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Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar IPS siswa 

pada materi Koperasi dan Kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi Koperasi dan Kesejahteraan 

Masyarakat dengan menggunakan model pembelajaran Time Token kelas IV SD 

Negeri 106836 Tanjung Morawa. 

 

Penggunaan Model Pembelajaran time token sebagai salah satu model 

pembelajaran yang berbeda dengan metode ceramah. Dalam model pembelajaran 

time token peserta didik diajarkan untuk saling berinteraksi, berpartisipasi dan 

bersosialisasi dengan menggunakan kupon bicara yang berisi kata kunci yang 

bergambar sehingga pembelajaran tidak membosankan, dapat melatih rasa 

percaya diri siswa, melatih daya ingat siswa, serta lebih efektif dan lebih cepat 

dimengerti. 

 

Penelitian ini menggunakan desain PTK (Penelitian Tindakan Kelas) 

dengan tindakan model pembelajaran Time Token, Subjek dalam penelitian ini 

adalah seluruh siswa kelas IV SDN 106836 Tanjung Morawa TP. 2012 / 2013 

yang berjumlah 30 orang. Penelitian ini dilaksanakan dua siklus, yakni siklus I 

dan siklus II.Setiaap Siklus terdiri dari 4 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan 

tindakan, observasi dan refleksi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah tes dan observasi. Soal yang diberikan 3 kali yaitu tes awal, 

siklus I, siklus II, sedangkan observasi meliputi aktivitas guru dan siswa dalam 

proses pembelajaran. Dimana nilai standar ketuntasan belajarnya adalah 65. 

Apabila nilai siswa kurang dari 65, maka siswa dikatakan belum tuntas. 

 

Berdasarkan analisis data, pada tes awal diperoleh tingkat ketuntasan 

hasil belajar siswa secara klasikal yaitu 8 orang siswa (26,67%). Setelah 

pelaksanaan Siklus I, diperoleh tingkat ketuntasan hasil belajar siswa secara 

klasikal yaitu 15 orang siswa (50%). Selanjutnya pada siklus II, diperoleh tingkat 

ketuntasan hasil belajar siswa lebih meningkat yaitu sebanyak 29 orang siswa 

(96,67%). Berdasarkan temuan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

model pembelajaran Time Token dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran IPS materi Koperasi dan Kesejahteraan Masyarakat kelas IV SDN 

106836 Tanjung Morawa TP. 2012 / 2013. 

 

 

 

 


