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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

      Kualitas kehidupan bangsa sangat ditentukan oleh faktor pendidikan. 

Sehingga pendidikan berperan penting dalam kehidupan bangsa. Oleh karena 

itu, pembaharuan pendidikan nasional harus selalu dilakukan yang diharapkan 

menaikkan harkat dan martabat kehidupan bangsa. Upaya meningkatkan 

pendidikan perlu dilakukan secara menyeluruh meliputi aspek pengetahuan, 

keterampilan, sikap dan nilai-nilai.  

      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. 

      Kurikulum 2013 merupakan serentetan rangkaian penyempurnaan terhadap 

kurikulum yang telah dirintis tahun 2004 yang berbasis kompetensi lalu 

diteruskan dengan kurikulum 2006 (KTSP) (Kurinasih dan Berlin Sani, 2014: 

7). Menurut Mohammad Nuh dalam Muzamiroh (2013: 111) sebagai menteri 
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pendidikan menegaskan bahwa “kurikulum 2013 dirancang sebagai upaya 

mempersiapkan generasi Indonesia 2045 yaitu tepatnya 100 tahun Indonesia 

merdeka, sekaligus memanfaatkan populasi usia produktif yang jumlahnya 

sangat melimpah agar menjadi bonus demografi dan tidak menjadi bencana 

demografi.” Oleh sebab itu, kurikulum 2013 harus dilaksanakan semaksimal 

mungkin. Tentu dengan faktor pendukung yang ada, salah satunya adalah 

kompetensi yang dimiliki oleh guru untuk menciptakan pembelajaran yang 

aktif dan menyenangkan. 

      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 pencapaian hasil belajar siswa yang diinginkan dalam proses 

pembelajaran. Menurut peneliti kedua strategi pembelajaran ini memiliki 

persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu sama-sama memotivasi siswa 

untuk aktif bertanya dan menuntut siswa mempelajari materi terlebih dahulu 

sebelum memulai pembelajaran. Perbedaannya yaitu strategi Time Token 

memotivasi siswa untuk aktif bertanya tetapi dibatasi oleh waktu dan 

menggunakan kupon,  sedangkan strategi Learning Start with a Question 

(LSQ) hanya memotivasi siswa untuk aktif bertanya tetapi tidak dibatasi oleh 

waktu dan tidak menggunakan kupon. Sehingga kedua strategi tersebut dirasa 

bisa membuat siswa menjadi aktif, selain itu pembelajaran juga akan menjadi 

menarik. 
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      Berdasarkan hasil observasi pada saat pembelajaran, peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa proses pembelajaran di SDIT Muhammadiyah Al-

Kautsar belum terlihat interaktif. Guru lebih mendominasi pembelajaran dan 

menggunakan metode konvensional, sedangkan siswa hanya sebagai penerima 

pembelajaran tanpa ada timbal balik serta strategi yang digunakan guru kurang 

bervariasi. Selain itu masih ada siswa yang tidak memperhatikan, pasif dan 

kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Sehingga tujuan 

pembelajaran tidak tercapai secara maksimal.  

      Berpedoman 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. Identifikasi Masalah 

      Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi 

masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Guru masih mendominasi proses pembelajaran dan menggunakan 

pembelajaran konvensional menyebabkan siswa kurang aktif. 

2. Strategi pembelajaran yang digunakan guru kurang bervariasi, sehingga 

dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. 

3. Dalam proses pembelajaran masih ada siswa yang tidak memperhatikan, 

pasif dan kurang bersemangat. 

 

C. Pembatasan Masalah 

      Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah maka peneliti perlu 

membatasi masalah. Pembatasan dalam penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini hanya dilaksanakan dalam mata pelajaran Tematik kelas IV 

Tema 5 Subtema 1 Pembelajaran 4. 
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2. Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi Time Token 

dan Learning Start with a Question (LSQ). 

3. Hasil penelitian ini dibatasi pada siswa kelas IV SDIT Muhammadiyah Al-

Kautsar Kartasura Tahun Ajaran 2014/ 2015. 

4. Perbedaan hasil belajar yang diteliti terbatas pada hasil belajar Tematik 

Tema 5 Subtema 1 Pembelajaran 4 pada siswa kelas IV SDIT 

Muhammadiyah Al-Kautsar Kartasura Tahun Ajaran 2014/ 2015. 

 

D. Perumusan Masalah 

      Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang akan diteliti dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah ada perbedaan penerapan strategi pembelajaran Time Token dengan 

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

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

2. Manakah yang lebih baik hasil belajar melalui strategi pembelajaran Time 

Token dengan Learning Start with a Question (LSQ) pada siswa kelas IV 

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

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk menunjukkan : 

1. 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 Ajaran 2014/ 2015. 

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 Tahun Ajaran 2014/2015. 

 

F. Manfaat Penelitian 

      Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat dalam dunia 

pendidikan. Adapun manfaat yang diharapkan, adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 
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Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah : 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan 

wawasan ilmu pengetahuan serta mendukung teori-teori mengenai Time 

Token dan Learning Start with a Question (LSQ) dalam kaitannya 

dengan hasil belajar. 

b. Meningkatkan mutu pendidikan dalam pembelajaran, khususnya dalam 

upaya peningkatan hasil belajar Tematik siswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

1) Untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. 

2) Menghargai pendapat orang lain melalui aktivitas tanya jawab. 

3) Mempermudah siswa untuk menyerap materi yang diberikan. 

b. Bagi Guru 

1) Memberi masukan kepada guru dalam memilih strategi 

pembelajaran yang efektif dan efisien dalam kegiatan belajar 

mengajar. 

2) Dapat dimanfaat guru untuk evaluasi terhadap pelaksanaan 

pembelajaran Tematik yang dilaksanakan. 

c. Bagi Sekolah 

1) Sebagai bahan kajian bersama agar dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran dan kualitas sekolah. 

2) Sebagai referensi dalam mengembangkan strategi pembelajaran di 

SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar Kartasura. 

d. Bagi Peneliti 

1) Memberikan gambaran dalam pembelajaran Tematik sebagai usaha 

dalam meningkatkan hasil belajar siswa dan strategi pembelajaran 

yang efektif dan efisien untuk diterapkan dalam pembelajaran. 

2) Sebagai bahan referensi apabila mengadakan penelitian lanjut yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

3) Sebagai modal peneliti dalam mempersiapkan diri untuk menjadi 

guru yang baik dimasa mendatang. 


