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RINGKASAN SKRIPSI 

 

Skripsi ini berjudul: Pengaruh Strategi Pembelajaran Time Token  

Terhadap Hasil Belajar Pada Pembelajaran Sejarah di Kelas X SMA Negeri 4 

Singkawang. Rumusan penelitian dalam penelitian adalah “1). Bagaimanakah 

hasil belajar siswa sebelum diterapkan strategi pembelajaran time token pada mata 

pelajaran sejarah di kelas X SMA Negeri 4 Singkawang ?; 2). Bagaimanakah hasil 

belajar siswa setelah diterapkan strategi pembelajaran time token pada mata 

pelajaran sejarah di kelas X SMA Negeri 4 Singkawang?; 3). Seberapa besar 

pengaruh menggunakan strategi pembelajaran time token terhadap hasil belajar 

dan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran sejarah di kelas X SMA Negeri 4 

Singkawang ? 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Quasi eksperimen. Tempat 

yang akan dijadikan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah sekolah yaitu 

SMA Negeri 4 Singkawang. Strategi pembelajaran yang digunakan adalah strategi 

pembelajaran Time Token dengan materi masuk dan berkembangnya kebudayaan 

Hindu Budha di Indonesia. Teknik pengumpul data yang digunakan adalah teknik 

observasi, teknik dokumentasi, dan teknik pengukuran. Sedangkan alat 

pengumpul datanya berupa panduan observasi, dokumentasi, dan test hasil belajar. 

Berdasarkan hasil perhitungan uji rerata hasil belajar siswa sebelum 

diterapkan strategi pembelajaran Time Token pada pembelajaran sejarah di kelas 

X SMA Negeri 4 Singkawang didapat hasil rereta berjumlah 65 yang masuk 

dalam kategori cukup. Sedangkan hasil belajar siswa sesudah diterapkan strategi 

pembelajaran Time Token pada pembelajaran sejarah di kelas X SMA Negeri 4 

Singkawang didapat hasil rerata berjumlah 85,19 yang masuk dalam kategori 

sangat baik. Berdasarkan hasil perhitungan uji t yang dibantu oleh perhitungan 

SPSS version 16 untuk mengetahui pengaruh yang dihasilkan dari penerapan 

strategi pembelajaran Time Token pada mata pelajaran sejarah di kelas X SMA 

Negeri 4 Singkawang didapat hasil nilai sig 0,000 < 0,05. Maka dapat dinyatakan 

bahwa terdapat perbedaan signifikan pada nilai posttest antara kelas X A dan X C. 

Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan strategi 

pembelajaran Time Token mampu memberikan pengaruh yang baik dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

 

 

 

 

 




