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SARI 
 

Sugiarti. 2009. “Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar IPS-Sejarah dengan 
Model Pembelajaran MEA (Means-Ends Analysis) Time Token Model  pada 
Siswa Kelas XI IPA 1 SMA Negeri 1 Maos Kabupaten Cilacap  Tahun 
2008/2009”. Skripsi. Jurusan  Sejarah. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri 
Semarang.  
Kata Kunci : Prestasi, Model Pembelajaran, Means Ends Analysis Time  

Token 
 

Pembelajaran sejarah yang selalu monoton dalam penyampaiannya membuat 
siswa kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Proses pembelajaran 
sejarah di kelas XI IPA 1 SMA Negeri 1 Maos Kabupaten Cilacap, guru terlihat 
belum melibatkan peran aktif siswa secara maksimal. Hal ini menyebabkan 
banyak siswa yang pasif sehingga prestasi belajar siswa cenderung rendah. Model 
pembelajaran MEA time token digunakan supaya siswa terlibat secara aktif dalam 
proses pembelajaran sehingga  prestasi belajar meningkat. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah Model Pembelajaran 
MEA (Means-Ends Analysis) Time Token pada pembelajaran IPS Sejarah  mampu 
meningkatkan prestasi belajar siswa kelas XI IPA 1 SMA Negeri 1 Maos 
Kabupaten Cilacap Tahun 2008/2009? 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatkan prestasi belajar 
siswa kelas XI IPA 1 SMA Negeri 1 Maos Kabupaten Cilacap melalui model 
MEA (Means-Ends Analysis) Time Token 

Penelitian ini menggunakan model penelitian tindakan kelas yang terdiri dari 
2 siklus. Setiap siklus terdapat empat tahapan yaitu perencanaan, tindakan, 
pengamatan dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas XI IPA 1 SMA 
Negeri 1 Maos Kabupaten Cilacap Tahun 2008/2009 yang berjumlah 40 siswa 
Siswa dikatakan tuntas belajar jika mendapat nilai minimal 5,6≥  dan ketuntasan 
belajar klasikal mencapai 65% dari jumlah siswa yang ada dalam satu kelas serta 
nilai rata-rata kelas 5,6≥ . Keaktifan siswa dalam pembelajaran lebih aktif baik 
dalam mengumpulkan tugas, bertanya, menjawab pertanyaan, menganalisis 
permasalahan, mengemukakan pendapat, bekerjasama, kesiapan belajar yang 
matang serta ketrampilan komunikasi sosial yang baik Pada siklus I diperoleh 
nilai rata-rata 67,62, siswa yang tuntas belajar 26 siswa (65%), dan yang tidak 
tuntas belajar 14 siswa (35%). Pada siklus II diperoleh nilai rata-rata 73,12, siswa 
yang tuntas belajar 36 siswa (90%), dan yang tidak tuntas belajar 4 siswa 
(10%).Pada siklus II diketahui pencapaian ketuntasan belajar klasikal yaitu 90% 
dari jumlah siswa dalam satu kelas dan nilai rata-rata kelas mencapai 73,12. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan model 
pembelajaran MEA Time Token dalam pembelajaran sejarah dapat meningkatkan 
keaktifan dan prestasi siswa kelas XI IPA 1 SMA Negeri 1 Maos Kabupaten 
Cilacap Tahun 2008/2009. 

 Saran yang diajukan yaitu guru Sejarah lebih kreatif dan dapat 
menggunakan model MEA Time Token untuk meningkatkan prestasi belajar serta 
pemberian reward berupa bonus nilai bagi siswa yang aktif dalam pembelajaran. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pelajaran sejarah sebagai suatu hasil proses belajar, harus lebih 

mengutamakan pencapaian nilai intrinsik berupa learning capacity yang 

menjadi pangkal pengembangan kemampuan nalar. Sejarah sebagai substansi 

proses pendidikan sejarah hakikatnya adalah sebuah corak wacana intelektual 

yang kritis dan rasional, bukan khotbah tentang kisah masa lampau (Kasmadi, 

1996:81). 

Pencapaian kompetensi berdasarkan kurikulum 2006 dalam 

pembelajaran  Sejarah meliputi pengembangan keterampilan sosial, kognitif, 

emosional bersosialisasi dengan menghargai perbedaan, berlatih bekerjasama, 

mengembangkan keingintahuan, imajinasi, fitrah ber-Tuhan, pengembangan 

kemampuan berkomunikasi. Pencapaian kompetensi tersebut di ringkas 

menjadi tiga kawasan ranah yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik 

(Kamaraga,2007:12). 

Tujuan pengajaran sejarah secara umum menurut Kasmadi (1996:82) 

adalah untuk menguasai aspek pengetahuan, aspek pengembangan sikap, dan 

aspek keterampilan. Pelajaran sejarah pada tingkat SMA bertujuan untuk 

mendorong siswa berpikir kritis, historis, dan mempunyai kemampuan 

pemahaman sejarah.  
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Pembelajaran sejarah adalah suatu kegiatan pembelajaran yang 

menanamkan pengetahuan dan nilai-nilai mengenai proses perubahan dan 

perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia dari masa lampau hingga masa 

kini. Sejarah merupakan suatu ilmu yang memiliki tujuan luhur, membentuk 

manusia yang berpengetahuan serta memiliki mental dan sikap cinta terhadap 

tanah air dan bangsanya. 

Pembelajaran sejarah memiliki metode, pendekatan, dan model yang 

merupakan alat komunikasi antara guru dan siswa. Penggunaan metode, 

pendekatan serta model yang tepat diharapkan dapat memberikan motivasi 

belajar untuk meningkatkan kemampuan dan prestasi belajar siswa  dalam 

pelajaran Sejarah. Apabila sejarah hendak tetap berfungsi dalam dunia 

pendidikan maka harus dapat menyesuaikan diri terhadap situasi sosial dewasa 

ini. Studi sejarah jika hanya terbatas pada pengetahuan peristiwa dan fakta-

fakta saja, maka akan menjadi steril dan mematikan segala minat terhadap 

sejarah          (Kasmadi,1996:2). 

Berdasarkan wawancara dengan guru Sejarah dan siswa SMA Negeri 

1 Maos Kabupaten Cilacap diketahui bahwa prestasi belajar Sejarah siswa 

kelas XI IPA 1 masih rendah yakni ketuntasan belajar klasikal hanya 

mencapai 40% yang tuntas belajar dengan nilai tertinggi 85 sebanyak satu 

anak dan  nilai siswa kelas IPA 1  yang standar diatas nilai KKM (6,5) 

sebanyak 15 siswa, nilai siswa dibawah standar KKM sebanyak 24 siswa. 

Penyebab hal tersebut adalah penerapan metode pembelajaran yang masih 

bersifat konvesional seperti ceramah, penggunaan sumber belajar yang masih 
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kurang hanya mengandalkan ringkasan materi pada LKS siswa dalam 

penyampaian materi, tidak pernah menggunakan media pembelajaran apapun 

sehingga siswa semakin tidak tertarik pada mata pelajaran Sejarah (data 

terlampir). Hal ini terjadi pada siswa kelas XI IPA 1 SMA Negeri 1 Maos 

Kabupaten Cilacap sehingga kondisi pembelajaran tidak kondusif. Siswa 

merasa takut untuk bertanya  tentang sesuatu yang belum dimengerti atau 

mengutarakan pendapat sehingga mereka memilih  untuk diam, mencatat, dan 

mendengarkan pada saat pembelajaran berlangsung. Siswa beranggapan  

bahwa pelajaran sejarah terlalu sulit  untuk dipahami, banyak menghafal 

angka tahun dan peristiwa-peristiwa, materinya tersusun dari paragraf demi 

paragraf  yang naratif dan panjang lebar sehingga membuat kesan 

membosankan. 

 Kegiatan yang sering dilakukan siswa saat pelajaran berlangsung 

yaitu mengobrol, bercanda dengan teman sebangku, membaca buku cerita, 

gaduh, dan aktivitas lain yang kurang edukatif. Kehilangan semangat dan 

motivasi siswa untuk belajar sejarah tidak bisa dibiarkan dan berlarut-larut 

begitu saja sebab jika dalam pembelajaran sudah tidak kondusif dan efektif 

akan menyebabkan pemahaman materi Sejarah dan prestasi belajar yang 

dicapai juga tidak maksimal. 

Rendahnya prestasi belajar Sejarah siswa kelas XI IPA 1 SMA Negeri 

1 Maos Kabupaten Cilacap juga disebabkan oleh penilaian yang digunakan 

kurang tepat. Guru hanya menilai hasil akhir dari pembelajaran tanpa 

memperhatikan keaktifan siswa dalam pembelajaran (data terlampir). 
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Kondisi demikian menggugah peneliti untuk mengadakan penelitian 

tindakan kelas untuk meningkatkan prestasi belajar Sejarah siswa kelas XI 

IPA 1 SMA Negeri 1 Maos Kabupaten Cilacap dengan menerapkan model 

pembelajaran MEA (Means-Ends Analysis) Time Token. Dimana model 

pembelajaran berbasis Masalah ini pernah dikaji oleh Isti hidayah tahun 2004 

lebih menekankan pada bahan ajarnya tetapi peneliti menekankan pada 

heuristiknya yaitu sumber yang digunakan. 

Model Pembelajaran MEA Time Token merupakan salah satu inovasi 

pembelajaran yang dirancang untuk  membantu siswa memahami teori secara 

mendalam melalui pembelajaran dengan pemecahan masalah berbasis 

heuristik  untuk melatih dan mengembangkan keterampilan komunikasi sosial             

(Http:// www.educare.e-fkipulna.net). 

Model MEA Time Token mengacu pada sejumlah prinsip dasar 

pembelajaran. Prinsip tersebut adalah prinsip belajar aktif, kelompok belajar 

kooperatif, pembelajaran partisipatorik dan pembelajaran yang reaktif 

(Sanjaya,2007:147). 

Prinsip-prinsip dalam model pembelajaran MEA Time Token tersebut 

sesuai dengan prinsip pelaksanaan kurikulum seperti yang dicantumkan dalam 

lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 22 Tahun 2006. Salah satunya 

adalah kurikulum dilaksanakan dengan menegakan kelima pilar belajar berikut 

ini. 

1. Belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
2. Belajar untuk memahami dan menghayati. 
3. Belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif. 
4. Belajar untuk hidup bersama dan berguna untuk orang lain. 
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5. Belajar untuk membangun jati diri melalui proses belajar yang aktif, 
kreatif, efektif, dan menyenangkan. 
(http:// www.e-dukasi.net). 

Prinsip belajar siswa aktif dalam model pembelajaran MEA Time 

Token sesuai dengan salah satu pilar belajar dalam kurikulum 2006 yaitu 

belajar untuk membangun jati diri melalui proses belajar yang aktif, kreatif, 

efektif dan menyenangkan. Guru tidak hanya memberi penjelasan kepada 

siswa saja dalam pembelajaran dan memberikan penilaian hasil akhir belajar 

siswa pada proses pembelajaran. Proses pencapaian hasil akhir dan keaktifan 

siswa dalam pembelajaran juga dinilai oleh guru, dengan demikian siswa akan 

lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran sehingga berpengaruh pada 

peningkatan prestasi belajar siswa. 

Prinsip kelompok belajar kooperatif dalam model pembelajaran MEA 

Time Token juga sesuai dengan pilar belajar dalam kurikulum 2006 yaitu 

belajar untuk hidup bersama dan berguna untuk orang lain dan prinsip 

pembelajaran yang reaktif yaitu guru tidak hanya memberikan penjelasan 

dalam pembelajaran tetapi juga memotivasi siswa untuk berdiskusi dengan 

temannya mengenai  permasalahan pada materi pembelajaran, siswa juga 

dilatih untuk hidup bersama dan berguna untuk orang lain dengan  cara 

berlatih memecahkan permasalahan dengan saling bertukar pengetahuan 

maupun informasi dengan orang lain sehingga tercipta hubungan komunikasi 

sosial. 

Model pembelajaran MEA Time Token diterapkan dalam 

pembelajaran Sejarah melalui langkah-langkah berikut (1) guru menjelaskan 

tujuan pembelajaran, menjelaskan sumber-sumber  atau bahan untuk bukti 
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sejarah yang dibutuhkan, memotivasi siswa agar terlibat pada aktivitas 

pemecahan masalah yang ditugaskan, (2) guru membantu siswa 

mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan 

dengan masalah tersebut,     (3) guru mendorong siswa untuk mengumpulkan 

informasi yang sesuai dengan permasalahan, melaksanakan ekperimen, untuk 

mendapat penjelasan dan pemecahan masalahnya, (4) guru membantu siswa 

merencanakan dan menyiapkan karyanya seperti laporan hasil pemecahan 

masalah, dan model serta membantu mereka berbagi tugas dengan temannya, 

(5) guru membantu siswa melakukan refleksi atau evaluasi terhadap proses-

proses yang mereka gunakan dan mengevaluasi hasil akhir.  

Dalam menerapkan model pembelajaran MEA Time Token, guru juga 

menerapkan penilaian untuk mengukur tingkat aktivitas belajar siswa. 

Penilaian ini adalah suatu usaha untuk memperoleh hasil perkembangan 

pengetahuan, pemahaman materi sejarah, sikap, dan keterampilan siswa dalam 

memecahkan masalah serta tolok ukur keaktifan siswa dalam pembelajaran. 

Model pembelajaran MEA Time Token menuntut siswa lebih aktif 

dalam pembelajaran karena keaktifan siswa dalam pembelajaran juga diamati 

dan di nilai oleh guru. Siswa yang aktif dalam pembelajaran diharapkan dapat 

memahami materi pembelajaran dan meningkatkan prestasi belajarnya. 

Siswa diharapkan untuk lebih aktif dalam pembelajaran model MEA 

Time Token, siswa dapat memahami materi pembelajaran dan prestasi belajar 

siswa meningkat. Oleh karena itu, model pembelajaran MEA Time Token  

dapat diterapkan untuk meningkatkan prestasi belajar sejarah pada siswa.  
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Berdasarkan uraian latar belakang  permasalahan di atas, maka perlu 

diadakan penelitian tindakan kelas dan penulis tertarik untuk mengambil judul 

“Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar IPS Sejarah dengan Model 

Pembelajaran MEA (Means-Ends Analysis) Time Token Model  pada Siswa 

Kelas XI IPA 1 SMA Negeri 1 Maos Kabupaten Cilacap Tahun 2008/2009”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka permasalahan dalam 

penelitian ini adalah Apakah Model Pembelajaran MEA (Means-Ends 

Analysis) Time Token pada pembelajaran IPS Sejarah  mampu meningkatkan 

prestasi belajar siswa kelas XI IPA 1 SMA Negeri 1 Maos Kabupaten Cilacap 

Tahun 2008/2009? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan penulisan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui peningkatkan prestasi belajar siswa kelas XI IPA 1 SMA 

Negeri 1 Maos Kabupaten Cilacap melalui model MEA (Means-Ends 

Analysis) Time Token. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan memberi manfaat dalam rangka 

permasalahan yang diteliti. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 
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1. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sebuah 

kajian ilmiah tentang upaya meningkatkan prestasi dan pemahaman 

terhadap materi ilmu pengetahuan sosial melalui model MEA Time Token. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

a. Bagi Siswa 

Penelitian ini bermanfaat bagi siswa yang kebanyakan kurang 

antusias, tidak tertarik, dan kehilangan motivasi belajar terhadap mata 

pelajaran IPS Sejarah. Penggunaan model pembelajaran MEA 

(Means-Ends Analysis) Time Token diharapkan akan lebih menarik 

perhatian siswa sehingga mendorong keinginan  untuk aktif dan 

berpartisipasi dalam proses pembelajaran khususnya pada mata 

pelajaran IPS Sejarah sehingga prestasi siswa dapat meningkat seiring 

dengan meningkatnnya aktivitas belajar siswa. 

b. Bagi Guru 

Dapat digunakan sebagai referensi bagi guru dalam memilih model 

pembelajaran  MEA Time Token dalam mata pelajaran IPS Sejarah 

dapat meningkatkan motivasi belajar  untuk mencapai hasil belajar 

yang maksimal. Guru dapat menggunakan variasi dalam 

pembelajaran baik model maupun strategi mengajar untuk dapat 

mencapai proses pembelajaran yang efektif dan efesien. Guru 
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termotivasi untuk melakukan analisis sederhana yang bermanfaat bagi 

perbaikan dalam proses pembelajaran serta meningkatkan 

kemampuan diri sendiri. 

c. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi sekolah untuk menggunakan 

model MEA Time Token dalam rangka perbaikan proses 

pembelajaran khususnya mata pelajaran IPS Sejarah. Hasil penelitian 

ini juga dapat digunakan sebagai masukan dalam usaha meningkatkan 

prestasi belajar khususnya pelajaran IPS Sejarah. 

 

E. Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi suatu kesalahpahaman dan memberikan batasan ruang 

lingkup, maka penegasan istilah sangat penting. Penegasan istilah dalam 

penelitian ini adalah 

1. Model Pembelajaran MEA Time Token 

Model pembelajaran MEA (Means-Ends Analysis) Time Token merupakan 

suatu model pembelajaran variasi dari pembelajaran dengan pemecahan 

masalah. MEA Time Token menggunakan materi pendekatan pemecahan 

masalah berbasis heuristik, elaborasi menjadi sub-sub masalah yang lebih 

sederhana, identifikasi perbedaan, menyusun sub-sub masalah sehingga 

terjadi konektivitas. MEA dipadu dengan Time Token yang merupakan 

model pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengajarkan 
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keterampilan komunikasi sosial untuk menghindari siswa mendominasi 

pembicaraan atau siswa diam sama sekali. 

2. Prestasi Belajar 

a. Pengertian Prestasi 

Prestasi adalah bukti keberhasilan usaha yang dicapai         

(Djamarah,2005:20). Berdasarkan pada pengertian tersebut, maka 

disimpulkan bahwa pengertian prestasi adalah bukti keberhasilan usaha 

yang dicapai individu dalam proses pendidikan. 

b. Pengertian Belajar 

Secara umum belajar dapat diartikan sebagai proses perubahan 

perilaku, akibat interaksi individu dengan lingkungan 

(Djamarah,2005:28). Berdasarkan pengertian belajar tersebut maka 

dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan perubahan perilaku akibat 

interaksi dengan lingkungan dengan adanya serangkaian kegiatan yang 

melibatkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor.  

Berdasarkan pada pengertian-pengertian prestasi dan belajar tersebut maka 

dapat digeneralisasi tentang pengertian prestasi belajar adalah penguasaan 

pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran, 

lazimnya ditunjukan dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan oleh 

guru (Purwanto,1996:45). 
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F. Sistematika Penulisan Skripsi 

Bab I Pendahuluan meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penegasan Istilah, dan 

Sistematika Penulisan Skripsi. 

Bab II Landasan Teori dan Hipotesis meliputi Tinjauan Kepustakaan 

dan Hipotesis Tindakan. 

Bab III Metode Penelitian meliputi Pendekatan Penelitian, Lokasi 

Penelitian, Obyek Penelitian, Prosedur Kerja dalam Penelitian, Sumber Data 

dan Cara Pengumpulan Data, Instrumen Penelitian, Analisis Data, dan 

Indikator Keberhasilan. 

Bab IV Hasil dan Pembahasan meliputi Hasil Penelitian (siklus I dan 

siklus II) dan Pembahasan. 

Bab V Penutup meliputi Simpulan dan Saran 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

 

A.  Landasan Teori 

Setiap kajian  suatu masalah diperlukan landasan teori yang sesuai 

dengan kaidah-kaidah ilmiah agar dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan 

penelitian yang dinginkan. Kajian  upaya meningkatkan prestasi belajar IPS 

Sejarah dengan model pembelajaran MEA (Means-Ends Analysis) Time 

Token Model pada siswa kelas XI IPA 1 SMA Negeri 1 Maos Kabupaten 

Cilacap Tahun 2008/2009 sebagai berikut. 

1. Pembelajaran Sejarah di SMA 

a.  Tujuan dan Fungsi Mata Pelajaran Sejarah 

Sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari 

proses perubahan kehidupan manusia dan lingkungannya melalui 

dimensi waktu dan tempat yang mencakup aspek politik, sosial, 

ekonomi, budaya, geografi dan lain-lain (Kasmadi 1996:19). 

Menurut Widja (1989:59) Sejarah adalah ilmu yang bertugas 

mempelajari kehidupan umat manusia pada masa lampau di pelbagai 

corak politik, sosial, budaya, dan perekonomian, mempelajari mata 

rantai kehidupan yang satu dengan yang lain serta hubungan masa 

silam dengan masa sekarang dan masa yang akan datang. Menurut 

Soedjatmoko, pelajaran IPS Sejarah yang prospektif terutama untuk 

masa depan yang penuh tantangan adalah pelajaran Sejarah yang 
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mampu menjadikan siswa cerdas menghadapi tantangan jamannya 

sehingga  perlu memiliki dorongan (kekuatan) emansipatoris terhadap 

pelbagai prasangka historis dalam lingkungan kehidupannya. 

Menurut Soeroto, pelajaran Sejarah di sekolah harus dapat 

menunjukan puncak-puncak kebesaran serta hasil-hasil pekerjaan yang 

layak dibanggakan, menekan perhatian kepada kejadian-kejadian dan 

peristiwa-peristiwa serta akibat-akibatnya yang menunjukan 

perkembangan ke arah persatuan, menghindari perselisihan-

perselisihan dan pertentangan-pertentangan yang dapat mengakibatkan 

perpecahan (Widja, 1989:61). 

Menurut Wiryohandoyo dkk (1998:2), Ilmu Pengetahuan 

Sosial (IPS) terdiri dari bagian-bagian ilmu sosial yang dipadukan 

untuk keperluan pendidikan di sekolah. Tim Penyusun Depdiknas 

(2003:1) memberikan pengertian tentang IPS sebagai berikut : 

“ Pengetahuan Sosial merupakan seperangkat fakta, peristiwa, 
konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan perilaku dan tindakan 
manusia untuk membangun dirinya, masyarakatnya, bangsanya, dan 
lingkungannya berdasarkan pada pengalaman masa lalu yang dapat 
dimaknai untuk masa kini dan diantisipasi untuk masa yang akan 
datang”. 

 
Pemanfaatan pengetahuan tentang masa lalu untuk memahami 

kehidupan masa kini dan yang akan datang bertujuan pula untuk 

memahami bahwa sejarah merupakan bagian dari kehidupan sehari-

hari, serta mengembangkan kemampuan intelektual dan keterampilan 

untuk memahami proses perkembangan masyarakat. Sejarah 

merupakan suatu bagian dari kelompok ilmu yang berdiri sendiri. 
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Tujuan yang luhur dari sejarah untuk diajarkan pada semua jenjang 

sekolah adalah menanamkan semangat kebangsaan, cinta tanah air, 

bangsa, dan negara. Pelajaran Sejarah merupakan salah satu unsur 

utama dalam pendidikan politik bangsa. Sejarah juga merupakan 

sumber inspirasi terhadap hubungan antarnegara (Kasmadi, 1996:13). 

Kemampuan siswa supaya meningkat dalam menerima 

pelajaran Sejarah dengan baik diperlukan berbagai model 

pembelajaran sesuai dengan bahan yang dikembangkan dari masa ke 

masa. Model pembelajaran yang dipilih merupakan alat komunikasi 

yang baik antara guru dan siswa, sehingga pembelajaran dari setiap 

uraian sejarah yang disajikan dapat memberikan motivasi belajar. 

Keberhasilan proses pembelajaran sangat tergantung pada kemampuan 

apresiasi dan kreativitas guru. Guru Sejarah perlu memahami jiwa, 

visi, dan misi kurikulum yang berlaku serta perspektif dan pendekatan 

masing-masing satuan pendidikan dengan menggunakan metode 

pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa 

(Kasmadi,1996:2). 

Penerapan kurikulum 2006 menuntut supaya aktivitas dan 

partisipasi siswa yang lebih banyak dalam proses pembelajaran. Stuktur 

kurikulum tingkat satuan pendidikan berbeda dari kurikulum 

sebelumnya. Dalam kurikulum sebelumnya, sebagian mata pelajaran 

memiliki waktu banyak dan sebagian mata pelajaran  lainnya memiliki 

waktu sedikit dengan alasan urgen dan padatnya materi. Penekanan 
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KTSP bukan mengejar target materi tetapi memaksimalkan proses 

dalam pembelajaran dan mengembangkan kompetensi siswa. Proses 

pembelajaran yang maksimal akan membuahkan hasil (out put) yang 

berkualitas (Yamin,2007:113-114). 

Dari uraian di atas, maka penulis dapat merumuskan pelajaran 

sejarah sebagai pelajaran yang harus dikembangkan untuk 

menyongsong masa depan. Pelajaran Sejarah bukan hanya pelajaran 

yang bersifat hafalan saja tetapi juga dapat membuat siswa menjadi 

cerdas dan kritis.  

b. Pembelajaran Sejarah di Sekolah Menengah Atas 

 Sejarah merupakan cabang ilmu pengetahuan yang menelaah 

tentang asal-usul dan perkembangan serta peranan masyarakat di masa 

lampau berdasarkan metode dan metodologi tertentu. Pelajaran Sejarah 

di sekolah dasar hingga sekolah menengah mengandung nilai-nilai 

kearifan yang dapat digunakan untuk melatih kecerdasan, membentuk 

sikap, watak,  dan kepribadian siswa. Mata pelajaran Sejarah telah 

diberikan pada tingkat pendidikan dasar sebagai bagian integral dari 

mata pelajaran IPS sedangkan pada tingkat pendidikan menengah 

diberikan sebagai mata pelajaran tersendiri. Mata pelajaran Sejarah 

memiliki arti strategis dalam pembentukan watak dan peradaban 

bangsa yang bermartabat serta dalam pembentukan manusia Indonesia 

yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dengan materi 

sebagai berikut. 
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1) Mengandung nilai-nilai kepahlawanan, keteladanan, kepeloporan, 

patriotisme, nasionalisme, dan semangat pantang menyerah yang 

mendasari proses pembentukan watak dan kepribadian siswa. 

2) Memuat khasanah mengenai peradaban bangsa-bangsa termasuk 

peradaban bangsa Indonesia. Materi tersebut merupakan bahan 

pendidikan yang mendasar bagi proses pembentukan dan 

penciptaan peradaban bangsa Indonesia di masa depan. 

3) Menanamkan kesadaran persatuan dan persaudaraan serta 

solidaritas untuk menjadi perekat bangsa dalam menghadapi 

ancaman disintegrasi bangsa. 

4) Sarat dengan ajaran moral dan kearifan yang berguna dalam 

mengatasi krisis multidimensi yang dihadapi dalam kehidupan 

sehari-hari. 

5) Berguna untuk menanamkan dan mengembangkan sikap 

bertanggung jawab dalam memelihara keseimbangan dan 

kelestarian.  

Mata pelajaran Sejarah bertujuan agar siswa memiliki 

kemampuan sebagai berikut : 

1) Membangun kesadaran siswa tentang pentingnya waktu dan tempat 

yang merupakan sebuah proses dari masa lampau, masa kini, dan 

masa depan. 
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2) Melatih daya kritis siswa untuk memahami fakta sejarah secara 

benar dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah dan metodologi 

keilmuan. 

3) Menumbuhkan apresiasi dan penghargaan siswa terhadap 

peninggalan sejarah sebagai bukti peradaban bangsa Indonesia di 

masa lampau. 

4) Menumbuhkan pemahaman siswa terhadap proses terbentuknya 

bangsa Indonesia melalui sejarah yang panjang dan masih 

berproses hingga masa kini dan masa yang akan datang. 

5) Menumbuhkan kesadaran dalam diri siswa sebagai bagian dari 

bangsa Indonesia yang memiliki rasa bangga dan cinta tanah air 

yang dapat diimplementasikan dalam pelbagai bidang kehidupan 

baik nasional maupun internasional. 

Kompetensi dasar 2006 pada mata pelajaran Sejarah untuk 

Sekolah Menengah Atas meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 

1) prinsip dasar ilmu sejarah; 

2) peradaban awal masyarakat dunia dan Indonesia; 

3) perkembangan negara-negara tradisional di Indonesia; 

4) Indonesia pada masa penjajahan; 

5) pergerakan kebangsaan; 

6) Proklamasi dan perkembangan negara kebangsaan Indonesia. 

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 pasal ayat 1 

menjelaskan bahwa pelajaran Sejarah adalah bagian dari Ilmu 
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Pengetahuan Sosial (IPS). Bahan kajian IPS dimaksudkan untuk 

mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis 

siswa terhadap kondisi sosial masyarakat. Penjelasan ini merupakan 

materi pelajaran Sejarah sebagai materi kurikulum dari SD sampai 

SMA. Materi pelajaran Sejarah di SMA diawali dari zaman prasejarah 

sampai dengan zaman yang paling terkini. Kompetensi dasar untuk 

setiap semester dikembangkan berdasarkan standar kompetensi 

pelajaran Sejarah dan materi sejarah yang diberikan pada setiap 

semester. Urutan kronologis peristiwa sangat diperhatikan tetapi materi 

sejarah lokal juga mendapat tempat yang cukup (Kasmadi,1996: 9-12). 

Pada tingkatan pendidikan sekolah menengah atas, siswa mulai 

didorong untuk belajar mandiri dan percaya pada kemampuan 

pribadinya. Sebagian  pakar mengatakan bahwa belajar mandiri sama 

dengan belajar individual. Belajar mandiri adalah upaya individu secara 

otonomi untuk mencapai kemampuan akademis yang dilakukan oleh 

siswa secara bebas dalam menentukan tujuan dan arah belajar, 

merencanakan proses belajar dan strategi belajar, menggunakan 

sumber-sumber belajar, membuat keputusan akademik, dan melakukan 

kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan belajar (Yamin, 2007:115). 

 

2. Model Pembelajaran Sejarah 

a. Model dalam Pembelajaran Sejarah 
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Ada beberapa model dalam pembelajaran yang digolongkan 

menjadi empat rumpun model yakni rumpun information processing, 

personal, social, dan behavioral. Seorang guru yang kreatif dan 

memiliki semangat untuk mencoba pendekatan-pendekatan model 

pembelajaran yang baru akan dengan senang hati menerapkan 

sebanyak mungkin model. Seorang guru akan memilih model yang 

dipandang cocok dengan tuntutan dan mampu diterapkan dengan baik. 

Keragaman model yang diterapkan dalam pembelajaran diharapkan 

mampu menjangkau lebih banyak sisi kebutuhan siswa di kelas. 

Pemahaman diri siswa dapat            dicapai melalui model personal, 

membina kerja sama dalam kelompok dapat diwujudkan melalui 

rumpun social, kemampuan memproses informasi dapat didekati 

dengan rumpun information processing, dan penguasaan keterampilan 

dapat dilatih melalui rumpun behavior modification. Model yang 

dipilih seyogyanya relevan dan mendukung tercapainya tujuan 

pembelajaran. Jadi, pertimbangan utama pemilihan model ialah tujuan 

pembelajaran yang hendak dicapai. Tujuan itu lazimnya dijabarkan 

dalam tujuan-tujuan pengajaran khusus (Dahlan, 1990:12-15). 

Membina  kerjasama dalam kelompok dapat diwujudkan 

melalui model rumpun social salah satunya yaitu cooperative learning 

merupakan pembelajaran dimana siswa bekerja sama atau belajar 

kelompok dalam kelompok kecil yang terstruktur dan bersifat 

heterogen. Terstruktur disini adalah adanya lima unsur pokok yaitu 
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ketergantungan positif, tanggung jawab individual, interaksi personal, 

keahlian bekerja sama dan proses kelompok. Setiap siswa dituntut 

untuk bekerja dalam kelompok melalui rancangan-rancangan tertentu 

yang sudah dipersiapkan oleh guru, sehingga siswa harus aktif dalam 

kegiatan pembelajaran kelompok khusus (Dahlan,1990:38). 

Sejarah merupakan ilmu pengetahuan sosial. Masalah 

pengetahuan sosial dimaksudkan sebagai masalah yang timbul akibat 

terjadinya keterkaitan antara materi pengetahuan sosial dengan 

peristiwa atau kejadian yang timbul dalam kehidupan sosial yang 

memerlukan penyelesaian. Penyelesaian masalah tersebut adalah 

langkah-langkah kegiatan dalam proses pembelajaran yang 

mengupayakan permasalahan yang ada tidak akan muncul kembali dan 

akan memunculkan sesuatu yang merupakan tujuan dari pembelajaran 

yang diharapkan. Menurut Polya (dalam Djamarah, 2005:91) terdapat 

empat langkah yang harus dilakukan dalam pemecahan suatu masalah 

yaitu:  

1) memahami masalah; 

2) merencanakan pemecahan masalah; 

3) menyelesaikan masalah sesuai dengan rencana; 

4) memeriksa atau menganalisis kembali hasil yang di peroleh 

(Looking back). 

Keempat langkah yang harus dilakukan dalam pemecahan 

tersebut merupakan satu kesatuan yang penting untuk dikembangkan 
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dalam model pembelajaran masalah yang sangat memperhatikan 

kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah. 

b. Model Pembelajaran MEA (Means-Ends Analysis) Time Token 

Model pembelajaran MEA (Means- Ends Analysis) Time Token 

Model merupakan perpaduan model MEA dengan Time Token. Model 

MEA adalah variasi dari pembelajaran dengan pemecahan masalah 

berbasis heuristik. Time Token Model merupakan model pembelajaran 

yang diciptakan Arends pada tahun 1998 untuk melatih dan 

mengembangkan keterampilan komunikasi sosial dan untuk 

menghindari siswa mendominasi pembicaraan maupun siswa diam 

sama sekali. Siswa diharapkan mampu mengembangkan kemampuan 

komunikasi supaya siswa bisa berpikir kreatif. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi proses berpikir kreatif menurut Coleman dan Hammen 

dalam Psikologi Komunikasi (Rakhmat, 2005:77) adalah sebagai 

berikut. 

1) Kemampuan kognitif 

Termasuk kecerdasan di atas rata-rata, kemampuan melahirkan 

gagasan-gagasan baru, gagasan yang berlainan, dan fleksibiltas 

kognitif. 

2) Sikap yang terbuka 

Orang kreatif mempersiapkan dirinya menerima stimuli internal 

dan eksternal serta memiliki minat yang beragam dan luas. 

3) Sikap yang bebas, otonom, dan percaya pada diri sendiri 
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Orang kreatif tidak senang ”digiring” melainkan ingin 

menampilkan dirinya semampu dan semaunya serta tidak terlalu 

terikat pada konvensi-konvensi sosial 

Model MEA Time Token adalah variasi dari pembelajaran 

dengan pemecahan masalah berbasis heuristik untuk melatih dan 

mengembangkan keterampilan komunikasi sosial dan untuk 

menghindari siswa mendominasi pembicaraan maupun siswa diam 

sama sekali. Pemecahan Masalah berbasis heuristik yaitu penyelesaian 

dengan menggunakan langkah-langkah untuk mencari sumber atau 

bahan untuk bukti sejarah seperti dokumen, naskah atau arsip, surat 

kabar, buku biografi, dan buku-buku referensi lain untuk menganalisis 

hasil akhir permasalahan sosial khususnya mata pelajaran Sejarah 

(Http : // www.educare.e-fkipulna.net). 

Pembelajaran yang berbasis masalah adalah pendekatan 

pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu 

konteks bagi siswa untuk belajar tentang berpikir kritis dan 

keterampilan menyelesaikan masalah, sarta untuk memperoleh 

pengetahuan dan konsep yang esensi dari materi (Dahlan,1990:15) 

Adapun ciri-ciri pembelajaran berbasis masalah yaitu: 

1) mengorientasikan siswa pada masalah-masalah autentik; 

2) suatu pemusatan antardisiplin pengetahuan; 

3) penyelidikan autentik; 

4) kerjasama; 
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5) menghasilkan karya. 

Menurut Gagne dalam Mulyasa, (2006:110-111), jika seorang 

siswa dihadapkan pada suatu masalah, pada akhirnya mereka bukan 

hanya sekedar memecahkan masalah tetapi juga belajar sesuatu yang 

baru. 

Penerapan model pembelajaran dengan pemecahan masalah 

berbasis heuristik merupakan salah satu bentuk mewujudkan 

kreativitas dalam menganalisis hasil akhir suatu permasalahan yang 

didasarkan pada sumber atau bahan untuk bukti sejarah seperti 

dokumen, naskah atau arsip, surat kabar, buku biografi dan referensi-

referensi lain. Dilihat dari aspek psikologi belajar, model pembelajaran 

dengan pemecahan masalah berbasis heuristik bersandarkan pada 

psikologi kognitif yang berangkat dari asumsi bahwa belajar adalah 

proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. 

Pengalaman siswa tidak hanya berkembang dari aspek kognitif tetapi 

juga aspek afektif dan psikomotor melalui penghayatan internal dan 

problem yang dihadapi. Melalui model pembelajaran MEA Time 

Token, siswa diajak merasakan atau mengetahui sebuah permasalahan, 

kemudian siswa dipersilakan untuk mencari jawaban dari 

permasalahan tersebut dengan menggunakan sumber  atau bahan untuk 

bukti sejarah. 

 Model pembelajaran MEA Time Token adalah suatu 

pendekatan pembelajaran yang mengunakan masalah dunia nyata 
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sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang cara berpikir 

kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh 

pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pembelajaran 

Pembelajaran dengan pemecahan masalah berbasis heuristik 

digunakan untuk merangsang berpikir tinggi dalam situasi berorientasi 

masalah, termasuk belajar dan bagaimana belajar. 

Tiga ciri utama dalam model pembelajaran MEA Time Token. 

Pertama, model pembelajaran dengan pemecahan masalah berbasis 

heuristik merupakan rangkaian aktifitas pembelajaran, artinya dalam 

implementasi ada sejumlah kegiatan yang harus dilakukan. Dalam 

proses pembelajaran siswa tidak hanya sekedar mendengarkan, 

mencatat, dan menghafal materi pelajaran akan tetapi dengan model 

pembelajaran MEA Time Token  siswa lebih aktif berpikir, 

berkomunikasi, mencari dan mengolah data untuk kemudian di analisis 

hasil akhirnya. Kedua, aktifitas pembelajaran diarahkan untuk 

menyelesaikan masalah. Model pembelajaran  MEA Time Token ini 

menekankan serta menempatkan masalah sebagai  kata kunci dari 

proses pembelajaran, artinya, tanpa masalah maka tidak mungkin ada 

proses pembelajaran. Ketiga, MEA Time token menggunakan 

pendekatan berpikir secara ilmiah yakni berpikir secara deduktif dan 

induktif, proses berpikir ini dilakukan secara sistematis dan empiris 

(Sanjaya,2007:211). 



 

 

25

Peran guru dalam pembelajaran model MEA Time Token 

adalah menginformasikan permasalahan (materi pelajaran) sebelum 

pembelajaran berlangsung, menyajikan masalah, menjadi nara sumber. 

Pembelajaran dengan model MEA Time Token tidak dapat 

dilaksanakan jika guru tidak mengembangkan suasana kelas yang 

memungkinkan terjadinya pertukaran ide secara terbuka, siswa 

dihadapkan pada suatu masalah yang otentik dan bermakna yang dapat 

menantang siswa untuk memecahkannya. Guru perlu mempersiapkan 

bahan pelajaran yang memiliki permasalahan yang dapat dipecahkan. 

Permasalahan tersebut bisa diambil dari buku teks atau dari sumber 

lainnya seperti lingkungan sekitar, keluarga maupun masyarakat. 

Adapun kriteria pemilihan bahan pelajaran dalam model pembelajaran 

MEA Time Token adalah sebagai berikut 

1) Bahan pelajaran harus mengandung isu-isu yang mengandung 

konflik yang bisa bersumber dari berita, rekaman video, surat 

kabar, buku biografi, dokumen  dan buku-buku referensi lainnya. 

2) Bahan yang dipilih adalah bahan yang bersifat familiar dengan 

siswa, sehingga setiap siswa mengikutinya dengan baik. 

3) Bahan yang dipilih merupakan bahan yang berhubungan dengan 

kepentingan orang banyak (universal), sehingga terasa 

manfaatnya. 
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4) Bahan yang dipilih merupakan bahan yang mendukung tujuan atau 

kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa sesuai dengan 

kurikulum yang berlaku. 

5) Bahan yang dipilih sesuai dengan minat siswa sehingga setiap 

siswa merasa perlu untuk mempelajarainya. 

Model pembelajaran MEA Time Token dapat diterapkan guru 

ketika : (1) guru menginginkan agar siswa tidak hanya sekedar dapat 

mengingat materi pelajaran, akan tetapi menguasai dan memahami 

secara penuh, (2) guru bermaksud untuk mengembangkan 

keterampilan berkomunikasi, keterampilan berpikir rasional yaitu 

kemampuan menganalisis situasi, menerapkan pengetahuan yang 

mereka miliki dalam situasi baru, mengenal adanya perbedaan antara 

fakta dan pendapat, serta mengembangkan kemampuan dalam 

membuat judgment secara obyektif, (3) guru menginginkan 

kemampuan siswa untuk memecahkan masalah serta membuat serta 

membuat tantangan intelektual, (4) guru mendorong siswa untuk lebih 

bertanggung jawab dalam belajarnya, dan  (5) guru ingin agar siswa 

memahami hubungan antara apa yang dipelajari dengan kenyataan 

dalam kehidupannya (Sanjaya, 2007:215). 

Ciri-ciri model pembelajaran dengan mengunakan pemecahan 

masalah berbasis heuristik (MEA Time Token) adalah  
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1) Pengajuan pertanyaan atau masalah 

Pembelajaran dengan pemecahan masalah berbasis 

heuristik tidak hanya mengorganisasikan prinsip-prinsip atau 

keterampilan akademik tertentu. Pembelajaran dengan pemecahan 

masalah berbasis heuristik berpusat pada pertanyaan/masalah yang 

secara pribadi bermakna untuk siswa. Mereka mengajukan situasi 

kehidupan yang otentik. 

2) Terintegrasi dengan disiplin ilmu yang lain 

Meskipun pembelajaran dengan pemecahan masalah 

berbasis heuristik berpusat pada mata pelajatran tertentu (IPA, 

Matematika, Ilmu-ilmu Sosial), akan tetapi masalah yang akan 

diselidiki telah dipilih dan benar-benar nyata agar dalam 

pemecahannya siswa meninjau masalah itu dari banyak sudut 

pandang mata pelajaran lain. 

3) Penyelidikan yang otentik 

Model pembelajaran ini mengharuskan siswa melakukan 

penyelidikan untuk mencari penyelesaian nyata terhadap masalah 

nyata. Mereka harus menganalisa dan mendefinisikan masalah, 

mengembangkan hipotesis permasalahan, mengumpulkan dan 

menganalisa informasi, dan merumuskan kesimpulan. 

4) Menghasilkan karya dan memamerkannya 

Pada model pembelajaran ini menuntut siswa untuk 

menghasilkan karya nyata yang menjelaskan penyelesaian masalah 
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yang mereka temukan, menurut Nurhadi dalam Sanjaya (2007:22). 

Model pembelajaran MEA Time Token dikembangkan terutama 

untuk membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan 

berpikir, pemecahan masalah, dan keterampilan intelektual, belajar 

tentang berbagai peran orang dewasa dengan melibatkan diri dalam 

pengalaman nyata atau simulasi dan menjadi pembelajar yang 

otonom dan mandiri. Keuntungan  penggunaan model ini menurut 

Sukardi  dalam Sanjaya (2005:18) adalah 

(a) Mendorong kerjasama dalam penyelesaian tugas/masalah. 

(b) Memiliki unsur-unsur belajar magang yang bisa mendorong 

pengamatan dan dialog dengan orang lain, sehingga secara 

bertahap siswa dapat memahami peran penting aktivitas 

mental dan belajar yang terjadi di luar sekolah. 

(c) Siswa dilibatkan dalam penyelidikan pilihan sendiri, yang 

memungkinkan siswa mempresentasikan dan menjelaskan 

fenomena dunia nyata dan membangun pemahamannya 

tentang fenomena tersebut. 

(d) Membantu siswa menjadi pembelajar yang otonom 

Kebanyakan problema dalam kehidupan nyata bersifat dinamis 

sesuai perkembangan jaman dan konteks yang nyata, maka perlu 

dikembangkan model pembelajaran yang memungkinkan siswa secara 

aktif mengembangkan kemampuannya untuk belajar (learning how to 
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learn). Kemampuan dan kecakapan tersebut diharapkan siswa akan 

mudah beradaptasi. 

Menurut Down (1987) dan juga Novak dan Gowin (1985) 

dalam hidayah (2001:3) strategi pembelajaran berorientasi pada 

learning to learning dibandingkan dengan strategi yang sering 

dipraktikan dalam pendidikan konvensional adalah sebagai berikut. 

Tabel 1. Perbandingan strategi berorientasi pada learning 
to learning dengan strategi konvensional menurut Down (1987) 
dan juga Novak dan Gowin (1985). 

 
Strategi pembelajaran 

konvensional 
Strategi yang mengembangkan 

keterampilan belajar (learning to 
learning) 

• Keterampilan belajar 
cenderung tertutup 
(tersembunyi) 

• Guru menjelaskan konsep 
• Siswa pasif 
• Kesalahan sejauh mungkin 

dihindari 
• Guru memberi pertanyaan 

dan menyediakan jawabannya 
• Penilaian terutama 

difokuskan pada hasil 
 
 

• Keterampilan belajar dibuat 
terbuka dan didiskusikan 

• Siswa mengembangkan konsep 
• Siswa aktif 
• Kesalahan dipandang sebagai 

kesempatan belajar yang 
berguna 

• Guru memberikan masalah dan 
siswa mendiskusikan solusi 
siswa 

• Penilaian mencakup proses dan 
hasil (keduanya penting) 

Sumber Hidayah (2004:3) 

Dasar pengembangan strategi pembelajaran tersebut sesuai 

dengan pandangan kontruktivis yang menyatakan bahwa setiap 

individu secara aktif membangun pengetahuannya sendiri ketika 

berinteraksi dengan lingkungannya dan setiap siswa masuk kelas tidak 

dalam keadaan kosong, melainkan mereka sudah memiliki 

pengetahuan awal. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka 



 

 

30

pembelajaran Sejarah perlu diawali dengan mengangkat permasalahan 

sesuai dengan kondisi lingkungan sosial historis (permasalahan 

kontekstual) yang disesuaikan dengan topik bahasan yang akan 

dibahas. 

Model pembelajaran dengan pemecahan masalah  berbasis 

heuristik (MEA Time Token) terdiri dari lima tahapan utama yang 

dimulai dengan guru memperkenalkan siswa dengan suatu situasi 

masalah dan diakhiri dengan penyajian dan analisa hasil kerja siswa 

(Muslimin Ibrahim,2000:13). 

Tabel 2. Tahapan pembelajaran MEA Time Token. 
 
No Tahapan Tingkah Laku Guru 
1 Orientasi siswa 

pada masalah 
Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, 
menjelaskan sumber-sumber  atau bahan 
untuk bukti sejarah yang dibutuhkan, 
memotivasi siswa agar terlibat pada 
aktivitas pemecahan masalah yang 
ditugaskan. 

2 Mengorganisasikan 
siswa untuk belajar 

Guru membantu siswa mendefinisikan dan 
mengorganisisasikan tugas belajar yang 
berhubungan dengan masalah tersebut. 

3 Membimbing 
penyelidikan 
individual dan 
kelompok 

Guru mendorong siswa untuk 
mengumpulkan informasi yang sesuai, 
melaksanakan ekperimen, untuk mendapat 
penjelasan dan pemecahan masalahnya. 

4 Mengembangkan 
dan menyajikan 
hasil karya 

Guru membantu siswa merencanakan dan 
menyiapkan karya yang sesuai seperti 
laporan, dan model serta membantu 
mereka berbagi tugas dengan temannya. 

5 Menganalisa dan 
mengevaluasi 
proses pemecahan 
masalah berbasis 
heuristik 

Guru membantu siswa melakukan refleksi 
atau avaluasi terhadap masalah dan proses-
proses yang mereka gunakan dan 
mengevaluasi hasil akhir. 

Sumber : (Ibrahim,2000:13) 
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Sedangkan John Dewey seorang ahli pendidikan 

berkebangsaan Amerika Serikat yang dikutip dalam bukunya Sanjaya 

(2007:217-220) menjelaskan bahwa ada 6 langkah tahapan model 

pembelajaran berbasis masalah, yaitu. 

1) Merumuskan masalah, yaitu langkah siswa menentukan masalah 

yang dipecahkan. Dalam tahap ini guru membimbing siswa pada 

kesadaran bahwa ada kesenjangan atau gap yang dirasakan oleh 

manusia dan lingkungan sosialnya. Dalam tahapan ini, siswa 

diharapkan mampu menemukan dan menentukan kesenjangan yang 

terjadi dari berbagai fenomena yang ada. 

2) Menganalisis masalah, yaitu langkah siswa meninjau secara kritis 

dari berbagai sudut pandang. Tapi sebelum itu siswa harus terlebih 

dahulu fokus pada satu permasalahan ketika siswa memiliki 

beberapa permasalahan untuk dibahas dan dipecahkan. Dalam 

tahapan ini siswa diharapkan mampu menentukan prioritas masalah 

dengan menggunakan pengetahuannya untuk mengkaji, 

merinci,dan menganalisa masalah sehingga pada akhirnya muncul 

rumusan yang jelas, spesifik, dan dapat dipecahkan. 

3) Merumuskan hipotesis, yaitu langkah siswa merumuskan berbagai 

kemungkinan pemecahan sesuai dengan pengetahuan yang 

dimilikinya. Tahapan ini merupakan proses berpikir ilmiah yang 

merupakan perpaduan dari berpikir deduktif dan induktif. Dalam 

tahapan ini siswa diharapakan mampu menemukan sebab akibat 
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dari masalah yang ingin diselesaikan. Melalui analisis sebab akibat 

inilah pada akhirnya siswa diharapkan dapat menemukan berbagai 

kemungkinan penyelesaian masalah. 

4) Mengumpulkan data, yaitu langkah siswa mencari dan 

menggambarkan informasi yang diperlukan untuk pemecahan 

masalah. Dalam proses berpikir empiris, keberadaan data sebagai 

proses berpikir ilmiah merupakan hal yang sangat penting. Sebab, 

menentukan cara penyelesaian masalah sesuai dengan hipotesa 

yang diajukan harus sesuai dengan  data yang ada. Proses berpikir 

ilmiah bukan proses berimajinasi akan tetapi proses yang 

didasarkan pada pengalaman. 

5) Pengujian hipotesis, yaitu langkah siswa mengambil atau 

merumuskan kesimpulan sesuai dengan penerimaan dan penolakan 

hipotesis yang diajukan. 

6) Merumuskan rekomendasi pemecahan masalah, yaitu langkah siswa 

menggambarkan rekomendasi yang dapat dilakukan sesuai 

rumusan hasil pengujian hipotesis dan rumusan kesimpulan. 

 

3. Prestasi Belajar 

Prestasi merupakan hasil yang dicapai seseorang ketika 

mengerjakan tugas atau kegiatan tertentu. Prestasi akademik adalah hasil 

belajar yang diperoleh dari kegiatan pembelajaran di sekolah atau di 

perguruan tinggi yang bersifat kognitif dan biasanya ditentukan melalui 
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pengukuran dan penilaian. Sementara prestasi belajar adalah penguasaan 

pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran 

yang biasanya ditunjukan dengan nilai tes atau angka yang diberikan oleh 

guru (Tu’u, 2004 : 74). 

Berdasarkan hal itu, prestasi belajar siswa dapat dirumuskan 

sebagai berikut:  

a. Prestasi belajar siswa adalah hasil belajar yang dicapai siswa ketika 

mengikuti dan mengerjakan tugas dan kegiatan pembelajaran di 

sekolah. 

b. Prestasi belajar siswa  tersebut terutama dinilai dari aspek kognitifnya 

karena bersangkutan dengan kemampuan siswa dalam pengetahuan 

atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. 

c. Prestasi belajar dibuktikan dan ditunjukan melalui nilai atau angka 

dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh guru terhadap tugas siswa dan 

ulangan-ulangan atau ujian yang ditempuhnya. 

Jadi, prestasi belajar siswa terfokus pada nilai atau angka yang 

dicapai siswa dalam proses pembelajaran di sekolah. Nilai terutama 

dilihat dari sisi kognitif karena aspek ini yang sering dinilai oleh guru 

untuk melihat penguasaan pengetahuan sebagai ukuran pencapaian hasil 

belajar           (Tu’u, 2004 : 76). 

Di antara ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, ranah 

kognitif merupakanan ranah yang paling sering dinilai oleh para guru di 
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sekolah karena berkaitan  dengan kemampuan para siswa dalam 

menguasai isi bahan pembelajaran. 

Menurut Arifn dalam Djamarah (2005:13) prestasi belajar 

mempunyai fungsi utama yaitu sebagai berikut : 

a. Sebagai indikator kualitas dan kuantitas pengetahuan yang telah 

dikuasai siswa. 

b. Sebagai lambang pemuas hasrat ingin tahu. Hal ini didasarkan atas 

asumsi para ahli psikologi sebagai tendensi keingintahuan (couriosty) 

dan merupakan kebutuhan umum pada manusia  termasuk siswa  

dalam suatu program. 

c. Sebagai bahan informasi dalam inovasi pendidikan. Asumsinya adalah 

bahwa prestasi belajar dapat dijadikan pendorong bagi siswa dalam 

meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berperan sebagai 

umpan balik (feed back) dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

d. Sebagai indikator intern dan ekstern dari suatu institusi pendidikan. 

Indikator intern berarti bahwa prestasi belajar dapat dijadikan indikator 

tingkat produktivitas suatu institusi pedidikan. Kurikulum yang 

digunakan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan siswa. Indikator 

ekstern berarti bahwa tinggi rendahnya prestasi belajar dapat dijadikan 

indikator tingkat kesuksesan siswa di masyarakat. 

e. Dapat dijadikan indikator terhadap daya serap atau kecerdasan siswa. 

Dalam proses pembelajaran, siswa merupakan masalah yang utama 
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dan pertama karena siswa yang diharapkan dapat menyerap seluruh 

materi pelajaran yang telah diprogramkan dalam kurikulum 

Prestasi belajar siswa dapat digunakan guru untuk mengetahui 

apakah siswa sudah menguasai kompetensi atau belum sehingga fungsi 

prestasi belajar tidak hanya sebagai indikator keberhasilan dalam 

program tertentu tetapi juga berguna sebagai indikator kualitas institusi 

pendidikan. Selain itu, prestasi belajar juga berguna sebagai umpan balik 

bagi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran sehingga dapat 

menentukan apakah perlu mengadakan bimbingan terhadap siswa. 

Setelah mengadakan evaluasi, guru bisa melakukan instropeksi atas 

proses pembelajaran yang telah dilakukan sehingga dapat melakukan 

proses pembelajaran yang kreatif dan mudah dipakai siswa. 

Prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh banyak faktor baik yang 

berasal dari dalam maupun dari luar diri siswa. Menurut Kartono (dalam 

Tu’u, 2004: 78), faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi siswa adalah 

sebagai berikut. 

 

 

a. Faktor Kecerdasan  

Kecerdasan menyangkut kemampuan yang luas, tidak hanya 

kemampuan rasional memahami, mengerti, memecahkan masalah 

tetapi termasuk kemampuan mengatur perilaku berhadapan dengan 

lingkungan yang berubah dan kemampuan belajar dari pengalaman. 
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b. Faktor Bakat 

Bakat adalah kemampuan yang ada pada diri seseorang yang 

dibawanya sejak lahir yang diterima sebagai warisan dari orang tua. 

Bagi seorang siswa, bakat bisa berbeda dengan siswa lain. Siswa 

yang berbakat di bidang ilmu sosial akan sukar berprestasi tinggi di 

bidang ilmu pasti dan sebaliknya. Bakat-bakat yang dimiliki siswa 

tersebut apabila diberi kesempatan untuk dikembangkan dalam 

pembelajaran, maka akan dapat mencapai prestasi yang tinggi. 

c. Faktor minat dan perhatian 

Minat adalah kecenderungan yang besar terhadap sesuatu. 

Perhatian adalah melihat dan mendengar secara baik  dan teliti 

terhadap sesuatu. Minat dan perhatian berkaitan erat. Apabila 

seorang siswa menaruh minat pada satu mata pelajaran tertentu, 

biasanya cenderung untuk memperhatikan dengan baik. Minat dan 

perhatian yang tinggi pada mata pelajaran akan memberi dampak 

yang baik bagi prestasi belajar siswa. Oleh karena itu, seorang siswa 

harus menaruh minat dan perhatian yang tinggi dalam pembelajaran 

di sekolah agar berhasil dalam pembelajaran. 

d. Faktor motif 

Motif adalah dorongan yang membuat seseorang berbuat 

sesuatu. Motif selalu mendasari dan mempengaruhi setiap usaha 

serta kegiatan seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

Apabila siswa mempunyai motif yang baik dan kuat dalam belajar, 
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maka akan memperbesar usaha dan kegiatannya dalam mencapai 

prestasi yang tinggi. Siswa yang kehilangan motivasi dalam belajar 

akan memberi dampak kurang baik bagi prestasi belajarnya. 

e. Faktor cara belajar 

Keberhasilan belajar siswa dipengaruhi juga oleh cara belajar 

siswa. Cara belajar yang efektif memungkinkan tercapainya prestasi 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan cara belajar yang tidak 

efektif. Cara belajar yang efektif adalah sebagai berikut: 

1) berkonsentrasi sebelum dan  saat belajar; 

2) segera mempelajari kembali bahan yang telah diterima; 

3) membaca dengan teliti dan baik bahan yang sedang dipelajari 

dan berusaha menguasai dengan sebaik-baiknya; 

4) mencoba menyelesaikan dan melatih mengerjakan soal-soal. 

 

 

f. Faktor lingkungan keluarga 

Sebagai waktu seorang siswa berada di rumah. Orang tua, dan 

adik kakak siswa adalah oarng yang paling dekat dengan dirinya. 

Oleh karena itu, keluarga merupakan salah satu potensi besar dan 

positif memberi pengaruh pada prestasi siswa. Maka orang tua sudah 

sepatutnya mendorong, memberi semangat, membimbing dan 

memberi teladan yang baik kepada anaknya. Selain itu perlu suasana 

hubungan dan komunikasi yang lancar antara orang tua dan anak-



 

 

38

anak serta keadaan keuangan keluarga yang tidak kekurangan, 

sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup dan kelengkapan belajar 

anak. Hal-hal tersebut ikut mempengaruhi prestasi belajar siswa. 

g. Faktor sekolah 

Selain keluarga, sekolah adalah lingkungan kedua yang 

berperan besar memberi pangaruh pada prestasi belajar besar siswa. 

Oleh karena itu, sekolah merupakan lingkungan pendidikan yang 

sudah terstuktur, memiliki sistem dan organisasi yang baik bagi 

penanaman nilai-nilai etik, moral, mental, spiritual, disiplin dan ilmu 

pengetahuan. Apalagi bila sekolah berhasil menciptakan suasana 

kondusif bagi pembelajaran, hubungan dan komunikasi perorang di 

sekolah berjalan baik, metode pembelajaran aktif interaktif, sarana 

penunjang cukup memadai, siswa tertib disiplin. Maka, kondisi 

kondusif tersebut mendorong siswa saling berkompetensi dalam 

pembelajaran. Keadaan ini diharapkan membuat prestasi belajar 

siswa akan lebih tinggi. 

 

4. Kerangka Berpikir 

Penelitian ini termasuk penelitian tindakan kelas dengan pusat 

penekanan pada upaya penyempurnaan dan peningkatan prestasi belajar serta 

praktik pembelajaran yang meliputi perencanaan (planning), tindakan 

(acting), pengamatan (observing), dan perenungan  (reflecting) yang mana 

pada pelaksanaan yang keempat komponen kegiatan pokok itu berlangsung 
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secara terus menerus dengan diselipkan adanya modifikasi pada komponen 

perencanaan berupa perbaikan perencanaan keempat komponen kegiatan 

pokok ini merupakan siklus dalam penelitian tindakan kelas. 

Penelitian tindakan kelas ini akan menggunakan model pembelajaran 

MEA (Means-Ends Analysis) Time Token Model.  Dalam pembelajaran, siswa 

diharapkan lebih termotivasi untuk belajar dan mempunyai minat yang tinggi 

untuk mempelajari IPS Sejarah sehingga prestasi belajar akan meningkat 

sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Kerangka berpikir dari penelitian 

ini digambarkan dalam bagan sebagai barikut. 

 

 

 

 

Bagan 1. kerangka berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GURU 
Megarahkan 
Mengawasi 

SISWA 
MODEL MEA ( Means-
Ends Analysis ) Time 
Token

PEMAHAMAN 
MATERI  

PENINGKATAN 
PRESTASI Ya / Tidak ? 

PENELITI 
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(Sumber Penelitian, 2008) 
 
 

B. Hipotesis Tindakan 

Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul 

(Arikunto, 2002: 64). 

Berdasarkan landasan teori di atas, hipotesis tindakan yang diajukan 

dalam penelitian ini adalah model pembelajaran MEA ( Means-Ends Analysis 

) Time Token Model dapat meningkatkan prestasi belajar siswa kelas XI IPA 1 

SMA Negeri 1 Maos Kabupaten Cilacap Tahun 2008/2009. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas atau CAR 

(Classroom Action Research) yang pertama kali diperkenalkan oleh ahli 

psikologi sosial Amerika bernama Kurt Lewin. Penelitian tindakan kelas 

(Classroom Action Research) adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di 

kelas  dengan penekanan pada penyempurnaan atau peningkatan proses dan 

praktis pembelajaran (Aqib, 2006:127). 

Desain penelitian ini digunakan karena peneliti berupaya memperbaiki 

dan meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi sejarah serta bertujuan 

mengembangkan kemampuan dan keterampilan guru untuk menghadapi 

masalah aktual dalam pembelajaran di kelas sehingga dapat meningkatkan 

praktik pembelajaran di kelas. 

 

B. Obyek penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Obyek dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA 1 SMA Negeri 1 Maos Kabupaten 

Cilacap dengan jumlah siswa 40 siswa. Pemilihan kelas XI IPA 1 sebagai 

objek penelitian dikarenakan prestasi mereka yang lebih rendah (data 

terlampir) apabila dibandingkan dengan kelas lainnya sehingga diperlukan 

adanya tindakan untuk meningkatkan kemampuan siswa. Menurut informasi 
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yang diperoleh dari guru kelas pengampu pelajaran Sejarah dan melihat data 

hasil ulangan harian siswa, nilai yang diperoleh siswa ternyata belum 

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) sebesar 6,5. Melihat fakta di 

atas, pencapaian nilai siswa kelas XI IPA 1 belum bisa dikatakan maksimal. 

Setelah diadakan pengamatan awal, ternyata salah satu penyebabnya yaitu 

ketidaktertarikan siswa untuk belajar sejarah  karena penyampaian materi 

menggunakan model pembelajaran yang monoton sehingga proses 

pembelajaran yang berlangsung menjadi tidak efektif.  

 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian tindakan kelas ( Classroom Action Research ) yang 

dilakukan peneliti adalah SMA Negeri 1 Maos Kabupaten Cilacap yang 

beralamat di Jalan Raya Maos Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap. Letak  

sekolah ini sangat strategis karena dekat dengan berbagai fasilitas yang dapat 

memperlancar dan menunjang kebutuhan siswa. 

 

D. Prosedur Kerja dalam Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian tindakan kelas dengan pusat 

penekanan pada upaya penyempurnaan dan peningkatan prestasi belajar serta 

praktik pembelajaran yang meliputi perencanaan (planning), tindakan (acting), 

pengamatan (observing), dan perenungan  (reflecting). Pada pelaksanaannya, 

keempat komponen kegiatan pokok itu berlangsung secara terus menerus 

dengan diselipkan modifikasi pada komponen perencanaan, berupa perbaikan 
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perencanaan. Keempat komponen kegiatan pokok ini merupakan siklus dalam 

penelitian tindakan kelas yang digambarkan dengan bentuk spiral penelitian 

yang ditunjukan pada bagan berikut. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bagan 2 Spiral Penelitian Tindakan Kelas 
(Hopkins, 1993 : 48) 

 
Penelitian ini dilakukan oleh peneliti dan dibantu oleh guru Sejarah 

SMA Negeri 1 Maos sebagai observer. Akan tetapi apabila hasil belajar siswa 
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Pelaksanaan 
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Refleksi 

Masalah belum 
dipecahkan 

Perencanaan Ulang 

Pelaksanaan 
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belum tuntas setelah siklus II maka akan dilakukan perbaikan pada siklus III 

sampai prestasi belajar memenuhi kriteria tuntas. 

 Tahapan-tahapan dari setiap siklus akan dijelaskan sebagai berikut. 

1. SIKLUS I 

a. Perencanaan 

1) Peneliti menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

2) Peneliti merancang pembelajaran dengan memberi tugas pada 

siswa untuk mempelajari materi atau bahan pelajaran yang 

diberikan. Materi dalam penelitian ini adalah kebijakan pemerintah 

kolonial di Indonesia pada Abad ke-19 dan Abad ke-20. 

3) Peneliti dan guru kelas merencanakan pembentukan kelompok. 

Setiap kelompok terdiri dari 5 atau 6 siswa yang dibentuk dengan 

kemampuan akademik yang berbeda-beda.  

4) Merancang soal-soal evaluasi yang akan digunakan untuk 

mengukur hasil belajar siswa yang terdiri dari 20 soal pilihan 

ganda yang disesuaikan dengan materi kebijakan pemerintah 

kolonial Belanda pada abad ke-19 dan abad ke-20. 

5) Peneliti membuat lembar pengamatan. Lembar ini digunakan untuk 

mengetahui motivasi siswa selama proses pembelajaran. 

 

b. Pelaksanaan/Tindakan 

1) Peneliti menyiapkan media pembelajaran yang diperlukan (Power 

Point). 
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2) Peneliti mengadakan presensi terhadap kehadiran siswa. 

3) Peneliti memberikan motivasi dengan cara menginformasikan 

kegunaaan materi pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. 

4) Dengan metode ceramah bervariasi dan media power point peneliti 

menjelaskan materi dengan singkat. 

5) Peneliti membentuk kelompok yang beranggotakan 5 atau 6 siswa 

dan mengatur tempat duduk siswa agar setiap kelompok dapat 

saling bertatap muka atau berhadap-hadapan. 

6) Peneliti memberikan lembar wacana rangkuman materi yang akan 

dipelajari oleh setiap kelompok. 

7) Peneliti memberi tugas pada tiap kelompok untuk membuat 

pertanyaan tanpa jawaban (kupon pertanyaan), kemudian 

menukarkan pertanyaan yang telah dibuat tersebut sehingga tiap 

kelompok mendapat kesempatan menjawab pertanyaan dari 

kelompok lain. 

8) Peneliti menunjuk salah satu kelompok untuk menjawab 

pertanyaan, masing-masing dalam kelompok menjawab kupon 

pertanyaan dan memberi kesempatan untuk mengkroscek dengan 

jawaban kelompok pembuat pertanyaan. 

9) Peneliti mengawasi jalannya kegiatan dengan tetap menjadi nara 

sumber utama. 

10) Peneliti dan siswa menganalisis hasil akhir pembelajaran pada 

materi tersebut. 
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11) Siswa mengerjakan soal-soal evaluasi siklus I pada akhir pelajaran 

dan dibahas pada pertemuan selanjutnya. 

c. Pengamatan 

Pada penelitian tindakan kelas ini, pengamatan dilaksanakan 

dengan beberapa aspek yang diamati adalah sebagai berikut : 

1) Pengamatan terhadap siswa yang meliputi: (1) Ketepatan dalam 

mengumpulkan tugas, (2) Keaktifan siswa bertanya, (3) Keberanian 

menjawab pertanyaan, (4) Kemampuan siswa menganalisis 

permasalahan, (5) Keberanian mengemukakan pendapat, (6) 

Kerjasama 

2) Pengamatan terhadap guru dalam mengajar meliputi: (1) 

Kemampuan mengembangkan potensi siswa, (2) penguasaan 

materi, (3) Kejelasan dalam penyajian materi, (4) Ketepatan antara 

waktu dan materi pelajaran, (5) Kemampuan menjadi nara sumber, 

(6) Kemampuan menganalisis dan menyimpulkan, (7) Kemampuan 

berkomunikasi dengan siswa 

3) Sarana dan prasarana yang meliputi (1) menata tempat duduk 

siswa, (2) buku-buku pelajaran yang menunjang, (3) alat peraga 

yang diperlukan, dan (4) gambar yang ditempel di dinding harus 

menunjang proses pembelajaran. 

d. Refleksi 

  Refleksi merupakan langkah analisis hasil kerja siswa. Refleksi 

pada siklus I dilaksanakan segera setelah tahap pelaksanaan/tindakan 
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dan observasi selesai. Pada tahap ini peneliti dan guru kelas 

mendiskusikan hasil yang meliputi kelebihan dan kekurangan pada 

siklus I. Hasil refleksi ini akan digunakan sebagai perbaikan dalam 

pelaksanaan siklus II. 

2. SIKLUS II 

a. Perencanaan 

1) Peneliti menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. 

2) Peneliti merancang pembelajaran dengan memberi tugas pada siswa 

untuk mempelajari materi/bahan pelajaran yang diberikan. Materi 

dalam penelitian ini adalah perkembangan demografi, ekonomi, 

kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia pada masa kolonial. 

3) Peneliti dan guru kelas merencanakan pembentukan kelompok. 

Setiap kelompok terdiri dari 5 atau 6 siswa yang dibentuk dengan 

kemampuan akademik yang berbeda-beda. 

4) Merancang soal-soal evaluasi yang akan digunakan untuk mengukur 

hasil belajar siswa yang terdiri dari 20 soal pilihan ganda. 

5) Penelitian membuat lembar pengamatan. Lembar ini digunakan 

untuk mengetahui motivasi siswa selama proses pembelajaran. 

b. Pelaksanaan/Tindakan 

1) Peneliti menyiapkan media pembelajaran yang diperlukan (media 

power point). 

2) Peneliti mengadakan presensi terhadap kehadiran siswa. 
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3) Peneliti memberikan motivasi dengan cara menginformasikan 

kegunaaan materi pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. 

4) Dengan metode ceramah bervariasi dan media power point, peneliti 

menjelaskan materi dengan singkat. 

5) Peneliti membentuk kelompok yang beranggotakan 5 atau 6 siswa 

dan mengatur tempat duduk siswa agar setiap kelompok dapat saling 

bertatap muka atau berhadap-hadapan. 

6) Peneliti memberikan lembar wacana rangkuman materi yang akan 

dipelajari oleh setiap kelompok. Dalam pembelajaran, tiap anggota 

kelompok diberi permasalahan yang berbeda-beda kemudian tiap 

kelompok mengirimkan duta atau delegasi yang mempunyai 

permasalahan yang sama untuk mendiskusikan. Selanjutnya anggota 

dari tiap kelompok kembali pada kelompok masing-masing dan 

mempunyai tugas untuk menginformasikan hasil diskusi dengan 

sesama anggota kelompok lain. Kemudian dilajutkan dengan 

kegiatan diskusi antarkelompok. 

7) Peneliti mengawasi jalannya kegiatan dengan tetap menjadi nara 

sumber utama. 

8) Peneliti dan siswa menyimpulkan hasil belajar pada materi tersebut. 

9) Siswa mengerjakan soal-soal evaluasi siklus II pada akhir pelajaran. 

c. Pengamatan 

Pada penelitian tindakan kelas ini, pengamatan dilaksanakan dengan 

beberapa aspek yang diamati adalah sebagai berikut. 
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1) Pengamatan terhadap siswa yang meliputi: (1) Ketepatan dalam 

mengumpulkan tugas, (2) Keaktifan siswa bertanya, (3) Keberanian 

menjawab pertanyaan, (4) Kemampuan siswa menganalisis 

permasalahan, (5) Keberanian mengemukakan pendapat, (6) 

Kerjasama 

2) Pengamatan guru dalam mengajar yang meliputi: (1) Kemampuan 

mengembangkan potensi siswa, (2) penguasaan materi, (3) Kejelasan 

dalam penyajian materi, (4) Ketepatan antara waktu dan materi 

pelajaran, (5) Kemampuan menjadi nara sumber, (6) Kemampuan 

menganalisis dan menyimpulkan, (7) Kemampuan berkomunikasi 

dengan siswa 

3)  Sarana dan prasarana yang meliputi: (1) menata tempat duduk 

siswa, (2) buku-buku pelajaran yang menunjang, (3) alat peraga yang 

diperlukan, dan (4) gambar yang ditempel di dinding harus 

menunjang proses pembelajaran. 

 

d. Refleksi 

 Refleksi merupakan langkah analisis hasil kerja siswa. Refleksi 

pada siklus I dilaksanakan segera setelah tahap pelaksanaan/tindakan dan 

observasi selesai. Pada tahap ini peneliti dan guru kelas mendiskusikan 

hasil yang meliputi kelebihan dan kekurangan pada siklusI II. Hasil 

refleksi ini untuk mendapatkan kesimpulan apakah tujuan penelitian 

tercapai atau tidak. Di akhir siklus II ini, harapan target yang ingin 
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dicapai peneliti yaitu untuk meningkatkan motivasi, keterampilan 

komunikasi sosial  dan prestasi belajar siawa XI IPA 1 SMA Negeri 1 

Maos dapat tercapai. Sehingga tidak perlu diadakan siklus III sebagai 

langkah perbaikan. 

 

E. Sumber Data dan Cara Pengambilan Data 

1. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut : 

a. Hasil pengamatan (observasi), sebagai obyek pengamatan yaitu aspek 

aktifitas siswa selama pembelajaran menggunakan model MEA Time 

Token. 

b. Hasil test tertulis siswa kelas XI IPA 1 SMA Negeri 1 Maos Kabupaten 

Cilacap 

c. Data-data yang diperoleh melalui metode dokumentasi. 

2. Cara pengambilan Data 

Cara pengambilan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Metode Observasi 

Metode ini menggunakan lembar pengamatan berupa check list 

untuk mengamati aktifitas siswa dalam pembelajaran (pra siklus, siklus 

I Dan sikllus II) sehingga dapat diketahui pembelajaran dengan model 

MEA Time Token dapat meningkatkan prestasi belajar sejarah pada 

siswa. 
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Pengamatan atau observasi dapat di artikan sebagai upaya 

pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung 

terhadap objek yang dijadikan bahan kajian untuk mendapat 

pengalaman dan data-data sesuai dengan permasalahan dan tujuan 

penelitian. Pengamatan mengoptimalkan kemampuan menganalisis 

masalah dengan melatih keterampilan komunikasi sosial. Pengamatan 

memungkinkan peneliti merasakan apa yang dirasakan dan di hayati 

oleh subjek, sehingga memungkinkan peneliti sebagai sumber data    

(Moleong, 2006:175). 

Penelitian Tindakan Kelas ini, peneliti di bantu oleh guru 

sejarah sebagai observer yang mengamati proses penbelajaran sejarah 

dengan menggunakan model MEA Time Token. Adapun aspek yang 

diteliti adalah aktifitas siswa selama pembelajaran sejarah berlangsung 

dan guru dalam memberikan pembelajaran. 

b. Metode test 

Test adalah serentetan pertanyaan atau latihan atau alat lain yang 

digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelegensi, 

kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok     

(Arikunto,2002:39) 

Dalam penelitian ini pengambilan data dilakukan dengan 

menggunakan test pada setiap akhir siklus untuk mengukur 

keberhasilan belajar siswa kelas XI IPA 1 SMA Negeri 1 Maos 

Kabupaten Cilacap dalam pembelajaran sejarah dengan model MEA 
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Time Token. Adapun bentuk test yang diberikan kepada siswa yaitu test 

objektif atau pilihan ganda yang masing-masing siklus berjumlah 20 

soal. 

c. Metode dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk mencari data tertulis. Metode 

dokumentasi yang digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan 

dengan penalitian ini. Dokumen yang digunakan sebagai sumber data 

dalam penelitian ini merupakan sejumlah data yang bersifat tertulis 

meliputi daftar nama siswa, daftar nilai siswa, Rencana pelaksanaan 

pembelajaran, serta catatan yang relevan dengan kebutuhan penelitian. 

Data tambahan lainnya diperoleh dari foto, baik isi foto tentang orang 

dan latar penelitian. 

Diharapkan dengan penggunaan foto dalam penelitian ini 

kredibilitas penelitian dapat dipertanggung jawabkan, karena sifatnya 

yang dapat digunakan sebagai fakta penelitian. 

 

F. Instrumen Penelitian 

Pengumpulan data dilakukan dengan menyusun test terlebih dahulu. Test 

diberikan kepada siswa pada masing-masing akhir siklus I dan siklus II. Fungsi 

dari test tersebut yaitu untuk mengukur prestasi belajar siswa yang diberi 

pembelajaran dengan model pembelajaran MEA Time Token 

Test yang diujikan pada penelitian harus melewati uji coba terlebih 

dahulu untuk mengetahui apakah test yang dibuat telah memenuhi kriteria atau 
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tidak. Uji coba ini bertujuan untuk menganalisis validitas, reliabilitas, daya 

pembeda, dan tingkat kesukaran tiap butir-butir soal yang akan digunakan. 

dalam penelitian. subjek yang digunakan untuk uji coba adalah siswa kelas XI 

IPA 3. Kelas tersebut telah memperoleh materi pelajaran yang sama dan tidak 

dijadikan obyek penelitian. 

1. Validitas Item 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen. Suatu soal dikatakan valid jika soal tersebut 

mampu mengukur apa yang diinginkan. Validitas butir soal diperoleh 

dengan mengunakan rumus korelasi point biseral sebagai berikut 
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r
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−
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Keterangan :  

rpbis  : Koefisien korelasi point biseral 

Mp  : Rata-rata skor yang menjawab benar pada burir soal  

Mt  : Rata-rata skor total 

St   : Standar deviasi skor total 

p  : Proporsi siswa yang menjawab benar pada setiap butir soal 

q  : Proporsi siswa yang menjawab salah pada setiap butir soal 

Kriteria rpbis > rtabel, maka soal valid 

(Arikunto,2003:70) 
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2. Reliabilitas Tes 

Reliabilitas menunjukan pada satu pengertian bahwa suatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik, reliabilitas dapat diperoleh dengan 

menggunakan rumus K-21 sebagai berikut : 
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Keterangan : 

r11  : Reliabilitas Instrumen 

k  : Banyaknya butir soal 

M  : Rata-rata skor total 

Vt  : Varians total 

n  : jumlah siswa 

Kriteria : 

Jika  r11 > rtabel, maka instrumen tersebut dikatakan reliabel. (Arikunto,2003 

:90). 

3. Tingkat Kesukaran 

Ditinjau dari segi kesukaran, soal yang baik adalah soal yang tidak 

terlalu mudah dan tidak terlalu sulit. Soal yang terlalu mudah tidak 
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merangsang siswa untuk mempertinggi usaha penyelesaian. Soal yang 

terlalu sulit akan menyebabkan siswa menjadi putus asa dan tidak 

mempunyai semangat untuk mencobanya lagi karena di luar jangkauan 

kemampuannya menurut Arikunto (2003:207). Bilangan yang menunjukan 

sukar atau mudahnya suatu soal disebut dengan indeks kesukaran yang 

diberi lambang IK. Harga indeks kesukaran dapat diperoleh dengan 

menggunakan rumus berikut :  

 

  IK = 
BA

BA

JSJS
JBJB

−
+  

Keterangan :  

IK  : Indeks / tingkat kesukaran soal 

JBA  : Jumlah benar pada butir soal pada kelompok atas 

JBB  : Jumlah benar pada butir soal pada kelompok bawah 

JSA  : Banyaknya siswa pada kelompok atas 

JSB  : Banyaknya siswa pada kelompok bawah 

Kriteria : 

IK = 0,00                        Soal terlalu sukar 

0,00 <IK< 0,30     Soal sukar 

0,30 <IK< 0,70    Soal sedang 

0,70 <IK< 1,00      Soal mudah 

IK = 1,00                Soal terlalu mudah 

(Arikunto, 2003:208) 
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4. Daya Pembeda 

Daya pembeda adalah kemampuan soal untuk membedakan antara siswa 

yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. 

Angka yang menunjukan besarnya daya pembeda disebut dengan indeks 

diskriminasi atau biasa disingkat dengan DP. Rumus untuk menentukan 

indeks pembeda adalah sebagai berikut :  

DP = 
A

BA

JS
JBJB +  

Keterangan :  

DP  : Daya Pembeda 

JBA  : Jumlah benar pada butir soal pada kelompok atas 

JBB  : Jumlah benar pada butir soal pada kelompok bawah 

JSA  : Banyaknya Siswa kelompok atas 

Kriteria : 

DP < 0,00                   Sangat jelek 

0,00 < DP < 0,20      Jelek 

0,20 < DP < 0,40        Cukup 

0,40 < DP < 0,70        Baik 

0,70 < DP < 1,00        Sangat baik 

(Arikunto,2003:213) 

 

G.  Analisis Data 

Pengolahan data hasil dari analisis data merupakan jawaban terhadap 

permasalahan serta untuk memberikan petunjuk tercapai tidaknya tujuan 
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penelitian. Analisis data  yang digunakan dalam penelitian ini ada dua cara 

yaitu  

1. Analisis data deskriptif  kualitatif 

  Analisis data kualitatif dimaksudkan untuk mengetahui kualitas 

proses pembelajaran dengan cara mengapresiasikan, mengolah dan 

menggolongkan data dari hasil observasi untuk memperoleh kesimpulan. 

2. Analisis data deskriptif kuantitatif 

  Analisis data kuantitatif dimaksudkan untuk mengetahui tingkat 

ketercapaian dan ketuntasan hasil belajar. Cara yang ditempuh untuk 

mengetahui ketercapaian hasil belajar adalah dengan menghitung jumlah 

siswa yang dinyatakan tuntas belajar secara individual, menghitung 

ketercapaian tuntas belajar secara klasikal serta menghitung nilai rata-rata 

kelas. Identifikasi deskripsi presentase didapat dari hasil tindakan siklus I 

ke siklus berikutnya, dicari dengan membandingkan antara nilai sebelum 

dan nilai setelah tindakan, kemudian dicari prosentasenya. Cara ini 

dilakukan untuk mengetahui deskripsi presentase hasil nilai rata-rata dan 

deskripsi prosentase ketuntasan belajar (Arikunto,2003:9-13). 

 

H. Indikator Keberhasilan 

Indiktor keberhasilan penelitian tindakan kelas ini sebagai berikut : 

1. Apabila nilai rata-rata kelas kurang dari sama dengan 6,5 dengan prosentase 

ketuntasan klasikal lebih dari atau sama dengan 50%. Target dari penelitian 
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tindakan kelas ini adalah siswa dalam kelas penelitian mencapai tuntas 

belajar 75 %. 

2. Apabila lebih dari atau sama dengan 75% banyaknya siswa yang 

memperoleh skor rata-rata dengan kemampuan lebih dari sama dengan 2,5 

dalam mengerjakan soal sejarah. 

3. Nilai rata-rata dalam kelas dinyatakan normatif apabila dapat mencapai 6,5 

hal ini sesuai dengan standar ketuntasan kelas di SMA Negari 1 Maos. 

Seorang siswa dikatakan tuntas belajar apabila mencapai nilai rata-rata 

dalam raport 6,5. Target nilai dalam penelitian ini adalah dalam akhir siklus 

diperoleh nilai rata-rata kelas 7,5 

4. Untuk mengetahui keberhasilan tindakan tiap siklus akan ditampilkan dalam 

tabel untuk kemudian disimpulkan. Standart ketercapaian dalam penelitian 

adalah adanya kenaikan tuntas belajar secara klasikal sebesar 75 %. 

 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Kondisi Awal 

SMA Negeri 1 Maos yang berlokasi di Jl Raya Maos Kecamatan 

Maos Kabupaten Cilacap didirikan pada bulan Juni 1986. Kepala SMA 

Negeri 1 Maos adalah Drs. Muryanto sedangkan guru IPS Sejarah kelas 

XI adalah Sudrajat B.A. SMA Negeri 1 Maos memiliki visi yaitu memiliki 

prestasi yang berwawasan iptek, imtak, dan keterampilan yang 

berdasarkan iman dan takwa dengan berpijak pada budaya bangsa. Misi 

SMA Negeri 1 Maos yaitu: (1) mengefektifkan pelaksanaan proses 

pembelajaran, (2) pemberian layanan belajar dan penyediaan sumber 

belajar yang mencukupi, (3) melaksanakan pembinaan pengajaran remidi 

dan pengayaan materi pelajaran secara berencana dan berkesinambungan, 

(4) menyediakan wahana pembinaan dan menyelenggarakan pembinaan 

bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan keterampilan, 

serta (5) menyediakan wahana pembinaan dan menyelenggarakan 

pembinaan kegiatan seni dan dakwah secara berencana dan 

berkesinambungan. 

Pada tahun ajaran 2008/2009 SMA Negeri 1 Maos memiliki 20 

kelas dengan perincian kelas X ada 8 kelas, kelas XI IPA ada 3 kelas, 

kelas XI IPS ada 3 kelas, kelas XII IPA ada 3 kelas, dan kelas XI IPS ada 
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3 kelas.  Kelas XI IPA 1 yang menjadi objek penelitian terdiri atas 40 

siswa. 

Berdasarkan nilai ulangan harian siswa kelas XI IPA 1 diperoleh 

rata-rata 63,62 yang masih dibawah standar Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) yang telah ditetapkan untuk mata pelajaran sejarah yaitu 65,00 

(terlampir). Dari 40 siswa pada kelas XI IPA 1 yang mendapat nilai 

tertinggi 85,00 dan nilai terendah 40,00 dengan prosentase ketuntasan 

hanya mencapai 40%.  

Penelitian ini dilakukan karena sebagian besar siswa memiliki 

ketidaktertarikan pada mata pelajaran IPS Sejarah. Hal ini disebabkan oleh 

pelaksanaan pembelajaran yang masih bersifat konvensional dan guru 

kurang bervariasi dalam menggunakan model pembelajaran yang menarik 

perhatian siswa. Ketika pembelajaran, guru sebagai sumber utama lebih 

banyak menggunakan metode ceramah sedangkan kegiatan siswa 

mencatat dan mendengarkan penjelasan guru. Kondisi ini  membuat siswa 

bosan karena pembelajaran bersifat monoton. Di salah satu pihak, guru 

berperan aktif mentransferkan ilmunya akan tetapi di pihak lain siswa 

cenderung pasif dalam menerima informasi yang diberikan oleh guru. 

Kurangnya komunikasi yang terjalin antara guru dan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran membuat prestasi belajar yang dicapai siswa juga tidak 

optimal. Kondisi demikian mendorong peneliti mengadakan penelitian 

tindakan kelas. 
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2. Siklus I 

Ada beberapa tahap yang dilakukan peneliti dalam pembelajaran 

Siklus I ini yaitu perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, pengamatan, 

dan refleksi. 

a. Perencanaan 

Pada tahap perencanaan siklus I ini, peneliti membuat Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), alat evaluasi yang akan digunakan 

untuk mengukur hasil belajar siswa di akhir siklus, lembar observasi 

untuk mengamati aktifitas siswa dalam setiap kegiatan pembelajaran, 

lembar observasi untuk mengamati guru dalam memberikan 

pembelajaran dengan model MEA Time Token, dan mempersiapkan 

lembar wacana yang digunakan sebagai bahan diskusi. 

b. Pelaksanaaan Pembelajaran 

Langkah-langkah dalam pembelajaran pada siklus I  terdapat 

pada tabel 3 berikut.   

Tabel 3. Penerapan model MEA Time Token 
 

No Langkah-langkah MEA Time Token Waktu 
1 Guru menjelaskan materi pembelajaran 10 menit
2 Guru memberikan lembar wacana kepada siswa 10 menit
3 Guru membentuk kelompok 5 menit
4 Guru memberikan kupon kosong yang sudah 

berisi waktu berbicara 10 menit kepada setiap 
kelompok untuk ditulis pertanyaan dibaliknya 

5 menit

5 Guru menukar kupon yang sudah berisi 
pertanyaan analisis dari masing-masing 
kelompok 

5 menit

6 Guru menunjuk 2 kolompok untuk 
mempresentasikan hasil pemecahan masalahnya 

20 menit

7 Guru mempersilakan setiap kelompok 
mengajukan pertanyaan, pendapat, tanggapan. 

15 menit
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8 Guru dan siswa menganalisis dan 
menyimpulkan hasil pemecahan masalahnya 

5 menit

9 Siswa mengerjakan evaluasi 15 menit
 
Sebelum memperkenalkan model pembelajaran MEA Time 

Token di dalam kelas, guru mempersiapkan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (terlampir) dan menyusun alat evaluasi (terlampir). 

Memasuki pelaksanaan pembelajaran, sekitar 10 menit guru 

menjelaskan secara singkat dan jelas tentang awal mula perkembangan 

kolonialisme Barat di Indonesia sampai dengan pelaksanaan politik 

etis dengan media power point. 

Guru menjelaskan tentang materi latar belakang kedatangan 

Belanda sampai dengan kegagalan politik etis dengan media power 

point dengan tujuan supaya siswa semangat dalam mengikuti 

pembelajaran Sejarah. Siswa sangat antusias dalam mendengarkan 

penjelasan guru.  Siswa kelas XI IPA 1 termasuk  siswa yang mudah 

diarahkan dan dikelola. Saat guru telah selesai menjelaskan materi 

latar belakang kedatangan Belanda sampai dengan kegagalan politik 

etis, guru mempersilakan siswa untuk bertanya mengenai materi yang 

belum jelas atau mengemukakan pendapat lain yang berkaitan dengan 

materi yang sedang dibahas. Namun, hanya beberapa siswa yang 

mengajukan pertanyaan dan kebanyakan siswa hanya tertunduk lesu 

karena tidak tahu apa yang akan ditanyakan. Mereka terlihat tidak ada 

semangat untuk menggali informasi lebih tentang materi yang 

disampaikan guru. 
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Untuk mengatasi situasi tersebut, guru membagikan lembar 

wacana yang berisi materi perkembangan kolonialisme Barat di 

Indonesia. Materi tersebut disusun sedemikian rupa dengan tulisan 

yang memakai front comic sans serta menambahkan tulisan–tulisan 

berwarna agar lebih menarik perhatian siswa. Dengan demikian, siswa 

menjadi lebih paham karena penjelasan materi didukung oleh lembar 

wacana sebagai ilustrasi kejadian yang dapat meningkatkan 

pemahaman siswa terhadap materi. 

Selesai memberikan penjelasan dan membagikan lembar 

wacana, guru memberikan perintah untuk membaca lembar wacana 

perkembangan kolonialisme Barat di Indonesia. Sebagian besar siswa 

langsung membaca tulisan yang berwarna-warni tentang materi 

perkembangan kolonialisme Barat di Indonesia tetapi ada beberapa 

siswa yang hanya membolak-balik lembar wacana. Namun, ada pula 

yang hanya meletakan lembar wacana di atas meja dan sesekali 

menyentuh lembar wacana tersebut ketika melihat guru berkeliling 

untuk mengawasi kegiatan siswa. 

Setelah sekitar 10 menit kegiatan membaca rangkuman materi 

yang terdapat dalam lembar wacana, guru memberikan waktu kepada 

siswa sekitar 5 menit untuk membentuk kelompok dengan yang 

beranggotakan 5 atau 6 siswa. Pembagian kelompok berdasarkan 

daftar presensi untuk memudahkan dan mengefesiankan waktu. 

Setelah kelompok terbentuk, siswa duduk berdasarkan kelompok 
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masing-masing supaya guru lebih mudah mengawasi aktifitas siswa, 

mengecek tugas siswa, melatih kerja sama, dan membangkitkan 

potensi siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran. 

 Selanjutnya guru memberikan kupon kosong kepada tiap 

kelompok dan memberikan petunjuk agar kelompok membuat satu 

pertanyaan analisis permasalahan berdasarkan materi perkembangan 

kolonialisme Barat di Indonesia. Pertanyaan tersebut ditulis di kupon 

kosong yang telah disediakan guru untuk ditukarkan guru dengan 

kupon pertanyaan analisis yang telah dibuat oleh kelompok lain. Hal 

ini bertujuan agar setiap kolompok mendapat kesempatan untuk 

memecahkan permasalahan yang dibuat oleh kelompok lain. Langkah 

berikutnya, sekitar 10 menit siswa diberikan kesempatan untuk 

mendiskusikan permasalahan berdasarkan pertanyaan yang ada di 

kupon. Guru berperan mengawasi, mengontrol, dan mengarahkan serta 

menjadi nara sumber jika siswa mengalami kesulitan dalam diskusi. 

Siswa terlihat aktif dalam berdiskusi. Seperti keaktifan yang 

terlihat pada kelompok 3 yang terdiri dari Didik, Dwi, Febry, Fita, dan 

Hegar yang memperoleh permasalahan tentang “politik etis”. Ketua 

kelompok 3 (Fita) ini membagi tugas pada tiap anggotanya yang 

berjumlah 5 siswa untuk mencari informasi sebanyak-sebanyaknya 

tentang politik etis. Selain menggunakan lembar wacana ynng telah 

diberikan oleh guru, mereka juga mencari informasi dari buku paket 

sejarah. 
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Keaktifan tersebut tidak hanya diperlihatkan oleh kelompok 3 

tetapi hampir semua kelompok aktif berdiskusi. Namun, ada satu 

kelompok yang beberapa anggotanya hanya duduk-duduk sambil 

bercanda dan menunggu temannya selesai mengerjakan tugas. Setelah 

waktu diskusi habis dan tiap kelompok membuat hasil analisis diskusi, 

guru menunjuk salah satu kelompok untuk membacakan hasil diskusi 

mereka. Guru memberikan reward berupa nilai tambahan ulangan 

harian untuk siswa yang berani bertanya, menjawab, maupun 

menanggapi pertanyaan dari kelompok lain. Ternyata dengan cara ini 

banyak siswa yang tertarik untuk mengajukan pertanyaan dan 

menjawab maupun menanggapi pertanyaan. Reward berupa bonus 

nilai ternyata membuat suasana diskusi lebih hidup. Kegiatan diskusi 

di dalam kelas melatih keterampilan komunikasi sosial siswa untuk 

berbicara di depan orang banyak. Guru mempunyai peran untuk 

membangkitkan kemampuan siswa dalam berbicara dan mempunyai 

tugas untuk mengontrol jalannya diskusi serta sesekali menambahkan 

penjelasan agar diskusi tetap terfokus pada permasalahan yang 

dibahas. 

Selanjutnya, guru memberikan evaluasi berupa soal pilihan 

ganda dengan tujuan untuk mengukur prestasi belajar siswa. 

Pemberian evaluasi ini juga digunakan sabagai tolok ukur 

keberhasilan pelaksanaan tindakan kelas melalui model MEA Time 
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Token pada siwa kelas XI IPA 1 SMA Negeri 1 Maos Kabupaten 

Cilacap. 

c. Hasil Pengamatan 

1) Aspek Pengamatan Terhadap Siswa 

Hasil pengamatan terhadap  aktifitas belajar siswa menunjukan 

bahwa pada siklus I terjadi peningkatan keaktifan siswa dalam 

menganalisis permasalahan dan mengemukakan pendapat. Lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel 4. 

Tabel 4 . Peningkatan Aktivitas Belajar Siswa pada Siklus I 
 

Prasiklus Siklus I Aktivitas siswa dalam 
pembelajaran frek % frek % 

Ketepatan dalam mengumpulkan 
tugas 

12 30 20 50

Keaktifan siswa bertanya 5 13 25 63
Keberanian menjawab pertanyaan 19 48 25 63
Kemampuan siswa menganalisis 
permasalahan  

19 48 28 70

Keberanian mengemukakan 
pendapat 

15 38 30 75

Kerjasama 15 38 20 50
 (Sumber : Data Penelitian 2009) 
 

Hasil pengamatan diperoleh gambaran bahwa hampir semua 

siswa tepat waktu dalam masuk kelas. Pada prasiklus Ketepatan 

siswa dalam mengumpulkan tugas masih tergolong rendah. Pada 

siklus I hanya 50% siswa yang tepat dalam mengumpulkan tugas 

bahkan pada prasiklus hanya 30% yang tepat dalam 

mengumpulkan tugas. Keaktifan siswa dalam bertanya masih 

rendah. Pada prasiklus hanya 13% siswa yang aktif bertanya dan 

pada siklus I mengalami peningkatan menjadi 63%. Keberanian 
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siswa menjawab pertanyaan pada prasiklus sebesar 48% 

meningkat menjadi 63%. Model pembelajaran MEA Time Token 

memberikan konstribusi terhadap perubahan kemampuan siswa 

dalam menganalisis permasalahan. Pada prasiklus, hanya 48% 

siswa  yang mampu menganalisis permasalahan dan pada siklus I 

mengalami peningkatan menjadi 70%. Tingkat mengemukakan 

pendapat juga meningkat dari 38% pada prasiklus menjadi 75% 

pada siklus I. Di sisi lain, kemampuan bekerja sama mengalami 

peningkatan dari 38% pada prasiklus menjadi 50% pada siklus I. 

Pada siklus I terjadi peningkatan aktivitas belajar siswa. Namun, 

peningkatan tersebut belum optimal karena masih ada beberapa 

siswa yang belum sepenuhnya aktif dalam mengikuti 

pembelajaran. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5. 

Tabel 5. Tingkat Aktivitas Belajar Siswa pada Siklus I 
 
Prasiklus Siklus I Interval Kriteria 

frekuensi % frekuensi % 
81-100 Sangat tinggi 4 10 11 27,5
61-80 Tinggi 6 15 10 25
41-60 Cukup 7 17,5 12 30
21-40 Rendah 4 10 5 12,5
0-20 Sangat rendah 19 47,5 2 5

Jumlah  40 100 40 100
 (Sumber: Data penelitian 2009) 
 

 
Tabel 5 menunjukkan bahwa pada tahap prasiklus terdapat 

47,5% siswa yang aktivitas belajarnya sangat rendah dan 

mengalami penurunan menjadi 5% pada siklus I. Siswa yang 

tergolong kategori rendah sebesar 10% prasiklus dan pada siklus II 
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12,5%. Siswa yang tergolong kategori cukup sebesar 17,5% naik 

menjadi 30% pada siklus I.  Prosentase siswa yang tergolong 

kategori tinggi naik dari 15% menjadi 25% dan siswa yang 

tergolong kategori sangat baik naik dari 10% menjadi 27,5% pada 

siklus I. Setelah diadakan pembelajaran model MEA Time Token 

terjadi peningkatan aktivitas belajar siswa. Prosentase siswa yang 

tergolong kategori sangat rendah mengalami penurunan  dan  

kategori rendah masih stabil sedangkan prosentase siswa yang 

tergolong kategori cukup, tinggi, dan sangat tinggi mengalami 

kenaikan. Namun, aktifitas belajar siswa masih perlu ditingkatkan  

pada siklus II.  

Aktivitas belajar siswa membawa dampak positif pada prestasi 

belajar siswa, terbukti dari koefesien korelasi antara belajar siswa 

dengan hasil belajar sebesar rxy = 0,90. Pada taraf signifikasi 5% 

dengan n = 40 diperoleh rtabel sebesar = 0,316. Karena nilai rxy > 

rtabel menunjukan ada hubungan positif antara aktivitas belajar 

siswa dengan prestasi siswa. Semakin tinggi aktivitas belajar siswa 

semakin tinggi pula prestasi yang dicapai, begitu pula sebaliknya. 

Rata-rata prestasi belajar siswa pada siklus I ini mencapai 67,62 

dengan ketuntasan belajar sebesar 65%. Pada prasiklus, rata-rata 

prestasi belajar siswa sebesar 63,62 dengan ketuntasan belajar 

40%. Dari kondisi prasiklus sampai siklus I hasil belajar siswa 

mengalami peningkatan sebesar 25%. Peningkatan ini relatif kecil, 
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sebab aktivitas belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran juga 

belum mengalami peningkatan yang berarti. 

Diagram 1.  Rata-rata Aktivitas belajar dan Prestasi belajar 
Siswa 
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2) Aspek Pengamatan Terhadap Guru 

 Hal yang diamati oleh peneliti terhadap guru pada 

pelaksanaan pembelajaran sejarah dengan menggunakan model 

pembelajaran MEA Time Token pada siklus I adalah (1) 

Kemampuan mengembangkan potensi siswa, (2) Penguasaan 

materi, (3) Kejelasan dalam penyajian materi, (4) Ketepatan antara 

waktu dan materi pelajaran, (5) Kemampuan menjadi nara sumber, 

(6) Kemampuan menganalisis dan menyimpulkan, (7) 

Kemampuan berkomunikasi dengan siswa 

Di dalam tahap pelaksanaan, guru membagi kelompok dalam 

satu kelas menjadi 8 kelompok yang masing-masing kelompok 

beranggotakan 5 atau 6 siswa dengan menunjuk satu orang sebagai 
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ketua kelompok. Kemampuan guru dalam membentuk kelompok 

dalam pembelajaran sejarah dengan menggunakan model MEA 

Time Token pada siklus I sudah baik. Hal ini terlihat dari 

pembentukan kelompok yang didasarkan secara heterogen yaitu 

pemerataan kemampuan akademik siswa dan jenis kelamin siswa. 

Jadi, di dalam kelompok tidak hanya siswa yang pandai saja atau 

yang sejenis kelamin, melainkan pembagian kelompok secara 

merata. Sebelum masuk diskusi kelompok, guru memberikan 

apersepsi dan motivasi kepada siswa serta mengulang materi yang 

terdahulu secara ringkas. Hal ini dilakukan agar siswa lebih 

bersemangat dalam diskusi kelompok. 

Pada siklus I kemampuan guru dalam memberikan motivasi 

agar siswa aktif. Hal ini terlihat dari beberapa siswa yang kurang 

aktif baik dalam bertanya, menganalisis masalah, maupun 

mengemukakan pendapat. Di dalam membimbing diskusi dan 

presentasi kelompok kemampuan guru juga masih kurang. Siswa 

masih banyak yang kurang aktif dalam bekerja sama 

mendiskusikan materi dengan teman sekelompoknya. Setelah 

proses pembelajaran pada siklus I selesai, guru menganalisis dan 

menyimpulkan  materi yang telah didiskusikan oleh siswa. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 6 sebagai berikut. 
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Tabel 6. Peningkatan Aktivitas guru dalam pembelajaran 

% No Aktivitas guru dalam 
mengajar Prasiklus Siklus 

I 
1 Kemampuan mengembangkan 

potensi siswa 
40 60

2 Penguasaan materi 60 80
3 Kejelasan dalam penyajian 

materi 
60 60

4 Ketepatan antara waktu dan 
materi pelajaran 

80 80

5 Kemampuan menjadi nara 
sumber 

40 60

6 Kemampuan menganalisis dan 
menyimpulkan 

60 60

7 Kemampuan berkomunikasi 
dengan siswa 

20 60

 

Pada tabel 6. Kemampuan mengembangkan potensi siswa 

diperoleh, pada prasiklus sebesar 40% tergolong kategori 

kurangdan meningkat menjadi 60% pada siklus I dan tergolong 

kategori cukup, peningkatan penguasaan materi pada prasiklus 

sebesar 60% tergolong kategori cukup menjadi 80% pada siklus I 

tergolong kategori baik, hal ini karena guru sudah benar-benar 

mempersiapkan materinya, Kejelasan dalam penyajian materi 

mengalami peningkatan  dari 60% tergolong kategori cukup pada 

prasiklus menjadi 80% pada siklus I tergolong kategori baik, 

Ketepatan antara waktu dan materi pelajaran masih stabil yaitu 

sebesar 60% tergolong kategori cukup, Kemampuan menjadi nara 

sumber darri 40% tergolong kategori kurang meningkat menjadi 

60% tergolong kategori cukup, kemampuan guru dalam dalam 
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menganalisis dan menyimpulkan permasalahan mengalami 

kesetabilan yaitu sebesar 60% tergolong kategori cukup, 

Kemampuan guru berkomunikasi dengan siswa mengalami 

peningkatan dari 20% tergolong kategori sangat kurang menjadi 

60% yang tergolong kategori cukup. 

Diagram 2. Aktivitas guru dalam pembelajaran 
 

 
 Pada akhir pelaksanaan tindakan siklus I, guru memberikan 

tes kepada siswa untuk mengukur keberhasilan belajar. Adapun 

hasil tes pada siklus I diperoleh nilai tertinggi yaitu 85 sebanyak     

1 siswa dan nilai terendah 60 sebanyak 14 siswa. Adapun siswa 

yang tuntas belajar yaitu yang mendapatkan nilai 5,6≥  sebanyak 

26 siswa atau persentase ketuntasan klasikal yaitu 65 % dan siswa 

yang tidak tuntas belajar yaitu yang mendapat nilai dibawah 6,5 
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sebanyak 14 siswa atau 35 %.  Nilai rata-rata kelas adalah 67,62     

(data terlampir). 

Diagram 3. Ketuntasan Belajar Siswa 
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d. Refleksi 

 Pada siklus I ini terjadi perubahan aktivitas siswa dan hasil 

belajar tetapi perubahannya masih relatif kecil. Ketepatan dalam 

mengumpulkan tugas masih tergolong rendah yang berarti bahwa rasa 

tanggung jawab dan disiplin siswa masih perlu ditingkatkan pada 

tahap berikutnya. Keaktifan siswa dalam bertanya, keberanian dalam 

menjawab dan mengemukakan pendapat, menganalisis permasalahan, 

maupun kerjasama juga masih tergolong rendah. Upaya yang 

dilakukan pada tahap siklus II dengan memberi reward nilai agar 

siswa terpacu dalam peningkatan aktivitas belajar siswa dan 

melakukan variasi bentuk diskusi sehingga pada siklus II tercapai 

peningkatan sesuai dengan indikator keberhasilan penelitian dan target 

prestasi belajar sejarah pada siswa kelas XI IPA 1 tercapai.  
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 Upaya yang dilakukan pada intern guru yaitu dengan 

meningkatkan penguasaan materi dan meningkatkan kemampuan 

mengembangkan potensi siswa  dengan demikian guru dan siswa 

saling bekerja sama dalam pembelajaran 

Model MEA Time Token diharapkan dapat melatih tanggung 

jawab setiap individu, karena setiap individu diberi tanggung jawab 

untuk memecahkan masalah. Harapan lain akan tumbuh aktivitas 

belajar seperti keberanian mengemukakan pendapat, bertanya, 

menjawab, menganalisis permasalahan serta kerjasama dengan baik  

3. Siklus II 

 Pada siklus II  ditentukan  kembali langkah-langkah yang akan 

dilakukan dalam pembelajaran yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan 

pembelajaran, pengamatan, dan refleksi. 

a. Perencanaan 

  Pada tahap perencanaan, peneliti membuat kembali Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran, alat evaluasi yang akan digunakan untuk 

mengukur prestasi belajar siswa, lembar obsevasi untuk aktivitas 

siswa, lembar observasi untuk guru, mempersiapkan lembar wacana 

yang digunakan sebagai bahan diskusi dan lebih menekankan pada 

siswa untuk mencari sumber-sumber materi pembelajaran  

b. Pelaksanaan Pembelajaran 

  Langkah-langkah dalam pembelajaran pada siklus II terdapat pada 

tabel 7 sebagai berikut  
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Tabel 7. Penerapan model MEA Time Token 

No Langkah-langkah MEA Time Token Waktu 
1 Guru menjelaskan materi pembelajaran 10 menit
2 Guru memberikan lembar wacana kepada siswa 10 menit
3 Guru membentuk kelompok 5 menit
4 Guru memberikan kupon kosong yang sudah 

berisi waktu berbicara 10 menit kepada setiap 
kelompok untuk ditulis pertanyaan dibaliknya 

5 menit

5 Guru menukar kupon yang sudah berisi 
pertanyaan analisis dari masing-masing 
kelompok 

5 menit

6 Guru menunjuk 2 kolompok untuk 
mempresentasikan hasil pemecahan masalahnya 

20 menit

7 Guru mempersilakan setiap kelompok 
mengajukan pertanyaan, pendapat, tanggapan. 

15 menit

8 Guru dan siswa menganalisis dan 
menyimpulkan hasil pemecahan masalahnya 

5 menit

9 Siswa mengerjakan evaluasi 15 menit
 

Pada awal pembelajaran, guru mengingatkan siswa pada materi 

yang telah dipelajari sebelumnya. Selanjutnya, guru menjelaskan 

langkah-langkah yang akan dilakukan oleh siswa dalam masing-

masing kelompok. Guru menjelaskan secara singkat dan jelas tantang 

perkembangan ekonomi, demografi, dan kehidupan sosial budaya 

masyarakat Indonesia pada masa kolonial. Saat guru menjelaskan, 

siswa memperhatikan dan mencatat keterangan-keterangan guru yang 

mereka anggap penting. 

  Langkah selanjutnya, guru membagikan lembar wacana yang berisi 

materi perkembangan ekonomi, demografi, dan kehidupan sosial 

budaya masyarakat Indonesia pada masa kolonial. Materi tersebut 

disusun oleh guru sedemikian rupa dengan tulisan yang memakai front 

comic sans serta tulisan yang berwarna agar lebih menarik perhatian 
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siswa terhadap materi. Dengan demikian, siswa menjadi lebih paham 

karena penjelasan materi didukung oleh lembar wacana sebagai 

ilustrasi kejadian yang dapat meningkatkan pemahaman siswa 

terhadap materi. 

  Setelah guru memberikan penjelasan dan membagikan lembar 

wacana kepada setiap siswa, guru meminta siswa untuk membaca 

lembar wacana ”perkembangan ekonomi, demografi, dan kehidupan 

sosial budaya masyarakat Indonesia pada masa kolonial”. Pada siklus 

II ini siswa terlihat lebih fokus dalam mendalami rangkuman materi 

yang diberikan oleh guru.  

  Setelah guru selesai menjelaskan materi, guru mengajak siswa 

untuk memecahkan permasalahan yang sebelumnya telah dipersiapkan 

oleh guru. Langkah selanjutnya, guru membagi siswa dalam 

kelompok-kelompok yang terdiri atas 5 atau 6 siswa. Pada masing-

masing kelompok diberikan permasalahan yang harus mereka 

pecahkan. Setiap anggota kelompok memiliki tugas untuk 

memecahkan 1 permasalahan yang harus mereka diskusikan. Antusias 

siswa sangat tinggi yang diperlihatkan oleh masing-masing kelompok 

yang berusaha menunjukan kemampuan mereka untuk memecahkan 

permasalahan. 

  Hasil diskusi selanjutnya disampaikan dan didiskusikan bersama 

dengan anggota kelompok yang mendapatkan tugas pemecahan 

masalah yang berbeda untuk kemudian didapatkan analisis dan 
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kesimpulan kelompok dalam pemecahan permasalahan bersama 

tersebut. Keaktifan siswa dalam kegiatan ini terlihat sangat tinggi yang 

terlihat dalam kekritisan dan ketepatan mereka dalam memaknai dan 

memecahkan permasalahan. Selain itu, keaktifan juga terlihat dalam 

kekompakan yang dipicu oleh fanatisme kelompok yang kemudian 

mendorong siswa untuk lebih aktif dalam diskusi antarkelompok di 

kelas. Selanjutnya, guru memberikan evaluasi berupa soal pilihan 

ganda dengan tujuan untuk mengukur prestasi belajar siswa. 

Pemberian evaluasi ini juga digunakan sabagai tolok ukur 

keberhasilan pelaksanaan tindakan kelas melalui model MEA Time 

Token pada siwa kelas XI IPA 1 SMA Negeri 1 Maos Kabupaten 

Cilacap. 

c. Hasil Pengamatan 

1) Aspek Pengamatan Terhadap Siswa 

 Hasil pengamatan pada siklus II menunjukkan terjadinya 

peningkatan aktivitas belajar siswa yang tergolong tinggi. Lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel 8. 

Tabel 8 . Peningkatan Aktivitas Belajar Siswa pada Siklus II 
 

Siklus I Siklus II Aktivitas siswa dalam 
pembelajaran frek % frek % 

Ketepatan dalam 
mengumpulkan tugas 

20 50 25 63

Keaktifan siswa bertanya 25 63 30 75
Keberanian menjawab 
pertanyaan 

25 63 34 85

Kemampuan siswa 
menganalisis permasalahan  

28 70 35 88

Keberanian mengemukakan 30 75 36 90
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pendapat 
Kerjasama 20 50 38 95

 (Sumber : Data Penelitian 2009) 
 

 Hasil pengamatan diperoleh gambaran bahwa Ketepatan 

siswa dalam mengumpulkan tugas mengalami peningkatan dari 

50% pada siklus I menjadi 63% pada siklus II. Keaktifan siswa 

dalam bertanya meningkat dari 63% pada siklus I menjadi 75% 

pada siklus II. Model pembelajaran MEA Time Token terbukti 

memberikan konstribusi terhadap peningkatan keberanian siswa 

dalam menjawab pertanyaan dari 63% menjadi 85%.  Kemampuan 

menganalisis permasalahan juga mengalami peningkatan dari 70% 

menjadi 88%. Kemampuan mengemukakan pendapat mengalami 

peningkatan dari 75% menjadi 90% dan kemampuan bekerja sama 

mengalami peningkatan dari 50% menjadi 95%. Secara umum 

aktivitas belajar siswa pada siklus II tergolong kategori tinggi, 

seperti yang terlihat pada tabel 9. 

Tabel 9. Tingkat Aktivitas Belajar Siswa pada Siklus II 
 

Siklus I Siklus II Interval Kriteria 
frek % frek % 

81-100 Sangat tinggi 11 27,5 29 72,5 
61-80 Tinggi 10 25 10 25 
41-60 Cukup 12 30 1 2,5 
21-40 Rendah 5 12,5 0 0 
0-20 Sangat rendah 2 5 0 0 

Jumlah  40 100 40 100 
 (Sumber: Data penelitian 2009) 

 
Tabel 9 menunjukkan bahwa pada siklus II tidak terdapat 

siswa yang aktivitas belajarnya tergolong sangat rendah dan 
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rendah. Siswa yang tergolong kategori cukup mengalami 

penurunan dari 30% pada siklus I menjadi 2,5% pada siklus II.  

Prosentase siswa yang tergolong kategori tinggi pada siklus I dan 

siklus II besarnya sama yaitu 25%. Siswa yang tergolong kategori 

sangat tinggi mengalami kenaikan yang tinggi dari 27,5% pada 

siklus I menjadi 72,5% pada siklus II. Setelah diadakan 

pembelajaran model MEA Time Token terjadi peningkatan 

aktivitas belajar siswa. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya 

siswa yang tergolong kategori sangat rendah dan rendah 

sedangkan siswa yang tergolong kategori sangat tinggi mengalami 

kenaikan yang tinggi.  

Diagram 4. Rata-rata Aktivitas belajar dan Prestasi belajar Siswa 
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2) Aspek Pengamatan Terhadap Guru 

Pada pelaksanaan siklus II hal yang diamati oleh peneliti 

terhadap guru dalam pelaksanaan pembelajaran sejarah dengan 
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menggunakan model pembelajaran MEA Time Token masih sama 

dengan siklus I yaitu (1) Kemampuan mengembangkan potensi 

siswa, (2) Penguasaan materi, (3) Kejelasan dalam penyajian 

materi, (4) Ketepatan antara waktu dan materi pelajaran, (5) 

Kemampuan menjadi nara sumber, (6) Kemampuan menganalisis 

dan menyimpulkan, (7) Kemampuan berkomunikasi dengan siswa. 

Dalam tahap tindakan, guru membagi kelompok dalam satu 

kelas menjadi 8 kelompok yang masing-masing beranggotakan      

5 atau 6 siswa dengan menunjuk satu orang sebagai ketua 

kelompok. Kemampuan guru dalam membentuk kelompok dalam 

pembelajaran sejarah dengan menggunakan model pembelajaran 

MEA Time Token pada siklus II sudah baik. Hal ini terlihat dari 

pembentukan kelompok yang didasarkan secara heterogen yaitu 

pemerataan kemampuan akademik siswa dan jenis kelamin siswa. 

Sebelum masuk diskusi kelompok, guru memberikan apersepsi dan 

motivasi kepada siswa serta mengulang materi yang terdahulu 

secara ringkas. Hal ini dilakukan agar siswa lebih bersemangat 

dalam diskusi kelompok. 

Pada siklus II kemampuan guru lebih difokuskan dalam 

memberikan motivasi untuk aktif kepada siswa, memberikan 

bantuan kepada kelompok yang membutuhkan, dan membimbing 

jalannya diskusi kelompok serta presentasi kelompok sudah baik. 

Hal ini terlihat dari jumlah siswa yang aktif bertanya, baik kepada 

guru maupun kepada kelompok yang melakukan presentasi 
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mengalami peningkatan. Setelah proses pembelajaran sejarah 

dengan menggunakan model pembelajaran MEA Time Token pada 

siklus II selesai, guru menyimpulkan dan menganalisis materi yang 

telah didiskusikan oleh siswa secara bersama-sama. 

Tabel 10. Peningkatan Aktivitas guru dalam pembelajaran 

% . No Aktivitas guru dalam 
mengajar Siklus I Siklus II 

1 Kemampuan mengembangkan 
potensi siswa 

60 80

2 Penguasaan materi 80 80
3 Kejelasan dalam penyajian 

materi 
60 80

4 Ketepatan antara waktu dan 
materi pelajaran 

80 80

5 Kemampuan menjadi nara 
sumber 

60 60

6 Kemampuan menganalisis dan 
menyimpulkan 

60 80

7 Kemampuan berkomunikasi 
dengan siswa 

60 60

 

Pada tabel 10. Kemampuan mengembangkan potensi siswa 

diperoleh, pada siklus I sebesar 60% tergolong kategori cukup dan 

meningkat menjadi 80% pada siklus II dan tergolong kategori 

baik, peningkatan penguasaan materi stabil yaitu 80% tergolong 

kategori baik pada siklus I dan siklus II, Kejelasan dalam 

penyajian materi mengalami peningkatan  dari 60% tergolong 

kategori cukup pada siklus I menjadi 80% pada siklus II tergolong 

kategori baik, Ketepatan antara waktu dan materi pelajaran masih 

stabil yaitu sebesar 80% tergolong kategori baik, Kemampuan 

menjadi nara sumber stabil yaitu 60% tergolong kategori cukup 
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pada siklus I dan Siklus I,I kemampuan guru dalam dalam 

menganalisis dan menyimpulkan permasalahan mengalami 

peningkatan dari 60% tergolong kategori cukup menjadi 80% 

tergolong kategori baik, Kemampuan guru berkomunikasi dengan 

siswa mengalami kesetabilan yaitu sebesar 60% tergolong kategori 

cukup. 

Diagram 5. Aktivitas guru dalam pembelajaran 

 
Pada akhir pelaksanaan tindakan siklus II, guru memberikan 

tes kepada siswa untuk mengukur keberhasilan belajar. Tes yang 

diberikan oleh guru adalah bentuk tes pilihan ganda yang 

berjumlah sebanyak 20 soal. Tes ini bertujuan untuk mengukur 

keberhasilan belajar kepada masing-masing siswa selama siklus II 

berlangsung. Diharapkan hasil dari siklus II lebih meningkat dari 
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siklus I. Adapaun hasil tes pada siklus II diperoleh nilai teringgi 

yaitu 95 sebanyak 1 siswa dan nilai terendah 60 sebanyak 3 siswa. 

Siswa yang tuntas belajar yaitu yang mendapatkan nilai 5,6≥  

sebanyak 37 siswa atau persentase ketuntasan klasikal mencapai 93 

% dan siswa yang tidak tuntas belajar yaitu yang mendapat nilai 

dibawah 6,5 sebanyak 3 siswa atau 7 % serta nilai rata-rata kelas 

adalah 73,12 (Data terlampir).  

 Diagram 6. Ketuntasan Belajar Siswa 
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d. Refleksi (Refleting) 

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap keaktifan siswa dan 

kemampuan guru dalam pembelajaran sejarah menggunakan model 

pembelajaran MEA Time Token pada siklus II telah mengalami 

peningkatan yang berarti. Demikian juga nilai tes yang diperoleh 

siswa pada siklus II mengalami peningkatan. Pada siklus I nilai 

tertinggi 85 dan siklus II nilai tertinggi 95. Pada siklus I ketuntasan 

belajar kalsikal sebanyak 26 siswa atau 65% dan nilai rata-rata kelas 
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67,62. Pada siklus II ketuntasan belajar klasikal sebanyak 36 siswa 

atau 90 % dan nilai rata-rata kelas mencapai 73,12. 

Pada pelaksanaan siklus II, ketuntasan belajar siswa  dan nilai 

rata-rata kelas sudah mencapai indikator yang ditetapkan yaitu 5,6≥ . 

Oleh karena itu, peneliti tidak perlu melakukan siklus III. 

 

B. PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian pada siklus I dan siklus II dapat dikatakan 

bahwa dalam pembelajaran sejarah dengan menggunakan model pembelajaran 

MEA Time Token dapat meingkatkan keaktifan dan prestasi belajar siswa. Hal 

ini terlihat dari pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terhadap keaktifan 

siswa pada siklus II yang mengalami peningkatan dari siklus I. Ketuntasan 

belajar siswa dan nilai rata-rata kelas juga mengalami peningkatan. 

Hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terhadap aktivitas siswa 

dan guru pada siklus II dapat dipaparkan sebagai berikut keaktifan siswa 

mengalami peningkatan dari setiap siklus, hal ini dikarenakan guru 

memberitahukan kepada siswa manfaat dari pembelajaran sejarah dengan 

menggunakan model pembelajaran MEA Time Token, yaitu menumbuhkan 

sikap aktif dan menganalisis pemahaman terhadap permasalahan. Keaktifan 

siswa dalam menganalisis permasalahan di dalam kelompoknya mencapai 88 

% dan keaktifan siswa mengemukakan pendapat mencapai 90%. Siswa yang 

bertanya kepada kelompok presentasi sebanyak  63 % dan tingkat kerjasama 

meningkat menjadi 95% siswa.  
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Pada pelaksanaan siklus I menunjukan bahwa keaktifan siswa dalam 

bertanya, keberanian siswa menjawab pertanyaan, kemampuan siswa dalam 

menganalisis permasalahan, dan mengemukakan pendapat masih rendah. Hal 

ini disebabkan karena masih rendahnya kemampuan guru dalam memberikan 

motivasi untuk aktif kepada siswa atau kelompok. Hal ini telihat pada aktivitas 

guru sebagai berikut yaitu persiapan materi pembelajaran  hanya 55%, 

penguasaan materi 70%, persiapan media pembelajaran 50%, guru dalam 

merumuskan tujuan pembelajaran 60%, pengelolaan kelas dengan model 

MEA Time Token 70%, kemampuan guru dalam menganalisis  dan 

menyimpulkan permasalahan sebesar 85%, dan guru dalam memotivasi siswa 

belum mencapai 100% yakni hanya 75%. 

Berdasarkan hasil nilai tes yang diperoleh siswa dalam siklus I 

menunjukan nilai tertinggi 85 sebanyak 1 siswa dan nilai terendah 60 

sebanyak 14 siswa. Adapun ketuntasan belajar siswa secara klasikal hanya 

mencapai 65 % dan siswa yang tidak tuntas mencapai 14 siswa atau 35 % 

serta nilai rata-rata kelas hanya mencapai 67,62. Hal ini menunjukkan bahwa 

prestasi belajar siswa dalam pembelajaran sejarah dengan menggunakan 

model pembelajaran MEA Time Token pada siklus I sedikit memenuhi 

indikator yang telah ditetapkan dalam penelitian ini. Dari refleksi yang 

diperoleh pada siklus I, menunjukan bahwa belum tercapainya batas minimal 

ketuntasan belajar disebabkan oleh masih banyaknya siswa yang tidak 

membawa buku referensi dan kurang aktifnya siswa dalam berdiskusi 

kelompok. 
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Pada siklus II keaktifan siswa dan kemampuan guru dalam pembelajaran 

sejarah dengan menggunakan model pembelajaran MEA Time Token 

menunjukan peningkatan dibandingkan siklus I. Hal ini bisa terlihat dari siswa 

yang hadir yaitu sebanyak 40 siswa atau 100 %, ketepatan siswa dalam 

mengumpulkan tugas sebanyak 30 siswa atau 75%, siswa yang aktif bertanya 

sebanyak 30 siswa atau 75%, siswa yang berani menjawab pertanyaan 

sebanyak 34 siswa atau 85%, siswa yang mampu menganalisis permasalahan 

sebanyak 35 siswa atau 88 %, siswa yang berani mengemukakan pendapat 

sebanyak 36 siswa atau 90%, dan tingkat kerjasama meningkat menjadi 95%.  

Pada pelaksanaan siklus II menunjukan bahwa keaktifan siswa baik yang 

mengumpulkan tugas, bertanya, menjawab pertanyaan, menganalisis 

pemasalahan, keberanian mengemukakan pendapat, dan kerjasama kelompok 

mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh kemampuan guru dalam 

memberikan motivasi untuk aktif kepada siswa atau kelompok sudah baik. Hal 

ini terlihat pada aktivitas guru yang sudah meningkat tinggi, yaitu 

Kemampuan mengembangkan potensi siswa diperoleh, pada siklus I sebesar 

60% tergolong kategori cukup dan meningkat menjadi 80% pada siklus II dan 

tergolong kategori baik, peningkatan penguasaan materi stabil yaitu 80% 

tergolong kategori baik pada siklus I dan siklus II, Kejelasan dalam penyajian 

materi mengalami peningkatan  dari 60% tergolong kategori cukup pada siklus 

I menjadi 80% pada siklus II tergolong kategori baik, Ketepatan antara waktu 

dan materi pelajaran masih stabil yaitu sebesar 80% tergolong kategori baik, 

Kemampuan menjadi nara sumber stabil yaitu 60% tergolong kategori cukup 

pada siklus I dan Siklus I,I kemampuan guru dalam dalam menganalisis dan 
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menyimpulkan permasalahan mengalami peningkatan dari 60% tergolong 

kategori cukup menjadi 80% tergolong kategori baik, Kemampuan guru 

berkomunikasi dengan siswa mengalami kesetabilan yaitu sebesar 60% 

tergolong kategori cukup. 

Pada siklus II, hasil tes yang diperoleh siswa mengalami peningkatan. 

Nilai tertinggi mencapai 95 sebanyak 1 siswa dan nilai terendah 60 sebanyak 

4 siswa. Ketuntasan belajar siswa secara klasikal mencapai 36 siswa atau 90 

% dan yang tidak tuntas sebanyak 4 siswa atau 10%. Hal ini menunjukan 

prestasi belajar siswa pada siklus II sudah memenuhi indikator yang telah 

ditetapkan dalam penelitian ini karena nilai yang diperoleh sudah mencapai 

batas minimal ketuntasan yaitu 6,5. 

Model pembelajaran MEA Time Token merupakan langkah yang tepat 

untuk meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar siswa. Dengan  

menggunakan model pembelajaran MEA Time Token siswa terlibat langsung 

dalam proses pembelajaran dan siswa belajar bersama-sama dengan teman 

sekelompoknya yang mempunyai kemampuan berbeda-beda. Kegiatan saling 

membantu, bertukar pikiran, dan bekerja sama dalam kelompok belajar tidak 

akan membuat siswa menjadi bosan dalam belajar sejarah. Kegiatan ini juga 

akan meningkatkan keterampilan komunikasi sosial siswa serta prestasi 

belajar pun dapat tercapai maksimal. Model pembelajaran berbasis masalah 

merupakan suatu model pembelajaran yang membantu siswa dalam 

mengembangkan sikap dan pemahamannya sesuai kehidupan nyata di 

masyarakat sehingga dengan menganalisis masalah bersama-sama dalam 
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kelompok akan meningkatkan motivasi, produktivitas, dan perolehan prestasi 

belajar sejarah. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pada siklus I dan siklus II dapat dikatakan 

bahwa dalam pembelajaran sejarah dengan menggunakan model pembelajaran 

MEA Time Token dapat meingkatkan keaktifan dan prestasi belajar siswa dan 

keaktifan guru juga meningkat. Hal ini terlihat dari pengamatan yang 

dilakukan oleh peneliti terhadap keaktifan siswa pada siklus II yang 

mengalami peningkatan dari siklus I. Ketuntasan belajar siswa dan nilai rata-

rata kelas juga mengalami peningkatan. 

Pada siklus I nilai tertinggi mencapai 85 sebanyak 1 siswa dan nilai 

terendah 60 sebanyak 14 siswa, ketuntasan belajar klasikal sebanyak 26 siswa 

atau 65%, dan nilai rata-rata kelas mencapai 67,62. Pada siklus II  nilai 

tertinggi mencapai 95 sebanyak 1 siswa dan nilai terendah mencapai 60 

sebanyak 4 siswa, ketuntasan belajar klasikal mencapai 36 siswa atau 90 %, 

dan nilai rata-rata kelas mencapai 73,12. 

Keaktifan belajar siswa dalam pembelajaran sejarah dengan 

menggunakan model pembelajaran MEA Time Token mengalami peningkatan 

dari siklus I ke siklus II. Ketepatan siswa masuk kelas dari 98% mejadi 100%, 

ketepatan dalam mengumpulkan tugas dari 50% menjadi 63%, keaktifan siswa 

bertanya dari 63% menjadi 75%, keberanian siswa menjawab pertanyaan dari 

63% menjadi 85%, kemampuan siswa menganalisis permasalahan dari 70% 
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menjadi 88%, keberanian mengemukakan pendapat dari 70% menjadi 90%, 

dan tingkat kerjasama siswa dalam kelompok dari 50% menjadi 95%.  

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka diajukan saran 

sebagai berikut. 

1.  Guru Sejarah harus lebih kreatif menggunakan model pembelajaran yang 

melibatkan peran aktif siswa, sehingga suasana kelas lebih menyenangkan 

dan siswa tidak merasa bosan dengan mata pelajaran Sejarah. 

2. Guru dapat menggunakan model pembelajaran MEA Time Token sebagai 

solusi untuk meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran 

Sejarah karena model pembelajaran ini melibatkan siswa untuk aktif 

dalam pembelajaran, sehingga siswa merasa senang dan prestasi 

belajarpun dapat meningkat. 

3. Guru perlu memberikan reward berupa bonus nilai bagi siswa yang aktif 

dalam pembelajaran. 
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