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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan adalah salah satu faktor yang menjadikan suatu bangsa dan 

negara maju menuju ke arah yang lebih baik. Pendidikan berperan besar dalam 

proses perkembangan intelektual masing-masing individu. Pendidikan adalah 

proses belajar supaya kita bisa memperoleh ilmu pengetahuan, menjadikan kita 

individu yang berintelektual dan terhindar dari kebodohan. Pendidikan akan 

mengajarkan kita tentang kebenaran, memberikan pandangan tentang hal-hal yang 

sulit dipahami, menjadikan kita sebagai individu yang siap menghadapi masa 

depan, dan dengan pendidikan kita bisa mendapat informasi tentang dunia luar 

yang pasti sangat bermanfaat untuk kita di era globalisasi saat ini.  

Trianto (2010:3) menyatakan upaya yang tepat untuk menyiapkan 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan satu-satunya wadah yang 

dapat dipandang dan seyogyanya berfungsi sebagai alat untuk membangun SDM 

yang bermutu tinggi adalah pendidikan. Hal ini senada dengan yang dikatakan 

oleh Shoimin (2014:20) yang menyatakan pendidikan adalah satu-satunya aset 

untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Seperti halnya yang 

ditemukan di negara-negara maju atau di negara-negara yang melihat pendidikan 

sebagai kunci dari pengembangan sumber daya manusia yang diperlukan bagi 

eksistensi kehidupan bangsa (Suprayekti, dkk. 2009:1.15). Dengan kata lain suatu 

negara bisa dikatakan maju apabila pendidikannya sudah maju.  
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Untuk mewujudkan pendidikan nasional yang sesuai harapan juga tidak 

mudah harus diimbangi dengan sebuah rancangan kurikulum yang matang, untuk 

itu kurikulum sering mengalami perubahan guna mengimbangi kebutuhan zaman.  

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, 

isi dan bahan pelajaran serta yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Undang-

undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional). Kurikulum yang 

dipakai di Indonesia pada saat ini adalah kurikulum 2013. Kurikulum 2013 

menuntut siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran sehingga proses 

pembelajaran bisa berjalan dua arah dan lebih menekankan pada pendidikan 

karakter. Senada dengan yang disampaikan oleh Kunandar (2014: 16) bahwa 

kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar 

memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, 

produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. 

Keberhasilan kurikulum 2013 selain tercapainya semua kompetensi juga 

tercapainya iklim pembelajaran yang menyenangkan dimana siswa merasa bahwa 

belajar merupakan kebutuhannya dan siswa menjadi bergairah dalam kegiatan 

pembelajaran (Shufa, 2017: 98). 

Kurikulum 2013 menggunakan pembelajaran tematik integratif. Istilah 

pembelajaran tematik pada dasarnya adalah model pembelajaran terpadu yang 

menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat 
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memberikan pengalaman bermakna kepada siswa (Depdiknas dalam Trianto, 

2009:79). Berdasarkan pengertian di atas metode tematik integratif berisi materi 

dari beberapa mata pelajaran yang dijadikan tema-tema kemudian diintregasikan 

kedalam tiga aspek yaitu pengetahuan, sikap dan keterampilan.  

Dalam kurikulum 2013 seorang guru dituntut untuk bisa mengajar 

dengan pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAKEM). Salah 

satunya yaitu pembelajaran aktif dimana semua pembelajaran berpusat pada siswa 

yang membuat peserta didik harus belajar secara aktif. Zaini dkk (2008:xiv) 

menyatakan bahwa belajar aktif adalah salah satu cara untuk mengikat informasi 

yang baru kemudian menyimpannya dalam otak. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa apabila kita belajar sambil melakukan kita bisa mengingatnya dalam waktu 

yang lama berbeda dengan kalau kita hanya melihat dengan mata pasti lama-

kelamaan akan lupa. Peran guru disini sangat penting karena guru juga harus 

memilih model pembelajaran yang cocok untuk proses pembelajaran. Dimana 

model pembelajaran yang pas dengan materi pembelajaran akan memicu siswa 

untuk lebih aktif lagi, sehingga berdampak pada hasil belajar yang meningkat. 

Salah satu penggabungan mata pelajaran pada kelas IV yaitu muatan IPS 

dan Bahasa Indonesia. Seperti pada tema kayanya negeriku subtema 1  kekayaan 

sumber energi di Indonesia dan subtema 2 pemanfaatan kekayaan alam di 

Indonesia. Muatan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah salah satu mata 

pelajaran yang diberikan di SD yang memadukan secara interdisiplin konsep-

konsep ilmu sosial dan kemanusiaan (humaniora) dengan tujuan memberikan 

pendidikan kewarganegaraan (Ismaya dan Purbasari, 2013:1). Muatan Bahasa 
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Indonesia adalah pembelajaran diarahkan untuk meningkatkan kemampuan 

peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik dan 

benar, baik secara lisan maupun tulis, serta menumbuhkan apresiasi terhadap hasil 

karya kesastraan manusia Indonesia (Susanto, 2013: 245). 

Berdasarkan dari observasi terlihat pada  pembelajaran bertema 

khususnya mutan IPS dan Bahasa Indonesia di SD Negeri 1 Kendengsidialit 

masih belum menggunakan model atau media yang mendukung. Proses 

pembelajaran masih didominasi dengan pembelajaran konvensional. Pembelajaran 

konvensional adalah pembelajaran yang masih mengandalkan guru sebagai 

penyampai informasi dan siswa hanya mendengarkan tanpa ada aktivitas yang lain 

sehingga proses pembelajaran hanya bersifat satu arah. Kebiasaan ini 

mengakibatkan proses pembelajaran menjadi kurang optimal dan berdampak pada 

hasil belajar siswa yang kurang baik.  

Data nilai yang diperoleh berdasarkan hasil Ulangan Tengah Semester 

(UTS) genap tahun 2018 menunjukkan bahwa nilai rata-rata kelas muatan IPS 

(tematik) hanya mencapai 67,6 dengan siswa yang nilainya di atas KKM 75 hanya 

8 siswa dan nilai rata-rata kelas muatan Bahasa Indonesia (tematik) hanya 

mencapai 69,7 dengan siswa yang nilainya di atas KKM 75 hanya 11 siswa, jadi 

nilai rata-rata kedua muatan tersebut yaitu 68,6 dari jumlah siswa sebanyak 23 

siswa kelas IV SD Negeri 1 Kendengsidialit. Oleh karena itu diperlukan model 

baru untuk memperoleh proses pembelajaran yang lebih menyenangkan dan 

memperhatikan semua aspek pembelajaran agar bisa meningkatkan hasil belajar 

siswa. 
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Hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti pada 

tanggal 15 Februari 2018 di kelas IV SD Negeri 1 Kendengsidialit menemukan 

ada beberapa permasalahan yang teramati. Siswa masih kebingungan karena pada 

kurikulum 2013 mata pelajarannya bergabung jadi satu sulit bagi siswa untuk 

membedakan jika tidak dibantu oleh guru, nilai hasil belajar masih kurang, 

keterampilan guru dalam mengajar masih rendah, guru lebih mendominasi dalam 

proses pembelajaran, keaktifan siswa kurang karena lebih banyak mendengarkan 

ceramah dari guru. 

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti akan melakukan penelitian 

dengan menggunakan model pemebelajaran Time Token. Huda (2013: 239) 

menyatakan model pembelajaran Time Token adalah model pembelajaran yang 

digunakan untuk melatih dan mengembangkan keterampilan sosial agar siswa 

tidak mendominasi pembicaraan atau diam sama sekali. Shoimin (2014: 216) 

berpendapat bahwa model pembelajaran ini mengajak siswa aktif sehingga tepat 

digunakan dalam pembelajaran berbicara dimana pembelajaran ini benar-benar 

mengajak siswa untuk aktif dan belajar berbicara di depan umum, 

mengungkapkan pendapatnya tanpa harus merasa takut dan malu. Model Time 

Token mendorong siswa untuk aktif berpendapat sesuai materi yang telah 

diberikan oleh guru pada masing-masing kelompok. Hal ini mengurangi dominasi 

siswa yang lebih pintar karena masing-masing siswa diberikan waktu yang sama 

untuk menyampaikan pendapatnya sesuai dengan arahan dari guru. 

Langkah-langkah model pembelajaran Time Token yaitu (a) guru 

menjelaskan tujuan pembelajaran. (b) guru mengkondisikan kelas utnuk 
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melaksanakan diskusi (cooperative learning/CL). (c) guru  memberi tugas pada 

siswa. (d) guru memberi sejumlah kupon berbicara dengan waktu ± 30 detik per 

kupon pada tiap siswa. (e) guru meminta siswa menyerahkan kupon terlebih 

dahulu sebelum berbicara atau memberi komentar. (f) guru memberi sejumlah 

nilai sesuai waktu yang digunakan tiap siswa (Soimin, 2014: 216-217). 

Media pembelajaran visual Kartu Misteri digunakan pada penerapan 

model pembelajaran Time Token ini dibuat agar siswa lebih mudah memahami 

materi yang diberikan oleh guru. Kartu Misteri ini berupa kartu yang berisi 

tentang pertanyaan yang berhubungan dengan materi. Nantinya siswa harus 

menjawab atau menyampaikan pendapatnya tentang pertanyaan yang terdapat 

didalam kartu tersebut. Dengan indikator hasil belajar yaitu seperti yang 

dikemukakan oleh B.S. Bloom yang dikenal dengan taksonomi yaitu ranah 

kognitif, ranah afektif dan ranah psikomotorik (Arikunto, 2013:130). 

Penerapan model Time Token ini juga terkait dengan penelitian yang 

terdahulu seperti penelitian yang dilakukan oleh Dina (2017) hasil penelitiannya 

menunjukkan nilai siswa pada siklus 1 nilai rata-rata siswa sekitar 72 dengan 

persentase ketuntasan sebesar 64% meningkat pada siklus II sebesar 83 dengan 

91%. Hasil observasi guru dalam kegiatan pembelajaran pada siklus I sebesar 

72% mengalami peningkatan pada siklus II sebesar 91%. Selain itu dilihat dari 

hsil observasi aktivitas siswa pada siklus I dengan persentase sebesar 64% 

mengalami peningkatan pada siklus II sebesar 80%. 
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Berdasarkan permasalahan di atas, tema kayanya negeriku subtema 1 

kekayaan sumber energi di Indonesia dan subtema 2 pemanfaatan kekayaan alam 

di Indonesia kelas IV SD Negeri 1 Kendengsidilait akan lebih efektif jika 

diterapkan dengan model pembelajaran Time Token, maka peneliti menarik 

kesimpulan dengan mengambil judul “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 

dengan Menggunakan Model Time Token Berbantuan Kartu Misteri Pada Tema 

Kayanya Negeriku Kelas IV SD Negeri 1 Kendengsidilait”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini 

anatara lain sebagai berikut: 

1. Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa dengan diterapkannya model Time 

Token berbantuan Kartu Misteri pada Tema Kayanya Negeriku pada muatan 

IPS dan Bahasa Indonesia kelas IV SD Negeri 1 Kendengsidilait Tahun ajaran 

2017/2018? 

2. Bagaimana peningkatan aktivitas siswa dengan diterapkannya model Time 

Token berbantuan Kartu Misteri pada Tema Kayanya Negeriku pada muatan 

IPS dan Bahasa Indonesia kelas IV SD Negeri 1 Kendengsidialit Tahun ajaran 

2017/2018? 

3. Bagaimana peningkatan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran 

dengan model Time Token berbantuan Kartu Misteri pada Tema Kayanya 

Negeriku pada muatan IPS dan Bahasa Indonesia kelas IV SD Negeri 1 

Kendengsidialit Tahun ajaran 2017/2018? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdsarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini antara lain 

sebagai berikut: 

1. Menemukan peningkatan hasil belajar siswa dengan diterapkannya model 

Time Token berbantuan Kartu Misteri pada Tema Kayanya Negeriku pada 

muatan IPS dan Bahasa Indonesia kelas IV SD Negeri 1 Kendengsidialit 

Tahun ajaran 2017/2018. 

2. Mendiskripsikan peningkatan aktivitas siswa dengan diterapkannya model 

Time Token berbantuan Kartu Misteri pada Tema Kayanya Negeriku pada 

muatan IPS dan Bahasa Indonesia kelas IV SD Negeri 1 Kendengsidialit 

Tahun ajaran 2017/2018. 

3. Mendeskripsikan peningkatan keterampilan guru dalam mengelola 

pembelajaran menggunakan model Time Token berbantuan Kartu Misteri pada 

Tema Kayanya Negeriku pada muatan IPS dan Bahasa Indonesia kelas IV SD 

Negeri 1 Kendengsidilait Tahun ajaran 2017/2018.  

1.4 Manfaat Penelitian  

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini diharapkan akan memberik manfaat 

baik secara teoritis maupun secara praktis khusunya di bidang pendidikan. 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat memberi manfaat 

bagi dunia pendidikan. Khususnya penelitian ini diharapkan meningkatkan hasil 

belajar pada tema kayanya negeriku pada muatan IPS dan Bahasa Indonesia kelas 

IV pada kurikulum 2013. 
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1.4.2 Manfaat Praktis  

1.4.2.1 Bagi Siswa 

Penelitian ini bermanfaat bagi siswa untuk meningkatkan hasil belajar 

pada tema kayanya negeriku pada muatan IPS dan Bahasa Indonesia yang 

mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan pada kurikulum 2013. 

1.4.2.2 Bagi Guru 

Penelitian ini bermanfaat bagi guru sebagai masukan dan sebagai 

pemacu semangat guru dalam menerapkan model pembelajaran Time Token untuk 

menciptakan proses pembelajaran yang menarik dan menyenagkan bagi siswa 

khususnya pada tema kayanya negeriku pada muatan IPS dan Bahasa Indonesia. 

1.4.2.3 Bagi Sekolah 

Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan mutu dan sistem 

pembelajaran di SD Negeri 1 Kendengsidialit.  

1.4.2.4 Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pendorong untuk selalu 

menciptakan proses pembelajaran yang lebih inovatif di sekolah dasar. Selain itu 

bagi peneliti lain, penelitian ini bisa dijadikan refrensi dalam mengadakan 

penelitian yang lebih luas dan mendalam. 

1.5 Ruang Lingkup 

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan di SD Negeri 1 Kendengsidislit 

Desa Kendengsidialit Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara. Pada siswa kelas IV 

dengan jumlah 23 siswa yang dibagi menjadi 9 siswa laki-laki dan 14 siswa 

perempuan. Kajian penelitian ini meliputi peningkatan hasil belajar siswa pada 
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tema kayanya negeriku subtema 1 kekayaan sumber energi di Indonesia dan 

subtema 2 pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia sebagai variabel terikat dan 

model pembelajaran Time Token sebagai variabel bebas.  

1.6 Definisi Operasional 

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian tindakan kelas ini 

perlu dijelaskan beberapa istilah atau definisi yaitu antara lain: 

1. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui 

kegiatan belajar. Hasil belajar juga dapat diartikan sebagai kompetensi atau 

kemampuan tertentu baik sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dicapai atau 

dikuasai peserta didik setelah mengikuti proses belajar mengajar. 

2. Model Pembelajaran Time Token 

Model pembelajaran Time Token adalah model pembelajaran yang 

mengajak siswa untuk aktif, melatih dan mengembangkan ketarmpilan sosial agar 

siswa tidak mendominasi pembicaraan atau diam sama sekali. 

Langkah-langkah pada model Time Token, antara lain: 1) guru 

menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar; 2) guru mengkondisikan 

kelas untuk melaksanakan diskusi klasikal; 3) guru memberi tugas pada siswa; 4) 

guru memberi sejumlah kupon berbicara dengan waktu ± 30 detik per kupon pada 

tiap siswa; 5) guru meminta siswa menyerahkan kupon terlebih dahulu sebelum 

berbicara atau memberi komentar; 6) guru memberi sejumlah nilai berdasarkan 

waktu yang digunakan tiap siswa dalam berbicara. 
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3. Media Pembelajaran 

Media pembelajaran adalah komponen strategi penyampaian yang dapat 

dimuati pesan yang akan disampaikan kepada si belajar, apakah itu orang, alat, 

atau bahan. Media mencakup semua sumber yang diperlukan untuk melakukan 

komunikasi dengan peserta didik. 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan media Kartu Misteri yang 

berbasis media visual diam. Media visual diam mempunyai kemampuan 

menyampaikan informasi secara visual tetapi tidak dapat menampilkan suara 

maupun gerak. Media Kartu Misteri ini nantinya akan berisi sebuah pertanyaan 

yang diharapkan mampu membantu dan merangsang kegiatan belajar siswa. Kartu 

Misteri ini dibagi sesuai dengan materinya masing-masing. Kartu Misteri pada 

pertemuan pertama tentang lingkungan, pada pertemuan kedua tentang kondisi 

geografis, pada pertemuan ketiga tentang jenis-jenis sumber daya alam, dan pada 

pertemuan keempat tentang pemanfaatn sumber daya alam. 

4. Sumber Daya Alam dan Kesejahteraan 

Sumber daya alam adalah segala sesuatu di alam yang bermanfaat bagi 

manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik untuk masa kini maupun 

masa yang akan datang. 

Kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi 

kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air 

minum yag bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki 

pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga 
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hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran 

sehingga hidupnya aman tentram, baik lahir maupun batin. 

5. Informasi dan Kalimat Efektif 

Informasi adalah data yag diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan 

lebih berarti bagi yag menerimanya. Dapat dikatakan bahwa data merupakan 

bahan mentah, sedangkan informasi adalah bahan jadi atau bahan yang telah siap 

digunakan, jadi, sumber dari informasi adalah data. 

Wawancara adalah teknik mengumpulkan data dengan menggunakan 

bahasa lisan baik secara tatap muka maupun melalui saluran media tertentu. 

Kosakata baku adalah kata-kata yang lazim digunakan dalam situasi 

formal atau resmi yang penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah yang 

dibakukan. Baku tidaknya sebuah kata dapat dilihat dari segi lafal, ejaan, 

gramatika, dan kenasionalannya. 

Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki kemampuan untuk 

menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembicara 

seperti apa yang ada dalam dalam pikiran pembicara atau penulis. 


