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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Subyek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Karangtengah 01 di Dusun 

Beran, Desa Karangtengah, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Subyek 

penelitian adalah siswa kelas 3 SD Negeri Karangtengah 01 tahun ajaran 

2012/2013 sejumlah 22 siswa, yang terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 10 siswa 

perempuan. Jumlah total siswa di SD Negeri Karangtengah 01 adalah 235. Guru 

dan staf di SD Negeri Karangtengah 01 berjumlah 17 orang yang terdiri dari 

seorang kepala sekolah, 15 guru, dan seorang penjaga sekolah. Keseluruhan siswa 

berasal dari satu desa yakni desa Karangtengah. Sedangkan guru dan staf berasal 

dari desa Karangtengah, ada juga yang berasal dari kawasan kecamatan Pabelan, 

dan ada yang berasal dari kodya Salatiga. 

SD Negeri Karangtengah 01 terletak kurang lebih 11 km dari jarak ke 

pusat kecamatan serta jarak ke pusat otoda adalah 30 km. SD Negeri 

Karangtengah 01 ini berada di daerah pedesaan dan terletak pada lintasan desa. 

Jalan menuju sekolah relatif mudah, karena jalan yang telah beraspal. Siswa yang 

bertempat tinggal di kawasan desa Karangtengah biasanya berjalan kaki, atau ada 

sebagian siswa menggunakan jasa angkutan yang melintasi kawasan desa 

Karangtengah tersebut. 

Sarana pembelajaran di SD Negeri Karangtengah 01 terdapat 2 bangunan. 

Bangunan yang utama terdiri dari ruang kepala sekolah, UKS, ruang guru, ruang 

laboratorium, ruang gamelan, ruang agama kristen, ruang musik, ruang kelas 3B, 

4, 5, 6, ruang peralatan olahraga, WC guru, halaman parkir, ruang dapur dalam 

tahap renovasi, ruang komputer dan perpustakaan, serta terdapat 2 buah WC 

untuk siswa. Sedangkan bangunan yang kedua terdapat di sebelah selatan 

seberang jalan terdapat ruang kelas 3A, 2B, 2A, Musholla, 4 WC untuk siswa, 

kemudian ruang kelas 1A dan ruang kelas 1B, serta 3 ruang kantin. Halaman 

sekolah yang luas tersebut, biasanya digunakan sebagai tempat bermain, 

berolahraga, melaksanakan upacara, serta kegiatan siswa lainnya. 
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Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Karngtengah 01  

dimulai hari Senin sampai Sabtu. Siswa memulai pelajaran setelah berdoa 

bersama-sama. Kecuali hari Jum’at, di mana hari Jum’at ini semua siswa 

dikumpulkan di lapangan untuk melaksanakan acara kerohanian, yaitu membaca 

Asmaul Husna dan ayat-ayat suci Al Qur’an. Begitu juga dengan siswa yang 

beragama non muslim. Sedangkan hari Sabtu sebelum melaksanakan 

pembelajaran di kelas, semua siswa dikumpulkan di lapangan untuk mengikuti 

kegiatan senam pagi dan dilanjutkan kerja bakti. Pelajaran dilaksanakan sesuai 

jadwal yang telah ditetapkan yakni pukul 07.30 WIB – 12.30 WIB. 

 

4.2 Deskripsi Kondisi Awal 

4.2.1 Hasil Belajar 

 Hasil belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

sebelum diadakannya upaya perbaikan pembelajaran yang diambil dari observasi 

hasil Ujian Tengah Semester 1 tahun ajaran 2012/2013. Siswa yang mendapat 

nilai di bawah nilai ketuntasan sejumlah 16  dari 22 siswa atau 72,72%. Hal ini 

berarti persentase ketuntasan belajar siswa lebih kecil dari pada siswa yang belum 

tuntas. 

Perolehan hasil belajar siswa menunjukkan lebih dari separuh lebih siswa 

yang belum tuntas. Ketercapaian hasil belajar dapat dilihat pada tabel berikut 

Tabel 4.1  Hasil Belajar Pra Siklus 

No. 

Absen 
Nilai 

Keterangan* 

Tuntas Belum Tuntas 

1 49  √ 

2 29  √ 

3 36  √ 

4 63 √  

5 60  √ 

6 58  √ 

7 39  √ 

8 62 √  
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9 45  √ 

10 42  √ 

11 70 √  

12 68 √  

13 58  √ 

14 74 √  

15 40  √ 

16 51  √ 

17 60  √ 

18 49  √ 

19 42  √ 

20 67 √  

21 39  √ 

22 51  √ 

Frekuensi (F) 6 16 

Total Siswa (N)                         22 

Persentase 27,27 % 72,72 % 

*Kriteria Ketuntasan Minimal = 61 

Sejumlah 16 dari 22 siswa mendapatkan nilai di bawah  Kritetia 

Ketuntasan Minimal(KKM) yang telah ditetapkan sekolah yakni 61. Nilai 

tertinggi siswa adalah 74 yang hanya di dapat oleh satu orang. Sedangkan nilai 

terendah adalah 29 yang hanya di dapat oleh satu siswa. 

Persentase ketuntasan hasil belajar baru mencapai 27,27% dan 72,72% siswa 

belum tuntas. Dari tabel hasil belajar siswa di atas, dapat diturunkan menjadi tabel 

ketuntasan hasil belajar siswa sebelum tindakan. 

Tabel 4.2 Ketuntasan Hasil Belajar Pra Siklus 

No Nilai Kategori 
Jumlah Siswa 

Jumlah Persentase 

1 <61 Belum tuntas 16 72,72% 

2 ≥61 Tuntas 6 27,27% 

Jumlah 22 100% 
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Dari tabel tersebut, dapat dituliskan bahwa persentase ketuntasan siswa 

sebesar 27,27%, sedangkan persentase siswa yang belum tuntas sebesar 72,72%. 

Siswa dengan kategori belum tuntas sebanyak 16 anak yakni pesera didik yang 

mendapat nilai dibawah 61. Dalam kategori ini, jumlah siswa yang belum tuntas 

jauh lebih besar daripada siswa yang sudah tuntas. Persentase ketuntasan hasil 

belajar tersebut juga dapat digambar melalui diagram berikut.  

 

 

Diagram 4.1 Persentase Ketuntasan Hasil Belajar Pra Siklus 

4.3 Siklus I 

4.3.1 Rencana Tindakan 

 Rencana pelaksanaan pembelajaran disusun berdasarkan kompetensi dasar 

dan indikator pembelajaran di dalam silabus Pendidikan Kewarganegaraan kelas 3 

semester II. RPP siklus I dirancang dalam 3 pertemuan dimana pertemuan 

pertama penyampaian materi dua indikator, pertemuan kedua penyampaian materi 

2 indikator, dan pertemuan yang ketiga yaitu penyampaian materi (pemantapan) 

serta diadakannya tes formatif siswa. 

 Tes formatif untuk mengukur hasil belajar siswa, serta dibuat sebagai 

pedoman pada indikator-indikator pembelajaran dalam kompetensi dasar yang 

diambil oleh peneliti. Selain itu, tahan perencanaan yang dilakukan adalah 

menyiapkan materi ajar yang diadaptasi dari buku pegangan guru dan siswa, serta 

lingkungan sekitar. Media kertas kupon, kotak kupon, yang dibuat untuk 

memudahkan pelaksanaan pembelajaran di kelas. 

73%

27%

Persentase Ketuntasan Hasil 
Belajar Pra SiklusBlm Tuntas

Tuntas

6 orang   

16 orang
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 Langkah-langkah pembelajaran yang dirancang disesuaikan dengan 

metode time token. Untuk mengetahui penerapannya di kelas, yang dilakukan 

peneliti adalah menyiapkan lembar observasi metode time token. Kesesuaian 

tindakan di kelas dengan langkah yang harus dilakukan bisa lebih jelas diamati. 

Terdapat dua kolom pelaksanaan yang harus di isi yakni Ya apabila peneliti telah 

melaksanakan langkah pembelajaran yang sesuai dengan metode, serta Tidak 

apabila langkah tersebut tidak diimplementasikan selama proses pembelajaran di 

kelas. 

 

4.3.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan proses pembelajaran dalam siklus I dilakukan sejumlah 3 kali 

pertemuan sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

1. Pertemuan Pertama 

Pertemuan I pada siklus I dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 

2013. Semua siswa kelas 3 SD Negeri Karangtengah 01 hadir dalam kegiatan 

pembelajaran. Materi yang digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran adalah ciri 

khas bangsa Indonesia yang termuat dalam kompetensi dasar 4.1 yakni mengenal 

kekhasan bangsa Indonesia seperti kebhinekaan, kekayaan alam,  

keramahtamahan. Namun pada pelaksanaan pembelajaran kali ini siswa belajar 

mengenai ciri khas bangsa Indonesia. Pelaksanaan tindakan ini menggunakan 

langkah-langkah pembelajaran metode time token.  

1) Kegiatan Awal 

Sesuai dengan rencana tindakan yang akan dilaksanakan, kegiatan awal 

pada pertemuan I yakni melakukan pemeriksaan kesiapan siswa dalam mengikuti 

pelajaran, absensi siswa, penyampaian apersepsi serta tujuan pembelajaran. 

Siswa diajak guru untuk menyayikan lagu Dari Sabang sampai Merauke. 

Guru menuliskan materi pokok pada kegiatan pembelajaran di papan tulis.  

2) Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

Kegiatan pembelajaran pada tahap eksplorasi ini, meliputi tanya jawab 

yang dilakukan guru mengenai lagu yang telah dinyayikan bersama-sama yaitu 
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Dari Sabang Sampai Merauke. Siswa menjawab pertanyaan yang telah 

disampaikan oleh guru. Setelah melakukan tanya jawab guru membagikan materi 

tentang ciri khas bangsa Indonesia.  

Elaborasi 

Kegiatan elaborasi diawali dengan pembentukan kelompok-kelompok 

kecil yang terdiri dari 3 siswa. Guru membagikan kupon-kupon yang harus 

dimiliki oleh setiap siswa. Setelah masing-masing siswa mendapatkan kuponnya, 

guru menjelaskan aturan kerja kelompok atau aturan saat melaksanakan diskusi 

kelompok. 

Para siswa mendengarkan petunjuk atau aturan yang harus dilakukan oleh 

masing-masing kelompok dalam melaksanakan diskusi. Guru membagikan soal 

diskusi yang berupa teka-teki dan memberi pendapat tentang baik atau tidak baik 

suatu perbuatan. Para siswa dengan masing-masing kelompok mengerjakan dan 

saling adu cepat untuk menemukan jawabannya.  

Guru membacakan soal diskusi dari masing-masing kelompok. Kemudian 

masing-masing kelompok saling berebut untuk menjawab pertanyaan yang sudah 

mereka kerjakan. Selesai menjawab pertanyaan para siswa telah memasukkan 

kuponnya ke dalam kotak yang telah disediakan oleh guru. Siswa yang belum 

menggunkan kuponnya, dia harus berusaha untuk menghabiskan kupon tersebut 

dan memasukkannya ke dalam kotak yang telah disediakan guru. 

Konfirmasi 

Kegiatan yang telah dilaksanakan merupakan koreksi dari tiap soal yang 

telah dikerjakan oleh masing-masing kelompok dalam melakukan diskusi. Guru 

menjelaskan materi tentang ciri khas bangsa Indonesia. Siswa masih dalam 

kelompoknya mendengarkan apa yang telah diajarkan. 

3) Kegiatan Penutup 

Bersama siswa, guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran mengenai 

materi ciri khas bangsa Indonesia. Setelah bersama-sama menyimpulkan kegiatan 

belajar mengajar, guru memberikan reward kepada kelompok yang paling cepat 

menghabiskan kupon yang telah di bawa oleh masing-masing siswa yang berupa 

pin.  
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2. Pertemuan Kedua 

Pertemuan Kedua dari siklus I dilaksankan pada hari Jum’at, 15 Februari 

2013. Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan adalah melanjutkan indikator 

yang ke 3 dan 4, yaitu siswa diharapkan dapat menyebutkan contoh kekayaan 

alam Indonesia dan dapat menyebutkan beberapa hal dalam mentikapi atau 

menjaga kelestarian alam. Pembelajaran pada pertemuan kedua ini masih tetap 

menggunakan metode time token sesuai dengan rencana pelaksanaan 

pembelajaraan. 

1) Kegiatan Awal 

Guru memeriksa kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran. Apersepsi 

yang dilakukan adalah mengingat kembali tentang ciri khas bangsa Indonesia. 

Guru memberi penjelasan dan mengaitkan pembelajaran kali ini bahwa tujuan 

pembelajarannya adalah dengan adanya ciri khas yang dimiliki bangsa Indonesia, 

maka bangsa Indonesia juga memiliki kekayaan alam yang begitu melimpah. 

Sehingga siswa diharapkan dapat menyebutkan contoh kekayaan alam yang 

dimiliki Indonesia, dan bagaimana dalam menyikapinya. 

2) Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

Pelaksanaan kegiatan inti telah sesuai dengan rencana pelaksanaan 

pembelajaran. Guru memberi gambaran tentang kehidupan sehari-hari yang 

berkaitan dengan kekayaan alam yang ada dilingkungan sekitar. Siswa 

menanggapi gambaran tentang kehidupan sehari-hari tersebut. 

Elaborasi 

Seperti pertemuan sebelumnya yaitu pertemuan 1, siswa dibentuk dalam 

kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 3 siswa. Guru membagikan kupon-

kupon yang harus dimiliki oleh setiap siswa. Setelah masing-masing siswa 

mendapatkan kuponnya, guru menjelaskan aturan kerja kelompok atau aturan saat 

melaksanakan diskusi kelompok. 

Para siswa mendengarkan petunjuk atau aturan yang harus dilakukan oleh 

masing-masing kelompok dalam melaksanakan diskusi. Guru mengajak semua 
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kelompok untuk berada di luar kelas. Semua siswa mengamati kekayaan alam 

yang ada di lingkungan sekitar.  

Semua kelompok, apabila sudah selesai mengungkapkan hasil 

kerjasamanya harus memasukkan kuponnya ke dalam kotak yang telah disediakan 

oleh guru. Siswa yang belum menggunkan kuponnya, dia harus berusaha untuk 

menghabiskan kupon tersebut dan memasukkannya ke dalam kotak yang telah 

disediakan oleh guru. 

Konfirmasi 

Kegiatan yang telah dilaksanakan merupakan pengetahuan yang telah 

didapat oleh masing-masing kelompok dalam melakukan diskusi. Guru 

menjelaskan maksud ajakan berada di luar kelas untuk mengamati kekayaan alam 

yang ada di lingkungan sekitar. Siswa masih dalam kelompoknya mendengarkan 

apa yang telah diajarkan. 

3) Kegiatan Penutup 

Bersama siswa, guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran mengenai 

materi kekayaan alam. Setelah bersama-sama menyimpulkan kegiatan belajar 

mengajar, guru memberikan reward kepada kelompok yang paling cepat 

menghabiskan kupon. 

3. Pertemuan Ketiga 

Pertemuan ketiga dari siklus I dilaksanakan pada hari Sabtu, 16 Maret 

2013. Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan adalah melanjutkan materi 

indikator menyebutkan bentuk keramahtamahanbangsa Indonesia, serta 

pemantapan materi sebelumnya menggunakan metode time token dan dilanjutkan 

dengan mengadakan tes formatif. Materi tes yang digunakan telah disesuaikan 

dengan indikator pembelajaran yang ingin dicapai serta berdasarkan pembelajaran 

yang telah dilaksanakan.  

1) Kegiatan Awal 

Guru memeriksa kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran. Apersepsi 

yang dilakukan adalah mengingat kembali tentang indikator sebelumnya. Guru 

memberi penjelasan dan mengaitkan pembelajaran kali ini bahwa tujuan 

pembelajarannya adalah dengan adanya ciri khas yang dimiliki bangsa Indonesia, 
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maka bangsa Indonesia juga memiliki kekayaan alam yang begitu melimpah, serta 

bentuk keramahtahan. Sehingga siswa diharapkan dapat menyebutkan contoh 

kekayaan alam yang dimiliki Indonesia, dan bagaimana dalam menyikapinya, 

pesera didik juga diharapkan mampu membentuk pribadinya yang selalu memiliki 

keramahtamahan. Guru bertanya kepada siswa tentang pergi tamasya. Siswa 

menjawab pertanyaan guru. 

2) Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

Pelaksanaan kegiatan inti telah sesuai dengan rencana pelaksanaan 

pembelajaran. Siswa secara bergantian menyebutkan kembali materi yang telah 

diajarkan sebelumnya. 4 dari siswa maju di depan kelas untuk menceritakan 

pengalaman bertamasya. Kegiatan selanjutnya adalah kerja kelompok yang akan 

membahas mengenai tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia.  

Elaborasi 

Siswa dalam kelompok membacakan hasil diskusi yang dilakukan oleh 

masing-masing kelompok sesuai aturan kerja kelompok yang telah dijelaskan. 

Satu kelompok mendapatkan kupon untuk setiap siswa yang berfungsi untuk 

mendapatkan kesempatan berbicara dari jawaban kelompok. Setelah selesai 

berbicara, kupon harus dimasukkan ke dalam kotak yang telah disediakan oleh 

guru. 

Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi ini, guru menjelaskan materi tentang 

keramahtamahan serta nilai positif yang harus diambil dan di aplikasikan dalam 

kehidupan sehari-hari. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya. 

Bersama guru menyimpulkan materi yang telah diajarkan selama 3 kali 

pertemuan. 

3) Kegiatan Penutup 

Sebagai akhir dari suatu pembelajaran, guru meminta siswa menyiapkan diri 

untuk mengerjakan tes harian/tes formatif yang telah disediakan. Siswa 

mengerjakan soal dengan baik. Pada akhir pembelajaran, siswa dan guru 

menyanyikan lagu Dari Sabang sampai Merauke dan Garuda Pancasila. 
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4.3.3 Pengamatan 

Pengamatan dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan. 

Selama siklus I berlangsung, pengamatan yang dilakukan meliputi kegiatan 

pembelajaran yang disajikan di kelas. Hal tersebut diamati berdasarkan lembar 

penerapan metode pembelajaran time token yang sudah disiapkan peneliti. 

Pelaksanaan pembelajaran sudah sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran 

metode time token. Hal ini terlihat dari lembar observasi penerapan model 

pembelajaran time token. 

 

4.3.4 Hasil Tindakan Siklus I 

4.3.4.1 Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar siswa diperoleh setelah pembelajaran selesai dilaksanakan. 

Pada akhir pertemuan ketiga, siswa mengerjakan tes formatif (ulangan harian) 

terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh guru. Siswa mengerjakna tes 

sejumlah 20 soal sesuai dengan indikator pembelajaran yang telah diajarkan.  

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) pelajaran pendidikan 

kewarganegaraan di SD Negeri Karangtengah 01 sebesar 61. Siswa yang sudah 

mencapai ketuntasan minimal sebanyak 19 orang, sedangkan 3 orang masih 

mendapat nilai di bawah KKM (Lihat lampiran 12) 

Berdasarkan pada tabel Hasil Belajar siswa Siklus I, dapat diketahui 

bahwa nilai tertinggi yang diperoleh yaitu 100 oleh 2 orang siswa. Sedangkan 

nilai terendah adalah 50 didapat oleh 1 orang siswa. Persentase ketuntasan belajar 

sebesar 86,36% yang berarti 19 orang siswa yang memperoleh nilai di atas KKM 

(61). Persentase ketuntasan hasil belajar siswa terlihat pula dalam tabel yang 

disajikan di bawah ini. 
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Tabel 4.3 Persentase Ketuntasan Hasil Belajar Siklus I 

No Nilai Kategori 
Jumlah Siswa 

Jumlah Persentase 

1 <61 Belum tuntas 3 13,64% 

2 ≥61 Tuntas 19 86,36% 

Jumlah 22 100% 

 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat 3 siswa yang belum 

mendapatkan nilai tuntas atau belum memenuhi nilai KKM. Sedangkan 19 siswa 

telah memperoleh nilai lebih besar sama dengan 61. Presentase ketuntasan siswa 

pada siklus I dapat dilihat melalui diagram berikut 

 

 Diagram 4.2 Persentase Ketuntasan Hasil Belajar Siklus I 

Hasil belajar yang diperoleh setelah pelaksanaan perbaikan pembelajaran 

pada siklus I selama 3 kali pertemuan mengalami peningkatan dari hasil belajar 

yang didapat siswa pada kondisi awal. Hasil belajar yang dimaksud, disajikan 

dalam tabel berikut. 

Tabel 4.4 Persentase Ketuntasan Hasil Belajar Pra Siklus dan Siklus I 

 Kondisi Awal (Pra Siklus) Siklus I 

Persentase Ketuntasan 27,27% 86,36% 

 

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa ketuntasan belajar yang diperoleh 

siswa mengalami peningkatan dari jumlah persentase siswa yang tuntas KKM 

Persentase Ketuntasan Hasil 
Belajar Siklus I

Tuntas

Blm Tuntas

13,64%

86,36%

3 orang

19 orang
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sebesar 27,27%  menjadi 86,36%. Berikut ini diagram batang yang menunjukkan 

persentase ketuntasan hasil belajar siswa pada kondisi awal dan siklus I. 

 

Diagram 4.3 Persentase Ketuntasan Hasil Belajar Siswa Pra Siklus dan Siklus I 
 
 

4.3.5 Refleksi 

Setelah melakukan perbaikan pembelajaran, peneliti bersama guru kelas 

sebagai observer melakukan refleksi. Dalam refleksi yang dilaksanakan, 

ditemukan kelebihan metode pembelajaran time token. Kelebihannya adalah 

suasana menjadi ramai namun terkendali. Hal ini disebabkan siswa secara aktif 

bekerja dalam kelompok dan selalu mengacungkan jari untuk menjawab soal 

dalam kelompok. Siswa juga saling berebut untuk menghabiskan kuponnya dan 

dimasukkan ke dalam kotak yang telah disediakan oleh guru. 

Selama kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan pada pertemuan siklus I 

bisa dikatakan 100% terlaksana dan sesuai dengan metode time token yang telah 

diterapkan selama proses pembelajaran. Hal ini terbukti selama proses 

pembelajaran guru selalu memberikan tanya jawab, kesimpulan. Dan pada akhir 

pembelajaran guru memberikan lembar tes formatif yang harus dikerjakan oleh 

masing-masing siswa.  

Dari refleksi yang dilaksanakan mempertimbangkan hasil belajar yang 

diperoleh siswa. Setelah melaksakan pembelajaran dengan metode time token 

siswa belum mencapai tingkat ketuntasan 90%. Persentase ketuntasan belajar 
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siswa diperoleh 86,36%. Peneliti dan guru bersepakat untuk mengadakan siklus II 

dengan mengambil materi pada Kompetensi Dasar yang sama yaitu mengenal 

kekhasan bangsa Indonesia seperti kebhinekaan, kekayaan alam,  

keramahtamahan.  

 

4.4 Siklus II 

4.4.1  Rencana Tindakan 

Rencana pelaksanaan pembelajaran disusun berdasarkan kompetensi dasar 

dan indikator pembelajaran di dalam silabus Pendidikan Kewarganegaraan kelas 3 

semester 2. RPP siklus II ini dirancang dalam 2 pertemuan dimana pertemuan 

pertama penyampaian materi sejumlah 6 indikator sekaligus, pertemuan kedua 

yaitu pemantapan materi serta diadakannya tes formatif untuk siswa. 

Tes formatif untuk mengukur hasil belajar siswa, serta dibuat sebagai 

pedoman pada indikator-indikator pembelajaran dalam kompetensi dasar yang 

diambil oleh peneliti. Selain itu, tahap perencanaan yang dilakukan adalah 

menyiapkan materi ajar yang diadaptasi dari buku pegangan guru dan siswa, serta 

lingkungan sekitar. Media kertas kupon, kotak kupon, yang dibuat untuk 

memudahkan pelaksanaan pembelajaran di kelas, seta soal diskusi. 

Langkah-langkah pembelajaran yang dirancang disesuaikan dengan 

metode time token. Untuk mengetahui penerapannya di kelas, yang dilakukan 

peneliti adalah menyiapkan lembar observasi metode time token. Kesesuaian 

tindakan di kelas dengan langkah yang harus dilakukan bisa lebih jelas diamati. 

Dalam lembar observasi terdapat dua kolom pelaksanaan yang harus di isi yakni 

“Ya” apabila peneliti telah melaksanakan langkah pembelajaran yang sesuai 

dengan metode, serta “Tidak” apabila langkah tersebut tidak diimplementasikan 

selama proses pembelajaran di kelas. 

 

4.4.2  Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan pembelajaran dalam siklus II ini dilakukan sejumlah 2 kali 

pertemuan sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 
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1. Pertemuan Pertama 

Pertemuan I pada siklus ke II dilaksanakan pada hari Jum’at pada tanggal 

12 April 2013. Semua siswa kelas 3 SD Negeri Karangtengah 01 hadir dalam 

kegiatan pembelajaran. Materi yang digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran 

adalah ciri khas bangsa Indonesia yang termuat dalam kompetensi dasar 4.1 yakni 

mengenal kekhasan bangsa Indonesia seperti kebhinekaan, kekayaan alam,  

keramahtamahan. Pelaksanaan tindakan ini menggunakan langkah-langkah 

pembelajaran metode time token.  

1) Kegiatan Awal 

Sesuai dengan rencana tindakan yang akan dilaksanakan, kegiatan awal 

pada pertemuan I yakni melakukan pemeriksaan kesiapan siswa dalam mengikuti 

pelajaran, absensi siswa, penyampaian apersepsi serta tujuan pembelajaran. 

Siswa diajak guru untuk menyayikan lagu Garuda Pancasila dan Dari 

Sabang sampai Merauke. Guru menuliskan materi pokok pada kegiatan 

pembelajaran di papan tulis.  

2) Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

Kegiatan pembelajaran pada tahap eksplorasi ini, meliputi tanya jawab 

yang dilakukan guru mengenai lagu yang telah dinyayikan bersama-sama yaitu 

Garuda Pancasila dan Dari Sabang Sampai Merauke. Siswa menjawab pertanyaan 

yang telah disampaikan oleh guru. Setelah melakukan tanya jawab guru 

membagikan materi tentang ciri khas bangsa Indonesia.  

Elaborasi 

Kegiatan elaborasi diawali dengan pembentukan kelompok-kelompok 

kecil yang terdiri dari 3 siswa. Guru membagikan kupon-kupon yang harus 

dimiliki oleh setiap siswa. Setelah masing-masing siswa mendapatkan kuponnya, 

guru menjelaskan aturan kerja kelompok atau aturan saat melaksanakan diskusi 

kelompok. 

Para siswa mendengarkan petunjuk atau aturan yang harus dilakukan oleh 

masing-masing kelompok dalam melaksanakan diskusi. Guru membagikan soal 

diskusi yang berupa teka-teki dan menempelkannya di papan tulis. Para siswa 
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dengan masing-masing kelompok mengerjakan dan saling adu cepat untuk 

menemukan jawabannya.  

Guru membacakan soal diskusi yang berupa teka-teki. Kemudian masing-

masing kelompok saling berebut untuk menjawab pertanyaan yang sudah mereka 

kerjakan. Selesai menjawab pertanyaan dan menuliskan jawabannya di depan 

kelas para siswa harus memasukkan kuponnya ke dalam kotak yang telah 

disediakan oleh guru. Siswa yang belum menggunkan kuponnya, dia harus 

berusaha untuk menghabiskan kupon tersebut dan memasukkannya ke dalam 

kotak yang telah disediakan guru. 

Konfirmasi 

Kegiatan yang telah dilaksanakan merupakan koreksi dari tiap soal yang 

telah dikerjakan oleh masing-masing kelompok dalam melakukan diskusi. Guru 

menjelaskan materi tentang ciri khas bangsa Indonesia. Siswa masih dalam 

kelompoknya mendengarkan apa yang telah diajarkan. 

3) Kegiatan Penutup 

Bersama siswa, guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran mengenai 

materi ciri khas bangsa Indonesia. Setelah bersama-sama menyimpulkan kegiatan 

belajar mengajar, guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya apabila 

ada materi yang belum dipahami. 

2. Pertemuan Kedua 

Pertemuan kedua dari siklus ke II dilaksanakan pada hari Sabtu, 13 April 

2013. Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan adalah pemantapan materi ciri 

khas bangsa Indonesia dari pembelajaran sebelumnya yang menggunakan metode 

time token dan dilanjutkan dengan mengadakan tes formatif 2. Materi tes yang 

digunakan telah disesuaikan dengan indikator pembelajaran yang ingin dicapai 

serta berdasarkan pembelajaran yang telah dilaksanakan.  

1) Kegiatan Awal 

Guru memeriksa kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran. Apersepsi 

yang dilakukan adalah mengingat kembali tentang materi ciri khas bangsa 

Indonesia. Guru memberi penjelasan dan mengaitkan pembelajaran kali ini bahwa 

tujuan pembelajarannya adalah dengan adanya ciri khas yang dimiliki bangsa 
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Indonesia, maka bangsa Indonesia juga memiliki kekayaan alam yang begitu 

melimpah, serta bentuk keramahtahan. Sehingga siswa diharapkan dapat 

menyebutkan contoh kekayaan alam yang dimiliki Indonesia, dan bagaimana 

dalam menyikapinya, siswa juga diharapkan mampu membentuk pribadinya yang 

selalu memiliki sikap keramahtamahan.  

2) Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

Pelaksanaan kegiatan inti telah sesuai dengan rencana pelaksanaan 

pembelajaran. Siswa secara bergantian menyebutkan kembali materi yang telah 

diajarkan sebelumnya. Kegiatan selanjutnya adalah mengerjakan soal dengan 

berdiskusi yang telah dituliskan guru di papan tulis. 

Elaborasi 

Siswa dalam kelompok membacakan hasil diskusi yang dilakukan oleh 

masing-masing kelompok sesuai aturan kerja kelompok yang telah dijelaskan. 

Satu kelompok mendapatkan kupon untuk setiap siswa yang berfungsi untuk 

mendapatkan kesempatan berbicara dari jawaban kelompok. Setelah selesai 

berbicara, kupon harus dimasukkan ke dalam kotak yang telah disediakan oleh 

guru. 

Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi ini, guru memberi kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya serta menyimpulkan materi yang telah diajarkan.  

3) Kegiatan Penutup 

Sebagai akhir dari suatu pembelajaran, guru meminta siswa menyiapkan 

diri untuk mengerjakan tes harian/tes formatif yang telah disediakan. Siswa 

mengerjakan soal dengan baik.  

 

4.4.3  Pengamatan 

Pengamatan dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan. 

Selama siklus II berlangsung, pengamatan yang dilakukan meliputi kegiatan 

pembelajaran yang disajikan di kelas. Hal tersebut diamati berdasarkan lembar 

penerapan metode pembelajaran time token yang sudah disiapkan peneliti. 
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Pelaksanaan pembelajaran sudah sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran 

metode time token. Hal ini terlihat dari lembar observasi penerapan model 

pembelajaran time token. 

 

4.4.4  Hasil Tindakan Siklus II 

4.4.4.1 Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar siswa diperoleh setelah pembelajaran selesai dilaksanakan. 

Pada akhir pertemuan kedua, siswa mengerjakan tes formatif (ulangan harian) 

terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh guru. Siswa mengerjakan tes 

sejumlah 20 soal sesuai dengan indikator pembelajaran yang telah diajarkan.  

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) pelajaran pendidikan 

kewarganegaraan di SD Negeri Karangtengah 01 sebesar 61. Semua siswa yang 

berjumlah 22 sudah mencapai KKM (Lihat lampiran 19). Berdasarkan pada tabel 

Hasil Belajar siswa Siklus ke II, dapat diketahui bahwa nilai tertinggi yang 

diperoleh yaitu 100 oleh 4 orang siswa. Sedangkan nilai terendah adalah 65 

didapat oleh 2 orang siswa. Persentase ketuntasan belajar sebesar 100% yang 

berarti 22 orang siswa yang memperoleh nilai di atas KKM (61). Persentase 

ketuntasan hasil belajar siswa terlihat pula dalam tabel yang disajikan di bawah 

ini. 

Tabel 4.5 Persentase Ketuntasan Hasil Belajar Siklus II 

No Nilai Kategori 
Jumlah Siswa 

Jumlah Persentase 

1 <61 Belum tuntas 0 % 

2 ≥61 Tuntas 22 100% 

Jumlah 22 100% 

 

Dari tabel tersebut dapat diketahui sebanyak 22 orang siswa atau 100% 

siswa sudah mencapai KKM yakni 61. Diagram berikut menampilkan persentase 

ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus II. 
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Diagram 4.4 Persentase Ketuntasan Hasil Belajar Siklus II 

Hasil belajar yang diperoleh setelah pelaksanaan perbaikan pembelajaran 

pada siklus II ini selama 2 kali pertemuan mengalami peningkatan dari hasil 

belajar yang didapat siswa pada siklus I. Hasil belajar yang dimaksud, disajikan 

dalam tabel berikut. 

Tabel 4.6 Persentase Ketuntasan Hasil Belajar Pra Siklus dan Siklus II 

 Siklus I Siklus II 

Persentase Ketuntasan 86,36% 100% 

 

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa ketuntasan belajar yang diperoleh 

siswa mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II yakni sebesar 86,36% 

menjadi 100%. Berikut ini diagram batang yang menunjukkan persentase 

ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus I dan siklus II. 

 

Diagram 4.5 Persentase Ketuntasan Hasil Belajar Siklus I dan Siklus II 
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4.4.5  Refleksi 

Dalam refleksi yang dilaksanakan diketahui bahwa hasil belajar siswa 

mengalami peningkatan. Setelah melaksanakan perbaikan pembelajaran di kelas, 

peneliti dan guru kelas mendapatkan hasil yang telah memenuhi nilai ketuntasan. 

Pelaksanaan tes formatif setelah siklus II juga menunjukkan bahwa semua siswa 

telah mencapai ketuntasan. Persentase ketuntasan hasil belajar yang diperoleh 

yaitu sebesar 100%. 

Berdasarkan dari hasil belajar siswa yang telah mencapai ketuntasan, 

peneliti dan guru melakukan kesepakatan tentang akhir dari tindakan perbaikan 

pembelajaran. Siklus yang dilaksanakan sudah memenuhi indikator keberhasilan, 

maka tidak diadakan siklus selanjutnya. 

 

4.5 Analisis Data Rekapitulasi Sebelum Tindakan, Siklus I, Siklus II 

Hasil belajar siswa dari sebelum tindakan, siklus I dan siklus II mengalami 

peningkatan. Berikut ini merupakan rekapitulasi data hasil belajar siswa sebelum 

tindakan, siklus I dan siklus II pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

kelas 3 SD Negeri Karngtengah 01.  

Tabel 4.7 Perbandingan Hasil Belajar Pra Siklus, Siklus I, dan Siklus II 

Kategori 

Nilai* 

Kondisi Awal 

 (Pra Siklus) 
Siklus I Siklus II 

Jumlah Persentase Jumlah Persentase Jumlah Persentase 

Tuntas (<61) 6 27,27% 19 86,36% 22 100% 

Belum 

Tuntas (≥61) 
16 72,72% 3 13,64% 0 0% 

*Kriteria Ketuntasan Minimal = 61 

Jumlah siswa yang belum tuntas pada kondisi awal sebanyak 16 orang 

turun menjadi 3 orang setelah dilaksanakannya siklus I. Pada akhir siklus semua 

siswa berada pada kategori tuntas yakni mendapat nilai lebih besar sama dengan 

61. Persentase siswa yang telah mencapai KKM di kondisi awal adalah 27,27% 

atau 6 siswa, sedangkan pada siklus ke I sebesar 86,36% atau 19 siswa. Pada akhir 

siklus ke II 100% siswa sudah tuntas. Pada tabel berikut, akan terlihat ketuntasan 
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hasil belajar yang dicapai sebelum dilakukannya tindakan maupun pada siklus I 

dan siklus II. 

Tabel 4.8 Persentase Ketuntasan Hasil Belajar Pra Siklus, Siklus I, dan Siklus II 

 Kondisi Awal  

(Pra Siklus) 
Siklus I Siklus II 

Persentase 

Ketuntasan 
27,27% 86,36% 100% 

Ketuntasan hasil belajar siswa terlihat telah mengalami peningkatan dari 

kondisi awal, dan setelah dilaksanakannya siklus ke I dan ke II. Persentase 

ketuntasan hasil belajar siswa pada kondisi awal sebesar 27,27% sedangkan pada 

siklus ke I 86,36%. Di akhir pembelajaran siklus ke II, diperoleh peningkatan 

pada ketuntasan hasil belajar siswa yakni sebanyak 100% siswa telah mencapai 

nilai KKM. Untuk memperjelas peningkatan hasil belajar siswa kelas 3 pada mata 

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dapat juga dilihat diagram batang berikut. 

 

Diagram 4.6 Perbandingan Persentase Ketuntasan Hasil Belajar Pra Siklus, Siklus I dan 
Siklus II 

 

4.6 Penerapan Metode Time Token  

Dalam penelitian ini, peneliti telah melaksanakan model pembelajaran 

kooperatif dengan tipe time token sesuai dengan langkah-langkah yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Guru membantu peneliti untuk mengobservasi 

pelaksanaan metode tersebut. Berikut ini tabel rekapitulasi lembar observasi 
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penerapan metode time token selama siklus ke I pertemuan I,II, dan III serta siklus 

ke II pertemuan I dan II. 

Tabel 4.9 Rekapitulasi Penerapan Metode Time Token 
 

No Tahap Indikator (Aspek observasi) 
Siklus I 

Siklus 

II 

I II III I II 

1 Kegiatan 

awal 

1. Persiapan pembelajaran 

2. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

3. Menyampaikan apersepsi 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

2 Kegiatan 

inti 

Eksplorasi 

 

 

 

 

Elaborasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konfir-

masi 

 

 

1. Guru memberikan pertanyaan 

2. Guru meminta kepada siswa 

untuk menjawab pertanyaan yang 

telah diberikan  

 

3. Pembagian kelompok kecil 

beranggotakan 3-4 orang per 

kelompok 

4. Mengkondisikan kelas untuk 

melakukan diskusi 

5. Pemberian kupon berbicara 

dengan kurun waktu ± 30 detik 

per kupon untuk setiap siswa 

6. Guru membaca soal dari materi 

yang telah didiskusikan masing-

masing kelompok  

7. Siswa harus menyerahkan kupon 

setelah berbicara  

8. Tanya jawab  

 

 

√ 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

√ 

 

 

 

√ 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

√ 

 

 

 

√ 

√ 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

√ 

 

 

 

 

√ 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

√ 

 

 

√ 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

√ 

3 Kegiatan 

penutup 

1. Kesimpulan 

2. Penutup 

√ 

√ 

√ 

√ 

 

√ 

√ 

 

√ 

√ 

 

√ 

√ 
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Total 33 26 

Persentase 100% 100% 

 

4.7 Pembahasan dan Implikasi 

Berdasarkan pada paparan hasil observasi hasil belajar terhadap siswa 

kelas 3 SD Negeri Karangtengah 01 pada Mata Pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan Tahun Ajaran 2012/2013 diketahui bahwa terjadi peningkatan 

dari kondisi awal siswa hingga akhir siklus ke II. Peningkatan tersebut terlihat 

pada saat siswa memberikan jawaban terhadap pertanyaan dari guru, 

mengemukakan pendapat, melaksanakan diskusi sesuai petunjuk kerja kelompok. 

Siswa juga terlihat senang dengan pembelajaran yang telah dirancang oleh 

peneliti. Hasil penelitian yang menunjukkan peningkatan dari pelaksanaan siklus 

ke I dan ke II juga sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Rasdiyanto 

(2011), Ratna Sari (2011), dan Umamah (2012) yang menyimpulkan bahwa 

metode time token dapat meningkatkan hasil belajar siswa.  

Dalam penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan, peneliti 

meringkas peningkatan yang terjadi selama siklus berlangsung. Persentase Hasil 

Belajar dari kondisi awal 27,27% meningkat pada Siklus ke I yakni menjadi 

86,36%. Pada akhir Siklus ke II juga terlihat bahwa hasil belajar siswa naik atau 

meningkat menjadi 100%. Hal ini terbukti setelah peneliti melakukan serangkaian 

kegiatan-kegiatan yang telah dirancang oleh peneliti. Dimana kegiatan tersebut 

selalu menggunakan metode time token, dan sesuai dengan langkah-langkah 

pembelajarannya. Dengan menggunakan metode time token ini para siswa selalu 

berusaha untuk berperan aktif dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas. 

Penerapan model kooperatif tipe time token berhasil meningkatkan hasil 

belajar pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan siswa kelas 3 SD Negeri 

Karangtengah 01 kecamatan Tuntang, kabupaten Semarang tahun ajaran 

2012/2013. Implikasi praktis yang terjadi setelah pelaksanaan penelitian tindakan 

kelas ini yakni guru menemukan alternatif penggunaan metode pembelajaran yang 

inovatif untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Selain itu, pengetahuan dan 

keterampilan guru berkembang menjadi lebih baik. Guru juga dapat menerapkan 
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tindakan perbaikan pembelajaran sebagai upaya meningkatkan profesionalisme 

kerja. 

Bagi siswa, implikasi dari penelitian ini adalah menumbuhkan motivasi 

dan perhatian siswa untuk mengikuti kegiatan belajar, meningkatkan keaktifan 

serta dapat mengembangkan proses pembelajaran di kelas yang menyenangkan 

bagi siswa pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan serta membantu 

siswa menguasai konsep dari materi ciri khas bangsa Indonesia.  

 


