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ABSTRAK 

STUDI KOMPARASI ANTARA STRATEGI TIME TOKEN DENGAN 

STRATEGI LEARNING START WITH A QUESTION (LSQ)  

TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA KELAS IV SDIT 

 MUHAMMADIYAH AL-KAUTSAR KARTASURA  

TAHUN AJARAN 2014/ 2015 

Oleh: 

Dewi Kartikaningrum, A510110162, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, 2015 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan: (1) perbedaan hasil belajar 

antara penerapan strategi Time Token dan Learning Start with a Question (LSQ) 

pada siswa kelas IV SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar Kartasura, (2) strategi 

mana yang lebih baik hasil belajarnya antara strategi pembelajaran Time Token 

dengan Learning Start With A Question (LSQ) pada siswa kelas IV SDIT 

Muhammadiyah Al-Kautsar Kartasura. Penelitian ini merupakan penelitian 

eksperimen. Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas IV SDIT 

Muhammadiyah Al-Kautsar Kartasura tahun ajaran 2014/ 2015. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah teknik tes, dokumentasi dan observasi. 

Teknik analisis yang digunakan adalah uji t yang didahului dengan uji prasyarat 

analisis yaitu uji keseimbangan dan uji normalitas. Berdasarkan hasil analisis data 

dengan taraf signifikansi 5% di peroleh                  yaitu 1,176   2,056 

dengan nilai rata-rata hasil belajar tematik kelas IVB tidak lebih baik 

dibandingkan kelas IVC, yaitu 81,93   79,14 dengan selisih yang tidak signifikan 

yaitu 2,79. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) tidak 

terdapat perbedaan hasil belajar antara penerapan strategi Time Token dan 

Learning Start with a Question (LSQ) pada siswa kelas IV SDIT Muhammadiyah 

Al-Kautsar Kartasura, (2) hasil belajar siswa kelas IV SDIT Muhammadiyah Al-

Kautsar melalui strategi  pembelajaran Time Token tidak lebih baik daripada 

melalui  strategi pembelajaran Learning Start with a Question (LSQ). 

 

Kata Kunci: strategi Time Token, strategi Learning Start with a Question 

(LSQ),hasil belajar 

 

 

 

 

 



A. Pendahuluan 

Pendidikan di Indonesia memang mengalami situasi yang terus 

berkembang. Hal ini dapat kita lihat melalui perkembangan kurikulum yang 

berlaku di Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga saat ini. Dimulai dari 

kurikulum tahun 1968 kemudian menjadi kurikulum 1975 atau kurikulum 1984 

menjadi 1994, Kurikulum Berbasis Kompetensi 2004 menjadi Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 dan sekarang berubah lagi menjadi 

Kurikulum 2013. 

Perubahan-perubahan yang dilakukan ini tidak lain demi keberhasilan 

pendidikan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan 

Nasional No. 20 tahun 2003 yang didalamnya menyatakan pendidikan adalah 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. Untuk mencapai tujuan pendidikan yang sesuai, 

peran guru dan manusia dewasa untuk membina anak didik yang ada 

disekitarnya dengan baik.   

Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang menggunakan tema 

dalam mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan 

pengalaman bermakna kepada siswa. (Surtikanti dan Joko Santoso, 2008: 88). 

Pembelajaran merupakan proses ilmiah. Karena itu kurikulum 2013 

mengamanatkan esensi pendekatan saintifik atau ilmiah dalam pembelajaran. 

Salah satu hal pokok dalam kurikulum 2013 adalah menekankan 

pembelajaran siswa aktif (Kurinasih dan Berlin Sani, 2014: 14). Peran guru 

menciptakan keaktifan siswa sangat penting dalam pembelajaran  kurikulum 

2013. Penerapan strategi pembelajaran yang tepat merupakan salah satu hal yang 

harus dilakukan. Strategi pembelajaran merupakan suatu cara yang digunakan 

dalam pengajaran untuk mempermudah penyampaian materi.  

Seiring dengan perkembangan didalam dunia pendidikan, terciptalah 

bermacam-macam metode dan strategi pembelajaran yang inovatif dalam 



pembelajaran. Salah satu strategi yang dapat digunakan dalam pembelajaran 

Tematik adalah Strategi pembelajaran Time Token dan Learning Start with a 

Question (LSQ) dimana strategi ini merupakan salah satu solusi yang dapat 

digunakan untuk hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran. 

Time Token adalah salah satu dari model pembelajaran yang menggunakan 

kartu. Pada dasarnya Time Token merupakan model pembelajaran dimana ciri 

khasnya adalah setiap siswa diberi kupon bicara. Apabila siswa telah 

menghabiskan kuponnya, siswa itu tidak dapat berbicara lagi. Sudah barang 

tentu, ini menghendaki agar siswa yang masih memegang kupon untuk ikut 

berbicara dalam diskusi (Riyanto, 2012: 277) 

Sementara, Strategi Learning Start with a Question (LSQ) adalah suatu 

strategi pembelajaran aktif dalam bertanya. Agar siswa aktif dalam bertanya, 

maka siswa diminta untuk mempelajari materi yang akan dipelajari, yaitu 

dengan membaca terlebih dahulu. Dengan membaca siswa memiliki gambaran 

tentang materi yang akan dipelajari, sehingga apabila dalam membaca atau 

membahas materi tersebut terjadi kesalahan konsep akan terlihat dan dapat 

dibahas serta dibenarkan secara bersama-sama di dalam  kelas (Zaini dkk, 

2008:43) 

Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan perbedaan hasil belajar 

dengan strategi pembelajaran Time Token dan Learning Start with a Question 

(LSQ) pada siswa kelas IV SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar Kartasura tahun 

pelajaran 2014/ 2015. Selanjutnya, dapat menunjukkan strategi mana yang lebih 

baik hasil belajarnya antara strategi pembelajaran Time Token dengan Learning 

Start with a Question (LSQ) pada siswa kelas IV SDIT Muhammadiyah Al-

Kautsar Kartasura Tahun Ajaran 2014/2015.       

Berdasarkan uraian di atas, untuk mengetahui apakah ada perbedaan 

pencapaian hasil belajar siswa pada mata pelajaran Tematik, peneliti tertarik 

untuk mengadakan penelitian dengan judul: “Studi Komparasi Antara Strategi 

Time Token dengan Strategi Learning Start with a Question (LSQ) Terhadap 

Hasil Belajar Siswa Kelas IV SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar Kartasura 

Tahun Ajaran 2014/ 2015”. 



B. Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen kuantitatif. Penelitian ini 

dilaksanakan di SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar Kartasura, yang terletak di Jl. 

Cendana II Gumpang RT. 03/III, Gumpang, Kartasura, Sukoharjo. Waktu 

penelitian ini adalah semester 2 tahun ajaran 2014/ 2015. Populasi dalan 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar 

Kartasura Tahun Ajaran 2014/ 2015. Sampel dalam penelitian ini adalah kelas 

IVB Kelas IVC. Sedangkan kelas IVA untuk uji coba (try out). 

Ada dua variabel dalam penelitian ini, yaitu variabel bebas dan variabel 

terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah strategi Time Token pada 

kelas IVB dan strategi Learning Start with a Question (LSQ) pada kelas IVC. 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar tematik. 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode tes, metode 

dokumentasi dan metode observasi. Penelitian ini bertujuan untuk 

mennunjukkan perbedaan hasil belajar tematik siswa. Untuk itu, setelah 

dilakukan perlakuan penerapan strategi Time Token dan Learning Start with a 

Question (LSQ), siswa diberikan tes hasil belajar untuk mengukur penguasaan 

siswa dalam menguasai target materi yang telah diberikan. Butir soal tes hasil 

belajar yang diberikan kepada siswa kelas eksperimen terlebih dahulu dilakukan 

uji validitas dan uji reliabilitas melalui try out (uji coba). Uji tersebut dilakukan 

untuk mendapatkan instrumen yang baik. Dokumentasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah untuk memperoleh data-data seperti daftar nilai ulangan 

tematik, daftar siswa kelas IV, foto ketika pembelajaran, serta profil sekolah. 

Sedangkan observasi digunakan untuk mengetahui secara langsung proses 

pembelajaran tematik sehingga dapat menentukan masalah dan alternatif 

pemecahannya dari observasi yang telah dilakukan. 

Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis yang 

diajukan adalah uji T. Sebelum dilakukan uji hipotesis menggunakan rumus t-tes, 

dilakukan uji prasyarat analisis. Uji prasayarat analisis yang dilakukan adalah uji 

normalitas dengan metode Liliefors dan uji keseimbangan dengan uji F untuk 

mengetahui keseimbangan kemampuan awal dari dua kelas eksperimen. 



C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Sebelum sampel diberi perlakuan, terlebih dahulu dilakukan uji 

keseimbangan untuk mengetahui apakah sebelum perlakuan kedua kelas 

eksperimen memiliki kemampuan awal yang sama atau tidak. Nilai uji 

keseimbangan diperoleh dari nilai rata-rata ulangan harian mata pelajaran 

tematik. Hasil analisis dan uji keseimbangan dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 1 Rangkuman Uji Keseimbangan 

Kelas n Mean                   Keterangan 

IVB 28 80,78 19,286 
1,25 1,84 Seimbang 

IVC 28 81,00 15,407 

 

Dari tabel diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kedua kelas 

tersebut memiliki rata-rata seimbang yaitu 80,78 dan 81,00. Sehingga 

berdasarkan uji F diperoleh nilai                , yaitu 1,25   1,84. Selanjutnya 

dapat disimpulkan kelas IVB dan IVC memiliki kemampuan seimbang sebelum 

diberi perlakuan dengan menerapkan strategi Time Token dan strategi Learning 

Start with a Question (LSQ). 

Setelah kelas eksperimen 1 (IVB) diberi perlakuan dengan strategi Time 

Token diperoleh nilai hasil belajar tematiktertinggi  adalah  96 dan nilai 

terendahnya 60. Nilai rata-rata di kelas tersebut sebesar 81,93 dengan standar 

deviasi 9,77. Hasil pengelompokan interval yang dilakukan terhadap data hasil 

belajar tematik siswa kelas IVB ditunjukkan pada sebagai berikut. 

Tabel 2 Pengelompokan Data Hasil Belajar Tematik Kelas IVB 

No Kelas Interval                           
1 60 – 65 62,5 3 3 10,71 % 

2 66 – 71 68,5 0 3 0 % 

3 72 – 77 74,5 5 8 17,86 % 

4 78 – 83 80,5 5 13 17,86 % 

5 84 – 89 86,5 8 21 28,57 % 

6 90 – 96  92,5 7 28 25 % 

Jumlah 28  100% 

       

      Sedangkan di kelas eksperimen 2 (IVC) yang menerapkan strategi 

Learning Start with a Question (LSQ), diperoleh nilai hasil belajar tematik 

tertinggi di kelas IVB adalah 96 dan nilai terendahnya 64. Nilai rata-rata di 



kelas tersebut sebesar 79,14 dengan standar deviasi 7,87. Hasil 

pengelompokan interval yang dilakukan terhadap data hasil belajar tematik 

siswa kelas IVC ditunjukkan pada tabel sebagai berikut. 

Tabel 3 Pengelompokan Data Hasil Belajar Tematik Kelas IVC 

No Kelas Interval                           
1 64 – 68 66,5 2 2 7,14 % 

2 69 – 73 71,5 5 7 17,86 % 

3 74 – 78 76,5 6 13 21,43 % 

4 79 – 83 81,5 7 20 25 % 

5 84 – 89 86,5 5 25 17,86 % 

6 90 – 96 92,5 3 28 10,71 % 

Jumlah 28  100 % 

 

Sebelum dilakukan analisis data, terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat 

analisis. Dalam penelitian ini, uji prasyarat analisis yang dilakukan adalah uji 

normalitas. Uji normalitas dilakukan dengan bantuan software SPSS 16.0 

menggunakan uji Liliefors. Hasil uji normalitas adalah sebagai berikut. 

Tabel 4 Uji Normalitas Hasil Belajar Tematik  antar Strategi 

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Hasil Belajar Strategi Time 
Token 

.136 28 .200
*
 .946 28 .153 

Hasil Belajar Strategi 
Learning Start With A 
Question 

.171 28 .035
*
 .957 28 .294 

a. Lilliefors Significance Correction 
 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi yang diperoleh 

dari Uji Shapiro-Wilk strategi Time Token adalah 0,153 sedangkan strategi 

Learning Start with a Question adalah 0,294. Kedua kelas menunjukkan 

signifikansi yang lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data 

dari kedua kelas berdistribusi normal. 

Analisis data berupa pengujian hipotesis pertama menggunakan uji 

independet sample t-test dengan bantuan software SPSS 16.0. Hasilnya adalah 

sebagai berikut. 

 

 



Tabel 5 Hasil Independent Sample T-Test 

Independent Samples Test 

 

Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig.  

(2-

taile

d) 

Mean  

Diffe

rence 

Std. 

Error 

Diffe

rence 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Hasil Belajar Equal variances 

assumed 

1.497 .227 1.176 54 .245 2.786 2.368 -1.962 7.533 

Equal variances 

not assumed 
  

1.176 51.728 .245 2.786 2.368 -1.967 7.538 

 

Berdasarkan pengujian hipotesis di atas, pada baris equel variances 

assumed diperoleh         = 1,176. Pada taraf signifikansi 5% dan df = 54 

diperoleh nilai        = 2,056 yang berarti                  yaitu 1,176   2,056, 

dengan demikian dapat disimpulkan bahwa    diterima. Hal ini menunjukkan 

bahwa tidak terdapat perbedaan antara penerapan strategi Time Token dan 

Learning Start with a Question (LSQ) terhadap hasil belajar siswa kelas IV 

SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar Kartasura Tahun Ajaran 2014/ 2015. 

Selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis kedua untuk mengetahui 

strategi manakah yang dapat memberikan hasil belajar yang lebih baik pada 

siswa kelas IV SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar Kartasura Tahun Ajaran 2014/ 

2015. Pengujian dilakukan dengan membandingkan rata-rata nilai hasil belajar 

tematik kedua kelas sebagai berikut. 

Tabel 6 Group Statistic 

Group Statistics 

 

Strategi N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Hasil Belajar Time Token 28 81.93 9.745 1.842 

Learning Start With A 

Question 

28 79.14 7.877 1.489 

       



Dari nilai rata-rata hasil belajar dapat dilihat bahwa rata-rata yang 

menerapkan strategi pembelajaran Time Token lebih tinggi daripada rata-rata 

yang menerapkan strategi pembelajaran Learning Start with a Question (LSQ), 

yaitu 81,93   79,14. Namun perbedaannya tidak signifikan., sehingga     

diterima dan     ditolak yang berarti bahwa hasil belajar siswa kelas IV SDIT 

Muhammadiyah Al-Kautsar Kartasura Tahun Ajaran 2014/ 2015 melalui strategi  

pembelajaran Time Token tidak lebih baik daripada melalui  strategi 

pembelajaran Learning Start with a Question (LSQ). 

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, diketahui bahwa tidak ada 

perbedaan hasil belajar yang signifikan antara penerapan strategi  Time Token 

dan strategi Learning Start with a Question (LSQ) yang disebabkan oleh 

karakteristik dari kedua strategi tersebut hampir sama. Learning Start with a 

Question (LSQ) merupakan strategi yang termasuk dalam model pembelajaran 

kooperatif. Model pembelajaran ini menekankan pada sikap siswa untuk aktif 

dalam pembelajaran baik bertanya atau menjawab pertanyaan. Selain itu,  

penerapan strategi  Time Token dan strategi Learning Start with a Question 

(LSQ) sama-sama menuntut siswa untuk membiasakan diri membaca materi 

sebelum memulai pembelajaran.  

      Berdasarkan nilai rata-rata hasil belajar tematik diperoleh nilai rata-rata kelas 

yang menerapkan strategi Time Token lebih tinggi daripada kelas yang 

menerapkan strategi Learning Start with a Question (LSQ). Nilai rata-rata 

eksperimen 1 adalah 81,93 sedangkan nilai rata-rata eksperimen 2 adalah 79,14. 

Meskipun demikian, selisih antara kedua kelas tersebut tidak signifikan yaitu 

2,79.  Dengan demikian   diterima dan    ditolak yang berarti bahwa hasil 

belajar siswa kelas IV SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar melalui strategi  

pembelajaran Time Token lebih baik daripada melalui  strategi pembelajaran 

Learning Start with a Question (LSQ). 

 

 

 

 



D. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data yang dilakukan dengan menggunakan bantuan 

software SPSS 16.0 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan penerapan antara 

strategi  Time Token dengan strategi Learning Start with a Question (LSQ) 

terhadap hasil belajar siswa kelas IV SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar 

Tahun Ajaran 2014/ 2015. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji independent 

sample t-test yang memperoleh nilai                  yaitu 1,176   2.056. 

2. Strategi  pembelajaran Time Token lebih baik daripada strategi 

pembelajaran Learning Start with a Question (LSQ) terhadap hasil belajar 

siswa kelas IV SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar Tahun Ajaran 2014/ 

2015. Hal ini dilihat dari rata-rata hasil belajar tematik kelas IVB yang 

menerapkan strategi Time Token adalah 81,93 sedangkan kelas IVC yang 

menerapkan strategi Learning Start with a Question (LSQ) adalah 79,14. 
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