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Masalah dalam penelitian adalah rendahnya hasil belajar IPS siswa yang 

ditunjukan dengan nilai rata-rata kelas 56,95 dengan persentase ketuntasan siswa 

sebesar 33,33% atau 6 orang siswa dari 18 orang siswa. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas IV SD Negeri 1 

Purwodadi melalui penerapan model cooperative learning tipe time token. Metode 

penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan tahapan 

setiap siklus, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Alat 

pengumpul data yang digunakan berupa lembar panduan observasi dan soal tes 

formatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik tes dan nontes. 

Teknik analisis data berupa analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa penerapan model cooperative learning tipe time 

token dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas IV SD Negeri 1 

Purwodadi. Nilai rata-rata hasil belajar siswa pada siklus I sebesar 62,56 pada 

siklus II menjadi 70,47 terjadi peningkatan sebesar 7,91. Tingkat kentuntasan 

pada siklus I sebesar 61,11% pada siklus II menjadi 83,33% terjadi peningkatan 

sebesar 22,22%. 

 

Kata kunci: cooperative learning, time token, hasil belajar, IPS. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting bagi pembentukan dan 

pekembangan diri individu, terutama bagi perkembangan suatu bangsa. Maju 

tidaknya suatu bangsa sangat ditentukan oleh pendidikan yang dilaksanakan oleh 

bangsa tersebut. Hal ini menunjukan bahwa pendidikan merupakan aspek yang 

sangat penting harus diutamakan sebagai upaya untuk memajukan dan 

mengembangkan bangsa. 

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

yang menyatakan bahwa: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan bertujuan untuk 

mengembangkan potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. 

Undang-undang di atas menjelaskan bahwa pendidikan yang dilaksanakan 

tidak cukup dengan sekedar mengejar kecerdasannya saja, tetapi potensi siswa 

atau subjek belajar lainnya juga harus mendapatkan perhatian yang proporsional 

agar berkembang secara optimal. Tujuan dari Undang-undang tersebut dapat 

dicapai dengan melaksanakan suatu pembelajaran yang dapat menjadikan siswa 
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sebagai 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, dengan memperhatikan minat 

dan bakat siswa agar pendidikan dapat bermakna bagi siswa.  

Pemerintah berupaya melakukan inovasi pendidikan guna tercapainya 

tujuan pendidikan nasional. Salah satu bentuk inovasi pendidikan adalah 

menyusun suatu kurikulum, hal ini merupakan bentuk usaha dalam memajukan 

mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia khususnya. Kurikulum merupakan 

pedoman dalam menyelenggarakan pendidikan sekaligus tolak ukur pencapaian 

tujuan pendidikan. Umumnya jenjang sekolah dasar menggunakan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Penjelasan tentang KTSP dalam Peraturan 

Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

cukup banyak diantaranya pada pasal 1 ayat 15 ditegaskan bahwa KTSP adalah 

kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing 

satuan pendidikan. Pembelajaran KTSP pada kelas I sampai III dilaksanakan 

melalui pendekatan tematik, sedangkan pada kelas IV sampai VI dilaksanakan 

melalui pendekatan mata pelajaran. 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 37 tentang Sistem 

Pendidikan Nasilonal menyebutkan kurikulum pendidikan dasar dan menengah 

wajib memuat: (a) pendidikan agama, (b) pendidikan kewarganegaraan, (c) 

bahasa, (d) matematika, (e) ilmu pengetahuan alam, (f) ilmu pengetahuan sosial, 

(g) seni dan budaya, (h) pendidikan jasmani dan rohani serta (i) muatan lokal. 

Berdasarkan muatan pelajaran yang disebutkan tersebut, IPS mampu 

berkontribusi dalam mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa. 
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Zuraik dalam Susanto (2014: 137-138) menjelaskan hakikat IPS adalah 

harapan untuk mampu membina suatu masyarakat yang baik di mana para 

anggotanya benar-benar berkembang sebagai insan sosial yang rasional dan 

penuh tanggung jawab. Hakikat IPS di sekolah dasar memberikan pengetahuan 

dasar dan keterampilan sebagai media pelatihan bagi siswa sebagai warga negara 

sedini mungkin. Hadi dalam Susanto (2014: 146) menjelaskan tujuan utama 

pendidikan IPS adalah untuk mengenal diri mereka sendiri dan lingkungannya, 

untuk membentuk dan mengembangkan pribadi warga negara yang baik.  

Pendidikan IPS merupakan pendidikan yang tidak hanya mengembangkan 

aspek pengetahuan saja tetapi juga mencakup keterampilan, sikap, kreativitas, 

tanggung jawab dan mengajarkan untuk menjadi warga negara yang baik (good 

citizen). Ketika melakukan pembelajaran IPS di kelas, seorang guru harus 

mampu menciptakan suasana pembelajaran yang efektif sehingga siswa dapat 

aktif dan mengembangkan kemampuannya dengan optimal.  Proses 

pembelajaran dikatakan efektif apabila seluruh siswa dapat terlibat secara aktif, 

baik mental, fisik, maupun sosialnya (Susanto, 2014: 53). 

Hasil dari pengamatan yang peneliti lakukan mulai tanggal 7 Desember 

2015 di kelas IV SD Negeri 1 Purwodadi. Peneliti melihat pembelajaran di kelas 

IV masih kurang efektif. Terlihat banyak siswa yang belum sepenuhnya 

berpartisipasi dalam pembelajaran. Guru terlalu sering menyampaikan materi 

dengan metode ceramah sehingga siswa merasa bosan. Hal ini mengakibatkan 

siswa kurang tertarik untuk mendengarkan penjelasan sehingga menjadi pasif. 

Saat wawancara guru kelas IV menuturkan bahwa sebagian besar siswa kurang 
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aktif dalam kegiatan pembelajaran dan kurang memperhatikan penjelasan guru 

sehingga pembelajaran kurang optimal. 

Hal tersebut menyebabkan hasil belajar yang diperoleh siswa yang masih 

rendah, yang dapat diketahui dari hasil dokumentasi mid semester ganjil  di kelas 

IV SD Negeri 1 Purwodadi pada mata pelajaran IPS yang dilaksanakan tanggal 

21 September 2015 seperti yang terlihat pada tabel berikut. 

    Tabel 1.1 Data nilai hasil belajar IPS mid semester ganjil kelas IV SD  

           Negeri 1 Purwodadi TP. 2015/2016. 

       

No Kelas 
Jumlah 

Siswa 
KKM 

Nilai 

Rata-

rata 

Kelas 

Nilai Siswa Presentase 

≥ 𝟔𝟎 

(Tuntas) 

< 𝟔𝟎 

(Belum 

Tuntas) 
Tuntas 

Belum 

Tuntas 

1 IV 18 60 56,95 6 12 33,33% 66,67% 

    (Sumber: dokumentasi semester ganjil kelas IV) 

Melihat fakta yang telah dipaparkan pada tabel tersebut diketahui bahwa 

bahwa nilai rata-rata kelas dalam mata pelajaran IPS yaitu sebesar 56,95 dan 

kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang telah ditentukan pada mata 

pelajaran IPS yaitu sebesar 60. Dari jumlah 18 siswa sebanyak 12 siswa yang 

mendapatkan hasil belajar di bawah KKM yang telah ditentukan. 

Rendahnya hasil belajar IPS siswa kelas IV disebabkan oleh beberapa hal 

di antaranya, (1) pembelajaran cenderung berpusat pada guru (teacher centred), 

(2) guru dominan menggunakan metode ceramah dalam proses pembelajaran 

sehingga kurang menarik perhatian siswa, (3) guru belum maksimal dalam 

menggunakan model cooperative learning tipe time token, (4) Penyampaian 

materi ajar masih terpaku pada buku pelajaran yang digunakan, sehingga 

pembelajaran hanya terfokus sesuai dengan prosedur yang tertulis dalam buku 

pelajaran.  
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Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu dilakukan suatu perbaikan 

dalam proses pembelajaran agar hasil belajar siswa dapat meningkat. Upaya  

yang dapat dilakukan diantaranya dengan melakukan pembelajaran yang 

menarik dan menyenangkan yang dapat memicu siswa untuk aktif mengikuti 

pembelajaran. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan model 

pembelajaran yang dapat menciptakan suasana yang dapat mengoptimalkan 

pemahaman siswa. 

Salah satu alternatif model pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil 

belajar adalah model cooperative learning tipe time token.  Ibrahim (2005: 15) 

menjelaskan time token adalah suatu kegiatan khusus yang dilakukan oleh 

seorang guru dalam model cooperative learning dengan menggunakan kartu-

kartu berbicara, time token dapat membantu membagikan peran serta lebih 

merata pada setiap siswa. 

Alasan penggunaan model cooperative learning tipe time token didasari 

dari pendapat Huda (2015: 241) yang mengemukakan bahwa model cooperative 

learning tipe time token memiliki beberapa kelebihan diantaranya yaitu: (1) 

mendorong siswa untuk meningkatkan inisiatif dan partisipasi, (2) menghindari 

dominasi siswa yang pandai berbicara atau yang tidak berbicara sama sekali, 3) 

membantu siswa untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran, (4) melatih siswa 

untuk mengungkapkan pendapat, (5) menumbuhkan kebiasaan pada siswa untuk 

saling mendengarkan, berbagi, memberikan masukan, dan memiliki sikap 

keterbukaan terhadap kritik, (6) mengajarkan siswa untuk menghargai pendapat 

orang lain, (7) mengajak siswa mencari solusi bersama terhadap permasalahan 

yang dihadapi. Huda (2015: 239) menegaskan bahwa dalam pembelajaran 



6 
 

menggunakan model ini guru berperan mengajak siswa mencari solusi bersama 

terhadap permasalahan yang ditemui. Penggunaan model cooperative learning 

tipe time token dalam pembelajaran di dalam kelas siswa diajak untuk aktif, 

berpikir kritis dalam memecahkan masalah dan berani untuk mengemukakan 

pendapat. Sehingga dengan demikian pembelajaran menjadi efektif. 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tindakan kelas dengan judul “Penerapan Model Cooperative Learning  

Tipe Time Token untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS Siswa Kelas IV SD 

Negeri 1 Purwodadi”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, permasalahan dalam penelitian ini 

dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut. 

1. Pembelajaran masih berpusat pada guru (teacher centred) sehingga siswa 

menjadi pasif untuk belajar. 

2. Guru dominan menggunakan metode ceramah dalam proses pembelajaran 

sehingga kurang menarik perhatian siswa. 

3. Guru belum maksimal dalam menggunakan model cooperative learning tipe 

time token. 

4. Penyampaian materi ajar masih terpaku pada buku pelajaran yang digunakan, 

sehingga pembelajaran hanya terfokus sesuai dengan prosedur yang tertulis 

dalam buku pelajaran. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana penerapan model cooperative 

learning tipe time token dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas IV SD 

Negeri 1 Purwodadi?” 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar IPS 

siswa kelas IV SD Negeri 1 Purwodadi melalui penerapan model cooperative 

learning tipe time token. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi: 

1. Siswa 

Melalui penerapan model cooperative learning tipe time token siswa 

dapat meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran IPS di kelas IV SD 

Negeri 1 Purwodadi. 

2. Guru 

Guru dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan evaluasi, 

menambah wawasan dan pengetahuan dalam menerapkan model cooperative 

learning tipe time token dengan tepat untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran IPS di kelas IV SD Negeri 1 Purwodadi. 
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3. Sekolah 

Memberikan sumbangan yang berguna dalam rangka meningkatkan 

kualitas pendidikan melalui penerapan model cooperative learning tipe time 

token pada mata pelajaran IPS siswa kelas IV SD Negeri 1 Purwodadi. 

4. Peneliti 

Penelitian ini dapat memotivasi peneliti dalam meningkatkan 

pengetahuan dan penguasaan dalam menggunakan medel pembelajaran, 

sehingga diharapkan dapat tercipta guru yang profesional. 

5. Keilmuan Ke-PGSD-an 

Penelitian ini dapat dijadikan referensi model pembelajaran yang bisa 

diterapkan dalam kelas sehingga meningkatkan kualitas pendidikan 

khususnya di bidang ke-SD-an. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Model Pembelajaran 

1. Pengertian Model Pembelajaran 

Model pembelajaran adalah pola yang digunakan sebagai pedoman 

dalam merencanakan pembelajaran. Hosnan (2014: 337) menjelaskan model 

pembelajaran adalah kerangka konseptual atau operasional, yang melukiskan 

prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk 

mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para 

pengajar dalam merencanakan, dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. 

Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran 

yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. 

Joyce dalam Ngalimun (2014: 7) menyatakan bahwa setiap model 

pembelajaran mengarah kepada desain pembelajaran untuk membantu siswa 

sedemikian rupa sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Dahlan dalam 

Sutikno (2014: 57) menjelaskan bahwa model pembelajaran merupakan suatu 

rencana atau pola yang digunakan dalam menyusun kurikulum, mengatur 

materi pelajaran, dan memberi petunjuk kepada pengajar di kelas dalam 

setting pengajaran ataupun setting lainnya. 
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Uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran adalah 

suatu konsep atau rancangan pembelajaran yang dapat diterapkan oleh guru 

secara sistematis untuk mengorganisasikan pengalaman belajar guna 

mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan atau diharapkan. 

 

2. Macam-macam Model Pembelajaran 

Terdapat beberapa macam model pembelajaran yang ada di dalam 

dunia pendidikan. Arends dalam Trianto (2011: 25) menyeleksi enam model 

pembelajaran yang sering dan praktis digunakan guru dalam mengajar, yaitu: 

presentasi, pengajaran langsung, pengajaran konsep, cooperative learning, 

pengajaran bermasalah, dan diskusi kelas.  

Bern dan Erikson dalam Komalasari (2014: 23) mengemukakan 

beberapa model pembelajaran, antara lain: 

a. Problem based learning, pembelajaran yang melibatkan siswa dalam 

memecahkan masalah dengan mengintegrasikan berbagai konsep dan 

keterampilan dari berbagai disiplin ilmu. 

b. Cooperative learning, pembelajaran yang diorganisasikan dengan 

menggunakan kelompok belajar kecil di mana siswa bekerja sama 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

c. Contextual teaching and learning, yaitu model pembelajaran yang 

memberikan fasilitas kegiatan belajar siswa untuk mencari, mengolah, 

dan menemukan pengalaman belajar yang terkait dengan kehidupan 

nyata siswa. 

Penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa model 

pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru dalam meningkatkan 

pemahaman siswa dan melibatkan peran aktif siswa dalam pembelajaran. 

Model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

cooperative learning yang diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. 
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B. Model Cooperative Learning 

1. Pengertian Model Cooperative Learning 

Cooperative learning merupakan suatu pembelajaran yang 

mengelompokan beberapa siswa  dalam kelompok kecil untuk bekerja sama 

dan saling membantu mencapai tujuan belajar. Saat menyelesaikan tugas 

kelompoknya, setiap anggota kelompok harus saling berkerja sama dan saling 

membantu. 

Johnson, dkk. dalam Wardoyo (2013: 44) mendefinisikan cooperative 

learning sebagai proses belajar mengajar yang melibatkan penggunaan 

kelompok-kelompok kecil yang memungkinkan siswa untuk bekerja 

secara bersama-sama di dalamnya dengan tujuan untuk 

memaksimalkan pembelajaran mereka sendiri dan pembelajaran satu 

sama lainnya. 

Suwarjo (2008: 99) menjelaskan cooperative learning merupakan 

pembelajaran yang dilakukan oleh siswa secara bersama-sama dalam 

kelompok-kelompok kecil atas sebuah tugas yang diuraikan dengan jelas dan 

membutuhkan partisipasi setiap orang dalam kelompok tersebut. Rusman 

(2011: 204) mengemukakan bahwa cooperative learning adalah teknik 

pengelompokan yang di dalamnya siswa bekerja terarah pada tujuan belajar 

bersama dalam kelompok kecil yang umumnya terdiri dari 4-5 orang. Proses 

cooperative learning tidak harus belajar dari guru kepada siswa, melainkan 

siswa dapat saling membelajarkan sesama siswa lainnya. Ketika kegiatan 

pembelajaran berlangsung siswa diarahkan untuk saling bekerja sama dengan 

anggota kelompoknya untuk memecahkan masalah. Zamroni dalam Trianto 

(2011: 57) mengemukakan bahwa manfaat penerapan cooperative learning 

adalah dapat mengembangkan solidaritas sosial di kalangan siswa.   
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Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa cooperative 

learning adalah suatu model pembelajaran yang mewujudkan kegiatan 

belajar mengajar yang berpusat pada siswa (student oriented). Sistem belajar 

dan bekerja dilakukan dalam kelompok-kelompok kecil yang berjumlah 4-5 

orang secara kolaboratif sehingga diharapkan dapat merangsang siswa lebih 

bergairah dalam belajar. 

 

2. Tujuan Model Cooperative Learning 

Model cooperative learning pada penerapannya memiliki tujuan-tujuan 

yang dikembangkan sesuai apa yang diharapkan oleh guru. Johnson dalam 

Trianto (2011: 59) menyatakan bahwa tujuan pokok model cooperative 

learning adalah memaksimalkan belajar siswa untuk peningkatan prestasi 

akademik dan pemahaman baik secara individu maupun secara kelompok. 

Siswa bekerja dalam suatu tim, maka dengan sendirinya dapat memperbaiki 

hubungan diantara para siswa dari berbagai latar belakang etnis dan 

kemampuan, mengembangkan keterampilan-keterampilan proses kelompok 

dan pemecahan masalah. 

Ibrahim dalam Isjoni (2007: 27) menjelaskan model cooperative 

learning dikembangkan untuk mencapai setidak-tidaknya ada tiga tujuan, 

yaitu: 

a. Hasil belajar akademik 

Dalam model cooperative learning meskipun mencakup beragam 

tujuan sosial, juga memperbaiki prestasi siswa atau tugas-tugas 

akademis penting lainnya. Disamping mengubah norma yang 

berhubungan dengan hasil belajar, model cooperative learning dapat 

memberi keuntungan, baik pada siswa kelompok bawah maupun 

kelompok atas yang bekerja bersama menyelesaikan tugas-tugas 

akademik. 
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b. Penerimaan terhadap perbedaan individu 

Tujuan lain model cooperative learning adalah penerimaan secara luas 

dari orang-orang yang berbeda berdasarkan ras, budaya, kelas sosial, 

kemampuan, dan ketidakmampuannya. 

c. Pengembangan keterampilan sosial 

Tujuan penting ketiga model cooperative learning adalah mengajarkan 

kepada siswa keterampilan bekerjasama dan kolaborasi. Keterampilan 

sosial penting dimiliki siswa, sebab saat ini banyak anak muda masih 

kurang dalam keterampilan sosial. 

 

Penjelasan di atas menunjukan bahwa penerapan model cooperative 

learning memiliki tujuan-tujuan yang diharapkan. Tujuan tersebut 

diantaranya meningkatkan hasil belajar akademik, penerimaan terhadap 

perbedaan individu dan pengembangan keterampilan sosial. 

 

3. Unsur-unsur Model Cooperative Learning 

Model cooperative learning mempunyai unsur-unsur penting yang 

terkandung di dalamnya. Johnson dalam Trianto (2011: 60) menyebutkan 

bahwa terdapat lima unsur penting dalam model cooperative learning yaitu: 

a. Pertama, saling ketergantungan yang bersifat positif antara siswa. 

Dalam cooperative learning siswa merasa bahwa mereka sedang 

bekerjasama untuk mencapai satu tujuan terikat satu sama lain. Seorang 

siswa tidak akan sukses kecuali semua anggota kelompoknya juga 

sukses. Siswa akan merasa bahwa dirinya merupakan bagian dari 

kelompok yang juga mempunyai andil terhadap suksesnya kelompok. 

b. Kedua, interaksi antara siswa yang semakin meningkat. Cooperative 

learning akan meningkatkan interaksi antara siswa. Hal ini, terjadi 

dalam hal seorang siswa akan membantu siswa lain untuk sukses 

sebagai anggota kelompok. Saling memberikan bantuan ini akan 

berlangsung secara alamiah karena kegagalan seseorang dalam 

kelompok memengaruhi suksesnya kelompok. Untuk mengatasi 

masalah ini, siswa yang membutuhkan bantuan akan mendapatkan dari 

teman sekelompoknya. Interaksi yang terjadi dalam belajar kooperatif 

adalah tukar menukar ide mengenai masalah yang sedang dipelajari 

bersama. 

c. Ketiga, tanggung jawab individual. Tanggung jawab individual dalam 

belajar kelompok dapat berupa tanggung jawab siswa dalam hal 

membantu siswa yang membutuhkan bantuan, dan siswa tidak dapat 
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hanya sekedar “membonceng” pada hasil kerja teman jawab siswa dan 

teman sekelompoknya. 

d. Keempat, keterampilan interpersonal dan kelompok kecil. Cooperative 

learning, selain dituntut untuk mempelajari materi yang diberikan 

seorang siswa dituntut untuk belajar bagaimana berinteraksi dengan 

siswa lain dalam kelompoknya. Bagaimana siswa bersikap sebagai 

anggota kelompok dan menyampaikan ide dalam kelompok akan 

menuntut keterampilan khusus. 

e. Kelima, proses kelompok. Cooperative learning tidak akan 

berlangsung tanpa proses kelompok. Proses kelompok terjadi jika 

anggota kelompok mendiskusikan bagaimana mereka akan mencapai 

tujuan dengan baik dan membuat hubungan kerja yang baik. 

Lungdren dalam Isjoni (2013: 16) menjelaskan unsur-unsur model 

cooperative learning adalah sebagai berikut. 

a. Para siswa harus memiliki persepsi bahwa mereka “tenggelam atau 

berenang bersama”. 

b. Para siswa harus memiliki tanggung jawab terhadap siswa atau peserta 

didik lain dalam kelompoknya, selain tanggung jawab terhadap diri 

sendiri dalam mempelajari materi yang dihadapi. 

c. Para siswa harus berpandangan bahwa mereka semua memiliki tujuan 

yang sama. 

d. Para siswa membagi tugas dan berbagi tanggung jawab di antara para 

anggota kelompok. 

e. Para siswa diberikan satu evaluasi atau penghargaan yang akan ikut 

berpengaruh terhadap evaluasi kelompok. 

f. Para siswa berbagi kepemimpinan sementara mereka memperoleh 

keterampilan bekerja sama selama belajar. 

g. Setiap siswa akan diminta mempertanggungjawabkan secara individual 

materi yang ditangani dalam kelompok. 

Uraian para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat unsur-unsur 

penting dalam model cooperative learning. Unsur-unsur tersebut yaitu saling 

ketergantungan yang bersifat positif, interaksi antara siswa, tanggung jawab 

individual, keterampilan interpersonal dan kelompok kecil, dan proses 

kelompok. 
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4. Macam-macam Model Cooperative Learning 

Model cooperative learning mempunyai beberapa tipe yang dapat di 

terapkan dalam proses pembelajaran. Suprijono (2015: 144) mejelaskan jenis-

jenis model cooperative learning diantaranya yaitu: a) Snowball Throwing, 

b) Examples Non Examples, c) Picture and Picture, d) Time Token, f) STAD 

dan lain-lain. Isjoni (2007: 50) mengemukakan dalam model cooperative 

learning terdapat beberapa variasi model yang dapat diterapkan, yaitu: a) 

Student Team Acievement Division, b) Jigsaw, c) Group Investigation, d) 

Group Resume, e) Time Token, f) Numbered Head Together (NHT) dan lain-

lain. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa terdapat banyak 

jenis atau tipe model cooperative learning. Setiap jenis model cooperative 

learning memiliki penerapan yang berbeda-beda. Pada penelitian ini akan 

digunakan model cooperative learning tipe time token. 

 

C. Model Cooperative Learning Tipe Time Token 

1. Pengertian Model Cooperative Learning Tipe Time Token 

Model cooperative learning tipe time token dikembangkan oleh 

Arends. Arends (2011: 384) menjelaskan tentang model time token yaitu  if 

the teacher has cooperative learning groups in which a few people dominate 

the conversation and a few are shy and never say anything, time tokens can 

help distribute participation more equitably. Ketika guru membentuk 

kelompok cooperative learning di mana beberapa orang mendominasi 

pembicaraan dan beberapa orang pemalu dan tidak pernah mengatakan apa-
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apa, time token dapat membantu mendistribusikan partisipasi yang lebih adil. 

Kurniasih (2015: 107) menyatakan bahwa model cooperative learning tipe 

time token salah satu contoh kecil dari penerapan pembelajaran yang 

demokratis di sekolah dengan menjadikan aktivitas siswa menjadi titik 

perhatian utama. Huda (2015: 239) menyatakan bahwa model cooperative 

learning tipe  time token digunakan untuk melatih dan mengembangkan 

keterampilan sosial agar siswa tidak mendominasi pembicaraan atau diam 

sama sekali. 

Beberapa pendapat ahli tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa 

cooperative learning tipe time token merupakan salah satu bentuk 

pembelajaran demokratis di mana siswa diberikan kesempatan yang sama 

untuk berbicara mengemukakan pendapatnya. Sehingga semua siswa aktif 

dalam pembelajaran serta bertujuan untuk mengembangkan keterampilan 

sosial siswa, keterampilan sosial ini dapat berupa berkomunikasi, 

menyatakan pendapat, dan belajar menghargai. 

 

2. Kelebihan dan Kekurangan Model Cooperative Learning Tipe Time 

Token 

 

Dalam penerapannya, model cooperative learning tipe time token 

memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Huda (2015: 241) model 

cooperative learning tipe time token memiliki beberapa kekurangan dan 

kelebihan sebagai berikut. 

a. Kelebihan cooperative learning tipe time token. 

1) Mendorong siswa untuk meningkatkan inisiatif dan partisipasi. 

2) Menghindari dominasi siswa yang pandai berbicara atau yang tidak 

berbicara sama sekali. 

3) Membantu siswa untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran. 
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4) Melatih siswa untuk mengungkapkan pendapat. 

5) Menumbuhkan kebiasaan pada siswa untuk saling mendengarkan, 

berbagi, memberikan masukan, dan memiliki sikap keterbukaan 

terhadap kritik. 

6) Mengajarkan siswa untuk menghargai pendapat orang lain. 

7) Mengajak siswa mencari solusi bersama terhadap permasalahan 

yang dihadapi. 

 

b. Kekurangan cooperative learning tipe time token. 

1) Hanya dapat digunakan dalam mata pelajaran tertentu saja. 

2) Tidak bisa digunakan pada kelas yang jumlah siswanya banyak. 

3) Memerlukan banyak waktu untuk persiapan. Dalam proses 

pembelajaran, karena semua siswa harus berbicara satu persatu 

sesuai jumlah kupon yang dimilikinya. 

4) Kecenderungan untuk sedikit menekan siswa yang pasif dan 

membiarkan siswa yang aktif tidak berpartisipasi lebih banyak di 

kelas. 

 

Kurniasih (2015: 107-108) menyatakan tentang kelebihan dan 

kekurangan model cooperative learning tipe time token yaitu: 

a. Kelebihan model cooperative learning tipe time token 

1) Mendorong siswa untuk meningkatkan inisiatif dan partisipasinya 

dalam proses pembelajaran. 

2) Siswa tidak mendominasi pembicaraan atau diam sama sekali. 

3) Siswa menjadi aktif dalam kegiatan pembelajaran ketika gilirannya 

telah tiba. 

4) Meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi. 

5) Guru dapat berperan untuk mengajak siswa mencari solusi bersama 

terhadap permasalahan yang ditemui. 

 

b. Kekurangan model cooperative learning tipe time token 

1) Tidak bisa digunakan pada kelas yang jumlah siswanya banyak. 

2) Memerlukan banyak waktu untuk persiapan dan dalam proses 

pembelajaran. 

3) Siswa yang aktif tidak bisa mendominasi dalam kegiatan 

pembelajaran. 

Penjelasan tersebut dapat  peneliti simpulkan bahwa model cooperative 

learning tipe time token memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun, 

kelebihan dan kekurangan tersebut hendaknya menjadi referensi untuk 

penekanan-penekanan terhadap hal-hal yang positif dan meminimalisir 

kekurangannya dalam pelaksanaan pembelajaran. 
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3. Langkah-langkah Model Cooperative Learning Tipe Time Token 

 

Setiap model pembelajaran memiliki langkah-langkah tersendiri dalam 

penerapannya. Huda (2015: 240) menjabarkan langkah-langkah dari model 

cooperative learning tipe time token ini sebagai berikut. 

1. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar . 

2. Guru mengkondisikan kelas untuk melaksanakan diskusi klasikal.  

3. Guru memberi tugas pada siswa.  

4. Guru memberi sejumlah kupon bicara dengan waktu ± 30 detik perkupon 

pada setiap siswa. 

5. Guru meminta siswa menyerahkan kupon terlebih dahulu sebelum bicara 

atau memberi komentar. Satu kupon untuk satu kesempatan bicara. Siswa 

dapat tampil lagi setelah bergiliran dengan siswa lainnya. Siswa yang telah 

habis kuponnya tidak boleh bicara lagi. Siswa yang masih memegang 

kupon harus berbicara sampai semua kuponnya habis. Demikian 

seterusnya hingga semua siswa berbicara. 

6. Guru memberi sejumlah nilai berdasarkan waktu yang digunakan tiap 

siswa dalam berbicara.  

 
Suprijono (2015: 152) menyatakan bahwa langkah-langkah dalam 

penerapan  model cooperative learning tipe time token yaitu: 

a. Kondisikan kelas untuk melaksanakan diskusi (cooperative 

learning/CL). 

b. Tiap siswa diberi kupon berbicara dengan waktu ± 30 detik. Tiap siswa 

diberi nilai sesuai waktu yang digunakan. 

c. Bila telah selesai bicara kupon yang dipegang siswa diserahkan. Setiap 

berbicara satu kupon. 

d. Siswa yang telah habis kuponnya tidak boleh berbicara lagi. Yang masih 

pegang kupon harus berbicara sampai kuponnya habis. 
 
Dari bebrapa pendapat para ahli di atas peneliti menggunakan langkah-

langkah model cooperative learning tipe time token yang dikemukakan oleh 

Huda dengan alasan langkah-langkahnya lebih jelas dan detail. Adapun 

langkah-langkah pembelajarannya sebagai berikut. 

1) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar. 

2) Guru mengkondisikan kelas untuk melaksanakan diskusi klasikal. 

3) Guru memberi tugas pada siswa. 
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4) Guru memberi sejumlah kupon bicara dengan waktu ± 30 detik perkupon 

pada setiap siswa. 

5) Guru meminta siswa menyerahkan kupon terlebih dahulu sebelum bicara 

atau memberi komentar. Satu kupon untuk satu kesempatan bicara. Siswa 

dapat tampil lagi setelah bergiliran dengan siswa lainnya. Siswa yang telah 

habis kuponnya tidak boleh bicara lagi. Siswa yang masih memegang 

kupon harus berbicara sampai semua kuponnya habis. Demikian 

seterusnya hingga semua siswa berbicara. 

6) Guru memberi sejumlah nilai berdasarkan waktu yang digunakan tiap 

siswa dalam berbicara.  

 

D. Belajar, Teori Belajar, Pembelajaran dan Hasil Belajar 

1. Pengertian Belajar 

Belajar merupakan suatu proses yang sangat diperlukan oleh setiap 

individu untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan agar 

menjadi individu yang berkualitas. Banyak teori yang mengkaji tentang 

belajar salah satunya menurut Burton dalam Hosnan (2014: 3) 

mendefinisikan bahwa belajar merupakan suatu perubahan tingkah laku pada 

diri individu berkat adanya interaksi antara individu dengan individu dan 

individu dengan lingkungannya sehingga mereka dapat berinteraksi dengan 

lingkungannya. 

Witherington dalam Thobroni (2015: 18) mendefinisikan belajar 

sebagai suatu perubahan di dalam kepribadian yang menyatakan diri sebagai 

suatu pola baru dari reaksi yang berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, 

kepandaian, atau pengertian. Gagne dalam Komalasari (2014: 2) 
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mendefinisikan belajar sebagai suatu proses perubahan tingkah laku yang 

meliputi perubahan kecendrungan manusia seperti sikap, minat, atau nilai dan 

perubahan kemampuannya yakni peningkatan kemampuan untuk melakukan 

berbagai jenis performance (kinerja). 

Beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa belajar adalah 

proses perubahan tingkah laku di dalam diri seseorang yang berupa 

kecakapan, sikap, kebiasaan, kepandaian serta peningkatan kemampuan 

untuk melakukan berbagai jenis kinerja setelah belajar terus menerus. 

 

2. Teori Belajar 

Teori belajar merupakan suatu konsep belajar yang bersifat teoritis dan 

telah teruji kebenarannya. Cahyo (2013: 20) mengemukakan bahwa teori 

belajar dapat diartikan sebagai konsep-konsep dan prinsip-prinsip belajar 

yang bersifat teoritis dan telah teruji kebenarannya. Teori belajar yang sering 

digunakan dalam pendidikan adalah teori behavioristik, kognitif, dan 

konstruktivistik. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing teori 

tersebut. 

a. Teori Belajar Behaviorisme 

Behaviorisme merupakan suatu studi yang mengkaji tentang 

prilaku manusia. Teori belajar behaviorisme memandang belajar 

sebagai perubahan tingkah laku hasil interaksi antara stimulus dan 

respon, yaitu proses manusia untuk memberikan respon tertentu 

berdasarkan stimulus yang datang dari luar. Torndike dalam Cahyo 

(2013: 27) menyatakan bahwa belajar merupakan peristiwa 
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terbentuknya asosiasi-asosiasi antara peristiwa-peristiwa yang disebut 

stimulus (S) dengan respon (R) yang diberikan atas stimulus tersebut. 

Hamalik (2011: 39) mengungkapkan bahwa  dalam teori 

bahaviorisme, belajar ditafsirkan sebagai latihan-latihan pembentukan 

hubungan antara stimulus dan respon. Dengan memberikan stimulus 

maka siswa akan merespon. Hubungan antara stimulus dan respon ini 

yang akan menimbulkan kebiasaan dalam belajar. 

b. Teori Belajar Kognitif 

Teori kognitif memandang tingkah laku dan kegiatan setiap orang 

dipengaruhi oleh tingkat perkembangan dan pemahaman atas dirinya 

sendiri dan lingkungannya. Seperti yang dikemukakan Winataputra 

(2008: 3.4) bahwa teori belajar kognitif menjelaskan bagaimana 

seseorang mencapai pemahaman atas dirinya dan lingkungannya lalu 

menafsirkan bahwa diri dan lingkungan psikologisnya merupakan 

faktor-faktor yang kait-mengait. 

Prinsip-prinsip dasar teori belajar kognitif dalam Winataputra 

(2008: 3.9) dapat dirumuskan sebagai berikut. 

1) Belajar merupakan peristiwa mental yang berhubungan dengan 

berpikir, perhatian, persepsi, pemecahan masalah, dan kesadaran. 

2) Sehubungan dengan pembelajaran, teori belajar perilaku dan 

kognitif pada akhirnya sepakat bahwa guru harus memperhatikan 

perilaku siswa yang tampak, seperti penyelesaian tugas rumah, hasil 

tes, di samping itu juga harus memperhatikan faktor manusia dan 

lingkungan psikologisnya. 

3) Ahli kognitif percaya bahwa kemampuan berpikir setiap orang tidak 

sama dan tidak tetap dari waktu ke waktu. 

 

 



22 
 

c. Teori Belajar Konstruktivisme 

Teori belajar konstruktivisme memandang belajar sebagai proses 

membangun dan mengembangkan pengetahuan melalui kegiatan 

pengaitan pengetahuan yang dimiliki dengan pengalaman yang didapat 

saat belajar. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Cahyo (2013: 34) 

bahwa belajar menurut konstruktivistik adalah suatu proses 

mengasimilasi dan mengaitkan pengalaman atau pelajaran yang 

dipelajari dengan pengertian yang sudah dimilikinya, sehingga 

pengetahuannya dapat dikembangkan. 

Hakikat pembelajaran konstruktivistik, sebagaimana 

diungkapkan oleh Brooks J.G. & Brooks M.G. dalam Cahyo (2013: 30) 

bahwa pengetahuan adalah non-objektif, bersifat temporer, selalu 

berubah, dan tidak menentu. Belajar dilihat sebagai penyusunan 

pengetahuan dari pengalaman konkret, aktivitas kolaboratif, dan 

refleksi serta interpretasi. 

Penjelasan teori-teori di atas, diketahui bahwa pandangan tentang 

belajar terus berubah dari waktu ke waktu. Teori yang sesuai dengan 

model cooperative learning tipe time token berdasarkan penjelasan di 

atas adalah teori kontruktivistik. Teori belajar kontruktivistik menuntut 

siswa untuk dapat membangun pengetahuannya sendiri dan guru 

sebagai fasilitator. Guru bertugas memberikan pengetahuan yang 

dibutuhkan siswa sekaligus membangun pengetahuannya dari proses 

pembelajaran yang dilaksanakan. 
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3. Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah, mengajar 

dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan 

siswa (Sagala, 2013: 61). Kimble dan Garmezy dalam Thobroni (2015: 17) 

mendefinisikan pembelajaran sebagai suatu perubahan prilaku yang relatif 

tetap dan merupakan hasil praktik yang diulang-ulang. Cahyo (2013: 18) 

mengungkapkan bahwa pembelajaran adalah usaha sadar guru untuk 

membantu siswa didik agar dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya dan 

minatnya. 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa 

pembelajaran adalah suatu interaksi yang dilakukan oleh guru sebagai 

pengajar dan siswa sebagai yang diajar yang dilakukan untuk mengarahkan 

siswa untuk belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya sehingga 

menghasilkan suatu perubahan prilaku kepada siswa yang diajar. 

 

4. Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan hasil akhir dari proses belajar individu selama 

masa belajarnya. Suprijono dalam Thobroni (2015: 20) menjelaskan hasil 

belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-

sikap, apresiasi, dan keterampilan. Rusmono (2012: 10) menyatakan hasil 

belajar adalah perubahan perilaku individu yang meliputi ranah kognitif, 

afektif, dan psikomotor. Perubahan perilaku tersebut diperoleh setelah siswa 

menyelesaikan program pembelajarannya melalui interaksi dengan berbagai 

sumber belajar dan lingkungan belajar. 
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Kunandar (2009: 276) mengungkapkan  bahwa hasil belajar merupakan 

hasil yang diperoleh siswa setelah mengikuti suatu materi tertentu dari mata 

pelajaran yang berupa data kuantitatif maupun data kualitatif. Untuk melihat 

hasil belajar dilakukan suatu penilaian terhadap siswa yang bertujuan untuk 

mengetahui apakah siswa telah menguasai suatu materi atau belum. 

Pengukuran hasil belajar pada penelitian ini menggunakan teknik tes berupa 

soal-soal tes hasil belajar yang harus dikerjakan oleh siswa yang akan 

menghasilkan data kuantitatif berupa angka-angka.  

Bloom dalam Sudjana (2010: 22) secara garis besar mengklasifikasikan 

hasil belajar menjadi 3 ranah, yakni ranah kognitif, ranah afektif dan ranah 

psikomotor. 

a. Ranah kognitif 

Ranah kognitif adalah ranah yang berkaitan dengan 

pengembangan pengetahuan. Kunandar (2014: 165) mengemukakan 

bahwa ranah kompetensi kognitif merupakan hasil belajar yang 

menunjukkan pencapaian atau penguasaan peserta didik dalam aspek 

pengetahuan. Selanjutnya Poerwanti, dkk. (2008: 1.22) mendefinisikan 

ranah kognitif sebagai ranah yang menekankan pada pengembangan 

kemampuan dan keterampilan intelektual. Dalam ranah kognitif terdiri 

dari enam aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, 

analisis, sintesis, dan evaluasi. Kedua aspek pertama disebut kognitif 

tingkat rendah dan keempat aspek berikutnya termasuk kognitif tingkat 

tinggi. 
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b. Ranah afektif 

Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan pengembangan 

perasaan, sikap atau prilaku dan emosi. Kunandar (2014: 104) 

mengemukakan bahwa ranah afektif berhubungan dengan minat dan 

sikap siswa yang dapat berbentuk tanggung jawab, kerja sama, disiplin, 

percaya diri, jujur, menghargai pendapat orang lain, dan kemampuan 

mengendalikan diri. Poerwanti, dkk. (2008: 1.22) mengemukakan 

bahwa ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan 

pengembangan perasaan, sikap dan emosi. 

c. Ranah psikomotor 

Ranah psikomotor sebagai ranah yang berkaitan dengan kegiatan-

kegiatan atau keterampilan motorik siswa. Kunandar (2014: 255) 

mengemukakan bahwa ranah psikomotor adalah ranah yang berkaitan 

dengan keterampilan (skill) atau kemampuan bertindak setelah 

seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Selanjutnya 

Poerwanti, dkk. (2008: 1.22) mendefinisikan ranah psikomotor sebagai 

ranah yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan atau keterampilan 

motorik siswa. 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas, dapat 

disimpulkan  bahwa hasil belajar  adalah  hasil interaksi dari tindak 

kegiatan pembelajaran yang diikuti meliputi setiap aspek baik aspek 

kognitif, afektif maupun psikomotor. Pengukuran hasil belajar pada 

ranah kognitif dengan indikator pengetahuan, pemahaman, penerapan, 

analisis, dan sintesis. Pengukuran pada ranah afektif dengan indikator 
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sikap bertanggung jawab, percaya diri, dan disiplin. Sedangkan 

pengukuran pada ranah psikomotor dilihat melalui aspek gerakan 

refleks, keterampilan gerakan dasar, kemampuan perseptual, 

keharmonisan atau ketepatan, gerakan keterampilan kompleks, dan 

gerakan ekspresif dan interpretatif. 

 

E. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

1. Pengertian IPS 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan suatu bidang ilmu yang 

mengkaji tentang fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat. Sapriya, 

dkk. (2007: 1) hakikat Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah sebuah program 

pendidikan yang mengintegrasikan secara interdisiplin konsep-konsep ilmu-

ilmu sosial dan humaniora untuk tujuan pendidikan kewarganegaraan. 

Jarolimek dalam Susanto (2014: 141) menyatakan bahwa pada 

dasarnya pendidikan IPS berhubungan erat dengan pengetahuan, 

keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang memungkinkan siswa berperan serta 

dalam kelompok masyarakat dimana ia tinggal. Shermin dalam Sapriya, dkk.  

(2007: 12) menjelaskan IPS merupakan ilmu yang didasarkan untuk tujuan 

pendidikan yang berisikan aspek-aspek ilmu sejarah, ekonomi, politik, 

sosiologi, antropologi, psikologi, geografi, filsafah yang dipilih untuk tujuan 

pembelajaran sekolah dan perguruan tinggi. 

Berdasarkan teori di atas dapat diambil kesimpulan bahwa materi kajian 

IPS merupakan pengetahuan yang berasal dari disiplin ilmu-ilmu sosial yang 

berisikan aspek-aspek ilmu sejarah, ekonomi, politik, sosiologi, antropologi, 



27 
 

psikologi, geografi dan filsafah yang bertujuan memberikan pengetahuan, 

keterampilan, sikap, dan nilai-nilai sebagai upaya pembentukan warga negara 

yang baik (good citizen). 

 

2. Karakteristik IPS 

Mata pelajaran IPS yang mengkaji tentang kehidupan sosial masyarakat 

memiliki karakteristik dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan. 

Supriatna dkk. (2007: 6) mengemukakan bahwa karakteristik dari pendidikan 

IPS adalah pada upayanya untuk mengembangkan kompetensi sebagai warga 

negara yang baik. Warga negara yang baik berarti yang dapat menjaga 

keharmonisan hubungan di antara masyarakat sehingga terjalin persatuan dan 

keutuhan bangsa. 

Trianto (2011: 174-175) mengemukakan beberapa karakteristik dari 

mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) sebagai berikut. 

a. Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan gabungan dari unsur-unsur 

geografi, sejarah, ekonomi, hukum, politik, kewarganegaraan, 

sosiologi, bahkan juga bidang humaniora, pendidikan dan agama. 

b. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar IPS berasal dari struktur 

keilmuan geografi, sejarah, ekonomi dan sosiologi yang dikemas 

sedemikian rupa sehingga menjadi pokok bahasan atau topik (tema) 

tertentu. 

c. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar IPS juga menyangkut 

berbagai masalah sosial yang dirumuskan dengan pendekatan 

interdisipliner dan multidisipliner. 

d. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar menyangkut peristiwa dan 

perubahan kehidupan masyarakat dengan prinsip sebab akibat, 

kewilayahan, adaptasi dan pengelolaan lingkungan, struktur, proses dan 

masalah sosial serta upaya-upaya perjuangan hidup agar survice seperti 

pemenuhan kebutuhan, kekuasaan, keadilan dan jaminan keamanan. 
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Kosasih dalam Sapriya, dkk. (2007: 8) karakteristik dan sifat utama dari 

pembelajaran IPS yaitu: 

a. IPS berusaha mempertautkan teori ilmu dengan fakta atau sebaliknya 

(menelaah fakta dari segi ilmu). 

b. Penelaahan dan pembahasan IPS tidak hanya dari satu bidang disiplin 

ilmu saja, melainkan bersifat komprehensif (meluas/dari berbagai ilmu 

sosial dan lainnya, sehingga berbagai konsep ilmu secara terintegrasi 

terpadu) digunakan untuk menelaah satu masalah/tema/topik. 

c. Mengutamakan peran aktif siswa melalui proses belajar inquiri agar 

siswa mampu mengembangkan berpikir kriris, rasional dan analitis. 

d. Program pembelajaran disusun dengan meningkatkan atau 

menghubungkan bahan-bahan dari berbagai disiplin ilmu sosial dan 

lainnya dengan kehidupan nyata di masyarakat, pengalaman, 

permasalahan, kebutuhan dan memproyeksikannya kepada kehidupan 

di masa depan baik dari lingkungan fisik/alam maupun budayanya. 

e. IPS dihadapkan secara konsep dan kehidupan sosial yang sangat labil 

(mudah berubah), sehingga titik berat pembelajaran adalah terjadinya 

proses internalisasi secara mantap dan aktif pada diri siswa agar siswa 

memiliki kebiasaan dan kemahiran untuk menelaah permasalahan 

kehidupan nyata pada masyarakatnya. 

f. IPS mengutamakan hal-hal, arti dan penghayatan hubungan 

antarmanusia yang bersifat manusiawi. 

g. Pembelajaran tidak hanya mengutamakan pengetahuan semata, juga 

nilai dan keterampilannya. 

h. Berusaha untuk memuaskan setiap siswa yang berbeda melalui program 

maupun pembelajarannya dalam arti memperhatikan minat siswa dan 

masalah-masalah kemasyarakatan yang dekat dengan kehidupannya. 

i. Dalam pengembangan program pembelajaran senantiasa melaksanakan 

prinsip-prinsip, karakteristik (sifat dasar) dan pendekatan-pendekatan 

yang menjadi ciri IPS itu sendiri. 

 

Penjelasan dari para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa karakteristik 

IPS merupakan pengkajian tentang kehidupan sosial masyarakat dalam 

psoses pembelajaran baik di lingkungan maupun di masyarakat.  IPS selalu 

berkembang dengan tingkat perkembangan masyarakat, menelaah fakta serta 

mengutamakan peran aktif siswa melalui proses belajar agar siswa mampu 

mengembangkan berpikir kriris, rasional dan analitis. 
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3. Tujuan Pembelajaran IPS 

Setiap pembelajaran memiliki tujuan yang akan dicapai, dengan adanya 

tujuan pembelajaran dapat dijadikan sebagai arah untuk mencapai tujuan 

yang diharapkan dalam proses belajar mengajar. Supriatna, dkk (2007: 5) 

menjelaskan tujuan pembelajaran IPS dapat dikelompokkan ke dalam tiga 

kategori, yaitu pengembangan kemampuan intelektual siswa, pengembangan 

kemampuan dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat dan 

bangsa, serta pengembangan diri siswa sebagai pribadi. 

Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi menyatakan 

bahwa mata pelajaran IPS bertujuan agar siswa mempunyai kemampuan 

sebagai berikut. 

a. Mengenal konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan 

lingkungannya. 

b. Memiliki kemampuan dasar untuk berfikir logis dan kritis, rasa ingin 

tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan 

sehari-hari (sosial). 

c. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan. 

d. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi 

dalam masyarakat yang majemuk, ditingkat lokal, nasional, global. 

Sapriya, dkk. (2007: 13) tujuan IPS adalah mengembangkan siswa 

untuk menjadi warga negara yang memiliki pengetahuan, nilai, sikap, dan 

keterampilan yang memadai untuk berperan serta dalam kehidupan 

demokrasi di mana konten mata pelajarannya digali berdasarkan sejarah dan 

ilmu sosial, serta banyak hal termasuk humaniora dan sains. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan 

bahwa pembelajaran IPS bertujuan untuk mendidik dan membekali siswa 

agar dapat mengembangkan kemampuan dari segi pengetahuan, sikap 
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maupun keterampilan sebagai bekal dalam menjalani kehidupan sehari-hari 

dan bermasyarakat. Selain itu, siswa juga diharapkan memiliki kemampuan 

dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, memecahkan 

masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial, serta memiliki kesadaran 

dan kepedulian terhadap masyarakat atau lingkungannya. 

 

4. Pembelajaran IPS di SD 

Secara umum pembelajaran IPS di SD bertujuan untuk 

mengembangkan kemampuan siswa baik secara intelektual maupun 

kepribadian. Susanto (2014: 138) hakikat IPS di sekolah dasar memberikan 

pengetahuan dasar dan keterampilan sebagai media pelatihan bagi siswa 

sebagai warga negara sedini mungkin. Karena pada dasarnya pendidikan IPS 

tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan semata, melainkan berorientasi 

pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, sikap, dan kecakapan-

kecakapan dasar siswa yang berpijak pada kenyataan kehidupan sosial 

masyarakat sehari-hari. 

Banks dalam Sapriya, dkk (2007: 4) IPS di sekolah penekannya pada 

aspek pengembangan berpikir siswa sebagai bagian dari masyarakat dalam 

berperan serta memecahkan masalah. Untuk itu, dapat dimaknai bahwa kajian 

IPS di sekolah adalah sebagai program pendidikan selalu terkait dengan 

masalah pendekatan, metodelogi, penilaian di dalam kerangka proses 

pendidikan di sekolah. 

Pengertian pembelajaran IPS SD di atas dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran IPS SD bertujuan untuk memberikan pengetahuan dasar, 
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menjadikan siswa sebagai warga negara yang baik serta suatu upaya 

menerapkan teori, konsep, dan prinsip ilmu sosial untuk menelaah 

pengalaman, peristiwa, gejala, dan masalah sosial yang secara nyata terjadi di 

masyarakat. 

 

F. Kinerja Guru 

Guru yang profesional merupakan faktor penentu dalam mewujudkan  

pendidikan yang berkualitas. Untuk dapat menjadi guru yang profesional, guru 

harus dapat mengaktualisasikan dirinya untuk meningkatkan kinerjanya. 

Sehingga dapat mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Sulistyorini dalam 

Saondi (2012: 20) mengemukakan bahwa kinerja adalah tingkat keberhasilan 

seseorang atau kelompok orang dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya serta kemampuan untuk mencapai tujuan dan standar yang telah 

ditetapkan. Rusman (2011: 50) menyatakan kinerja adalah performance atau 

unjuk kerja yang dapat diartikan prestasi kerja atau pelaksanaan kerja atau hasil 

unjuk kerja. 

Disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan pasal 28 ayat 3 menyebutkan bahwa kompetensi 

sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta 

pendidikan anak usia dini meliputi: 1) kompetensi pedagogik, 2) kompetensi 

kepribadian, 3) kompetensi profesional, dan 4) kompetensi sosial. Salah satu 

cara yang dilakukan untuk mengukur kualitas pembelajaran yang dilaksanakan, 

guru akan dinilai menggunakan instrumen penilaian kinerja guru (IPKG). 

Dimana dalam penilaian kinerja guru ini berhubungan dengan kualitas guru 
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dalam menjalankan tugasnya seperti bekerja dengan siswa secara individual, 

persiapan dan perencanaan pembelajaran, melibatkan siswa dalam berbagai 

pengalaman belajar. 

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja guru pada 

dasarnya merupakan kinerja atau unjuk kerja yang dilakukan oleh guru dalam 

melaksanakan tugasnya sebagai pendidik, dan kualitas guru akan sangat 

menentukan kualitas hasil pendidikan. Untuk mencapai kinerja guru yang baik 

guru harus memiliki empat kompetensi guru, yaitu pedagogik, kepribadian, 

profesional, dan sosial. 

 

G. Penelitian yang Relevan 

Peneliti berpendapat bahwa pembelajaran menggunakan model 

cooperative learning  tipe time token dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Pendapat peneliti ini, diperkuat dengan adanya hasil beberapa penelitian 

tindakan kelas berikut ini. 

1. Diyah Umamah (2012) dalam skripsinya yang berjudul “Upaya Peningkatan 

Keaktifan dan Hasil Belajar IPS Melalui Metode Time Token Siswa Kelas 

VIIB SMP Negeri 3 Pakem Sleman”. Menunjukan bahwa penerapan model 

cooperative learning  tipe time token dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Hal ini terlihat dari ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus I sebanyak 5 

siswa (13,89%), meningkat pada siklus II sebanyak 18 siswa (51,42%), dan 

meningkat lagi pada siklus III sebanyak 26 siswa (72,22%). 

2. Ana Ivar Iriyanti (2012) dalam skripsinya yang berjudul “Penerapan Metode 

Pembelajaran Time Token Arend Pada Siswa Kelas VIII A SMPN 1 

Prambanan Dalam Upaya Meningkatkan Keaktifan Siswa dan Hasil Belajar 
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Pendidikan Kewarganegaraan”. Menunjukan bahwa penerapan model 

cooperative learning  tipe time token dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Pada Siklus I rata-rata yang diperoleh 72,08 naik menjadi rata-rata 81,94 pada 

Siklus II. Dari rata-rata tersebut dapat diketahui terjadi peningkatan rata-rata 

9,86 dari siklus I ke siklus II. 

 

H. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir digunakan untuk membantu peneliti memusatkan 

hubungan antar variabel yang telah dipilih dalam penelitiannya. Sugiyono (2012: 

91) mengemukakan bahwa kerangka pikir merupakan model konseptual tentang 

bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi 

sebagai masalah yang penting. 

Kerangka pikir dalam penelitian ini didasari dari kondisi awal, tindakan 

dan kondisi akhir. Keberhasilan dalam suatu pembelajaran diindikasikan dengan 

beberapa hal diantaranya dilihat dari hasil belajar siswa. Berdasarkan 

pengamatan yang peneliti lakukan, diperoleh data bahwa hasil belajar siswa 

masih rendah khususnya pada mata pelajaran IPS. Hal ini disebabkan oleh 

beberapa hal diantaranya (1) pembelajaran cenderung berpusat pada guru 

(teacher centred), (2) guru dominan menggunakan metode ceramah dalam 

proses pembelajaran sehingga kurang menarik perhatian siswa, (3) guru belum 

maksimal dalam menggunakan variasi model pembelajaran, (4) penyampaian 

materi ajar masih terpaku pada buku pelajaran yang digunakan, sehingga 

pembelajaran hanya terfokus sesuai dengan prosedur yang tertulis dalam buku 

pelajaran. 
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Berdasarkan permasalahan khususnya rendahnya hasil belajar siswa maka 

perlu dilakukan suatu perbaikan dalam proses pembelajaran agar hasil belajar 

siswa dapat meningkat. Upaya  yang dapat dilakukan diantaranya dengan 

melakukan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan yang dapat memicu 

siswa untuk aktif mengikuti pembelajaran. Sehingga diharapkan hasil belajar 

siswa dapat meningkat. Hal ini dapat dilakukan dengan mengubah model 

pembelajaran yang dapat menciptakan suasana yang dapat mendukung 

pengoptimalan pemahaman siswa. 

Peneliti tertarik untuk menggunakan model cooperative learning tipe time 

token. Model ini dirasa tepat terhadap permasalahan yang peneliti temui dari 

hasil pengamatan yang telah dilakukan. Dalam penerapan model ini guru 

menggunakan tiket berbicara yang dibagikan kepada siswa, dimana siswa 

diminta untuk aktif berbicara dan tidak ada siswa yang diam atau pasif sehingga 

seluruh siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan 

kemampuannya. 
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Penjelasan tersebut dapat digambarkan dalam bagan kerangka berpikir 

sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir 

 

I. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis penelitian tindakan 

kelas sebagai berikut “Apabila dalam pembelajaran menggunakan Model 

Cooperative Learning Tipe Time Token dengan langkah-langkah yang tepat, 

maka hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 1 Purwodadi dapat meningkat”. 

Hasil belajar siswa rendah. 

Menggunakan model cooperative 

learning tipe time token dengan 

langkah sebagai berikut. 

1. Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran atau kompetensi 

dasar. 

2. Guru mengkondisikan kelas 

untuk melaksanakan diskusi 

klasikal. 

3. Guru memberi tugas pada 

siswa. 

4. Guru memberi sejumlah 

kupon bicara dengan waktu ± 

30 detik perkupon pada setiap 

siswa. 
5. Guru meminta siswa 

menyerahkan kupon terlebih 

dahulu sebelum bicara atau 

memberi komentar. 

6. Guru memberi sejumlah nilai 

berdasarkan waktu yang 

digunakan tiap siswa dalam 

berbicara. 
 

 

 

 

 
Peningkatan Hasil Belajar 

Kondisi Awal 

Tindakan 

Kondisi Akhir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) yang dikenal dengan Classroom Action Research. Aqib 

(2010: 3) mengemukakan bahwa penelitian tindakan kelas adalah penelitian 

yang dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan 

untuk memperbaiki kinerjanya sehingga hasil belajar siswa meningkat. 

Sependapat dengan hal tersebut Arikunto (2013: 130) mendefinisikan penelitian 

tindakan kelas sebagai suatu pengamatan terhadap kegiatan yang sengaja 

dimunculkan dalam sebuah kelas dengan tujuan untuk memperbaiki mutu 

praktik pembelajaran. 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan melalui proses pengkajian 

berdaur (siklus), yang terdiri dari 4 tahap  sebagaimana dikemukakan oleh Kurt 

Lewin dalam Kunandar (2009: 42) bahwa penelitian tindakan kelas  adalah suatu 

rangkaian yang terdiri dari empat tahap, yaitu perencanaan (planning), 

pelaksanaan (acting), pengamatan (observing), dan refleksi (reflecting).  
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       Siklus penelitian tindakan kelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 3.1 Alur siklus penelitian tindakan kelas 

     (Sumber: Modifikasi Arikunto, 2013: 137) 

 

B. Setting Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian tindakan kelas ini adalah 1 orang guru dan siswa 

kelas IV SD Negeri 1 Purwodadi dengan jumlah 18 siswa yang terdiri dari 8 

laki-laki dan 10 perempuan. 

 

2. Tempat Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas IV SD Negeri 1 

Purwodadi, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah. 

 

Pelaksanaan 
Siklus I 

Pengamatan 

Refleksi 

Perencanaan 

Siklus II Refleksi 

Pengamatan 

Pelaksanaan 

Perencanaan 

Selesai 
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3. Waktu Penelitian 

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun 

pelajaran 2015/2016 selama 5 bulan, terhitung dari bulan Desember 2015 

sampai dengan bulan April 2016 dimulai dari perencanaan hingga pelaporan. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik non tes dan tes. 

1. Teknik Non Tes 

Teknik non tes yang dimaksud dalam penelitian ini adalah observasi. 

Hal-hal yang diukur dengan menggunakan teknik nontes yaitu kinerja guru, 

hasil belajar afektif siswa, dan hasil belajar psikomotor siswa. 

2. Teknik Tes 

Teknik tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa bentuk 

soal. Hasil tes ini diperoleh data kuantitatif yang kemudian digunakan untuk 

dapat mengukur hasil belajar siswa. 

 

D. Alat Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan beberapa alat pengumpul data, antara lain: 

1. Lembar observasi  

Lembar observasi digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan 

data yang berkenaan dengan kinerja guru, hasil belajar afektif, dan 

psikomotor selama pembelajaran berlangsung. 

 



39 
 

a. Lembar observasi kinerja guru 

Lembar observasi kinerja guru atau Intrumen Penilaian Kinerja 

Guru (IPKG ) digunakan untuk memperoleh data tentang kemampuan 

guru dalam melaksanakan praktik mengajar. 

Tabel 3.1 Instrumen Penilaian Kinerja Guru 

Aspek yang Diamati  Skor 

Kegiatan Awal  

Apersepsi dan Motivasi  

1 Mengondisikan ruangan kelas, menyiapkan alat peraga 

yang akan digunakan dan memeriksa kesiapan siswa. 
 1 2 3 4 5 

2 Mengaitkan materi pembelajaran sekarang dengan 

pengalaman siswa atau pembelajaran sebelumnya. 
 1 2 3 4 5 

3 
Mengajukan pertanyaan kepada siswa tentang materi 

pelajaran. 
 1 2 3 4 5 

4 
Mendemonstrasikan sesuatu yang terkait dengan materi 

pembelajaran. 
 1 2 3 4 5 

Penyampaian Kompetensi dan Rencana Kegiatan  

1 Menyampaikan kemampuan yang akan dicapai siswa.  1 2 3 4 5 

2 

Menyampaikan rencana kegiatan dalam kerja 

kelompok dan mewajibkan siswa dalam pengajuan soal 

dan menjawab soal. 

 1 2 3 4 5 

Kegiatan Inti  

Model Cooperative Learning Tipe Time Token  

1 
Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai. 
 1 2 3 4 5 

2 
Guru mengkondisikan siswa untuk melakukan diskusi 

secara klasikal. 
 1 2 3 4 5 

3 Guru memberikan tugas kepada setiap kelompok.  1 2 3 4 5 

4 

Masing-masing siswa dibagikan kupon untuk berbicara 

dengan jumlah yang sama yang setiap kuponnya 

memiliki nilai waktu ± 30 detik untuk berbicara. 
 1 2 3 4 5 

5 

Dalam kegiatan diskusi setiap siswa yang akan 

berbicara memberikan kupon untuk berbicara yang ia 

miliki kepada guru. 
 1 2 3 4 5 

6 
Guru memberikan sejumlah nilai berdasarkan waktu 

yang digunakan tiap siswa dalam berbicara. 
 1 2 3 4 5 

Penerapan Strategi Pembelajaran yang Mendidik  

1 Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi 

yang akan dicapai. 
 1 2 3 4 5 

2 
Menfasilitasi kegiatan yang memuat komponen, 

eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi. 
 1 2 3 4 5 

3 Melaksanakan pembelajaran secara runtut.  1 2 3 4 5 



40 
 

Aspek yang Diamati  Skor 

4 Menguasai kelas.  1 2 3 4 5 

5 Melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual.  1 2 3 4 5 

6 
Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan 

tumbuhnya kebiasaan positif (nurturant effect). 
 1 2 3 4 5 

7 

Melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan 

model Time Token sesuai dengan alokasi waktu yang 

direncanakan dengan langkah-langkah yang tepat. 

 1 2 3 4 5 

Penggunaan Bahasa yang Benar dan Tepat dalam 

Pembelajaran 
 

1 
Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar 

secara jelas dan lancar 
 1 2 3 4 5 

2 Menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar.  1 2 3 4 5 

Penutup Pembelajaran   

1 
Melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan 

melibatkan siswa. 
1 2 3 4 5 

2 Memberikan tes lisan atau tulisan. 1 2 3 4 5 

3 Mengumpulkan hasil kerja sebagai bahan portofolio. 1 2 3 4 5 

4 
Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan  

kegiatan berikutnya dan tugas  pengayaan. 
1 2 3 4 5 

Skor total kinerja guru  

Skor maksimal  

Nilai kinerja guru  

Kategori guru  

(Modifikasi dari Andayani, 2009: 73) 

 

 

Tabel 3.2 Rubrik penilaian kinerja guru 

 

Nilai 

Angka 

Nilai 

Mutu 

Kriteria 

5 
Sangat 

Baik 

Aspek yang diamati: dilaksanakan sangat baik oleh 

guru, guru melakukannya dengan sempurna dan guru 

terlihat profisional. 

4 Baik 

Aspek yang diamati: dilaksanakan baik oleh guru, 

guru melakukannya dengan satu atau dua kesalahan 

dan guru tampak menguasai. 

3 
Cukup 

Baik 

Aspek yang diamati: dilaksanakan guru oleh dengan 

cukup baik, guru melakukannya dengan tiga 

kesalahan, dan guru tampak cukup menguasai. 

2 Kurang 

Aspek yang diamati: dilaksanakan guru oleh, guru 

melakukannya dengan banyak kesalahan, dan guru 

tampak kurang menguasai. 

1 
Sangat 

Kurang 

Aspek yang diamati: tidak dilaksanakan oleh guru. 
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b. Lembar observasi hasil belajar afektif  

Lembar observasi hasil belajar afektif digunakan untuk 

mengumpulkan data mengenai sikap siswa dalam diskusi kelompok. 

Adapun aspek-aspek yang diamati disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 3.3 Rubrik penilaian afektif 

No 
Sikap yang 

dinilai 
Indikator yang diamati 

1 Kerja sama 

dalam 

kelompok 

a. Berpartisipasi dalam diskusi kelompok. 

b. Memberi kesempatan teman lain untuk 

menyampaikan pendapat. 

c. Tetap berada dalam kelompoknya selama diskusi 

berlangsung. 

d. Tidak egois dan saling membantu. 

2 Kesopanan 

dalam 

menyampaikan 

pendapat 

a. Menyampaikan pendapat dengan bahasa  bahasa 

yang halus dan sopan. 

b. Menyampaikan pendapat dengan suara yang jelas. 

c. Menyampaikan pendapat dengan tidak marah-

marah. 

d. Menyampaikan pendapat dengan tidak memaksa. 

3 

 

 

 

 

 

Menghargai 

pendapat 

yang 

disampaikan 

teman lain  

a. Menyimak pendapat yang disampaikan oleh teman 

lain. 

b. Tidak memotong pembicaraan teman lain. 

c. Mau menerima pendapat teman lain. 

d. Bertoleransi dengan perbedaan pendapat yang 

terjadi. 

        (Sumber: Adaptasi dari Kunandar, 2014: 130) 

 

Skor 5 = Jika keempat indikator yang diamati terlihat 

Skor 4 = Jika ketiga indikator yang diamati terlihat 

Skor 3 = Jika ada 2 indikator yang diamati terlihat 

Skor 2 = Jika ada 1 indikator yang diamati terlihat 

Skor 1 = Jika tidak ada indikator terlihat 
 

c. Lembar observasi hasil belajar psikomotor  

Alat pengumpul data psikomotor dalam penelitian ini 

menggunakan lembar observasi psikomotor. Aspek: (1) meniru, (2) 

melakukan dengan prosedur, (3) melakukan dengan baik dan tepat, (4) 

Melakukan tindakan secara alami. Setiap aspek akan diberi skor  

rentang 1-5 dengan kriteria sebagai berikut.  
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Tabel 3.4 Rubrik penilaian psikomotor 

Nilai 

Angka 
Nilai Mutu Indikator 

5 Sangat Baik 
Dilaksanakan dengan sangat baik oleh siswa, 

siswa melakukannya dengan kesadaran sendiri 

4 Baik 
Dilaksanakan dengan baik oleh siswa, siswa 

melakukannya dengan pengarahan guru 

3 Cukup 
Dilaksanakan dengan cukup baik oleh siswa, 

siswa melakukannya dengan sedikit kesalahan 

2 Kurang 
Dilaksanakan dengan kurang baik oleh siswa, 

siswa melakukannya dengan banyak kesalahan 

1 
Sangat 

Kurang 
Tidak dilaksanakan oleh siswa 

 

2. Soal tes 

Soal tes hasil belajar digunakan untuk mengumpulkan data berupa 

nilai-nilai siswa guna mengetahui peningkatan hasil belajar kognitif siswa. 

Soal tes ini diberikan kepada siswa di akhir setiap siklus. Untuk mengetahui 

validitas tes, peneliti membuat kisi-kisi soal sebagai pedoman dalam 

membuat soal tanpa melakukan uji soal sebelum pelaksanaan tes. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

data kualitatif dan kuantitatif. 

1. Analisis Data Kualitatif 

Analisis data kualitatif digunakan untuk menganalisis data penilaian 

kinerja guru, penilaian afektif siswa, dan penilaian psikomotor siswa. 

a. Nilai kinerja guru  

Nilai kinerja guru akan diolah menggunakan rumus sebagai 

berikut. 
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Keterangan : 

N      = Nilai yang dicari atau diharapkan 

R      = Jumlah skor yang diperoleh 

SM   = Jumlah skor maksimum 

100   = Bilangan tetap 

(Sumber: Purwanto, 2012: 112) 

 

 

Nilai yang diperoleh selanjutnya akan dikategorikan dalam 

kategori kinerja guru sebagai berikut. 

Tabel 3.5 Kategori kinerja guru 

 

No Rentang Nilai Kategori 

1 80-100 Sangat Baik 

2 60-79 Baik 

3 40-59 Cukup 

4 20-39 Kurang 

5 0-19 Sangat Rendah 

(Sumber: Modifikasi dari Supardi, 2015: 133) 

 

b. Nilai hasil belajar afektif siswa  

Nilai hasil belajar afektif siswa akan diolah menggunakan rumus 

sebagai berikut. 

 
 

Keterangan: 

N      = Nilai yang dicari atau diharapkan 

R      = Jumlah skor yang diperoleh 

SM   = Jumlah skor maksimum 

100   = Bilangan tetap 

(Sumber: Purwanto, 2012: 112) 
 

Nilai yang diperoleh akan dikategorikan dalam kategori nilai 

hasil belajar afektif siswa sebagai berikut. 

 

N =
R

SM
× 100 

N =
R

SM
× 100 
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Tabel 3.6 Kategori nilai hasil belajar afektif 

No Rentang Nilai Kategori 

1 80-100 Sangat Baik 

2 60-79 Baik 

3 40-59 Cukup 

4 20-39 Kurang 

5 0-19 Sangat Rendah 

(Sumber: Modifikasi dari Supardi, 2015: 133) 

Rata-rata hasil belajar afektif siswa akan dihitung menggunakan 

rumus sebagai berikut. 

   

 

Keterangan: 

X   : Rata-rata hitung 

N   : Banyaknya siswa 

Xi  : Nilai siswa  

(Sumber: Aqib, dkk., 2010: 40) 

Presentase hasil belajar afektif siswa secara klasikal akan diolah 

menggunakan rumus sebagai berikut. 

  P =
∑ Siswa yang tuntas belajar 

∑ Siswa
×  100 %  

(Sumber: Aqib, dkk., 2010: 41) 

 

Tabel 3.7 Kriteria persentase hasil belajar afektif secara klasikal 

 

No Tingkat Keberhasilan   Keterangan 

1. ≥ 80% Sangat Baik 

2. 60-79% Baik 

3. 40-59% Cukup 

4. 20-39%  Kurang 

5. < 20% Sangat Kurang 

       (Sumber: Modifikasi dari Supardi, 2015: 133) 

 

 

X =
∑Xi

N
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c. Nilai hasil belajar psikomotor siswa 

Nilai hasil belajar psikomotor siswa akan diolah menggunakan 

rumus sebagai berikut. 

 

 

Keterangan: 

N      = Nilai yang dicari atau diharapkan 

R      = Jumlah skor yang diperoleh 

SM   = Jumlah skor maksimum 

100   = Bilangan tetap 

(Sumber: Purwanto, 2012: 112) 

 

 

Nilai tersebut akan dikategorikan dalam kategori nilai hasil 

belajar psikomotor siswa sebagai berikut. 

Tabel 3.8 Kategori nilai hasil belajar psikomotor 

No Rentang Nilai Kategori 

1 80-100 Sangat Terampil 

2 60-79 Terampil 

3 40-59 Cukup 

4 20-39 Kurang Terampil 

5 0-19 Sangat Kurang Terampil 

       (Sumber: Modifikasi dari Supardi, 2015: 133) 

Rata-rata hasil belajar psikomotor siswa akan dihitung 

menggunakan rumus sebagai berikut. 

   

 

 

Keterangan: 

X   : Rata-rata hitung 

N   : Banyaknya siswa 

Xi  : Nilai siswa  

(Sumber: Aqib, dkk., 2010: 40) 

N =
R

SM
× 100 

X =
∑Xi

N
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Persentase hasil belajar psikomotor siswa secara klasikal akan 

diolah menggunakan rumus sebagai berikut. 

   P =
∑ Siswa yang tuntas belajar 

∑ Siswa
×  100 %          

(Sumber: Aqib, dkk., 2010: 41) 

Tabel 3.9 Kriteria persentase hasil belajar psikomotor secara  

klasikal  

 

No Tingkat Keberhasilan Keterangan 

1. ≥ 80% Sangat Terampil 

2. 60-79% Terampil 

3. 40-59% Cukup 

4. 20-39%  Kurang 

5. < 20% Sangat Kurang Terampil 

  (Sumber: Modifikasi dari Supardi, 2015: 133) 

2. Analisis Data Kuantitatif 

Analisis data kuantitatif digunakan untuk menganalisis data penilaian 

hasil belajar kognitif siswa. Nilai hasil belajar kognitif siswa akan diolah 

menggunakan rumus sebagai berikut. 

 

 

 Keterangan: 

 N      = Nilai yang dicapai atau diharapkan 

 R      = Jumlah skor yang diperoleh 

 SM   = Jumlah skor maksimum  

 100   = Bilangan tetap 

 (Sumber: Purwanto, 2012: 112) 

 

 Tabel 3.10 Kategori nilai hasil belajar kognitif 

No Rentang Nilai Kategori 

1 80-100 Sangat Baik 

2 60-79 Baik 

3 40-59 Cukup 

4 20-39 Rendah 

5 0-19 Sangat Rendah 

  (Sumber: Modifikasi dari Supardi, 2015: 133) 

N =
R

SM
× 100 
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Rata-rata hasil belajar kognitif siswa akan dihitung menggunakan 

rumus sebagai berikut. 

   

 

 

Keterangan: 

X   : Rata-rata hitung 

N   : Banyaknya siswa 

Xi  : Nilai siswa  

(Sumber: Aqib, dkk., 2010: 40) 

 

Untuk menghitung persentase ketuntasan belajar siswa secara klasikal, 

akan digunakan rumus sebagai berikut. 

 

 

(Sumber: Aqib, dkk., 2010: 41) 

Tabel 3.11 Kriteria persentase hasil belajar kognitif secara klasikal 

 

No Tingkat Keberhasilan Keterangan 

1. ≥ 80% Sangat Tinggi 

2. 60-79% Tinggi 

3. 40-59% Sedang 

4. 20-39%  Rendah 

5. < 20% Sangat Rendah 

    (Sumber: Modifikasi dari Supardi, 2015: 133) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X =
∑Xi

N
 

P =
∑ Siswa yang tuntas belajar 

∑ Siswa
×  100 % 
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F. Prosedur Penelitian 

Siklus I 

1. Perencanaan 

Pada tahap ini guru membuat perencanaan untuk mencapai 

pembelajaran yang diinginkan dengan menerapkan model cooperative 

learning tipe time token. Berikut adalah langkah-langkah perencanaannya. 

a. Menetapkan materi yang akan dilaksanakan. Materi pokok yang diajarkan, 

yaitu ”Koperasi dan Kesejahteraan Rakyat” dengan fokus materi 

“Pengertian, Tujuan, dan Sifat-sifat Koperasi”. 

b. Menganalisis Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD). 

c. Menyiapkan perangkat pembelajaran yang akan diterapkan di kelas 

sebagai tindakan pada siklus I, yaitu pemetaan SK/KD, silabus, RPP, 

media, dan instrumen tes. 

d. Menyiapkan lembar observasi untuk melihat aktivitas siswa saat 

pembelajaran dengan menerapkan menerapkan model cooperative 

learning tipe time token, serta pedoman untuk melihat kinerja guru. 

 

2. Pelaksanaan 

a. Kegiatan Pendahuluan 

1) Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam, kemudian 

membimbing berdoa. 

2) Guru mempersiapkan siswa untuk memulai pembelajaran. 

3) Guru menyampaikan apersepsi. 
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b. Kegiatan Inti 

1) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

2) Siswa dikondisikan untuk melakukan diskusi secara klasikal. 

3) Guru memberikan tugas kepada setiap kelompok. 

4) Guru memberi sejumlah kupon untuk bicara dengan waktu ± 30 detik 

perkupon pada setiap siswa. 

5) Setiap siswa yang akan berbicara dalam kegiatan diskusi memberikan 

kupon yang ia miliki. 

6) Guru memberikan sejumlah nilai berdasarkan waktu yang digunakan 

tiap siswa dalam berbicara. 

7) Guru memberi tanggapan terhadap jawaban peserta didik. 

8) Siswa mengerjakan tes secara individu pada pertemuan kedua disetiap 

siklus, yang dikerjakan dan dikumpulkan pada saat itu juga untuk 

mengukur hasil belajar dan tingkat penguasaan siswa terhadap materi 

yang telah disampaikan. 

c. Kegiatan Penutup 

1) Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan materi pembelajaran 

yang telah disampaikan. 

2) Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya hal yang belum 

dimengerti. 

3) Guru memberi motivasi dan pesan moral. 

4) Guru memberikan tindak lanjut berupa pemberian tugas rumah. 

5) Guru membimbing doa dan mengucapkan salam. 
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3. Observasi 

Kegiatan observasi dilakukan oleh observer bersamaan dengan proses 

pelaksanaan pembelajaran, menggunakan lembar observasi. Hal-hal yang 

diamati yaitu sikap siswa dalam diskusi kelompok, keterampilan siswa dalam 

mempresentasikan hasil diskusi kelompok, dan kinerja guru. Observasi juga 

dilakukan untuk melihat kekurangan dan kelebihan yang terjadi selama 

proses pembelajaran.  

 

4. Refleksi 

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, baik dari observasi maupun 

hasil tes siswa. Kegiatan yang dilakukan pada tahap refleksi dengan 

menganalisis kelemahan dan kelebihan yaitu dengan cara sebagai berikut. 

a. Menganalisis kinerja guru, untuk mengetahui sejauh mana guru 

melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana yang telah dibuat. 

b. Menganalisis hasil belajar siswa dari segi afektif, kognitif dan psikomotor, 

untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa. 

c. Refleksi dilakukan dengan melihat kelebihan dan kelemahan pada saat 

proses pembelajaran berlangsung. Kelebihan yang ditemukan akan 

dipertahankan dan kelemahan yang ada untuk bahan perbaikan pada siklus 

selanjutnya.  
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Siklus II 

Siklus II dilakukan setelah merefleksi kegiatan siklus I. Siklus II dilakukan 

dalam usaha peningkatan hasil belajar siswa yang diharapkan lebih baik dari 

siklus I. Adapun langkah-langkah pada siklus II yaitu perencanaan, pelaksanaan, 

observasi, refleksi. Materi pokok yang diajarkan yaitu ”Koperasi dan 

Kesejahteraan Rakyat” dengan fokus materi “Macam-macam Koperasi dan 

Pentingnya Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan”. 

 

G. Indikator Keberhasilan 

Penelitian dengan menggunakan model cooperative learning tipe time 

token  dalam pembelajaran IPS ini dikatakan berhasil apabila hasil belajar siswa 

yang sudah memenuhi KKM yaitu 60 mencapai 75% dari jumlah siswa pada 

kelas yang diteliti. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan pada 

siswa kelas IV SD Negeri 1 Purwodadi, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut. 

Penerapan model cooperative learning tipe time token pada pembelajaran 

IPS dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil belajar tersebut didapatkan 

dari penggabungan tiga aspek yaitu kognitif, afektif dan psikomotor. Hasil 

belajar pada siklus I adalah sebesar 62,56 dengan persentase ketuntasan sebesar 

61,11% dan secara klasikal berada pada kategori “Tinggi”. Kemudian, pada 

siklus II hasil belajar siswa adalah sebesar 70,47 dengan persentase ketuntasan 

sebesar 83,33% dan secara klasikal berada pada kategori “Sangat Tinggi”. 

Terjadi peningkatan hasil belajar siswa dari siklus I ke siklus II sebesar 7,91 

dan peningkatan persentase ketuntasan sebesar 22,22%. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, peneliti 

memberikan saran-saran dalam menerapkan model cooperative learning tipe 

time token sebagai berikut. 
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1. Siswa 

Siswa diharapkan dapat berpartipasi aktif dalam pembelajaran, 

sehingga dapat memahami materi pembelajaran dengan baik. Selain itu, 

siswa juga harus mengerjakan dengan baik tugas yang diberikan, baik tugas 

individu maupun kelompok. 

2. Guru 

Guru diharapkan dapat terus melaksanakan serta memperbaiki 

kekurangan-kekurangan dalam penerapan metode pembelajaran yang sudah 

dilaksanakan. Guru juga diharapkan dapat mengembangkan penggunaan 

model cooperative learning tipe time token  ini pada mata pelajaran lain. 

3. Sekolah 

Sekolah sebaiknya memantau dan lebih memberikan dukungan serta 

fasilitas bagi guru untuk dapat melaksanakan perbaikan pembelajaran, demi 

mutu pendidikan yang lebih baik di sekolah. 

4. Peneliti berikutnya 

Diharapkan peneliti berikutnya dapat mengembangkan dan 

melaksanakan perbaikan pembelajaran dengan menerapkan model 

pembelajaran serupa pada kelas yang lainnya.  

5. Keilmuan Ke-PGSD-an 

Penelitian ini dilakukan melalui penerapan model cooperative 

learning tipe time token. Diharapkan dengan penggunaan model ini dapat 

meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di bidang ke-SD-an. 
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