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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Lokasi Penelitian 

SMP Negeri 3 Pakem berlokasi di Dusun Pojok, Desa 

Harjobinangun, Kecamatan Pakem, Sleman, Yogyakarta. Lokasi cukup 

strategis karena terletak tidak jauh dari jalan raya dan sangat mudah 

dijangkau dengan menggunakan kendaraan umum. Sekolah ini juga cukup 

kondusif sebagai tempat belajar, dengan letak geografis sebagai berikut. 

- Utara  : Persawahan 

- Timur  : Pemukiman penduduk Dusun Pojok Desa Harjobinangun 

- Selatan : Lapangan Desa Harjobinangun 

- Barat  : Kantor Desa Harjobinangun 

Lokasi kelas VII B terletak di ujung Barat dari SMP Negeri 3 Pakem. 

Jumlah siswa kelas VII B sebanyak 36 siswa. Guru yang mengajar IPS 

berjumlah 2 orang dari bidang yang berbeda, yaitu Geografi dan Ekonomi.  

2. Deskripsi Data Hasil Penelitian 

Penelitian ini dimulai pada tanggal 30 Januari 2012  sampai dengan 20 

Februari 2012. Penelitian ini dilaksanakan dalam 3 siklus dengan masing-

masing siklus terdiri dari 2 kali tindakan. Penelitian dilaksanakan sesuai 

jadwal pelajaran IPS seminggu dua kali, yaitu setiap hari Senin dan Kamis 
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yang berlangsung selama 4 x 45 menit. Subyek penelitian adalah siswa kelas 

VII B SMP N 3 Pakem. Penelitian yang dilaksanakan pada setiap siklus 

memiliki 4 komponen, yaitu perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, 

observasi, dan refleksi. Berikut ini adalah deskripsi pelaksanaan pembelajaran 

IPS melalui metode pembelajaran Time Token di SMP N 3 Pakem. 

Adapun materi pokok yang digunakan, yaitu peta, atlas, globe dan 

sketsa. Standar Kompetensinya, yaitu memahami manusia untuk mengenali 

perkembangan lingkungannya dengan 2 Kompetensi Dasar yaitu 

menggunakan peta, atlas, dan globe untuk mendapatkan informasi keruangan 

dan membuat sketsa dan peta wilayah yang menggambarkan obyek geografi. 

Kompetensi dasar 1 diselesaikan dalam waktu dua siklus (4 kali tindakan) 

dengan alokasi waktu masing-masing 2x40 menit (4x2 jam pelajaran) dan 

kompetensi dasar 2 diselesaikan dalam waktu satu siklus (2 kali tindakan) 

dengan alokasi waktu masing-masing 2x40 menit (2x2 jam pelajaran). Proses 

penelitian tindakan secara sistematis dideskripsikan sebagai berikut. 

a. Siklus I 

1) Perencanaan Tindakan 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan ini adalah 

menyusun instrumen-instrumen yang akan digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran. Perencanaan yang dilakukan pada siklus I adalah sebagai 

berikut: 
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a) Perencanaan tindakan dimulai dengan mempersiapkan materi yang 

akan disampaikan dan akan diberikan dalam kegiatan pembelajaran 

dengan materi membedakan peta, atlas, dan globe dan 

mengidentifikasi jenis, bentuk, komponen, dan pemanfaatan peta. 

b) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan digunakan 

sebagai acuan guru dalam pelaksanaan pembelajaran. 

c) Menyediakan media yang berupa kartu pertanyaan. 

d) Menyediakan lembar observasi dan lembar tes. 

2) Pelaksanaan Tindakan  

Siklus pertama dilaksanakan dalam dua kali pertemuan dengan 

alokasi waktu 4 jam pelajaran, yaitu pada tanggal 30 Januari 2012 dan 2 

Februari 2012. Adapun pelaksanaan yang dilakukan adalah sebagai 

berikut. 

a) Pertemuan 1 

(1) Kegiatan awal (10 menit) 

(a) Pembukaan (salam dan doa) 

(b) Presensi 

(c) Apersepsi 

(d) Menyampaikan tujuan pembelajaran 

(2) Kegiatan inti (60 menit) 

(a) Siswa mengerjakan soal pre test sebagai penjajagan (20 

menit) 
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(b) Guru menjelaskan materi sesuai tujuan yang ingin dicapai 

(c) Membagi kelas menjadi 6 kelompok (anggota 5-6 siswa) 

(d) Membagikan kupon berbicara dan lembar soal kelompok 

(e) Melaksanakan diskusi  

(f) Tiap kelompok diberi kesempatan untuk membacakan hasil 

diskusi di depan kelas (3 kelompok) 

(g) Siswa berkomentar secara bergantian, yang sudah habis 

kuponnya tidak boleh bicara lagi 

(3) Kegiatan akhir (10 menit) 

(a) Siswa bersama guru menyimpulkan bersama materi yang 

telah dipelajari 

(b) Siswa diminta membuat refleksi pembelajaran 

(c) Guru menyampaikan pesan untuk pertemuan selanjutnya, 

yaitu mempersiapkan presentasi berikutnya agar berjalan 

dengan baik dan lancar 

(d) Guru menutup kegiatan pembelajaran 

b) Pertemuan 2 

(1) Kegiatan awal (10 menit) 

(a) Pembukaan 

(b) Presensi 

(c) Apersepsi 

(d) Menyampaikan tujuan pembelajaran 
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(2) Kegiatan inti (60 menit) 

(a) Membagi kelas menjadi 6 kelompok (anggota 5-6 siswa) 

(b) Meneruskan presentasi pertemuan sebelumnya, tiap 

kelompok diberi kesempatan untuk membacakan hasil 

diskusi di depan kelas (3 kelompok)  

(c) Siswa berkomentar secara bergantian, yang sudah habis 

kuponnya tidak boleh bicara lagi 

(d) Mengerjakan soal post test (20 menit) 

(3) Kegiatan akhir (10 menit) 

(a) Siswa bersama guru menyimpulkan bersama materi yang 

telah dipelajari 

(b) Siswa diminta membuat refleksi pembelajaran 

(c) Guru menginformasikan materi pertemuan selanjutnya 

(d) Guru menutup kegiatan pembelajaran 

c) Hasil tes 

Tes yang diberikan berupa soal individu. Soal tes terdiri atas 

20 soal obyektif berbentuk pilihan ganda. 

Tabel 7. Hasil pre test Siklus I 

Nilai (X) Frekuensi (f) f% 

≥ 70 4 11,43 

˂ 70 31 88,57 

 ∑f=35 100 
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Dari tabel 7 dapat diketahui bahwa jumlah siswa yang 

memperoleh nilai 70 ke atas hanya berjumlah 4 siswa (11,43%) dan 

yang memperoleh nilai di bawah 70 berjumlah 31 siswa (88,57%). 

Tabel 8. Hasil post test Siklus I 

Nilai (X) Frekuensi (f) f% 

≥ 70 5 13,89 

˂ 70 31 86,11 

 ∑f=36 100 

 

Dari tabel 8 dapat diketahui bahwa jumlah siswa yang 

memperoleh nilai 70 ke atas hanya berjumlah 5 siswa (13,89%) dan 

yang memperoleh nilai di bawah 70 berjumlah 31 siswa (86,11%). 

Nilai 70 adalah ketuntasan belajar, hasil post test 

menunjukkan bahwa siswa yang dapat menguasai materi secara baik 

sehingga dapat mencapai ketuntasan belajar sebanyak 5 siswa 

(13,89%) dan yang belum mencapai ketuntasan sebanyak 31 siswa 

(86,11%). Hasil tes ini akan dijadikan dasar untuk melakukan 

perbaikan karena belum ada 70% dari jumlah siswa yang mencapai 

ketuntasan belajar. Sehingga pada siklus selanjutnya penguasaan 

siswa terhadap materi selanjutnya dapat ditingkatkan. 
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3) Observasi 

Kegiatan observasi atau pengamatan ini merupakan kegiatan 

mengamati jalannya proses pembelajaran. Pelaksanaan pengamatan 

yang dilakukan meliputi pengamatan aktivitas guru, pengamatan 

terhadap metode penmbelajaran, dan pengamatan terhadap keaktifan 

siswa. Kegiatan pengamatan ini dilakukan bersama dengan pelaksanaan 

tindakan, karena yang diamati merupakan segala sesuatu yang terjadi 

selama tindakan berlangsung. Pengamatan ini dilakukan oleh teman 

sejawat peneliti yang sudah diberi penjelasan mengenai proses 

pembelajaran yang menjadi fokus penelitian. 

Adapun rincian hasil observasi proses pembelajaran siklus I, 

yaitu sebagai berikut: 

a) Pengamatan terhadap guru 

Pada pelaksanaan tindakan siklus I, guru telah menjalankan 

proses pembelajaran menggunakan metode Time Token dengan 

materi peta, atlas, dan globe. Tata cara pembelajaran Time Token 

sudah disampaikan oleh guru kepada siswa dengan jelas sehingga 

pembelajaran dapat dilaksanakan. Saat proses pembelajaran 

berlangsung, guru belum maksimal mengontrol siswa sehingga 

beberapa siswa terlihat ngobrol dengan teman lainnya. Hanya 

sebagian kelompok yang dikontrol, sedangkan kelompok lainnya 
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bebas dari pengawasan guru. Pada saat berlangsung diskusi 

kelompok pemberian batasan waktu sudah sesuai, banyak juga siswa 

yang masih ngobrol. Ada tiga kriteria yang belum sepenuhnya 

terpenuhi oleh guru, yaitu pemberian motivasi pembelajaran yang 

menarik berkaitan dengan tujuan pembelajaran, pemberian 

pengalaman berbahasa kepada siswa, dan pemberian tindak lanjut 

yang berupa pengayaan atau perbaikan. Pada siklus I dapat dikatakan 

guru belum maksimal dalam menjalankan perannya untuk memantau, 

mengarahkan atau membimbing siswa. 

b) Pengamatan terhadap metode Time Token 

Dalam observasi metode Time Token ini guru sudah 

memenuhi semua indikator yang telah ditetapkan, juga dapat 

diartikan bahwa skenari pembelajaran siklus I sudah berjalan dengan 

lancar. Observer memberikan catatan bahwa meskipun indikator 

sudah tercapai, tetapi guru belum maksimal dalam menjalankan 

metode, observer memberikan saran agar kedepannya guru dalam 

melaksanakan langkah-langkah pembelajaran tidak tergesa-gesa agar 

siswa tidak terlalu bingung. Observer juga memberikan saran-saran 

agar guru lebih akrab lagi dengan siswa. Siswa tertarik dengan 

pembelajaran Time Token karena sebelumnya guru belum pernah 

melaksanakan pembelajaran dengan metode Time Token. 
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c) Pengamatan terhadap keaktifan siswa 

Berdasarkan pengamatan terhadap keaktifan siswa pada siklus 

I, menunjukkan bahwa siswa telah berusaha untuk aktif dalam 

kegiatan pembelajaran. Berikut perolehan masing-masing aspek 

keaktifan siswa secara rinci, yaitu: 

Tabel 9. Pengamatan Keaktifan Siswa Siklus I 

No. Indikator 
Jumlah 

Siswa 

Persentase 

(%)  

1. Mencari dan memberikan  informasi 31  86,11 

2. Bertanya pada guru atau siswa lain 28 77,78 

3. Mengajukan pendapat atau komentar 

kepada guru atau kepada siswa 
16 44,44 

4. Diskusi atau memecahkan masalah 19 52,78 

5. Mengerjakan tugas yang diberikan oleh 

guru 
23 63,89 

6. Memanfaatkan sumber belajar yang ada 24 66,67 

7. Menilai dan memperbaiki pekerjaannya 16 44,44 

8. Membuat simpulan sendiri tentang 

pembelajaran yang diterimanya 
20 55,56 

9. Dapat menjawab pertanyaan guru 

dengan tepat saat pembelajaran 
20 55,56 

10. Memberikan contoh dengan benar 24 66,67 

11. Dapat memecahkan masalah dengan 

tepat 
13 36,11 

12. Ada usaha dan motivasi untuk 21 58,33 
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mempelajari bahan pelajaran atau 

stimulasi yang diberikan oleh guru 

13. Dapat bekerja sama dan berhubungan 

dengan siswa lain 
23 63,89 

14. Menyenangkan dalam pembelajaran 24 66,67 

15. Dapat menjawab pertanyaan yang 

diberikan oleh guru pada akhir pelajaran 
19 52,78 

 

Besarnya persentase keaktifan siswa pada siklus I, yaitu 

sebagai berikut. 

Persentase keaktifan= 321

540
  x 100% 

   = 59,44 % 

Jadi besarnya persentase keaktifan siswa siklus I adalah 59,44 %. 

4) Refleksi 

Refleksi digunakan untuk menentukan apakah tindakan siklus I 

sudah berhasil atau belum, sehingga dapat menjadi acuan dalam 

tindakan siklus berikutnya. Ada kekurangan dalam pelaksanaan 

tindakan pada siklus I, yaitu: 

a) Beberapa siswa ada yang tidak memperhatikan penjelasan materi 

yang disampaikan oleh guru. 

b) Belajar kelompok belum berjalan dengan baik karena masih ada 

kelompok yang anggotanya mengerjakan lembar kerja secara 

individu. 
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c) Saat mengerjakan tes, ada siswa yang menyontek buku atau bertanya 

kepada teman. 

d) Belum semua siswa berani mengungkapkan pendapat. 

b. Siklus II 

1) Perencanaan Tindakan 

Hasil refleksi siklus I digunakan untuk memperbaiki 

pembelajaran pada siklus II, maka tindakan perbaikan yang diperlukan 

adalah: 

b) Guru memperingatkan siswa untuk lebih memperhatikan penjelasan 

materi yang disampaikan oleh guru, sehingga siswa diharapkan 

benar-benar paham terhadap materi yang baru saja selesai dibahas 

agar dapat mengerjakan tes dengan nilai yang memuaskan. 

c) Untuk mengatasi masih adanya siswa yang bekerja secara individu 

maka guru harus mengingatkan kembali betapa pentingnya anggota 

kelompok untuk saling bekerja sama. 

d) Adanya pengawasan yang lebih teliti dari guru saat mengerjakan tes. 

e) Guru memberikan stimulus dengan cara memberi cerita kepada siswa 

untuk mengungkapkan pendapatnya. 

Pelaksanaan siklus II ini berdasarkan hasil refleksi pada siklus 

sebelumnya yang menunjukkan belum tercapainya target atau standar 

minimal yang telah ditetapkan sebagai kriteria keberhasilan yaitu 70% 

dari jumlah siswa dari aspek keaktifan dan pada penguasaan materi 
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masih perlu ditingkatkan karena hanya 5 siswa (13,89%) yang telah 

mencapai standar ketuntasan yang telah ditetapkan, yaitu 70. 

Selain itu guru bersama peneliti sepakat mengadakan perubahan 

pada anggota kelompok. Hal ini yang menjadi pertimbangan dalam 

perubahan kelompok yaitu agar siswa dapat mudah beradaptasi dalam 

bekerjasama dengan teman lainnya, serta untuk mengetahui ada 

tidaknya peningkatan terhadap keaktifan dan penguasaan materi bila 

pada siklus II diterapkan perubahan dalam susunan kelompok. 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan ini adalah 

menyusun instrumen-instrumen yang akan digunakan dalam kegiatan 

penelitian tindakan dan refleksi siklus I. Perencanaan yang dilakukan 

pada siklus II adalah sebagai berikut: 

a) Perencanaan tindakan dimulai dengan mempersiapkan materi yang 

akan disampaikan dan akan diberikan dalam kegiatan pembelajaran 

dengan materi menjelaskan informasi geografi dari peta, atlas, dan 

globe, menjelaskan skala peta, menggunakan skala peta, 

memperkecil dan memperbesar peta. 

b) Menyusun rencana pelaksanaan pmbelajaran yang akan digunakan 

sebagai acuan guru dalam pelaksanaan pembelajaran. 

c) Menyediakan media yang berupa kartu pertanyaan. 

d) Menyediakan lembar observasi dan lembar tes. 
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2) Pelaksanaan Tindakan  

Siklus pertama dilaksanakan dalam dua kali pertemuan dengan 

alokasi waktu 4 jam pelajaran, yaitu pada tanggal 6 Februari 2012 dan 9 

Februari 2012. Adapun pelaksanaan yang dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

a) Pertemuan 1 

(1) Kegiatan awal (10 menit) 

(a) Pembukaan (salam dan doa) 

(b) Presensi 

(c) Apersepsi 

(d) Menyampaikan tujuan pembelajaran 

(2) Kegiatan inti (60 menit) 

(a) Siswa mengerjakan soal pre test sebagai penjajagan (20 

menit) 

(b) Guru menjelaskan materi sesuai tujuan yang ingin dicapai 

(c) Membagi kelas menjadi 6 kelompok (anggota 5-6 siswa) 

(d) Membagikan kupon berbicara dan lembar soal kelompok 

(e) Melaksanakan diskusi  

(f) Tiap kelompok diberi kesempatan untuk membacakan hasil 

diskusi di depan kelas (3 kelompok) 

(g) Siswa berkomentar secara bergantian, yang sudah habis 

kuponnya tidak boleh bicara lagi 
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(3) Kegiatan akhir (10 menit) 

(a) Siswa bersama guru menyimpulkan bersama materi yang 

telah dipelajari 

(b) Siswa diminta membuat refleksi pembelajaran 

(c) Guru menyampaikan pesan untuk pertemuan selanjutnya, 

yaitu mempersiapkan presentasi berikutnya agar berjalan 

dengan baik dan lancar 

(d) Guru menutup kegiatan pembelajaran 

b) Pertemuan 2 

(1) Kegiatan awal (10 menit) 

(a) Pembukaan 

(b) Presensi 

(c) Apersepsi 

(d) Menyampaikan tujuan pembelajaran 

(2) Kegiatan inti (60 menit) 

(a) Membagi kelas menjadi 6 kelompok (anggota 5-6 siswa) 

(b) Melanjutkan presentasi pertemuan sebelumnya, tiap 

kelompok diberi kesempatan untuk membacakan hasil 

diskusi di depan kelas (3 kelompok) 

(c) Siswa berkomentar secara bergantian, yang sudah habis 

kuponnya tidak boleh bicara lagi 

(d) Mengerjakan soal post test (20 menit) 
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(3) Kegiatan akhir (10 menit) 

(a) Siswa bersama guru menyimpulkan bersama materi yang 

telah dipelajari 

(b) Siswa diminta membuat refleksi pembelajaran 

(c) Guru menginformasikan materi pertemuan selanjutnya 

(d) Guru menutup kegiatan pembelajaran 

c) Hasil tes 

Tes yang diberikan berupa soal individu. Soal tes terdiri atas 

15 soal obyektif berbentuk pilihan ganda. 

Tabel 10. Hasil pre test Siklus II 

Nilai (X) Frekuensi (f) f% 

≥ 70 22 61,11 

˂ 70 14 38,89 

 ∑f=36 100 

Dari tabel 10 dapat diketahui bahwa jumlah siswa yang 

memperoleh nilai 70 ke atas berjumlah 22 siswa (61,11%) dan yang 

memperoleh nilai di bawah 70 berjumlah 31 siswa (38,89%). 

Tabel 11. Hasil post test Siklus II 

Nilai (X) Frekuensi (f) f% 

≥ 70 18 51,42 

˂ 70 17 48,58 

 ∑f=35 100 
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Dari tabel 11 dapat diketahui bahwa jumlah siswa yang 

memperoleh nilai 70 ke atas berjumlah 18 siswa (51,42%) dan yang 

memperoleh nilai di bawah 70 berjumlah 17 siswa (48,58%). 

Nilai 70 adalah ketuntasan belajar, hasil post test 

menunjukkan bahwa siswa yang dapat menguasai materi secara baik 

sehingga dapat mencapai ketuntasan belajar sebanyak 18 siswa 

(51,42%) dan yang belum mencapai ketuntasan sebanyak 17 siswa 

(48,57%) karena 1 siswa tidak masuk. Hasil tes ini akan dijadikan 

dasar untuk melakukan perbaikan agar pada siklus selanjutnya 

penguasaan siswa terhadap materi selanjutnya dapat ditingkatkan. 

3) Observasi 

Kegiatan observasi atau pengamatan ini merupakan kegiatan 

mengamati jalannya proses pembelajaran. Pelaksanaan pengamatan 

yang dilakukan meliputi pengamatan aktivitas guru, pengamatan 

terhadap metode pembelajaran, dan pengamatan terhadap keaktifan 

siswa. Kegiatan pengamatan ini dilakukan bersama dengan pelaksanaan 

tindakan, karena yang diamati merupakan segala sesuatu yang terjadi 

selama tindakan berlangsung. Pengamatan ini dilakukan oleh teman 

sejawat peneliti yang sudah diberi penjelasan mengenai proses 

pembelajaran serta sesuat yang menjadi fokus penelitian. 

Adapun rincian hasil observasi proses pembelajaran siklus II, 

yaitu sebagai berikut: 



70 
 

a) Pengamatan terhadap guru 

Pada pelaksanaan tindakan siklus II, guru telah menjalankan 

proses pembelajaran menggunakan metode Time Token dengan 

materi peta, atlas, dan globe. Tata cara pembelajaran Time Token 

sudah disampaikan oleh guru kepada siswa dengan jelas sehingga 

pembelajaran dapat dilaksanakan. Saat proses pembelajaran 

berlangsung, guru sudah mulai maksimal mengontrol siswa sehingga 

beberapa siswa yang terlihat ngobrol dengan teman lainnya ditegur. 

Pada saat berlangsung diskusi kelompok pemberian batasan waktu 

sudah sesuai, siswa mulai bisa bekerjasama dengan teman lainnya. 

Semua aspek telah terpenuhi, tapi dapat dikatakan guru sebaiknya 

lebih maksimal lagi dalam menjalankan perannya untuk memantau, 

mengarahkan atau membimbing siswa.  

b) Pengamatan terhadap metode Time Token 

Dalam observasi metode Time Token ini guru sudah 

memenuhi semua indikator yang telah ditetapkan, juga dapat 

diartikan bahwa skenario pembelajaran siklus II sudah berjalan 

dengan lancar. Guru dalam melaksanakan langkah-langkah 

pembelajaran sudah tidak tergesa-gesa agar siswa tidak terlalu 

bingung dan kolaborator juga sudah akrab dengan siswa, sehingga 

pembelajaran lebih lancar, tapi untuk siklus berikutnya perlu 
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dimaksimalkan. Siswa aktif dan bersemangat dalam pembelajaran 

menggunakan metode Time Token. 

c) Pengamatan terhadap keaktifan siswa 

Berdasarkan pengamatan terhadap keaktifan siswa pada siklus 

II, menunjukkan bahwa siswa telah berusaha untuk aktif dalam 

kegiatan pembelajaran. Berikut perolehan masing-masing aspek 

keaktifan siswa secara rinci, yaitu: 

Tabel 12. Pengamatan Keaktifan Siswa Siklus II 

No. Indikator 
Jumlah 

Siswa 

Persentase 

(%)  

1. Mencari dan memberikan  informasi 36 100 

2. Bertanya pada guru atau siswa lain 28 77,78 

3. Mengajukan pendapat atau komentar 

kepada guru atau kepada siswa 
23 63,89 

4. Diskusi atau memecahkan masalah 29 80,56 

5. Mengerjakan tugas yang diberikan oleh 

guru 
32 88,89 

6. Memanfaatkan sumber belajar yang ada 36 100 

7. Menilai dan memperbaiki pekerjaannya 25 69,44 

8. Membuat simpulan sendiri tentang 

pembelajaran yang diterimanya 
20 55,56 

9. Dapat menjawab pertanyaan guru 

dengan tepat saat pembelajaran 
20 55,56 

10. Memberikan contoh dengan benar 30 83,33 

11. Dapat memecahkan masalah dengan 13 36,11 
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tepat 

12. Ada usaha dan motivasi untuk 

mempelajari bahan pelajaran atau 

stimulasi yang diberikan oleh guru 

21 58,33 

13. Dapat bekerja sama dan berhubungan 

dengan siswa lain 
23 63,89 

14. Menyenangkan dalam pembelajaran 30 83,33 

15. Dapat menjawab pertanyaan yang 

diberikan oleh guru pada akhir pelajaran 
28 77,78 

 

Besarnya persentase keaktifan siswa pada siklus II, yaitu 

sebagai berikut: 

Persentase keaktifan= 394

540
  x 100% 

   = 72,96 % 

Jadi besarnya persentase keaktifan siswa siklus II adalah 72,96 %. 

4) Refleksi 

Refleksi digunakan untuk menentukan apakah tindakan siklus II 

sudah berhasil atau belum, sehingga dapat menjadi acuan dalam 

tindakan siklus berikutnya. Adapun kekurangan dan kelebihan dalam 

pelaksanaan tindakan pada siklus II yang sudah diperbaiki, yaitu: 

a) Beberapa siswa sudah memperhatikan penjelasan materi yang 

disampaikan oleh guru. 
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b) Belajar kelompok sudah berjalan dengan baik karena siswa sudah 

mulai mengerjakan lembar kerja secara kelompok, hanya beberapa 

yang masih seperti siklus sebelumnya. 

c) Saat mengerjakan tes, siswa yang menyontek buku atau bertanya 

kepada teman mulai berkurang. 

d) Sudah banyak siswa yang berani mengungkapkan pendapat. 

e) Hasil tes belum memenuhi standar ketuntasan minimal. 

Penerapan pembelajaran dengan metode Time Token pada siklus 

II ini telah mengalami kemajuan. Pada siklus II ini keaktifan siswa 

mengalami peningkatan dari 59,44 % menjadi 72,96 %. Perolehan nilai 

yang sudah memenuhi ketuntasan adalah 51,42 %. Itu artinya nilai rata-

rata siklus II mengalami peningkatan dibandingkan pada siklus I yang 

nilainya adalah 13,89 %. Guru berusaha menarik minat siswa agar lebih 

aktif lagi dalam kelompok sehingga dapat meningkatkan pemahaman 

siswa yang nantinya akan berpengaruh terhadap hasil belajar pada mata 

pelajaran IPS. 

c. Siklus III 

1) Perencanaan Tindakan 

Pelaksanaan siklus III ini berdasarkan hasil refleksi pada siklus 

sebelumnya yang menunjukkan belum tercapainya target atau standar 

minimal yang telah ditetapkan sebagai kriteria keberhasilan yaitu 70% 

dari jumlah siswa pada penguasaan materi masih perlu ditingkatkan 
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karena hanya 18 siswa (51,42%) yang telah mencapai standar 

ketuntasan yang telah ditetapkan, yaitu 70. 

Selain itu guru bersama peneliti sepakat mengadakan perubahan 

pada anggota kelompok. Hal ini yang menjadi pertimbangan dalam 

perubahan kelompok yaitu agar siswa dapat mudah beradaptasi dalam 

bekerjasama dengan teman lainnya, serta untuk mengetahui ada 

tidaknya peningkatan penguasaan materi bila pada siklus II diterapkan 

perubahan dalam susunan kelompok karena fokus penelitian siklus III 

ini pada penguasaan materi 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan ini adalah 

menyusun instrumen-instrumen yang akan digunakan dalam kegiatan 

penelitian tindakan dan refleksi siklus II. Perencanaan yang dilakukan 

pada siklus III adalah sebagai berikut: 

a) Perencanaan tindakan dimulai dengan mempersiapkan materi yang 

akan disampaikan dan akan diberikan dalam kegiatan pembelajaran 

dengan materi membuat sketsa wilayah, membuat peta wilayah objek 

geografi, dan simbol geografi pada peta. 

b) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan digunakan 

sebagai acuan guru dalam pelaksanaan pembelajaran. 

c) Menyediakan media yang berupa kartu pertanyaan. 

d) Menyediakan lembar observasi dan lembar tes. 
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2) Pelaksanaan Tindakan  

Siklus pertama dilaksanakan dalam dua kali pertemuan dengan 

alokasi waktu 4 jam pelajaran, yaitu pada tanggal 13 Februari 2012 dan 

20 Februari 2012. Adapun pelaksanaan yang dilakukan adalah sebagai 

berikut. 

a) Pertemuan 1 

(1) Kegiatan awal (10 menit) 

(a) Pembukaan (salam dan doa) 

(b) Presensi 

(c) Apersepsi 

(d) Menyampaikan tujuan pembelajaran 

(2) Kegiatan inti (60 menit) 

(a) Siswa mengerjakan soal pre test sebagai penjajagan (20 

menit) 

(b) Guru menjelaskan materi sesuai tujuan yang ingin dicapai 

(c) Membagi kelas menjadi 6 kelompok (anggota 5-6 siswa) 

(d) Membagikan kartu dan lembar soal kelompok 

(e) Melaksanakan diskusi  

(e) Tiap kelompok diberi kesempatan untuk membacakan hasil 

diskusi di depan kelas (3 kelompok) 

(f) Siswa berkomentar secara bergantian, yang sudah habis 

kuponnya tidak boleh bicara lagi 
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(3) Kegiatan akhir (10 menit) 

(a) Siswa bersama guru menyimpulkan bersama materi yang 

telah dipelajari 

(b) Siswa diminta membuat refleksi pembelajaran 

(c) Guru menyampaikan pesan untuk pertemuan selanjutnya, 

yaitu mempersiapkan presentasi berikutnya agar berjalan 

dengan baik dan lancar 

(d) Guru menutup kegiatan pembelajaran 

b) Pertemuan 2 

(1) Kegiatan awal (10 menit) 

(a) Pembukaan 

(b) Presensi 

(c) Apersepsi 

(d) Menyampaikan tujuan pembelajaran 

(2) Kegiatan inti (60 menit) 

(a) Membagi kelas menjadi 6 kelompok (anggota 5-6 siswa) 

(b) Melanjutkan presentasi pertemuan selanjutnya, tiap 

kelompok diberi kesempatan untuk membacakan hasil 

diskusi di depan kelas (3 kelompok) 

(c) Siswa berkomentar secara bergantian, yang sudah habis 

kuponnya tidak boleh bicara lagi 

(d) Mengerjakan soal post test  (20 menit) 



77 
 

 

(3) Kegiatan akhir (10 menit) 

(b) Siswa bersama guru menyimpulkan bersama materi yang 

telah dipelajari 

(c) Siswa diminta membuat refleksi pembelajaran 

(d) Guru menginformasikan materi pertemuan selanjutnya 

(e) Guru menutup kegiatan pembelajaran 

c) Hasil tes 

Tes yang diberikan berupa kuis individu. Soal tes terdiri atas 

10 soal obyektif berbentuk pilihan ganda. 

Tabel 13. Hasil pre test Siklus III 

Nilai (X) Frekuensi (f) f% 

≥ 70 4 11,43 

˂ 70 31 88,57 

 ∑f=35 100 

 
Dari table 13 dapat diketahui bahwa jumlah siswa yang 

memperoleh nilai 70 ke atas hanya berjumlah 4 siswa (11,43%) dan 

yang memperoleh nilai di bawah 70 berjumlah 31 siswa (88,57%). 
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Tabel 14. Hasil post test Siklus III 

Nilai (X) Frekuensi (f) f% 

≥ 70 26 72,22 

˂ 70 10 27,78 

 ∑f=36 100 

 

Dari tabel 14 dapat diketahui bahwa jumlah siswa yang 

memperoleh nilai 70 ke atas berjumlah 26 siswa (72,22%) dan yang 

memperoleh nilai di bawah 70 berjumlah 10 siswa (27,78%). 

Nilai 70 adalah ketuntasan belajar, hasil post test 

menunjukkan bahwa siswa yang dapat menguasai materi secara baik 

sehingga dapat mencapai ketuntasan belajar sebanyak 26 siswa 

(72,22%) dan yang belum mencapai ketuntasan sejumlah 10 siswa 

(27,78%). Jadi, sudah memenuhi setengah lebih jumlah siswa dalam 

kelas dan dapat dikatakan berhasil. 

3) Observasi 

Kegiatan observasi atau pengamatan ini merupakan kegiatan 

mengamati jalannya proses pembelajaran. Pelaksanaan pengamatan 

yang dilakukan meliputi pengamatan aktivitas guru, pengamatan 

terhadap metode pembelajaran, dan pengamatan terhadap keaktifan 

siswa. Kegiatan pengamatan ini dilakukan bersama dengan pelaksanaan 

tindakan, karena yang diamati merupakan segala sesuatu yang terjadi 

selama tindakan berlangsung. Pengamatan ini dilakukan oleh teman 
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sejawat peneliti yang sudah diberi penjelasan mengenai proses 

pembelajaran serta sesuat yang menjadi fokus penelitian. 

Adapun rincian hasil observasi proses pembelajaran siklus III, 

yaitu sebagai berikut: 

a) Pengamatan terhadap guru 

Pada pelaksanaan tindakan siklus III, guru telah menjalankan 

proses pembelajaran sketsa dengan menggunakan metode Time 

Token. Tata cara pembelajaran Time Token sudah disampaikan oleh 

guru kepada siswa dengan jelas sehingga pembelajaran dapat 

dilaksanakan. Saat proses pembelajaran berlangsung, guru sudah 

maksimal mengontrol siswa sehingga beberapa siswa yang masih 

terlihat ngobrol dengan teman lainnya ditegur. Pada saat berlangsung 

diskusi kelompok pemberian batasan waktu sudah sesuai, siswa bisa 

bekerjasama dengan teman lainnya. Semua aspek telah terpenuhi, 

dapat dikatakan guru maksimal dalam menjalankan perannya untuk 

memantau, mengarahkan atau membimbing siswa. 

b) Pengamatan terhadap metode Time Token 

Dalam observasi metode Time Token ini guru sudah 

memenuhi semua indikator yang telah ditetapkan, juga dapat 

diartikan bahwa skenario pembelajaran siklus III sudah berjalan 

dengan lancar. Guru atau peneliti dalam melaksanakan langkah-

langkah pembelajaran sudah tidak tergesa-gesa dan banyak stimulus 
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untuk siswa agar lebih banyak bertanya, sehingga pembelajaran lebih 

lancar. Siswa aktif dan bersemangat dalam pembelajaran. 

c) Pengamatan terhadap keaktifan siswa 

Berdasarkan pengamatan terhadap keaktifan siswa pada siklus 

II, menunjukkan bahwa siswa telah berusaha untuk aktif dalam 

kegiatan pembelajaran. Berikut perolehan masing-masing aspek 

keaktifan siswa secara rinci, yaitu: 

Tabel 15. Pengamatan Keaktifan Siswa Siklus III 

No. Indikator 
Jumlah 

Siswa 

Persentase 

(%)  

1. Mencari dan memberikan  informasi 36 100 

2. Bertanya pada guru atau siswa lain 28 77,78 

3. Mengajukan pendapat atau komentar 

kepada guru atau kepada siswa 
23 63,89 

4. Diskusi atau memecahkan masalah 29 80,56 

5. Mengerjakan tugas yang diberikan oleh 

guru 
32 88,89 

6. Memanfaatkan sumber belajar yang ada 36 100 

7. Menilai dan memperbaiki pekerjaannya 29 80,56 

8. Membuat simpulan sendiri tentang 

pembelajaran yang diterimanya 
20 55,56 

9. Dapat menjawab pertanyaan guru 

dengan tepat saat pembelajaran 
20 55,56 

10. Memberikan contoh dengan benar 30 83,33 

11. Dapat memecahkan masalah dengan 15 41,67 
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tepat 

12. Ada usaha dan motivasi untuk 

mempelajari bahan pelajaran atau 

stimulasi yang diberikan oleh guru 

21 58,33 

13. Dapat bekerja sama dan berhubungan 

dengan siswa lain 
23 63,89 

14. Menyenangkan dalam pembelajaran 30 83,33 

15. Dapat menjawab pertanyaan yang 

diberikan oleh guru pada akhir pelajaran 
28 77,78 

 

Besarnya persentase keaktifan siswa pada siklus III, yaitu 

sebagai berikut: 

Persentase keaktifan= 400

540
  x 100% 

   = 74,07 % 

Jadi besarnya persentase keaktifan siswa siklus III adalah 74,07 %. 

4) Refleksi 

Pada siklus III kerjasama siswa dalam kelompoknya lebih aktif. 

Guru mampu mengelola kelas dengan baik sehingga tercipta suasana 

yang kondusif. Saat pelaksanaan tes pada siklus III ini kemampuan 

siswa untuk menjawab dan mengerjakan soal secara individu juga 

meningkat. Siswa tidak ada yang menyontek buku atau bertanya kepada 

siswa. Hal ini dikarenakan adanya pengawasan yang teliti dari guru dan 

sebelum mengerjakan tes, guru meminta semua buku ditutup dan 
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diletakkan diatas meja. Berdasarkan tindakan yang telah dilakukan maka 

dapat disimpulkan bahwa dengan metode pembelajaran Time Token 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS. 

B. Pembahasan 

1. Peningkatan Keaktifan dan Hasil Belajar IPS Siswa Kelas VII B SMP 

Negeri 3 Pakem Melalui Metode Pembelajaran Time Token 

Penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan keaktifan dan hasil 

belajar IPS pada siswa kelas VII B di SMP Negeri 3 Pakem telah 

dilaksanakan dalam 3 siklus dan setiap siklus terdiri dari 2 kali pertemuan. 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai Februari Tahun Ajaran 

2011/2012.  

Pada pembahasan dalam penelitian ini merupakan pembahasan yang 

mengarah pada hasil observasi selama penelitian. Penelitian tindakan kelas ini 

dilaksanakan untuk kemudian dilakukan refleksi pada tiap-tiap siklusnya. 

Pelaksanaan pembelajaran dengan metode pembelajaran Time Token. Proses 

pembelajarannya meliputi (a) penyajian kelas yang berupa penyampaian 

informasi, (b) kegiatan belajar kelompok dengan metode Time Token, (c) 

pelaksanaan tes, dan (d) hasil tes yang berupa penghitungan skor kemajuan 

atau peningkatan. Pembahasan atas beberapa aktivitas yang dilakukan dengan 

metode pembelajaran Time Token pada mata pelajaran IPS adalah sebagai 

berikut: 
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a. Penyajian Kelas (Penyampaian Informasi) 

Penyampaian informasi yang berupa materi pelajaran IPS dilakukan 

setelah tahap inti pelaksanaan pembelajaran diselesaikan. Penyampaian 

materi yang disajikan dikelas bertujuan agar siswa kelas VII B SMP Negeri 

3 Pakem mempunyai gambaran yang jelas tentang materi yang akan 

dipelajari secara bersama-sama. Para siswa akan menyadari bahwa mereka 

harus benar-benar memperhatikan selama penyajian materi di kelas karena 

akan membantu mengerjakan tes. 

b. Kegiatan Belajar Kelompok dengan metode  Time Token 

Agar dapat melaksanakan kegiatan belajar kelompok, guru 

membagi kelas menjadi beberapa kelompok dimana masing-masing 

kelompok terdiri dari 5-6 anggota yang terbagi secara heterogen. Siswa 

kelas VII B SMP Negeri 3 Pakem secara bersama-sama dengan anggota 

kelompoknya mengerjakan tugas yang telah diberikan. Mereka saling 

berbagi dan menyimpulkan informasi serta saling membantu untuk 

mencapai tujuan bersama. Saat kegiatan belajar kelompok berlangsung, 

guru berkeliling mengawasi jalannya kegiatan belajar kelompok. 

Pembahasan hasil diskusi atau hasil kerja kelompok dengan metode Time 

Token, perwakilan dari tiap kelompok membacakan hasil dari kerja 

kelompok mereka dan kelompok lain mendengarkan, memberikan 

tanggapan maupun memberikan pertanyaan. Guru dan siswa mengakhiri 
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diskusi dengan melakukan penarikan kesimpulan secara bersama-sama 

yang dilakukan dalam setiap siklus.  

c. Pelaksanaan Tes 

Setelah siswa bekerja dalam kelompok dengan metode Time Token 

dan pembahasan hasil kerja kelompok selesai, diadakan tes sebagai acuan 

untuk mengetahui skor kemajuan individu dan untuk mengetahui poin yang 

disumbangkan kepada kelompok agar memperoleh penghargaan kelompok. 

Hasil dari tes juga bertujuan untuk mengetahui kemampuan siswa setelah 

diberikan tindakan, sehingga dapat mengetahui peningkatan hasil belajar 

siswa. Saat mengerjakan tes diwajibkan untuk mengerjakan secara 

individu. 

d. Penghitungan Hasil Tes 

Skor kemajuan individu diperoleh dengan cara membandingkan 

skor tes terkini dengan skor awal. Siswa mengumpulkan poin secara 

individu berdasarkan tingkat di mana skor tes mereka meningkat atau 

menurun terhadap skor awal mereka. Penghitungan peningkatan skor 

individu ini dilakukan peneliti tanpa melibatkan siswa. 

2. Bukti Peningkatan Keaktifan dan Hasil Belajar IPS Siswa Kelas VII B 

SMP Negeri 3 Pakem Melalui Metode Pembelajaran Time Token 

Selama pelaksanaan penelitian dengan menggunakan metode 

pembelajaran Time Token  pada mata pelajaran IPS dari siklus I sampai siklus 

III mengalami peningkatan. Peningkatan ini dapat dilihat dari hasil observasi 
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terhadap pelaksanaan proses pembelajaran yang meliputi aktivitas guru, 

keaktifan siswa, metode Time Token, dan hasil belajar geografi pada siswa 

dari siklus I sampai dengan siklus III. 

Data hasil observasi menunjukkan keaktifan siswa adalah sebagai 

berikut: 

a. Mencari dan memberikan  informasi pada siklus I sebesar 86,11% 

meningkat menjadi 100% pada siklus II dan siklus III. Saat siswa 

berdiskusi sudah mulai bisa mengungkapkan ide masing-masing siswa.  

b. Bertanya pada guru atau siswa lain pada siklus I sebesar 77,78% tidak 

mengalami peningkatan pada siklus selanjutnya, siswa masih ada yang 

malu saat mau bertanya walaupun guru sudah mencoba memberi 

pengertian kepada siswa untuk bertanya dan tidak perlu malu pada siswa 

lain. 

c. Mengajukan pendapat atau komentar kepada guru atau kepada siswa pada 

siklus I sebesar 44,44%  dan meningkat menjadi 63,89% pada siklus II dan 

siklus III. 

d. Diskusi atau memecahkan masalah pada siklus I sebesar 52,78% meningkat 

menjadi 80,56% pada siklus II dan siklus III. 

e. Mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru pada siklus I sebesar 63,89% 

meningkat menjadi 88,89% pada siklus II dan siklus III. 

f. Memanfaatkan sumber belajar yang ada pada siklus I sebesar 66,67% 

meningkat menjadi 100% ada siklus II dan siklus III. Siswa mulai 
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memperhatikan dan mulai memahami arti pentingnya sumber belajar untuk 

berdiskusi. 

g. Menilai dan memperbaiki pekerjaannya pada siklus I 44,44%, siklus II 

69,44%, dan siklus III  80,56%.  

h. Membuat simpulan sendiri tentang pembelajaran yang diterimanya pada 

siklus I 55,56% dan tidak mengalami peningkatan pada siklus selanjutnya. 

Hal ini dipicu karena siswa masih tergantung pada guru dalam 

menyimpulkan pelajaran pada tiap pertemuan. 

i. Dapat menjawab pertanyaan guru dengan tepat saat berlangsung KBM 

pada siklus I 55,56% dan tidak mengalami peningkatan pada siklus 

selanjutnya. Hanya siswa tertentu saja yang bisa menjawab pertanyaan 

guru dengan tepat. 

j. Memberikan contoh dengan benar pada siklus I 66,67% meningkat menjadi 

83,33% pada siklus II dan siklus III. 

k. Dapat memecahkan masalah dengan tepat pada siklus I 36,11% siklus II 

sama seperti siklus I dan meningkat pada siklus III, yaitu sebesar 41,67%.  

l. Ada usaha dan motivasi untuk mempelajari bahan pelajaran atau stimulasi 

yang diberikan oleh guru pada siklus I sebesar 58,33% dan tidak 

mengalami peningkatan pada siklus berikutnya. Siswa masih terlihat hanya 

belajar si kelas saja. 

m. Dapat bekerja sama dan berhubungan dengan siswa lain pada siklus I 

sebesar 58,33% dan tidak mengalami peningkatan pada siklus berikutnya. 
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n. Menyenangkan dalam KBM pada siklus I 66,66% dan mengalami 

peningkatan menjadi 83,33% pada siklus II dan siklus III. 

o. Dapat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru pada akhir pelajaran 

pada siklus I 52,78% dan mengalami peningkatan menjadi 77,78% pada 

siklus II dan siklus III. 

 

Gambar 4. Diagram Keaktifan Siswa siklus I, II, dan III 

Berdasarkan hasil tes terhadap hasil belajar siswa menunjukkan bahwa 

dari siklus I sampai siklus III mengalami peningkatan. Pada siklus I nilai 

siswa yang memenuhi nilai KKM, yaitu 70 adalah 5 siswa (13,89%), pada 

siklus II mengalami peningkatan menjadi 18 siswa (51,42%), dan pada siklus 

III mengalami peningkatan menjadi 26 siswa (72,22%). Dapat dilihat pada 

diagram berikut. 
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Gambar 5. Diagram Peningkatan Nilai Tes Siswa Siklus I, II, dan III 

Aktivitas siswa dalam pembelajaran juga dipengaruhi oleh aktivitas 

guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Sehingga selain melakukan 

pengamatan terhadap siswa, peneliti juga melakukan pengamatan terhadap 

aktivitas guru di kelas. Guru telah berusaha menciptakan suasana 

pembelajaran yang kondusif. Hal ini dapat dilihat dari adnya peningkatan 

peran guru pada setiap pertemuan. Pada siklus I aktivitas guru ada yang tidak 

muncul, yaitu guru tidak memberikan motivasi pembelajaran yang menarik 

berkaitan dengan tujuan pembelajaran, tidak memberi pengalaman berbahasa 

kepada siswa, tidak memberikan tindak lanjut (perbaikan/pengayaan). Hal ini 

terjadi karena guru belum menguasai metode pembelajaran dengan baik, 

masih banyak pengucapan kata yang tidak baku, dan waktu yang kurang 

mencukupi. Akan tetapi bahwa setiap aktivitas guru pada akhir siklus 

selanjutnya mengalami peningkatan, sehingga aktivitas guru di dalam kelas 

dapat dikatakan sempurna. 
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Hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa 

metode pembelajaran Time Token untuk meningkatkan keaktifan dan hasil 

belajar IPS pada siswa kelas VII B di SMP Negeri 3 Pakem telah berhasil. Hal 

ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya keaktifan siswa dari siklus I 

sampai siklus III, yaitu dari 59,44 % meningkat menjadi 72,96 % dan 

meningkat lagi menjadi 74,07 % dan perolehan nilai tes yang sudah 

memenuhi KKM, yaitu 70 pada setiap siklus yang meningkat yaitu siklus I 

sebesar 13,89%; siklus II sebesar 51,42%; dan siklus III sebesar 72,22%. 

Penelitian ini berhenti pada siklus ketiga karena pada siklus III semua 

indikator keberhasilan sudah terpenuhi, yaitu sudah mencapai 70% dari 

jumlah siswa baik keaktifan maupun hasil belajarnya. 

3. Temuan Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa pokok temuan penelitian dalam 

penerapan metode pembelajaran Time Token untuk meningkatkan keaktifan 

dan hasil belajar siswa kelas VII B antara lain: 

a. Implementasi metode pembelajaran Time Token dapat meningkatkan 

keberanian siswa untuk mengungkapkan ide, gagasan, dan pendapat sesuai 

dengan pemahaman siswa. 

b. Metode Time Token membutuhkan sistem kontrol yang baik dari guru 

terutama pada saat siswa berdiskusi di dalam kelompok maupun saat 

mengungkapkan pendapatnya sehingga peserta didik benar-benar terlibat 

aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. 
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c. Siswa bersemangat dalam mengikuti pembelajaran dengan metode Time 

Token yang terlihat pada saat proses diskusi kelompok maupun saat 

mengungkapkan pendapatnya mengalami peningkatan keaktifan yang 

berdampak pada hasil belajar. 

4. Hambatan 

Berdasarkan penelitian beberapa hambatan dalam penerapan metode 

Time Token untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa kelas VII B 

antara lain: 

a. Keaktifan siswa kurang merata. Hal ini terlihat pada saat diskusi kelompok 

maupun pengungkapan pendapat ada beberapa siswa yang terus 

mengemukakan pendapatnya dan ada yang hanya diam. 

b. Keterbatasan buku penunjang pembelajaran. Hal ini terlihat pada saat 

pembelajaran siswa hanya memiliki LKS dan buku catatan materi, yang 

membuat metode Time Token terhambat karena pada saat diskusi siswa 

perlu membaca terlebih dahulu. 

c. Sulitnya pengawasan individu siswa, karena jumlah siswa yang tidak 

sebanding dengan guru, membuat pengawasan saat diskusi menjadi lebih 

sulit dan tidak optimal. Beberapa peserta didik dapat lepas dari pengawasan 

guru dan membuat kegaduhan dengan saling mengobrol antar peserta didik 

satu dan lainnya. 

 


