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ABSTRAK 

 

SHARFINA, NIM 1123311070, “Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar PKn 

Dengan Model Time Token Pada Kelas V SDN 060910 Medan Denai Tahun 

Ajaran 2016/2017”. Skripsi. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 

Medan, 2017. Apakah Dengan Menggunakan Model Time Token Dapat 

Meningkatkan Motivasi Belajar PKn Pada Materi Pokok Upaya Menjaga 

Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Kelas V SDN 060910 

Medan Denai TA 2016/2017? 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah motivasi belajar 

PKn dapat ditingkatkan dengan menggunakan model Time Token pada materi 

pokok upaya menjaga keutuhan negara kesatuan republik indonesia kelas V di 

SDN 060910 Medan Denai Tahun Ajaran 2016/2017. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Instrumen penelitian 

menggunakan lembar observasi berupa check-list motivasi belajar siswa dan 

dilakukan dalam dua siklus. Yang menjadi subjek penelitian adalah siswa kelas V 

dan objeknya yaitu model pembelajaran time token. 

Hasil penelitian dari lembar observasi motivasi belajar siswa diketahui 

bahwa pada siklus I pertemuan I diperoleh hanya 1 orang yang termotivasi dengan 

persentase 3,57% dan sebanyak 4 orang cukup termotivasi dengan persentase 

14,28% serta 23 orang masih belum termotivasi dengan persentase 82,14%. Pada 

siklus I pertemuan II terjadi peningkatan yaitu 4 oorang menjadi telah termotivasi 

dengan persentase 14,29% dan 11 orang cukup termotivasi dengan persentase 

39,29% selebihnya sebanyak 13 orang belum termotivasi. 

Setelah peneliti melakukan perbaikan pengajaran pada siklus II pertemuan 

I sebanyak 2 orang sangat termotivasi dengan persentase 7,14%, 16 orang telah 

termotivasi dengan persentase 57,14% dan 10 orang cukup termotivasi. 

Sedangkan pada siklus II pertemuan II sebanyak 6 orang telah sangat termotivasi 

dengan persentase 21,43% dan 22 orang termotivasi dengan persentase 78,57%. 

Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian ini diharapkan kepada guru unutk 

menerapkan model Time Token ketika proses pembelajaran berlangsung agar 

siswa memiliki motivasi dan semangat belajar yang tinggi sehingga tujuan 

pembelajaran yang diinginkan dapat tercapai dengan baik. 

Maka dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan motivasi belajar siswa 

pada pokok bahasan upaya menjaga keutuhan NKRI dengan menggunakan model 

time token di SD Negeri 060910 Kec.Medan Denai telah mengalami perubahan 

dan peningkatan dibandingkan sebelum dilakukan penerapan model ini. 


