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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

2.1 Pendidikan Kewarganegaraan 

2.1.1 Hakekat Pendidikan Kewarganegaraan 

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang 

dapat membentuk diri yang beragam dari segi agama, sosio-kultural, bahasa, usia, 

untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil dan berkarakter yang dilandasi 

oleh UUD 1945 (Puskur: 2007). Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata 

pelajaran yang secara umum bertujuan untuk mengembangkan potensi individu 

warga negara Indonesia, sehingga memiliki wawasan, sikap, dan keterampilan 

kewarganegaraan yang memadai dan memungkinkan untuk berpartisipasi secara 

cerdas dan bertanggung jawab dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara. 

 

2.1.2 Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SD 

Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan mengembangkan potensi individu 

warga negara dengan baik. Dengan demikian seorang guru Pendidikan 

Kewarganegaraan haruslah menjadi guru yang berkualitas dan profesional, apabila 

guru tidak menunjukkan kualitas kinerjanya, maka tujuan Pendidikan 

Kewarganegaraan itu sendiri tidak akan tercapai dengan optimal. Secara garis 

besar mata pelajaran Kewarganegaraan memiliki 3 dimensi yaitu: 

1. Dimensi Pengetahuan Kewarganegaraan (Civics Knowledge) yang mencakup 

bidang politik, hukum dan moral, 

2. Dimensi Keterampilan Kewarganegaraan (Civics Skills) meliputi keterampilan 

partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, 

3. Dimensi Nilai-nilai Kewarganegaraan (Civics Values) mencakup antara lain 

percaya diri, penguasaan atas nilai religius, norma dan moral luhur (Puskur: 

2007) 

Dari uraian di atas, dapat kita ketahui bahwa pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan di SD para siswa dapat dibekali dengan pendidikan moral. 
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Menurut Lickona ( dalam Nada: 2013) pendidikan moral di sini merupakan watak 

atau karakter seseorang yang dibentuk melalui tiga aspek, yaitu konsep moral 

(moral knowing), sikap moral (moral feeling), dan perilaku moral (moral 

behavior). 

Konsep moral mencakup tentang kesadaran, pengetahuan, penalaran, 

pengambilan keputusan, dan pengetahuan diri. Sikap moral mencakup tentang 

kata hati, rasa percaya diri, empati, cinta kebaikan, pengendalian diri, serta 

kerendahan hati. Sedangkan dalam perilaku moral terdapat kemampuan, kemauan, 

dan kebiasaan. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran pendidikan 

kewarganegaraan di SD ini diharapkan siswa mempunyai karakter atau watak 

yang dapat mencerminkan tingkah laku yang rendah hati, percaya diri,  selalu 

berbuat kebaikan, mempunyai kemauan untuk selalu bersikap empati, mampu 

memberi keputusan, dan bertindak atas dasar nilai-nilai yang etis. Dari situlah 

siswa mampu untuk melanjutkan kehidupannya dalam mengahdapi era globalisasi 

yang serba modern ini. 

 

2.1.3 Tujuan dan Manfaat Pendidikan Kewarganegaraan 

Sesuai dengan (Puskur: 2007) yang menyatakan bahwa tujuan Pendidikan 

Kewarganegaraan untuk setiap jenjang pendidikan yaitu mengembangkan 

kecerdasan warga negara yang diwujudkan melalui pemahaman, keterampilan 

sosial dan intelektual, serta berprestasi dalam memecahkan masalah di 

lingkungannya. 

Untuk mencapai tujuan Pendidikan Kewarganegaraan tersebut, maka guru 

berupaya membenahi kualitas pembelajaran melalui kelas yang dikelolanya. 

Upaya ini bisa dicapai jika para siswa mau belajar. Dalam belajar inilah guru 

berusaha mengarahkan dan membentuk sikap serta perilaku siswa sebagai mana 

yang dikehendaki dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan  bahwa dalam mata pelajaran 

Kewarganegaraan seorang siswa bukan saja menerima pelajaran berupa 

pengetahuan, tetapi pada diri siswa tetap harus mengembangkan sikapnya dengan 
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baik, serta keterampilan dan nilai-nilai sesuai dengan norma yang berlaku di 

masyarakat, bangsa, dan negara.  

 

2.2 Metode Time Token  

Model pembelajaran kooperatif tipe time token merupakan pembelajaran 

alternatif yang mengajarkan keterampilan sosial, yang mempunyai tujuan untuk 

menghindari siswa yang selalu mendominasi pembicaraan atau siswa yang hanya 

diam sama sekali dengan kurun waktu yang telah ditentukan Arends (dalam 

Esterina: 2011). Siswa selama proses belajar mengajar dituntut untuk tetap aktif. 

Misalnya para siswa seharusnya bertanya apabila mereka belum paham mengenai 

materi yang telah diajarkan, menjawab pertanyaan dari guru, berdiskusi dengan 

teman kelompok, mengajukan pendapat masing-masing para siswa. Time token 

menghendaki siswa untuk saling bekerjasama dalam sebuah kelompok dalam 

suatu pelajaran untuk memahami pelajaran yang diajarkan selama proses 

pembelajaran yang berlangsung.  

Dalam penelitian ini keterampilan sosial yang menunjukkan keaktifan 

terdapat dalam keterampilan tingkat menengah yang meliputi siswa menunjukkan 

penghargaan dan simpati antar sesama, mengungkapkan ketidaksetujuan dengan 

cara dapat diterima, mendengarkan dengan arif, bertanya, membuat ringkasan, 

menafsirkan, mengorganisir, dan mengurangi ketegangan. Akan tetapi dalam 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, keterampilan sosial yang 

menunjukkan sebuah keaktifan para siswa adalah sikap simpati antar sesama, 

mendengarkan dengan arif dan bertanya. 

Model pembelajaran kooperatif tipe time token merupakan salah satu 

contoh kecil dari penerapan pembelajaran yang demokratis di sekolah. Proses 

pembelajaran yang demokratis adalah proses belajar yang menempatkan siswa 

sebagai subyeknya. Mereka harus mengalami sebuah perubahan ke arah yang 

lebih positif. Dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari tidak paham menjadi paham, 

dan dari tidak tahu menjadi tahu. Di sepanjang proses belajar itu, aktivitas para 

siswa menjadi titik perhatian utama. Dengan kata lain mereka selalu dilibatkan 

secara aktif selama proses belajar mengajar berlangsung. Guru dapat berperan 
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untuk mengajak siswa mencari solusi bersama terhadap permasalahan yang 

ditemui. 

Dari uraian di atas dapat ditegaskan bahwa model pembelajaran tipe time 

token merupakan model pembelajaran yang digunakan dengan tujuan agar para 

siswa aktif berbicara. Dalam pembelajaran diskusi, time token digunakan agar 

siswa aktif bertanya yang mengikut sertakan seluruh siswa tanpa terkecuali saat 

melakukan diskusi. Dengan membatasi waktu berbicara, diharapkan siswa secara 

adil mendapatkan kesempatan untuk berbicara. Baik mengutarakan pendapat, 

bertanya, maupun menjawab pertanyaan. 

 

2.2.1 Langkah-langkah Penerapan Time Token 

Langkah-langkah penerapan pembelajaran kooperatif tipe time token 

proses pembelajaran dalam penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut 

menurut Ibrahim (2000: 51): 

a. Sebelum memulai pembelajaran siswa telah duduk bersama kelompoknya 

masing-masing, 

b. Guru menjelaskan materi pelajaran sesuai tuntunan kurikulum, 

c. Selama guru menerangkan materi siswa sudah dapat menggunakan tipe time 

token, dimana ketika guru bertanya dan ada siswa yang akan menjawab atau 

memberikan pendapat maka dia harus memberikan kupon tersebut kepada 

guru. 

Menurut Arends (dalam Esterina: 2011) langkah-langkah pembelajaran 

time token adalah seperti berikut ini. 

a. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran/KD. 

b. Guru mengkondisikan kelas untuk melaksanakan diskusi klasikal. 

c. Guru memberi tugas pada siswa. 

d. Guru memberi sejumlah kupon berbicara dengan waktu ± 30 detik per kupon 

pada tiap siswa.  

e. Guru meminta siswa menyerahkan kupon terlebih dahulu sebelum berbicara 

atau memberi komentar.  

f. Setiap tampil berbicara satu kupon.  
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g. Siswa dapat tampil lagi setelah bergiliran dengan siswa lainnya. 

h. Siswa yang telah habis kuponnya tidak boleh bicara lagi. Siswa yang masih 

memegang kupon harus bicara sampai semua kuponnya habis. Demikian 

seterusnya hingga semua anak berbicara. 

i. Guru memberi sejumlah nilai sesuai waktu yang digunakan tiap siswa. 

Suyatno (dalam Esterina: 2011) langkah-langkah penerapan time token 

adalah mengkondisikan kelas untuk melaksanakan diskusi, kemudian setiap siswa 

diberi kupon bahan pembicaraannya (1 menit), siswa berbicara (pidato-tidak 

membaca) berdasarkan bahan yang telah ditulis dalam kupon, setelah selesai 

kupon dikembalikan.  

Sedangkan menurut Widodo (2009) langkah-langkah penerapan time token 

nya adalah sebagai berikut: 

1. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran/KD 

2. Guru mengkondisikan kelas untuk melaksanakan diskusi (Cooperative 

Learning/CL) 

3. Tiap siswa diberi sejumlah kupon berbicara dengan waktu ± 30 detik per 

kupon. Tiap siswa diberi sejumlah nilai sesuai waktu yang digunakan 

4. Bila telah selesai bicara kupon yang dipegang siswa diserahkan. Setiap tampil 

berbicara satu kupon. Siswa dapat tampil lagi setelah bergiliran dengan siswa 

yang lainnya 

5. Siswa yang telah habis kuponnya tidak boleh bicara lagi. Siswa yang masih 

memegang kupon harus bicara sampai semua kuponnya habis 

6. Demikian seterusnya  

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan langkah-langkah 

pembelajaran time token Arends (dalam Esterina: 2011). Karena dalam penjabaran 

yang telah di uraikan di atas sudah menunjukkan kesesuaian dengan proses 

pembelajaran serta terstruktur dengan baik. Berikut ini adalah langkah-langkah 

yang akan peneliti terapkan dalam melaksanakan pembelajaran time token dengan 

mempengaruhi hasil belajar bagi siswa. 

1. Persiapan pembelajaran 

2. Menyampaikan tujuan pembelajaran 
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3. Pembagian kelompok kecil beranggotakan 3-4 orang per kelompok 

4. Mengkondisikan kelas untuk melakukan diskusi 

5. Pemberian kupon berbicara dengan kurun waktu ± 30 detik per kupon untuk 

setiap siswa 

6. Guru membaca soal dari materi yang telah didiskusikan masing-masing 

kelompok 

7. Siswa harus menyerahkan kupon setelah berbicara 

8. Tanya jawab 

9. Kesimpulan 

 

2.2.2 Kelebihan Time Token 

Kelebihan time token adalah seperti berikut. 

a. Mendorong siswa untuk meningkatkan inisiatif dan partisipasinya. 

b. Siswa tidak mendominasi pembicaraan atau diam sama sekali. 

c. Siswa menjadi aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

d. Meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi (aspek berbicara). 

e. Melatih siswa untuk mengungkapkan pendapatnya. 

f. Menumbuhkan kebiasaan pada siswa untuk saling mendengarkan, berbagi, 

memberikan masukan dan keterbukaan terhadap kritik. 

g. Mengajarkan siswa untuk menghargai pendapat orang lain. 

h. Guru dapat berperan untuk mengajak siswa mencari solusi bersama terhadap 

permasalahan yang ditemui. 

i. Tidak memerlukan banyak media pembelajaran. 

 

2.3 Hasil Belajar 

Terdapat beberapa definisi hasil belajar berdasarkan beberapa ahli. 

Hamalik (2001:159) menyatakan bahwa hasil belajar menunjukkan kepada 

prestasi belajar, sedangkan prestasi belajar itu merupakan indikator adanya derajat 

perubahan tingkah laku siswa. 

Dimyati dan Mudjiono (2002:36) menyatakan hasil belajar adalah hasil 

yang ditunjukkan dari suatu interaksi tindak belajar dan biasanya ditunjukkan 

dengan nilai tes yang diberikan guru. Demikian juga pengertian hasil belajar 
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menurut Anni (2006: 5) yakni perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar 

setelah mengalami aktivitas belajar. Sudjana (2011: 22) mengemukakan hasil 

belajar juga bisa didefinisikan sebagai kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

menerima pengalaman belajar. Sugandi (2004 : 10) menjelaskan bahwa hasil 

belajar adalah aktualisasi siswa dengan  lingkungan, maka pengalaman dan 

aktivitas siswa merupakan prisip penting dalam belajar. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

merupakan hasil yang diperoleh siswa setelah terjadinya proses pembelajaran 

yang ditunjukkan dengan nilai tes yang diberikan oleh guru setiap selesai 

memberikan materi pelajaran pada satu pokok bahasan.  

 

2.4 Langkah Time Token untuk Hasil Belajar 

 Adapun langkah-langkah metode time token yang menunjukkan hasil 

belajar para siswa adalah sebagai berikut. 

1. Persiapan pembelajaran 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

3. Pembagian kelompok kecil beranggotakan 3-4 orang per kelompok 

4. Mengkondisikan kelas untuk melakukan diskusi 

5. Pemberian kupon berbicara dengan kurun waktu ± 30 detik per kupon untuk 

setiap siswa 

6. Guru membaca soal dari materi yang telah didiskusikan masing-masing 

kelompok 

7. Siswa harus menyerahkan kupon setelah berbicara 

8. Tanya jawab 

9. Kesimpulan 

Tabel 2.1 Penerapan Metode Time Token dalam EEK 

No Tahap Indikator (aspek observasi) 

1. Kegiatan awal 

a. Persiapan pembelajaran 

b. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

c. Menyampaikan apersepsi 

2. Kegiatan inti 

Eksplorasi 

 

a. Guru memberikan pertanyaan 
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Elaborasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konfirmasi 

b. Guru meminta kepada siswa untuk menjawab 

pertanyaan yang telah diberikan 

  

a. Pembagian kelompok kecil beranggotakan 3-4 

orang per kelompok 

b. Mengkondisikan kelas untuk melakukan 

diskusi 

c. Pemberian kupon berbicara dengan kurun 

waktu ± 30 detik per kupon untuk setiap siswa 

d. Guru membaca soal dari materi yang telah 

didiskusikan masing-masing kelompok  

e. Siswa harus menyerahkan kupon setelah 

berbicara  

 

a. Tanya jawab 

3. Kegiatan Penutup 
a. Kesimpulan 
b. Penutup 

 

2.5 Kajian Penelitian yang Relevan 

Muhammad Fitra Rosyadianto (2011) melakukan penelitian tindakan 

kelas, dengan judul Penerapan model pembelajaran kooperatif time token arends 

untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar PKn siswa kelas IV SDN 

Jatimulyo 01 Malang. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pembelajaran 

dengan menerapkan model Kooperatif Time Token Arends pada pokok bahasan 

globalisasi dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas IV SDN 

Jatimulyo 01. Untuk aktivitas siswa dapat terlihat dari skor rata-rata aktivitas 

kegiatan siswa disiklus I sebesar 73,5 dan pada siklus II skor rata-rata yang 

diperoleh meningkat menjadi 81,1. Selain itu keaktifan siswa dapat dilihat saat 

melakukan diskusi kelompok, mengajukan pertanyaan ataupun menjawab 

pertanyaan. Hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan. Hal ini terbukti dari 

hasil rata-rata belajar pra tindakan yaitu 57,37 dengan ketuntasan belajar kelas 

31,25%, dan setelah diterapkan model pembelajaran kooperatif time token arends 

pada siklus I rata-rata hasil belajar meningkat menjadi 72,12 dengan ketuntasan 

belajar kelas sebesar 75%. Sedangkan di siklus II mengalami peningkatan rata-

rata hasil belajar menjadi 76,9 dengan ketuntasan belajar kelas sebesar 87,5% 
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meskipun masih  ada 2 siswa atau (12,5%) yang belum mencapai ketuntasan 

belajar secara individu, namun untuk ketuntasan belajar kelas sudah mencapai 

87,5%. 

Ratna Sari Dewi (2011) melakukan penelitian tindakan kelas, dengan judul 

Penerapan model pembelajaran time token arends untuk meningkatkan 

keterampilan berbicara siswa kelas V SDN Ketawanggede 2 Kota Malang. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran Time Token 

Arends pada pembelajaran Bahasa Indonesia mampu merubah cara belajar siswa 

dari menerima pengetahuan menjadi membentuk pengetahuan sendiri melalui 

serangkaian kegiatan berbicara. Selain itu metode time token dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa. Hal ini terbukti dari rata-rata hasil belajar pra tindakan yaitu 

66 dengan ketuntasan belajar kelas 46%, pada siklus I meningkat menjadi 78 

dengan ketuntasan belajar kelas sebesar 65%. Sedangkan di siklus II mengalami 

peningkatan lagi menjadi 88 meskipun masih ada 1 siswa atau (4%) yang belum 

mencapai ketuntasan belajar secara individu, namun dalam ketuntasan belajar 

kelas sudah mencapai 96%. 

Umamah, Diyah (2012) melakukan penelitian tindakan kelas, dengan judul 

Upaya peningkatan keaktifan dan hasil belajar IPS melalui metode time token 

siswa kelas VII B SMP Negeri 3 Pakem Sleman. Selama melaksanakan siklus 

pembelajaran hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dengan menggunakan 

metode time token ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa sebesar 72,22% 

yang awalnya hanya 13,89%. 

Dari hasil penelitian (Rasydianto, Muhammad Fitra: 2011, Dewi, Ratna 

Sari: 2011 dan Umamah, Diyah: 2012) tersebut dapat disimpulkan bahwa metode 

time token ini dapat merubah cara belajar siswa melalui kegiatan berbicara 

sehingga rata-rata hasil belajar para siswa menjadi meningkat. Karena dalam 

metode time token para siswa melakukan diskusi, mengajukan pendapatnya, 

menjawab pertanyaan, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dari tidak paham 

menjadi paham, dari tidak tahu menjadi tahu. 
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2.6 Kerangka Pikir 

Kondisi siswa dengan hasil belajar yang belum maksimal, disebabkan 

belum digunakannya model pembelajaran kooperatif tipe time token pada 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di kelas 3 SD Negeri Karangtengah 

01. Sesuai yang telah dijelaskan pada BAB 1 di atas maka penelitian ini bertujuan 

untuk meningkatkan hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan dengan 

menerapkan Metode time token pada siswa kelas 3 SD Negeri Karangtengah 01 

Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang. 

Upaya untuk menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan tersebut maka 

peneliti akan membuat sebuah desain pembelajaran yang pada akhirnya 

diharapkan dapat membantu siswa dalam proses belajar dan mempermudah guru 

dalam menyampaikan materi. Pembelajaran yang peneliti rancang adalah 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang menerapkan metode time token.  

Model pembelajaran kooperatif tipe time token merupakan pembelajaran 

alternatif yang mengajarkan keterampilan sosial dalam mengungkapkan pendapat, 

pertanyaan, dll, yang mempunyai tujuan untuk menghindari siswa yang selalu 

mendominasi atau siswa yang hanya diam dengan kurun waktu yang telah 

ditentukan. Metode time token menghendaki siswa untuk saling bekerjasama 

dalam sebuah kelompok dalam suatu pelajaran untuk memahami pelajaran yang 

diajarkan selama proses pembelajaran yang berlangsung. Dalam hal ini akan 

berpengaruh pada hasil belajar yang meningkat. Secara sistematis kerangka pikir 

dapat digambarkan sebagai berikut. 
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Gambar 2.1 Bagan kerangka pikir 

 

2.7 Hipotesis Penelitian 

 Penerapan metode time token diduga dapat meningkatkan hasil belajar 

pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan bagi siswa kelas 3 di SD 

Negeri Karangtengah 01 Semester II Tahun Pelajaran 2012/2013.  
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