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ABSTRAK 

PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN TIME TOKEN TERHADAP 

PENINGKATAN MOTIVASI BELAJAR SEJARAH SISWA KELAS X8   

DI SMA NEGERI 1 BANDAR SRI BHAWONO 

LAMPUNG TIMUR TAHUN AJARAN 

2014/2015 

  

Oleh 

Putri Chairia 

Model pembelajaran  Time Tokenmerupakan model pembalajaran yang bertujuan 

agar masing-masing anggota kelompok diskusi mendapatkan kesempatan untuk 

memberikan konstribusi mereka dan mendengarkan pandangan serta pemikiran 

anggota lain. Time Token merupakan model belajar dengan ciri adanya tanda 

waktu atau batasan waktu. Batasan waktu disini bertujuan untuk memacu dan 

memotivasi siswa dalam mengembangkan kemampuan berfikir dan 

mengemukakan gagasannya.Model pembelajaran ini cocok untuk 

mengembangkan keterampilan sosial siswa atau menghindari siswa mendominasi 

bicara dan siswa lain hanya diam. 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah  1) Apakah ada pengaruhyang 

signifikan model pembelajaran Time Token terhadap  Peningkatan Motivasi 

Belajar Sejarah Siswa kelas X8  di SMA Negeri 1 Bandar SribhawonoLampung 

Timur Tahun Ajaran 2014/2015? 2) Seberapa besartaraf signifikan Pengaruh 

Model Pembelajaran Time Token terhadap Peningkatan Motivasi Belajar Sejarah 

Siswa kelas X8 Di SMA Negeri 1 Bandar Sribhawono, Lampung Timur Tahun 

Ajaran 2014/2015?.Tujuan yang ingin dicapai peneliti adalah 1) untuk mengetahui 

ada atau tidak ada pengaruh signifikan model pembelajaran Time Tokenterhadap  

Peningkatan Motivasi belajarSejarah Siswa kelas X8  di SMA Negeri 1 Bandar 

Sribhawono, Lampung Timur Tahun Ajaran 2014/2015. 2) Seberapa besar taraf  

signifikanPengaruh Model Pembelajaran Time Token terhadap Peningkatan 

Motivasi Belajar Sejarah Siswa kelas X8 Di SMA Negeri 1 Bandar Sribhawono, 

Lampung Timur Tahun Ajaran 2014/2015.Penelitian ini menggunakan metode 

analisis data kuantitatif dengan dilakukan uji hipotesis normalitas dan uji analisis 

dan menggunakan uji t paired samples tes. 

Berdasarkan hasil analisis data secara kuantitatif menggunakan uji t  paired 

samples tes dapatdisimpulkan bahwa model pembelajaran Time Token 

berpengaruh signifikan terhadap peningkatan motivasi Belajar Sejarah siswa kelas 

X8 SMA Negeri 1 Bandar Sribhawono. Besar taraf signifikan model ini sebesar 

0,72 yang jika dimasukan ke dalam tabel interprestasi korelasi termasuk kategori 

cukup.  
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan unsur sangat penting karena kita tahu pendidikan adalah 

proses utama dalam kemajuan suatu peradaban untuk menjamin kelangsungan 

hidup suatu bangsa.Begitu juga pendidikan di Indonesia merupakan unsur utama 

dalam pengembangan manusia Indonesia seutuhnya (Berlin Imas,2014:1).Oleh 

karena itu pendidikan harus berorientasi kepada bagaimana menciptakan 

perubahan yang lebih baik dan pendidikan juga harus dikembangankan secara 

sistematis. 

Secara umum pendidikan memiliki tujuan yaitu menginginkan agar siswa dapat 

mengerti, memahami, dan menguasai isi dari pengetahuan yang disampaikan oleh 

guru serta dapat menanamkan pengetahuannya dalam kehidupan nyata.Salah satu 

cara untuk mewujudkan tujuan pendidikan adalah dengan cara meningkatkan 

mutu pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan pada jenjang sekolah harus lebih 

ditingkatkan untuk menghasilkan lulusan atau output yang berkualitas, bukan 

hanya dalam segi pengetahuan saja, tetapi diharapkan memiliki kemampuan dan 

keterampilan untuk bekal kehidupan dimasa yang akan datang.  
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Pembelajaran merupakan unsur yang sangat mendasar dalam penyelenggaraan 

setiap jenis dan jenjang pendidikan. Kegiatan pembelajaran dalam kelas sangatlah 

menentukan keberhasilan pencapaian suatu tujuan  pendidikan. Oleh sebab itu, 

pemahaman yang benar mengenai arti pembelajaran diperlukan oleh pengajar 

maupun pendidik yang benar-benar mengerti keadaan dalam kelas. Untuk 

mencapai keberhasilan dalam proses pembelajaran merupakan tugas utama 

seorang pengajar yaitu dengan menyelenggarakan pembelajaran dengan 

efektif,seorang pengajar harus mengetahui hakikat belajar,mengajar, dan strategi 

pembelajaran (Isskandar Wassid,2011:1).  

Merujuk pada pendapat di atas hendaknya saat ini guru lebih berupaya memiliki 

kreativitas dalam merencanakan sebuah proses pembelajaran agar lebih dapat 

memotivasi siswa untuk belajar sehingga pelajaran mudah diterima dan dapat 

dipahami siswa. Salah satunya dengan membuat variasi mengajar, 

mengembangkan variasi mengajar diantaranya dengan variasi alat bantu atau 

media, variasi metode mengajar, strategi, dan model yang akan dilaksanakan pada 

saat proses belajar mengajar sehingga dapat terciptanya pembelajaran yang aktif, 

menyenangkandan dapat memotivasi peserta didik agar ikut aktif berpartisipasi, 

memberikan ruang kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat. 

Penggunaan model pembelajaran yang tepat saat proses pembelajaran diharapkan 

dapat meningkatkan motivasi belajar siswa tetapi, pada umumya proses 

pendidikan dan pengajaran disekolah masih jarang menggunakan model 

pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi siswa. Menurut Mc. Donald 

dalam Sardiman (2011:73) Motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang 

yang ditandai dengan munculnya “feeling” dan didahului dengan tanggapan 
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terhadap adanya tujuan. Dalam kegiatan pembelajaran, motivasi dapat dikatakan 

sebagai keseluruhan daya penggerak didalam diri siswa yang menimbulkan 

kegitan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegitan belajar dan yang 

memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh 

subjek belajar itu dapat tercapai. 

Berdasarkan observasi pendahuluan di SMA Negeri 1 Bandar Sribhawono, 

pembelajaran yang dilaksanakan oleh para guru saat ini masih kurang memotivasi 

siswa. Permasalahan yang sering terjadi ketika proses belajar mengajar 

berlangsung yaitu tidak adanya interaksi aktif dari siswadengan guru siswa lebih 

banyak mendengarkan ketika proses belajar mengajar. Hal ini mengakibatkan 

siswa merasa bosan kurang memiliki semangat bahkan mengantuk saat pelajaran, 

hal tersebut memicu kurangnya motivasi belajar siswa di kelas yang juga 

mempengaruhi hasil belajar siswa menjadi rendah. Hal ini dibuktikan dengan hasil 

ulangan harian siswa kelas X8 yang rendah. Berikut merupakan tabel ulangan 

harian siswa: 

Tabel 1.Hasil nilai ulangan harian siswa kelas X8Semester Genap. 

No  Nilai  Jumlah Siswa Persentase  

1 7,6 - >7,6 3     9 % 

2 7,5 4 11% 

3 <7,5 28   80 % 

Total   35 100 % 

Sumber :Guru bidang studi Mata Pelajaran Sejarah Meryunining, S.Pd. , M.Si. 

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah siswa di kelas X8 yang memperoleh 

nilai sesuai dengan standar ketuntasan belajar yang telah ditentukan yaitu 7,5 
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adalah 7 orang (20%) sedangkan siswa yang belum mencapai nilai standar 

ketuntasan belajar yaitu 7,5 berjumlah 29 orang (80%). Dari tabel diatas didapat 

tabel rendahnya motivasi belajar Sejarah siswa X8 berikut ini : 

Tabel 2.  Motivasi Belajar Sejarah Siswa Kelas X8 SMA Negeri 1 Bandar 

Srihawono,Lampung Timur. 

Kategori Jumlah Siswa Persentase (%) 

Tinggi 3 9 % 

Sedang 4 11% 

Rendah 28 80 % 

Jumlah 35 100 % 

Sumber :Guru bidang studi Mata Pelajaran Sejarah Meryunining, S.Pd. , M.Si. 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa siswa yang memiliki motivasi 

yang tinggi berjumlah tiga orang (9%), siswa yang memiliki motivasi sedang 

untuk mengikuti pelajaran sejarah berjumlah empat orang  (11%), dan siswa yang 

memiliki motivasi yang rendah untuk mengikuti pelajaran sejarah berjumlah 29 

orang (80%). 

Motivasi belajar siswa kelas X8 SMA Negeri 1 Bandar Sribhawono di atas 

tergolong rendah,  rendahnya motivasi belajar tersebut juga mempengaruhi hasil 

belajar siswa menjadi rendah Apabila motivasi belajar rendah maka hasil belajar 

siswa juga rendah. Hal ini sesuai dengan pendapat Sardiman A.M yang 

mengatakan “ Motivation is an essential condition of learning, hasil belajar akan 

menjadi optimal kalau ada motivasi, makin tepat motivasi yang diberikan akan 

berhasil pula pelajaran itu” (Sardiman A.M, 2008:84). 
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Melihat Motivasi yang rendah tersebut Guru telah mengusahakan agar semua 

siswa merasa termotivasi dalam kegiatan pembelajaran khususnya Pelajaran 

Sejarah. Mulai dari berbagai media pembelajaran di sekolah telah dimanfaatkan, 

berbagai bentuk penugasan telah diberikan untuk dikerjakan oleh siswa, baik di 

dalam maupun di luar kelas namun, dalam berbagai kesempatan tanya jawab, 

diskusi kelas, belum terlihat motivasi belajar siswa dan keikutsertaan siswa 

dengan aktif. Ada yang masih kurang meperhatikan saat pelajaran dimulai seperti 

melamun, bermain-main sendiri, berbicara dengan teman ketika dijelaskan, 

canggung mengeluarkan pendapat ketika diskusi, bahkan ada siswa yang ketika 

diberi pertanyaan belum bisa menjawab meskipun, ada yang menjawab hanya 

siswa-siswa tertentu saja yang berani menjawab dan mendominasi dalam setiap 

kegiatan.  

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka perlu dicari solusi untuk 

meningkatan motivasi belajar siswa pada Mata Pelajaran Sejarah dapat 

meningkat, Untuk itu perlu diupayakan dengan berbagai usaha, diantaranya 

dengan memilih model pembelajaran yang tepat yaitu diantaranya dengan model 

kooperatiftipe Time Token yang penting dalam model ini adalah diharapkan 

semua siswa mampu mengutarakan pendapatnya saat diskusi dikelas dengan 

menggunakan ketepatan waktu, sehingga siswa yang awalnya hanya pasif akan 

termotivasi ikut aktif pada kegiatan pembelajaran melalui model ini. 

Pelaksanaan model pembelajaran  Time Token, yaitu untuk masing-masing siswa 

diberikan kupon dalam jumlah tertentu. Ketika siswa menjawab dan 

mengeluarkan pendapat, maka siswa menyerahkan salah satu kuponnya ditengah 

kelompok.Jika kuponnya telah habis, maka siswa tidak boleh memulai berbicara 
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sampai semua rekannya juga menghabiskan kupon mereka.Tipe pembelajaran ini 

diharapkan dapat membantu siswa berbagi aktif dan semangat diantara anggota 

kelompok.  Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian tentang  model 

pembelajaran Time Tokendalam proses pembelajaran Sejarah dengan suatu usulan 

penelitian yang berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran Time Tokenterhadap 

Peningkatan Motivasi Belajar Sejarah Siswa kelas X8di SMA N 1 Bandar 

SribhawonoLampung Timur Tahun Ajaran 2014/2015 “. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan  latar belakang masalah  di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Apakah ada  Pengaruhyang Signifikan Model Pembelajaran Time 

Tokenterhadap Peningkatan Motivasi Belajar Sejarah Siswa kelas X8di 

SMA N 1 Bandar Sribhawono, Lampung Timur Tahun Ajaran 2014/2015? 

2) Seberapa besarkah taraf signifikan Pengaruh Model Pembelajaran Time 

Tokenterhadap Peningkatan Motivasi Belajar Sejarah Siswa kelas X8di 

SMA N 1 Bandar Sribhawono, Lampung Timur Tahun Ajaran 2014/2015? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini mempunyai 

tujuan: 

1) Untuk mengetahui ada atau tidak Pengaruh yang signifikanModel 

Pembelajaran TimeToken terhadapPeningkatan Motivasi Belajar Sejarah  

Siswa kelas X8di SMA N 1 Bandar Sribhawono, Lampung Timur Tahun 

Ajaran 2014/2015? 
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2) Untuk mengetahui besarnya taraf signifikanPengaruh Model Pembelajaran 

Time TokenterhadapPeningkatan MotivasiBelajar  SejarahSiswa kelas X8di 

SMA N 1 Bandar Sribhawono, Lampung Timur Tahun Ajaran 2014/2015? 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan secara 

praktis.antara lain:    

1. Secara teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan bagi pengembangan 

pembelajaran Sejarah dengan menggunakan model pembelajaran Time 

Token. 

2. Secara praktis   

a. Bagi peneliti, sebagai pengetahuan dan pengalaman yang berharga dalam 

pembentukan menjadi guru yang professional dan memberi wawasan 

sebagai calon pendidik untuk menggali kemampuan siswa dalam 

meningkatkan motivasi siswa belajar Sejarah 

b.  Bagi siswa, membangkitkan rasa semangat siswa dan motivasi dalam 

pembelajaran Sejarah. Selain itu, kemampuan siswa dalam 

mengembangkan kemandirian, melatih berbicara serta mengeluarkan 

pendapat,  

c. Bagi guru, merupakan salah satu referensi model pembelajaran yang 

diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan pembelajaran yang 

dihadapi serta menambah wawasan dan keterampilan dalam kegiatan 
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pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran,  

d. Bagi sekolah, penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti 

dalam peningkatan mutu pembelajaran khususnya Mata Pelajaran Sejarah.  

 

E. Ruang Lingkup Penelitian  

1.  Objek Penelitian  

Ruang lingkup objek penelitian ini adalah pengaruh model pembelajaran 

Time Tokenterhadap Peningkatan  MotivasiBelajar  Sejarah  Siswa kelas 

X8di SMA N 1 Bandar Sribhawono,Lampung Timur Tahun Ajaran 

2014/2015 

2. Subjek Penelitian  

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X8 SMA Negeri 1 Bandar 

Sribhawono, Lampung Timur. 

3. Tempat Penelitian  

Tempat penelitian adalah  SMA Negeri 1 Bandar Sribhawono, Lampung 

Timur 

4. Waktu Penelitian  

Waktu dalam penelitian ini adalah Semester Genap Tahun Ajaran 

2014/2015 
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II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA FIKIR, DAN PARADIDMA 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Konsep Pengaruh 

Menurut Surakhmad menyatakan bahwa pengaruh adalah kekuatan yang muncul 

dari benda atau orang dan juga gejala yang dapat memberikan perubahan terhadap 

apa yang ada di sekelilingnya (Surakhmad, 1989:7). Jadi, pengaruh adalah daya 

yang dapat memicu orang maupun benda yang dapat memberikan suatu 

perubahan. 

Perubahan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah perubahan model 

Pembelajaran di kelas ,strategi, dan pendekatan yang digunakan oleh seorang guru 

dalam kegiatan pembelajaran. Ketepatan model, strategi, dan pendekatan yang 

digunakan oleh guru akan memberi pengaruh terhadap motivasi belajar peserta 

didiknya. Maka pengaruh yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pengaruh 

model pembelajaran Time Token terhadap Peningkatan Motivasi Belajar Sejarah 

Siswa kelas X8 di SMA N 1 Bandar Sribhawono. 

2. Konsep Model Pembelajaran 

Secara prinsip,kegiatan pembelajaran merupakan proses pendidikan yang 

memberikan kesempatan peserta didik untuk mengembangkan potensi 

keterampilan pengetahuan  sikap yang diperlukan untuk hidup bermasyarakat oleh  
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sebab, itu seluruh kegiatan pembelajaran diarahkan agar peserta didik mampu 

berkompetensi.Untuk memenuhi standar itu diperlukan metode bagi seorang guru 

untuk dapat membantu dalam proses pembelajaran. 

Metode pembelajaran kemudian dijabarkan kedalam strategi dan teknik 

pembelajaran.Dengan demikian,strategi dan teknik pembelajaran dapat 

diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam 

mengimplementasikan suatu metode secara spesifik.Apabila antara 

pendekatan,strategi, metode, dan teknik pembelajaran sudah terangkai 

menjadi satu kesatuan yang utuh maka terbentuklah apa yang disebut 

Model Pembelajaran(M.Hosnan,2014:189). 

Model pembelajaran merupakan suatu cara yang digunakan guru dalam 

menjalankan fungsinya yang merupakan alat sebagai pencapaian tujuan 

pembelajaran, yang mana model pembelajaran lebih bersifat prosedural berisikan 

tahapan model pembelajaran tertentu (Hamzah.B  Uno,2008:02). 

Jadi, model pembelajaran merupakan seperangkat kegiatan prosedural yang 

digunakan sebagai pedoman,tutorial seorang guru dalam menjalankan fungsinya 

dan alat pencapai tujuan pembelajaran, dengan  kata lain,model pembelajaran juga 

merupakan bungkus dari serangkaian metode,pendekatan,dan teknik 

pembelajaran. 

Pada Penelitian ini menggunakan model pembelajaran jenis Time Token yang 

merupakan model kooperative atau diskusi, namun ada yang membedapakan 

diskusi Time Token dengan diskusi model lain yaitu model ini menggunakan 

ketepatan waktu pada saat penyampaian pendapat ketika diskusi. 

3. Konsep Model Pembelajaran Time Token 

Model  Time Token pertama kali diperkenalkan oleh Arends pada tahun 1998 

Model pembelajaran  Time Token merupakan model pembalajaran yang bertujuan 
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agar masing-masing anggota kelompok diskusi mendapatkan kesempatan untuk 

memberikan konstribusi mereka dan mendengarkan pandangan serta pemikiran 

anggota lain (Zainal Aqib,2014:33). 

Model Pembelajaran berdiskusi saat ini telah banyak berkembang dengan 

berbagai variasi namun, yang membedakan Model berdiskusi Time Token dengan 

model berdiskusi yang lain adalah dengan kartu bicara yang menjadi ketepatan 

waktu dalam menyampaikan pendapat ketika berdiskusi. 

Time Token itu sendiri berasal dari kata time artinya waktu dan token artinya 

tanda.Time Token merupakan model belajar dengan ciri adanya tanda waktu atau 

batasan waktu.Batasan waktu disini bertujuan untuk memacu dan memotivasi 

siswa dalam mengeksploitasi kemampuan berfikir dan mengemukakan 

gagasannya. Model pembelajaran ini cocok untuk mengembangkan keterampilan 

sosial siswa atau menghindari siswa mendominasi bicara dan siswa lain hanya 

diam. 

Menurut Zainal Aqib, “Model  Time Token adalah model pembelajaran yang 

digunakan dengan tujuan agar siswa aktif berbicara. Selain itu, untuk  

menghindari siswa mendominasi pembicaraan atau diam sama sekali”(Zainal 

Aqib, 2013: 33).  

Langkah-langkah dari model ini, sebagai berikut. 

1. kondisikan  siswa untuk melaksanakan diskusi (Cooperative 

Learning/CL).  

2. tiap siswa diberi kupon berbicara dengan waktu ± 30 detik.  

3. tiap siswa diberi sejumlah nilai sesuai waktu keadaan.  

4. jika  telah selesai bicara, kupon yang dipegang siswa diserahkan,setiap 

berbicara satu kupon.  



12 
 

5. siswa  yang telah habis kuponnya tidak boleh bicara lagi, sedangkan yang 

masih memegang kuponnya, harus bicara sampai kuponnya habis (Zainal 

Aqib, 2013: 33).  

Berbagai pendapat di atas, model pembelajaran Time Tokendiharapkan mampu 

mengatasi masalah yang ada pada pembelajaran Sejarah siswa kelas X8 dan 

mampu meningkatkan motivasi dalam belajar. Berikut langkah-langkah model 

pembelajaran Time Token:  

1. siswa dikondisikan untuk melaksanakan diskusi kelompok, dengan 

setiap kelompok terdiri dari 7 siswa,  

2. salah satu kelompok  dipilih untuk mempresentasikan hasil kerja 

kelompok kedepan kelas ( Minggu sebelumnya guru telah memberikan 

pokok bahasan materi) 

3. Setiap siswa diberi 2 kupon dengan waktu sekitar 120 detik perkupon, 

dalam 1 kelompok ada 7 orang dengan jumblah waktu 4 menit perorang 

jadi waktu yang di butuhkan 28 menit untuk 1 kelompok di tambah 7 

menit untuk presentasi jadi total waktu 35 menit. 

4. siswa  mendapatkan  giliran  untuk  menyampaikan pendapat, ide, 

gagasan kepada anggota kelompoknya maupun kelompok lainnya,  

5. setiap  kali siswa mendapat giliran berbicara, siswa menyerahkan kupon 

kepada guru  ataupun ketua kelompok  sebagai tanda bahwa siswa 

tersebut telah memberikan sumbangan pemikiran terhadap kelompok,  

6. siswa berbicara sampai kupon habis (bila waktu mendukung). Siswa 

yang kuponya telah habis tidak boleh berbicara , bergantian dengan yang 

masih memiliki kupon 

7. Apabila waktu tidak mencukupi maka untuk pertemuan berikutnya yang 

sudah habis kuponya diberi kembali 1 kupon tujuanya agar yang sudah 

habis kuponya masih dapat mengutarakan pendapat dan ikut 

berpartisipasi 

8. Masing-masing siswa diharapkan mengeluarkan pendapatnya dari 

diskusi kelompok 

 

Pada dasarnya setiap model pembelajaran tentunya mempunyai kelemahan dan 

kelebihan, tidak ada model pembelajaran yang memiliki kelebihan saja dan tidak 

mempunyai kekurangan meskipun, ada kekurangan dalam model pembelajaran, 

sebisa mungkin seorang guru harus professional dalam menjalankan 
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tugasnya.Jadi,  pengajar  harus mampu memaksimalkan penggunaan model 

pembelajaran yang dipilih untuk mengajar dan meminimalisir kekurangan yang 

terjadi. Berikut kelebihan model pembelajaran Time Tokenmenurut Sri Udin:  

a. memotivasi  siswa untuk belajar mandiri terhadap materi pembelajaran,  

b. melatih  rasa percaya diri siswa dengan terbiasa tampil saat kegiatan 

belajar,  

c. meningkatkan  kemampuan siswa berbicara di depan orang, 

sertamengemukakan ide,  

d. melatih daya ingat siswa dan disiplin dalam memanfaatkan waktu,  

Kelemahan model pembelajaran Time Tokenmenurut Sri Udin:  

“Pembatasan waktu dalam aktivitas belajar dapat mengurangi kesempatan berfikir 

siswa untuk mengemukakan pendapatnya secara maksimal”  (Sri Udin, 2012).  

Tabel 3. Desain Model Pembelajaran  

Model Pembelajaran Time Token 

Strategi Pembelajaran Cooperative Learning 

Metode Pembelajaran Ceramah,Diskusi,Tanya jawab, 

Penugasan 

Pendekatan  Pembelajaran student centered 

Teknik Pembelajaran Kerja Kelompok, diskusi 

menggunakan kartu Waktu 

Sumber : Olah Data Peneliti 

4. Konsep Motivasi Belajar 

Motivasi berasal dari kata motif, yaitu daya penggerak dalam diri seseorang untuk 

melakukan aktifitas-aktifitas tertentu untuk memenuhi suatu tujuan 

tertentu.Motivasi dapat merupakan tujuan dan alat dalam pembelajaran. Motivasi 

menunjuk pada proses gerakan termasuk situasi yang mendorong seseorang 

berbuat sesuatu yang timbul dari dalam individu. 
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Pada dasarnya  belajar  adalah melakukan untuk merubah tingkah laku dan 

tindakan yang dialami  oleh seseorang, seperti yang diungkapkan oleh Dimyati  

dan Mudjiono,  bahwa  “Belajar merupakan tindakan dan perilaku siswa yang 

kompleks sebagai tindakan, maka belajar hanya dialami oleh siswa itu sendiri” 

(Dimyati dan Mudjiono, 2006: 7).  

Berdasarkan pengertian motivasi dan belajar di atas maka  dapat disimpulkan 

bahwa motivasi belajar adalah semua hal verbal, fisik atau psikologis yang 

menunjuk pada proses gerakan dan dorongan dalam diri manusia untuk 

melakukan proses perubahan tingkah laku yang menyangkut aspek pengetahuan, 

keterampilan dan sikap.  

Hakikat motivasi belajar menurut Hamzah B Uno (2009:23) adalah “Dorongan 

internal dan eksternal pada siswa-siswa yang sedang belajar untuk mengadakan 

perubahan tingkah laku, pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur 

yang mendukung”. Indikator motivasi belajar yang dijelaskan oleh Hamzah B 

Uno (2009:23) dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

a. Adanya hasrat dan keinginan berhasil.  

b.  Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar.  

c. Adanya harapan dan cita-cita masa depan.  

d. Adanya penghargaan dalam belajar.  

e. Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar. 

f. Adanya lingkungan belajar  yang kondusif, sehingga memungkinkan 

seseorang siswa dapat belajar dengan baik.  

Hendaknya guru memperhatikan dan menggunakan indikator-indikator menurut 

Hamzah B.Uno tersebut maka,akan mendukung berjalannya proses pembelajaran 

yang sesuai dengan harapan. Selain itu guru dapat menumbuhkan motivasi belajar 

dalam diri siswa sehingga mereka dapat melakukan perubahan tingkah laku 
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menjadi lebih baik (Hamzah B Uno 2009:23).Pada penelitian ini peneliti 

menggunakan indicator motivasi oleh Hamzah B. Uno. 

B. Penelitian yang Relevan  

 

Penelitian yang menunjang penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan 

penelitian yang dilakukan oleh Prasetiya Kencana dengan judul “Penerapan 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TAI Dipadukan Dengan Time Token Untuk 

Meningkatkan Kemampuan Berkomunikasi  Dan Hasil Belajar Kognitif Fisika 

Siswa SMA ”.Tujuan penelitian ini adalah  untuk. Menganalisis bahwa penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe TAI yang dipadukan dengan  Time Token 

dapat menumbuhkan kemampuan berkomunikasi dalam pembelajaran fisika siswa 

SMA dan Menganalisis bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TAI 

yang diipadukan dengan  Time Token dapat meningkatkan hasil belajar kognitif 

fisika siswa SMA 8. Hasil ini menunjukan bahwa kelas eksperimen dengan model 

pemmbelajaran TAI yang dipadukan dengan  Time Token lebih baik daripada 

kelas kontrol yang menggunakan model ceramah dalam pembelajarannya 

Keterampilan  Time Token yang diterapkan pada penelitian ini membantu siswa 

saling berdiskusi dan berkomunikasi dalam kelompok belajar yang heterogen, 

sehingga penguasaan  konsep  siswa menjadi lebih baik. 

Penelitian  lain yang menggunakan model pembelajaran  Time Token adalah oleh 

Novia Yeni Fatmawati dengan judul “Keefektifan Model Pembelajaran Time 

Token Arends  terhadap Kemampuan Menyimak Laporan Perjalanan pada Siswa 

Kelas VIII SMPN 1 Wonosari Gunungkidul.”  Jenis penelitian ini menggunakan 

penelitian eksperimen yang bertujuan untuk mengetahui (1) ada tidaknya 
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perbedaan kemampuan menyimak laporan perjalanan antara kelompok yang 

melaksanakan pembelajaran menyimak laporan perjalanan menggunakan model 

pembelajaran Time Token Arends  dengan kelompok yang melaksanakan 

pembelajaran menyimak laporan perjalanan tanpa menggunakan model Time 

Token Arends siswa kelas VIII SMPN 1 Wonosari Gunungkidul, (2) keefektifan 

model Time Token Arends  terhadap kemampuan menyimak laporan  perjalanan 

pada siswa kelas VIII SMPN 1 Wonosari Gunungkidul.  

Hasil penelitian ini, yaitu (1) terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok 

yang melaksanakan pembelajaran menyimak laporan perjalanan menggunakan 

model pembelajaran Time Token Arends  dengan kelompok yang melaksanakan 

pembelajaran menyimak laporan perjalanan tanpa menggunakan model 

pembelajaran Time Token Arends siswa kelas VIII SMPN 1 Wonosari 

Gunungkidul, (2) pembelajaran menyimak laporan perjalanan  yang menggunakan 

model pembelajaran Time Token Arends siswa kelas VIII SMPN 1 Wonosari 

Gunungkidul lebih efektif dibandingkan dengan kelompok yang melaksanakan 

pembelajaran menyimak laporan perjalanan tanpa menggunakan model 

pembelajaran Time Token Arends siswa kelas VIII SMPN 1 Wonosari 

Gunungkidul. 

Kesimpulanya bahwa proses pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran  Time Token berpengaruh terhadap efektivitas hasil belajar peserta 

didik.  Sementara  itu,  penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah penelitian 

dengan  jenis penelitian eksperimen yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

model pembelajaran  Time Token terhadap Peningkatan Motivasi Belajar Sejarah 

Siswa kelas X8 di SMA N 1 Bandar Sribhawono. 
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C. Kerangka Pikir  

Dari beberapa teori di atas dapat disimpulkan bahwa proses belajar mengajar 

dapat sukses apabila ada interaksi yang baik antara siswa dan guru. Hal ini sesuai 

dengan teori belajar menurut Thorndike dalam Hamzah B Uno (2006 :11 ) 

“Belajar adalah proses interaksi antara stimulus (yang mungkin berupa pikiran, 

perasaan, atau gerakan) dan respon (yang juga mungkin berupa pikiran, perasaan, 

atau gerakan)”. Guru juga diharapkan agar lebih banyak mengetahui beberapa 

model pembelajaran yag menyenangkan agar murid dapat termotivasi dan senang 

dalam belajar.Dengan model yang menyenangkan diharapkan murid juga dapat 

lebih semangat dan lebih cepat dalam  memahami pelajaran. 

Jika model pembelajarannya cocok dan menyenangkan maka akan dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa. Time Token adalah salah satu model 

pembelajaran kooperatif atau kelompok yang diharapkan dapat membantu siswa 

untuk lebih termotivasi dan aktif dalam pembelajaran sehingga pembelajaran akan 

terasa hidup dan tidak membosankan. Model  Time Token adalah model 

pembelajaran yang digunakan dengan tujuan agar siswa aktif berbicara. Selain itu, 

untuk  menghindari siswa mendominasi pembicaraan atau diam sama 

sekali”(Zainal Aqib, 2013: 33). Melalui pembelajaran dengan model  Time Token 

ini diharapkan semua siswa termotivasi dalam kelas dan tidak merasa bosan. 

Langkah-langkah dari model Time Token, yaitu: kondisikan kelas untuk 

melaksanakan diskusi (cooperative learning/CL), tiap siswa diberi kupon 

berbicara dengan waktu kurang lebih 60  detik sampai 120 detik bila telah selesai 

bicara kupon yang dipegang siswa diserahkan, setiap siswa berbicara satu kupon, 
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siswa yang telah habis kuponnya tidak boleh bicara lagi,kemudian,  bagi siswa 

yang masih mempunyai kupon harus berbicara sampai kuponnya habis, begitu 

seterusnya.  

Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah dengan penerapan model 

pembelajaran yang interaktif dan maksimal, dapat meningkatkan motivasi belajar 

Sejarah siswa. Oleh karena itu pemikiran peneliti bahwa pembelajaran yang 

menggunakan model  Time Token diharapkan siswa akan lebih mudah memahami 

konsep, materi yang disampaikan guru. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas (independent)  

dan variabel terikat  (dependen). Variabel bebas (X) adalah model pembelajaran 

Time Token. Model ini tidak dipengaruhi oleh apapun juga.Variabel ini dapat 

diukur, dipilih, dibuat berubah, atau dikendalikan oleh peneliti, sedangkan 

variabel terikatnya adalah Motivasi Belajar siswa (Y). 

D. Paradigma 

Gambar 1.Paradigma 

 

 

 

Keterangan:  

  =  Garis Pengaruh 

 

 

 

MOTIVASI 

BELAJAR  SEJARAH 

SISWA(Y) 

PEMBELAJARAN 

SEJARAH DENGAN 

MODEL PEMBELAJARAN 

TIME TOKEN (X) 
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E. Hipotesis 

Hipotesis berasal dari bahasa Yunani yaitu Hipo (sementara) dan thesa pernyataan 

atau teori.Menurut Arikunto (2006:71) “Hipotesis adalah suatu jawaban yang 

bersifat sementara terhadap permasalahan peneliti ,sampai terbukti melalui data 

yang terkumpul” (Arikunto,2006:71). Menurut  Sugiyono  “Hipotesis merupakan 

jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan 

masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan” (Sugiyono, 

2012: 96). 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa  

hipotesis  merupakan jawaban sementara yang dapat dibuktikan kebenarannya 

melalui fakta maupun data dari hasil penelitian. Hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah  pengaruh  penggunaan model pembelajaran  Time Token 

terhadap peningkatan motivasi belajar Sejarah, untuk menguji hipotesis tersebut 

dapat digunakan hipotesis sebagai berikut:  

H0 = Tidak Ada Pengaruhyang signifikan model pembelajaran  Time Token 

terhadap Peningkatan Motivasi Belajar Sejarah Siswa kelas X8 di SMA N 

1 Bandar Sribhawono, Lampung Timur Tahun Ajaran 2014/2015 

H1 = Ada Pengaruh yang signifikan model pembelajaran  Time Token 

terhadap Peningkatan Motivasi Belajar Sejarah Siswa kelas X8 di SMA N 

1 Bandar Sribhawono, Lampung Timur Tahun Ajaran 2014/2015 
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Hipotesis kedua sebagai berikut: 

Ho = Besar taraf signifikansi pengaruh dari model pembelajaran  Time 

Token rendah terhadap Peningkatan Motivasi Belajar Sejarah Siswa kelas 

X8 di SMA N 1 Bandar Sribhawono, Lampung Timur Tahun Ajaran 

2014/2015 

H1 = Besar taraf signifikansi pengaruh dari model pembelajaran  Time 

Token cukup terhadap Peningkatan Motivasi Belajar Sejarah Siswa kelas 

X8 di SMA N 1 Bandar Sribhawono, Lampung Timur Tahun Ajaran 

2014/2015 

 

 

  



21 
 

 

 

REFERENSI 

Winarno Surakhmad. 1989. Pengantar penelitian ilmiah dasar, metode dan 

teknik. Bandung : Tarsito. Halaman 7 

 

Hosnan.M.2014.Pendekata Saintifik dan Kontekstual dalam Pembelajaran Abad 

21.Bogor: Ghalia Indonesial.Halaman 189 

Uno.B.Hamzah.2008.Perencanaan Pembelajara.Bandung.Bumi Aksara . 

Halaman 2 

Ibid halaman 11 

Ibid halaman 23 

Zainal Aqib.2014.Model-Model,Media,dan strategi pembeljaran kontekstual 

(Inovatif) :Bandung, Rama Widya.Halaman 33 

Sri Udin. 2012. Kelebihan dan Kelemahan Model Time Token. http: // 

www.sriudin.com/ 2012/ 01 /model-pembelajaran-time-token.html. (Sabtu. 

04 Januari 2015. Pukul 09.45 WIB).   

Damayanti dan Mudjion.2009.Belajar dan Pembelajaran.Jakarta:Rineka 

Cipta.Halaman 7, 

Novia Yeni Fatmawati, NPM 07201241041.2011. Skripsi Mahasiswa, Judul: 

Keefektifan Strategi Time Token Arends terhadap Kemampuan Menyimak 

Laporan Perjalanan pada Siswa Kelas VIII SMPN 1 Wonosari 

Gunungkidul. Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa 

dan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta. http://www.noviayen.com/skripsi-

tim token.html#hfvvvzfgku6h. Diakses  Pada Minggu, 1Maret2015. Pukul 

16.11 WIB  

Ari Fatmawati dan Eko Haryono.2011.Skripsi Mahasiswa.Judul: Pengaruh Model 

Pembelajaran Kooperatif  Tipe STAD yang Mengintegrasikan Keterampilan 

Time Token terhadap hasil Belajar Siswa Kelas XI SMA Khadijah Surabaya 

pada Materi Pokok Fisika Fluida Statik. Program Studi Pendidikan Fisika, 

FMIPA, Universitas Negeri 



22 
 

Surabaya.http://www.ariyono.com/skripsi.html#hfvagtlzzgku6h. Di akses 

Pada Minggu, 1Maret2015. Pukul 17.00 WIB) 

Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. 

Jakarta: Rineka Cipta.Halaman 71 

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung: 

Alfabeta. Hal 64 

 

 

 



 

 

  

III. METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Setiap penelitian diharapkan mencapai hasil yang sebaik-baiknya serta dapat 

dipertanggung jawabkan dan harus menggunakan metode yang tepat. Sebab 

dengan menggunakan metode yang tepat menghasilkan penelitian yang valid dan 

dapat dipetanggung jawabkan.Menurut Sugiyono (2013: 3) Metode penelitian 

merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan 

tertentu. 

 Pengumpulan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan metode kuantitatif, yang pelaksanaannya dengan cara melakukan 

pencatatan berupa angka-angka yang diperoleh dari hasil kuesioner menggunakan 

statistik. 

B. Desain Penelitian 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain atau rancangan 

Penelitian Pre Experimental Design (nondesigns) yang memiliki dua desain 

penelitian yaitu One Shot Case Study dan One Group Pretest-Posttest Design. 

Dalam penelitian ini menggunakan desain One Group Pretest-Posttest Design. 

Menurut Sugiyono (2013: 74), pada desain ini terdapat pretest, sebelum diberi 
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perlakuan. Dengan demikian hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat, karena 

dapat membandingkan dengan keadaan sebelum diberi perlakuan. 

 

 

 

O1 = Nilai Prettest (sebelum diberi perlakuan) 

O2 = Nilai Posttest (setelah diberi perlakuan) 

Pengaruh perlakuan terhadap motivasi belajar siswa = (O1 - O2) 

Sugiyono (2013: 74) 

Berdasarkan Desain penelitian di atas maka dalam penelitian ini langkah pertama 

yang dilakukan peneliti adalah mengadakan pengukuran motivasiyaitu dengan 

cara membagikan angket motivasi (bukan prettest) kepada siswa yang akan diisi 

oleh siswa sesuai dengan kondisi yang benar-benar dirasakan oleh mereka.Untuk 

mendapatkan data awal motivasi belajar siswa. Selanjutnya digunakan Model 

Pembelajaran Time Tokendalam proses belajar mengajar bagi siswa di sekolah 

dalam jangka waktu tertentu yaitu selama 3 kali pertemuan atau lebih, kemudian 

kembali dilakukan pengukuran motivasi belajar sejarah siswa dengan 

menggunakan angket motivasi (bukan posttest) untuk mendapatkan data akhir 

motivasi belajar siswa kemudian dilihat perbandingannya.  

 

 

 

 

 

O1 X  O2 
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C. Populasi dan Sampel Penelitian  

 

1. Populasi Penelitian  

Populasi merupakan salah satu data penting dalam sebuah penelitian. Menurut 

Sukardi,(2003:53) “Populasi pada prinsipnya adalah semua anggota kelompok 

manusia,binatang , peristiwa,atau benda yang tinggal bersama dalam suatu tempat 

dan secara terencana menjadi target kesimpulan dari hasil akhir suatu penelitian” 

(Sukardi,2003:53). 

Menurut Mc Call (dalam Ibnu Hadjar,1999: 133) populasi adalah sekelompok 

besar individu yang mempunyai karakteristik umum yang sama. Populasi dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas X8 atau X ISOS 4  SMA Negeri 1 Bandar 

Sribhawono, Lampung Timur yaitu:  

Tabel 4. Jumlah angka Populasi siswa kelas X8 atau X ISOS 4  SMA Negeri 1 

Bandar Sribhawono, Lampung Timur 

NO Kelas Laki-Laki Perempuan Jumlah 

1 
X ISOS 4/X 8 18 17 35 

Sumber: Staff  Tata Usaha SMA Negeri 1 Bandar Sribhawono Lampung Timur  

2014/2015 

2. Sampel Penelitian  

Sebagian dari jumlah Populasi yang dipilih untuk sumber data disebut sampel atau 

cuplikan (Sukardi,2003: 54).Sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan 

populasi yang telah ditentukan satu kelas  X8.  Sampel tersebut dipilih peneliti 

menggunakan dengan menggunakan teknik sampel jenuh atau sampel 

total.Sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi 

digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2013: 61). 
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D. Variabel Penelitian  

Variabel dalam penelitian dapat dibedakan menjadi lima hubungan yaitu variabel 

penyebab, variabel bebas atau independt variabel (x) dan variabel akibat yang 

disebut variabel tak bebas, variabel tergantung, variabel terikat atau dependent 

variabel (y). Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini terdiri dari dua  

variabel yaitu : 

1. Variabel bebas : pengaruh model pembelajaran Time Token 

2. Variabel terikat :peningkatanmotivasi Belajar Sejarahsiswa yang 

merupakan variabel akibat dari pengaruh variabel bebas. 

E. Langkah-langkah Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari dua tahap, yaitu prapenelitian  atau penelitian 

pendahuluan dan penelitian pelaksanaan adapun langkah-langkah dari tahap 

tersebut sebagai berikut :  

1. Penelitian Pendahuluan  

Kegiatan yang dilakukan pada penelitian pendahuluan ini meliputi : 

a. membuat surat izin penelitian pendahuluan ke sekolah;  

b. mengadakan  observasi ke sekolah tempat akan dilaksanakannya 

penelitian, untuk mendapatkan informasi tentang keadaan kelas  yang akan 

menjadi subjek penelitian;  

c. menetapkan sampel untuk objek penelitian;  

d. Membuat instrumen tes penelitian. 

e. Melakukan validitas instrumen.  

f. Membuat Perangkat Pembelajaran RPP,Silabus dll. 
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2. Pelaksanaan Penelitian  

a. Mengujicobakan instrument(membuat  instrumen penelitian yaitu lembar 

observasi untuk pengamatan motivasi belajar Sejarah siswa) 

b. Menentukan kelompok berdasarkan hasil pengamatan kelas. 

c. Mengamati  kegiatan belajar mengajar di kelas. 

d. Menganalisis data. 

e. Membuat kesimpulan 

 

F. Design Pembelajaran  

Design pembelajaran yang akan dilakukan peneliti dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

Desain  Pembelajaran Model Time Token 

Sekolah  : SMA Negeri 1 Bandar Sribhawono 

Mata Pelajaran : Sejarah 

Kelas/Semester : X8/ Genap  

Materi pokok  : Perkembngan Kebudayaan Islam 

Alokasi waktu  :  2 X 45 Menit 

Pendekatan   : student centered 

Strategi  : Cooperative Learning 

Metode  : Ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan 

Teknik   : Kerja Kelompok, diskusi menggunakan kartu  

 waktu 

Kompetensi Dasar; 

2.1 Akulturasi dan Perkembangan Budaya  Islam 

 Mendeskripsikan  makna akulturasi antara Hindu-Budha dan Islam dan 

Menunjukkan  bukti-bukti kehidupan dan hasil budaya Islam yang ada 

sampai sekarang. 

2.2 Perkembangan hasil-hasil kebudayaan Islam terutama seni aksara, seni 

sastra dan kesenian rakyat. 
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 Menganalisis perkembangan seni sastra pada jaman islam dan pengaruh 

seni aksara dan seni sastra islam pada kehidupan masyarakat indonesia. 

2.3 Perkembangan Islam dan Proses Integrasi 

 Mendeskripsikan peran perkembangan kerajaan islam dalam proses 

integrasi. 

 

KEGIATAN PENDAHULUAN  

 Guru mempersiapkan secara fisik dan psikis peserta didik untuk mengikuti 

pembelajaran dengan melakukan berdoa, menanyakan kehadiran peserta didik, 

kebersihan dan kerapian kelas, kesiapan buku tulis dan sumber belajar. 

 

KEGIATAN INTI; 

PERTEMUAN 1 

 Siswa mendapat penjelasan tentang proses pelaksanaan diskusi Time Token 

 Siswa dibagi kedalam 6 kelompok yang  masing beranggotakan   5 – 6 orang 

 Setiap kelompok  mendapatkan tugas : 

1. Sebutkan masjid peninggalan masa kerajaan  Islam  Sejarah  berdirinya  

Masjid dan tokohnya  

2. Arti Masjid, Fungsi dan Bentuknya  

3. Jelaskan Perangkat-perangkat Masjid dari seni ukir yang ada dan bentuk 

atap atau menara masjid   

 Tiap-tiap peserta didik yang mendapat 2 kupon bicara bergambarkan  jam 

(waktu) 2 kupon kepada setiap siswa berisi waktu 2 X 60 menit 

(menyesuaikan) 

 Kelompok dipilih secara acak  untuk mempresentasikan hasil kerja 

klompoknya. siswa atau kelompok lain mendapatkan  giliran  untuk  

menyampaikan pendapat, ide, gagasan kepada anggota kelompoknya maupun 

kelompok lainnya,  

 setiap  kali siswa mendapat giliran berbicara, siswa menyerahkan 1 kupon 

kepada guru  ataupun ketua kelompok  sebagai tanda bahwa siswa tersebut 



27 
 

telah memberikan sumbangan pemikiran  terhadap kelompok. 

 siswa berbicara sampai kupon habis (bila waktu mendukung). Siswa yang 

kuponya telah habis tidak boleh berbicara , bergantian dengan  yang  masih 

memiliki kupon 

PERTEMUAN 2 

 Siswa mendapat penjelasan tentang proses pelaksanaan diskusi dengan model 

Time Token 

 Siswa melanjutkan diskusi Materi yang didiskusikan : 

1. Mendiskripsikan perkembangan seni aksara dan sastra islam. 

2. Menjelaskan makna seni aksara dan sastra islam . 

3. Menjelaskan pengaruh seni aksara dan sastra islam pada masyarakat 

indonesia. 

 Tiap-tiap peserta didik yang mendapat 2 kupon bicara bergambarkan  jam 

(waktu) 2 kupon kepada setiap siswa berisi waktu 2 X 60 menit 

(menyesuaikan). 

 Kelompok yang telah dipilih secara acak mempresentasikan hasil kerja 

klompoknya. siswa atau kelompok lain mendapatkan  giliran  untuk  

menyampaikan pendapat, ide, gagasan kepada anggota kelompoknya maupun 

kelompok lainnya,  

 setiap  kali siswa mendapat giliran berbicara, siswa menyerahkan 1 kupon 

kepada guru  ataupun ketua kelompok  sebagai tanda bahwa siswa tersebut 

telah memberikan sumbangan pemikiran  terhadap kelompok. 

 siswa berbicara sampai kupon habis (bila waktu mendukung). Siswa yang 

kuponya telah habis tidak boleh berbicara , bergantian dengan  yang  masih 

memiliki kupon 

 Kelompok yang lain  menanggapi atau bertanya kepada kelompok penyaji. 

PERTEMUAN 3 

 Siswa mendapat penjelasan tentang proses pelaksanaan diskusi dengan model 

Time Token 

 Siswa melanjutkan diskusi Materi yang didiskusikan tentang perkembangan 

Islam dan Proses Integrasi : 

1. Peran perkembangan kerajaan islam dalam proses integrasi. 

2. Peran perdagangan dan bahasa dalam proses integrasi pada masa 
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islam. 

3. Dampak migrasi penduduk terhadap proses integrasi nusantara. 

 Tiap-tiap peserta didik yang mendapat 2 kupon bicara bergambarkan  jam 

(waktu) 2 kupon kepada setiap siswa berisi waktu 2 X 60 menit 

(menyesuaikan). 

 Kelompok yang telah dipilih secara acak mempresentasikan hasil kerja 

klompoknya. siswa atau kelompok lain mendapatkan  giliran  untuk  

menyampaikan pendapat, ide, gagasan kepada anggota kelompoknya maupun 

kelompok lainnya,  

 setiap  kali siswa mendapat giliran berbicara, siswa menyerahkan 1 kupon 

kepada guru  ataupun ketua kelompok  sebagai tanda bahwa siswa tersebut 

telah memberikan sumbangan pemikiran  terhadap kelompok. 

 siswa berbicara sampai kupon habis (bila waktu mendukung). Siswa yang 

kuponya telah habis tidak boleh berbicara , bergantian dengan  yang  masih 

memiliki kupon 

Kelompok yang lain  menanggapi atau bertanya kepada kelompok penyaji.  

PENUTUP; 

 Membuat kesimpulan oleh siswa dibantu oleh  guru 

 Evaluasi untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. 

 

G. Metode Pengumpulan Data 

Sedangkan Metode pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti 

untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian 

ini akan dilakukan dengan beberapa cara yaitu dengan beberapa cara yaitu sebagai 

berikut: 

1. Kuesioner  

Kuosioner atau sering juga disebut angket merupakan salah satu media 

mengumpulkan data dalam penelitian pendidikan maupun penelitian sosial. 

Kuesioner atau angket di dalamnya terdapat beberapa macam pertanyaan yang 
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berhubungan erat dengan masalah penelitian yang hendak dipecahkan, disusun, 

dan disebarkan koresponden untuk memperoleh informasi di lapangan 

(Sukardi,2003:76). 

Angket yang digunakan peneliti adalah angket Motivasi Belajar siswa . Angket ini 

digunakan untuk mengidentifikasi dan mengetahui pendapat/respon dari siswa 

tentang dirinya sendiri  dalam peningkatan motivasi siswa belajar Sejarah dengan 

menggunakan model pembelajaran Time Tokenbaik sebelum penggunaan model 

maupun sesudah penggunaan model. Angket ini diberikan kepada seluruh siswa 

kelas X8  SMA Negri 1 Bandar Sribhawono, Lampung Timur Tahun Ajaran 

2014/2015 

2. Observasi  

Observasi atau pengamatan adalah suatu teknik atau cara mengumpulkan data 

dengan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung 

(Sukmadinata,2009:220). Observasi adalah instrument lain yang sering dijumpai 

dalam penelitian pendidikan. Dalam penelitian kuatitatif,instrument observasi 

lebih sering digunakan sebagai alat pelengkap penelitian termasuk dokumentasi 

dan kuosioner. 

Observasi yang digunakan peneliti adalah observasi partisipasif dan observasi 

tidak berstruktur. Observasi partisipasif yaitu observasi yang dilakukan apabila 

observer ikut serta dalam kegiatan atau situasi yang dilakukan oleh obsevent, 

sedangkan observasi tidak berstruktur adalah observasi yang tidak memisahkan 

secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi (Sugiono,2009:72). 
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Observasi ini dilakukan bertujuan untuk mengamati secara langsung mengenai 

kondisi pembelajaran yang terjadi di kelas baik sebelum maupun sesudah 

digunakannya Model Pembelajaran Time Token. 

3. Dokumentasi 

Menurut S. Margono, “Metode dokumentasi adalah mencari data-data mengenai 

hal-hal atau variabel berupa catatan-catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 

pretest, notulen rapat, agenda dan sebagainya” (S. Margono,2009:18). 

Dokumentasi ini digunakan peneliti untuk memperkuat hasil penelitian yang telah 

dilakukan.Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk 

memperoleh data yang berkaitan dengan peserta didik kelas X SMA Negeri 1 

Bandar Sribhawono Lampung Timur yaitu  berupanama dan jumlah peserta didik 

yang termasuk dalam populasi dan sampel.  Selain itu, dokumentasi  yang 

dicantumkan oleh peneliti  berupa foto-foto selama kegiatan  

penelitianberlangsung.  

H. Instrumen Penelitian 

Secara fungsional kegunaan instrument penelitian adalah untuk memperoleh data 

yang diperlakukan ketika peneliti sudah menginjak pada langkah pengumpulan 

informasi di lapangan ( Sukardi,2003:75). Instrumen dalam penelitian ini adalah 

kuesioner yang digunakan untuk mengukur motivasi belajar siswa. Untuk 

mengukur angket yang telah dihasilkan dianalisis dengan kriteria sebagai berikut : 

Tabel 5. Kategori Skala Likert 

Penilaian Nilai 

Selalu 4 

Sering 3 
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Kadang-kadang 2 

Tidak pernah 1 

Sumber : (Sugiyono, 2013 : 94) 

Tabel 6. Kisi-kisi Instrumen Motivasi Belajar Siswa 

Variabel Indicator No Instrumen 

Motivasi 

Belajar 

1. Adanya hasrat dan 

keinginan berhasil 
1,4,9 

2. Adanya dorongan dan 

kebutuhan dalam belajar  

3,10 

3. Adanya harapan dan 

cita-cita masa depan 

5,6,15 

4. Adanya pengharagaan 

dalam belajar 

8,7 

5. Adanya kegiatan yang 

menarik  

2,11 

6. Adanya lingkungan 

belajar yang kondusif, 

sehingga 

memungkinkan seorang 

siswa dapat belajar 

dengan baik 

13,14,12 

  Jumlah 15 

Sumber : Hasil Olahan data oleh peneliti tahun 2015 

 

I. Validitas dan Reabilitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat kevalidan dan kefasihan 

suatu instrument.Menurut Gay(1983) dalam buku Sukardi (2003:121) 

“Mengatakan Suatu instrument valid jika instrument yang digunakan dapat 

mengukur apa yang hendak diukur” (Sukardi,2003:121)  
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Instrumen penelitian yang baik harus memenuhi dua persyaratan penting yaitu, 

valid dan reliable. Pengujian validitas instrumen dalam penelitian ini akan 

menggunakan rumus korelasi Product Moment Pearsonsebagai berikut : 

r  = 

 

Keterangan: 

r = Koefisien korelasi pearson 

∑xy  = Jumlah hasil dari X dan Y setelah dikalikan 

∑x  = Jumlah skor X 

∑y  = Jumlah skor Y 

∑x
2
 = Jumlah kuadrat dari skor X 

∑y
2 

 = Jumlah kuadrat dari skor Y 

n  = Jumlah sampel 

(V. Wiratna, 2012:177) 

Kriteria pengujian validitas instrument adalah sebagai berikut: Jika rhitung>rtabel 

yang artinya soal valid. Jika sebaliknya rhitung <rtable artinya soal tidak 

valid.Ketentuan rtabel adalah 0,3. 

Reliabilitas sama dengan konsistensi atau keajekan (Sukardi, 2003:127). 

Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali 

untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 

2014:121). Instrumen yang reliable berarti instrumen yang cukup baik untuk 

mampu mengungkap data yang bisa dipercaya. Pengukuran reliabilitas instrumen 

menggunakan rumus Alpha sebagai berikut:  

n∑xy – (∑x)(∑y) 

  {n∑X
2
 – (x)

2
} {n∑y

2
 – (∑y)

2
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r11= [
  

    
]  [   

∑  

  
] 

dimana : 

r11  = Nilai reliabilitas 

∑   = Jumlah varians skor tiap-tiap item 

Si  = Varians total  

k  = Jumlah item  

untuk menginterprestasikan besarnya nilai korelasi,adalah: 

Tabel 7 : Kategori Koefisien Reliabilitas 

a. Antara 0,80 – 1,00           : Sangat kuat 

b. Antara 0,60 – 0,799         : Kuat 

c. Antara 0,40 – 0,599         : Sedang 

d. Antara 0,20 – 0,399         : Rendah 

e. Antara 0,00 – 0,199         : Sangat rendah 

Sumber : Riduwan, 2004:128 

Kaidah keputusan: jika r11 > rtabel berarti reliabel dan jika r11 < rtabel berarti tidak 

reliable (Riduwan, 2004:128) 

 

J. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan suatu langkah yang paling menentukan dalam penelitian 

karena analisis data berfungsi untuk menyimpulkan hasil penelitian.Analisis data 

yang digunakan penelitian adalah dengan Pendekatan kuantitatif didukung dengan 

penggunaan analisis statistik deskriptif. Teknik analisis statistik dalam penelitian 

ini antara lain penyajian data melalui tabel atau grafik yang bertujuan untuk 

mengetahui ada atau tidaknya peningkatan motivasi belajar siswa terhadap mata 
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Pelajaran Sejarah sebelum dan sesudah dilaksanakan tindakan yang dilihat dari 

skor angket dengan pengujian dilakukan dengan uji t pada taraf signifikansi α = 

0,05. Dalam pengolahan dan penganalisisan data tersebut digunakan olah data 

statistik yaitu dengan menggunakan: 

1. Uji Normalitas  

Uji normalitas adalah pengujian terhadap normal tidaknya sebaran data yang akan 

dianalisis. Teknik yang digunakan untuk menguji normalitas dalam penelitian ini 

adalah uji Chi Kuadrat, melalui langkah-langkah yaitu sebagai berikut: 

a. Taraf signifikan yang digunakan α = 0,05  

b. Statistik Uji 

1. Membuat Daftar Frekuensi 

a) Mencari Rentang ( R ) = nilai terbesar – nilai terkecil 

b) Menghitung Banyak Kelas (BK) = 1 + (3,3) log n 

c) Menghitung panjang kelas (P) = R/BK 

2. Mencari Rata 

 

x =  

(Sudjana, 2009:67) 

3. Mencari Simpangan Baku 

 

s =  

Keterangan: 

S = simpangan baku 

N = banyaknya data 

∑ fi.xi 

n 

(N∑xi
2
 – (∑x)

2
 

n
2
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Xi
2
 = nilai yang diperoleh 

(Sudjana, 2009:93) 

c. Mencari chi kuadrat 

X
2

hitung = ∑ 

Keterangan: 

X
2
 = chi kuadrat 

F0 = frekuensi observasi 

Fh = frekuensi harapan 

(Margono, 2007:202) 

d. Keputusan Uji 

Terima H0 jika X
2

hitung<X
2

tabel dengan dk = k - 3 dan taraf nyata 0,05 

atau 5%. 

 

2. Uji Hipotesis 

Setelah data diketahui berdistribusi normal, maka selanjutnya dilakukan Uji 

Hipotesis untuk mengetahui hasil dari penelitian yang telah dilakukan.Analisis 

data yang dugunakan untuk menghitung Uji Hipotesis adalah dengan 

menggunakan Uji-t. Uji-t digunakan untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh 

pada motivasi belajar sejarah siswa sebelum diberikan perlakuan dengan 

menggunakan model Time Token dengan setelah diberikannya perlakuan dengan 

model . 

 

 

(f0 – fh)
2
 

fh 



36 
 

Ketentuan Uji-t ini yaitu jika thitung> ttabel maka penelitian signifikan, akan tetapi 

jika thitung< ttabel maka penelitian tidak signifikan. ttabel yang telah ditentukan dari 

jumlah siswa sebanyak 35 siswa adalah 1,69. Menurut Getut Pramesti dalam 

bukunya yang berjudul “kupas tuntas data penelitian dengan SPSS 22” (2014: 96) 

dan menurut Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar dalam bukunya yang 

berjudul “Pengantar Statistika” (2008 :142) rumus Uji-t yaitu sebagai berikut:

 
a. Menentukan Hipotesis 

H0 : μ1 = μ2 (Tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap Peningkatan 

Motivasi belajar Sejarahsiswa dengan menggunakan model pembelajaran Time 

Token Kelas X8 di SMA Negeri 1 Bandar Sribhawono Tahun Ajaran2014/2015). 

H1 : μ1 ≠ μ2 (Ada pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan Motivasi 

belajar Sejarahsiswa dengan menggunakan model pembelajaran Time TokenKelas 

X8 di SMA Negeri 1 Bandar Sribhawono Tahun Ajaran2014/2015). 

b. Menentukan taraf signifikan 

Taraf signifikan yang digunakan yaitu berada pada taraf α = 0,05 atau 5%.  

c. Menentukan daerah kritis dengan dk = n - 1 

d. Menghitung selisih antara skor sebelum tindakan dan skor angket setelah 

tindakan: d = X1 – X2 

Keterangan: 

d : Jumlah selisih dari skor sebelum tindakan dan skor angket setelah 

tindakanX1 : Hasil nilai angket yang didapat siswa setelah diberikan 

perlakuan dengan  menggunakan model Time Token 

X2 :Hasil Nilai yang didapat siswa sebelum diberikan perlakuan dengan  

menggunakan model Time Token 



37 
 

e. Menghitung Simpangan Baku 

S =  (∑d
2
 -   

 

Keterangan: 

s : Simpangan baku yang dicari 

d : Jumlah selisih antara skor sebelum tindakan dan skor angket 

setelah tindakan 

n : Jumlah sampel 

 

f. Menentukan thitung 

 

thitung =  

 

 

Keterangan: 

d : Jumlah selisih antara skor sebelum tindakan dan skor angket 

setelah tindakan 

SD : Standar Deviasi / Simpangan Baku 

n : Jumlah sampel 

 

g. Menarik Kesimpulan 

 

Selanjutnya, untuk mengetahui besarnya pengaruh signifikansi dari penerapan 

model pembelajaran Time Token terhadap peningkatan Motivasi 

belajarSejarahsiswa kelas X8 SMA Negeri 1 Bandar Sribhawono Tahun Ajaran 

1 

n-1 

(∑d)2 

n 

d 

SD 

√n 
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2014/2015 yaitu menggunakan rumus korelasi Pearson Product Momen (PPM) 

rumusnya yaitu sebagai berikut: 

a. Menentukan rhitung dengan rumus: 

 

r = 

 

Keterangan: 

r = Koefisien Korelasi Pearson 

∑xy  = Jumlah hasil dari X dan Y setelah dikalikan 

∑x  = Jumlah skor X 

∑y  = Jumlah skor Y 

∑x
2
 = Jumlah kuadrat dari skor X 

∑y
2 

 = Jumlah kuadrat dari skor Y 

n  = Jumlah sampel 

(Arikunto, 2013:87) 

Tabel 8. Interpretasi dari nilai r 

R Interpretasi 

0 Tidak Berkorelasi 

0,01 – 0,20 Sangat Rendah 

0,21 – 0,40 Rendah 

0,41 – 0,60 Agak Rendah 

0,61 – 0,80 Cukup 

0,81 – 0,99 Tinggi 

1 Sangat Tinggi 

Sumber :(Husaini Usman, 2008: 201) 

 

 

n∑xy – (∑x)(∑y) 

  {n∑X
2
 – (x)

2
} {n∑y

2
 – (∑y)

2
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

  

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan peneliti diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut :  

1. Ada pengaruh yang signifikan model Pembelajaran Time Token terhadap 

Peningkatan Motivasi Belajar Sejarah Siswa kelas X8 di SMA Negeri 1 

Bandar Sribhawono Lampung Timur Tahun Ajaran 2014/2015.  

2. Besarnya taraf signifikansi pengaruh model Pembelajaran Time Token 

terhadap Peningkatan Motivasi Belajar Sejarah Siswa kelas X8 di SMA Negeri 

1 Bandar Sribhawono Lampung Timur Tahun Ajaran 2014/2015 sebesar 0,72 

yang jika dimasukkan ke dalam tabel interpretasi korelasi termasuk kategori 

cukup. 

Oleh karena itu Model Pembelajaran Time Token dikatakan cocok untuk diterapkan 

dalam proses pembelajaran Sejarah untuk meningkatkan Motivasi Belajar siswa. 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di SMA Negeri 1 Bandar 

Sribhawono Tahun Ajaran 2014/2015 dapat dikemukakan saran sebagai berikut: 
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1. Bagi guru, Model Pembelajaran Time Token adalah Model Pembelajaran yang 

cocokdalam kegiatan pembelajaran dikelas, hal ini karena setelah dilakukan 

penelitian diketahui bahwa Model Pembelajaran Time Token mampu 

meningkatkan motivasi belajar sejarah siswa tetapi, dalam proses 

pembelajaran guru diharapkan lebih memotivasi siswa untuk meningkatkan 

rasa percaya diri siswa, dan tanggung jawab siswa dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran.  

2. Bagi Siswa, Model Pembelajaran Time Token  dapat menuntun siswa untuk 

lebih termotivasi  dalam mengeksploitasi kemampuan berfikir dan 

mengemukakan gagasannya dan mengembangkan keterampilan sosial siswa 

atau menghindari siswa mendominasi bicara dan siswa lain hanya diam dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran namun, agar Model Pembelajaran Time 

Token dapat berhasil diharapkan siswa agar lebih aktif dalam proses belajar 

mengajar.  
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