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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Siswa kelas 3 SD Negeri Karangtengah 01 terlihat diam saat 

mendengarkan penjelasan guru. Pada saat guru bertanya kepada siswa mengenai 

materi yang telah diajarkan, siswa hanya diam. Jadi, guru tidak mengetahui 

maksud siswa, apakah siswa tersebut  mendengarkan atau tidak. Bisa saja siswa 

diam karena tidak memahami materi yang telah dijelaskan oleh guru. Terkadang  

siswa mengalihkan kebosanan mereka dengan membuat kegaduhan di kelas, 

bercerita dengan teman sebangkunya, atau mengganggu teman lain yang sedang 

mendengarkan penjelasan guru.  

Kondisi tersebut terlihat karena kurang adanya timbal balik dan partisipasi 

siswa selama melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Disamping itu, guru hanya 

mengandalkan untuk selalu menggunakan metode ceramah. Metode ceramah 

dianggap paling efektif dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Karena guru 

dapat menyampaikan materi dengan mudah, dan cepat. Sehingga, guru tidak harus 

bersusah payah untuk membuat alat peraga dalam kegiatan belajar mengajar. 

Selain itu, guru kurang memberi kesempatan kepada siswa untuk 

melakukan tanya jawab terkait materi yang kurang dipahami oleh siswa selama 

kegiatan belajar mengajar di kelas. Dengan adanya hal tersebut, siswa tidak 

termotivasi untuk melakukan hal-hal yang dapat membantu mereka dalam 

memahami materi. Seperti mengajukan pendapat, mengajukan pertanyaan, 

menyanggah, ataupun menjawab pertanyaan. Hal ini tentu saja sangat 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

Berdasarkan hasil observasi di SD Negeri Karangtengah 01 standar Kriteria 

Ketuntasan Minimal(KKM) pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan 

kelas 3 adalah 61. Hasil  belajar para siswa juga belum bisa dikatakan optimal. 

Hal ini dapat dilihat dari nilai tes tengah semester mata pelajaran pendidikan 

kewarganegaraan pada semester 1 tahun ajaran 2012/2013 yakni sebanyak 
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72,72%, atau sejumlah 16 siswa yang mendapat nilai di bawah KKM (Lihat 

lampiran 11) 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Masalah yang terjadi pada siswa kelas 3 SD Negeri Karangtengah 01 

Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang adalah kurang aktifnya siswa dalam 

mengutarakan pertanyaan, pendapat, ataupun memberikan jawaban. Sehingga 

hasil belajar para siswa tidak memenuhi standar ketuntasan. Peneliti menduga 

bahwa rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan disebabkan oleh: 

1. guru belum mengembangkan model pembelajaran inovatif secara maksimal, 

2. guru belum menggunakan alat peraga dengan maksimal, 

3. guru kurang memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan tanya jawab 

terkait materi yang kurang dipahami, 

4. perhatian guru kepada siswa kurang merata, 

5. siswa kurang memperhatikan penjelasan guru, 

6. siswa kurang tertarik mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan, 

7. siswa kurang berani mengajukan pertanyaan. 

 

1.3 Rumusan Masalah  

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, 

maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

a. Apakah dengan model pembelajaran kooperatif dengan tipe time token dapat 

meningkatkan hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan pada siswa kelas 3 

SD?  

b. Bagaimana penerapan model pembelajaran kooperatif tipe time token dapat 

meningkatkan proses pembelajaran yang menyenangkan pada siswa kelas 3 

SD?  
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1.4 Pemecahan Masalah 

 Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang banyak 

memuat materi sosial dan bersifat hafalan. Sehingga pengetahuan yang diperoleh 

siswa terkadang hanya sebatas produk hafalan atau sebatas ingatan dan sering 

kurang bermakna bagi pengembangan hasil belajar siswa. Dalam proses 

pembelajaran, guru sering hanya berperan sebagai penyampai informasi dan siswa 

sebagai penerima informasi. Proses pembelajaran yang diterima siswa juga kurang 

menarik, sehingga hasil belajar siswa menjadi rendah. Untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa terhadap konsep/materi pembelajaran, peneliti melaksanakan 

perbaikan pembelajaran melalui Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan 

menggunakan metode time token.  

Model pembelajaran tipe time token ini dapat melatih siswa dalam 

mengemukakan pendapat, mengajukan pertanyaan, ataupun menjawab 

pertanyaan, dengan tujuan para siswa tidak dapat mendominasi pembicaraan atau 

diam sama sekali. Metode time token ini memang pantas untuk diajarkan kepada 

siswa, karena mempunyai kelebihan yang tentunya dapat membantu 

meningkatkan hasil belajar siswa. Misalnya metode ini dapat mendorong siswa 

untuk meningkatkan inisiatif dan partisipasinya, siswa menjadi aktif dalam 

kegiatan pembelajaran, meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi, 

menumbuhkan kebiasaan siswa untuk saling mendengarkan, menghargai pendapat 

orang lain, tidak memerlukan terlalu banyak media pembelajaran, dan tentunya 

guru mengajak siswa untuk mencari solusi bersama terhadap permasalahan yang 

ditemui. Sehingga siswa diharapkan dapat memahami pelajaran selama proses 

pembelajaran berlangsung serta berjalan dengan kondusif. 

Dengan melaksanakan penelitian tindakan kelas, peneliti berharap dapat 

menemukan kelemahan-kelemahan dari proses pembelajaran dan dapat 

memperbaiki sehingga tujuan pembelajaran berhasil secara optimal. Dalam 

pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas ini,  peneliti akan menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe time token. Dengan tujuan siswa dapat 

mengemukakan pendapat, mengajukan pertanyaan, ataupun menjawab pertanyaan 
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dalam proses pembelajaran sehingga hasil belajar siswa dapat mencapai Kriteria 

Ketuntasan Minimal terhadap konsep/materi pelajaran.  

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini untuk  

mengetahui penerapan model pembelajaran kooperative dengan tipe time token 

dalam meningkatkan hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan pada siswa Kelas 

3 SD Negeri Karangtengah 01 pada Semester II tahun 2012/2013. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

  Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka Penelitian 

Tindakan Kelas ini diharapkan akan mempunyai manfaat atau kegunaan dalam 

pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Baik untuk guru, siswa, 

sekolah dan dunia pendidikan secara umum. 

1. Manfaat bagi guru adalah untuk: 

a. Meningkatkan kemampuan profesional guru 

b. Menemukan alternatif untuk memperbaiki mutu pembelajaran 

c. Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan  diri 

2. Manfaat bagi siswa untuk: 

a. Meningkatkan penguasaan siswa terhadap konsep materi pelajaran 

b. Meningkatkan hasil belajar siswa. 

3. Manfaat bagi sekolah adalah: 

a. Menciptakan pembelajaran yang bermakna 

b. Sekolah akan lebih berkembang apabila para guru telah mampu 

melaksanakan PTK 

 


