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A. PENDAHULUAN 

Uang adalah salah satu benda yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan kita. 

Uang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli. Oleh karena 

itu,  hendaknya setiap orang dapat memahami dengan baik nilai mata uang.  

Materi mengenai uang mulai dipelajari siswa di kelas III Sekolah Dasar. Siswa 

akan mempelajari mengenai nilai-nilai mata uang dan kesetaraan dari nilai mata uang. 

Dalam mempelajari materi ini, kita dapat mengaitkannya dengan situasi yang sering 

dijumpai siswa. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Freudenthal  tentang 

didactical phenomenolgy. Didaktikal fenomenologis adalah menggunakan analisis dari 

kejadian di dunia nyata sebagai sumber dari matematika. Hal yang penting dalam 

didaktikal fenomenologis adalah fenomena-fenomena nyata yang terjadi dapat 

memberikan kontribusi dalam matematika, bagaimana siswa dapat menghubungkan 

fenomena-fenomena tersebut dan bagaimana konsep-konsep muncul kepada siswa. 

(Freudenthal,2002:12) 

Pada kenyatannya proses pembelajaran dimulai dengan guru mengajarkan secara 

langsung kepada siswa nilai-nilai mata uang, dilanjutkan dengan memberikan beberapa 

contoh soal mengenai kesetaraan nilai uang dan memberikan soal-soal latihan yang mirip 

dengan contoh-contoh yang telah diberikan. Pembelajaran ini bukanlah pembelajaran 

yang bermakna bagi siswa. Siswa tidak dibawa terlebih dahulu kepada situasi yang 

familiar bagi mereka. Di samping itu siswa tidak banyak dilibatkan secara aktif dalam 

proses pembelajaran. Siswa hanya bersifat sebagai penerima informasi tanpa diberikan 

kesempatan untuk mengembangkan pola pikirnya. Siswa kurang dilatih untuk berpikir 

kritis sehingga mereka akan mengalami kesulitan ketika dihadapkan pada soal-soal yang 

kompleks dan bervariasi. 

Berdasarkan uraian di atas, siswa membutuhkan suasana belajar yang dimulai 

dengan situasi yang familiar bagi mereka dan siswa dilibatkan secara aktif dalam proses 

pembelajaran. Oleh karena itu, observer bersama dengan guru kelas mendesain 

pembelajaran mengenai uang dengan pendekatan Pendidikan Matematika Realistik 

Indonesia (PMRI) yang diawali dengan konteks penukaran uang di koperasi siswa.  
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Kegiatan pembelajaran ini dilaksanakan pada hari Senin, 3 Desember 2012, di 

kelas IIIB Sekolah Dasar Negeri 98 Palembang. Siswa yang terlibat dalam proses 

pembelajaran ini berjumlah 29 siswa. Kegiatan pembelajaran ini dilaksanakan secara 

bekerja sama dengan guru kelas III yaitu Ibu Ratna, S.Pd. 

 

B. DESIGN RESEARCH 

1. Preliminary Design 

1.1 Analisis Kurikulum 

Sebelum membuat desain pembelajaran, observer melakukan analisis 

terhadap kurikulum Kelas III SD semester 1. Materi ini terdapat pada standar 

kompetensi pertama yaitu melakukan operasi hitung bilangan sampai tiga angka. 

Sementara itu, kompetensi dasarnya adalah memecahkan masalah perhitungan 

termasuk yang berkaitan dengan uang. Dalam pembelajaran kali ini, terdapat tiga 

tujuan pembelajaran yaitu, menyebutkan nilai mata uang rupiah dari yang terkecil 

sampai yang terbesar, menentukan kesetaraan nilai uang dengan berbagai satuan 

uang lainnya dan menyelesaikan soal cerita yang melibatkan nilai uang. 

 

1.2 Desain Pembelajaran 

Kegiatan mendesain pembelajaran dilakukan oleh kedua observer dan 

Ibu Ratna, S.Pd. selaku guru kelas IIIB. Berdasarkan hasil diskusi dengan guru 

kelas IIIB tentang pembelajaran matematika yang biasa diimplementasikan di 

kelas, guru mengawali pembelajaran dengan memberikan rumus-rumus dan 

meminta siswa untuk menghafalkan rumus-rumus tersebut. Selanjutnya, guru 

memberikan contoh-contoh soal dan soal-soal latihan yang identik dengan contoh-

contoh soal yang telah diberikan. Siswa jarang diberikan kesempatan untuk 

mengembangkan pola pikirnya dalam menemukan materi yang sedang dibahas. 

Selain itu, guru juga jarang menggunakan media dalam pembelajaran.  

Berdasarkan hasil diskusi dengan guru tersebut, maka ditetapkan bahwa 

pada pembelajaran tentang memecahkan masalah perhitungan termasuk yang 

berkaitan dengan uang ini, agar lebih merangsang minat siswa untuk belajar, maka 

akan didesain pembelajaran dengan pendekatan Pendidikan Matematika Realistik 

Indonesia (PMRI) dengan konteks penukaran uang di koperasi menggunakan uang 

kertas mainan dan metode bermain peran. Dalam diskusi dengan guru, 

disimpulkan bahwa kemungkinan sebagian besar siswa sudah mengenal uang, 



sehingga pengetahuan yang dimiliki siswa tersebut tentunya akan mempermudah 

dalam pemahaman siswa nantinya. 

Dalam rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah dirumuskan oleh 

observer bersama dengan guru kelas, pada kegiatan apersepsi direncanakan guru 

mengawali pembelajaran dengan menanyakan pengalaman siswa dalam 

berbelanja. Selanjutnya, akan diberikan masalah yang berkaitan dengan penukaran 

uang. Pada kegiatan ini guru juga memberikan motivasi kepada siswa tentang 

pentingnya mempelajari nilai uang dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Pada kegiatan inti, guru masih mengeksplorasi pengetahuan siswa 

tentang nilai uang dengan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan 

macam-macam nilai uang dari nominal terkecil sampai dengan nominal yang 

terbesar. Selain itu, guru juga memberikan beberapa masalah tentang penjumlahan 

nilai uang. Selanjutnya, guru mengelompokkan siswa di mana setiap kelompok 

terdiri atas 2 siswa. Pada setiap kelompok diberikan sejumlah uang dengan 

nominal tertentu dan Lembar Kerja Siswa (LKS) yang berisi dua buah masalah 

yang harus dipecahkan oleh siswa. Untuk memecahkan masalah tersebut, siswa 

secara bergantian berperan sebagai petugas koperasi dan siswa yang akan 

menukarkan uang di koperasi. Berikut ini aktivitas siswa dan konjektur atau 

dugaan pemikiran siswa. 

 

Aktivitas siswa 

Siswa menyelesaikan masalah yang terdapat pada LKS dengan 

menggunakan uang mainan. 

Pada aktivitas ini, siswa secara berpasangan menyelesaikan masalah kontekstual 

tentang jual beli yang melibatkan penukaran uang di koperasi. Aktivitas 

penukaran uang ini sesuai dengan karakteristik dari pendidikan matematika 

realistik yaitu intertwining atau keterkaitan antar konsep matematika. Pada materi 

ini melibatkan operasi hitung penjumlahan bilangan hingga empat angka yang 

sudah dipelajari oleh siswa pada bab sebelumnya. 

 

Deskripsi aktivitas:  

1. Setiap kelompok mendapatkan LKS yang berisi dua masalah yang harus 

diselesaikan dan uang kertas mainan dengan jumlah tertentu. Uang kertas 

mainan terdiri dari nominal limaratusan, seribuan, duaribuan dan limaribuan. 



2. Salah satu siswa berperan sebagai petugas koperasi dan siswa yang lain 

berperan sebagai anggota koperasi yang menukarkan uang. 

3. Selanjutnya, diberikan kesempatan dan kebebasan kepada siswa yang berperan 

sebagai petugas koperasi untuk menentukan kombinasi dari uang yang setara 

dengan nominal uang yang ditukarkan oleh anggota koperasi.   

4. Siswa yang menukarkan uang berkewajiban untuk memeriksa apakah jumlah 

uang yang diberikan oleh petugas koperasi sudah tepat. 

5. Setelah diperoleh kesepakatan antara kedua siswa, siswa yang berperan 

sebagai anggota koperasi menuliskan kombinasi tersebut di LKS. 

6. Kedua siswa bertukar peran untuk menjawab masalah kedua yang terdapat 

pada LKS. 

 

Dugaan pemikiran siswa: 

 Siswa sudah benar-benar memahami nilai uang sehingga dengan mudah 

dapat menentukan kombinasi nilai uang sebagai hasil dari penukaran uang 

yang dikemukakan dalam masalah yang terdapat pada LKS. 

 Siswa kesulitan untuk membedakan nilai uang Rp 1.000,00 dan Rp. 

2.000,00 sehingga menghasilkan jawaban yang salah. 

 Siswa hanya menukarkan uang Rp.5.000,00 dengan lima lembar uang 

Rp.1000,00 

 

2. Teaching Experiment 

Pada kegiatan pembelajaran ini, salah seorang observer yaitu Nikmatul 

Husna berperan sebagai guru yang dibantu oleh Ibu ratna, S,Pd (Guru Kelas IIIB) dan 

observer lainnya Sri Rejeki. Proses pembelajaran diawali guru dengan menanyakan 

kepada siswa pengalamnnya dalam berbelanja menggunakan uang. Guru menjelaskan 

bahwa topik yang akan dibahas pada hari ini adalah uang. Guru memberikan motivasi 

kepada siswa mengenai pentingnya mempelajari tentang uang dan menjelaskan tujuan 

pembelajaran. 

Kegiatan inti pembelajaran dimulai dengan guru menunjukkan beberapa 

uang kertas mainan dengan nominal yang berbeda. Guru meminta siswa untuk 

menyebutkan nilai uang dari setiap lembar uang kertas yang ditunjukkan. Selain itu 

guru bertanya kepada siswa nominal uang terbesar dan terkecil yang beredar di 



Indonesia. Selanjutnya guru kembali memberikan pertanyaan tentang kesetaraan nilai 

uang dari beberapa uang yang digabung menjadi satu. Seluruh siswa dapat dengan 

mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Akan tetapi ketika diberikan 

pertanyaan yang lebih detail tentang uang termasuk bagaimana aturan menuliskan 

nilai uang, banyak siswa yang belum memahami. Banyak siswa yang keliru dalam 

cara penulisan uang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Uang kertas dengan berbagai macam nominal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Guru menanyakan kesetaraan nilai uang 

Kegiatan pembelajaran dilanjutkan dengan memberikan sebuah masalah 

kontekstual mengenai seorang anak yang ingin membeli Empek-empek di kantin dan 

membayar dengan uang sebesar Rp. 5.000,00. Akan tetapi, ibu pemilik kantin tidak 

memiliki uang kembalian sehingga siswa tersebut diminta untuk menukarkan uang 

yang dimilikinya ke koperasi sekolah. Pertanyaannya adalah berapakah banyak uang 

yang diterima oleh siswa jika petugas koperasi tersebut akan menukar uang siswa 



dengan uang duaribuan, seribuan dan limaratusan. Guru meminta siswa untuk 

mengemukakan pendapatnya mengenai masalah ini.  Akan tetapi, hanya terdapat 

beberapa orang siswa yang mengungkapkan ide mereka. 

Kegiatan pembelajaran dilanjutkan dengan meminta siswa untuk membentuk 

kelompok yang terdiri dari dua orang siswa. Dalam kegiatan ini, seorang siswa tidak 

mendapatkan pasangan dikarenakan banyaknya siswa yang hadir adalah 29 siswa. 

Oleh karena itu, siswa tersebut berpasangan dengan salah satu observer, sehingga 

dalam pembelajaran ini terdapat 15 kelompok. Guru memberikan LKS dan sejumlah 

uang mainan yang terdiri dari uang kertas limaratusan, seribuan, duaribuan dan 

limaribuan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Seorang siswa berpasangan dengan salah satu observer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Setiap kelompok mendapatkan LKS dan sejumlah uang mainan. 

Di dalam LKS, terdapat dua masalah yang harus dipecahkan oleh setiap 

kelompok yaitu tentang penukaran uang Rp. 5.000,00 dan Rp. 10.000,00. Setiap 

pasang siswa bermain peran untuk memecahkan masalah tersebut. Sebagian 



kelompok menyelesaikan masalah tentang penukaran uang Rp. 5.000,00 terlebih 

dahulu dan sebagian yang lain menyelesaikan masalah tentang penukaran uang Rp. 

10.000,00 terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan guru membagikan masalah tersebut 

secara acak. Pada kegiatan ini, yang memegang peran utama adalah petugas koperasi 

karena petugas tersebut yang akan menentukan kombinasi pecahan uang yang senilai 

dengan uang siswa. Meskipun pemeran utamanya adalah petugas koperasi, siswa yang 

berperan sebagai anggota koperasi yang akan menukarkan uang juga harus memeriksa 

dan memberikan koreksi jika terdapat kesalahan dalam besarnya uang yang diberikan. 

Seperti sudah diduga sebelumnya, sebagian besar siswa tidak mengalami 

kesulitan dalam memecahkan soal yang terdapat pada LKS. Guru memberikan 

petunjuk kepada siswa yang masih mengalami kesulitan dengan memberikan 

pertanyaan-pertanyaan, misalnya dengan mengklarifikasi jumlah nilai uang hasil 

penukaran yang ternyata jika dihitung kembali melebihi atau kurang dari nilai uang 

yang ditukarkan. Petugas koperasi dan anggota koperasi bekerjasama untuk 

mendapatkan penyelesaian yang benar. Setelah diperoleh kesepakatan, siswa 

menuliskan kombinasi nominal-nominal uang hasil penukaran uang tersebut. 

Kegiatan pembelajaran dilanjutkan dengan memecahkan masalah kedua, di 

mana kedua siswa dalam setiap kelompok saling bertukar peran. Seperti halnya pada 

kegiatan pertama, tidak terdapat kesulitan yang berarti dalam memecahkan masalah 

kedua ini. Akan tetapi, terdapat satu kelompok yang menyontek jawaban kelompok 

yang lain, padahal kedua kelompok ini menyelesaikan masalah yang berbeda. Guru 

memberikan motivasi dan meminta siswa untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut 

karena selain tidak terpuji, siswa harus percaya diri dengan jawaban mereka sendiri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Siswa melakukan transaksi penukaran uang. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Siswa menuliskan hasil transaksi penukaran uang. 

Kegiatan pembelajaran dilanjutkan dengan presentasi oleh siswa. Sebagian 

besar kelompok bersemangat ingin menampilkan pekerjaan mereka di depan kelas. 

Karena keterbatasan waktu, guru hanya memilih dua kelompok untuk melakukan 

presentasi. Hal ini bertujuan agar siswa dapat membandingkan jawaban dari dua 

kelompok tersebut dan jawaban dari kelompok mereka sendiri. 

Kegiatan terakhir pada kegiatan inti adalah memberikan tiga soal kepada 

siswa mengenai penjumlahan nilai uang. Soal pertama menyertakan gambar uang 

secara nyata, soal kedua hanya melibatkan simbol-simbol dan soal ketiga merupakan 

soal cerita. Dalam kegiatan ini siswa mengerjakannya secara individu. Observer ingin 

melihat bagaimana pemahaman siswa mengenai materi yang telah dibahas secara 

individu. Dalam kegiatan ini sebagian besar siswa telah memahami nilai uang, siswa 

tidak mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal pertama. Kesalahan siswa 

terjadi pada soal kedua yang disebabkan oleh kekeliruan dalam perhitungan. Selain 

itu, siswa mengalami kesulitan untuk menyelesaikan soal cerita. Hal ini mungkin 

karena siswa belum terbiasa dengan soal cerita. Setelah pekerjaan siswa diperiksa, 

hanya sebagian kecil siswa mampu menjawab soal ketiga dengan benar. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Dua orang perwakilan kelompok mempresentasikan jawabannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Siswa mengerjakan soal latihan secara individu. 

Di akhir pembelajaran, guru meminta siswa untuk menyimpulkan materi 

yang telah di bahas. Setelah itu, siswa diminta untuk menyampaikan kesannya 

terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Sebagaian besar siswa 

mengatakan bahwa proses pembelajaran yang telah dilaksanakan menyenangkan bagi 

mereka dan membuat mereka lebih bersemangat dalam belajar karena melibatkan 

mereka dalam aktivitas-aktivitas yang nyata untuk memahami nilai uang. 

 

3. Retrospective Analysis 

Setelah mengimplementasikan desain pembelajaran yang telah dirancang, 

observer dan guru kelas IIIB melakukan refleksi. Secara keseluruhan proses belajar 

mengajar berlangsung dengan baik. Siswa secara aktif dan bersemangat mengikuti 

semua kegiatan pembelajaran dan terjalin kerjasama yang baik antar sesama anggota 

kelompok. Pembelajaran berlangsung dengan kondusif tanpa adanya gangguan yang 

berarti. 



Pada kegiatan apersepsi, guru menanyakan kepada siswa mengenai nominal-

nominal uang yang beredar di Indonesia, nilai uang tertinggi dan terendah, 

penjumlahan nilai uang dan bagaimana cara menuliskan nilai uang. Siswa mengalami 

kesulitan ketika diminta untuk menuliskan nilai uang. Sebagian besar siswa hanya 

menuliskan bilangan dan mengabaikan aturan penulisan nilai uang. Hal ini 

menunjukkan bahwa siswa belum benar-benar memahami nilai uang. 

Pada kegiatan penukaran uang dengan bermain peran, tidak terdapat 

kesulitan yang berarti karena sebagian besar siswa dapat menyelesaikan soal yang 

terdapat pada LKS dengan baik. Akan tetapi, masih terdapat kelompok yang langsung 

bertanya dan meminta penjelasan guru tanpa berusaha untuk menyelesaikan masalah 

tersebut terlebih dahulu sesuai dengan pemahaman mereka. Hal ini menunjukkan 

kurangnya tingkat kemandirian siswa yang dimungkinkan karena kebiasaan siswa 

yang terlalu bergantung kepada guru. Selain itu, terdapat satu kelompok yang 

menyontek jawaban kelompok lain menunjukkan bahwa siswa tersebut kurang 

percaya diri. 

Kegiatan evaluasi dilakukan dengan memberikan tiga buah soal yang terdiri 

dari satu soal yang melibatkan gambar uang secara real, satu soal yang melibatkan 

simbol-simbol dan satu soal mengenai masalah kontekstual. Pada soal yang pertama, 

seluruh siswa dapat menjawab dengan jawaban yang benar. Pada soal yang kedua, 

hanya sebagian kecil siswa yang menjawab dengan jawaban yang benar. Siswa 

melakukan kesalahan dalam perhitungan. Hal ini dimungkinkan karena pada soal 

tersebut hanya melibatkan simbol-simbol dan siswa belum terbiasa dengan operasi 

perkalian. Selanjutnya pada soal ketiga hanya beberapa siswa yang dapat menjawab 

dengan benar. Siswa melakukan kesalahan dalam menginterpretasi soal. Hal ini 

dimungkinkan karena siswa belum benar-benar memahami konsep penjumlahan 

dalam masalah kontekstual. Dari hasil pekerjaan siswa, dapat disimpulkan bahwa 

siswa masih mengalami kesulitan pada soal cerita dan soal yang hanya melibatkan 

simbol-simbol. 

Dalam pendidikan matematika realistik dikenal adanya iceberg yang 

mendeskripsikan bagaimana proses pemahaman siswa tentang konsep matematika 

dari hal-hal yang nyata sampai kepada tahap formal, dimana siswa mengerti tentang 

simbol abstrak matematika yang digambarkan pada grafik berikut ini. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 9. Iceberg dalam pembelajaran nilai uang 

 

C. PENUTUP 

1. Kesimpulan  

Berdasarkan pengamatan kedua observer dan hasil refleksi dengan guru 

kelas, pada pembelajaran uang, para siswa melakukan aktivitas dengan baik. 

Kegiatan pembelajaran berjalan dengan semangat dan menyenangkan. Siswa telah 

memahami nilai mata uang rupiah dan kesetaraan nilai mata uang. 

Siswa masih mengalami kesulitan ketika mengerjakan soal yang hanya 

melibatkan simbol-simbol dan soal cerita. Hal ini karena para siswa masih belum 

memahami dengan baik operasi hitung campuran dan siswa tidak terbiasa dalam 

mengerjakan soal-soal cerita. 

 

2. Saran 

 Proses pembelajaran ini hendaknya lebih dikembangkan lagi oleh guru karena 

dalam pelaksanannya siswa terlihat begitu bersemangat dan antusias dalam 

belajar. 

Penukaran uang di 

koperasi. 

Model of 

Model for 

Formal 

Contextual 

Problem 

 Rp. 10.000,- + Rp.5.000,- + 2X Rp. 

2. 000,- + 3 x Rp.500,- =…… 



 Guru perlu memberikan dorongan dan motivasi pada siswa agar lebih berani 

untuk mengemukakan ide dalam proses pembelajaran yang dilakukan di kelas. 

 Guru harus lebih membiasakan siswa dalam mengerjakan soal-soal cerita. 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Sekolah  : Sekolah Dasar Negeri 98 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : III/I 

Tema   : Pengalaman 

Pertemuan  : 1 X Pertemuan 

   

A. Standar Kompetensi 

 Melakukan operasi hitung bilangan sampai tiga angka 

B. Kompetensi Dasar 

Memecahkan masalah penghitungan termasuk yang berkaitan dengan uang 

C. Indikator 

1. Menyebutkan nilai mata uang rupiah dari yang terkecil sampai yang terbesar 

2. Menentukan kesetaraan nilai uang dengan berbagai satuan uang lainnya 

3. Menyelesaikan soal cerita yang melibatkan nilai uang 

D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini siswa mampu : 

1.  Menyebutkan nilai mata uang rupiah dari yang terkecil sampai yang terbesar 

2. Menentukan kesetaraan nilai uang dengan berbagai satuan uang lainnya 

3. Menyelesaikan soal cerita yang melibatkan nilai uang 

E. Alokasi Waktu   : 2 x 30 menit 

F. Strategi Pembelajaran 

1. Pendekatan : PMRI 

2. Metode : Tanya jawab, diskusi dan pemberian tugas 

3. Model  : Kooperatif 

G. Penilaian: 

1. Teknik penilaian : Observasi dan pemberian tugas 

2. Instrumen penilaian : Lembar observasi dan soal-soal latihan 

H. Sumber  dan Alat /Media Pembelajaran :  

1. Sumber  

a. Buku matematika kelas III 

b. Buku sekolah elektronik matematika kelas III  

2. Alat/Media : uang mainan 

 



I. Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan Pembukaan Waktu 

10’ Kegiatn guru Kegiatan Siswa 

 a. Apersepsi 

 Menanyakan kepada siswa 

pengalamannya dalam 

berbelanja. 

b. Motivasi 

 Memberikan motivasi kepada 

siswa tentang kegunaan 

mempelajari uang 

c. Tujuan Pembelajaran 

 Menyampaikan tujuan 

pembelajaran  

 

 Siswa menceritakan 

pengalamannya dalam 

berbelanja. 

 

 Mendengarkan penjelasan 

guru. 

 

 

 Mendengarkan penjelasan 

guru. 

5’ 

 

 

 

3’ 

 

 

 

2’ 

 

2. Kegiatan Inti Waktu 

40’ Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

 Exploration 

a. Meminta siswa untuk 

menyebutkan nilai mata uang 

rupiah dari yang terkecil sampai 

ke yang terbesar. 

b. Mengelompokkan beberapa uang 

dan meminta siswa untuk 

menyebutkan berapa nilai uang 

seluruhnya dengan menuliskan di 

papan tulis. 

c. Membagi siswa secara 

berkelompok dengan anggota 

dua orang dan memberikan satu 

set uang mainan yang terdiri dari 

beberapa nilai uang. 

d. Membagikan lembar kerja siswa 

(LKS) tetapi siswa tidak 

 

a. Menyebutkan nilai mata uang 

rupiah dari yang terkecil 

sampai ke yang terbesar. 

 

b.  Menuliskan nilai uang 

seluruhnya di papan tullis dan 

siswa lain memberikan 

koreksi terhadap jawaban 

yang ditulis temannya. 

c. Duduk secara berkelompok 

dan mengamati satu set uang 

mainan yang telah diberikan. 

 

 

d. Menerima LKS yang 

diberikan guru tetapi tidak 

20’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



diperkenankan untuk 

membukanya terlebih dahulu. 

e. Memberikan pengarahan kepada 

siswa mengenai kegiatan 

penukaran uang di koperasi 

sekolah. Seorang siswa bertindak 

sebagai pegawai koperasi 

sekolah dan siswa lainnya 

bertindak sebagai anggota 

koperasi yang hendak 

menukarkan uangnya.  

f. Meminta siswa untuk berdiri dan 

melakukan aktivitas yang 

sebelumnya telah dijelaskan. 

Siswa yang berperan sebagai 

anggota koperasi diperbolehkan 

untuk membuka LKS yang telah 

diberikan dan menukarkan uang 

yang diperintahkan 

g. Meminta siswa untuk 

menuliskan hasil dari penukaran 

uang di LKS  

h. Meminta siswa untuk 

mengulangi kegiatan sebelumnya 

dengan posisi yang bergantian.  

Elaboration 

i. Meminta siswa untuk 

menuliskan di papan tulis hasil 

dari penukaran uangnya. 

j. Meminta siswa lain untuk 

memberikan komentar atau 

koreksi dari hasil pekerjaan 

temannya. 

membukanya. 

 

e. Mendengarkan pengarahan 

guru. 

 

 

 

 

 

 

 

f. Berdiri dengan posisi 

berhadapan dengan temannya. 

Siswa yang berperan sebagai 

anggota koperasi membuka 

LKS yang telah diberikan dan 

menukarkan uang yang 

diperintahkan dalam LKS 

tersebut.  

g. Mengisi hasil dari penukaran 

uang di LKS.  

 

h. Mengulangi kegiatan 

sebelumnya dengan posisi 

yang bergantian.  

 

i. Menuliskan di papan tulis 

hasil dari penukaran uangnya. 

 

j. Memberikan komentar atau 

koreksi dari hasil pekerjaan 

temannya. 

 

k. Mendengarkan penjelasan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

 

 

 



k. Memberikan penjelasan kepada 

siswa mengenai kesetaraan nilai 

uang. 

Confirmation 

l. Memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk 

memberikan pertanyaan 

mengenai materi yang telah 

dibahas. 

m. Memberikan beberapa buah 

latihan mengenai uang. 

guru mengenai kesetaraan 

nilai uang. 

 

l. Memberikan pertanyaan 

kepada guru. 

 

 

 

m. Menjawab soal latihan yang 

diberikan guru 

 

 

 

10’ 

3. Kegiatan Penutup Waktu 

10’ Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

 

 

 

 

 

a. Meminta siswa untuk 

memberikan kesimpulan dari 

materi pelajaran hari ini. 

b. Memberikan pekerjaan rumah 

kepada siswa. 

a. Memberikan kesimpulan 

mengenai materi pelajaran 

hari ini 

b. Mencatat pekerjaan rumah 

yang diberikan. 

 

 

                                                                                                           Palembang, ........... 

Mengetahui,        

Kepala SDN 98       Guru Kelas VI 

 

.................................               .................................... 

NIP. ........................               NIP. ............................ 

 

 

 

 

 



Penukaran Uang di Koperasi Sekolah 

 

 

 

 

 

 

Ani ingin membeli mpek-mpek di kantin sekolah. Ibu penjaga kantin tidak 

memiliki cukup uang pengembalian atas uang Ani yang bernilai Rp. 5.000,-. 

Silahkan tukarkan uang Rp.5.000,- tersebut di koperasi sekolah. 

Mintalah pegawai koperasi sekolah untuk menukarkan dengan uang           

Rp. 2.000,-   , Rp. 1.000,-     dan Rp. 500,- 

 

Tuliskanlah uang yang diberikan oleh petugas koperasi 

Rp. 2.000,- sebanyak… 

Rp. 1.000,- sebanyak… 

Rp. 500,-   sebanyak… 

 

 

 

 

 

 

 

Nama : 

………………………………. 

Nama Pegawai Koperasi: 

……………………………………… 



Penukaran Uang di Koperasi Sekolah 

 

 

 

 

 

 

Ani ingin membeli Tekwan di kantin sekolah. Ibu penjaga kantin tidak memiliki 

cukup uang pengembalian atas uang Ani yang bernilai Rp. 10.000,-. Silahkan 

tukarkan uang Rp.10.000,- tersebut di koperasi sekolah. 

Mintalah pegawai koperasi sekolah untuk menukarkan dengan uang           

Rp. 5.000,-   , Rp. 2.000,-     , dan Rp. 1.000,- 

 

Tuliskanlah uang yang diberikan oleh petugas koperasi 

Rp. 5.000,- sebanyak… 

Rp. 2.000,- sebanyak… 

Rp. 1.000,- sebanyak… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama : 

………………………………. 

Nama Pegawai Koperasi: 

……………………………………… 



 

Kerjakanlah soal-soal berikut ini dengan benar 

 

1.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Berapakah nilai kelompok mata uang di atas?  

 ……………………………………………… 

2. Berapakah nilai dari 

   Rp. 10.000,- + Rp.5.000,- + 2X Rp. 2. 000,- + 3 x Rp.500,- =…………………. 

 

3. Ina mempunyai satu lembar uang sepuluh ribuan. Karena ina mendapatkan 

nilai ualangan yang bagus, ayah memberikan ina 2 lembar uang lima ribuan dan 

satu lembar uang dua ribuan. Berapakah uang Ina sekarang? 

 

 

 

 

 

 

Nama : 

Kelas : 



Rubrik Penskoran 

 

No Penyelesaian Skor 

1. Jawab       : 

= Rp.5.000,-  +  Rp. 2.000,- + 2 × Rp. 1.000,- + Rp. 500,- 

=  Rp.5.000,-  +  Rp. 2.000,- + Rp. 2.000,- + Rp. 500,- 

= Rp. 9.500,- 

 

 

1 

 

1 

 

Total Skor 2 

2.  Jawab       : 

= Rp. 10.000,- + Rp.5.000,- + 2× Rp. 2. 000,- + 3 × Rp.500,-  

=  Rp. 10.000,- + Rp.5.000,- + Rp. 4. 000,- + Rp.1.500,- 

= Rp. 20.500,- 

 

 

1 

 

 

2 

 

Total Skor 3 

3. Jawab: 

= Rp. 10.000,- + 2 × Rp. 5.000,- + Rp. 2.000,- 

= Rp. 10.000,- +  Rp.10.000,- + Rp. 2.000,- 

= Rp. 22.000 

 

 

2 

1 

2 

 

Total Skor 5 


