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ABSTRAK

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN COOPERATIVE LEARNING
TIME TOKEN ARENDS UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN

KOMUNIKASI DAN HASIL BELAJAR KOGNITIF SISWA
PADA MATA PELAJARAN IPS DI SMP

ISLAM TERPADU BINA INSANI
KOTA METRO

Oleh

LISA RETNO SARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan komunikasi dan hasil
belajar kognitif siswa dengan menggunakan model pembelajaran cooperative time
token Arends. Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Kegiatan penelitian
ini dilaksanakan sebanyak tiga siklus, tiap siklus terdiri dari tahap perencanaan,
tindakan, observasi, dan refleksi, yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas
pembelajaran. Subjek penelitian adalah seluruh siswa di kelas VII A SMP Islam
Terpadu Bina Insani Kota Metro Tahun Ajaran 2015/2016 sebanyak 24 siswa.
Alat pengumpulan data menggunakan lembar pengamatan kemampuan
komunikasi, dan tes hasil belajar yang berupa soal pilihan jamak sebanyak 20
soal. Data dari hasil observasi dan tes formatif di setiap siklus menjadi dasar atau
bahan perbaikan pada siklus berikutnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:
terdapat peningkatan kemampuan komunikasi dan hasil belajar kognitif siswa
disetiap siklus setelah penggunaan model cooperative time token Arends dalam
pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial.

Kata Kunci : Kemampuan Komunikasi, Hasil Belajar Kognitif, Cooperative Time
Token Arends.



ABSTRACT

THE APPLICATION OF COOPERATIVE LEARNING TOKEN ARENDS
MODEL TO IMPROVE STUDENTS’ COMMUNICATIVE SKILL AND

AND STUDENTS’ COGNITIVE ACHIEVEMENT
AT THE ISLAMIC JUNIOR HIGH SCHOOL

BINA INSANI IN METRO CITY

BY
LISA RETNO SARI

This study aims to improve students’ communication skills and cognitive learning
outcomes using the cooperative learning time token Arends model. This study is a
classroom action research that was conducted into three cycles, each cycle consits
of planning, action, observation, and reflection, which aims to improve the quality
of learning. The subjects were twenty four students at the seventh grades A of a
Islamic Junior High School Bina Insani, Metro City in the academic year of
2015/2016. The method used in this study is a lecture, discussion, question and
answer and a teamwork. Data collection of this research  are observation sheets
for assessing students’ communication skills, and the achievement test in the form
of multiple choice that consists of 20 questions. The gained data from the
observation and formative test in each cycle were used as the basic consideration
and sources for improving the next cycle. The results showed that there is an
improvement of  students’ communication skills and cognitive learning outcomes
in each cycle after implementing a cooperative learning time token Arends model
in the subject of Social Sciences.

Keywords: Cognitive Learning Outcomes, Communication skills, Cooperative
Time Token Arends
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada masa mendatang, pendidikan Indonesia akan menghadapi beberapa

tantangan dan perubahan yang menuntut perubahan paradigma pendidikan

tradisional yang selama ini diterapkan oleh guru di Indonesia. Siswa pada saat ini

harus terbiasa mencari informasi sendiri, mampu mengidentifikasi dan

merumuskan masalah, mampu bekerja efektif dalam kelompok dan membangun

jaringan, serta memiliki kreativitas yang tinggi (Sani, 2014: 9). Oleh sebab itu,

siswa harus dibekali dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang memadai

untuk menghadapi tantangan tersebut. Selanjutnya, pendidikan tidak hanya

mencakup pengembangan intelektualitas, tetapi ditekankan pada proses

pembinaan kepribadian anak didik secara keseluruhan sehingga menjadi dewasa

(Sagala, 2012: 3). Oleh karena itu, tujuan akhir dari proses pendidikan untuk

menciptakan manusia yang memiliki ilmu pengetahuan dan memiliki nilai-nilai

keimanan serta ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Salah satu komponen penting dari pendidikan adalah proses belajar mengajar di

sekolah. Pada kegiatan belajar dan mengajar ditemukan dua subjek yaitu guru dan

siswa. Mengajar bagi seorang guru bukanlah sekedar menyampaikan pengetahuan

kepada siswa tetapi guru dapat memotivasi kepada siswa agar suasana

pembelajaran tetap menyenangkan. Hal ini akan berhasil apabila antara guru dan
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siswa dapat bekerja sama. Menurut Mahpudz (2012: 5) guru berperan aktif

sebagai fasilitator yang membantu memudahkan siswa dalam pembelajaran dan

siswapun dapat mengembangkan pemahaman pengetahuan dan keterampilan

sehingga siswa mampu belajar mandiri.

Keberhasilan siswa di sekolah merupakan harapan bagi setiap orang tua,

pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Keberhasilan pendidikan  siswa

sangat diharapkan mengingat siswa merupakan generasi yang akan meneruskan

pembangunan bangsa di masa yang akan datang. Proses pendidikan yang di

laksanakan di sekolah pada intinya adalah pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.

Melalui proses kegiatan belajar mengajar siswa diharapkan dapat memperoleh

prestasi yang setinggi-tingginya sesuai dengan tingkat kemampuannya.

Social Studies ataupun IPS adalah program pembelajaran yang bertujuan untuk

membantu dan melatih anak didik, agar mampu memiliki kemampuan untuk

mengenal dan menganalisis satu persoalan dari berbagai sudut pandang

(Supardan, 2015 : 17). Adanya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki

peserta didik sebelum dan saat proses pembelajaran berlangsung memungkinkan

peserta didik siap dan memahami pembelajaran dengan maksimal, maka perlu

berbagai usaha sadar untuk mengatur dan mengendalikan lingkungan belajar

sedemikian rupa dengan daya dan dana seminimal mungkin. Atas dasar itu mutu

sumber daya manusia makin meningkat.

Pada umumnya pendidikan berlangsung secara berencana di dalam kelas secara

tatap muka (face to face). Karena kelompoknya relatif kecil, meskipun

komunikasi antar siswa dalam ruang kelas itu termasuk komunikasi kelompok,
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guru bisa sewaktu-waktu mengubahnya menjadi komunikasi antar personal.

Terjadilah komunikasi dua arah atau dialog dimana siswa menjadi komunikator

demikian pula guru. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Cangara (2011: 3) bahwa

komunikasi tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia, baik sebagai

individu maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, dengan kata lain, terjadinya

komunikasi dua arah atau lebih ialah apabila para siswa bersikap responsif,

mengajukan pertanyaan ketika diminta atau tidak diminta, sehingga proses

pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Jika siswa pasif saja, dalam arti kata

hanya mendengarkan tanpa ada keinginan untuk mengekspresikan suatu pendapat,

maka meskipun komunikasi itu bersifat tatap muka, tetap saja berlangsung satu

arah. Hal tersebut masih sering terjadi dalam proses pembelajaran IPS di Kelas

VII A SMP Islam Terpadu Bina Insani Kota Metro.

Menurut Arends (2008: 29), tujuan dalam pembelajaran kooperatif Time Token

Arends digunakan untuk melatih dan mengembangkan keterampilan sosial

terutama keterampilan berkomunikasi agar siswa tidak mendominasi pembicaraan

atau diam sama sekali dimana siswa dituntut aktif dan berpartisipasi, dengan

adanya kupon dan batas waktu yang ditentukan agar dapat mengembangkan

inisiatifnya dalam proses pembelajaran. Sehingga pembelajaran dapat berjalan

lebih aktif, dan tidak hanya berfokus pada guru.

Penelitian tesis yang telah diteliti oleh Jayasinga (2015) yang berjudul

implementasi model cooperative learning time token arends untuk meningkatkan

keterampilan komunikasi dan kerjasama siswa di SMK Negeri 1 Metro

menunjukkan bahwa penggunaan model cooperative time token Arends dapat
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meningkatkan kemampuan keterampilan komunikasi dan kerjasama siswa kelas

XII Pemasaran 3 di SMK Negeri 1 Metro. Dengan penggunaan model

pembelajaran time token Arends ini diharapkan selain dapat memberikan solusi

dari permasalahan kemampuan komunikasi dalam pembelajaran IPS yang terdapat

di SMP Islam Terpadu Bina Insani, juga dapat meningkatkan hasil belajar kognitif

siswa.

SMP Islam Terpadu Bina Insani salah satu sekolah swasta mempunyai siswa

dengan kemampuan yang bervariatif, sehingga kemampuan dalam menerima

pembelajaran juga menunjukkan hasil yang bervariatif juga. Khususnya di kelas

VII A yang berjumlah 27 siswa perempuan. Hal tersebut dapat dilihat dari data

hasil belajar mata pelajaran IPS kelas VII A SMP Islam Terpadu Bina Insani Kota

Metro yang memiliki standar Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk mata

pelajaran IPS adalah 70 yang bersumber dari dokumen 1 KTSP SMP Islam

Terpadu Bina Insani Tahun Ajaran 2014/2015, maka dapat dilihat dari hasil ujian

semester ganjil dari semua indikator belajar siswa kelas VII A SMP Islam

Terpadu Bina Insani Kota Metro masih rendah, karena 33% nilai siswa di bawah

nilai KKM tersebut. Adapun data nilai hasil ujian semester ganjil mata pelajara

IPS kelas VII A seperti pada Tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1. Tes Ujian Semester Mata Pelajaran IPS di Kelas VII A
Berdasarkan Nilai Ganjil Tahun Pelajaran 2014/2015

Sumber: Dokumentasi guru IPS Kelas VII A SMP Islam Terpadu
Bina Insani Tahun 2015

No
Interval Nilai

KKM
Frekuensi

(n)
Presentase

(%)
Keterangan

1 ≥ 70 18 67,00 Tuntas
2 < 70 9 33,00 Tidak Tuntas

Jumlah 27 100,00
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Berdasarkan Tabel 1.1, diketahui bahwa dari 27 siswa sejumlah 18 siswa atau

67% sudah tuntas KKM dan 9 siswa atau 33% masih belum memenuhi standar

nilai KKM. Hal tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar siswa kelas VII A

masih rendah.

Selanjutnya, berdasarkan hasil pengamatan tanggal 26 Maret 2015 dan

pengalaman belajar siswa pada kelas VII A SMP Islam Terpadu Bina Insani Kota

Metro dapat dilihat rendahnya hasil belajar ini berkaitan dengan model

pembelajaran yang dilakukan yaitu masih dominan menggunakan pembelajaran

konvensional yang terkadang kurang sesuai dengan kondisi materi pembelajaran

yang disampaikan sehingga siswa cenderung pasif dalam proses pembelajaran.

Harapannya, dengan model pembelajaran yang kooperatif dan dengan

menggunakan media pembelajaran yang mendukung proses pembelajaran IPS

sehingga lebih aktif dalam bertanya atau mengungkapkan pendapatnya, dan dapat

meningkatkan hasil belajar siswa.

Adapun hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor dari siswa itu

sendiri, faktor dari guru, faktor dari fasilitas dan sumber belajar yang tersedia

disekolah dan faktor lingkungan. Faktor dari siswa diantaranya yaitu, siswa dalam

proses pembelajaran sebagian besar pasif dan tidak mau bertanya jika tidak

ditunjuk, faktor ini diduga karena siswa kurang percaya diri, malu dan tidak

berani mengungkapkan pendapatnya. Siswa sulit bersikap terbuka kepada orang

lain, karena masih ada sikap individualisme. Siswa tidak dapat

mengkomunikasikan pikiran dan perasaannya secara tepat dan jelas, misalnya

mengungkapkan pendapatnya ketika diberikan kesempatan bertanya atau pun
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menanggapi suatu materi yang di pelajari bersama dalam proses pembelajaran,

faktor ini diduga karena siswa tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh

orang lain dalam diskusi kelas Selanjutnya, siswa hanya bisa mengemukakan ide-

ide secara tertulis tetapi sulit untuk mengungkapkan ide-ide secara lisan, oleh

karena itu siswa lebih dominan mendengarkan dan mencatat saja, faktor ini

diduga karena siswa terbiasa untuk belajar dengan fokus pada diri sendiri

sehingga kurang antusias dalam keaktifan pembelajaran IPS. Siswa sering jenuh

ketika belajar IPS, faktor ini diduga karena siswa selalu menganggap materi

pelajaran IPS adalah materi pelajaran yang memiliki banyak konsep dan sulit

untuk difahami.

Faktor yang ke dua adalah dari guru. Diantarnya yaitu, guru dalam melakukan

pembelajaran IPS lebih dominan menggunakan metode ceramah yang monoton

(teacher center), faktor ini disebabkan karena guru terlalu berfokus pada materi

yang harus tersampaikan pada tiap pertemuan dan belum banyak mengetahui

model pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan keaktifan proses

pembelajaran IPS. Padahal, dengan kemampuan guru untuk meningkatkan

kemampuan siswa sehingga lebih aktif dalam bertanya atau pun menjawab

pertanyaan pada pembelajaran IPS sangat mendukung keberhasilah hasil belajar

siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat Tasrif (2008: 17), bertanya dalam

pembelajaran dipandang sebagai kegiatan guru untuk mendorong, membimbing,

dan menilai kemampuan siswanya. Bertanya tidak hanya dilakukan oleh guru,

siswa juga diharapkan untuk bertanya jika menemukan kesulitan dalam

pembelajaran. Siswa diharapkan tidak enggan untuk bertanya dengan guru dan
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siswa lain jika menemukan kesulitan dalam mempelajari suatu materi atau dalam

menjawab soal. Sehingga proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik.

Selanjutnya Tasrif (2008: 18), juga mengemukakan bahwa guru disarankan selalu

melaksanakan pembelajaran dalam bentuk kelompok-kelompok belajar. Siswa

dibagi kedalam kelompok-kelompok belajar yang anggotanya heterogen.

Pembelajaran dengan kelompok-kelompok kecil dapat membantu siswa untuk

lebih mandiri dalam memecahkan permasalahan dalam pembelajaran dan bisa

meningkatkan kemampuan komunikasi siswa dengan terbiasa saling bertanya dan

menjawab pertanyaan dalam pembelajaran.

Faktor selanjutnya adalah dari fasilitas dan sumber belajar yang tersedia

disekolah. Diantaranya yaitu, fasilitas dan sumber belajar di SMP Islam Terpadu

Bina Insani  masih kurang, seperti penyediaan LCD proyektor yang masih kurang

tidak sebanding dengan keterbutuhan setiap kelas yang ingin menggunakan LCD

dalam proses pembelajarannya. Kemudian, belum tersedianya ruang

perpusatakaan khusus untuk sarana belajar siswa. Selanjutnya, media dan sumber

belajar yang sering digunakan dalam pembelajaran IPS antara lain adalah buku

cetak yang diberikan dari sekolah dan dari media internet. Dalam proses

pembelajaran menggunakan kedua media pembelajaran tersebut, ternyata kurang

mengoptimalkan potensi siswa untuk lebih komunikatif dan memahami materi

pembelajaran. Oleh karena itu, keterbatasan guru dalam menggunakan media

pembelajaran menyebabkan proses pembelajaran kurang maksimal khususnya

dalam komunikasi belajar siswa yang berdampak pada hasil belajar siswa.
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Untuk mengatasi permasalahan yang ada di SMP Islam Terpadu Bina Insani Kota

Metro khususnya dikelas VII A maka diperlukan solusi yang tepat. Pihak yang

sangat berperan dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah guru. Salah satu

solusi yang dilakukan guru untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan

menggunakan model pembelajaran inovatif yang dapat meningkatkan kemampuan

komunikasi dalam pembelajaran. Model pembelajaran yang inovatif harus sesuai

dengan perkembangan kognitif, afektif dan psikomotor siswa untuk meningkatkan

kemampuan siswa dalam komunikasi dan akan berdampak pula pada peningkatan

hasil belajarnya.

Penggunaan model pembelajaran Cooperative Learning Time Token Arends

dalam proses pembelajaran diharapkan bagi peserta didik termotivasi dengan baik

dan dapat meningkatkan hasil belajar yang maksimal khususnya dalam

pembelajaran IPS yang memiliki banyak konsep. Sehingga siswa dituntut untuk

menyampaikan ide, gagasan, pendapat atau apapun yang ingin diungkapkan. Bagi

siswa yang aktif, kesempatan untuk berkomunikasi dimanfaatkan dengan cepat

dan aktif. Sedang bagi siswa yang kurang aktif, mereka termotivasi dengan

kesempatan bicara yang menjadi tanggung jawab mereka, serta termotivasi

dengan siswa yang aktif lainnya.

Selanjutnya, siswa juga diharapkan dapat memaksimalkan kemampuan

mendengarkan dengan baik yaitu dengan menghargai teman ketika sedang

berbicara dan merespon pendapatnya, dapat menuliskan ide-ide dan hasil diskusi

dalam bentuk tulisan dengan bahasa yang luas dan jelas, serta mampu membaca

dengan baik dari sumber yang disediakan untuk meningkatkan pemahaman siswa
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terhadap materi. Sebagai dampaknya, model pembelajaran Cooperative Learning

Time Token Arends ini memotivasi siswa untuk meningkatkan kemampuan

berkomunikasi.

Penerapan model pembelajaran Cooperative Learning Time Token Arends ini

dilakukan dengan menggunakan media LKS, dan lingkungan sekitar. Media ini

digunakan untuk membantu guru dalam proses belajar mengajar, mendekati

situasi dengan keadaan yang sesungguhnya, dan proses belajar mengajar akan

lebih komunikatif dan menarik. Dengan model pembelajaran ini, siswa dapat lebih

mudah menganalisis materi pembelajaran dan membangun pengetahuan-

pengetahuannya dengan lebih komunikatif karena model pembelajaran

Cooperative Learning Time Token Arends juga merupakan pembelajaran dalam

bentuk diskusi kelompok.

Siswa dapat belajar dan bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil secara

koloboratif, komunikatif, dan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di

depan kelompok lainnya dan guru atau siswa dapat mendiskusikan secara

langsung dengan saling mengungkapkan pertanyaan dan pernyataannya sesuai

dengan proses pembelajaran yang telah dilalui dengan pengarahan guru agar

proses pembelajaran tetap berjalan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi, apa

yang disampaikan oleh guru bukan hanya sekedar narasi ceramah saja tetapi siswa

dapat mengetahui fakta-fakta yang terjadi dari suatu pembelajaran dengan

pemikiran yang lebih kritis dan lebih komunikatif karena siswa diberikan

kesempatan untuk belajar lebih mandiri dan lebih bertanggung jawab atas

pembelajaran IPS yang berlangsung. Sehingga, diakhir materi pembelajaran yang



10

dilakukan, harapannya dapat meningkatkan hasil belajar kognitif siswa karena

siswa diduga sudah lebih memahami materi pembelajaran karena ikut aktif dalam

proses pembelajaran IPS.

Ruang lingkup IPS dalam penelitian tindakan ini adalah IPS sebagai penelitian

(social studies as reflective inquiry). Hal ini dikarenakan adanya penekanan

bagaimana guru memberikan motivasi kepada siswa supaya dapat berfikir secara

logis dan ilmiah untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan atau

masalah-masalah yang diajukan dan ditemukan dalam proses pembelajaran IPS.

Pembelajaran IPS harus membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan

membuat keputusan-keputusan yang bersifat reflektif dan komunikatif sehingga

siswa dapat memecahkan masalah-masalah pribadi dan memberikan partisipasi

dalam kegiatan-kegiatan sosial. Kemampuan yang baik dalam membuat

keputusan yang bersifat reflektif dan komunikatif ini dapat dipelajari secara

individual maupun secara berkelompok dengan cara rajin berlatih. Selanjutnya,

ruang lingkup IPS sebagai pengembangan individu (Social Sudies as personal

development of the individual). Hal ini diketahui dari tujuan utama dari IPS adalah

mengembangkan potensi siswa secara maksimal, yaitu berupa potensi

pengetahuan, fisik, sosial dan emosinya. Siswa yang potensinya tersalurkan secara

tepat dan baik akan memiliki kepercayaan diri yan tinggi sehingga dapat aktif

dalam proses pembelajaran IPS.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang

“Penerapan Model Pembelajaran Cooperative Learning Time Token Arends

Untuk Meningkatkan Kemampuan Komunikasi dan Hasil Belajar Kognitif Siswa
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pada mata pelajaran IPS kelas VII A di SMP Islam Terpadu Bina Insani Kota

Metro.”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, masalah utama dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Hasil belajar masih rendah, hal ini terlihat dari dokumen guru IPS SMP Islam

Terpadu pada ujian akhir semester ganjil tahun ajaran 2014/2015 yang

mencapai KKM adalah 67 % atau 18 siswa dari 27 Siswa Kelas VII A SMP

Islam Terpadu Bina Insani Kota Metro.

2. Siswa kurang aktif dalam bertanya dalam proses pembelajaran IPS. Karena

siswa sulit mengkomunikasikan apa yang kurang difahami dalam bentuk

verbal.

3. Siswa kurang aktif menjawab pertanyaan yang diajukan oleh teman sebaya

dalam diskusi kelompok. Hal ini karena sebagian besar siswa kurang

memiliki rasa tanggung jawab kepada diri sendiri dan kelompok untuk

memahami materi pembelajaran.

4. Siswa kurang aktif menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Guru Bidang

Studi IPS dalam proses pembelajaran. Hal ini karena siswa merasa takut salah

dan sulit mengkomunikasikannya dalam bahasa verbal.

5. Siswa kurang fokus dalam mendengarkan ketika siswa atau guru sedang

berbicara.

6. Siswa masih sering mengandalkan siswa lainnya untuk menuliskan ide-ide

pemikirannya dalam diskusi kelompok.
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7. Siswa kurang tertarik membaca dari sumber buku yang disediakan tentang

materi yang dipelajari.

8. Guru kurang memahami penggunaan dalam melaksanakan pembelajaran

dengan menggunakan model pembelajaran yang mendukung proses

pembelajaran.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut maka dapat dirumuskan rumusan masalah

sebagai berikut.

1. Apakah penerapan model pembelajaran Cooperative Learning Time Token

Arends dapat meningkatkan kemampuan komunikasi siswa pada mata

pelajaran IPS kelas VII A di SMP Islam Terpadu Bina Insani Kota Metro

Tahun Pelajaran 2015/2016?

2. Apakah penerapan model pembelajaran Cooperative Learning Time Token

Arends dapat meningkatkan hasil belajar kognitif siswa pada mata pelajaran

IPS kelas VII A di SMP Islam Terpadu Bina Insani Kota Metro Tahun

Pelajaran 2015/2016?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui penggunaan model pembelajaran Cooperative Learning

Time Token Arends dapat meningkatkan kemampuan komunikasi siswa

pada mata pelajaran IPS kelas VII A di SMP Islam Terpadu Bina Insani

Kota Metro Tahun Pelajaran 2015/2016.

2. Untuk mengetahui penggunaan model pembelajaran Cooperative Learning

Time Token Arends dapat meningkatkan hasil belajar kogitif siswa pada
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mata pelajaran IPS kelas VII A di SMP Islam Terpadu Bina Insani Kota

Metro Tahun Pelajaran 2015/2016.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi Siswa

Diterapkannya model pembelajaran Cooperative Learning Time Token Arends

diharapkan dapat memberikan suasana baru dalam pembelajaran yang

mendorong peningkatan kemampuan komunikasi IPS siswa sehingga dapat

membantu dalam penguasaan konsep IPS.

2. Bagi Guru

Memperoleh pengalaman dalam penerapan model pembelajaran kooperatif

Time Token Arends yang dapat meningkatkan kemampuan komunikasi dan

hasil belajar kognitif siswa dan dapat memperbaiki proses pembelajaran IPS

di sekolah.

3. Bagi Sekolah

Dapat digunakan sebagai masukan untuk kepentingan manajemen sekolah.

Pihak sekolah akan melihat manfaat pembelajaran dengan menggunakan

model pembelajaran time token Arends sehingga menjadi suatu pemikiran

untuk dapat menerapkannya pada mata pelajaran lain.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini dapat dilakukan dengan benar dan terarah, dilakukan

pembatasan-pembatasan sebagai berikut.
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1. Ruang Lingkup Objek Penelitian.

Penerapan  model  pembelajaran Cooperative Learning Time Token Arends

dalam meningkatkan kemampuan komunikasi dan hasil belajar kognitif siswa

pada mata pelajaran IPS kelas VII A di SMP Islam Terpadu Bina Insani Kota

Metro.

2. Ruang Lingkup Subjek Penelitian.

Siswa kelas VII A di SMP Islam Terpadu Bina Insani Kota Metro.

3. Ruang Lingkup Waktu Penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil Tahun Pelajaran 2015/2016.

4. Ruang Lingkup Ilmu.

Menurut National Council for Social Studies (NCSS) merumuskan IPS

(social studies) sebagai berikut.

Ilmu sosial adalah sebuah ilmu yang memadukan antara pengetahuan sosial
dan masyarakat (manusia) untuk mengembangkan atau meningkatkan
kemampuan sosial. Dalam program sekolah, ilmu sosial memberikan sebuah
pengkajian yang sistematik dan saling berkait dengan berbagai disiplin ilmu
seperti antropologi, arkeologi, ekonomi, geografi, sejarah, hukum, psikologi,
ilmu politik, ilmu agama, dan sosioligi yang sesuai dengan pokok fikiran
(konten) dengan kemanusiaan, matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.
Tujuan utama dari ilmu sosial adalah membantu para pemuda untuk
mengembangkan kemampuannya dalam rangka membuat keputusan atau
kebijakan yang bermanfaat (informatif) dan tepat guna (sesuai dengan
masalah yang ada atau solutif) untuk kesejahteraan rakyat yang sangat
variatif/plural, masyarakat demokratis dlm sebuah keterkaitan sistem.

Ada lima tradisi social studies seperti: 1) IPS sebagai transmisi
kewarganegaraan (soscial studies as citizenship transmission); 2) IPS sebagai
ilmu-ilmu sosial (social studies as social science); 3) IPS sebagai penelitian
mendalam (social studies as reflective inquiry); 4) IPS sebagai kritik
kehidupan sosial (social studies social criticism); 5) IPS sebagai
pengembangan pribadi individu (social studies as personal development of
the individual) (Sapriya, 2009: 13).
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Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan bagian dari kurikulum sekolah yang

diturunkan dari isi materi cabang-cabang ilmu-ilmu sosial: sosiologi, sejarah,

geografi, ekonomi, politik, antropologi, filsafat, dan psikologi sosial.

Penelitian model pembelajaran Cooperative Learning Time Token Arends

untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan hasil belajar kognitif IPS

siswa ini termasuk dalam ruang lingkup.

1. IPS sebagai penelitian (social studies as reflective inquiry), oleh karena

itu penekanan yang terpenting adalah bagaimana guru memberikan

motivasi kepada siswa supaya dapat berfikir secara logis dan ilmiah

untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan atau masalah-

masalah yang diajukan dan ditemukan dalam proses pembelajaran IPS.

Pembelajaran IPS harus membantu siswa untuk mengembangkan

kemampuan membuat keputusan-keputusan yang bersifat reflektif dan

komunikatif sehingga siswa dapat memecahkan masalah-masalah pribadi

dan memberikan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial. Kemampuan

yang baik dalam membuat keputusan yang bersifat reflektif dan

komunikatif ini dapat dipelajari secara individual maupun secara

berkelompok dengan cara rajin berlatih.

Menurut para ahli (Sapriya, 2014: 70), pendekatan inkuiri adalah salah
satu cara untuk mengatasi masalah kebosanan siswa dalam belajar
dikelas karena proses belajar terpusat kepada kebutuhan siswa (student-
centered intruction) daripada guru (teacher-centered instruction).
Dengan demikian pembelajaran IPS yang berlangsung lebih
mengembangkan potensi siwa dengan lebih maksimal.

2. IPS sebagai pengembangan individu (Social Sudies as personal

development of the individual). Tujuan utama dari IPS adalah
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mengembangkan potensi siswa secara maksimal, yaitu berupa potensi

pengetahuan, fisik, sosial dan emosinya. Siswa yang potensinya

tersalurkan secara tepat dan baik akan memiliki kepercayaan diri yan

tinggi sehingga dapat aktif dalam proses pembelajaran IPS. Sehingga

dalam pembelajaran IPS diharapkan dapat mengembangkan kemampuan

siswa untuk lebih mudah bekerja sama dengan siswa lain, mampu

merancang tujuan pembelajaran dan belajar merealisasikannya dengan

kemampuan memecahkan masalah dengan baik. Perubahan-perubahan

yang diharapkan akan terjadi jika ada pengalaman atau praktik yang

dilakukan dengan sengaja dan disadari dalam proses pembelajaran.

Berkaitan dengan penelitian ini, bahwa kemampuan komunikasi siswa

dalam pembelajaran IPS dapat dikembangkan, dibelajarkan dan dipelajari

kepada para siswa. Adapun perubahan, perkembangan yang terjadi

karena adanya usaha dari siswa itu sendiri. Sedangkan perilaku siswa

dalam proses pembelajaran dapat dipelajari melalui pengkondisian kelas,

peran perilaku (simulasi) dan belajar melalui pengamatan. Sehingga pada

akhirnya akan mempengaruhi hasil belajar yang lebih maksimal. Oleh

karena itu, guru dalam proses pembelajaran selalu melibatkan semua

siswa dalam aktivitas sosial khususnya dalam komunikasi siswa dalam

pembelajaran IPS.
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II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR, HASIL PENELITIAN
YANG RELEVAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Belajar

Menurut Rusman (2012: 134) belajar adalah perubahan tingkah laku individu

sebagai hasil dari pengalamannya dalam berinteraksi dengan lingkungannya.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu

proses usaha yang dilakukan seorang baik sengaja maupun tidak sengaja oleh

seseorang sebagai hasil pengalamannya, untuk memperoleh perubahan tingkah

laku yang baru baik secara keseluruhan, sehingga terdapat perubahan dalam hal

pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai sikap pada diri individu

tersebut. Menurut Winkel (2004: 36), bahwa belajar merupakan suatu aktivitas

mental yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang

menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman,

ketrampilan, dan nilai sikap.

Selanjutnya, Menurut Sanjaya (2006: 110) belajar bukan hanya mengumpulkan

pengetahuan. Belajar adalah proses mental yang terjadi dalam diri seseorang

sehingga menyebabkan munculnya perubahan perilaku. Menurut Hamalik (2001:

27) belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas dari itu, yakni

mengalami dan terdapat pengubahan kelakuan. Menurut Sardiman (2001: 20)
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mengatakan bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan

dengan serangkaian kegiatan misalnya, membaca, mengamati, mendengarkan,

meniru dan lain sebagainya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan

bahwa belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seorang baik sengaja

maupun tidak sengaja oleh seseorang sebagai hasil pengalamannya, untuk

memperoleh perubahan tingkah laku yang baru baik secara keseluruhan, sehingga

terdapat perubahan dalam hal pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai

sikap pada diri individu tersebut.

Menurut Sunaryo dalam Komalasari (2011: 2) belajar merupakan suatu kegiatan

dimana seseorang membuat atau menghasilkan suatu perubahan tingkah laku yang

ada pada dirinya dan pengetahuan, sikap, dan keterampilan.  Jadi siswa dapat

dikatakan belajar ketika mereka dapat menghasilkan suatu perubahan yang lebih

baik. Sedangkan menurut Slameto (2013: 2), belajar adalah suatu proses usaha

yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang

baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi

dengan lingkungannya.

Menurut Siddiq (2008: 1), menyatakan belajar adala suatu aktivitas yang

disengaja dilakukan oleh individu agar terjadi perubahan kemampuan diri, dengan

belajar anak yang tadinya tidak mampu melakukan sesuatu, menjadi mampu

melakukan sesuatu, atau anak yang tadinya tidak terampil menjadi terampil.

Selaras dengan pendapat itu, Suyono (2011: 9), menyatakan bahwa belajar adalah

suatu aktivitas atau suatu proses untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan

keterampilan, memperbaiki perilaku, sikap, mengokohkan kepribadian.
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Berdasarkan konsep-konsep para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa belajar

adalah kualitas dan kuantitas ilmu pengetahuan yang didapatkan dari banyak

faktor belajar. Selanjutnya, konsep belajar itu selalu menunjukkan kepada suatu

proses perubahan perilaku atau kepribadian seseorang berdasarkan pengalaman

hidupnya masing-masing, maupun yang didapatkan dari lingkungan sekitarnya.

2.1.2  Teori Belajar

2.1.2.1 Aliran Behaviorisme (Tingkah laku)

Menurut Sardiman (2004: 16), teori belajar behaviorisme menekankan bahwa

proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan

manusia itu sendiri. Oleh karena itu, teori belajar behaviorisme sifatnya lebih

abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian, dan

psikoterapi dari bidang kajian psikologi belajar. Berkaitan dengan teori belajar

behaviorisme, mengungkapkan bahwa; setiap manusia memiliki kapasitas alamiah

untuk belajar, karena setiap manusia memiliki 6 (enam) dorongan dasar, yaitu; (1)

rasa ingin tahu (sense of curiosity), (2) hasrat ingin membuktikan secara nyata apa

yang sedang dan sudah dipelajari (sense or reality), (3) keberminatan pada sesuatu

(sense of interest), (4) dorongan untuk menemukan sendiri (sense of discovery),

(5) dorongan berpetualang (sense of adventure), (6) dorongan menghadapi

tantangan (sense of challenge).

Selanjutnya, belajar adalah perubahan tingkah laku. Menurut teori ini, yang

terpenting adalah masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau

output yang berupa respon. Yang bisa diamati hanyalah stimulus dan respon.

Pengulangan dan pelatihan digunakan supaya perilaku yang diinginkan dapat
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menjadi kebiasaan. Hasil yang diharapkan dari penerapan teori behavioristik

adalah terbentuknya suatu perilaku yang diinginkan. Hal ini diperkuat oleh

Skinner, menurutnya belajar adalah hubungan antara stimulus dan respon  yang

terjadi melalui interaksi dalam lingkungannya, yang kemudian akan menimbulkan

perubahan tingkah laku (Budiningsih, 2005: 23).

Thorndike (Sagala, 2013: 42), menghasilkan teori belajar “connectionism” karena

belajar merupakan proses pembentukan koneksi-koneksi antara stimulus dan

respons. Thoorndike mengemukakan tiga prinsip atau hukum dalam belajar yaitu:

(1) law of readines, belajar akan berhasil apabila individu memiliki kesiapan

untuk melakukan perbuatan tersebut, (2) law of exercise, yaitu belajar akan

bersemangat apabila banyak latihan dan ulangan, dan (3) law of effect, yaitu

belajar akan bersemangat apabila mengetahui dan mendapatkan hasil yang baik.

Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa

sebaiknya pembelajaran selalu memberi stimulus kepada peserta didik agar

menimbulkan respon yang tepat seperti yang kita inginkan. Hubungan stimulus

dan respon ini dilakukan berulang-ulang sehingga menimbulkan kebiasaan,

selanjutnya jika peserta didik mendapatkan kesulitan belajar, maka guru akan

menjadi fasilitator untuk mendukung peserta didik mencoba hingga akhirnya

diperolehkan hasil.

2.1.2.2 Aliran Kognitif

Tokoh-tokoh penting dalam teori kognitif salah satunya adalah J. Piaget dan

Brunner. Menurut J.Piaget, kegiatan belajar terjadi sesuai dengan pola-pola

perkembangan tertentu dan umur seseorang, serta melalui proses asimilasi,
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akomodasi dan equilibrasi. Tahap-tahap perkembangan itu adalah tahap

sensorimotor, tahap preoperasional, tahap operasional konkret, dan tahap

operasional formal (Budiningsih, 2005: 35).

Pieget memandang perkembangan kognitif sebagai suatu proses dimana anak

secara aktif membangun sistem makna dan pemahaman realistis melalui

pengalaman-pengalaman dan interaksi-interaksi mereka. Perkembangan kognitif

sebagian besar tergantung kepada seberaa jauh anak aktif memanipulasi dan aktif

berinteraksi dengan lingkungannya (Trianto, 2011: 29). Selanjutnya, menurut

Ausuel (Siregar, 2010: 33), siswa akan belajar dengan baik jika isi pelajaran

(instruction content) sebelumnya didefinisikan dan kemudian dipresentasikan

dengan baik dan tepat kepada siswa (advance organizers).oleh karena itu, akan

mempengaruhi kemajuan belajar siswa.

Menurut aliran ini, kita belajar disebabkan oleh kemampuan kita dalam

menafsirkan peristiwa atau kejadian yang terjadi di dalam lingkungan. Oleh

karena itu, dalam aliran kognitivisme lebih mementingkan proses belajar daripada

hasil itu sendiri. Karena menurut teori ini bahwa belajar melibatkan proses

berfikir kompleks.

2.1.2.3 Aliran Kontuktivisme

Paham kontruktivisme dikemukakan bahwa pembelajaran sebagai proses

mengkontruksi pengetahuan yang menghubungkan yang sudah ada dengan yang

dipelajari. Seperti dijelaskan Paul Suparno dalam Sardiman (2006: 175), belajar

merupakan proses aktif dari subyek belajar untuk mengkontruksi makna sesuatu,

entah itu teks, kegiatan dialog, pengalaman fisik dan lain-lain. Belajar merupakan
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menghubungkan pengalaman atau pemahaman yang sudah dimilikinya sehingga

pengertiannya menjadi berkembang.

Contruktivism approach is a view that emphasizes the active role of learner in

building understanding and making sense of information (Woodfolk, 2004: 313).

Kontruktivisme belajar menekankan pada peran aktif si belajar (learner) dalam

membangun pemahaman dan memakai suatu informasi. Kontruktivis

memfokuskan pada peran siswa secara individu untuk membangun struktur

kognitif mereka ketika menginterpresentasikan pengalaman-pengalaman pada

situasi belajar tertentu.

Selajutnya, menurut Gagne dalam Dimyanti (2002: 5) mengungkapkan bahwa.

The theory has been applied to the design of instruction in all fields, though
in its original formulation spesial attention was given to milliary training
settings.
1. Intellectual skills: Create individual competence and ability to respond to

stimuli.
2. Cognitive strategies: Capalility to learn, think, and remember.
3. Verbal information: Role memorization of names, faces, dates, phone

numbers, etc.
4. Motor skills: Capablitily to learn to drive, ride a bike,draw a straight line,

etc.
5. Attitudes: Ingrained bias towards different ideas, people, situation, and

may affect how one acts towards these things.
Each category requires different methods in order for the particular skill set
to be learned.

Pendapat diatas, menunjukkan Gagne mengklasifikasikan belajar dari suatu proses

belajar menjadi lima kategori yaitu. 1) Inttelectual skill, 2) Cognitive straegies, 3)

Verbal information, 4) Motor skill, dan 5) Attitudes
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Secara filosofis, belajar menurut teori konstruktivisme adalah membangun

pengetahuan sedikit demi sedikit, yang kemudian hasilnya diperluas melalui

konteks yang terbatas dan tidak sekonyong-konyong. Pengetahuan bukanlah

seperangkat fakta-fakta, konsep-konsep, atau kaidah yang siap untuk diambil atau

diingat. Manusia harus mengkonstruk pengetahuan itu dan memberi makna

melalui pengalaman nyata (Baharuddin, 2012: 116).

Berdasarkan aliran ini, dapat disimpulkan bahwa belajar lebih memfokuskan pada

kesuksesan peserta didik dalam mengorganisasikan pengalaman mereka. Hal ini

juga memberikan kerangka pemikiran belajar sebagai proses sosial atau belaja

kooperatif. Belajar merupakan hubungan timbal balik antara individu dan

individu, antara individu dan kelompok, serta kelompok dan kelompok. Sehingga,

dalam belajar terjadi interaksi sosial dan kerjasama.

2.1.3 Pengertian Pembelajaran

Pembelajaran berlangsung manakala usaha tertentu telah dibuat atau disiapkan

untuk mengubah suatu keadaan sedemikian rupa, sehingga suatu hasil belajar

tertentu dapat dicapai. Dengan demikian unsur ”kesengajaan” merupakan

karakteristik dari suatu pembelajaran. Alwi (2007: 17) mendefinisikan kata

pembelajaran berasal dari kata ajar yang berarti petunjuk yang diberikan kepada

orang supaya diketahui atau diturut, sedangkan pembelajaran berarti proses, cara,

perbuatan menjadikan orang atau makhluk hidup belajar.

Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa,

sehingga tingkah laku siswa berubah kearah yang lebih baik (Darsono, 2000: 24).

Sementara itu, pengertian pembelajaran menurut Trianto (2009: 17) pada
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hakikatnya adalah usaha sadar dari seorang guru untuk membelajarkan siswanya

(mengarahkan interaksi siswa dengan sumber belajar lainnya) dalam rangka

mencapai tujuan yang diharapkan. Pada proses tersebut terjadi pengingatan

informasi yang kemudian disimpan dalam memori dan diorganisasi secara

kognitif. Selanjutnya, keterampilan tersebut diwujudkan secara praktis pada

keaktifan siswa dalam merespon dan bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa yang

terjadi pada diri siswa ataupun lingkungannya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran

merupakan suatu proses belajar yang berulang-ulang dan menyebabkan adanya

perubahan perilaku yang disadari dan cenderung bersifat tetap. Sehingga,

pembelajaran diharapkan dapat memberikan dampak yang positif bagi siswa

sehingga perubahan perilaku yang disadari dan bersifat tetap tersebut dapat

mengarahkan siswa pada hal-hal yang lebih baik.

2.1.4 Pembelajaran Kooperatif

Pembelajaran kooperatif sangat bermanfaat dalam proses pembelajaran karena

sistem pembelajarannya adalah menjadikan siswa sebagai pusat pembelajaran.

Dalam pendidikan, pembelajaran kooperatif memberikan cara yang berbeda dalam

pengajaran yaitu bekerjasama dengan anggota kelompoknya dan memecahkan

permasalahan secara bersama-sama, membantu siswa untuk saling bertukar

pengetahuan, pemikiran dan pengalaman sehingga diperolah suatu pengetahuan

yang baik dan benar.

Cooperative Learning atau pembelajaran kooperatif adalah salah satu bentuk
pembelajaran berdasarkan faham kontuktivis. Cooperative Learning merupakan
strategi belajar dengan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang
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tingkat kemampuannya berbeda. Pada saat menyelesaikan tugas kelompoknya,
setiap siswa anggota kelompok harus saling bekerja sama dan saling membantu
untuk memahami materi pelajaran. Pada cooperative learning, belajar dikatakan
belum selesai jika salah satu teman dalam kelompok belum menguasai pelajaran
(Isjoni, 2014: 12).

Berdasarkan pendapat dari Isjoni tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam

pembelajaran kooperatif siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran

memberikan dampak yang baik terhadap kualitas interaksi dan komunikasi dalam

pembelajaran. Sehingga diharapkan dalam pelajaran IPS khususnya, jika

diterapkan pembelajaran kooperatif, siswa dapat lebih aktif selama mengikuti

pelajaran tersebut.

Selanjutnya menurut Suprijono (2014: 54), pembelajaran kooperatif adalah
konsep yang lebih luas meliputi semua jenis kerja kelompok termasuk bentuk-
bentuk yang lebih dipimpin oleh guru atau diarahkan oleh guru, di mana guru
menetapkan tugas dan pertanyaan-pertanyaan serta menyediakan bahan-bahan dan
informasi yang dirancang untuk membantu peserta didik menyelesaikan masalah
yang dimaksud. Guru biasanya menetapkan bentuk ujian tertentu pada akhir tugas.

Hal ini sejalan dengan Depdiknas (2003: 5) yang mengatakan bahwa

pembelajaran kooperatif merupakan strategi pembelajaran melalui kelompok kecil

siswa yang saling bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk

mencapai tujuan belajar. Berdasarkan pendapat tersebut, pembelajaran kooperatif

lebih terpusat kepada siswa sebagai subjek dan objek pembelajaran dan guru

sebagai fasilitator dalam pembelajaran sehingga siswa dapat lebih aktif dan

mandiri dalam proses pembelajaran.

2.1.5 Model Pembelajaran

Menurut Trianto (2010: 52), model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau

pola yang dapat digunakan oleh pengajar atau guru untuk mendesain pola-pola
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mengajar secara tatapmuka di dalam kelas atau mengatur tutorial, dan untuk

menentukan materi atau perangkat pembelajaran termasuk didalamnya buku-

buku, film-film, tipe-tipe, program-program media komputer, dan kurikulum

(sebagai kursus untuk belajar). Setiap model mengarahkan kita untuk mendesain

pembelajaran yang dapat membantu siswa untuk mencapai berbagai tujuan.

Menurut Agus (2010: 46) Model pembelajaran ialah pola yang digunakan sebagai

pedoman dalam merencanakan pembelajaran dikelas maupun tutorial. Menurut

Arends, model pembelajaran mengacu pada pendekatan yang akan digunakan,

termasuk didalamnya tujuan-tujuan pembelajaran, tahap-tahap dalam kegiatan

pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Melalui model

pembelajaran guru dapat membantu peserta didik mendapatkan informasi, ide,

keterampilan, cara berfikir, dan mengekspresikan ide. Model pembelajaran

berfungsi pula sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para guru

dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar.

Model pembelajaran menurut Rusman (2012: 136) memiliki ciri-ciri sebagai

berikut.

a. Berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari para ahli tertentu.
Sebagai contoh, model penelitian kelompok disusun oleh Herbert Thelen
dan berdasarkan teori John Dewey. Model ini dirancang untuk melatih
partisipasi dalam kelompok secara demokratis.

b. Mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu, misalnya model berpikir
induktif dirancang untuk mengembangkan proses berpikir induktif

c. Dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar di
kelas, misalnya model Synectic dirancang untuk memperbaiki kreativitas
dalam pembelajaran

d. Memiliki bagian-bagian model yang dinamakan: (1) urutan langkah-
langkah pembelajaran (Syntax); (2) adanya prinsip-prinsip reaksi; (3)
sistem sosial; dan (4) sistem pendukung. Keempat bagian tersebut
merupakan pedoman praktis bila guru akan melaksanakan suatu model
pembelajaran.
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e. Memiliki dampak sebagai akibat terapan model pembelajaran. Dampak
tersebut meliputi: (1) Dampak pembelajaran, yaitu hasil belajar yang
dapat diukur; (2) Dampak pengiring, yaitu hasil belajar jangka panjang.

f. Membuat persiapan mengajar (desain instruksional) dengan pedoman
model pembelajaran yang dipilihnya.

Berdasarkan uraian tersebut, model pembelajaran adalah kerangka konseptual

yang melukiskan prosedur sistematik dalam mengorganisasikan pengalaman

belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu. Selanjutnya, model pembelajaran

tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan guru dalam

merancang dan melaksanakan pembelajarannya.

2.1.6 Model Pembelajaran Cooperative Learning Time Token Arends

2.1.6.1 Pengertian Pembelajaran Time Token Arends

Menurut Baharuddin (2012: 3), salah satu model yang dapat diterapkan secara

tepat dan melibatkan siswa secara aktif untuk meningkatkan pemahaman siswa

adalah model kooperatif Time Token Arends. Konsep ini sejalan dengan Suprijono

(2009: 133) metode Time Token Arends disebut metode time token Arends 1998.

Hal ini dikarenakan model time token Arends ini digunakan oleh Arends pada

tahun 1998. Metode ini digunakan oleh Arends untuk melatih dan

mengembangkan keterampilan sosial agar siswa tidak mendominasi pembicaraan

atau diam sama sekali. Alur pelaksanaannya, guru memberikan sejumlah kupon

berbicara dengan waktu ± 30 detik per kupon pada setiap siswa. Sebelum

berbicara, siswa menyerahkan kupon terlebih dahulu pada guru. Setiap tampil

berbicara satu kupon. Siswa dapat tampil lagi setelah bergiliran dengan siswa

lainnya. Siswa yang telah habis kuponnya tidak boleh berbicara lagi. Siswa yang

masih memegang kupon harus bicara sampai semua kupon habis.
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Menurut Arends (2008: 29), tujuan dalam pembelajaran kooperatif Time Token
Arends digunakan untuk melatih dan mengembangkan keterampilan sosial
terutama keterampilan berkomunikasi agar siswa tidak mendominasi pembicaraan
atau diam sama sekali dimana siswa dituntut aktif dan berpartisipasi, dengan
adanya kupon dan batas waktu yang ditentukan agar dapat mengembangkan
inisiatifnya dalam proses pembelajaran.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat diartikan bahwa model pembelajaran

Time Token Arends digunakan untuk mengembangakan dan melatih khususnya

dalam kemampuan berkomunikasi antar siswa dengan tetap mendapatkan

bimbingan dari guru sehingga guru dituntut aktif dalam kegiatan pembelajaran di

kelas. Selanjutnya, dengan adanya pembatasan waktu berbicara dapat menjadikan

siswa untuk belajar menata dan mengembangkan inisiatifnya dalam pembelajaran.

Pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok dapat meminimalisir siswa

untuk bekerja sendiri. Hal ini dilakukan untuk tetap mengkondisikan siswa yang

pemalu dan ditolak tetap belajar bersama dengan siswa yang memiliki

kemampuan komunikasi yang baik. Selanjutnya, dengan adanya kartu bicara

untuk setiap siswa diharapkan dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam

berkomunikasi dan memahami suatu konsep pembelajaran.

2.1.6.2 Langkah – Langkah Pembelajaran Time Token Arends

Pembelajaran Time Token Arends memiliki langkah-langkah sebagai

berikut.

1. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar
2. Guru mengkondisikan kelas untuk melaksanakan diskusi
3. Guru memberikan tugas pada siswa
4. Guru memberi sejumlah kupon berbicara dengan waktu ± 30 detik per

kupon pada setiap siswa
5. Guru meminta siswa menyerahkan kupon terlebih dahulu sebelum

berbicara atau memberi komentar. Satu kupon untuk satu kesempatan
siswa. Siswa dapat tampil lagi setelah bergiliran dengan siswa lainnya.
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Siswa yang telah habis kuponnya tak boleh bicara lagi. Siswa yang masih
memegang kupon harus bicara sampai semua kupon habis. Demikian
seterusnya sampai kuponnya habis, sehingga semua anak berbicara. Guru
memberi sejumlah nilai berdasarkan waktu yang digunakan tiap siswa
dalam berbicara (Huda, 2013: 240)

2.1.6.3 Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Time Token Arends

Suatu model yang diterapkan dalam kegiatan pembelajaran tidak terlepas dari

adanya kelebihan dan kekurangan. Demikian halnya dengan model pembelajaran

Time Token Arends juga mempunyai kelebihan sebagai berikut.

1. Mendorong siswa untuk meningkatkan inisiatif dan partisispasi
2. Menghindari dominasi siswa yang pandai berbicara atau yang tidak

berbicara sama sekali
3. Membantu siswa untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran
4. Meningkatkan siswa dalam kemampuan berkomunikasi (aspek berbicara)
5. Melatih siswa untuk mengungkapkan pendapat
6. Menumbuhkan kebiasaan pada siswa untuk saling mendengarkan, berbagi,

memberikan masukan dan memiliki sikap keterbukaan terhadap kritik
7. Mengajarkan siswa mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi
8. Tidak memerlukan banyak media pembelajaran (Huda, 2013: 241)

Selanjutnya, kekurangan dari model pembelajaran Time Token Arends adalah

sebagai berikut.

1. Hanya dapat digunakan untuk mata pelajaran tertentu saja
2. Tidak bisa digunakan pada kelas yang jumlah siswanya banyak
3. Memerlukan banyak waktu untuk persiapan
4. Kecenderungan untuk sedikit menekan siswa yang pasif dan membiarkan

siswa yang aktif untuk tidak berpartisipasi lebih banyak dikelas (Huda,
2013: 241)

2.1.7 Komunikasi

Istilah komunikasi (communication), sebenarnya berasal dari kata latin

communicatio dan bersumber dari kata communis yang berarti sama, yaitu sama

makna. Dalam kamus Inggris-Indonesia (Hassan Shadily, 2003: 131),

communication berarti hubungan. Dari pendapat tersebut dapat dijelaskan bahwa
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komunikasi merupakan cara berbagi ide dan memperjelas pemahaman. Melalui

komunikasi ide dapat dicerminkan, diperbaiki, didiskusikan, dan dikembangkan.

Proses komunikasi juga membantu membangun makna dan mempermanenkan ide

dan proses komunikasi juga dapat mempublikasikan ide.

Komunikasi atau communication berasal dari bahasa latin “communis”.

Communis atau dalam bahasa inggrisnya “commun” yang artinya sama. Apabila

kita berkomunikasi (to communicate), ini berarti bahwa kita berada dalam

keadaan berusaha untuk menimbulkan kesamaan. Komunikasi adalah

penyampaian pengertian antar individu. Sebagai makluk sosial setiap manusia

saling berhubungan, untuk itulah diperlukan komunikasi khususnya dalam proses

pembelajaran.  Kemampuan dalam berkomunikasi tentunya dapat ditingkatkan

dengan cara tertentu, sebagai seorang guru perlu mengetahui cara untuk

meningkatkan kemampuan komunikasi dalam proses belajar mengajar itu sendiri

untuk menunjang proses belajar mengajar di sekolah.

Komunikasi merupakan suatu proses menyampaikan informasi kepada orang lain.

Pada dasarnya komunikasi digunakan untuk menciptakan atau meningkatkan

aktivitas hubungan antara manusia atau kelompok, khususnya dalam proses

pembelajaran didalam kelas. Apabila dilihat dari cara penyampaiannya,

komunikasi diterdiri dari komunikasi verbal dan komunikasi non verbal.

Menurut pendapat Stephen Covey dalam (Sarkonah, 2012: 26), komunikasi verbal
merupakan salah satu bentuk komunikasi yang disampaikan kepada pihak lain
melalui tulisan dan lisan. Contoh dari komunikasi verbal antara lain adalah
membaca materi pembelajaran, mempresentasikan makalah atau hasil diskusi
kelompok. komunikasi verbal juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu berdasarkan
aktif dan pasifnya peserta komunikasi dalam proses komunikasi khususnya dalam
proses pembelajaran dikelas. Hal ini menunjukkan bahwa, komunikasi verbal
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dapat bertindak sebagai komunikator atau pengirim pesan dan dapat bertindak
sebagai audience.

Komunikasi verbal dibutuhkan pengungkapan kata-kata dalam bentuk tulisan

maupun tulisan. Adapun jenis-jenis komunikasi verbal yang dimaksud adalah

sesuai dengan pendapat Stephen Covey dalam (Sarkonah, 2012: 26) yaitu

berbicara, menulis, mendengarkan dan membaca.

Komunikasi non verbal merupakan bentuk komunikasi yang memiliki sifat kurang
terstuktur sehingga sulit untuk dipelajari, seperti memahami penggunaan bahasa
isyarat, ekspresi wajah, gerakan tubuh dan intonasi suara. Pesan yang
disampaikan dalam komunikasi non verbal biasanya dilakukan secara spontan
tanpa memiliki rencana, dilakukan secara tidak sadar dan bersifat alamiah.
Adapun beberapa hal yang termasuk komunikasi non verbal antara lain adalah
ekspresi wajah, kontak mata, sentuhan, gaya berjalan, suara (menarik nafas
panjang, tangisan dan sebagainya), dan gerak isyarat (Stephen Covey dalam
Sarkonah, 2012: 28).

Menurut Mudjiono (2010: 143) mengatakan Komunikasi dapat  diartikan sebagai

menyampaikan dan memperoleh fakta, konsep, dan prinsip  ilmu pengetahuan

dalam bentuk suara, visual, atau suara visual. Hal ini  didasarkan bahwa semua

orang mempunyai kebutuhan untuk mengemukakan ide, perasaan dan kebutuhan

orang lain pada diri sendiri.

Menurut pendapat Stephen Covey dalam (Sarkonah, 2012: 8), unsur yang paling

penting dalam berkomunikasi adalah bukan sekedar yang ditulis atau dikatakan,

tetapi karakter dan cara menyampaikan pesan kepada penerima pesan. Dalam hal

ini, penerima pesan tidak hanya sekedar mendengar kalimat yang disampaikan,

teteapi juga membaca dan menilai sikap.

Selanjutnya, menurut Menurut Beni (2012: 111), komunikasi adalah penyampaian

dan memahami pesan dari satu orang kepada orang lain. Sehingga, kemampuan
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seseorang dalam menjawab dan memberikan tanggapan pada orang lain adalah

bagian yang penting dalam berkomunikasi.

Komunikasi merupakan bagian yang sangat penting pada interaksi sosial dan

dalam pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Komunikasi merupakan cara berbagi

ide dan memperjelas pemahaman. Melalui komunikasi ide dapat dicerminkan,

diperbaiki, didiskusikan, dan dikembangkan. Pada proses pembelajaran,

kemampuan berbicara khususnya dalam menjawab pertanyaan dan memberikan

respon terhadap pendapat orang lain sangat diperlukan agar komunikasi dua arah

atau multi arah dapat terlaksana dengan baik. Hal tersebut sejalan dengan

pendapat Handoko (2003: 272) mengatakan bahwa komunikasi adalah proses

pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang ke

orang lain.

Jadi, dengan kata lain, komunikasi adalah pola interaksi yang sangat mendasar

bagi kehidupan manusia khususnya dalam proses pembelajaran. Setiap individu

melakukan komunikasi mempunyai tujuan atau maksud untuk mempengaruhi

orang lain dengan persamaan sudut pandang dari komunikator. Selanjutnya,

berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, komunikasi yang efektif adalah

komunikasi yang dapat melahirkan kebersamaan, kesepahaman antara sumber

dengan penerimanya. Komunikasi tersebut menuntut adanya kerja sama dan

partisipasi dari para pelaku yang terlibat pada kegiatan.

Bagian dari kemampuan komunikasi diantaranya adalah kemampuan berbahasa

yaitu berbicara. Kemampuan berbicara dapat diketahui dari kemampuan siswa

dalam menjawab dan memberikan respon terhadap pertanyaan dan pendapat siswa
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lainnya. Menurut Tarigan (2007: 39), taraf kemampuan berbicara siswa bervariasi

mulai dari taraf baik atau lancar, sedang, gagap atau kurang. Ada siswa yang

lancar menyatakan keinginan, rasa senang, sedih. Bahkan ada siswa yang dapat

menyatakan pendapatnya mengenai sesuatu walau dalam bahasa sederhana.

Beberapa siswa lainnya masih takut-takut berdiri dihadapan teman sekelasnya.

Bahkan tidak jarang kita melihat bahwa ada beberapa siswa yang berdiri kaku,

lupa segalanya dan berkeringat dingin bila ia berhadapan dengan siswa lainnya.

Berdasarkan pendapat Tarigan tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk memiliki

kemampuan komunikasi siswa perlu adanya latihan dan motivasi untuk

meningkatkan kemampuan komunikasi.

Pendapat Stephen Covey dalam (Sarkonah, 2012: 8) empat jenis keterampilan

dasar dalam berkomunikasi, yaitu sebagai berikut.

1. Menulis, merupakan kegiatan mengarahkan siswa agar dapat terampil
dalam menyusun atau memakai bahasa indonesia dengan baik.

2. Membaca, merupakan cara yang dilakukan untuk mengetahui sesuatu
dengan cara langsung mencari atau membaca sendiri dalam buku.

3. Berbicara, dapat melahirkan pikiran dan perasaan yang teratur dengan
memakai bahasa lisan.

4. Mendengar, merupakan cara yang dilakukan untuk mengarahkan
perhatian dengan sengaja kepada suatu suara atau menangkap pikiran
orang berbicara dengan alat pendengaran kita, dengan tepat dan teratur.

Selanjutnya, menurut pendapat Jacob dalam (Dainuri, 2009: 28) aspek-aspek

komunikasi yang perlu dikembangkan yaitu.

a. Mempresentasi, meliputi menunjukan kembali (menerjemahkan) suatu
ide atau masalah dalam bentu baru

b. Mendengarkan, siswa harus belajar untuk mendengar dengan teliti
terhadap komentar dan pertanyaan lain. Mendengar dengan teliti dapat
bermanfaat dalam mengkontruksi pengetahuan yang sistematis.

c. Membaca, dalam hal ini lebih menekankan pada membaca literatur
siswa dan secara bertahap meningkat menggunakan buku teks.

d. Berdiskusi, bertujuan untuk mengembangkan diskusi kelas dan
membantu siswa mempratikan keterampilan komunikasi lisan.
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e. Menulis, lebih menekankan pada mengekspresikan ide-ide dalam
bentuk tulisan.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, menunjukkan bahwa kemampuan

komunikasi tidak hanya kemampuan individu dalam menyampaikan informasi

secara verbal tetapi juga dapat berupa kemampuan individu dalam mendengarkan

penyampaian informasi dari orang lain, kemampuan individu memahami

informasi dari membaca pada sumber tertentu, dan juga kemampuan menuliskan

informasi yang didapatkan dalam bentuk tulisan. Pada proses pembelajaran,

keterampilan berkomunikasi dapat membuat siswa lebih mudah memahami materi

pembelajaran dengan cara aktif bertanya, aktif memberikan jawaban,

menyampaikan pendapat, berpartisipasi dalam kegiatan kelompok, aktif mencari

sumber informasi dan menuliskan informasi yang didapatkan. Sehingga, apa yang

diharapkan dalam proses pembelajaran dapat tercapai.

Berdasarkan aspek-aspek komunikasi dari para ahli tersebut, peneliti pengambil

satu aspek dari pendapat Beni (2012: 111), komunikasi adalah penyampaian dan

memahami pesan dari satu orang kepada orang lain. Berdasarkan pendapat

tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemampuan komunikasi dapat berupa

kemampuan berbicara, khususnya adalah kemampuan bertanya dan menjawab

pertanyaan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya peneliti mengambil

kemampuan komunikasi dari pendapat Stephen Covey dalam (Sarkonah, 2012: 8)

yaitu membaca, berbicara, menulis dan mendengar. Sehingga, aspek kemampuan

berkomunikasi yang diamati dalam penelitian ini adalah komunikasi verbal,

meliputi.

1) Membaca
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2) Berbicara

3) Menulis

4) Mendengar

2.1.8 Ilmu Pengetahuan Sosial

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22

Tahun 2006 tentang Standar Isi, yakni dijelaskan bahwa pada jenjang SMP/MTs

mata pelajaran IPS memuat materi geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi.

Melalui mata pelajaran IPS peserta didik diarahkan untuk dapat menjadi warga

negara Indonesia yang demokratis, dan bertanggung jawab, serta warga dunia

yang cinta damai (Supardi, 2011: 183).

Trianto (2010: 171) Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan integrasi dari berbagai

cabang ilmu sosial, seperti sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum,

dan budaya. IPS dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena sosial yang

mewujudkan suatu pendekatan imterdisipliner dari aspek dan cabang-cabang ilmu

sosial. (sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum dan budaya).

Selanjutnya Djahiri dalam Sapriya (2009: 7) mengemukakan bahwa IPS

merupakan ilmu pengetahuan yang memadukan sejumlah konsep pilihan dari

cabang-cabang ilmu sosial dan ilmu lainnya kemudian diolah berdasarkan prinsip

pendidikan dan dijadikan program pengajaran pada tingkat persekolahan. IPS

memiliki beberapa karakteristik Djahiri dalam Sapriya (2006: 8) mengemukakan

ciri utama pembelajaran IPS adalah sebagai berikut.
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a. IPS berusaha menautkan teori ilmu dengan fakta atau sebaliknya.
b. Penelaahan pembahasan IPS tidak hanya dari satu bidang ilmu saja,

melainkan bersifat komprehensif.
c. Mengutamakan peran aktif siswa melalui proses belajar inquiri agar siswa

mampu berpikir kritis, rasional, dan analitis.
d. IPS menghayati hal-hal, arti, dan penghayatan hubungan antarmanusia yang

bersifat manusiawi.
e. Pembelajaran tidak hanya mengutamakan pengetahuan semata, tetapi juga

nilai dan keterampilannya.
f. Berusaha untuk memuaskan siswa yang berbeda melalui program maupun

pembelajarannya dalam arti memperhatikan minat siswa dan masalah
kemasyarakatan yang dekat dengan kehidupannya.

Tujuan IPS secara umum menurut Somantri (dalam Sapriya, 2006: 11)

mengungkapkan pada dasarnya terdapat empat tujuan pembelajaran IPS pada

jenjang persekolahan, yaitu:

1) IPS di persekolahan adalah untuk mendidik siswa menjadi ahli ekonomi, politik,
hukum, sosiologi dan pengetahuan lainnya.

2) Pembelajaran IPS untuk menumbuhkan warga negara yang baik.
3) Tujuan pembelajaran IPS di sekolah merupakan sebagian dari hasil penelitian

dalam ilmu-ilmu sosial
4) Pembelajaran IPS dimaksudkan untuk mempelajari bahan pelajaran yang sifatnya

tertutup. Maksudnya para siswa akan memperoleh kesempatan untuk
memecahkan konflik interpersonal maupun personal.

Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan para ahli di atas, dapat

disimpulkan bahwa IPS adalah integrasi dari berbagai cabang ilmu sosial, seperti

sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, budaya, hukum dan politik, yang

mempelajari, menelaah serta menganalisa gejala dan masalah sosial di masyarakat

dengan meninjau dari berbagai aspek kehidupan. Selain itu, melalui mata

pelajaran IPS, para siswa diharapkan dapat memiliki pengetahuan dan wawasan

tentang ilmu sosial, memiliki kepekaan dan kesadaran terhadap masalah sosial di

lingkungannya, serta memiliki ketrampilan mengkaji dan memecahkan masalah-

masalah sosial tersebut.
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2.1.9 Hasil Belajar Kognitif

Dimyati (2006: 3) menyatakan bahwa hasil belajar merupakan hasil dari suatu

interaksi tindak belajar dan tindak mengajar, dari sisi guru, tindak mengajar

diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar, dari segi siswa, hasil belajar

merupakan berakhirnya penggal dan puncak proses belajar. Jika dalam proses

pembelajaran interaksi antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa baik,

maka hasil belajar yang diperoleh akan baik pula. Hasil belajar tampak sebagai

terjadinya perubahan tingkah laku pada diri siswa yang dapat diamati dan diukur

dalam bentuk perubahan pengetahuan, sikap dan keterampilan. Perubahan tersebut

dapat diartikan terjadinya peningkatan dan pengembangan yang lebih baik

dibandingkan dengan sebelumnya, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, sikap

kurang sopan menjadi sopan, dan sebagainya (Hamalik, 2002: 155).

Agar hasil belajar yang diharapkan dapat tercapai secara optimal, maka proses

pembelajaran harus dilakukan secara sadar dan terorganisir. Seperti yang

diungkapkan oleh Sardiman (2001: 19), agar memperoleh hasil belajar yang

optimal, maka proses belajar dan pembelajaran harus dilakukan secara sadar dan

terorganisir. Gagne (dalam Dimyati, 2006: 10) menyatakan bahwa ada lima unsur

dalam hasil belajar, yaitu.

1. Informasi verbal adalah kapabilitas untuk mengungkapkan
pengetahuan dalam bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis.
Pemilihan informasi verbal memungkinkan individu berperanan
dalam kehidupan.

2. Keterampilan intelektual adalah kecakapan yang berfungsi untuk
berhubungan dengan lingkungan hidup serta mempresentasikan
konsep dan lambang.  Keterampilan intelek ini terdiri dari
diskriminasi jamak, konsep konkret dan definisi, dan prinsip.

3. Strategi kognitif adalah kemampuan menyalurkan dan
mengarahkan aktivitas kognitifnya sendiri.  Kemampuan ini
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meliputi penggunaan konsep dan kaidah dalam memecahkan
masalah.

4. Keterampilan motorik adalah kemampuan melakukan serangkaian
gerak jasmani dan koordinasi, sehingga terwujud otomatisme gerak
jasmani.

5. Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak obyek
berdasarkan penilaian terhadap obyek tersebut.

Hasil belajar tampak sebagai terjadi perubahan tingkah laku pada diri siswa yang

dapat diamati dan diukur dalam bentuk perubahan pengetahuan, sikap dan

keterampilan. Perubahan tersebut dapat diartikan terjadinya peningkatan dan

pengembangan yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya, misalnya dari

tidak tahu menjadi tahu, sikap kurang sopan menjadi sopan dan sebagainya

(Hamalik, 2007: 155). Menurut Hamalik (2007: 31) mengemukakan, “hasil

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

apresiasi, ablititas dan keterampilan”.

Hasil belajar melingkup tiga ranah, yakni ranah kognitif, ranah afektif dan ranah

psikomotorik. Ketiga ranah tersebut saling berhubungan satu sama lain, jadi satu

ranah tidak dapat berdiri sendiri dalam proses pembelajaran, tapi ranah kognitif

kadang lebih dominan dibandingkan kedua ranah yang lain. Pertimbangan guru

lebih mengutamakan ranah kognitif, karena penilaian ranah kognitif dianggap

lebih mudah dibanding yang lain, tetapi bukan berarti ranah yang lain diabaikan.

Dalam penilaian ranah kognitif lebih mudah dilakukan karena hasilnya bisa

diketahui dengan penilaian tes, sedangkan ranah afektif dan ranah psikomotorik

dapat diketahui hasilnya dengan penlaian non tes.
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Hasil penilaian kognitif dilakuakan untuk mengatahui pengetahuan seseorang,

biasanya dengan penilaian menggunakan tes pilihan ganda atau uraian agar

penskorannya lebih mudah, sedangkan hasil belajar afektif dan psikomotorik

dilakukan dengan penilaian non tes biasanya dengan observasi. Menurut Rohani

(2004: 179) menyatakan bahwa penilaian hasil belajar bertujuan untuk melihat

kemajuan belajar peserta didik dalam hal penguasaan materi pengajaran yang

dipelajarinya sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Sedangkan menurut Nasution (2006: 144) menyatakan sebagai berikut.

“Hasil belajar hanya ada apabila sesuatu yang diingat. Yang lebih penting
adalah mengingat untuk membantu murid mempelajari hal-hal lain lebih lanjut.
Jadi yang diingat itu merupakan perantara bagi pelajaran selanjutnya. Yang perlu
diingat adalah (1) keterampilan intelektual; mendeskriminasi, mengklasifikasi,
menggunakan aturan, strategi memproses informasi. Keterampilan intelektual
harus diingat dan digunakan seumur hidup, dan (2) kategori informasi verbal,
merupakan syarat mutlak agar dapat belajar seterusnya. Hal-hal yang spesifik
dapat dicari dalam buku sumber.”

Perubahan salah satu ranah dari tiga ranah domain khususnya pada ranah kognitif

siswa disebabkan oleh proses belajar. Benjamin S. Bloom (Dimyati, 2006: 26-27)

menyebutkan enam jenis perilaku ranah kognitif, sebagai berikut.

a. Pengetahuan, mencapai kemampuan ingatan tentang hal yang telah dipelajari
dan tersimpan dalam ingatan. Pengetahuan itu berkenaan dengan fakta,
peristiwa, pengertian kaidah, teori, prinsip, atau metode.

b. Pemahaman, mencakup kemampuan menangkap arti dan makna tentang hal
yang dipelajari.

c. Penerapan, mencakup kemampuan menerapkan metode dan kaidah untuk
menghadapi masalah yang nyata dan baru. Misalnya, menggunakan prinsip.

d. Analisis, mencakup kemampuan merinci suatu kesatuan ke dalam bagian-
bagian sehingga struktur keseluruhan dapat dipahami dengan baik. Misalnya
mengurangi masalah menjadi bagian yang telah kecil.

e. Sintesis, mencakup kemampuan membentuk suatu pola baru. Misalnya
kemampuan menyusun suatu program.

f. Evaluasi, mencakup kemampuan membentuk pendapat tentang beberapa hal
berdasarkan kriteria tertentu. misalnya, kemampuan menilai hasil ulangan.
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Berdasarkan pengertian hasil belajar menurut para ahli tersebut, dapat

disimpulkan bahwa hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa dari

pengalaman belajarnya. Kemampuan-kemampuan tersebut mencakup aspek

kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hasil belajar dapat dilihat melalui kegiatan

evaluasi pada akhir pembelajaran yang bertujuan untuk mendapatkan data

pembuktian yang akan menunjukkan tingkat kemampuan siswa dalam mencapai

tujuan pembelajaran.

Hasil belajar yang diteliti dalam penelitian ini adalah hasil belajar kognitif pada

mata pelajaran IPS yang mencakup tiga tingkatan yaitu pengetahuan (C1),

pemahaman (C2), dan penerapan (C3) dan analisis (C4). Instrumen yang

digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa pada aspek kognitif adalah tes.

Hasil belajar kognitif siswa tersebut dapat digunakan oleh guru untuk dijadikan

ukuran atau kriteria dalam mencapai suatu tujuan pendidikan. Hal ini berarti

bahwa dengan berakhirnya suatu proses belajar, maka seseorang atau siswa

memperoleh suatu hasil belajar.

2.2 Peranan Model Pembelajaran Cooperative Learning TimeToken Arends
Dalam Meningkatkan Kemampuan Komunikasi dan Hasil Belajar
Kognitif siswa

Komunikasi manusia pada dasarnya dilakukan untuk mencapai tujuan. Dalam

konteks pembelajaran, komunikasi itu dilakukan untuk mencapai tujuan

pembelajaran. Melalui pembelajaran itu, peserta didik bukan sekedar menjadi tahu

sesuatu melainkan juga bisa melakukan sesuatunya. Menurut Iriantara (2014: 30)

level-level komunikasi dan bobot informasi dan relasinya divisualisasikan sebagai

berikut.
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Gambar 2.1  Level Komunikasi dan Dimensi Komunikasi

Gambar 2.1 menunjukkan, pada level komunikasi interpersonal, materi

pembelajaran yang dikomunikasikan bobotnya lebih kecil dibandingkan dengan

dimensi relasinya. Sedangkan pada komunikasi kelompok, antara materi

pembelajaran dan relasi anggota kelompok hampir berimbang. Untuk komunikasi

publik, bobot materi pembelajaran lebih besar dibandingkan dengan bobot

relasionalnya. Namun, ketiga level komunikasi dalam komunikasi pembelajaran

bermuara pada tujuan pembelajaran. Pembelajaran cooperative time token Arends

yang dilakukan secara berkelompok diharapkan dapat membantu siswa untuk

memahami materi pembelajaran dengan lebih maksimal sehingga hasil belajar IPS

siswa dapat meningkat serta terbentuknya kemampuan komunikasi pembelajaran

yang lebih optimal.

Komunikasi dalam pembelajaran dapat mengarahkan siswa untuk lebih

memahami materi yang dipelajarinya. Hal ini sesuai dengan pendapat Khattak

dalam Iriantara (2014: 33) yang menyatakan bahwa pemahaman merupakan

esensi komunikasi. Sehingga dalam proses pembelajaran, peserta didik dapat

mengkomunikasikan pengetahuan yang didapatkan dan difahaminya dengan baik.

Komunikasi
Interpersonal

Komunikasi
Kelompok

Komunikasi
Publik

Tujuan
Pembelajaran

relasi
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Sehingga dengan adanya pemahaman yang baik dapat meningkatkan hasil belajar

kognitif siswa.

Dalam pembelajaran, model pembelajaran yang inovatif harus sesuai dengan

perkembangan kognitif, afektif dan psikomotor siswa untuk meningkatkan

kemampuan siswa dalam komunikasi dan akan berdampak pula pada peningkatan

hasil belajarnya. Bahkan menurut Piaget dalam Budiamin (2006: 97),

“Pembelajaran yang tidak sesuai dengan perkembangan kognitif anak memiliki

konsekuensi negatif bagi perkembangan berbagai aspek psikologis lainnya”.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aditian yang berjudul “Penerapan

Model Pembelajaran Kooperatif Time Token Arends Berbasis Problem Based

Learning Untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Sumber Daya Alam”. Tujuan

dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman konsep tentang

sumber daya alam dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Time

Token Arends berbasis Problem Based Learning. Hasil dari penelitian ini adalah

terdapat peningkatan persentase pemahaman konsep siswa pada siklus I dan siklus

II. Peningkatan pemahaman konsep siswa dibuktikan dengan diperoleh nilai rata-

rata sebelum tindakan (prasiklus) yaitu 61.08, dengan persentase ketuntasan 22%.

Pada siklus I nilai rata-rata kelas meningkat mencapai 71,5 dengan persentase

ketuntasan 70%. Setelah tindakan pada siklus II nilai rata-rata kelas meningkat

menjadi 79,5 dengan ketuntasan siswa sebesar 91%. Sehingga dapat disimpulkan

bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Time Token Arends berbasis

Problem Based Learning dapat meningkatkan pemahaman konsep tentang sumber

daya alam.
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Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jayasinga yang berjudul

“Implementasi Model Cooperative Learning Time Token Untuk Meningkatkan

Keterampilan Berkomunikasi dan Kerjasama”. Tujuan penelitian ini untuk (1)

mendeskripsikan implementasi model cooperative learning time token Arends

dalam meningkatkan keterampilan berkomunikasi dan kerjasama siswa; (2)

mengetahui efektivitas model cooperative learning time token Arends dalam

pembelajaran Kewirausahaan terhadap peningkatan keterampilan berkomunikasi

dan kerjasama siswa.

Berdasarkan hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa model pembelajaran

Time Token Arends memberikan kesempatan siswa untuk berpikir secara aktif

dalam proses pembelajaran, siswa dapat mengemukakan pendapatnya, mampu

memahami materi pembelajaran dengan lebih baik sehingga melatih siswa untuk

berkomunikasi dan membentuk makna yang berlangsung dalam pembelajaran

yang interaktif dan dapat meningkatkan hasil belajar kognitif siswa.
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2.3 Penelitian yang Relevan

Hasil penelitian yang relevan digunakan sebagai pembanding atau acuan dalam melakukan kajian penelitian yang dilakukan. Adapun hasil

penelitian tindakan kelas yang dijadikan pembanding atau acuan penelitian tindakan kelas ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1  Penelitian yang Relevan

No Peneliti Judul Penelitian
Tindakann

Tujuan Penelitian
Tindakann

Metode Hasil

1. Aditian
Tulus
Bangun

(2014)

Penerapan Model
Pembelajaran
Kooperatif Time
Token Arends
Berbasis Problem
Based Learning Untuk
Meningkatkan
Pemahaman Konsep
Sumber Daya Alam.

Tujuan penelitian ini
untuk meningkatkan
pemahaman konsep
tentang sumber daya
alam dengan
menggunakan model
pembelajaran
kooperatif tipe Time
Token Arends berbasis
Problem Based
Learning.

Penelitian ini merupakan
penelitian tindakan kelas.
Penelitian dilaksanakan dalam
dua siklus. Setiap siklus terdiri
dari empat tahap, yaitu:
Perencanaan tindakan;
Pelaksanaan tindakan; Observasi
dan Refleksi. Teknik
pengumpulan data yang
digunakan yaitu: Teknik
observasi; Wawancara;
Dokumen, dan Tes. Untuk
menguji validitas data, peneliti
menggunakan triangulasi sumber
data dan triangulasi teknik.

Hasil penelitian menunjukkan
bahwa terdapat peningkatan
persentase pemahaman konsep
siswa pada siklus I dan siklus II.
Peningkatan pemahaman konsep
siswa dibuktikan dengan diperoleh
nilai rata-rata sebelum tindakan
(prasiklus) yaitu 61.08, dengan
persentase ketuntasan 22%. Pada
siklus I nilai rata-rata kelas
meningkat mencapai 71,5 dengan
persentase ketuntasan 70%. Setelah
tindakan pada siklus II nilai rata-
rata kelas meningkat menjadi 79,5
dengan ketuntasan siswa sebesar
91%. Sehingga dapat disimpulkan

44



45

No Peneliti Judul Penelitian
Tindakann

Tujuan Penelitian
Tindakann

Metode Hasil

Teknik analisis data yang
digunakan adalah model analisis
interaktif, yang mempunyai
beberapa komponen, yaitu:
Reduksi data; Penyajian data,
dan Penarikan kesimpulan.

bahwa penerapan model
pembelajaran kooperatif tipe Time
Token Arends berbasis Problem
Based Learning dapat
meningkatkan pemahaman konsep
tentang sumber daya alam.

2. Jayasinga
Gusnetty

(2015)

Implementasi Model
Cooperative Learning
Time Token Untuk
Meningkatkan
Keterampilan
Berkomunikasi dan
Kerjasama

Tujuan penelitian ini
untuk (1)
mendeskripsikan
implementasi model
cooperative learning
time token Arends
dalam meningkatkan
keterampilan
berkomunikasi dan
kerjasama siswa; (2)
mengetahui efektivitas
model cooperative
learning time token
Arends dalam
pembelajaran
Kewirausahaan
terhadap

Penelitian tindakan kelas
penelitian ini terdiri dari tiga
siklus dengan 2 kali pertemuan
tiap siklusnya. Teknik
pengumpulan data pada
penelitian ini menggunakan
lembar observasi. Data yang
terkumpul kemudian dianalisis
dengan menggunakan teknik
statistik deskriptif komparatif.

Hasil penelitian menunjukkan
bahwa (1) adanya peningkatan
keterampilan berkomunikasi dan
kerjasama siswa di tiap siklus
dengan menggunakan model
cooperative learning time token
Arends. (2) pembelajaran
Kewirausahaan menggunakan
cooperative learning time token
Arends efektif dapat meningkatkan
keterampilan berkomunikasi dan
kerjasama siswa.
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No Peneliti Judul Penelitian
Tindakann

Tujuan Penelitian
Tindakann

Metode Hasil

peningkatan
keterampilan
berkomunikasi dan
kerjasama siswa.

3. Rafika Umi

(2015)

Peningkatan
Keterampilan
Berbicara Siswa
Menggunakan Model
Pembelajaran Time
Token SMA Kemala
Bhayangkari 1
Pontianak.

Tujuan Penelitian ini
untuk meningkatkan
kemampuan berbicara
siswa kelas XI IIS 3
SMA Kemala
Bhayangkari 1
Pontianak tahun
pelajaran 2014/2015.

Metode yang digunakan adalah
deskriptif. Sumber data dalam
penelitian ini adalah Viktorina
Buri S.Pd., siswa kelas XI IIS 3
SMA Kemala Bhayangkari 1
Pontianak, RPP dan lembar
observasi. Prosedur penelitian
yang digunakan adalah
penelitian tindakan kelas (PTK)
dengan dua siklus tindakan.

Hasil belajar keterampilan
berbicara yang didapatkan setelah
dilakukan dua siklus tindakan
mengalami peningkatan. Nilai rata-
rata saat observasi awal adalah
59,8. Setelah dilakukan tindakan
siklus I, meningkat menjadi 78,1
dan siklus II 85,8. Dengan
demikian, dapat dikatakan bahwa
model pembelajaran time token
mampu meningkatkan keterampilan
siswa dalam menentukan topik
berbicara sehingga merangsang
keberanian siswa untuk
menyampaikan pendapatnya secara
lisan.
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No Peneliti Judul Penelitian
Tindakann

Tujuan Penelitian
Tindakann

Metode Hasil

4. Tri
Wahyuni

(2013)

Penerapan Model
Pembelajaran
Kooperatif Tipe
Time Token Arends
Untuk
Meningkatkan
Pemahaman
Tentang Globalisasi

Tujuan penelitian ini
untuk meningkatkan
pemahaman tentang
globalisasi dengan
menggunakan model
pembelajaran
kooperatif tipe time
token arends.

Penelitian ini merupakan
penelitian tindakan kelas. Proses
penelitian dilaksanakan dalam
dua siklus. Setiap siklus terdiri
dari empat tahap, yaitu:
Perencanaan tindakan;
Pelaksanaan tindakan;
Observasi, dan Refleksi. Teknik
pengumpulan data yang
digunakan yaitu: Teknik
observasi; Wawancara;
Dokumen, dan Tes. Untuk
menguji validitas data, peneliti
menggunakan triangulasi sumber
data dan triangulasi metode.
Teknik analisis data yang
digunakan adalah model analisis
interaktif, yang mempunyai
beberapa komponen, yaitu:
Reduksi data; Penyajian data,
dan Penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat
dilihat meningkatnya persentase
pemahaman siswa pada siklus I dan
siklus II. Peningkatan pemahaman
dibuktikan dengan diperoleh nilai
rata-rata sebelum tindakan
(prasiklus) yaitu 63.54 dengan
ketuntasan klasikal 37%. Pada
siklus I nilai rata-rata kelas
meningkat mencapai 71,3 dengan
ketuntasan klasikal 63%. Setelah
tindakan pada siklus II nilai rata-
rata kelas meningkat menjadi 78,8
dengan ketuntasan klasikal 85%.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa
penerapan model pembelajaran
kooperatif tipe time token arends
dapat meningkatkan pemahaman
tentang globalisasi.
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No Peneliti Judul Penelitian
Tindakann

Tujuan Penelitian
Tindakann

Metode Hasil

5. Fitria
Lailatul
Ayu

(2013)

Penerapan Model
Pembelajaran Time
Token Arends Untuk
Meningkatkan
Aktivitas Dan Hasil
Belajar Siswa Pada
Mata Pelajaran
Menerapkan Prinsip-
Prinsip Bekerjasama
Dengan Kolega dan

Pelanggan.

Tujuan penelitian ini
adalah untuk
mendeskripsikan
penerapan model
pembelajaran Time
Token Arends pada
Mata Pelajaran
Menerapkan Prinsip-
Prinsip Bekerjasama
dengan Kolega dan
Pelanggan studi pada
siswa kelas X APK 2
SMK pawyatan Daha 2
Kediri, yang digunakan
untuk mengetahui
aktivitas dan hasil
belajar siswa XAPK 2
tahun ajaran 2012/2013
yang berjumlah 44
siswa

Jenis penelitian ini adalah
Penelitian Tindakan Kelas
(PTK) dengan pendekatan
kualitatif, yang dilaksanakan
dalam dua siklus dengan empat
tahapan untuk tiap siklusnya,
yaitu perencanaan, pelaksanaan,
pengamatan, dan refleksi. Data-
data tersebut diperoleh dari
observasi, wawancara, tes,
catatan lapangan dan
dokumentasi. Analisis data
dilakukan melalui tiga tahap,
yaitu reduksi data, paparan data,
dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian tindadakan ini
adalah aktivitas siswa penerapan
model pembelajaran Time Token
Arends siklus I, menunjukkan
persentase keberhasilan sebesar
78,64%. Sedangkan pada siklus II,
persentase keberhasilan sebesar
94,79%, ini berarti mengalami
peningkatan dibandingkan siklus I
yaitu sebesar 16,15%Hasil belajar
dalam penelitian ini meliputi aspek
kognitif dan afektif. Aspek kognitif
siswa pada siklus I, menunjukkan
nilai rata-rata Post Test sebesar
66,34%. Sedangkan pada siklus II,
menunjukkan nilai rata-rata sebesar
95,45% meningkat sebesar 29,11%.
Aspek Afektif siswa siklus I
menunjukkan persentase nilai rata-
rata mencapai 70,26%. Sedangkan
untuk siklus II menunjukkan
persentase nilai rata-rata mencapai
79,54%, meningkat sebesar 9,28%.
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2.4 Kerangka Berpikir

Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran, diantaranya

adalah model pembelajaran yang digunakan oleh guru. Dalam pemilihan model

pembelajaran, guru hendaknya lebih selektif. Karena pemilihan model pem-

belajaran yang tidak tepat justru dapat menghambat tercapainya tujuan pem-

belajaran. Penelitian ini menggunakan model pembelajaran Cooperative Learning

Time Token Arends.

Dengan menggunakan model pembelajaran Time Token Arends, harapannya siswa

akan lebih memaknai proses belajar yang dilakukan karena rangkaian proses

pembelajarannya yang menuntut kecakapan komunikasi dan keefektifan dalam

mengidentifikasi serta memberikan contoh dari suatu konsep. Maka model

pembelajaran Time Token Arends yang diterapkan dalam penelitian ini,

diharapkan juga dapat meningkatkan kemampuan komunikasi dan hasil belajar

siswa.

Berdasarkan penjabaran diatas, peneliti menampilkan diagram kerangka pikir

penelitian tindakan kelas sebagai berikut.
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V

Gambar 2.2 Kerangka pikir penerapan model pembelajaran cooperative
learning time token Arends untuk meningkatkan kemampuan
komunikasi dan hasil belajar kognitif IPS siswa kelas VII A di
SMP Islam Terpadu Bina Insani Kota Metro
Tahun Pelajaran 2015/2016

2.5 Hipotesis Tindakan

Pada penelitian tindakan kelas “Penerapan Model Pembelajaran Cooperative

Learning Time Token Arends untuk Meningkatkan Kemampuan Komunikasi dan

Hasil Belajar Kognitif IPS Siswa di SMP Islam Terpadu Bina Insani Kota Metro”,

maka peneliti mengambil jawaban sementara yaitu.

1. Penerapan model pembelajaran Cooperative Learning Time Token Arends

dapat meningkatkan kemampuan komunikasi siswa pada mata pelajaran IPS

kelas VII A di SMP Islam Terpadu Bina Insani Kota Metro Tahun Pelajaran

2015/2016.

2. Penerapan model pembelajaran Cooperative Learning Time Token Arends

dapat meningkatkan hasil belajar kognitif siswa pada mata pelajaran IPS

kelas VII A di SMP Islam Terpadu Bina Insani Kota Metro Tahun Pelajaran

2015/2016.

KONDISI
AWAL

TINDAKAN

KONDISI
AKHIR

Kemampuan Komunikasi dan Hasil Belajar
Kognitif siswa rendah

Menggunakan Model Pembelajaran
Cooperative Learning Time Token Arends

Kemampuan Komunikasi dan Hasil Belajar
Kognitif siswa meningkat
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BAB  III  METODE PENELITIAN 

3.1  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan 

kelas (Classrom Action Research). Arah dan tujuan penelitian tindakan yang 

dilakukan oleh guru sudah jelas, yaitu demi kepentingan peserta didik dalam 

memperoleh hasil belajar yang memuaskan (Arikunto, 2014: 2).  Sedangkan 

menurut Elliot dalam Pargito bahwa yang dimaksud dengan penelitian tindakan 

ialah kajian tentang situasi sosial dengan maksud untuk meningkatkan kualitas 

tindakan di dalamnya (Pargito, 2011:16). Penelitian ini dikatakan sebagai 

penelitian tindakan kelas karena kegiatan penelitian ini dilakukan di dalam kelas. 

Desain penelitian menggunakan penelitian tindakan kelas terdiri dari tiga siklus 

dengan 2 kali pertemuan tiap siklusnya. Setiap siklus mencakup empat tahap 

kegiatan yaitu : perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi.  

 

Tindakan yang direncanakan berupa penerapan model pembelajaran cooperative 

time token Arends untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan hasil belajar 

kognitif siswa kelas VII A pada mata pelajaran IPS di SMP Islam Terpadu Bina 

Insani Kota Metro. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian tindakan kelas. Guru yang melaksanakan penelitian tindakan kelas ini 

diharapkan akan semakin profesional. Oleh karena itu, inti dari penelitian 

tindakan kelas adalah melakukan suatu tindakan, mencari solusi permasalahan 
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secara berulang-ulang sampai mendapatkan proses yang paling tepat, baik dan 

ideal. Tindakan akan dilakukan didalam kelas observer bersama guru mata 

pelajaran IPS sebagai guru mitra yaitu ibu Fadila Rahmadani, S.Pd.   

3.2  Prosedur Penelitian 

Prosedur tindakan pada penelitian ini terdiri dari tiga siklus. Penelitian tindakan 

ini mengikuti model penelitian tindakan kelas yang mengacu pada model spiral 

dari Kemmis dan Taggart. Stephen Kemmis dalam Pargito mengatakan bahwa 

penelitian tindakan  adalah suatu bentuk inquity reflektif diri yang dilakukan oleh 

para guru dalam situasi social tertentu dan bertujuan mengembangkan rasionalitas 

dan kebenaran dalam memberdayakan kualitas pekerjaannya secara berkolaborasi 

(kerja sama) (Pargito, 2011: 37). Secara garis besar, dalam pelaksanaan penelitian 

tindakan kelas ini terdapat empat tahapan yang lazim dilalui, yaitu (1) 

perencanaan, (2) Pelaksanaan, (3) pengamatan, (4) refleksi (Arikunto dkk, 2012: 

16). Dimana setiap siklus dilakukan berdasarkan tujuan pembelajaran yang ingin 

dicapai. Prosedur penelitian ini menggunakan model penelitian tindakan kelas 

yang langkah-langkahnya diadaptasi dari rancangan penelitan kelas. Berikut 

desain secara umum. 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Prosedur Penelitian Tindakan Kelas 
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Secara lebih ringkas, prosedur pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini meliputi. 

a. SIKLUS I 

1) Perencanaan Tindakan 

Pada tahap perencanaan tindakan, kegiatan ini dilakukan bersama rekan guru 

sebagai guru mitra dalam penelitian tindakan kelas. Dalam tahap ini peneliti 

bersama guru mitra melakukan persiapan yaitu menentukan waktu pengamatan, 

menyusun RPP, mempersiapkan kartu bicara siswa, mempersiapkan lembar 

diskusi kelompok siswa yang diberikan kepada siswa pada saat pembelajaran IPS, 

menyusun instrumen pengamatan kinerja guru dalam kegiatan pembelajaran 

dengan menggunakan model pembelajaran cooperative time token Arends, 

mempersiapkan lembar observasi kemampuan komunikasi siswa, mempersiapkan 

perangkat tes akhir siklus I. 

2) Pelaksanaan Tindakan 

Pada tahap ini, peneliti menggunakan model pembelajaran cooperative time token 

Arends. Materi yang dipilih dalam penelitian ini adalah materi yang disesuaikan 

dengan silabus materi pokok kehidupan sosial manusia pada semester ganjil 

Tahun Ajaran 2015/2016. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dalam penelitian 

tindakan ini adalah sebagai berikut. 

1. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar. 

2. Guru mengkondisikan kelas untuk melaksanakan diskusi. 

3. Guru memberikan tugas pada siswa. 

4. Guru memberi sejumlah kupon berbicara dengan waktu ± 30 detik per 

kupon pada setiap siswa. 
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5. Guru meminta siswa menyerahkan kupon terlebih dahulu sebelum 

berbicara atau memberi komentar. Satu kupon untuk satu kesempatan 

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

Siswa yang telah habis kuponnya tak boleh bicara lagi. Siswa yang masih 

memegang kupon harus bicara sampai semua kupon habis. Demikian 

seterusnya sampai kuponnya habis, sehingga semua anak berbicara. Guru 

memberi sejumlah nilai berdasarkan waktu yang digunakan tiap siswa 

dalam berbicara. 

6. Setelah siklus I selesai dilaksanakan, maka siswa diberikan tes formatif. 

Tujuan dari tes ini adalah untuk mengetahui kepemahaman siswa dalam 

menguasai materi yang telah dipelajari, selain itu tes formatif juga 

digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa. 

3) Observasi 

Dalam kegiatan observasi ini, observasi dilakukan oleh guru mitra untuk 

mengobservasi setiap siswa, sedangkan guru fokus dalam proses pelakasnaan 

pembelajaran dengan menggunakan model time token Arends. Instrumen 

penelitian yang digunakan adalah lembar observasi untuk mengetahui kemampuan 

komunikasi setiap siswa yang digunakan untuk mengetahui pelaksanaan 

pembelajaran IPS dengan model pembelajaran cooperative time token Arends. 

 

4) Refleksi 

Data-data yang diperoleh melalui observasi dikumpulkan dan segera dianalisis. 

Berdasarkan hasil observasi inilah peneliti dapat melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah dilaksanakan. Berdasarkan hasil refleksi ini peneliti 

dapat mengetahui titik lemah maupun kelebihan sehingga dapat menentukan 
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upaya perbaikan pada siklus berikutnya. Kelemahan yang terdapat pada siklus ini 

akan diperbaiki pada siklus selanjutnya. Perencanaan tindakan pada siklus 2 dan 

selanjutnya dilakukan oleh peneliti dan guru kolaborator dengan berdasarkan pada 

hasil refleksi pada siklus I.  

b. SIKLUS  II 

1) Perencanaan Tindakan 

Berdasarkan hasil refleksi pada siklus I, maka guru selaku peneliti melakukan 

perbaikan recana pelaksanaan pembelajaran yaitu mendiskusikan dan menetapkan 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dengan guru mitra, mempersiapkan 

kartu bicara siswa, mempersiapkan lembar diskusi kelompok siswa yang 

diberikan kepada siswa pada saat pembelajaran IPS, mempersiapkan lembar 

observasi kemampuan komunikasi siswa, mempersiapkan perangkat tes akhir 

siklus II.  

2) Pelaksanaan Tindakan 

1. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar. 

2. Guru mengkondisikan kelas untuk melaksanakan diskusi. 

3. Guru memberikan tugas pada siswa. 

4. Guru memberi sejumlah kupon berbicara dengan waktu ± 1 menit per 

kupon pada setiap siswa. 

5. Guru meminta siswa menyerahkan kupon terlebih dahulu sebelum 

berbicara atau memberi komentar. Satu kupon untuk satu kesempatan 

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

Siswa yang telah habis kuponnya tak boleh bicara lagi. Siswa yang 

masih memegang kupon harus bicara sampai semua kupon habis. 
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Demikian seterusnya sampai kuponnya habis, sehingga semua anak 

berbicara. Guru memberi sejumlah nilai berdasarkan waktu yang 

digunakan tiap siswa dalam berbicara. 

6. Setelah siklus II selesai dilaksanakan, maka siswa diberikan tes 

formatif. Tujuan dari tes ini adalah untuk mengetahui kepemahaman 

siswa dalam menguasai materi yang telah dipelajari, selain itu tes 

formatif juga digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa. 

3) Observasi 

Pelaksanaan observasi yang dilakukan sama dengan siklus II, yaitu guru 

selaku peneliti bersama guru yang menjadi kolaborator mengamati guru dan 

siswa selama proses pembelajaran berlangsung hingga kegiatan 

pembelajaran ditutup. Hasil pengamatan berupa data tentang pelaksanaan 

pembelajaran dan kendala-kendala yang timbul dalam proses pembelajaran. 

Hasil pengamatan kemudian didiskusikan dan dianalisis oleh peneliti dan 

guru mitra. Hasilnya digunakan untuk melakukan refleksi dan rencana 

perbaikan terhadap tindakan selanjutnya. 

4) Evaluasi dan Refleksi 

 Evaluasi dan refleksi dilakukan dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan 

observasi yang dikolaborasikan dengan guru yang menjadi kolaborator 

penelitian tindakan. Hasil evaluasi dari refleksi siklus II belum memenuhi 

indikator keberhasilan yang telah ditetapkan, sehingga penelitian 

dilanjutkan ke siklus III. 
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c.  Siklus III 

1) Perencanaan Tindakan 

Berdasarkan hasil refleksi yang dilakukan pada siklus II, guru selaku peneliti 

melakukan perbaikan rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu mendiskusikan 

dan menetapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dengan guru mitra, 

mempersiapkan kartu bicara siswa, mempersiapkan lembar diskusi kelompok 

siswa yang diberikan kepada siswa pada saat pembelajaran IPS, mempersiapkan 

lembar observasi kemampuan komunikasi siswa, mempersiapkan perangkat tes 

akhir siklus III. 

2) Pelaksanaan Tindakan 

1. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar. 

2. Guru mengkondisikan kelas untuk melaksanakan diskusi. 

3. Guru memberikan tugas pada siswa. 

4. Guru memberi sejumlah kupon berbicara dengan waktu ± 45 detik per  

 kupon pada setiap siswa. 

5. Guru meminta siswa menyerahkan kupon terlebih dahulu sebelum 

berbicara atau memberi komentar. Satu kupon untuk satu kesempatan 

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

Siswa yang telah habis kuponnya tak boleh bicara lagi. Siswa yang 

masih memegang kupon harus bicara sampai semua kupon habis. 

Demikian seterusnya sampai kuponnya habis, sehingga semua anak 

berbicara. Guru memberi sejumlah nilai berdasarkan waktu yang 

digunakan tiap siswa dalam berbicara. 



59 

 

6. Setelah siklus III selesai dilaksanakan, maka siswa diberikan tes 

formatif. Tujuan dari tes ini adalah untuk mengetahui kepemahaman 

siswa dalam menguasai materi yang telah dipelajari, selain itu tes 

formatif juga digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa. 

3) Observasi 

Pelaksanaan observasi yang dilakukan sama dengan siklus II, yaitu guru 

selaku peneliti bersama guru yang menjadi kolaborator mengamati guru dan 

siswa selama proses pembelajaran berlangsung hingga kegiatan 

pembelajaran ditutup. Hasil pengamatan berupa data tentang pelaksanaan 

pembelajaran dan kendala-kendala yang timbul dalam proses pembelajaran. 

Hasil pengamatan kemudian didiskusikan dan dianalisis oleh peneliti dan 

guru mitra. Hasil yang didapatkan pada siklus III sudah sesuai dengan 

indikator ketercapaian kemampuan komunikasi dan hasil belajar kognitif 

siswa. 

4) Evaluasi dan Refleksi 

 Evaluasi dan refleksi dilakukan dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan 

observasi yang dikolaborasikan dengan guru yang menjadi kolaborator 

penelitian tindakan. Hasil evaluasi dari refleksi siklus III sudah memenuhi 

indikator keberhasilan yang telah ditetapkan, maka penelitian tindakan dapat 

diakhiri pada siklus III. 

 

3.3  Setting Penelitian  

3.3.1  Setting   

Setting menjelaskan kondisi aktual atau kondisi riil tentang lokasi dan subjek 

tindakan. Setting lokasi da subjek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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a) Lokasi Penelitian 

Penelitian tindakan ini dilaksanakan di kelas VII A SMP Islam Terpadu Bina 

Insani Kota Metro, yang terletak di Jalan Dr. Supomo, Kelurahan Purwosari (28) 

Kecamatan Metro Utara, Kota Metro Provinsi Lampung. Penelitian dilakuakan 

disekolah tersebut, karena peneliti adalah salah satu guru mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial disekolah tersebut.  

b) Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian  ini adalah siswa kelas VII A SMP Islam Terpadu Bina Insani 

Kota Metro Tahun Pelajaran 2015/2016 sebanyak 24 siswa yang semuanya terdiri 

dari 24 siswa perempuan yang mempunyai rata-rata tingkat kemampuan 

komunikasi secara keseluruhan dalam pembelajaran IPS yang bervariasi yaitu 

kemampuan komunikasi yang memiliki kriteria tinggi sebanyak 21% atau 6 siswa, 

sedang 28% atau 7 siswa dan rendah 51% atau 14 siswa, dan hasil belajar kognitif 

siswa yang bervariasi jika dilihat dari ketercapaian kriteria ketuntasan minimal 

yaitu ≥ 70 sebanyak 9 siswa dan ≤ 70 sebanyak 18 siswa. Selanjutnya, SMP Islam 

Terpadu Bina Insani merupakan sekolah swasta yang terletak di pinggiran kota 

Metro. Keadaan ini juga membawa pengaruh pada kemampuan komunikasi 

belajar di dalam kelas. Kurikulum yang dipakai di SMP Islam Terpadu Bina 

Insani adalah Kurikulum 2006 atau Kurikulum Tingkat Satuan Pelajaran (KTSP). 

 

SMP Islam Terpadu merupakan salah satu SMP swasta berbasis Islam yang 

memiliki peraturan sekolah bahwa siswa dan siswi  dikelompokkan kedalam kelas 

berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Sehingga siswa perempuan dan siswa laki-

laki belajar pada kelas yang terpisah. Guru bernama Lisa Retno Sari, S.Pd yang 

bertindak sebagai peneliti dan Guru mitra bernama Fadila Rahmadani, S.Pd, 
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karena selain peneliti, guru yang mengampu mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial di SMP Islam Terpadu adalah Fadila Rahmadani, S.Pd. Selain itu, dengan 

adanya kesamaan mata pelajaran yang diampu, dapat memudahkan peneliti dalam 

proses penelitian karena guru mitra sudah memahami pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial. Dipilihnya kelas VII A karena berdasarkan pengamatan 

peneliti selama kegiatan pembelajaran yang telah berlangsung, di kelas ini paling 

banyak siswa yang perlu ditingkatkan kemampuan komunikasi dan hasil belajar 

kognitif untuk mengukur pengetahuan siswa dalam pembelajaran IPS 

dibandingkan dengan siswa kelas yang lainnya.  

c) Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2015/2016. 

Lama tindakan adalah 3 siklus, dengan masing-masing siklus terdiri dari 2 kali 

pertemuan. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 03 September 2015 sampai 

dengan 21 September 2015 sebanyak enam kali pertemuan. Dalam setiap satu jam 

pelajaran di SMP Islam Terpadu Bina Insani adalah 40 menit. Penelitian tindakan 

ini mencapai 3 siklus dikarenakan ketercapaian indikator penelitian kemampuan 

komunikasi dan hasil belajar IPS siswa yang diteliti sesuai dengan indikator 

keberhasilan yang ditetapkan peneliti terpenuhi pada siklus 3. 

 

3.3.2. Definisi Operasional Variabel 

Variabel penelitian tindakan ini adalah sebagai berikut. 

1. Kemampuan Komunikasi  

Kemampuan komunikasi dalam penelitian ini adalah merupakan komunikasi 

verbal. Menurut pendapat Stephen Covey dalam (Sarkonah, 2012: 26), 
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komunikasi verbal merupakan salah satu bentuk komunikasi yang disampaikan 

kepada pihak lain melalui tulisan dan lisan.  

 

Pendapat Stephen Covey dalam (Sarkonah, 2012: 8) empat jenis keterampilan 

dasar dalam berkomunikasi, yang juga digunakan dalam penelitian tindakan ini 

adalah membaca, menulis, berbicara, dan mendengar. Adapun penilaian pada 

masing-masing kemampuan komunikasi adalah sebagai berikut. 

1) Membaca 

Adapun indikator yang dinilai dari aspek membaca adalah sebagai berikut. 

a. Membaca dari sumber buku 

- Nilai 3 dengan kriteria tinggi jika membaca lebih dari satu sumber 

buku. 

- Nilai 2 dengan kriteria sedang jika membaca dari satu sumber buku. 

- Nilai 1 dengan kriteria rendah jika tidak membaca buku. 

2) Berbicara 

Adapun indikator yang dinilai dari aspek berbicara adalah sebagai berikut. 

a. Bertanya dengan relevan 

- Nilai 3 dengan kriteria tinggi jika bertanya dengan lantang dan sesuai 

dengan materi. 

- Nilai 2 dengan kriteria sedang jika bertanya terbata-bata dan sesuai 

dengan materi. 

- Nilai 1 dengan kriteria rendah jika tidak bertanya. 

b. Memberikan jawaban 

- Nilai 3 dengan kriteria tinggi jika jawaban sesuai dengan yang 

dibicarakan. 



63 

 

- Nilai 2 dengan kriteria sedang jika jawaban tidak sesuai dengan yang 

dibicarakan. 

- Nilai 1 dengan kriteia rendah jika tidak menjawab. 

3) Menulis 

Adapun indikator yang dinilai dari aspek menulis adalah sebagai berikut. 

a. Menguraikan dengan bahasa yang jelas dan efektif 

- Nilai 3 dengan kriteria tinggi jika jumlah tulisan 50 – 100 kata. 

- Nilai 2 dengan kriteria sedang jika jumlah tulisan dibawah 50 kata. 

- Nilai 1 dengan kriteria rendah jika tidak ada tulisan. 

4) Mendengar 

Adapun indikator yang dinilai dari aspek mendengarkan adalah sebagai 

berikut. 

a. Menghargai pendapat orang lain 

- Nilai 3 dengan kriteria tinggi jika mendengarkan pembicaraan orang 

lain dan tidak ribut. 

- Nilai 2 dengan kriteria sedang jika mendengarkan pembicaraan orang 

lain tetapi sering ribut. 

- Nilai 1 dengan kriteria rendah jika tidak mendengarkan karena selalu 

ribut. 

b. Merespon pendapat orang lain 

- Nilai 3 dengan kriteria tinggi jika memberikan tanggapan setuju dan 

atau tidak setuju atas pendapat orang lain dengan bahasa yang baik. 
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- Nilai 2 dengan kriteria sedang jika memberikan tanggapan setuju dan 

atau tidak setuju atas pendapat orang lain dengan bahasa yang kurang 

baik.  

- Nilai 1 dengan kriteria rendah jika tidak merespon pendapat orang lain. 

 

Guru memfasilitasi dua buku sumber belajar siswa mata pelajaran IPS yang 

digunakan siswa pada saat diskusi kelompok. Adapun dua buku belajar siswa 

tersebut adalah berjudul IPS Terpadu untuk SMP Kelas VII yang diterbitkan oleh 

Erlangga dengan tebal 200 halaman. Selanjutnya adalah yang berjudul 

Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SMP/MTs kelas VII dengan tebal 

290 halaman. 

 

Selanjutnya, berdasarkan data nilai siswa pada masing-masing indikator 

kemampuan komunikasi yang diperoleh dari pengamatan yang dilakukan oleh 

guru mitra melalui instrumen pengamatan. Selanjutnya, data dikelompokkan 

berdasarkan kriteria tinggi, sedang, dan rendah. Indikator peningkatan 

kemampuan komunikasi pada setiap siklus, diperolah berdasarkan hasil 

pengamatan selama pembelajaran IPS dengan menggunakan model pembelajaran 

cooperative time token Arends. Secara klasikal dinyatakan berhasil jika ≥ 80% 

dari jumlah siswa kelas VII A SMP Islam Terpadu Bina Insani Kota Metro telah 

memiliki kemampuan komunikasi tinggi. Kemampuan komunikasi dinyatakan 

tinggi jika siswa telah memiliki kategori tinggi atau sedang terhadap lima 

indikator dari enam indikator yang diamati.  
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B. Hasil Belajar Kognitif 

Hasil belajar kognitif adalah hasil belajar dilihat dari pengetahuan siswa terhadap 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dari hasil tes evaluasi pembelajaran IPS. 

yang diperoleh siswa setelah mengikuti pembelajaran IPS. Data yang didapatkan 

pada hasil belajar untuk mengetahui pemahaman siswa dalam pembelajaran IPS 

adalah berupa data kuantitatif. Hasil belajar terlihat dari nilai yang diperoleh siswa 

setelah melaksanakan tes evaluasi yang dilakukan setelah selesai proses 

pembelajaran  ditiap siklusnya, siklus pertama hingga siklus ketiga dilaksanakan 

sebanyak dua kali pertemuan. Standar Kompetensi yang digunakan adalah 

memahami lingkungan kehidupan sosial manusia. Soal yang akan diberikan 

berupa soal pilihan ganda sebanyak 20 buah. Soal pilihan ganda tersebut dibuat 

oleh peneliti dengan setiap soal diberi 4 alternatif jawaban yaitu a, b, c, dan d. 

Setiap soal diberikan skor 1. Sehingga penilaian hasil belajar adalah jumlah 

jawaban benar dibagi dengan jumlah skor soal kemudian hasilnya dikalikan 

dengan 100. Siswa dinyatakan berhasil jika telah memperoleh nilai sesuai kriteria 

ketuntasan minimal yaitu ≥ 70.  

C. Model Cooperative Time Token Arends  

Model Pembelajaran Cooperative Time Token Arends adalah salah satu tipe 

pembelajaran kooperatif yang menerapkan pembelajaran demokratis. Model time 

token Arends ini digunakan oleh Arends pada tahun 1998. Proses pembelajaran 

yang demokratis ini menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Aktivitas siswa 

menjadi titik perhatian utama dalam proses pembelajaran, karena dilibatkan secara 

aktif dan guru berperan mengajak siswa untuk mencari solusi bersama terhadap 

permasalahan yang ditemui. Model ini digunakan untuk melatih dan 
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mengembangkan keterampilan sosial agar siswa tidak mendominasi pembicaraan 

atau diam sama sekali dengan menggunakan kupon bicara. Kupon bicara 

digunakan oleh tiap siswa sampai kupon yang dimilikinya habis dengan 

menyerahkan kupon bicara terlebih dahulu kepada guru sebelum menjawab 

pertanyaan atau menanggapi permasalahan yang sedang didiskusiskan dalam 

pembelajaran. Guru memberikan nilai sesuai dengan kemampuan siswa dalam 

menggunakan kupon bicara tersebut.  

 

Kriteria keberhasilan dalam penelitian ini dilihat dari proses yang dihasilkan 

selama pembelajaran dengan menggunakan model Cooperative Time Token 

Arends. Tindakan dengan menggunakan model Cooperative Time Token Arends 

dikatakan berhasil apa bila pada analisis lembar Instrumen Penilaian Kinerja 

Guru (IPKG) sudah menunjukkan pada kategori baik. Data Penilaian Kinerja 

Guru diperoleh dari hasil observasi pada setiap pertemuan disetiap siklus. Guru 

diamati kreativitasnya dengan memberi tanda lingkaran pada salah satu skor 

angka yang ada pada lembar observasi jika kinerja guru yang dilakukan sesuai 

dengan indikator yang ditentukan.  

 

Ketentuan menjawab dan memberikan nilai pada lembar observasi rencana 

pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan guru (IPKG1 dan IPKG 2) yaitu setiap 

jawaban diberi nilai dengan skala sebagai berikut: 1= belum baik, 2= cukup baik, 

3= baik, 4= sangat baik. Kinerja guru dalam kegiatan pembelajaran IPS, dapat 

juga diartikan sebagai performance guru saat mengajar di kelas. Kinerja guru 

dapat terlihat dengan instrumen penilaian kinerja guru (IPKG 1 dan IPKG 2). 
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3.3.3  Pelaksanaan Penelitian Tindakan 

Pelaksanaan penelitian tindakan menjelaskan tentang langkah-langkah yang akan 

dilakukan oleh peneliti. Menurut Huda (2013: 240), langkah-langkah pelaksanaan 

model pembelajaran time token Arends adalah sebagai berikut. 

1. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar. 

2. Guru mengkondisikan kelas untuk melaksanakan diskusi. 

3. Guru memberikan tugas pada siswa. 

4. Guru memberi sejumlah kupon berbicara dengan waktu ± 30 detik per 

kupon pada setiap siswa. 

5. Guru meminta siswa menyerahkan kupon terlebih dahulu sebelum 

berbicara atau memberi komentar. Satu kupon untuk satu kesempatan 

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

Siswa yang telah habis kuponnya tak boleh bicara lagi. Siswa yang masih 

memegang kupon harus bicara sampai semua kupon habis. Demikian 

seterusnya sampai kuponnya habis, sehingga semua anak berbicara. Guru 

memberi sejumlah nilai berdasarkan waktu yang digunakan tiap siswa 

dalam berbicara. 

 

Proses belajar dengan menggunakan model pembelajaran time token Arends 

dalam penerapannya, seorang guru melakukan stimulus, selanjutya adalah guru 

memberi kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin 

masalah yang sesuai dengan topik pembelajaran. Guru juga memberikan 

kesempatan kepada para siswa untuk mengumpulkan informasi sebanyak-

banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya pendapatnya.  

Selanjutnya, guru juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan 
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suatu konsep, teori, aturan atau pemahaman. Setelah selesai melakukan proses 

pembelajaran siswa menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip 

umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama. 

 

Jika terdapat kekurangan pada proses pembelajaran yang telah berlangsung maka 

dicari solusi untuk mengatasinya dan diperbaiki pada proses pembelajaran 

selanjutnya. Jika proses pembelajaran yang berlangsung telah sesuai dengan yang 

diharapkan,maka akan dipertahankan atau ditingkatkan lagi pada proses 

pembelajaran selanjutnya. 

3.4  Teknik Pengumpulan Data 

3.4.1 Pengamatan  (Observasi) 

Dalam kegiatan observasi ini, guru mitra yaitu Ibu Fadila Rahmadani, S.Pd. 

membantu untuk mengamati siswa sesuai dengan indikator yang ditetapkan untuk 

dilakukan penilaian dan juga mengamati guru sesuai dengan intrumen penilaian 

kinerja guru. Instrumen penelitian yang digunakan adalah lembar observasi untuk 

mengetahui kemampuan komunikasi setiap siswa dan Peneliti dibantu kolaborator 

mengamati jalannya prosses pembelajaran IPS. Dalam observasi kelas, pihak guru 

mitra membantu mengamati siswa dan peneliti, yaitu sebagai berikut. 

1. Peneliti dibantu kolaborator menilai kemampuan komunikasi peserta didik 

saat dalam kelompok belajar kecil ataupun saat interaksi proses 

pembelajaran sesuai indikator yang telah ditentukan dalam penelitian 

tindakan.  

2. Peneliti dan dibantu kolaborator mencatat kondisi kelas yang terkait 

dengan pembelajaran yang diteliti. 
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3. Kolaborator menilai aktivitas peneliti dalam kegiatan pembelajaran 

dengan menggunakan lembar penilaian kinerja guru, yang dilakukan 

selama penelitian dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui kesesaian 

antara perencanaan pembelajaran dan pelaksanaan tindakan. 

3.4.2 Tes 

Tes dilakukan untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah dilaksanakanya proses 

pembelajaran yang dibuat berdasarkan materi pokok yang digunkan pada saat 

penelitian berlangsung. Instrumen tes yang dikembangkan berdasarkan kisi-kisi 

yang diturunkan dari standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator yang 

terdiri dari soal-soal pilihan ganda. Sebelum digunakan, soal-soal diujicobakan 

dan dianalisis dengan menggunakan program anates untuk mengetahui validitas, 

reliabilitas, daya pembeda dan tingkat kesukaran soal.  

Soal yang akan diberikan berupa soal pilihan ganda sebanyak 20 buah. Soal 

pilihan ganda tersebut dibuat oleh peneliti dengan mempunyai 4 alternatif 

jawaban yaitu a, b, c, dan d. Siswa menjawab pertanyaan dengan memberikan 

tanda silang (x) pada salah satu jawaban yang dianggap paling benar. Ketentuan 

nilai untuk masing-masing soal yaitu jika menjawab pertanyaan dengan benar 

maka mendapatkan nilai 1 dan jika jawaban salah, tidak dijawab, atau menjawab 

lebih dari satu maka mendapatkan nilai 0. Sehingga total skor nilai yang 

didapatkan dari masing-masing soal dibagi dengan jumlah total soal kemudian 

hasilnya dikalikan dengan 100 maka baru akan didapatkan total nilainya. Kriteria 

nilai tertinggi adalah 100 dan nilai terendah adalah 0.  

Nilai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) mata pelajaran IPS kelas VII A SMP 

Islam Terpadu Bina Insani Kota Metro adalah adalah 70 yang bersumber dari 
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dokumen 1 KTSP SMP Islam Terpadu Bina Insani Tahun Ajaran 2014/2015 yang 

bersumber dari kesepakatan guru bidang studi SMP IT Bina Insani Kota Metro. 

Sehingga, jika nilai siswa ≥ 70 maka dapat dikatakan siswa tersebut telah tuntas 

belajar. Sebaliknya, jika nilai siswa < 70 maka dapat dikatakan siswa tersebut 

belum tuntas belajar.  

3.4.3  Dokumentasi 

 

Peneliti menggunakan teknik dokumentasi untuk memperoleh data daftar nilai 

ujian semester genap mata pelajaran IPS tahun pelajaran 2014/2015 dan untuk 

mengetahui kriteria KKM mata pelajaran IPS. 

3.4.4. Foto 

Guru mitra selaku observer akan memfoto kegiatan pembelajaran dalam penelitian 

tindakan kelas yang dilakukan oleh peneliti. Kegiatan pembelajaran yang 

dilaakukan peneliti akan difoto dengan tujuan untuk mempermudah  mengingat 

kembali peristiwa yang sudah terjadi karena kemampuan mengingat peneliti yang 

terbatas, sehingga foto menjadi salah satu pelengkap data dan merupakan bagian 

penting dalam melaksanakan observasi. Melalui foto memungkinkan peneliti 

melakukan perbaikan pada tindakan selanjutnya. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Penelitian tindakan kelas ini terdapat dua jenis data, yaitu data kuantitatif (nilai 

hasil belajar siswa) yang dapat dianalisis dengan statistik deskriptif dan data 

kualitatif  yaitu data yang berupa kalimat yang dapat memberikan gambaran 

mengenai ekspresi siswa tentang tingkat pemahaman terhadap suatu mata 

pelajaran (kognitif), data ini dapat dianalisis secara kualitatif (Arikunto, 2012: 

131).  
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Data kualitatif diperoleh melalui lembar observasi kemampuan komunikasi siswa 

dan lembar observasi guru. Sedangkan data kuantitatif.  Data hasil observasi guru, 

dapat digunakan untuk menentukan kesesuaian antara pembelajaran yang 

dilakukan dengan pembelajaran yang seharusnya terjadi.  

 

Penelitian tindakan ini adalah penelitian tindakan (action research) dengan 

penekanan pada proses pembelajaran IPS di kelas VII A. Pemilihan metode ini 

didasarkan pada pendapat bahwa penelitian tindakan ini dapat menawarkan cara 

dan prosedur baru dalam memperbaiki dan meningkatkan profesionalisme guru 

dalam proses pembelajaran di kelas dengan melihar indikator keberhasilan proses 

dan hasil pembelajaran yang terjadi pada siswa. Selanjutnya, gambaran mengenai 

ekspersi siswa dalam penelitian ini adalah kemampuan komunikasi siswa saat 

penelitian tindakan dilakukan. 

 

Teknik analisis yang digunakan yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan 

menarik kesimpulan. Reduksi data meliputi penyeleksian data melalui ringkasan, 

uraian singkat dan pengelolaan data kedalam pola yang lebih terarah. Analisis 

data dilakukan oleh peneliti sejak data diperoleh dari hasil observasi dan dari hasil 

belajar kognitif yang telah dilakukan pada setiap siklus.  

 

Penyajian data dilakukan untuk mengorganisasikan data dari reduksi data. 

Penarikan kesimpulan berarti pemberian makna pada data yang diperoleh dengan 

triangulasi, yaitu proses memastikan sesuatu dari berbagai sudut pandang, 

fungsinya untuk meningkatkan ketajaman hasil pengamatan melalui berbagai cara 

dalam pengumpulan data. 
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Selanjutnya, kisi-kisi instrumen kemampuan komunikasi dapat dilihat pada Tabel 

3.1 sebagai berikut. 

Tabel 3.1 Kisi-kisi Observasi Indikator Kemampuan Komunikasi Siswa 

Sumber : Modifikasi dari Sugara, Robi P (2014: 37) 

 
 
 

No Aspek Indikator Nilai Indikator Penilaian 

1. Membaca a. Membaca dari sumber 

buku 

3 Membaca lebih dari satu 

sumber buku 

2 Membaca dari satu sumber 

buku 

1 Tidak membaca 

2. Berbicara a. Bertanya  dengan  

relevan  

 

 

3 Bertanya dengan lantang 

dan sesuai dengan materi 

2 Bertanya terbata – bata dan 

sesuai dengan materi 

1 Tidak bertanya 

 

b.  Memberikan jawaban 3 Jawaban sesuai dengan 

yang dibicarakan 

2 Jawaban tidak sesuai 

dengan yang dibicarakan 

1 Tidak menjawab 

3. Menulis a. Menguraikan dengan 

bahasa yang jelas dan 

efektif 

3 Jumlah tulisan 50-100 kata  

2 Jumlah tulisan dibawah 50  

Kata 

1 Tidak ada tulisan 

4. Mendengar

kan  

 

a. Menghargai pendapat 

orang lain  

 

3 Mendengarkan pembicaraan 

orang lain dan tidak ribut 

2 Mendengarakan 

pembicaraan orang lain 

tetapi sering ribut 

1 Tidak mendengarkan 

pembicaraan orang lain 

karena selalu ribut  

b. Merespon pendapat  

orang lain  
3 Memberikan tanggapan 

setuju dan atau tidak setuju 

atas pendapat orang lain 

dengan bahasa yang baik 

2 Memberikan tanggapan 

setuju dan atau tidak setuju 

atas pendapat orang lain 

dengan bahasa yang kurang 

baik 

1 Tidak merespon pendapat 

orang lain 
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3.5.2 Penilaian Hasil Belajar Kognitif Siswa  

Tes kognitif siswa adalah berupa soal pilihan ganda sebanyak 20 soal yang dibuat 

oleh guru mata pelajaran IPS selaku peneliti. Data yang terkumpul selanjutnya 

dianalisis dengan program aplikasi Anates dan dianalisis secara statistik deskriptif 

untuk mengetahui tingkat pemahaman IPS siswa sesuai pokok bahasan materi 

yang digunakan saat penelitian tindakan dilakukan. Rumus yang digunakan yaitu. 

Skor Total = x 100 

Keterangan: 

B = Banyaknya butir soal yang dijawab benar 

N = Banyaknya butir soal 

Selanjutnya, dari data hasil belajar kognitif siswa setelah diterapkan model 

pembelajaran cooperative time token Arends pada setiap siklus, siswa dikatakan 

tuntas belajar bila mendapatkan nilai ≤ 70. Untuk menganalisis data hasil belajar 

siswa dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. 

b. Menyusun data siswa yang tuntas dan tidak tuntas belajar 

a. Menghitung prosentase siswa ketuntasan belajar, dengan rumus sebagai 

berikut:  

P = ∑ siswa yang tuntas belajar  

      ∑siswa 

(Aqib, 2010: 40) 

b. Rumus untuk menghitung rata-rata yaitu dengan menjumlahkan nilai yang 

diperoleh siswa setiap siklus, kemudian dibagi dengan jumlah siswa kelas 

tersebut, yaitu sebagai  berikut. 

 x =  ∑ X 

     ∑ N 

 Keterangn : 

x 100% 



74 

 

 x    = Nilai rata-rata 

 ∑ X = Jumlah semua nilai siswa 

 ∑ N = Jumlah siswa 

   (Aqib, 2010: 40) 

 

Perhitungan prosentase dengan menggunakan rumus tersebut harus sesuai dan 

memperhatikan kriteria ketuntasan hasil belajar kognitif siswa kelas VII A pada 

mata pelajaran IPS di SMP Islam Terpadu Bina Insani Kota Metro yang 

dikelompokkan kedalam dua kategori yaitu tuntas dan belum tuntas dengan 

kriteria sebagai berikut.  

Tabel 3.2  Kriteria Ketuntasan Minimal Pelajaran IPS  

Kriteria Ketuntasan Kualifikasi 

≥ 70 Tuntas 

< 70 Tidak Tuntas 

Sumber : KKM SMP Islam Terpadu Bina Insani Kota Metro 

3.5.3 Penilaian Hasil Observasi Guru 

Penilaian terhadap kinerja guru dilakukan dengan observasi selama proses 

pembelajaran berlangsung dengan menggunakan lembar observasi aktivitas guru 

yang menggunkan model Cooperative Time Token Arends adalah berupa daftar 

dengan memberi tanda lingkaran pada kolom angka pada deskripsi aktivitas yang 

dilakukan peneliti dan dinilai oleh kolaborator selama penelitian tindakan 

dilakukan. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk 

memberikan gambaran pelaksanaan pembelajaran.  Skala yang digunakan untuk 

menilai kinerja peneliti adalah menggunakan skala 0-4 mengikuti penskoran 

dalam penelitian instrumen Penilaian Kinerja Guru (IPKG1 dan IPKG2) dengan 

ketentuan sebagai berikut. 

1 =  Belum Baik 

2 =  Cukup Baik 

3 =  Baik 

4 =  Sangat Baik 
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Selanjutnya, data aktivitas guru dihitung berdasarkan aktivitas yang diamati pada 

setiap pertemuan di setiap siklus yaitu jumlah skor aktivitas dibagi banyaknya 

aktivitas yang diamati. Analisis data pengamatan observasi aktivitas guru dalam 

pembelajaran menggunakan rumus sebagai berikut. 

 

Untuk menganalisis rata-rata tiap siklus digunakan rumus. 

Rata-rata  = Perolehan skor pertemuan 1 + Perolehan skor pertemuan 2 

 

                                             2 

                     

                      Jumlah Skor Perolehan 

Skor Rata-rata =  

                  Jumlah Butir Item Aktivitas 

 

Konversi Nilai Kinerja Hasil Penilaian Kinerja Guru ke Angka Kredit, adalah 

sebagai berikut. 

Tabel 3.3 Konversi Nilai Kinerja Hasil Penilaian Kinerja Guru 

No. Nilai Hasil Penilaian 

Kinerja Guru 

Keterangan 

1. 91-100 Amat baik 

2. 76-90 Baik 

3. 61-75 Cukup 

4. ≤ 50 Kurang 

Sumber :Pedoman Pelaksanaan Kinerja Guru Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan, 2012: 24 

 

Rataan skor aktivitas guru diklasifikasikan dengan kriteria sebagai berikut.  

 

Tabel 3.4   Klasifikasi Pengamatan Kinerja Guru 

No Rentang Skor Huruf Kategori 

1 3,50 – 4,00 A Sangat Baik 

2 2,50 – 3,50 B Baik 

3 1,50 – 2,50 C Sedang 

4 0,00 – 1,50 D Kurang Baik 

Sumber : Thoha (2004: 89) 
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3.6 Indikator Keberhasilan  

Indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan dalam penelitian ini difokuskan 

pada aspek komunikasi pembelajaran dan hasil belajar. Indikator keberhasilan 

penelitian tindakan kelas ini antara lain sebagai berikut. 

1. Adanya ketercapaian indikator kemampuan komunikasi siswa dalam 

pembelajaran IPS secara klasikal dinyatakan berhasil jika ≥ 80% dari 

jumlah siswa kelas VII A SMP Islam Terpadu Bina Insani Kota Metro 

telah memiliki kemampuan komunikasi tinggi. Kemampuan komunikasi 

dinyatakan tinggi jika siswa telah memiliki kategori tinggi atau sedang 

terhadap lima indikator dari enam indikator kemampuan komunikasi yang 

diamati.  

2. Adanya peningkatan hasil belajar kognitif siswa minimal  ≥ 80%  dari 

jumlah siswa kelas VIIA SMP Islam Terpadu Bina Insani telah memiliki 

nilai lebih dari atau sama dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

yakni 70, maka proses pembelajaran dianggap berhasil. 

 

 



  

V.   KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan temuan, analisis dan pembahasan dalam pelaksanaan model 

cooperative time token Arends dikelas VII A SMP Islam Terpadu Bina Insani 

Kota Metro tahun pelajaran 2015/2016 dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Kemampuan komunikasi siswa mengalami peningkatan setelah penggunaan 

model cooperative time token Arends, hal ini ditunjukkan dengan 

peningkatan indikator kemampuan komunikasi yaitu kemampuan membaca 

yaitu membaca dari sumber buku, indikator berbicara yaitu bertanya dengan 

relevan dan menjawab pertanyaan, indikator menulis yaitu penguasaan bahasa 

yang jelas dan efektif serta indikator mendengarkan yaitu menghargai 

pendapat orang lain dan merespon pendapat orang lain. Dengan demikian 

melalui penggunaan model pembelajaran cooperative time token Arends yang 

dilaksanakan sebanyak tiga siklus terbukti dapat meningkatkan kemampuan 

komunikasi siswa. 

2. Hasil belajar kognitif siswa mengalami peningkatan setelah penggunaan 

model cooperative time token Arends, hal ini ditunjukkan dengan 

peningkatan hasil belajar kognitif siswa. Dengan demikian melalui 

penggunaan model pembelajaran cooperative time token Arends yang 

dilaksanakan sebanyak tiga siklus terbukti dapat meningkatkan hasil belajar 
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kognitif siswa. Meskipun pada siklus III sudah mencapai indikator 

keberhasilan hasil belajar kognitif siswa yang ditentukan, tetapi masih 

terdapat dua orang siswa yang nilainya tidak mencapai KKM yaitu Ghaniya 

dan Lynsi yang disebabkan karena siswa kurang fokus terhadap proses 

pembelajaran. Oleh karena itu untuk mengatasi masalah kedua siswa yang 

mengalami kesulitan belajar maka dilakukan tugas tambahan dan konsultasi 

langsung dengan guru terhadap penguasaan materi yang telah dipelajari.  

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, adapun saran yang dapat 

disampaikan adalah sebagai berikut. 

1. Siswa hendaknya memanfaatkan fasilitas yang disediakan sekolah teruma 

dalam proses pembelajaran IPS secara maksimal, agar dapat menguasasi 

informasi yang berkaitan dengan materi pembelajaran IPS. Diharapkan 

perkembangan siswa tidak hanya dari bidang intelektual kognitifnya saja 

tetapi juga mampu mengembangkan kemampuan komunikasinya pada mata 

pembelajaran IPS. 

2. Guru hendaknya selalu memperbaiki proses pembelajaran melalui 

penggunaan model pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan kemampuan 

komunikasi dan hasil belajar kognitif siswa pada mata pelajaran IPS. 

3. Bagi sekolah hendaknya dapat menyediakan sarana dan prasarana dalam 

proses pembelajaran dengan lebih baik sehingga dapat meningkatkan 

khususnya kemampuan komunikasi dan hasil belajar kognitif siswa secara 

maksimal. 
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