tukar 

b. tabungan   d. alat pembayaran 

5. Mata uang kuno terbuat dari .... 

a. kertas     c. logam dan kertas 

b. logam   d. besi  

6. Kegiatan tukar menukar barang dengan barang disebut . . . . 

a. barter     c. pencurian     

b. perdagangan    d. perampokan 

7. Alat pembayaran yang sah adalah ....  
a. emas    c. uang 

b. perak     d. logam 

8. Emas  merupakan salah satu contoh ....  

a. uang giral   c. uang kartal 

b. uang barang   d. uang logam 

9. Tujuan pembuatan mata uang yaitu untuk .... 

a. menciptakan nilai tukar c. menciptakan perampokan 

b. menciptakan kejahatan  d. menciptakan kerusuhan 

10. Uang membuat kegiatan jual beli lebih .... 

a. praktis    c. sulit 

b. rumit    d. ramai 
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Kunci Jawaban 

Pilihan ganda: 

1. A  6. A 
2. C  7. C 
3. C  8. B 
4. D  9. A 
5. B  10. A 

d. Pedoman Penskoran 

Bentuk soal  : isian singkat 

Jawaban benar : 1  

Jawaban salah : 0 

Tidak menjawab : 0 

 

Nilai =  

 

Pertemuan 2 : 

1. Teknik Penilaian 

a. Penilaian Sikap   :Rasa ingin tahu,Mandiri,Percaya diri  

b. Kerja sama. 

c. Penilaian Pengetahuan  : Skor 

2. Instrumen Penilaian  

a.Rubrik Penilaian Sikap 

Berilah tanda centang (v) pada kolom yang sesuai. 
No Nama 

Siswa 
Perubahan Tingkah laku

disiplin Tanggung jawab Percaya diri Mandiri  
BT MT MB SM BT MT MB SM BT MT MB SM BT MT MB SM 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1                  
2                  
3                  
4                  
5                  

 

 

Keterangan : 
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BT  : Belum terlihat    

MT : Mulai terlihat  

MB : Mulai berkembang  

SM : Sudah membudaya  

Skor maksimal  = 3 x 4 = 12  

Nilai siswa  =  Skor yang diperoleh  x 100 

        Skor maksimal 

b. Lembar Penilaian Pengetahuan  

Tes tertulis : skor 

c. Alat Penilaian : Soal 

Petunjuk cara mengerjakan:  

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b,c, atau d di depan jawaban yang 

dianggap benar! 

1. Uang logam dan uang kertas merupakan jenis uang . . . . 

a. giral   c. tunai 

b. kartal   d. giro 

2. Alat pembayaran yang berupa surat-surat berharga disebut uang . . . . 

a. giral   c. ATM 

b. kartal    d. cek 

3. Di bawah ini yang merupakan contoh uang giral adalah . . . . 

a. ATM, uang kertas, dan cek c. uang kertas dan uang logam 

b. cek dan uang kertas  d. kartu kredit dan giro 

4. Uang yang memiliki ciri-ciri mudah dibawa namun mudah rusak 

adalah uang . . . . 

a. giral    c. kertas 

b.kartal    d. logam 

5. Lembaga yang bertugas mencetak uang kartal adalah . . . . 

a. Perum Peruri   c. Bank Nasional Indonesia 

b. Bank Rakyat Indonesia d. Bank Mandiri 

6. Uang yang beredar di masyarakat terdiri dari dua jenis yaitu .... 
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a. kertas dan kartal  c. logam dan giral 

b. kartal dan giral   d. logam dan kertas 

7. Lembaga pemerintah yang bertugas mengedarkan uang adalah .... 

a. Bank Rakyat Indonesia c. Bank Indonesia 

b. Bank Negara Indonesia d. Bank Perkreditan Rakyat 

8. Cek termasuk jenis uang ....  

a. giral     c. kertas 

b. logam    d. Kartal 

9. Berikut yang bukan merupakan nilai uang logam yang berlaku di 

Indonesia .... 

a. Rp. 100,00  c. Rp. 500,00 

b. Rp. 200,00  d. Rp. 5.000,00  

10. Alat tukar  yang sah  yaitu .... 
a. emas   c. uang 

b. perak    d. logam 

Kunci Jawaban   

Pilihan ganda 

1. B  6. B 
2. A  7. C 
3. D  8. A 
4. C  9. D 
5. A  10. C 

 

d. Pedoman Penskoran 

Bentuk soal  : pilihan ganda 

Jawaban benar : 1  

Jawaban salah : 0 

Tidak menjawab : 0 

 

Nilai =  
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Pertemuan 3 : 

1. Teknik Penilaian 

a. Penilaian Sikap   : Disiplin,Mandiri,Percaya diri  

Mandiri . 

b. Penilaian Pengetahuan  : Skor 

2. Instrumen Penilaian  

a.Rubrik Penilaian Sikap 

Berilah tanda centang (v) pada kolom yang sesuai. 
No Nama 

Siswa 
Perubahan Tingkah laku

disiplin Tanggung jawab Percaya diri Mandiri  
BT MT MB SM BT MT MB SM BT MT MB SM BT MT MB SM 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1                  
2                  
3                  
4                  
5                  

 

Keterangan : 

BT  : Belum terlihat    

MT : Mulai terlihat  

MB : Mulai berkembang  

SM : Sudah membudaya  

Skor maksimal  = 3 x 4 = 12 

Nilai siswa  =  Skor yang diperoleh  x 100 

        Skor maksimal 

b. Lembar Penilaian Pengetahuan  

Tes tertulis : skor 
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c. Alat Penilaian : Soal 

1) Soal  

Petunjuk cara mengerjakan:  

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b,c, atau d di depan jawaban 

yang dianggap benar! 

1. Barter adalah cara penukaran …. 

a. barang dengan uang 

b. barang dengan barang 

c. barang dengan tenaga 

d. uang dengan uang 

2. Setiap orang harus ... untuk memenuhi kebutuhan. 

a. pergi    c. bekerja 

b. membeli    d. menjual 

3. Contoh bank yang dimiliki oleh negara adalah …. 

a. Bank Danamon  c. Bank Niaga 

b. Bank Rakyat Indonesia d. Bank Mega 

 

4. Bu Anis memiliki gula pasir, kemudian ditukar denganuang milik 

Bu Hasan. Bu Anis dan Bu Hasan melakukan kegiatan .... 

a. jual beli    c. takaran 

b. barter    d. Pasaran 

 

5. Perhatikan gambar berikut ini! 
 
 
 
 
 

 
Gambar di atas  merupakan  jenis uang  .... 
a. barang  c. giral 

b. kertas  d. logam 
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6. Lili adalah anak yang hemat. Uang sakunya selalu …. 

a. dihabiskan untuk bersenang-senang 

b. disisakan sebagian untuk ditabung 

c. dibelikan semuanya untuk membeli jajan 

d. diberikan kepada teman-temannya 

7. Berikut keuntungan dari kegiatan menabung, kecuali .... 

a. cepat habis  c. dijamin aman 

b. mendapat bunga d. dapat diambil sewaktu-waktu 

8. Bergaya hidup mewah berarti .... 

a. hemat  c. boros 

b. pelit   d. kikir 

9. Kebiasaan menabung adalah perbuatan …. 

a. baik    c. buruk 

b. pelit    d. tercela 

10. Salah satu cara mengelola uang dengan baik yaitu .... 
a. ditabung semuanya  

b. membelanjakan semuanya 

c. membuat perencanaan pengeluaran 

d. membeli semua barang yang kita inginkan 

 

Kunci Jawaban  

Pilihan ganda 

1. B  6. B 
2. C  7. B 
3. B  8. C 
4. A  9. A 
5. D  10.C 

d. Pedoman Penskoran 

Bentuk soal  : pilihan ganda  

Jawaban benar : 1 (pilihan ganda)  

Jawaban salah : 0 

Tidak menjawab : 0 
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Nilai =  

c. Penilaian ketrampilan  

soal !  

1. Urutkanlah nominal uang kertas dan uang logam berikut dari nominal 

terkecil hingga nominal terbesar! 

2. Urutkanlah uang kertas sesuai dengan gambar pahlawan yang tertera 

dalam uang kertas! 

 

Refleksi: 

* Hal-hal yang perlu menjadi perhatian  

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

* Siswa yang perlu mendapat perhatian khusus 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

* Hal-hal yang menjadi catatan keberhasilan 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

* Hal-hal yang harus diperbaiki dan ditingkatkan 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 
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Remidial Pertemuan 1 
 

1. Kegiatan tukar-menukar barang dengan menggunakan uang perak disebut 
…. 

2. Alat pembayaran yang sah untuk kegiatan jual beli dalam masyarakat 
adalah …. 

3. Bank yang mencetak, mengeluarkan, dan mengedarkan uang di Indonesia  
adalah …. 

4. Jika menabung di bank, kita akan mendapatkan …. 
5. Hidup harus hemat, jangan …. 

Pengayaan Pertemuan 1 

1. Sebutkan tiga contoh alat penukaran yang termasuk uangbarang! 
2. Apa maksud yang terkandung dalam peribahasa “Hematpangkal kaya”? 
3. Sebutkan tiga ciri uang kertas! 
4. Sebutkan keuntungan-keuntungan yang kita peroleh dengan menabung di 

bank! 
5. Apa saja manfaat yang kita dapat jika kita mampu mengelola uang dengan 

baik? 
Remidial Pertemuan 2 

1. Uang logam berbentuk …. 
2. Membeli barang harus disesuaikan dengan …. 
3. Barter adalah cara tukar-menukar barang dengan …. 
4. Orang yang memiliki barang untuk dijual disebut …. 
5. Uang terdiri atas dua jenis, yakni … dan … 

 

Pengayaan Pertemuan 2 

1. Apa saja alat tukar yang ada di masyarakat? 
2. Apa yang dimaksud dengan uang giral? 
3. Bagaimana cara mengelola uang yang baik? 
4. Apa manfaat mengelola uang dengan baik? 
5. Mengapa kita harus menabung? 

 
Remidial Pertemuan 3 

1. Segala aktivitas yang dilakukan bertujuan untuk .... 
2. Kegunaan uang adalah .... 
3. Perbedaan nilai tukar rupiah dengan uang asing disebut .... 
4. Kecil teranja-anja, besar terbawa-bawa .... 
5. Nama mata uang Malaysia adalah .... 
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Pengayaan Pertemuan 3  

1. Apa makna ungkapan “Bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian”? 
2. Bagaimana cara mengelola uang yang baik? 
3. Apa manfaat mengelola uang dengan baik? 
4. Sejak kapan kita harus melatih diri hidup hemat? 
5. Mengapa kita tidak boleh hidup boros? 

 

Sirampog,  Maret 2015 
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Lampiran 1  

Materi Ajar 
       1. Sejarah Uang  

Uang merupakan alat tukar. Uang berguna bagi setiaporang. Dengan 

memiliki uang, seseorang dapat memenuhikebutuhannya. Uang yang beredar 

adalah uang kertas danuang logam. Uang harus dikelola sebaik-

baiknya.Zaman dulu, orang belum mengenal uang. Belum ada jualbeli yang 

menggunakan uang. Orang melakukan tukar-menukarbarang. Kegiatan 

tersebut disebut barter.Petani menghasilkan bahan makanan. Mereka  

memerlukanpakaian. Pembuat pakaian (penenun) memerlukan makanan. 

Kemudian mereka melakukan tukar-menukar. Bahan makananditukar dengan 

bahan pakaian. 

Nelayan menghasilkan ikan. Mereka memerlukan beras.Ikan ditukarkan 

dengan beras. Ikan ditukar dengan gula. Garam,rempah-rempah, dan pakaian. 

Hewan ternak pun dijadikan alattukar. Untuk mendapatkan kebutuhan 

hidupnya.Dasar tukar-menukar adalah kesepakatan. Kesepakatankedua belah 

pihak. Cara tukar-menukar itu banyak kesulitan.Diperlukan alat tukar yang 

dapat diterima semua orang.Dibuatlah alat tukar. Berupa kepingan logam atau 

besi. Tembaga, emas, perak. Intan, mutiara dan berlian. Itupun masih 

sulit.Untuk memudahkan digunakanlah uang. Uang lebih praktissebagai alat 

tukar.  

2. Jenis Uang yang Beredar di Masyarakat 

c. Uang Kartal 

Zaman dahulu uang terbuat dari kulit hewan, tembaga, perak, danemas. 

Sekarang uang terbuat dari kertas.Uang kartal yang berupa uang kertasdan 

logam adalah uang yang banyak digunakan masyarakatluas seperti yang 

sudah kita kenal selama ini.Uang logam dan uang kertas dapat kita gunakan 

untuk berbelanja. 
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d. Uang Giral 

Uang giral adalahalat pembayaran (penukar) dalam bentuk surat-surat 

berhargaatau surat-surat penting. Contoh uang giral adalah cek, giro,wesel, 

dan polis. 

3. Ciri-ciri Uang yang Beredar di Masyarakat 

Mata uang negara Indonesia yaitu  rupiah. Terdiri atas 2 macam. Uang 

logamdan uang kertas. Uang logam dan uang kertas disebut uangkartal. Setiap 

pecahan mempunyai nominal. Artinya, nilai yangtertulis pada uang itu. 

Ciri-ciri uang logam antara lain: 

a. terbuat dari logam; 

b. terdapat tulisan Bank Indonesia; 

c. terdapat gambar burung garuda; 

d. terdapat tulisan tahun percetakan oleh Perum Peruri; 

e. berbentuk bundar; 

f. tercantum nilai nominal, misalnya Rp. 100,00, Rp. 500,00,Rp. 1.000,00. 

Ciri-ciri uang kertas antara lain: 

a. terbuat dari kertas; 

b. terdapat tulisan Bank Indonesia dan tanda tangan Dewan Gubernur Bank 

Indonesia; 

c. terdapat gambar burung garuda; 

d. tertulis tahun percetakan oleh Perum Peruri; 

e. berbentuk persegi panjang; 

f. tercantum nilai nominal, misalnya Rp. 1.000.00,Rp. 5.000.00, Rp10.000,00, 

Rp. 50.000,00, danRp. 100.000,00. 
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4. Kelebihan dan Kekeurangan Uang Kartal dan Giral 

Uang kartal memiliki kelebihan. Ada juga kekurangan.Kelebihan uang 

logam tahan lama. Kekurangannya berat dibawa.Terutama dalam jumlah 

banyak.Kelebihan uang kertas praktis. Mudah dibawa ke mana-mana. 

Kekurangannya, tidak tahan lama. Dan mudah rusak.Uang kartal dicetak oleh 

Perusahaan Umum PercetakanUang Republik Indonesia (Perum Peruri). Yang 

berhakmengedarkan uang di Indonesia adalah Bank Indonesia. 

5. Kegunaan Uang 

a. Uang sebagai alat pembayaran yang sah. 

b. Uang sebagai alat penukar. 

6. Cara Mengelola Uang 
Uang yang kita miliki harus kita kelola dengan baik. Dikelola dengan 

baik maksudnya disimpan dengan rapi serta digunakandengan hemat dan tepat. 

Pengelolaan uang yang baik akanbanyak memberikan manfaat bagi kita. 

c. Cara Mengelola Uang yang Baik 

Orang hidup memiliki banyak kebutuhan. Untuk 

memenuhikebutuhan hidupnya, orang harus bekerja. Orang bekerja 

untukmendapatkan uang. Pekerjaan yang dapat menghasilkan uangadalah 

berdagang, menjadi pekerja, dan lain-lain.Untuk mendapatkan uang, orang 

harus bekerja dan berusaha. Dengan begitu, uang diperoleh dengan cara 

yang tidakgampang. Oleh karena itu, uang yang sudah didapatkan dengan 

susah payah harus dikelola dengan baik. Bagaimana caramengelola uang 

dengan baik? Simaklah uraian berikut. 

Setiap hari Rini diberi uang saku ibunya. Oleh Rini, uangtersebut 

tidak dihabiskan untuk jajan. Meski sedikit, pasti disisakan. Ia ingat 

nasihat Bu Farida, gurunya. Bu Farida menasihatibahwa hidup harus 

hemat, seperti kata pepatah, “Hematpangkal kaya.” Uang saku Rini 

sebagian ditabung di sekolah.Hal ini juga dilakukan oleh teman-temannya. 

Mereka diberi bukutabungan. Setiap habis kenaikan kelas, tabungan dapat 



177 
 

 

 
 

 

diambil.Uang yang terkumpul dapat dipakai untuk membeli alat tulis.Rini 

adalah anak yang hemat. Dengan berhemat ia telah membantu 

meringankan beban orang tua. 

Pada zaman dahulu orang sudah menabung dengan berbagai cara. 

Ada yang menyimpan uang di tiang rumah yang diberilubang. Ada pula 

yang memasukkannya ke dalam celengan.Pada zaman modern sekarang 

ini, makin banyak cara yangdapat kita lakukan untuk menabung. Jadi, kita 

makin mudah 

untuk melakukan kegiatan menabung. 

Selain menabung di rumah, kita juga dapat menabung dibank. Bank 

adalah tempat untuk menyimpan dan meminjamuang. Berdasarkan 

pemiliknya, bank dapat dibedakan menjadidua jenis, yaitu bank milik 

negara dan bank milik swasta.Contoh bank milik negara ialah Bank 

Indonesia (BI), BankNasional Indonesia (BNI), Bank Tabungan Negara 

(BTN), danBank Rakyat Indonesia (BRI). Contoh bank milik swasta 

adalahBank Niaga, Bank Central Asia (BCA), Bank Danamon, danBank 

Lippo. 

d. Manfaat Mengelola Uang dengan Baik 

Menabung adalah cara yang sangat baik untuk mengelolauang. 

Mengelola uang dengan baik banyak memberikanmanfaat. Berikut ini 

diuraikan beberapa manfaat mengelolauang dengan baik. 

4) Menghemat Pengeluaran 

Dengan membiasakan diri menabung, kita akan terbiasahemat 

dalam mengeluarkan dan menggunakan uang. Pengeluaran dan 

penggunaan uang akan  lebih terkendali. Dengan begitu kita akan 

terhindar dari sikap menghambur-hamburkan uang. 

5) Untuk Memenuhi Kebutuhan  

Perhatikan cerita berikut ini. Rini ingin memiliki sepatu. Sepatu 

yang diinginkannya itu harganya mahal. Uang jajan atau uangsaku 

saja tidak cukup untuk membelinya. Ia mempunyai caraagar 
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keinginannya tercapai. Ia menyisihkan uang jajannya untukditabung. 

Setelah cukup lama ditabung dan terkumpul cukupbanyak, uang itu 

diambil untuk membeli sepatu yang diinginkannya. 

6) Melatih Hidup Sederhana 

Tidak bergaya hidup mewah dapat diartikan dengan 

hidupsederhana. Salah satu ciri hidup sederhana adalah 

membelanjakan uang dengan cara tidak berlebihan. Dengan 

menabung, kita akan terhindar dari gaya hidup boros dan sebaliknya 

akan terbiasa dengan hidup sederhana. 

Hal itu karena dengan terbiasa menabung kita akan dapat 

menggunakan uang secara selektif. Artinya, uang dibelanjakanhanya 

untuk membeli barang dan jasa yang benar-benar kitaperlukan saja. 

Adapun barang dan jasa itu kita pakai untuk memenuhi kebutuhan-

kebutuhan yang mendesak saja. 
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Lampiran 2 

Media Ajar 

1. Jenis Uang Kertas 

 
 
2. Jenis Uang Logam 
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3. Jenis Uang Giral 
a. cek 

 
b. giro 

 
c. wesel 
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4. Tempat Penyimpan Uang 

 

a. Bentuk celengan yang dapat digunakan untuk menabung 

 
 

b. Bank Indonesia  
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5. Kegiatan jual beli dengan barang 
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Lampiran 3 
Lembar Kerja Siswa Pertemuan kesatu 

Nama Sekolah  : SD Negeri Kaligiri 1 

Kelas/Semester :III/2 

Alokasi Waktu :±15 menit 

Hari, tanggal  : 

 

 

Petunjuk : 

Kerjakan secara individu soal di bawah ini pada tempat jawaban yang telah 

disediakan. 

1. Sebutkan tiga contoh alat penukaran yang termasuk uang barang! 
 Jawab :  

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 
 

2. Sebutkan tiga syarat terjadinya barter! 
Jawab : 
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
............................................................................................................................... 
 

3. Sebutkan tiga syarat menjadi mata uang! 
Jawab : 
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
............................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

Nama        :  ..........................................                     No Absen : 
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Lembar Kerja Siswa Pertemuan kedua 

Nama Sekolah  : SD Negeri Kaligiri 1 

Kelas/Semester :III/2 

Alokasi Waktu :±15 menit 

Hari, tanggal  : 

 

 

Petunjuk : 

Kerjakan secara individu soal di bawah ini pada tempat jawaban yang telah 

disediakan. 

Soal :  

1. Di bawah ini disajikan dua jenis uang. Tuliskan jenis dan ciri-ciri uang pada 
tabel berikut! 
No Gambar uang Ciri-ciri  
1  

 

 

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

 

 

 

2. Kalian tentunya pernah mempunyai dan menggunakan uang. Sebutkan 3 

macam kegunaan uang yang kalian ketahui! 

Jawab:  

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Nama        :  ..........................................                     No Absen : 
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Lembar Kerja Siswa Pertemuan ketiga 

Nama Sekolah  : SD Negeri Kaligiri 1 

Kelas/Semester :III/2 

Alokasi Waktu :±15 menit 

Hari, tanggal  :  

 

 

Petunjuk : 

Kerjakan secara individu soal di bawah ini pada tempat jawaban yang telah 

disediakan. 

Soal : 

1. Sebutkan 3 tempat menyimpan uang yang aman! 

Jawab: 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

2. Sebutkan 3 keuntungan menyimpan uang di bank! 

Jawab: 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

3. Sebutkan 3 manfaat mengelola uang dengan baik! 

Jawab: 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Nama        :  ..........................................                     No Absen : 
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Lampiran 11 

Angket Penilaian Ranah Afektif  Siswa 

Petunjuk: 
Isilah dengan memberi tanda centang (√) pada pilihan SS (sangat setuju), S (setuju),TS 
(tidak setuju), STS (sangat tidak setuju) sesuai dengan pendapatmu mengenai penyataan-
pernyataan berikut ini! 
 

No Pernyataan SS S TS STS 
1 Menggunakan uang untuk membayar buku yang dibeli.     

2 Melipat-lipat uang kertas dengan sembarangan.     
3 Menyisihkan sebagian uang saku untuk ditabung di 

rumah. 
    

4 Menabung sebagian uang saku yang diperoleh dapat 
menjadikan kita kaya.

    

5 Menggunakan uang kertas untuk membayar pensil yang 
dibeli dari koperasi sekolah. 

    

6 Menggunakan uang untuk membayar penggaris yang 
dibeli. 

    

7 Menyobek selembar uang kertas.     
8 Menghabiskan semua uang saku untuk membeli 

makanan di kanti sekoah. 
    

9 Menghamburkan uang dapat membuat kita kaya.     

10 Menggunakan cek untuk membayar buku tulis di 
koperasi  sekolah. 

    

Pedoman penskoran : 

 

 

 

Rentang Nilai 

No Skor Nilai 
1 0,00 ≤ skor ≤ 0,99 D 
2 1,00 ≤ skor ≤ 1,32 D+

3 1,33 ≤ skor ≤ 1,65 C-

4 1,66 ≤ skor ≤ 1,99 C+

5 2,00 ≤ skor ≤ 2,32 C 
6 2,33 ≤ skor ≤ 2,65 B 
7 2,66 ≤ skor ≤ 2,99 B-

8 3,00 ≤ skor ≤ 3,00 B+

9 3,33 ≤ skor ≤ 3,65 A-

10 3,66 ≤ skor ≤ 4,00 A 
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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 Uang 

dan Pengelolaan Uang dalam Tema Permainan di SD Negeri Kaligiri 2 Kabupaten Brebes, 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 
danmenggunakan 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,   3Maret  2015 

Penilai Ahli 1, 

 

Lam
piran 12 
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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 materi 

Uang dan Pengelolaan Uang dalam Tema Permainan di SD Negeri Kaligiri 2 Kabupaten Brebes, 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 
danmenggunakan 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  

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Sirampog,     Maret 2015 

Penilai Ahli 2, 
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Lampiran 14 

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES 
SEKOLAH DASAR NEGERI KALIGIRI 2 
       UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN SIRAMPOG 
Alamat : Pakishaji  – Kaligiri – Sirampog – Brebes  52272 
  

NILAI  AFEKTIF  SISWA KELAS EKSPERIMEN 
  

No. Nama Skor kriteria No. Nama Skor  kriteria 

1 M.Dwi Romadoni 3,2 B + 17 Nabil Maliki Hilal 4,0 A 

2 Adnan Isa Asyari 3,2 B + 18 Putri Khansa Hilmi 3,2 B + 

3 Azzahra Lailatun 3,2 B + 19 Paris Ataria 3,6 A 

4 Dwi Najwa Nabha 3,6 A 20 Raja Sello Rama 3,2 B + 

5 Egi Naulana Putra 3,0 B + 21 Saskya Asyifa Tri 3,2 B + 

6 Fathir Adnin Nugro 3,2 B + 22 Syafina Alaya I 3,0 B + 

7 Febrio Agiel Naulan 3,2 B + 23 Salma Nur Hidya 3,5 A- 

8 Fadia Bilqis Asma 3,2 B + 24 Salma Yulinda F 3,2 B + 

9 Fersia Zulfa A 3,6 A 25 Salwa Alfairus  R 3,2 B + 

10 Gina Lutfia A 3,4 B + 26 Tiara Ramadani 3,2 B + 

11 Hamas Mujahid A 3,2 B + 27 Zayyan Dwi Lahi 3,2 B + 

12 M.Daffa Alfarizi 4,0 A 28 Zahrotul Aulia R 3,2 B + 

13 M.Fadhilla Sheryo. R 3,0 B + 29 Valeria Alma Moni 3,2 B + 

14 M.Renaldi Fahmi 3,2 B + 30 M. Fikri Hibatulloh 3,2 B + 

15 Naela Zahra Aqli 3,2 B + 31 Arya Sanjaya 3,0 B + 

16 Nanda Eka Setya 3,2 B + 32 Retno Tri Amana 3,2 B + 
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Lampiran 15 
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES 

SEKOLAH DASAR NEGERI KALIGIRI 1 
       UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN SIRAMPOG 
Alamat : Lagaran – Kaligiri – Sirampog – Brebes  52272 
  

DAFTAR NILAI AFEKTIF KELAS KONTROL 

 

No. Nama Skor Kriteria No. Nama Skor Kriteria

1 M.Arlan Maulana 3,6 A 18 Chelsa Fatikhatul 3,2 B + 

2 M.Akmalul Fikri 3,2 B + 19 Hildan Zakaria 3,0 B + 

3 Sinta Almubarokah 3,2 B + 20 Amar Alafgani 3,2 B + 

4 M.Helmi 3,2 B + 21 Utari Putri Utami 3,2 B + 

5 M.Akhman Ferdinata 3,0 B + 22 M Maftuh Adnan 3,2 B + 

6 Andiyah Prita J 4,0 A 23 M Maulana Umar 
Fadil 3,0 B + 

7 Dinayah Preti  J 3,2 B + 24 Ana Hidayatul I 3,6 A 

8 M.Adnan Maulana 3,2 B + 25 M.Sugiarto 4,0 A 

9 Naelatul Khasanah 3,2 B + 26 Tri Amelia Y 3,2 B + 

10 Wahyu Mazda Ariza 3,3 A- 27 Marwa Taskia 3,0 B + 

11 Weta Selamika 3,6 A 28 Riski Fajar S 3,0 B + 

12 Siskatul Hikmah 3,0 B + 29 Restu Virgiawan 3,2 B + 

13 M.Erik Setiawan 3,0 B + 30 Indra Lestari 3,2 B + 

14 Angelina Sofiatul H 3,2 B + 31 Indri Naivitian 3,0 B + 

15 Evita Alya S 3,2 B + 32 Hudzaifa Prima S 3,2 B + 

16 Siti Mulyani 3,2 B + 33 Azam Rifailan 3,2 B + 

17 Elang Yunindar 4,0 A     
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Lampiran 16 

Rubrik Penilaian Psikomotorik 

Penilaian psikomotorik dilakukan melalui penilaian rubrik dengan skala penilaian. 

No Aspek yang dinilai Skor  
4 3 2 1 

1 Siswa mengurutkan uang dimulai dari nominal terkecil 
ke nominal terbesar 

    

2 Siswa dapat menyusun uang sesuai nominalnya.     

3 Siswa menggabungkan uang disesuaikan dengan 
gambar yang sama. 

    

Berilah skor: 

4 bila aspek tersebut dilakukan dengan benar dan cepat 
3 bila aspek tersebut dilakukan dengan benar tapi lama 
2 bila aspek tersebut dilakukan selesai tapi salah  
1 bila aspek tersebut dilakukan tapi tidak selesai 
Keterangan: 

Deskriptor aspek yang dinilai 

1. Siswamengurutkan uang dimulai dari nominal terkecil ke nominal terbesar 
Skor Penjelasan 

4 Siswa mengurutkan beberapa nominal uang yang dimaksud dengan benar 
dan cepat 

3 Siswa mengurutkan sebagian nominal uang yang dimaksud dengan benar 
2 Siswa mengurutkan sebagian nominal uang tetapi salah 
1 Siswa mengurutkan sebagian nominal uang

 

2. Siswa menyusun uang sesuai nominalnya 
Skor Penjelasan 

4 Siswa menyusun semua nominal uang dengan benar dan cepat 
3 Siswa menyusun sebagian nominal uang dengan benar
2 Siswa menyusun semua nominal uang tetapi salah 
1 Siswa menyusun sebagian nominal uang 

 

3. Siswamenggabungkan uang disesuaikan dengan gambar yang sama 
Skor Penjelasan 

4 Siswa  menggabungkan uang dengan benar dan cepat 
3 Siswa menggabungkan uang dengan  benar 
2 Siswa menggabungkan uang dengan cepat tapi salah 
1 Siswa menggabungkan uang  tidak sesuai gambarnya 

Nilai psikomotor = 
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VALIDASI PENILAIAN PSIKOMOTOR OLEH PENILAI AHLI I 

 

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 materi 

Uang dan Pengelolaan Uang dalam Tema Permainan di SD Negeri Kaligiri 2 Kabupaten Brebes, 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 

1. Pernyataan sesuai dengan indikator, √ √ √ √ 
2. Bahasa yang digunakan komunikatif 

danmenggunakan tata bahasa yang benar, 
√ √ √ √ 

3. Butir pertanyaan tidak bias, √ √ √ √ 
4. Pedoman menjawab atau mengisi instrumen 

jelas,   
√ √ √ √ 

5. Jumlah butir sudah tepat, tidak menjemukan 
responden  

√ √ √ √ 

Tegal, 3 Maret 2015 

Penilai Ahli 1, 

Lam
piran 17 
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VALIDASI PENILAIAN 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 materi 

Uang dan Pengelolaan Uang dalam Tema Permainan di SD Negeri Kaligiri 2 Kabupaten Brebes,  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 

1. Pernyataan sesuai dengan indikator, √ √ √ √ 
2. Bahasa yang digunakan komunikatif 

danmenggunakan tata bahasa yang benar, 
√ √ √ √ 

3. Butir pertanyaan tidak bias, √ √ √ √ 
4. Pedoman menjawab atau mengisi instrumen 

jelas,   
√ √ √ √ 

5. Jumlah butir sudah tepat, tidak menjemukan 
responden  

√ √ √ √ 

 
 

 
 

Sirampog,    Maret 2015 

Penilai Ahli 2, 

Lam
piran 18 
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Lampiran 19 
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES 

SEKOLAH DASAR NEGERI KALIGIRI 2 
       UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN SIRAMPOG 
Alamat : Pakishaji  – Kaligiri – Sirampog – Brebes  52272 
  

NILAI  PSIKOMOTOR   SISWA KELAS EKSPERIMEN 
  

No. Nama Nilai No. Nama Nilai 

1 M.Dwi Romadoni 88,33 17 Nabil Maliki Hilal 83,33 

2 Adnan Isa Asyari 88,33 18 Putri Khansa Hilmi 91,67 

3 Azzahra Lailatun 75 19 Paris Ataria 83,33 

4 Dwi Najwa Nabha 91,67 20 Raja Sello Rama 75 

5 Egi Naulana Putra 83,33 21 Saskya Asyifa Tri 83,33 

6 Fathir Adnin Nugro 100 22 Syafina Alaya I 83,33 

7 Febrio Agiel Naulan 75 23 Salma Nur Hidya 83,33 

8 Fadia Bilqis Asma 75 24 Salma Yulinda F 75 

9 Fersia Zulfa A 100 25 Salwa Alfairus  R 75 

10 Gina Lutfia A 75 26 Tiara Ramadani 91,67 

11 Hamas Mujahid A 75 27 Zayyan Dwi Lahi 75 

12 M.Daffa Alfarizi 100 28 Zahrotul Aulia R 100 

13 M.Fadhilla Sheryo. R 83,33 29 Valeria Alma Moni 75 

14 M.Renaldi Fahmi 83,33 30 M. Fikri Hibatulloh 75 

15 Naela Zahra Aqli 75 31 Arya Sanjaya 75 

16 Nanda Eka Setya 75 32 Retno Tri Amana 75 
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Lampiran 20 
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES 

SEKOLAH DASAR NEGERI KALIGIRI 1 
       UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN SIRAMPOG 
Alamat : Lagaran – Kaligiri – Sirampog – Brebes  52272 
  

DAFTAR NILAI PSIKOMOTOR KELAS KONTROL 

 

No. Nama Nilai No. Nama Nilai 

1 M.Arlan Maulana 83,33 18 Chelsa Fatikhatul 75 

2 M.Akmalul Fikri 100 19 Hildan Zakaria 75 

3 Sinta Almubarokah 75 20 Amar Alafgani 75 

4 M.Helmi 75 21 Utari Putri Utami 83,33 

5 M.Akhman Ferdinata 75 22 M Maftuh Adnan 83,33 

6 Andiyah Prita J 75 23 M Maulana Umar 
Fadil 

75 

7 Dinayah Preti  J 75 24 Ana Hidayatul I 75 

8 M.Adnan Maulana 83,33 25 M.Sugiarto 83,33 

9 Naelatul Khasanah 100 26 Tri Amelia Y 75 

10 Wahyu Mazda Ariza 75 27 Marwa Taskia 83,33 

11 Weta Selamika 75 28 Riski Fajar S 75 

12 Siskatul Hikmah 83,33 29 Restu Virgiawan 75 

13 M.Erik Setiawan 83,33 30 Indra Lestari 75 

14 Angelina Sofiatul H 75 31 Indri Naivitian 83,33 

15 Evita Alya S 75 32 Hudzaifa Prima S 83,33 

16 Siti Mulyani 83,33 33 Azam Rifailan 75 

17 Elang Yunindar 83,33    
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Lampiran 21 

PEDOMAN WAWANCARA 

Hari, tanggal : Senin, 22 Desember 2015 

Narasumber  : Guru kelas III SD N Kaligiri 1 dan 2 

Tempat : SD Negeri Kaligiri 1 dan 2 Kabupaten Brebes 

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

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

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

4. Kurikulum apa yang digunakan Bapak/Ibu dalam pembelajaran IPS di 

kelas III? 

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

6. Berapa batas KKM  untuk mata pelajaran IPS? 

7. Berapa jumlah siswa yang tidak melampaui batas KKM di kelas yang 

Bapak/Ibu ajar? 

8. Bagaimana cara Bapak/Ibu melaksanakan pembelajaran IPS di kelas III? 

9. Apakah Bapak/Ibu pernah menerapkan model pembelajaran TPS dalam 

pembelajaran khususnya pada mata pelajaran IPS? 

10. Model pembelajaran apa saja yang sudah pernah Bapak/Ibu terapkan pada 

saat pembelajaran IPS?
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KISI-KISI SOAL UJI COBA 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Sridadi 1 Kabupaten Brebes    Mata Pelajaran : IPS 

Kelas/Semester : III/ 2         Tema   : Permainan 

Standar Kompetensi : 2. Memahami jenis pekerjaan dan penggunaan uang.  Waktu    : 45 menit 

        

Kompetensi Dasar Indikator Soal Jenis 
Soal 

Ranah 
Kognitif 

Nomor 
Soal 

Tingkat Kesulitan Kunci 
Jawaban 

Mudah Sedang Sulit 
2.1. Mengenal 

Sejarah Uang  
 

1. Siswa dapat  menjelaskan sejarah 
munculnya uang. 

Pilihan 
Ganda C2 1 dan 26 √   A dan C 

2. Siswa dapat menganalisis contoh barter. Pilihan 
Ganda C2 2 dan 27   √ D dan A 

3. Siswa dapat mengidentifikasi syarat-syarat 
dalam melakukan barter. 

Pilihan 
Ganda C2 3 dan 28   √ A dan C 

4. Siswa dapat menganalisis syarat-syarat 
menjadi mata uang.   

Pilihan 
Ganda C2 4 dan 29   √ D dan B 

5. Siswa dapat menyebutkan macam-macam 
alat tukar. 

Pilihan 
Ganda C1 5 dan 30 √   C dan A 

6. Siswa dapat menyebutkan sejarah 
munculnya uang koin. 

Pilihan 
Ganda C1 6 dan 31 √   A dan D 

7. Siswa dapat menyebutkan pelaku dalam 
kegiatan jual beli. 

Pilihan 
Ganda C2 7 dan 32 √   D dan D 

8. Siwa dapat menyebutkan jenis uang yang 
beredar di masyarakat.  

Pilihan 
Ganda C1 8 dan 33  √  B dan B 

 9. Siswa  dapat  menyebutkan jenis uang 
kartal.  

Pilihan 
Ganda C2 9 dan 34  √  D dan A 

Lam
piran 22 
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Kompetensi Dasar Indikator Soal Jenis 
Soal 

Ranah 
Kognitif 

Nomor 
Soal 

Tingkat Kesulitan Kunci 
Jawaban 

Mudah Sedang Sulit 
 10. Siswa dapat menjelaskan ciri-ciri uang 

kertas. 
Pilihan 
Ganda C2 10 dan 35  √  C dan D 

11. Siswa dapat menyebutkan kelebihan jenis 
uang kartas. 

Pilihan 
Ganda C1 11 dan 36   √ B dan A 

12. Siswa dapat menjelaskan ciri-ciri uang 
logam. 

Pilihan 
Ganda C2 12 dan 37   √ C dan D 

13. Siswa dapat menjelaskan kelebihan jenis 
uang giral. 

Pilihan 
Ganda C2 13 dan 38   √ D dan D 

14. Siswa  dapat menyebutkan jenis uang 
giral. 

Pilihan 
Ganda C1 14 dan 39  √  A dan B 

15. Siswa dapat menjelaskan pengertian kurs. Pilihan 
Ganda C1 15 dan 40  √  B dan D 

16. Siswa dapat menyebutkan mata uang suatu 
suatu negara. Pilihan 

Ganda C2 16 dan 41  √  
A dan C 

17. Siswa dapat menyebutkan bahan pembuat 
uang zaman dahulu dan  sekarang. 

Pilihan 
Ganda C1 17 dan 42  √  D dan C 

18. Siswa dapat menyebutkan lembaga yang 
mencetak uang. 

Pilihan 
Ganda C1 18 dan 43  √  B dan D 

 19. Disajikan gambar,  siswa dapat 
menuliskan nominal pada uang. 

Pilihan 
Ganda C1 19 dan 44 √   A dan C 

 20. Disajikan gambar, siswa dapat 
menyebutkan jenis uang. 

Pilihan 
Ganda C2 20 dan 45  √  D dan D 

2.5 Mengenal 
penggunaan uang 
sesuai dengan 
kebutuhan 

21. Siswa dapat menyebutkan bank milik 
negara dan swasta. Pilihan 

Ganda C1 21 dan 46  √  

D dan D 
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Kompetensi Dasar Indikator Soal Jenis 
Soal 

Ranah 
Kognitif 

Nomor 
Soal 

Tingkat Kesulitan Kunci 
Jawaban 

Mudah Sedang Sulit 
 22. Siswa dapat menyebutkan cara mengelola 

uang yang tidak baik. 
Pilihan 
Ganda C1 22 dan 47 √   C dan D 

23. Siswa dapat menjelaskan kegunaan uang. Pilihan 
Ganda C2 23 dan 48   √ D dan A 

 24. Siswa dapat menjelaskan cara mengelola 
uang yang baik. 

Pilihan 
Ganda C2 24 dan 49  √  C dan A 

 25. Siswa dapat menjelaskan manfaat 
mengelola uang dengan baik. 

Pilihan 
Ganda C2 25 dan 50   √ D dan C 

Total 25 50 50 50 6 11 8  
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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 SD Negeri Kaligiri2 

Kabupaten Brebes, 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 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Lam
piran 23 
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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 
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 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Menggunakan bahasa yang komunikatif √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
3. Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat/tabu √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
4. Pilihan jawaban tidak mengulang kata/kelompok katayang 

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 berfungs 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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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 

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 katayang 

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

 

No. Aspek yang ditelaah Nomor Soal 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

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   
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No. Aspek yang ditelaah Nomor Soal 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

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 

- - - √ - - - - - - 

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 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No. Aspek yang ditelaah Nomor Soal 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

4. Pilihan jawaban tidak mengulang kata/kelompok 
katayang 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, Januari  2015 
           Penilai Ahli I, 
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Validasi Soal oleh Tim Ahli II (Supriyatun S.Pd.SD) 

  TELAAH SOAL PILIHAN GANDA 
Petunjuk 

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa butir-butir soal evaluasi pembelajaran IPS di SD Negeri Kaligiri2 

Kabupaten Brebes, 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 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Lam
piran 24 
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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 
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 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Menggunakan bahasa yang komunikatif √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
3. Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat/tabu √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
4. Pilihan jawaban tidak mengulang kata/kelompok katayang 

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 berfungs 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

8. Pilihan jawaban tidak menggunakan pernyataan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 



 
 

 
 

 

208 

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 

"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 katayang 

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

 

No. Aspek yang ditelaah Nomor Soal 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

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) 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No. Aspek yang ditelaah Nomor Soal 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

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 

- - - √ - - - - - - 

10. Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal 
sebelumnya √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

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

bahasa Indonesia √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No. Aspek yang ditelaah Nomor Soal 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

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

setempat/tabu √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. Pilihan jawaban tidak mengulang kata/kelompok 
katayang sama, kecuali merupakan satu kesatuan 
pengertian 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Catatan: 

1. Semua butir soal sudah valid dari segi isi dan tampangnya. 
2. Soal sudah layak untuk diujicobakan 

           Sirampog, Januari  2015 
           Penilai Ahli II, 
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 Lampiran 25 

Nama   : 
No. Absen : 
   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Berilah tanda silang (x) pada pilihan jawaban a, b, c, atau d yang kamu anggap 
paling benar! 
 

1. Sebelum ada uang, untuk memperoleh barang yang diinginkan orang 
melakukan .... 
a. barter      
b. perdagangan     
c. pencurian  
d. perampokan 
 

2. Di bawah ini yang merupakan contoh barter yaitu ….  
a. Yani pergi ke pasar untuk membeli buah dan beras 
b. Doni menjual ayam kepada Pak Ali 
c. Titi pergi ke warung untuk meminjam beras 1 kg  
d. Pak Agus menukarkan ayamnya dengan beras milik Pak Toni 

 

3. Salah satu syarat dalam melakukan barter yaitu kedua belah pihak …. 
a. sama-sama mau menukar barang 
b. memiliki barang yang bagus 
c. tidak memiliki barang  
d. memiliki barang yang banyak 

 

4. Di bawah ini merupakan syarat-syarat menjadi mata uang, kecuali ….  
a. diterima semua orang 
b. bahan pembuatnya tahan lama 
c. mudah dibawa 
d. mudah didapatkan  

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

UJI COBA INSTRUMEN 
Sekolah   :SD Negeri Sridadi 1 
Mata Pelajaran : IPS 
Kelas / Semester : III (Tiga) / 2 (Dua) 
Waktu pengerjaan : 45 menit 
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5. Alat pembayaran yang sah  yaitu .... 
a. emas    c. uang 
b. perak     d. logam 
 

6. Uang koin pertama kali dibuat di …. 

a. Lydia    c. Laos     
b. Libya    d. Liberia  
 

7. Orang yang memiliki barang untuk ditukar dengan uang disebut .... 
a. peminta    c. pelayan 
b. pembeli     d. penjual 
  

8. Jenis uang yang beredar di masyarakat terdiri dari .... 
a. kertas dan kartal   c. logam dan giral 
b. kartal dan giral   d. logam dan kertas 
 

9. Uang kartal yang beredar di masyarakat terdiri dari .... 
a. cek dan logam   c. kertas dan giral 
b. giro dan cek   d. kertas dan logam 
 

10. Berikut merupakan ciri-ciri uang kertas, kecuali .... 
a. bergambar Garuda Pancasila 
b. bertuliskan Bank Indonesia 
c. berbentuk lingkaran 
d. bertanda tangan Gubernur Bank Indonesia 
 

11. Berikut kelebihan-kelebihan dari uang kertas, kecuali .... 
a. mudah dibawa   c. praktis 
b.berat dibawa   d. mudah disimpan 
 

12. Salah satu ciri uang logam yaitu …. 
a. terbuat dari kertas 
b. berbentuk persegi panjang 
c. berbentuk bundar 
d. mudah rusak 
 

13. Yang bukan termasuk  kelebihan uang giral yaitu .... 
a. lebih aman 
b. jika hilang dapat dilacak 
c. memudahkan pembayaran  
d. setiap orang dapat menerimanya 
 

14. Cek termasuk jenis uang …. 
a. giral     c. kertas 
b. logam    d. Kartal 
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15. Perbedaan nilai tukar mata uang suatu negara dengan negara lain disebut ….  

a. deposit    c. modal  
b. kurs    d. devisa  
 

16. Mata uang negara Indonesia yaitu .... 
a. rupiah    c. ringgit 
b. rupe    d. real 
 

17. Berikut merupakan bahan pembuat uang pada zaman dahulu, kecuali .... 
a. kulit hewan   c. perak 
b. tembaga     d. kertas 
 

18. Perusahaan berhak mencetak uang di Indonesia, yaitu .... 
a. Perum RI 
b. Perum Peruri 
c. Perum PURI 
d. Peru Peruri 
 

19. Perhatikan gambar berikut ini! 

 
 
Uang tersebut bernilai .... 
a. Rp. 1.000,00    c. Rp. 2.000,00 
b. Rp. 1.500,00   d. Rp. 2.500,00 

 
20. Perhatikan gambar berikut ini! 

 
 

 
 
 
 
 

Gambar di atas  merupakan  jenis uang  .... 
a. barang 
b. kertas 
c. giral 
d. logam 
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21. Berikut yang merupakan  bank milik  negara yaitu .... 
a. Bank Danamon   c. Bank Niaga 
b.Bank Mega   d. Bank Rakyat Indonesia  
 

22. Bergaya hidup mewah berarti .... 
a. hemat    c. boros 
b.pelit    d. kikir 
 

23. Berikut merupakan kegunaan uang, kecuali sebagai alat .... 
a. tukar 
b. pembayaran 
c. penyimpan kekayaan 
d. kejahatan 
 

24. Salah satu cara mengelola uang dengan baik yaitu .... 
a. ditabung semuanya 
b. membelanjakan semuanya 
c. membuat rencana sebelum menggunakan 
d. membeli semua barang yang kita inginkan 
 

25. Manfaat mengelola uang dengan baik yaitu .... 
a. cepat kaya 
b. uang cepat habis 
c. bisa belanja sesuka hati 
d. penggunaan uang jadi terarah 

 
26. Seekor ayam ditukarkan dengan setandan pisang, cara ini disebut .... 

a. beli    c. barter 
b. kartal    d. jual 
 

27. Perhatikan paragraf di bawah ini!  

Bu Hesti mempunyai buah jeruk, tetapi Bu Hesti sedang 

membutuhkan beras. Kemudian Bu Wati mempunyai beras, dan sedang 

membutuhkan buah jeruk. Bertemulah Bu Hesti dan Bu Wati, kemudian 

mereka saling menukar barang. 

Paragraf di atas merupakan contoh dari kegiatan…. 

a. barter    
b. transfer 
c. jual beli 
d. meminjam  
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28. Dibawah ini merupakan syarat-syarat dalam melakukan barter, kecuali .... 
a. sama-sama mau menukar barang 
b. sepakat untuk menukar barang 
c. memiliki barang yang bagus 
d. sama-sama membutuhkan barang 

 
29. Salah satu syarat menjadi mata uang yaitu …. 

a. bentuknya harus bagus 
b. bahannya tahan lama 
c. bentuknya menarik 
d. bahannya mengandung emas 

 
30. Dua alat tukar yang benar  yaitu .... 

a. barang dan uang  c. barang dan tenaga 
b. uang dan tenaga  d. logam dan emas 
 

31. Uang koin terbuat dari …. 
a. batu dan kertas 
b. besi dan batu 
c. besi dan kertas 
d. emas dan perak 

 

32. Orang yang memiliki uang untuk ditukar dengan barang disebut .... 
a. pelayan    c. penjual 
b. peminta    d. pembeli 

 
33. Jenis uang yang beredar di masyarakat ada .... 

 a. satu    c. tiga 
 b. dua    d. empat 
 

34. Uang logam dan kertas termasuk jenis uang .... 
  a. kartal    c. logam  
  b. giral     d. kertas 
 

35. Salah satu ciri uang kertas yaitu .... 
 a. berbentuk bundar   
 b. terbuat dari logam   
 c. sisi lingkaran timbul 
 d. berbentuk persegi panjang 
 

36. Salah satu kelebihan uang kertas yaitu .... 
 a. praktis     
 b. berat dibawa  
 c.  tahan lama   
 d. terbuat dari kertas 
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37. Berikut merupakan  ciri-ciri uang logam, kecuali .... 
a. terbuat dari logam 
b. terdapat gambar Burung Garuda 
c. terdapat tulisan Bank Indonesia 
d. berbentuk persegi panjang 
 

38. Salah satu kelebihan uang giral yaitu .... 
   a. berat dibawa   c.dapat digunakan dimana saja 
   b.sulit digunakan  d. memudahkan pembayaran 

39. Yang bukan termasuk jenis uang giral yaitu .... 
a. cek    c. giro 
b. logam    d. wesel 

 
40.  Nilai tukar disebut juga  .... 

a. devisa    c. deposit 
b.  kredit    d. kurs 
 

41. Mata uang negara Malaysia yaitu .... 
a. rupiah    c. ringgit 
b. real    d. peso 
 

42. Bahan pembuat uang kartal yaitu  .... 
a. perak dan kertas   c. logam dan kertas 
b. emas dan logam   d. tembaga dan nikel  

 
43. Singkatan dari Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia yaitu 

.... 
a. Peru Peruri   c. Perum PURI 
b. Perum RI   d. Perum Peruri 
 

44. Perhatikan gambar berikut ini! 

 
 
Gambar uang di atas jika dibelikan buku tulis seharga Rp. 2.000,00, maka 
sisanya .... 
a. Rp. 1.000,00    
b. Rp. 2.000,00   
c. Rp. 3.000,00 
d. Rp. 4.000,00 
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45. Perhatikan gambar berikut ini! 

 
 

Gambar tersebut merupakan  jenis uang  .... 
a. logam    c. kertas 
b. barang    d. giral 
 

46. Berikut yang bukan merupakan  bank milik  swasta yaitu .... 
a. Bank Danamon   c. Bank Niaga 
b.Bank Mega   d. Bank Rakyat Indonesia 
  

47. Rini merupakan anak yang boros. Uang sakunya selalu …. 
a. disimpan di dalam tas 
b. disisakan sebagian untuk ditabung 
c. diberikan kepada teman-temannya 
d. dihabiskan semua untuk membeli jajan 
 

48. Uang rupiah merupakan alat pembayaran yang sah,  karena .... 
a.dijamin oleh negara  c. terbuat dari kertas 
b.gambarnya bagus  d.terbuat dari logam 
 

49. Berikut keuntungan-keuntungan dari kegiatan menabung, kecuali .... 
a. cepat habis   c. dijamin aman 
b. mendapat bunga  d. dapat diambil sewaktu-waktu 
 

50. Berikut merupakan manfaat mengelola uang dengan baik, kecuali .... 
a. terlatih menyimpan uang 
b. penggunaan uang menjadi lebih hemat 
c. cepat kehabisan uang 

d. pemenuhan kebutuhan menjadi lebih terjamin 
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Analisis Butir Soal 
  

Soal 1-20 

No Nama Siswa 
Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 M.nandar Astia S 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

2 Roni Paslah 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

3 Eka Septian M 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 

4 Aan Riyanto 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 

5 Arif Maulana R 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 

6 Erlinda Eka P 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

7 Faiz Naufal R 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 

8 Faturohman Nur F 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 

9 Fransisko Galuh S 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 

10 Izmi Utia 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 

11 Karisma Wulan R 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 

12 Lina Ayu Safitri 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 

13 Lutfia Hafiz 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 

14 Maulina Soleha 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 

15 Mayasa Aulia N 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 

16 Mey Shiva Dwi R 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 

17 M. Arif Juniansyah 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 

18 M Riski Ardianto 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 

19 Royyan Ubnu  U 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 

20 Salsabila 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 

21 Silfa Izzatunnisa 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 

Lam
piran

26
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No Nama Siswa 
Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
22 Shohifatul Qur’ani 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 

23 Tiara Aulia Ardini 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

24 Yoga Diwantara 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 

25 Abim Dunurilham 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 

 
Soal 21-40 

No Nama Siswa 
Nomor Soal 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
1 M.nandar Astia S 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 

2 Roni Paslah 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 

3 Eka Septian M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 

4 Aan Riyanto 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 

5 Arif Maulana R 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

6 Erlinda Eka P 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

7 Faiz Naufal R 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

8 Faturohman Nur F 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 

9 Fransisko Galuh S 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 

10 Izmi Utia 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

11 Karisma Wulan R 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 

12 Lina Ayu Safitri 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

13 Lutfia Hafiz 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

14 Maulina Soleha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 

15 Mayasa Aulia N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 

16 Mey Shiva Dwi R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 
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No Nama Siswa 
Nomor Soal 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
17 M. Arif Juniansyah 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 

18 M Riski Ardianto 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 

19 Royyan Ubnu  U 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 

20 Salsabila 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 

21 Silfa Izzatunnisa 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

22 Shohifatul Qur’ani 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 

23 Tiara Aulia Ardini 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 

24 Yoga Diwantara 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 

25 Abim Dunurilham 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 

 
 
Soal 41-50 

No Nama Siswa 
Nomor Soal Skor Total 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50  
1 M.nandar Astia S 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 26 

2 Roni Paslah 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 14 

3 Eka Septian M 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 42 

4 Aan Riyanto 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 26 

5 Arif Maulana R 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 39 

6 Erlinda Eka P 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 13 

7 Faiz Naufal R 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 29 

8 Faturohman Nur F 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 25 

9 Fransisko Galuh S 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 41 

10 Izmi Utia 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 43 
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No Nama Siswa 
Nomor Soal Skor 

Total  
           

11 Karisma Wulan R 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 34 

12 Lina Ayu Safitri 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 43 

13 Lutfia Hafiz 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 39 

14 Maulina Soleha 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 41 

15 Mayasa Aulia N 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 42 

16 Mey Shiva Dwi R 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 38 

17 M. Arif Juniansyah 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 29 

18 M Riski Ardianto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 32 

19 Royyan Ubnu  U 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 42 

20 Salsabila 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 22 

21 Silfa Izzatunnisa 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 42 

22 Shohifatul Qur’ani 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 32 

23 Tiara Aulia Ardini 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 21 

24 Yoga Diwantara 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 31 

25 Abim Dunurilham 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 42 
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Lampiran 27 
 

Hasil Uji Validitas Soal 
Correlations 

Nomor Soal  Skortotal Nomor Soal Skortotal 
item1 Pearson Correlation ,595** item8 Pearson 

Correlation 
,782**

Sig. (2-tailed) ,002 Sig. (2-tailed) ,000 

N 25 N 25 

item2 Pearson Correlation ,782** item9 Pearson 
Correlation 

,561** 

Sig. (2-tailed) ,000 Sig. (2-tailed) ,004 

N 25 N 25 

item3 Pearson Correlation -,042 item10 Pearson 
Correlation 

,782** 

Sig. (2-tailed) ,843 Sig. (2-tailed) ,000 

N 25 N 25 

item4 Pearson Correlation ,499* item11 Pearson 
Correlation 

,588**

Sig. (2-tailed) ,011 Sig. (2-tailed) ,002 

N 25 N 25 

item5 Pearson Correlation ,430* item12 Pearson 
Correlation 

,503** 

Sig. (2-tailed) ,032 Sig. (2-tailed) ,010 

N 25 N 25 

item6 Pearson Correlation .b item13 Pearson 
Correlation 

,415* 

Sig. (2-tailed)  Sig. (2-tailed) ,039 

N 25 N 25 

item7 Pearson Correlation ,453* item14 Pearson 
Correlation 

-,521** 

Sig. (2-tailed) ,023 Sig. (2-tailed) ,008 

N 25 N 25 
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Correlations 

Nomor Soal skortotal     Skortotal 
item15 Pearson 

Correlation 
,368 item21 Pearson 

Correlation 
,782**

Sig. (2-tailed) ,070 Sig. (2-tailed) ,000 

N 25 N 25 
item16 Pearson 

Correlation 
,696** item22 Pearson 

Correlation 
,782**

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

N 25 N 25 
item17 Pearson 

Correlation 
,782** item23 Pearson 

Correlation 
,439* 

Sig. (2-tailed) ,000 Sig. (2-tailed) ,028 

N 25 N 25 
item18 Pearson 

Correlation 
,782** item24 Pearson 

Correlation 
-,139 

Sig. (2-tailed) ,000 Sig. (2-tailed) ,509 

N 25 N 25 
item19 Pearson 

Correlation 
-,198 item25 Pearson 

Correlation 
,247 

Sig. (2-tailed) ,342 Sig. (2-tailed) ,233 

N 25 N 25 

item20 Pearson 
Correlation 

 ,313 item26 Pearson 
Correlation 

,371 

Sig. (2-tailed) ,128 Sig. (2-tailed) ,068 

N 25 N 25 
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Correlations 

          
item27 Pearson Correlation ,472* item34 Pearson 

Correlation 
,390

Sig. (2-tailed) ,017 Sig. (2-tailed) ,054 

N 25 N 25 

item28 Pearson Correlation ,782** item35 Pearson 
Correlation 

,104 

Sig. (2-tailed) ,000 Sig. (2-tailed) ,622 

N 25 N 25 

item29 Pearson Correlation ,276 item36 Pearson 
Correlation 

,677**

Sig. (2-tailed) ,181 Sig. (2-tailed) ,000 

N 25 N 25 

item30 Pearson Correlation ,525** item37 Pearson 
Correlation 

,558** 

Sig. (2-tailed) ,007 Sig. (2-tailed) ,004 

N 25 N 25 

item31 Pearson Correlation ,734** item38 Pearson 
Correlation 

,441* 

Sig. (2-tailed) ,000 Sig. (2-tailed) ,027 

N 25 N 25 

item32 Pearson Correlation ,643** item39 Pearson 
Correlation 

,558** 

Sig. (2-tailed) ,001 Sig. (2-tailed) ,004 

N 25 N 25 

item33 Pearson Correlation ,129 item40 Pearson 
Correlation 

,514** 

Sig. (2-tailed) ,538 Sig. (2-tailed) ,009 

N 25 N 25 



225 
 

 

 
 

 
 

Correlations 

          
Item41 Pearson Correlation ,595** Item46 Pearson 

Correlation 
b

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

N 25 N 25 

Item42 Pearson Correlation ,439* Item47 Pearson 
Correlation 

,453*

Sig. (2-tailed) ,028 Sig. (2-tailed) ,023 

N 25 N 25 

Item43 Pearson Correlation -,042 Item48 Pearson 
Correlation 

-,332

Sig. (2-tailed) ,843 Sig. (2-tailed) ,105 

N 25 N 25 

Item44 Pearson Correlation ,499* Item49 Pearson 
Correlation 

,561** 

Sig. (2-tailed) ,011 Sig. (2-tailed) ,004 

N 25 N 25 

Item45 Pearson Correlation ,430* Item50 Pearson 
Correlation 

,782** 

Sig. (2-tailed) ,032 Sig. (2-tailed) ,000 

N 25 N 25 

 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Lampiran 28 
 

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 23,48 73,760 ,557 ,940 
item2 23,68 70,727 ,790 ,938 
item4 23,84 73,307 ,448 ,941 
item5 23,36 75,990 ,415 ,941 
item7 23,36 75,823 ,463 ,941 
item8 23,68 70,727 ,790 ,938 
item9 23,68 73,227 ,478 ,941 
item10 23,68 70,727 ,790 ,938 
item11 23,44 74,090 ,574 ,940 
item12 23,56 73,673 ,483 ,941 
item13 23,88 74,193 ,347 ,942 
item14 24,20 80,583 -,540 ,947 
item16 23,76 71,440 ,675 ,939 
item17 23,68 70,727 ,790 ,938 
item18 23,68 70,727 ,790 ,938 
item21 23,68 70,727 ,790 ,938 
item22 23,68 70,727 ,790 ,938 
item23 23,92 73,493 ,435 ,941 
item27 23,56 74,007 ,437 ,941 
item28 23,68 70,727 ,790 ,938 
item30 23,52 73,927 ,482 ,941 
item31 23,52 72,427 ,703 ,939 
item32 23,64 72,240 ,619 ,939 
item36 23,72 71,793 ,641 ,939 
item37 23,52 73,843 ,494 ,940 
item38 23,56 74,590 ,358 ,942 
item39 23,52 73,760 ,506 ,940 
item40 23,52 74,010 ,470 ,941 
item41 23,48 73,760 ,557 ,940 
item42 23,48 74,510 ,438 ,941 
item44 23,84 73,307 ,448 ,941 
item45 23,36 75,990 ,415 ,941 
item47 23,36 75,823 ,463 ,941 
item49 23,68 73,227 ,478 ,941 
item50 23,68 70,727 ,790 ,938 

 

 
 
 

 
 

 
 



227 
 

 

 
 

Lampiran 29 

Hasil Analisis Tingkat Kesukaran Soal 

No. Nomor 
Soal Tingkat Kesukaran Keterangan 

1 1 0,84 Mudah 

2 2 0,64 Sedang 

3 4 0,48 Sedang 

4 5 0,96 Mudah  

5 7 0,96 Mudah  

6 8 0,64 Sedang 

7 9 0,64 Sedang 

8 10 0,64 Sedang 

9 11 0,88 Mudah  

10 12 0,76  Mudah  

11 13 0,44 Sedang  

12 14 0,12 Sukar  

13 16 0,56 Sedang  

14 17 0,64 Sedang 

15 18 0,64 Sedang 

16 21 0,64 Sedang 

17 22 0,64 Sedang 

18 23 0,4 Sedang 

19 27 0,76  Mudah  

20 28 0,64 Sedang 

21 30 0,8 Mudah 

22 31 0,8 Mudah 

23 32 0,68 Sedang 

24 36 0,6 Sedang 
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No. Nomor 

Soal Tingkat Kesukaran Keterangan 

25 37 0,8 Mudah 

26 38 0,76 Mudah 

27 39 0,8 Mudah 

28 40 0,8 Mudah 

29 41 0,84 Mudah  

30 42 0,84 Mudah  

31 44 0,8 Mudah 

32 45 0,48 Sedang 

33 47 0,96 Mudah  

34 49 0,64 Sedang 

35 50 0,64 Sedang 
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Lampiran 30 

HASIL UJI DAYA BEDA SOAL 

No. Nomor 
Soal Daya Beda Keterangan 

1 1 0,28 Cukup 

2 2 0,75 Baik sekali 

3 4 0,28 Cukup 

4 5 0,08  Jelek  

5 7 0,08  Jelek  

6 8 0,75 Baik sekali 

7 9 O,43 Baik 

8 10 0,75 Baik sekali 

9 11 0,25 Cukup  

10 12 0,34 Cukup  

11 13 0,36 Cukup  

12 14 -0,25 Jelek  

13 16 0,75 Baik sekali 

14 17 O,75 Baik sekali 

15 18 0,75 Baik sekali 

16 21 0,75 Baik sekali 

17 22 0,75 Baik sekali 

18 23 0,44 Baik 

19 27 0,34  Cukup  

20 28 0,75 Baik sekali 

21 30 0,42 Baik 

22 31 0,25 Cukup 

23 32 0,67 Baik 

24 36 0,67 Baik 
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No. Nomor 
Soal Daya Beda Keterangan 

25 37 0,42 Baik 

26 38 0,34 Cukup 

27 39 0,42 Baik 

28 40 0,25 Cukup 

29 41 0,17 Jelek  

30 42 0,75 Baik sekali  

31 44 0,28 Cukup 

32 45 0,37 Cukup 

33 47 0,08 Jelek  

34 49 0,43 Baik 

35 50 0,75 Baik sekali 
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KISI-KISI SOAL TES AWAL DAN AKHIR 

 

Satuan Pendidikan : SD Negeri Kaligiri 1 dan 2 Kabupaten Brebes    Mata Pelajaran : IPS 
Kelas/Semester : III/ 2          Waktu    :menit 
Standar Kompetensi : 2. Memahami jenis pekerjaan dan penggunaan uang. 

Kompetensi Dasar Indikator Soal Jenis 
Soal 

Ranah 
Kognitif 

Nomor 
Soal 

Tingkat Kesulitan Kunci 
jawaban 

Mudah Sedang Sulit 

2.1. Mengenal 
Sejarah Uang  

 

1. Siswa dapat  menjelaskan sejarah 
munculnya uang. 

Pilihan 
Ganda C2 1 √   A 

2. Siswa dapat menganalisis contoh barter. Pilihan 
Ganda C2 2   √  D 

3. Siswa dapat mengidentifikasi syarat-
syarat dalam melakukan barter. 

Pilihan 
Ganda C2 3  √  D 

4. Siswa dapat menganalisis syarat-syarat 
menjadi mata uang.   

Pilihan 
Ganda C2 4  √  B 

5. Siswa dapat menyebutkan macam-
macam alat tukar. 

Pilihan 
Ganda C1 5 √   D 

6. Siswa dapat menyebutkan sejarah 
munculnya uang koin. 

Pilihan 
Ganda C1 6 √   C 

7. Siswa dapat menyebutkan pelaku dalam 
kegiatan jual beli. 

Pilihan 
Ganda C2 7  √  A 

8. Siwa dapat menyebutkan jenis uang 
yang beredar di masyarakat.  

Pilihan 
Ganda C1 8  √  D 

 9. Siswa  dapat  menyebutkan jenis uang 
kartal.  

Pilihan 
Ganda C2 9  √  B 

 10. Siswa dapat menjelaskan ciri-ciri uang 
kertas. 

Pilihan 
Ganda C2 10  √  D 

Lam
piran 31 
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Kompetensi Dasar Indikator Soal Jenis 
Soal 

Ranah 
Kognitif 

Nomor 
Soal 

Tingkat Kesulitan Kunci 
jawaban 

Mudah Sedang Sulit 

11. Siswa dapat menyebutkan kelebihan 
jenis uang kartas. 

Pilihan 
Ganda C1 11  √  C 

12. Siswa dapat menjelaskan ciri-ciri uang 
logam. 

Pilihan 
Ganda C2 12 √   D 

13. Siswa dapat menjelaskan kelebihan jenis 
uang giral. 

Pilihan 
Ganda C2 13 √   C 

14. Siswa  dapat menyebutkan jenis uang 
giral. 

Pilihan 
Ganda C1 14 √   A 

15. Siswa dapat menjelaskan pengertian 
kurs. 

Pilihan 
Ganda C1 15 √   D 

16. Siswa dapat menyebutkan mata uang 
suatu suatu negara. Pilihan 

Ganda C2 16  √  
D 

17. Siswa dapat menyebutkan bahan 
pembuat uang zaman dahulu dan  
sekarang. 

Pilihan 
Ganda C1 17  √  

A 

18. Siswa dapat menyebutkan lembaga yang 
mencetak uang. 

Pilihan 
Ganda C1 18  √  D 

 19. Disajikan gambar,  siswa dapat 
menuliskan nominal pada uang. 

Pilihan 
Ganda C1 19  √  D 

 20. Disajikan gambar, siswa dapat 
menyebutkan jenis uang. 

Pilihan 
Ganda C2 20 √   B 

2.5 Mengenal 
penggunaan uang 
sesuai dengan 
kebutuhan 

21. Siswa dapat menyebutkan bank milik 
negara dan swasta. Pilihan 

Ganda C1 21   √  

D 
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Kompetensi Dasar Indikator Soal Jenis 
Soal 

Ranah 
Kognitif 

Nomor 
Soal 

Tingkat Kesulitan Kunci 
jawaban 

Mudah Sedang Sulit 

 22. Siswa dapat menyebutkan cara 
mengelola uang yang tidak baik. 

Pilihan 
Ganda C1 22   √  C 

23. Siswa dapat menjelaskan kegunaan 
uang. 

Pilihan 
Ganda C2 23   √  D 

 24. Siswa dapat menjelaskan cara mengelola 
uang yang baik. 

Pilihan 
Ganda C2 24  √  A 

 25. Siswa dapat menjelaskan manfaat 
mengelola uang dengan baik. 

Pilihan 
Ganda C2 25  √  C 

Total 25 25 25  8 17   
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Lampiran 32 

Nama      
No. Absen : 
   

 
 
 
 
 
 
 

 
PETUNJUK: 
1. Tulislah nama dan nomor absen pada kolom yang disediakan. 
2. Kerjakan soal di bawah ini secara individu. 
3. Dilarang bekerjasama dan membuka buku. 
4. Cermati tiap soal dan telitilah dalam menjawab. 
 
Berilah tanda silang (x) pada pilihan jawaban a, b, c, atau d yang kamu anggap 
paling benar! 
  
1. Sebelum ada uang, untuk memperoleh barang yang diinginkan orang 

melakukan .... 
a. barter     c. pencurian    
b. perdagangan    d. perampokan   
 

2. Di bawah ini yang merupakan contoh barter yaitu ….  
a. Yani pergi ke pasar untuk membeli buah dan beras 
b. Doni menjual ayam kepada Pak Ali 
c. Titi pergi ke warung untuk meminjam beras 1 kg  
d. Pak Agus menukarkan ayamnya dengan beras milik Pak Toni 

 
3. Di bawah ini merupakan syarat-syarat menjadi mata uang, kecuali ….  

a. diterima semua orang 
b. bahan pembuatnya tahan lama 
c. mudah dibawa 
d. mudah didapatkan  

 
4. Jenis uang yang beredar di masyarakat terdiri dari .... 

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

5. Uang kartal yang beredar di masyarakat terdiri dari .... 
a. cek dan logam   c. kertas dan giral 
b. giro dan cek   d. kertas dan logam 

 

TES AWAL DAN AKHIR 
Sekolah   :SD Negeri Kaligiri  1 dan 2 
Mata Pelajaran : IPS 
Kelas / Semester : III (Tiga) / 2 (Dua) 
Waktu pengerjaan : menit 
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6. Berikut merupakan ciri-ciri uang kertas, kecuali .... 
a. bergambar Garuda Pancasila 
b. bertuliskan Bank Indonesia 
c. berbentuk lingkaran 
d. bertanda tangan Gubernur Bank Indonesia 
  

7. Mata uang negara Indonesia yaitu .... 
a. rupiah    c. ringgit 
b. rupe    d. real 
 

8. Berikut merupakan bahan pembuat uang pada zaman dahulu, kecuali .... 
a. kulit hewan   c. perak 
b. tembaga     d. kertas 
  

9. Perusahaan berhak mencetak uang di Indonesia, yaitu .... 
a. Perum RI 
b. Perum Peruri 
c. Perum PURI 
d. Peru Peruri 
 

10. Berikut yang merupakan  bank milik  negara yaitu .... 
a. Bank Danamon    
b.Bank Mega  
c. Bank Niaga   
d. Bank Rakyat Indonesia  
  

11. Bergaya hidup mewah berarti .... 
a. hemat    c. boros 
b.pelit    d. kikir 
 

12. Berikut merupakan kegunaan uang, kecuali sebagai alat .... 
a. tukar 
b. pembayaran 
c. penyimpan kekayaan 
d. kejahatan 
  

13. Dibawah ini merupakan syarat-syarat dalam melakukan barter, kecuali .... 
a. sama-sama mau menukar barang 
b. sepakat untuk menukar barang 
c. memiliki barang yang bagus 
d. sama-sama membutuhkan barang    

14. Dua alat tukar yang benar  yaitu .... 
a. barang dan uang   c. barang dan tenaga 
b. uang dan tenaga   d. logam dan emas 
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15. Uang koin terbuat dari …. 
a. batu dan kertas 
b. besi dan batu 
c. besi dan kertas 
d. emas dan perak 

16. Orang yang memiliki uang untuk ditukar dengan barang disebut .... 
a. pelayan    c. penjual 
b. peminta    d. pembeli 
  

17. Salah satu kelebihan uang kertas yaitu .... 
 a. praktis       
 b. berat dibawa  
 c.  tahan lama   
 d. terbuat dari kertas 

 
18. Berikut merupakan  ciri-ciri uang logam, kecuali .... 

a. terbuat dari logam 
b. terdapat gambar Burung Garuda 
c. terdapat tulisan Bank Indonesia 
d. berbentuk persegi panjang  

 
19. Salah satu kelebihan uang giral yaitu .... 

a. berat dibawa    
b.sulit digunakan  
c. dapat digunakan di mana saja 
d. memudahkan pembayaran 

 
20. Yang bukan termasuk jenis uang giral yaitu .... 

a. cek    c. giro 
b. logam    d. wesel 

  
21. Nilai tukar disebut juga  .... 

a. devisa    c. deposit  
b.  kredit    d. kurs 

  
22. Perhatikan gambar berikut ini! 

  
   
 Gambar uang di atas jika dibelikan buku tulis seharga Rp. 2.000,00, maka 

sisanya .... 
a. Rp. 1.000,00   c. Rp. 3.000,00 
b. Rp. 2.000,00   d. Rp. 4.000,00 
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23. Perhatikan gambar berikut ini! 

  
   
 Gambar tersebut merupakan  jenis uang  .... 

a. logam    c. kertas 
b. barang    d. giral   

 
 
24. Berikut keuntungan-keuntungan dari kegiatan menabung, kecuali .... 

a. cepat habis   c. dijamin aman  
b. mendapat bunga   d. dapat diambil sewaktu-waktu 

   
25. Berikut merupakan manfaat mengelola uang dengan baik, kecuali .... 

a. terlatih menyimpan uang 
b. penggunaan uang menjadi lebih hemat 
c. cepat kehabisan uang 
d. pemenuhan kebutuhan menjadi lebih terjamin
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Lampiran 33 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES 
SEKOLAH DASAR NEGERI KALIGIRI 2 
       UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN SIRAMPOG 

Alamat : Kaligiri – Sirampog – Brebes  52272 
  

DAFTAR NILAI TES AWAL DAN AKHIR  KELAS EKSPERIMEN 

 

No. Nama 
Tes 
awal 

Tes 
akhir No. Nama Tes 

awal  
Tes 
akhir

1 M.Dwi Romadoni 40 76 17 Nabil Maliki Hilal 64 92 

2 Adnan Isa Asyari 48 92 18 Putri Khansa Hilmi 56 96 

3 Azzahra Lailatun 56 80 19 Paris Ataria 48 92 

4 Dwi Najwa Nabha 56 88 20 Raja Sello Rama 48 88 

5 Egi Naulana Putra 52 80 21 Saskya Asyifa Tri 56 92 

6 Fathir Adnin Nugro 40 100 22 Syafina Alaya I 56 92 

7 Febrio Agiel Naulan 60 88 23 Salma Nur Hidya 60 92 

8 Fadia Bilqis Asma 44 76 24 Salma Yulinda F 44 88 

9 Fersia Zulfa Ang 56 96 25 Salwa Alfairus  R 52 88 

10 Gina Lutfia Anggr 64 96 26 Tiara Ramadani 60 92 

11 Hamas Mujahid A 48 80 27 Zayyan Dwi Lahi 48 88 

12 M.Daffa Alfarizi 52 96 28 Zahrotul Aulia R 68 96 

13 M.Fadhilla Sheryo. R 68 100 29 Valeria Alma Moni 48 88 

14 M.Renaldi Fahmi 44 84 30 M. Fikri Hibatulloh 60 80 

15 Naela Zahra Aqli 64 92 31 Arya Sanjaya 60 80 

16 Nanda Eka Setya 56 88 32 Retno Tri Amana 48 76 
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Lampiran 34  
 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES 
SEKOLAH DASAR NEGERI KALIGIRI 1 
       UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN SIRAMPOG 

Alamat : Kaligiri – Sirampog – Brebes  52272 
  

DAFTAR NILAI TES AWAL DAN AKHIR  KELAS KONTROL 

 

No.  Nama Tes 
awal 

Tes 
akhir No. Nama Tes 

awal  
Tes 

akhir 

1 M.Arlan Maulana 48 72 18 Chelsa Fatikhatul 52 72 

2 M.Akmalul Fikri 64 96 19 Hildan Zakaria 40 80 

3 Sinta Almubarokah 64 72 20 Amar Alafgani 52 80 

4 M.Helmi 68 88 21 Utari Putri Utami 48 80 

5 M.Akhman Ferdinata 56 80 22 M Maftuh Adnan 56 80 

6 Andiyah Prita J 64 84 23 M Maulana Umar F 60 88 

7 Dinayah Preti  J 56 80 24 Ana Hidayatul I 58 80 

8 M.Adnan Maulana 56 84 25 M.Sugiarto 60 92 

9 Naelatul Khasanah 68 92 26 Tri Amelia Y 64 84 

10 Wahyu Mazda Ariza 48 76 27 Marwa Taskia 52 88 

11 Weta Selamika 60 76 28 Riski Fajar S 40 80 

12 Siskatul Hikmah 44 84 29 Restu Virgiawan 44 76 

13 M.Erik Setiawan 52 80 30 Indra Lestari 64 76 

14 Angelina Sofiatul H 52 84 31 Indri Naivitian 64 80 

15 Evita Alya S 56 88 32 Hudzaifa Prima S 52 76 

16 Siti Mulyani 56 88 33 Azam Rifailan 44 72 

17 Elang Yunindar 48 84     
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Lampiran 35 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES 
SEKOLAH DASAR NEGERI KALIGIRI 2 
       UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN SIRAMPOG 

Alamat : Kaligiri – Sirampog – Brebes  52272 
  

DAFTAR NILAI GABUNGAN HASIL BELAJAR KOGNITIF DAN 

PSIKOMOTOR KELAS EKSPERIMEN 

 

No. Nama 
Hasil 

belajar No. Nama Hasil 
belajar 

1 M.Dwi Romadoni 78,93 17 Nabil Maliki Hilal 88,53 

2 Adnan Isa Asyari 85,53 18 Putri Khansa Hilmi 94,27 

3 Azzahra Lailatun 78,00 19 Paris Ataria 88,53 

4 Dwi Najwa Nabha 89,47 20 Raja Sello Rama 82,80 

5 Egi Naulana Putra 81,33 21 Saskya Asyifa Tri 88,53 

6 Fathir Adnin Nugro 90,40 22 Syafina Alaya I 88,53 

7 Febrio Agiel Naulan 82,80 23 Salma Nur Hidya 88,53 

8 Fadia Bilqis Asma 75,60 24 Salma Yulinda F 82,80 

9 Fersia Zulfa Ang 97,60 25 Salwa Alfairus  R 82,80 

10 Gina Lutfia Anggr 87,60 26 Tiara Ramadani 91,87 

11 Hamas Mujahid A 78,00 27 Zayyan Dwi Lahi 82,80 

12 M.Daffa Alfarizi 97,60 28 Zahrotul Aulia R 97,60 

13 M.Fadhilla Sheryo. R 93,33 29 Valeria Alma Moni 82,80 

14 M.Renaldi Fahmi 83,73 30 M. Fikri Hibatulloh 78,00 

15 Naela Zahra Aqli 85,20 31 Arya Sanjaya 78,00 

16 Nanda Eka Setya 82,80 32 Retno Tri Amana 75,60 
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Lampiran 36  
 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES 
SEKOLAH DASAR NEGERI KALIGIRI 1 
       UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN SIRAMPOG 

Alamat : Kaligiri – Sirampog – Brebes  52272 
  

DAFTAR NILAI GABUNGAN HASIL BELAJAR KOGNITIF DAN 

PSIKOMOTOR KELAS KONTROL 

 

No.  Nama Hasil 
Belajar No. Nama Hasil 

Belajar 

1 M.Arlan Maulana 76,53 18 Chelsa Fatikhatul 73,20 

2 M.Akmalul Fikri 97,60 19 Hildan Zakaria 78,00 

3 Sinta Almubarokah 73,20 20 Amar Alafgani 78,00 

4 M.Helmi 82,80 21 Utari Putri Utami 81,33 

5 M.Akhman Ferdinata 78,00 22 M Maftuh Adnan 81,33 

6 Andiyah Prita J 80,40 23 M Maulana Umar F 82,80 

7 Dinayah Preti  J 78,00 24 Ana Hidayatul I 78,00 

8 M.Adnan Maulana 88,73 25 M.Sugiarto 88,53 

9 Naelatul Khasanah 95,20 26 Tri Amelia Y 80,40 

10 Wahyu Mazda Ariza 75,60 27 Marwa Taskia 86,13 

11 Weta Selamika 75,60 28 Riski Fajar S 78,00 

12 Siskatul Hikmah 83,73 29 Restu Virgiawan 75,60 

13 M.Erik Setiawan 81,33 30 Indra Lestari 75,60 

14 Angelina Sofiatul H 80,40 31 Indri Naivitian 81,33 

15 Evita Alya S 82,80 32 Hudzaifa Prima S 78,93 

16 Siti Mulyani 86,13 33 Azam Rifailan 73,20 

17 Elang Yunindar 83,73    
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Lampiran 37 
 

REKAPITULASI HASIL PENGAMATAN PENERAPAN 

MODEL THINK PAIR SHAREDI KELAS EKSPERIMEN 

 

Petunjuk 

Bubuhkan tanda centang (√) pada kolom Tanda Cek (√) jika deskriptor yang 

disediakan tampak dengan kriteria sebagai berikut: 

Skor Penilaian Keterangan 
1 Satu deskriptor tampak 
2 Dua deskriptor tampak 
3 Tiga deskriptor tampak 
4 Empat deskriptor tampak 

 

 

 

 

No Aspek yang Diamati Deskriptor 
Skor 

Pert 1 Pert 2 Pert 3 
1. Guru mengorganisa-

sikan siswa untuk 
belajar. 
 
 

Guru meminta siswa untuk 
merapikan tempat duduk. 

3 4 4 
Guru meminta siswa untuk 
menyiapkan alat belajar.  
Guru memberikan apersepsi. 
Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaranyang akan dicapai. 

2. Tahap Think (Berpikir) 
 

Guru memberikan permasalahan 
yang harus diselesaikan oleh siswa. 

4 4 4 

Guru memberikan waktu kepada 
siswa untuk memikirkan 
permasalahan secara individu. 
Guru memberi kesempatan kepada 
siswa untuk membaca buku yang 
relevan dengan permasalahan. 
Guru membimbing siswa untuk 
berpikir dalam menyelesaikan 
permasalahan dari guru. 

3. Tahap Pair 
(Berpasangan) 

Guru meminta siswa untuk 
berpasangan dengan teman 
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sebangku. 

No Aspek yang Diamati Deskriptor 
Skor 

Pert 1 Pert 2 Pert 3 
  Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk mendiskusi- 
kan hasil pemikirannya dengan 
pasangannya untuk menyatukan 
dan memperdalam makna jawaban. 

4 4 4 Guru membimbing siswa dalam 
berdiskusi dengan pasangannya 
untuk menyatukan dan 
memperdalam makna jawaban. 
Guru meminta siswa untuk menulis 
jawaban yang telah disepakati 
bersama dengan pasangannya. 

4. Tahap Share (Berbagi) 
 
 

Guru meminta siswa untuk 
mempresentasikan jawaban di 
depan kelas. 

4 4 4 

Guru mengatur jalannya presen- 
tasi hasil diskusi pasangan. 
Guru memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk saling 
memberikan tanggapan. 
Guru membantu siswa melakukan 
refleksi terhadap hasil jawaban dari 
permasalahan yang diberikan. 

5. Guru memberi 
kesimpulan dari 
pembelajaran. 

Guru meminta salah satu siswa 
menyimpulkan materi pembe-
lajaran. 

4 4 4 
Guru menyimpulkan materi dengan 
jelas. 
Guru menyimpulkan materi dengan 
bahasa yang baik dan benar. 
Guru memberikan motivasi kepada 
siswa untuk selalu tekun belajar. 

6. Guru melakukan 
evaluasi dan tindak 
lanjut. 
 
 
 
 
 
 
 

Guru membagikan soal evaluasi 
kepada siswa. 

4 4 4 

Guru bersama siswa membahas 
soal evaluasi. 
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No Aspek yang Diamati Deskriptor 
Skor 

Pert 1 Pert 2 Pert 3 
  Guru memberikan pujian/ 

penguatan kepada siswa yang 
memperoleh hasil terbaik.    
Guru memberikan tindak lanjut 
kepada siswa secara jelas. 

SKOR TOTAL 23 24 24 
Persentase Nilai (%) 95,83 100 100 
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Lampiran 38 

REKAPITULASI HASIL PENGAMATAN PENERAPAN 

MODEL KONVENSIONAL DI KELAS KONTROL 

 

Petunjuk 

Bubuhkan tanda centang (√) pada kolom Tanda Cek (√) jika deskriptor yang 

disediakan tampak dengan kriteria sebagai berikut: 

Skor Penilaian Keterangan 
1 Satu deskriptor tampak 
2 Dua deskriptor tampak 
3 Tiga deskriptor tampak 
4 Empat deskriptor tampak 

 

No Aspek yang Diamati Deskriptor Skor 
Pert 1 Pert 2 Pert 3 

1. Guru mengorganisa-
sikan siswa untuk 
belajar. 
 
 

Guru meminta siswa untuk 
merapikan tempat duduk. 

3 4 4 
Guru meminta siswa untuk 
menyiapkan alat belajar.  
Guru memberikan apersepsi. 
Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran yang akan dicapai. 

2. Guru menyampai- 
kan materi. 
 

Guru menyampaikan materi 
dengan jelas. 

4 4 4 

Guru menyampaikan materi 
secara sistematis. 
Guru menyampaikan materi 
dengan menggunakan media. 
Guru menggunakan media yang 
tepat dalam penyampaian materi. 

3. Guru memberikan 
Lembar Kerja Siswa 
(LKS) kepada siswa. 

Guru membagi LKS kepada setiap 
siswa. 

4 4 4 

Guru menjelaskan petunjuk 
pengisian LKS. 
Guru menjelaskan petunjuk 
pengisisan LKS dengan bahasa 
yang baik dan benar. 
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No Aspek yang Diamati 
Deskriptor 

Skor 
Pert 1 Pert 2 Pert 3 

  Guru menjelaskan petunjuk 
pengisisan LKS dengan 
sistematis. 

 
  

4. Guru membimbing 
siswa dalam 
mengerjakan LKS 
 
 

Guru meminta siswa untuk 
mengerjakan LKS secara 
individu. 

4 4 4 

Guru memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk membaca 
buku sumber yang relevan. 
Guru membimbing siswa yang 
mengalami kesulitan secara 
individu. 
Guru membimbing siswa secara 
klasikal. 

5. Guru membahas LKS. Guru bersama siswa mengoreksi 
jawaban LKS. 

4 4 4 

Guru meluruskan jawaban siswa. 
Guru memberikan kesempatan 
siswa untuk bertanya. 
Guru memberikan motivasi 
kepada siswa yang sudah 
memperoleh hasil yang baik dan 
memberikan semangat kepada 
siswa yang belum memperoleh 
hasil yang baik. 

6. Guru memberi 
kesimpulan dari 
pembelajaran. 

Guru meminta salah satu siswa 
menyimpulkan materi 
pembelajaran. 

4 4 4 

Guru menyimpulkan materi 
dengan jelas. 
Guru menyimpulkan materi 
dengan bahasa yang baik dan 
benar. 
Guru memberikan motivasi 
kepada siswa untuk selalu tekun 
belajar. 

7. Guru melakukan 
evaluasi dan tindak 
lanjut. 

Guru membagikan soal evaluasi 
kepada siswa. 

4 4 4 

Guru bersama siswa membahas 
soal evaluasi. 
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No 
Aspek yang Diamati 

Deskriptor 
Skor 

Pert 1 Pert 2 Pert 3 
  Guru memberikan pujian/ 

penguatan kepada siswa yang 
memperoleh hasil terbaik. 

   

Guru memberikan tindak lanjut 
kepada siswa secara jelas. 

SKOR TOTAL 27 28 28 
Persentase Nilai (%) 96,43 100 100 
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Lampiran 39 
 

HASIL PENILAIAN KEMAMPUAN  

MERENCANAKAN PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN APKG I  

DI KELAS EKSPERIMEN 

 

A. Identitas Peneliti 

1. Nama   : Mei Purwanti 

2. NIM   : 1401411036 

3. Tempat Penelitian : SD Negeri Kaligiri 2 

4. Kelas   : III (Tiga) 

5. Tanggal  : 17, 24, 31 April 2015 

 

B. Petunjuk Penggunaan 

Bubuhkan √ pada kolom tanda cek (√), jika deskriptor yang disediakan 

tampak. Jika jumlah deskriptor yang tampak pada kolom aspek yang diamati: 

Satu mendapatkan skor 1 

Dua mendapatkan skor 2 

Tiga mendapatkan skor 3 

Empat mendapatkan skor 4 

No 
Aspek yang 

Diamati 
Deskriptor  

Skor 
1 2 3 4 

1. Indikator 
pembelajaran 

Indikator merupakan penanda 
pencapaian kompetensi dasar yang 
ditandai oleh perubahan perilaku yang 
dapat diukur yang mencakup sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan. 

   

√ 

Indikator dikembangkan sesuai dengan 
karakteristik siswa, satuan pendidikan, 
dan potensi daerah. 
Digunakan sebagai dasar untuk 
menyusun alat penilaian. 
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No 
Aspek yang 

Diamati 
Deskriptor  

Skor 
1 2 3 4 

  Menggunakan kata kerja operasio- nal 
yang dapat diukur/diobservasi. 

    

2. Tujuan 
pembelajaran 

Berisi kompetensi yang operasional 
yang dapat dicapai. 

   

√ 

Dirumuskan dalam bentuk pernyataan 
yang operasional dari kompetensi 
dasar. 
Minimal memuat komponen siswa, 
kata kerja operasional, kondisi, dan 
materi. 
Berurutan secara logis dari yang 
mudah ke yang sukar, dari yang 
sederhana ke yang kompleks, dari 
yang konkret ke yang abstrak, dan dari 
ingatan hingga kreasi. 

3. Materi ajar Materi ajar memuat fakta, konsep, 
prinsip, dan prosedur yang relevan. 

   

√ 

Ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai 
dengan rumusan indikator pencapaian 
kompetensi. 
Sesuai dengan kemampuan dan 
kebutuhan siswa. 
Sesuai dengan perkembangan IPTEK. 

4. Alokasi waktu Mencantumkan alokasi waktu secara 
keseluruhan. 

   

√ 

Mencantumkan waktu untuk setiap 
kegiatan awal, inti, dan kegiatan akhir. 
Alokasi waktu untuk kegiatan inti 
lebih dari jumlah waktu kegiatan awal 
dan akhir. 
Alokasi waktu sesuai dengan materi. 

5. Metode 
pembelajaran 

Pemilihan metode pembelajaran 
disesuaikan dengan situasi dan kondisi 
siswa. 
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No 
Aspek yang 

Diamati 
Deskriptor  

Skor 
1 2 3 4 

  Pemilihan metode pembelajaran 
disesuaikan dengan karakteristik dari 
setiap indikator dan kompetensi yang 
hendak dicapai pada setiap mata 
pelajaran. 

  √ 

 

Metode pembelajaran digunakan oleh 
guru untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar 
siswa mencapai kompetensi dasar. 
Menggunakan multimetode. 

6. Kegiatan 
pembelajaran 

Dilakukan secara interaktif, inspiratif, 
menyenangkan, dan menantang. 

   

√ 

Memotivasi siswa untuk berpartisipasi 
aktif. 
Memberikan ruang yang cukup bagi 
prakarsa, kreativitas, dan kemandirian 
sesuai bakat, minat, dan perkembangan 
fisik serta psikologis siswa. 
Memuat kegiatan awal, inti, dan 
kegiatan akhir dan dilakukan secara 
sistematis serta sistemik melalui proses 
eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. 

7. Penilaian  Sesuai dengan indikator pencapaian 
kompetensi. 

   

√ 

Memuat teknik tes dan nontes. 
Mengarah ke berpikir tingkat tinggi. 
Instrumen penilaian disertai kunci 
jawaban dan kriteria penilaian. 

8. Sumber 
belajar/media 

Penentuan sumber belajar/media 
didasarkan pada SK dan KD. 

   √ 
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No 
Aspek yang 

Diamati 
Deskriptor  

Skor 
1 2 3 4 

  Penentuan sumber belajar/media 
didasarkan pada materi ajar dan 
kegiatan peembelajaran. 

   

 

Penentuan sumber belajar/media 
didasarkan pada indikator pencapaian 
kompetensi. 
Penentuan sumber belajar/media sesuai 
dengan lingkungan siswa (misal: 
referensi tertulis, lingkungan, 
narasumber, TV, dll). 
SKOR TOTAL 31 
NILAI APKG I 96,88 



252 
   

 
 

 
Lampiran 40 

REKAPITULASI HASIL PENILAIAN KEMAMPUAN  

MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN APKG II  

DI KELAS EKSPERIMEN 

 

A. Identitas Peneliti 

1. Nama   : Mei Purwanti 

2. NIM   : 1401411036 

3. Tempat Penelitian : SD Negeri Kaligiri 2 

4. Kelas   : III (Tiga) 

5. Tanggal  : 17, 24, dan 31 Maret 2015 

 

B. Petunjuk Penggunaan 

Bubuhkan √ pada kolom tanda cek (√), jika deskriptor yang disediakan 

tampak. Jika jumlah deskriptor yang tampak pada kolom aspek yang diamati: 

Satu mendapatkan skor 1 

Dua mendapatkan skor 2 

Tiga mendapatkan skor 3 

Empat mendapatkan skor 4 

No Aspek yang 
Diamati Deskriptor Skor 

Pert 1 Pert 2 Pert 3 
1. Kegiatan 

pendahulan 
 
 
Dalam kegiatan 
pendahuluan, 
guru: 
 
 
 
 

Memotivasi siswa secara psikis dan fisik 
untuk mengikuti proses pembelajaran. 

3 4 4 

Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 
mengaitkan pengetahuan sebelumnya 
dengan materi yang akan dipelajari. 
Menjelaskan tujuan pembelajaran atau 
kompetensi dasar yang akan dicapai. 
Menyampaikan cakupan materi dan 
penjelasan uraian kegiatan sesuai isi 
silabus. 
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No Aspek yang 
Diamati Deskriptor 

Skor 
Pert 1 Pert 2 Pert 3 

2. Eksplorasi  
 
 
Dalam kegiatan 
eksplorasi, guru: 

Melibatkan siswa mencari informasi 
yang luas dan dalam tentang materi 
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. 

3 4 4 

Menggunakan beragam metode 
pembelajaran, media pembelajaran, dan 
sumber belajar lain. 
Memfasilitasi terjadinya interaksi 
antarasiswa serta antara siswa dan guru, 
lingkungan, dan sumber belajar lainnya. 
Melibatkan siswa secara aktif. 

3. Elaborasi 1 
 
 
Dalam kegiatan 
elaborasi, guru: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Membiasakan peserta didik membaca 
dan menulis yang beragam melalui 
tugas-tugas tertentu yang bermakna. 

3 3 3 

Memfasilitasi peserta didik melalui 
pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain 
untuk memunculkan gagasan baru baik 
secara lisan maupun tertulis. 
Memberi kesempatan untuk berpikir, 
menganalisis, menyelesaikan masalah 
dan bertindak tanpa rasa takut. 
Memfasilitasi peserta didik dalam 
pembelajaran kooperatif dan kolaboratif. 

4. Elaborasi 2 
 
 
Dalam kegiatan 
elaborasi, guru: 

Memfasilitasi peserta didik berkompetisi 
secara sehat untuk meningkatkan prestasi 
belajar. 

3 3 3 

Memfasilitasi peserta didik membuat 
laporan eksplorasi yang dilakukan baik 
lisan maupun tertulis, secara individual 
maupun kelompok . 
Memfasilitasi peserta didik untuk 
menyajikan hasil kerja individual 
maupun kelompok. 
Memfasilitasi peserta didik melakukan 
pameran, turnamen, festival, serta 
produk yang dihasilkan. 
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No Aspek yang 
Diamati Deskriptor 

Skor 
Pert 1 Pert 2 Pert 3 

5. Konfirmasi 1 
 
 
Dalam kegiatan 
konfirmasi, guru: 

Memberikan umpan balik positif dan 
penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, 
isyarat, maupun hadiah terhadap 
keberhasilan peserta didik. 

3 3 4 

Memberikan konfirmasi terhadap hasil 
eksplorasi dan elaborasi siswa melalui 
berbagai sumber. 
Memfasilitasi siswa melakukan refleksi 
untuk memperoleh pengalaman belajar 
yang telah dilakukan. 
Memfasilitasi siswa untuk memperoleh 
pengalaman yang bermakna. 

6. Konfirmasi 2 
 
 
Dalam kegiatan 
konfirmasi, guru: 
 
 
 

Berfungsi sebagai narasumber, 
fasilitator, dan membantu menyelesaikan 
masalah. 

3 3 3 
Memberi acuan agar siswa dapat 
melakukan pengecekan hasil eksplorasi. 
Memberi informasi kepada siswa untuk 
bereksplorasi lebih jauh. 
Memberikan motivasi kepada siswa yang 
kurang atau belum berpartisipasi aktif. 

7. Kemampuan 
mengelola kelas 

Pembelajaran dimulai dan diakhiri sesuai 
dengan rencana. 

4 4 4 
Menciptakan iklim kelas yang kondusif. 
Tidak terjadi penundaan kegiatan selama 
pembelajaran. 
Tidak terjadi penyimpangan selama 
pembelajaran. 

8. Ketepatan antara 
waktu dan materi 
pembelajaran. 

Dimulai sesuai dengan rencana. 

3 3 3 
Waktu digunakan dengan cermat. 
Tidak terburu-buru atau diperlambat. 
Diakhiri sesuai dengan rencana. 

9. Menyampaikan 
materi sesuai  

Dari konkret ke abstrak. 

3 3 3 

Materi berkaitan dengan materi lain. 
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No 
Aspek yang 

Diamati 
Deskriptor 

Skor 
Pert 1 Pert 2 Pert 3 

 dengan hierarki 
belajar dan 
karakter siswa. 

Bermuara pada simpulan. 
   

Dari hal yang telah diketahui oleh siswa. 

10. Kegiatan penutup 
 
 
Dalam kegiatan 
penutup, guru: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bersama-sama dengan siswa dan/atau 
sendiri membuat rangkuman/simpulan 
pelajaran. 

4 4 4 

Melakukan penilaian/refleksi terhadap 
kegiatan yang sudah dilaksanakan secara 
konsisten dan terprogram. 
Memberikan umpan balik terhadap 
proses dan hasil pembelajaran. 
Merencanakan kegiatan tindak lanjut 
dalam bentuk pembelajaran remidi, 
program pengayaan, layanan konseling, 
dan/atau memberikan tugas, baik tugas 
individual maupun kelompok sesuai 
dengan hasil belajar peserta didik, 
menyampaikan rencana pembelajaran 
pada pertemuan berikutnya. 

SKOR TOTAL 32 34 35 
NILAI APKG II 80 85 87,5 
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Lampiran 41 
 

HASIL PENILAIAN KEMAMPUAN  

MERENCANAKAN PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN APKG I  

DI KELAS KONTROL 

 
A. Identitas Peneliti 

1. Nama   : Mei Purwanti 

2. NIM   : 1401411036 

3. Tempat Penelitian : SD Negeri Kaligiri 1 

4. Kelas   : III (Tiga) 

5. Tanggal  : 18 Maret, 25 Maret, dan 1 April 2015 

 

B. Petunjuk Penggunaan 

Bubuhkan √ pada kolom tanda cek (√), jika deskriptor yang disediakan 

tampak. Jika jumlah deskriptor yang tampak pada kolom aspek yang diamati: 

Satu mendapatkan skor 1 

Dua mendapatkan skor 2 

Tiga mendapatkan skor 3 

Empat mendapatkan skor 4 

No Aspek yang 
Diamati 

Deskriptor  Skor 
Pert 1 Pert 2 Pert 3 4 

1. Indikator 
pembelajaran 

Indikator merupakan penanda 
pencapaian kompetensi dasar yang 
ditandai oleh perubahan perilaku 
yang dapat diukur yang mencakup 
sikap, pengetahuan, dan 
keterampilan. 

   

√ 

Indikator dikembangkan sesuai 
dengan karakteristik siswa, satuan 
pendidikan, dan potensi daerah. 
Digunakan sebagai dasar untuk 
menyusun alat penilaian 
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No Aspek yang 
Diamati 

Deskriptor  Skor 
1 2 3 4 

  Menggunakan kata kerja operasio- 
nal yang dapat diukur/diobservasi. 

    

2. Tujuan 
pembelajaran 

Berisi kompetensi yang operasional 
yang dapat dicapai. 

   

√ 

Dirumuskan dalam bentuk 
pernyataan yang operasional dari 
kompetensi dasar. 
Minimal memuat komponen siswa, 
kata kerja operasional, kondisi, dan 
materi. 
Berurutan secara logis dari yang 
mudah ke yang sukar, dari yang 
sederhana ke yang kompleks, dari 
yang konkret ke yang abstrak, dan 
dari ingatan hingga kreasi. 

3. Materi ajar Materi ajar memuat fakta, konsep, 
prinsip, dan prosedur yang relevan. 

   

√ 

Ditulis dalam bentuk butir-butir 
sesuai dengan rumusan indikator 
pencapaian kompetensi. 
Sesuai dengan kemampuan dan 
kebutuhan siswa. 
Sesuai dengan perkembangan 
IPTEK. 

4. Alokasi waktu Mencantumkan alokasi waktu 
secara keseluruhan. 

   

√ 

Mencantumkan waktu untuk setiap 
kegiatan awal, inti, dan kegiatan 
akhir. 
Alokasi waktu untuk kegiatan inti 
lebih dari jumlah waktu kegiatan 
awal dan akhir. 
Alokasi waktu sesuai dengan 
materi. 

5. Metode 
pembelajaran 

Pemilihan metode pembelajaran 
disesuaikan dengan situasi dan 
kondisi siswa. 
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No 
Aspek yang 

Diamati 
Deskriptor  

Skor  
1 2 3 4 

  Pemilihan metode pembelajaran 
disesuaikan dengan karakteristik dari 
setiap indikator dan kompetensi yang 
hendak dicapai pada setiap mata 
pelajaran. 

  √ 

 

Metode pembelajaran digunakan oleh 
guru untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar 
siswa mencapai kompetensi dasar. 
Menggunakan multimetode. 

6. Kegiatan 
pembelajaran 

Dilakukan secara interaktif, inspiratif, 
menyenangkan, dan menantang. 

  √ 

 

Memotivasi siswa untuk berpartisipasi 
aktif. 
Memberikan ruang yang cukup bagi 
prakarsa, kreativitas, dan kemandirian 
sesuai bakat, minat, dan perkembangan 
fisik serta psikologis siswa. 
Memuat kegiatan awal, inti, dan 
kegiatan akhir dan dilakukan secara 
sistematis serta sistemik melalui proses 
eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. 

7. Penilaian  Sesuai dengan indikator pencapaian 
kompetensi. 

   

√ 

Memuat teknik tes dan nontes. 
Mengarah ke berpikir tingkat tinggi. 
Instrumen penilaian disertai kunci 
jawaban dan kriteria penilaian. 

8. Sumber 
belajar/media 

Penentuan sumber belajar/media 
didasarkan pada SK dan KD. 
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No 
Aspek yang 

Diamati 
Deskriptor  

 Skor 
1 2 3 4 

  Penentuan sumber belajar/media 
didasarkan pada materi ajar dan 
kegiatan peembelajaran. 

  

 

√ 

Penentuan sumber belajar/media 
didasarkan pada indikator pencapaian 
kompetensi. 
Penentuan sumber belajar/media sesuai 
dengan lingkungan siswa (misal: 
referensi tertulis, lingkungan, 
narasumber, TV, dll). 
SKOR TOTAL 30 

NILAI APKG I 83,33 
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Lampiran 42 

REKAPITULASI HASIL PENILAIAN KEMAMPUAN  

MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN APKG II  

DI KELAS KONTROL 

 

A. Identitas Peneliti 

1. Nama   : Mei Purwanti 

2. NIM   : 1401411036 

3. Tempat Penelitian : SD Negeri Kaligiri 1 

4. Kelas   : III (Tiga) 

5. Tanggal  : 18 Maret, 25 Maret, dan 1 April 2015 

 

B. Petunjuk Penggunaan 

Bubuhkan √ pada kolom tanda cek (√), jika deskriptor yang disediakan 

tampak. Jika jumlah deskriptor yang tampak pada kolom aspek yang diamati: 

Satu mendapatkan skor 1 

Dua mendapatkan skor 2 

Tiga mendapatkan skor 3 

Empat mendapatkan skor 4 

No Aspek yang 
Diamati Deskriptor Skor 

Pert 1 Pert 2 Pert 3
1. Kegiatan 

pendahulan 
 
 
Dalam kegiatan 
pendahuluan, 
guru: 
 
 
 
 

Memotivasi siswa secara psikis dan 
fisik untuk mengikuti proses 
pembelajaran. 

3 4 4 

Mengajukan pertanyaan-pertanyaan 
yang mengaitkan pengetahuan 
sebelumnya dengan materi yang akan 
dipelajari. 
Menjelaskan tujuan pembelajaran 
atau kompetensi dasar yang akan 
dicapai. 
Menyampaikan cakupan materi dan 
penjelasan uraian kegiatan sesuai isi 
silabus. 
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No Aspek yang 
Diamati Deskriptor 

Skor 
Pert 1 Pert 2 Pert 3 

2. Eksplorasi  
 
 
Dalam kegiatan 
eksplorasi, guru: 

Melibatkan siswa mencari informasi 
yang luas dan dalam tentang materi 
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. 

3 3 4 

Menggunakan beragam metode 
pembelajaran, media pembelajaran, dan 
sumber belajar lain. 
Memfasilitasi terjadinya interaksi 
antarasiswa serta antara siswa dan guru, 
lingkungan, dan sumber belajar lainnya. 
Melibatkan siswa secara aktif. 

3. Elaborasi 1 
 
 
Dalam kegiatan 
elaborasi, guru: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Membiasakan peserta didik membaca 
dan menulis yang beragam melalui 
tugas-tugas tertentu yang bermakna. 

3 3 3 

Memfasilitasi peserta didik melalui 
pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain 
untuk memunculkan gagasan baru baik 
secara lisan maupun tertulis. 
Memberi kesempatan untuk berpikir, 
menganalisis, menyelesaikan masalah 
dan bertindak tanpa rasa takut. 
Memfasilitasi peserta didik dalam 
pembelajaran kooperatif dan kolaboratif. 

4. Elaborasi 2 
 
 
Dalam kegiatan 
elaborasi, guru: 

Memfasilitasi peserta didik berkompetisi 
secara sehat untuk meningkatkan prestasi 
belajar. 

3 3 3 

Memfasilitasi peserta didik membuat 
laporan eksplorasi yang dilakukan baik 
lisan maupun tertulis, secara individual 
maupun kelompok . 
Memfasilitasi peserta didik untuk 
menyajikan hasil kerja individual 
maupun kelompok. 
Memfasilitasi peserta didik melakukan 
pameran, turnamen, festival, serta 
produk yang dihasilkan. 
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No Aspek yang 
Diamati Deskriptor 

Skor 
Pert 1 Pert 2 Pert 3 

5. Konfirmasi 1 
 
 
Dalam kegiatan 
konfirmasi, guru: 

Memberikan umpan balik positif dan 
penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, 
isyarat, maupun hadiah terhadap 
keberhasilan peserta didik. 

3 4 4 

Memberikan konfirmasi terhadap hasil 
eksplorasi dan elaborasi siswa melalui 
berbagai sumber. 
Memfasilitasi siswa melakukan refleksi 
untuk memperoleh pengalaman belajar 
yang telah dilakukan. 
Memfasilitasi siswa untuk memperoleh 
pengalaman yang bermakna. 

6. Konfirmasi 2 
 
 
Dalam kegiatan 
konfirmasi, guru: 
 
 
 

Berfungsi sebagai narasumber, 
fasilitator, dan membantu menyelesaikan 
masalah. 

3 3 3 
Memberi acuan agar siswa dapat 
melakukan pengecekan hasil eksplorasi. 
Memberi informasi kepada siswa untuk 
bereksplorasi lebih jauh. 
Memberikan motivasi kepada siswa yang 
kurang atau belum berpartisipasi aktif. 

7. Kemampuan 
mengelola kelas 

Pembelajaran dimulai dan diakhiri sesuai 
dengan rencana. 

3 4 4 
Menciptakan iklim kelas yang kondusif. 
Tidak terjadi penundaan kegiatan selama 
pembelajaran. 
Tidak terjadi penyimpangan selama 
pembelajaran. 

8. Ketepatan antara 
waktu dan materi 
pembelajaran. 

Dimulai sesuai dengan rencana. 

3 3 3 
Waktu digunakan dengan cermat. 
Tidak terburu-buru atau diperlambat. 
Diakhiri sesuai dengan rencana. 

9. Menyampaikan 
materi sesuai  

Dari konkret ke abstrak. 

3 3 3 

Materi berkaitan dengan materi lain. 
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No 
Aspek yang 

Diamati 
Deskriptor 

Skor 
Pert 1 Pert 2 Pert 3 

 dengan hierarki 
belajar dan 
karakter siswa. 

Bermuara pada simpulan. 
   

Dari hal yang telah diketahui oleh siswa. 

10. Kegiatan penutup 
 
 
Dalam kegiatan 
penutup, guru: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bersama-sama dengan siswa dan/atau 
sendiri membuat rangkuman/simpulan 
pelajaran. 

4 4 4 

Melakukan penilaian/refleksi terhadap 
kegiatan yang sudah dilaksanakan secara 
konsisten dan terprogram. 
Memberikan umpan balik terhadap 
proses dan hasil pembelajaran. 
Merencanakan kegiatan tindak lanjut 
dalam bentuk pembelajaran remidi, 
program pengayaan, layanan konseling, 
dan/atau memberikan tugas, baik tugas 
individual maupu kelompok sesuai 
dengan hasil belajar pesrta didik, 
menyampaikan rencana pembelajaran 
pada pertemuan berikutnya. 

SKOR TOTAL 31 34 35 
NILAI APKG II 77,5 85 87,5 



264 
 

 
 

Lampiran 43  

 

Hasil Uji Normalitas Nilai Hasil Belajar Siswa 

 

Case Processing Summary 

Kelas 
Cases 

Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 

Tes 
akhir 

Eksperimen 32 97,0% 1 3,0% 33 100,0% 

Kontrol 33 97,0% 1 3,0% 33 100,0% 
 

 

Tests of Normality 

Kelas 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Tes 
akhir 

Eksperimen ,146 32 ,082 ,946 32 ,112 

Kontrol ,153 32 ,054 ,895 32 ,005 
 
a. Lilliefors Significance Correction 
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Lampiran 44 

 

Hasil Uji Homogenitas Nilai Hasil Belajar Siswa 

 

Group Statistics 

Kelas N Mean Std. 
Deviation

Std. Error 
Mean 

Tes 
akhir 

Eksperimen 32 85,7159 6,35414 1,2326 

Kontrol 33 80,7624 5,57812 ,97103 
 

 

 

Levene's Test for Equality 
of Variances 

F Sig. 

Tes 
akhir 

Equal variances 
assumed 2,041 ,158 

Equal variances not 
assumed   
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Lampiran 45 

 

Hasil Uji Hipotesis (Uji t) Nilai Hasil Belajar Siswa 

 

Group Statistics 

Kelas N Mean Std. 
Deviation

Std. Error 
Mean 

Tes 
akhir 

Eksperimen 32 85,7159 6,35414 1,2326 

Kontrol 33 80,7624 5,57812 ,97103 
 

 
Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

Tes 
akhir 

Equal variances 
assumed 3,343 63 ,001 4,95351 1,48179 1,99239 7,91464 

Equal variances 
not assumed 3,336 61,418 ,001 4,95351 1,48479 1,98489 7,92213 
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Lampiran 46 

 

Hasil Pengujian One Sample t Test Nilai Hasil Belajar Siswa 

 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. 
Deviation

Std. 
Error 
Mean 

eksperimen 32 85,7159 6,35414 1,12326 

 

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 82.67 

t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

eksperimen 5,240 31 ,000 5,88594 3,5950 8,1769 
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Lampiran 47 

FOTO PEMBELAJARAN DI KELAS EKSPERIMEN 
 

 
 

(a) Siswa berdiskusi dengan pasangan 
 

 
 

(b) guru membimbing kegiatan diskusi 
 

 
 
 (c) Siswa berdiskusi dan mencari jawaban pada buku yang relevan 
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(d) Siswa membacakan hasil diskusi di depan kelas 

 

 

 
(e) Kegiatan tanya jawab 

 
(f) siswa mengerjakan soal evaluasi 
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(g) Siswa melakasanan tugas 
 

 
 
 

 
 
 

(h) siswa mengerjakan tes akhir 
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Lampiran 48 
 

FOTO PEMBELAJARAN DI KELAS KONTROL 
 

 

 
 

(a) Guru menjelaskan materi 
 

 
 
 

(b) Siswa mengerjakan LKS 
 

 
(c) Siswa mengerjakan soal evaluasi 
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Lampiran 49 
 

SURAT-SURAT 
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