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BAB II  

LANDASAN TEORI  

A. Hakekat Model Pembelajaran Kooperatif  

1. Pengertian Model Pembelajaran  

Model pembelajaran  adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan 

untuk memebentuk kurikulum, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan 

membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain
1
. Dalam hal ini, model 

pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang melukiskan prosedur 

sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan 

belajar.  

Sedangkan menurut Soekamto dkk,  mengemukakan bahwa model 

pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang 

sistematik dalam mengorganisasikan pengelaman belajar untuk mencapai 

tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi para 

perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan aktivitas 

belajar mengajar
2
. 

Lebih lanjut, menurut Sugiyanto menjelaskan bahwa :  

Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan 

prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar 

untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pesoman 

bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan 

dan melaksanakan aktifitas pembelajaran 
3
. 

 Model pembelajaran dapat digunakan sebagai pola pilihan, yang artinya 

seorang guru dapat memilih model pembelajaran yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran dan materi yang akan diajarkan agar lebih efektif dan efisien. Oleh 

karena itu, sangat penting bagi setiap guru untuk mempelajari dan  menambah 

                                                           
1
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wawasan tentang model pembelajaran yang telah diketahui. Karena dengan 

menguasai beberapa model pembelajaran, maka seorang guru dan dosen akan 

merasakan adanya kemudahan di dalam pelaksanaan pembelajaran didalam kelas, 

sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dan tuntas sesuai yang diharapkan.  

 Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

model pembelajaran merupakan pola pembelajaran yang disusun secara sistematis 

untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu sebagai pedoman dalam 

melaksanakan aktifitas pembelajaran. Penggunaan model pembelajaran yang lebih 

interaktif sangat diperlukan untuk menumbukan minat dan peran ikut serta siswa 

dalam kegiatan pembelajaran. Jika guru mengajar aktif, bijaksana, tegas, memiliki 

disiplin tinggi dan mampu membuat siswa menjadi  senang akan pelajaran maka 

kemampuan akademik siswa akan cenderung tinggi, paling tidak siswa tersebut 

tidak bosan dalam mengikuti pelajaran.
4
 Hal ini lah yang menjadi tugas serta 

tanggung jawab bagi setiap pendidik dalam menjalankan tugasnya demi 

melahirkan peserta didik yang cerdas dan berguna bagi bangsa kedepannya.  

2. Ciri-ciri Model Pembelajaran  

Model pembelajaran memiliki ciri-ciri sebagai berikut :  

a. Berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari para ahli 

tertentu. Sebagai contoh model penelitian kelompok yang disusun 

oleh Herbert Thelen dan berdasarkan teori John Dewey dimana 

model ini dirancang untuk melatih partisipasi dalam kelompok 

secara demokratis.  

b. Mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu, misalnya model 

berpikir induktif dirancang untuk mengembangkan proses berpikir 

induktif 

                                                           
4
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c. Dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar 

mengajar di kelas, misalnya model symetic dirancang untuk 

memperbaiki kreativitas dalam pelajaran mengarang  

d. Memiliki bagian-bagian model diantaranya urutan langkah-langkah 

pelajaran ( syntax ) , adanya prinsip-prinsip reaksi, system sosial, 

dan system pendukung. Keempat bagian tersebut merupakan 

pedoman praktis bila guru akan melaksanakan suatu model 

pembelajaran 

e. Memiliki dampak sebagai akibat terapan model pembelajaran. 

Dampak tersebut meliputi hasil belajar yang dapat diukur. 

f. Membuat persiapan mengajar dengan pedoman model 

pembelajaran yang dipilihnya. 
5
 

 

3. Pembelajaran Kooperatif  

a. Pengertian Pembelajaran Kooperatif  

Pembelajaran kooperatif (cooperative learning) merupakan bentuk 

pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok 

kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari empat sampai enam orang 

dengna struktur kelompok yang bersifat heterogen
6
. Dalam pengertian yang 

berkaitan dengan pembelajaran kooperatif, ada beberapa para ahli yang 

mengemukakan pendapatnya di antaranya :  

Menurut Sanjaya, pembelajaran kooperatif merupakan kegiatan belajar 

siswa yang dilakukan dengan cara berkelompok untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah dirumuskan
7
.   

Dalam pendapat lain juga disampaikan oleh Abdulhalk, menurutnya 

pembelajaran kooperatif adalah :  

Pembelajaran  yang dilaksanakan melalui sharing proses antara peserta 

belajar, sehingga dapat mewujudkan pemahaman bersama di antara peserta 

belajar itu sendiri
8
. 

                                                           
5
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Hal yang senada juga dikemukakan oleh Slavin,  yang  mengatakan 

bahwa:  

 Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran dimana peserta didik belajar 

dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil yang secara kolaboratif yang 

anggotanya terdiri dari 4-6 orang dengan struktur kelompok yang bersifat 

heterogen. Selanjutnya, dikatakan pula, keberhasilan dari kelompok 

tergantung dari kemampuan dan aktifitas anggota kelompok, baik secara 

individual maupun secara kelompok.
9
 

Pembelajaran kooperatif muncul dari konsep bahwa siswa akan lebih 

mudah menemukan dan memahami konsep yang sulit jika mereka saling 

berdiskusi dengan temannya. Siswa secara rutin bekerja dalam kelompok untuk 

saling membantu memecahkan masalah-masalah yang kompleks. 

Keberhasilan kerja sangat dipengaruhi oleh keterlibatan dari setiap 

anggota kelompok itu sendiri. Dalam pendekatan ini, siswa merupakan bagian 

dari suatu sistem kerjasama dalam mencapai hasil yang optimal dalam belajar. 

Cooperative learning  juga memandang, bahwa keberhasilan dalam belajar bukan 

semata-mata harus diperoleh dari guru melainkan bisa juga dari pihak lain yang 

terlibat dalam pembelajaran. Jadi keberhasilan belajar dalam pendekatan ini bukan 

hanya ditentukan oleh kemampuan individu secara utuh , melainkan perolehan itu 

akan baik bila dilakukan secara bersama-sama dalam kelompok kecil yang 

terstruktur dengan baik. 

Jadi, melalui model pembelajaran kooperatif akan membantu siswa dalam 

mengembangkan pemahaman dan sikapnya serta diajarkan untuk berinteraksi dan 

bekerjasama atau saling tolong menolong dengan siswa lain dalam proses belajar 

                                                           
9
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demi mencapai keberhasilan belajar. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT 

dalam Q.S.At-Taubah/9: 71 :  

                            

                           

              

Artinya : “ Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian 

mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh        

(berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, 

melaksanakan shalat, menunaikan zakat dan taat kepada Allah SWT 

dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah 

Mahaperkasa, Mahabijaksana” (Q.S.At-Taubah ayat 71 )
10

 

Dari ayat diatas, dapat diketahui bahwa model pembelajaran kooperatif 

merupakan model pembelajaran yang menekankan pada peserta didiknya untuk 

belajar bekerjasama memecahkan suatu masalah yang ada, dengan bentuk 

kelompok kecil, yang bertujuan untuk mengasah imajinasi peserta didik, yang 

memiliki tingkat kemampuan yang tinggi sedang maupun rendah, serta dapat 

melatih peserta didik untuk bisa berinteraksi dengan baik antar sesama, yang akan 

menciptakan pribadi-pribadi yang memiliki rasa tanggungjawab dan mampu 

menghargai pendapat orang lain. 

b. Tujuan Pembelajaran Kooperatif  

Menurut Trianto dalam Solihatin dan Raharja, model pembelajaran 

kooperatif mencakup tiga tujuan pembelajaran yang sangat penting, yaitu  

                                                           
10
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1) Prestasi akademik  

Tujuan pokok belajar kooperatif adalah memaksimalkan belajar 

siswa untuk meningkatkan prestasi akademik dan pemahaman baik 

secara individu maupun kelompok. 

2) Penerimaan akan keanekaragaman  

Pembelajaran kooperatif mempunyai efek yang berarti terhadap 

penerimaan yang luas terhadap keanenkaragaman ras, budaya, dan 

agama, sastra sosial, kemampuan dan ketidakmampuan. Pembelajaran 

kooperatif memberikan peluang kepada siswa yang berbeda latar 

belakang dan kondisi untuk bekerja saling bergantung satu sama lain 

atau tugas-tugas bersama, dan melalui penggunaan struktur 

penghargaan kooperatif, belajar untuk menghargai antara satu dengan 

yang lainnya.  

3) Pengembangan Keterampilan Sosial  

 Keterampilan sosial atau kooperatif berkembang secara signifikan 

dalam pembelajran kooperatif. Pembelajaran kooperatif sangat tepat 

untuk digunakan dalam melatih keterampilan-ketreampilan kerja sama 

dan kolaborasi serta keterampilan tanya jawab.
11

  

 

c. Karakteristik Pembelajaran Kooperatif   

Menurut Rusman, pembelajaran yang menggunakan model 

pembelajaran kooperattif memiliki karakteristik atau ciri-ciri sebagai berikut :  

1) Pembelajaran secara tim  

Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran secara tim. Tim 

merupakan tempat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, tim harus 

mampu membuat setiap siswa belajar. Setiap anggota tim harus saling 

membantu untuk mencapi tujuan pembelajaran.  

2) Didasarkan pada Manajemen Kooperatif  

Manajemen dalam hal ini memiliki tiga fungsi yaitu, (a) fungsi 

manajemen sebagai perencanaan pelaksanaan yang menunjukan 

bahwa pembelajaran kooperatif dilaksanakan sesuai dengan 

perencanaan, dan langkah-langkah pembelajaran yang sudah 

ditentukan. (b) fungsi manajemen sebagai organisasi, menunjukan 

bahwa pembelajaran kooperatif memerlukan perencanaan yang 

matang agar proses pembelajaran berjalan efektif. (c) Fungsi 

manajemen sebagai kontrol, menunjukan bahwa dalam pembelajaran 

kooperatif perlu ditentukan kriteria keberhasilan baik melalui bentuk 

tes maupun nontes.  

3) Kemauan untuk Bekerja Sama  

Keberhasilan pembelajaran kooperatif ditentukan oleh 

keberhasilan secara kelompok oleh karenanya prinsip kebersamaan 
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atau kerja sama perlu ditekankan dalam pembelajaran kooperatif. 

Tanpa kerja sama yang baik, pembelajaran kooperatif tidak akan 

mencapai hasil yang optimal.   

4) Keterampilan Bekerja sama  

 Kemampuan bekerja sama itu dipraktikan melaui aktivitas dalam  

kegiatan pembelajaran secara berkelompok. Dengan demikian, siswa 

perlu didorong untuk mau dan sanggup berinteraksi dan 

berkomunikasi dengan anggota lain dalam rangka mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah diterapkan.
12

 

 

d. Prinsip-prinsip Pembelajaran Kooperatif  

Menurut Roger dan David Johnson dalam buku Anita Lee “ 

Cooperative Learnig “ ada lima unsur dasar dalam pembelajaran kooperatif            

yaitu sebagai berikut :  

1) Prinsip Ketergantungan positif ( positive interpendence ) yaitu 

dalam pembelajaran kooperatif keberhasilan dalam penyelesaian 

tugas tergantung pada usaha yang dilakukan oleh kelompok 

tersebut.  

2) Tanggung jawab perseorang ( individual accountability ) yaitu 

keberhasilan kelompok sangat tergantug pada dari masing-masing 

anggota kelompok. Oleh karena itu, setiap anggota kelompok 

mempunyai tugas dan tanggugjawab yang hars dikerjakan dalam 

kelompok tersebut.  

3) Interaksi tatap muka ( face to face promotion ) yaitu memberikan 

kesempatan yang luas kepada setiap anggota kelompok untuk 

bertatap muka melakukan interkasi dan diskusi untuk saling 

memberi dan menerima informasi dari anggota kelompok lain.  

4) Partisipasi dan komunikasi ( participant communication ) yaitu 

melatih siswa untuk dapat berpartisipasi aktif dan berkomunikasi 

dalam kegiatan pembelajaran.  

5) Evaluasi proses kelompok, yaitu menjadwalkan waktu khusus bagi 

kelompok untuk mengetahui proses kerja kelompok dan hasil kerja 

sama mereka, agar selanjutnya bisa bekerja sama dengan lebih 

efektif.
13
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Selain itu, menurut Slavin konsep utama dalam pembelajaran kooperatif 

terbagi atas 3 yaitu :  

a. Penghargaan kelompok, yang akan diberikan jika kelompok 

mencapai kriteria yang telah ditentukan  

b. Tanggung jawab individual, bermakna bahwa suksesnya kelompok 

dalam pembelajaran ini akan tergantung pada belajar individual 

semua anggota kelompok. Tanggung jawab ini terfokus dalam 

usaha untuk membantu yang lain dan memastikan setiap anggota 

kelompok  telah siap menghadapi evaluasi tanpa bantuan yang lain. 

c. Kesempatan yang sama untuk sukses, bermakna bahwa siswa telah 

membantu kelompok dengan cara meningkatkan belajar mereka 

sendiri. Hal ini memastikan bahwa siswa berkemampuan tinggi, 

sedang dan rendah sama-sama merasa tertantang untuk melakukan 

yang terbaik dan kontribusi semua anggota kelompok akan sangat 

bernilai demi mencapai kesuksesan bersama teman kelompok
14

.  

Dari beberapa uraian di atas, dapat diketahui bahwa pembelajaran 

kooperatif adalah kerjasama dalam suatu kelompok, ketika salah satu anggota 

tidak dapat menyelesaikan tugasnya, maka memerlukan bantuan anggota 

kelompok lainnya. Sehingga dari kerjasama tersebut mengakibatkan terjadinya 

komunikasi dan partisipasi untuk menyampaikan gagasan yang dianggap baik dan 

membangun demi mencapai tujuan bersama. 

e. Prosedur Pembelajaran Kooperatif  

Langkah-langkah pembelajaran kooperatif pada prinsipnya terdiri dari 

empat tahap, sebagai berikut :  

1) Penjelasan materi, tahap ini merupakan tahap penyampain pokok-

pokok materi pembelajaran sebelum siswa belajar dalam 

kelompok. Tujuan utama tahapan ini adalah pemahaman siswa 

terhadap pokok materi pelajaran.  
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2) Belajar kelompok, tahapan ini dilakukan setelah guru memberikan 

penjelasan materi, siswa bekerja dalam kelompok yang telah 

dibentuk sebelumnya.  

3) Penilaian, dalam pembelajaran kooperatif bisa dilakukan melalui 

tes atau kuis, yang dilakukan secara individu atau kelompok. Tes 

individu akan memberikan penilaian kemampuan individu, 

sedangkan penilaian kelompok akan memeberikan penalaian pada 

kelompoknya.  

4) Pengakuan tim, adalah penetapan tim yang dianggap paling 

berprestasi untuk kemudian diberikan penghargaan atau hadiah 

dengan harapan dapat memotivasi tim untuk terus berprestasi lebih 

baik lagi.
15

 

f. Macam-macam Model Pembelajaran Kooperatif  

Menurut Arends yang dikutip oleh Suprijono dalam bukunya“ Cooperative 

Learning Teori dan Aplikasi PAIKEM”  menjelaskan bahwa model pembelajaran 

kooperatif mempunyai beberapa jenis yang dapat digunakan untuk mendukung 

proses pembelajaran di dalam kelas, diantaranya :  

a) Snowball Throwing 

Adalah salah satu cara penyajian bahan pelajaran dimana murid 

dibentuk dalam beberapa kelompok yang heterogen kemudian 

masing-masing kelompok dipilih ketua kelompoknya untuk 

mendapat tugas dari guru lalu masing-masing murid membuat 

pertanyaan yang dibentuk seperti bola kemudian dilemparkan ke 

murid lain yang masing-masing murid menjawab pertanyaan dari 

bola yang diperoleh.  
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b) Examples Non Examples 

Adalah pembelajaran yang mengaktifkan siswa dengan cara 

menempelkan contoh gambar yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran dan gambar lain yang relevan dengan tujuan 

pembelajaran kemudian siswa diminta untuk menganalisisnya.  

c)  Picture and Picture  

Adalah model pembelajaran yang menggunakan gambar sebagai 

media pembelajaran yang diberikan kepada siswa dan siswa 

diminta untuk memasangkan atau diurutkan secara logis.  

d) Student Team Achievement Division   

Adalah salah satu jenis dari model pembelajaran kooperatif dengan 

menggunakan kelompok-kelompok kecil dengan jumlah anggota 

kelompok 4-5 orang siswa secara heterogen yang diawali dengan 

penyampain tujuan pembelajaran, penyampaian materi, kegiatan 

kelompok, kuis, dan penghargaan kelompok.  

e) Time Token 

Adalah model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada 

setiap siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran melalui kupon 

berbicara yang diberikan oleh guru agar dapat menyampaikan 

pendapatnya tanpa ada siswa yang mendominasi atau diam sama 

sekali
16

.  

 

Berdasarkan pendapat diatas dapat diketahui bahwa model pembelajaran 

kooperatif memiliki berbagai macam model yang dapat digunakan untuk 

membantu ketercapaian tujuan dalam proses pembelajaran dan membantu siswa 

agar lebih mudah memahami setiap materi dengan cara membangun kerja sama 

dengan kelompok yang nantinya dapat pula berpengaruh pada hasil belajarnya. 

Melihat banyaknya model pembelajaran yang ada pada pembelajaran kooperatif 

ini, maka dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan salah satu model 

pembelajaran kooperatif yakni Time Token Arends.  
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B. Pembelajaran Time Token Arends  

1. Pengertian Pembelajaran Time Token Arends 

Lev Semyonovick Vygotsky adalah  psikolog kognitif asal Rusia,  lahir 

pada tahun 1896 yang menggagas tentang perkembangan kognitif pada anak 

melalui perspektif perkembangan sosial kultural. Teori sosialkultural yang digagas 

olehnya menekankan akan pentingnya perkembangan kecerdasan/intelegensi 

melalui kultur atau masyarakat. Perkembangan individu tersebut akan melalui dua 

tahap yaitu, dimulai dengan pertukaran sosial antarpribadi ( interkasi dengan 

lingkungan sosial), kemudian terjadi internalisasi interpersonal. Selanjutnya 

keterampilan individu akan dapat dikembangkan melalui interaksi individu 

dengan bantuan atau bimbingan orang dewasa dan kolaborasi dengan teman 

sebayanya. Proses pembelajaran akan terjadi jika anak bekerja atau menangani 

tugas-tugas yang belum dipelajari, namun tugas-tugas itu masih berada dalam 

jangkauan mereka atau disebut dengan zone of proximal development. Lev 

Semyonovick Vygotsky  meyakini bahwa fungsi mental yang lebih tinggi pada 

umumnya muncul dalam percakapan dan kerja sama antara individu sebelum 

fungsi mental yang lebih tinggi terserap kedalam individu tersebut. 

Berkembangnya proses mental yang kompleks terjadi setelah anak melakukan 

aktifitas sosial, dan secara bertahap akan terinternalisasi dalam kognitif anak yang 

dapat dipergunakan secara bebas. Proses berfikir yang kompleks sangat 

tergantung pada interaksi sosial anak, sebagaimana anak mendiskusikan tentang 

peristiwa, objek, dan masalah dengan orang dewasa dan orang lain yang lebih 
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berpengetahuan, maka secara bertahap hasil diskusi tersebut akan menjadi bagian 

dalam struktur berpikir anak. 
17

 

Model pembelajaran kolaboratif menurut pandangan Lev Semyonovick 

Vygotsky dikembangkan berdasar nilai-nilai budaya sosialkultural yang dalam 

kaitannya dengan model pembelajaran kooperatif yakni partsipasi individu dalam 

kolaborasi dengan teman sebaya atau guru pembimbing harus berfokus pada 

upaya berbagi pengalaman dalam rangka mengakses zona proksimal 

perkembangan. Kerja sama dan keterlibatan langsung dalam memecahkan 

persoalan, diperlukan dalam menciptakan suatu proses pertukaran ( interchange ) 

emosional, sosial, dan kognitif. Selanjutnya, model pembelajaran kooperatif yang 

berdasar pada teori sosialkultural vygotsky diharapkan memberikan kontribusi 

dalam perkembangan kemampuan kognitif dan kepribadian anak yang tentu saja 

akan lebih bermakna terhadap perkembangan dan pembinaan kepribadian anak 

pada umumnya
18

.  

Dengan demikian, aspek sosial yang dikembangkan dalam proses 

pembelajaran kooperaif akan memudahkan siswa dalam peningkatan kemampuan 

kognitif siswa. Penerapan pembelajaran dengan meningkatkan aktivitas sosial 

dapat dilakukan salah satunya dengan menggunakan model pembelajaran Time 

Token Arends.  Menurut Arends strategi pembelajaran Time token adalah  :  

Salah  satu contoh kecil dari penerapan pembelajaran yang demokratis di 

sekolah, proses pembelajaran yang demokratis adalah proses yang 

menempatkan siswa sebagai subyek. Mereka harus mengalami sebuah 

perubahan kearah yang lebih positif. Dari yang tidak bisa menjadi bisa, 

                                                           
17

 Trianto Ibnu Badar Al-Tabany, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif, Progresif, dan 

Kontekstual, ( Jakarta: Prenadamedia Group , 2014 ) h. 38 
18

 Syamsul Bahri Thalib, Psikologi Pendidikan Berbasis Analisis Empiris Aplikatif 

(Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2010 ) h.98-100 



21 
 

dari tidak paham menjadi paham, dari tidak tau menjadi tahu. Dalam 

proses pembelajaran, aktivitas siswa menjadi titik perhatian utama. 

Dengan kata lain mereka selalu dilibatkan secara aktif, model ini 

digunakan untuk melatih dan mengembangkan keterampilan sosial agar 

siswa tidak mendominasi pembicaraan atau diam sama sekali.
19

 

Dalam pendapat lain juga dijelaskan bahwa :  

Menurut Huda, Time Token Arends termasuk kedalam pembelajaran yang 

demokratis yang dikembangkan oleh Richard I Arends, dimana  proses 

belajar menempatkan siswa sebagai subjek, aktivitas siswa menjadi titik 

perhatian utama, mereka selalu dilibatkan secara aktif, sedangkan guru 

berperan mengajak siswa mencari solusi bersama dari masalah atau topik 

yang dibahas.
20

  

Hal senada juga dikemukakan oleh Nurfaih Siti, menurutnya model pembelajaran 

Time Token adalah :  

Tipe dari pendekatan struktural dari beberapa model pembelajaran 

kooperatif, untuk melibatkan lebih banyak siswa dalam menelaah materi 

yang tecakup dalam suatu pelajaran dan mengecek pemahaman mereka 

terhadap isi pelajaran tersebut.
21

 

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran Time Token Arends ini merupakan tipe model pembelajaran secara 

kelompok yang menuntut keaktifan setiap siswa dalam proses pembelajaran 

dengan menggunakan kupon berbicara agar dapat mengeluarkan ide serta 

pendapatnya terhadap suatu masalah dan untuk menghindari siswa yang 

mendominasi pembicaraan atau diam sama sekali dalam proses pembelajaran. 

Dengan kata lain, mereka selalu dilibatkan secara aktif sehingga guru hanya 
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berperan untuk mengajak siswa dalam mencari solusi atas permasalahan yang 

ditemui.   

2. Ciri-ciri Pembelajaran Time Token Arends 

Pembelajaran tipe Time Token Arends, memiliki ciri-ciri sebagai berikut :  

a. Siswa bekerja di dalam kelompok untuk menuntaskan materi 

belajarnya  

b. Kelompok dibentuk secara heterogen yakni yang memiliki 

kemampuan tingkat tinggi, sedang dan rendah 

c. Membagi tugas dan tanggung jawab bersama 

d. Pemberian kupon berbicara kepada setiap siswa 
22

 

Berdasarkan kutipan tersebut, maka dapat diketahui bahwa pembelajaran 

tipe time token arends ini menggunakan sistem pembagian siswa menjadi 

berkelompok-kelompok untuk menyelesaikan dan menuntaskan masalah 

pembelajaran kerja sama antar sesama anggota kelompok. Pembagian kelompok 

dalam pembelajaran tipe ini dilakukan secara heterogen yakni dengan 

menggabungkan siswa yang memiliki kemampuan berbeda-beda atau tingkatan 

tinggi , sedang, dan rendah menjadi satu kelompok. Hal tersebut dilakukan untuk 

menghindari kelompok yang terlihat mendominasi dibandingkan dengan 

kelompok yang lainnya dengan kemampuan yang lebih rendah atau lebih tinggi 

dari yang lainnya. Kelompok yang telah dibentuk diharapkan dapat terlibat secara 

aktif dan mampu bekerja sama dengan baik dalam menuntaskan masalah 

pembelajaran yang diberikan dengan menyalurkan ide atau pendapat mereka 

melalui kupon berbicara yang telah diberikan.  
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3. Manfaat Pembelajaran Time Token Arends  

 Menurut Wena M, mengemukakan bahwa model pembelajaran Time 

Token Arends ini memiliki manfaat diantaranya :  

a. Mengembangkan keterampilan sosial agar siswa tidak mendominasi 

pembicaraan atau diam sama sekali.  

b. Saling ketergantungan positif ( positive interpendence )  

c. Interaksi tatap muka ( face to face interaction )   

d. Keterampilan untuk menjalin hubungan antar pribadi dan kelompok 

atau yang biasa disebut dengan keterampilan sosial
23

.  

Berdasarkan pendapat diatas, dapat dipahami bahwa model pembelajaran 

time token arends ini memiliki manfaat bukan hanya untuk meningkatkan 

pengetahuan setiap peserta didik tetapi juga untuk meningkatkan keterampilan 

sosial antar satu siswa dengan siswa yang lainnya. Melalui metode ini, siswa di 

ajarkan untuk berani mengemukakan pendapatnya dengan penuh rasa percaya diri 

akan kemampuan yang dimilikinya serta memiliki rasa ketergantungan dengan 

siswa lainnya. Ketergantungan yang dimaksudkan adalah setiap siswa memiliki 

rasa saling membutuhkan antara satu siswa dengan siswa yang lainnya sebab 

mereka berada dalam satu kelompok yang sama yang memiliki tanggung jawab 

untuk menyelesaikan masalah pembelajaran yang diberikan.  

4. Langkah-Langkah Pembelajaran Time Token Arends  

Pembelajaran Time Token Arends ini merupakan salah satu bentuk dari 

model pembelajaran Cooperatif  Learning dengan langkah-langkah pembelajaran 

sebagai berikut :  
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1. Guru menyampaikan materi dan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai 

2. Membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil. Setiap 

kelompok terdiri dari 5 orang siswa 

3. Memberikan topik pembahasan diskusi kepada setiap kelompok  

4. Memberikan kupon berbicara kepada setiap siswa dalam setiap 

kelompok dengan durasi berbicara selama ± 1 menit  

5. Guru memberikan kesempatan kepada setiap siswa dalam 

kelompok untuk menyampaikan pendapat atau memberikan 

komentar, dengan terlebih dahulu memberikan kupon 

berbicaranya.  

6. Siswa berbicara sampai kupon habis dan bagi siswa yang telah 

memberikan kupon berbicaranya tidak dapat lagi menyampaikan 

pendapatnya bergantian dengan siswa lain yang masih memegang 

kupon  

7. Guru memberikan nilai kepada setiap siswa yang berbicara 

berdasarkan materi dan waktu yang diberikan dalam berbicara 

 

5. Kelebihan dan Kekurangan Time Token Arends  

Setiap model pembelajaran yang digunakan dalam proses belajar 

mengajar, memiliki kekurangan serta kelebihan dalam pelaksanaannya. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Arends dan Tim Widya Iswara Jawa 

Tengah bahwa model pembelajaran time token arends ini memiliki kelebihan dan 

kekurangan, sebagai berikut:  

a) Kelebihan :  

1. Semua siswa aktif dalam menyampaikan atau mengeluarkan 

pendapatnya dan berpartisipasi dalam diskusi 

2. Dapat menumbuhkan dan melatih keberanian siswa untuk 

berpendapat bagi siswa yang pemalu dan sukar berbicara di depan 

umum. 

3. Semua siswa mendapat waktu bicara yang sama sehingga tidak 

akan terjadi pendominasian pembicaraan dalam berlangsungnya 

diskusi. 

4. Semua siswa mendapat kesempatan untuk menggali dan  

mengemukakan ide-idenya sehingga pada kondisi seperti apapun 

ikut terlibat memahami materi pembelajaran. 
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b) Kelemahan :  

1. Siswa yang memiliki banyak pendapat akan sulit mengutarakan 

pendapatnya karna waktu yang diberi terbatas.  

2. Adanya keharusan mengemukakan idenya penampilan idenya 

kurang  maksimal atau hanya mengemukakan pendapat 

kelompoknya sehingga  kurang menguasai materi
24

 

 

Berdasarkan penjelasan tersebut, seorang guru yang akan menerapkan 

metode ini harus mampu melaksanakannya dengan baik dan dengan menggunakan 

manajemen waktu yang baik pula. Sebab keberhasilan suatu metode dalam 

pembelajaran merupakan bentuk kerjasama antara seluruh pihak yang terkait 

dalam proses pembelajaran. Setiap siswa diharapkan mampu memahami materi 

dengan lebih mudah menggunakan metode ini sehingga dapat berpengaruh pada 

pencapaian hasil belajarnya.  

C. Hakekat Hasil Belajar  

1. Pengertian Hasil Belajar  

Hasil belajar peserta didik merupakan tujuan akhir atas dilaksanakannya 

kegiatan pembelajaran di sekolah. Hasil belajar ini dapat ditingkatkan melalui 

usaha sadar yang dilakukan secara sistematis yang mengarah kepada perubahan 

positif dan kemudian disebut dengan proses belajar. Akhir dari proses belajar ini 

lah yang disebut dengan hasil belajar dan merupakan kumpulan dari seluruh 

aktifitas yang dilalui selama proses pembelajaran  
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Nana Sudjana mengemukakan bahwa :  

Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima 

pengalaman belajarnya
25

, selanjutnya Nana Sudjana dalam Kunandar 

mengemukakan bahwa hasil belajar adalah suatu akibat dari proses belajar 

dengan menggunakan alat pengukuran, yaitu berupa tes yang tersusun 

secara terencana, baik berupa tes tertulis, tes lisan maupun tes perbuatan.
26

 

 

Hamalik juga mengemukakan bahwa hasil belajar adalah :  

Bila seseorang telah belajar akan terjadi perubahan tingkah laku pada 

orang tersebut. Misalnya dari tidak tahu menjadi tahu dan tidak mengerti 

menjadi mengerti. 
27

. Perubahan perilaku tersebut disebabkan karena ia 

telah mencapai penguasaaan atas sejumlah bahan yang diberikan dalam 

proses belajar mengajar yang dapat berupa perubahan dalam aspek afektif, 

kogntif, dan psikomotorik. 
28

 

Selain itu, menurut Zakiah Drajat mengemukakan bahwa :  

Hasil belajar adalah bentuk tingkah laku yang diharapkan meliputi tiga 

aspek yaitu, pertama aspek kognitif yang meliputi perubahan-perubahan 

yang kognitif dalam segi penguasaan pengetahuan dalam perkembangan 

keterampilan atau kemampuan yang diperlukan untuk menggunakan 

pengetahuan tersebut. Yang kedua, aspek afektif yang meliputi perubahan-

perubahan dalam sikap, mental, perasaan, dan kesadaran. Dan yang ketiga, 

aspek psikomotorik yang meliputi perubahan dalam bentuk tindakan 

motorik
29

.   

 Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

merupakan perubahan tingkah laku siswa dari yang tidak tahu menjadi tahu dan 

perubahan tersebut tidak hanya pada pengetahuan saja tetapi juga kepada 

keterampilan dan perubahan sikap. Hasil belajar yang diperoleh atau dicapai oleh 
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siswa setelah mengikuti proses belajar mengajar dalam kurun waktu tertentu dan 

untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan pula.  

 Perumusan aspek-aspek kemampuan yang menggambarkan output peserta 

didik yang dihasilkan dari proses pembelajaran dapat digolongkan kedalam tiga 

ranah berdasarkan taksonomi Bloom yaitu :  

a. Domain kognitif, berkenaan dengan kemampuan dan kecakapan-

kecakapan intelektual berpikir  

b. Domain afektif, berkenaan dengan sikap, kemampuan dan 

penguasaan segi emosional yaitu perasaan sikap dan nilai  

c. Domain psikomotor, berkenaan dengan suatu keterampilan-

keterampilan atau gerakan-gerakan fisik.
30

 

 

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar  

Pada dasarnya setiap siswa memiliki karakter, pemahaman, dan daya 

tangkap yang berbeda-beda dalam proses pembelajaran. Perbedaan individual 

inilah yang akhirnya menyebabkan pencapaian hasil belajar mereka juga berbeda. 

Selain itu, perbedaan ini lah yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang 

saling mempengaruhi tinggi rendahnya hasil belajar siswa. Adapun faktor-faktor 

yang mempengaruhi hasil belajar menurut Munadi sebagai berikut :  

1) Faktor Internal  

a) Faktor Fisiologis  

Secara umum kondisi fisiologis, seperti kondisi kesehatan yang 

prima, tidak dalam keadaan lelah dan capek, tidak dalam keadaan 

cacat jasmani, dan sebagainya. Hal-hal tersebut dapat 

mempengaruhi siswa dalam menerima materi pelajaran.  

b) Faktor Psikologis  

Setiap individu dalam hal ini siswa pada dasarnya memiliki kondisi 

psikologis yang berbeda-beda, tentunya hal ini turut mempengaruhi 

hasil belajarnya. Beberapa faktor psikologis meliputi intelegensi    
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( IQ ) perhatian, minat, bakat, motif, motivasi, kognitif, dan daya 

nalar siswa.  

 

2) Faktor Eksternal  

a) Faktor lingkungan  

Faktor lingkungan dapat mempengaruhi hasil belajar. Faktor 

lingkungan ini meliputi lingkungan fisik dan lingkungan sosial 

serta lingkungan alam.  

b) Faktor Instrumental  

Faktor-faktor instrumental adalah faktor yang keberadaan dan 

penggunaannya dirancang sesuai dengan hasil belajar yang 

diharapkan. Faktor-faktor ini diharapkan dapat berfungsi sebagai 

sarana untuk tercapainya tujuan-tujuan belajar yang telah 

direncanakan. Faktor-faktor instrumental ini berupa kurikulum, 

sarana dan prasarana, serta guru
31

.  

 

D. Hakekat Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam  

Menurut Ahmad D.Marimba pendidikan agama islam adalah bimbingan 

jasmani–rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada 

terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam.  

Sedangkan menurut Muhaimin dkk disebutkan bahwa pendidikan agama 

Islam adalah :  

Usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik dalam meyakini, memahami, 

menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam melalui kegiatan 

bimbingan, pengajaran dan atau latihan dengan memperhatikan tuntutan 

untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antara umat 

beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional.
32

 

 Kemudian menurut  Zakiyah Drajat pendidikan Agama Islam adalah :  

Suatu usaha bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar nantinya 

setelah selesai dari pendidikan dapat memahami apa yang terkandung di 

dalam Islam secara keseluruhan, menghayati mana dan maksud serta 

tujuannya dan pada akhirnya dapat mengamalkannya serta menjadikan 

ajaran-ajaran agama Islam yang telah dianutnya itu sebagai pandangan 

                                                           
31

 Rusman, Belajar dan Pembelajaran…, ( Bandung: Alfabeta, 2013) h.123-124 
32

 Farid Hasyim, Kurikulum Pendidikan Agama Islam ( Malang: Madani, 2015 ), h. 49  



29 
 

hidupnya sehingga dapat mendatangkan keselamatan dunia dan akhirat 

kelak.
33

 

 Dari beberapa pengertian diatas mengenai pengertian pendidikan agama 

islam, dapat disimpulkan bahwa pendidikan agama islam adalah suatu proses 

kegiatan pembinaan atau mendidik kepada anak atau peserta didik untuk 

mencapai kedewasaan kepribadian yang sesuai dengan ajaran atau tuntunan 

muslim yaitu Al-Qur’an dan Sunnah. 

2. Tujuan Pendidikan Agama Islam  

Menurut H.M.Arifin mengemukakan bahwa tujuan pendidikan agama 

islam adalah membina dan mendasari kehidupan anak dengan nilai-nilai syariat 

Islam secara benar sesuai dengan pengetahuan agama. Sedangkan Imam al-

Ghazali berpendapat bahwa tujuan pendidikan Islam yang paling utama adalah 

beribadah dan bertaqarrub kepada Allah, dan kesempurnaan insan yang tujuannya 

kebahagiaan dunia dan akhirat.  

Selanjutnya Ahmad D. Marimba menyatakan bahwa tujuan pendidikan 

Islam adalah untuk membentuk kepribadian yang Muslim yakni bertakwa kepada 

Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT  dalam Q.S.Ad-Dzariyat ayat 56 :  

 

                   

Artinya : “ Dan Aku ( Allah ) tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya  

untuk mengabdi kepada-Ku “ 
34
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Dari ayat di atas menjelaskan bahwa, Allah SWT tidak menciptakan 

manusia dan jin melainkan untuk mengabdi kepadaNya dan hal ini berarti 

manusia diperintahkan untuk menjalankan segala bentuk kehidupannya dengan 

tujuan untuk pengabdian kepadaNya baik itu dari hubungannya langsung dengan 

Allah SWT (habluminallah) maupun hubungannya dengan sesama manusia          

(habluminnannas). Dalam hal ini melalui pendidikan agama Islam yang dipelajari 

dan dimaknai oleh setiap manusia akan membantunya dalam upaya 

pengabdiannya kepada Allah SWT, dimana pendidikan agama Islam ini 

mempelajari tentang hal-hal yang berkaitan dengan bentuk ibadah antara manusia 

dengan Allah SWT maupun bentuk ibadah antara manusia satu dengan manusia 

yang lainnya sehingga surah ini menjadi salah satu landasan hukum mengapa 

pendidikan agama Islam itu sangat perlu dimaknai dan dipelajari oleh setiap 

manusia sebagai kemudahan jalan baginya untuk mengabdi kepada Allah SWT.  

Disamping itu, Zakiah Drajat juga mengemukakan bahwa tujuan 

pendidikan Islam adalah untuk membentuk manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Allah SWT selama hidupnya dan matipun tetap dalam keadaan Muslim
35

. 

Pendapat ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S.Ali-imran/3: 102.   

                                

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah 

dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kamu mati 

kecuali dalam keadaan Muslim”
36
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Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan 

pendidikan agama Islam adalah untuk membentuk manusia yang mengabdikan 

diri kepada Allah SWT , cerdas, terampil, berbudi pekerti luhur, bertanggung 

jawab terhadap dirinya dan masyarakat guna tercapainya kebahagiaan di dunia 

dan diakhirat.  

3. Fungsi Pendidikan Agama Islam  

Agama dalam kehidupan sosial memiliki fungsi sebagai sosialisasi 

individu, yang berarti bahwa agama bagi seseorang akan mengantarkannya 

menjadi dewasa. Sebab untuk menjadi dewasa seseorang memerlukan tuntunan 

umum untuk mengarahkan aktivitasnya dalam masyarakat dan juga merupakan 

tujuan pengembangan kepribadian, dan dalam ajaran Islam inilah anak tersebut 

dapat dibimbing pertumbuhan rohani dan jasmaninya dengan mengarahkan, 

mengajarkan, melatih, mengasuh, dan mengawasi.   

Menurut Zakiah Drajat fungsi agama diantaranya :  

a. Memberikan bimbingan dalam hidup  

Agama yang ditanamkan sejak kecil kepada anak-anak sehingga 

merupakan bagian dari unsur-unsur kepribadiannya, akan cepat 

bertindak menjadi pengendali dalam mengadapi segala keinginan-

keinginan ataupun dorongan yang timbul. Karena keyakinan terhadap 

agama yang menjadi bagian dari kepribadiannya itu, akan mengatur 

sikap dan tingkah laku seseorang secara otomatis dari dalam. 

b. Menolong dalam Menghadapi Kesukaran  

Orang yang benar menjalankan agamanya, maka setiap kesukaran 

yang menimpanya tidak akan memukul jiwanya. Ia tidak akan putus 

asa, tapi ia akan menghadapinya dengan tenang. Dengan cepat ia akan 

ingat kepada Tuhan dan menerima kekecewaan itu dengan sabar dan 

tenang. 
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c. Menentramkan Batin  

  Setiap anak akan dididik menjadi orang yang pandai tetapi belum 

tentu dididik menjadi orang yang baik dalam arti yang sesungguhnya, 

maka hal ini akan menyebabkan kegelisahan dan goncangan didalam 

jiwa setiap anak. Ini lah mengapa pendidikan agama dianggap penting 

dan memiliki fungsi untuk menentramkan batin karena ajaran dan 

tuntunan yang ada didalamnya.  

 

 Lebih lanjut, menurut Prof.H.M.Arifin mengatakan bahwa fungsi 

pendidikan Islam adalah sebagai pembimbing dan pengarah perkembangan dan 

pertumbuhan anak didik dengan sikap dan pandangan bahwa anak didik adalah 

hamba Allah yang diberi anugerah berupa dasar yang mengandung tendensi untuk 

berkembang secara interaktif dengan pengaruh lingkungan.
37

 

 Dari beberapa penjelasan fungsi agama diatas, dapat disimpulkan bahwa 

agama sangat perlu dalam kehidupan manusia baik bagi orang tua maupun anak-

anak. Khususnya bagi anak-anak , agama merupakan bibit terbaik yang diperlukan 

dalam pembinaan kepribadiannya. 
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 Akmal Hawi, Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam, ( Jakarta: PT.RajaGrapindo 

Persada, 2014), 21-26 



33 
 

B.    Penelitian Relevan  

Hasil Penelitian 

Yang Relevan 
Kata Kunci Hasil 

Perbedaan 

Penelitian 

Penerapan Model 

Tipe Time Token 

Berbantuan Video 

Untuk 

Meningkatkan 

Hasil Belajar 

Pendidikan 

Kewarganegaraan 

Pada Siswa Kelas 

V SD  Negeri 

Blotongan 01 

Salatiga Semester 

II Tahun 

Pelajaran 

2015/2016  (Arini 

sulistyoningsih, 

Universitas 

Kristen Satya 

Wacana, 2016  ) 
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Pembelajaran 

Kooperatif Tipe 

Time Token, 

Berbantuan 

Video, Hasil 

Belajar 

Pendidikan 

Kewarganegaraan 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

≥85% hasil belajar PKN 

siswa meningkat 

setelahdilaksanakannya 

penelitian. Rata-rata 

nilai hasil belajar siswa 

pada kondisi pra siklus 

yaitu 61.4, siklus I 

sebesar 69.5, dan siklus 

II sebesar 82. Presentase 

ketuntasan belajar 

meningkat dari kondisi 

pra siklus yaitu sebesar 

42.8%, siklus I sebesar 

71.5%, dan siklus II 

sebesar 100%. 

Berdasarkan hasil 

tindakan yang telah 

dilaksanakan, penelitian 

tindakan kelas ini 

dinyatakan berhasil. Hal 

ini ditunjukkan dengan 

presentase ketuntasan 

belajar siswa sebesar 

100% dengan seluruh 

siswa telah memenuhi 

kriteria ketuntasan 

minimal 

Perbedaan 

dengan 

penelitian ini 

adalah terletak 

pada objek 

penelitiannya. 

Objek 

penelitian ini 

kepada siswa 

kelas X Tehnik 

listrik B 

SMKN 2 

kendari pada 

mata pelajaran 

PAI  
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Arini, Sulistyoningsih. Penerapan Model Tipe Time Token Berbantuan Video Untuk 
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Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 2016 
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Penerapan Model 

Pembelajaran 

Kooperatif Tipe 

Time Token  

Untuk 

Meningkatkan 

Aktivitas Dan 

HasIl Belajar 

Biologi Siswa 

Kelas VII-3 SMP 

Negeri 32 

Pekanbaru             

( Rosmaini S, 

Darmawati dan  

Ria Puspita Sari 

Program Studi 

Pendidikan 

Biologi Jurusan 

PMIPA FKIP 

Universitas Riau 

Pekanbaru )
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Cooperative 

Learning Model 

Time Token 

Type, Learning 

Activities and 

Learning 

Outcomes 

 

Hasil belajar siswa 

terjadi peningkatan pada 

setiap siklus, hal ini 

dapat dilihat dari daya 

serap siswa dan 

ketuntasan belajar 

individual siswa. Daya 

serap siswa terjadi 

peningkatan pada setiap 

siklus, pada siklus I 

kategori cukup (75,41%) 

sedangkan pada siklus II 

kategori baik (80,27%). 

Ketuntasan belajar 

individual siswa pada 

siklus I dan II sama-

sama pada kategori amat 

baik. Tetapi terjadi 

peningkatan pada rata-

rata persentasenya, pada 

siklus I yaitu 91,67% 

sedangkan pada siklus II 

yaitu 94,45 

Perbedaan 

penelitian 

tersebut 

dengan 

penelitian ini 

terletak pada 

objek dan 

variabel 

penelitiannya. 

Penelitian ini 

pada mata 

pelajaran 

pendidikan 

agama islam 

siswa kelas X 

Tehnik Listrik 

B SMKN 2 

Kendari dan 

berfokus pada 

peningkatan 

hasil belajar 

siswa. 

 

 

C.   Kerangka Berpikir 

 Salah satu bentuk keberhasilan seorang pendidik dalam mengajar dapat 

dilihat melalui hasil belajar yang diperoleh oleh peserta didiknya. Keberhasilan 

tersebut akan didapatkan bila seorang guru mampu melaksanakan perannya 

dengan baik dalam proses pembelajaran, salah satunya dalam pemilihan model 

pembelajaran. Pemilihan tersebut harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran 

yang hendak dicapai, ketersediaan alat dan bahan yang dibutuhkan, kondisi atau 

keadaan siswa, serta yang terpenting adalah mencari model pembelajaran yang 

membantu siswa agar lebih mudah dalam memahami materi pembelajaran.  

                                                           
39

 Rosmaini S, Darmawati dan Ria Puspita Sari, Penerapan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Time Token Untuk Meningkatkan Aktivitas Dan HasIl Belajar Biologi Siswa 

Kelas VII-3 SMP Negeri 32 Pekanbaru, Jurnal Biogenesis, Vol. 8, Nomor 1, Juli 2011 
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 Pemilihan model pembelajaran khususnya pada pembelajaran pendidikan 

Agama Islam bertujuan untuk membantu siswa agar lebih mudah dalam 

memahami materi yang diberikan dan dapat meningkatkan hasil belajar mereka. 

Seperti yang diketahui bahwa salah satu masalah yang dihadapi oleh siswa dalam 

penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar mereka yang belum mencapai standar 

yang telah ditentukan.  Oleh karena itu, perlu adanya pembaruan dalam 

pembelajaran ini yang sesuai dengan karakteristik PAI agar memberikan hasil 

yang maksimal. Pembaruan tersebut dapat dilakukan oleh pendidik, salah satunya 

melalui metode pembelajaran kooperatif tipe Time Token Arends.  

 Model pembelajaran kooperatif tipe Time Token Arends ini dipilih atas 

dasar pemikiran kesesuai dengan materi pembelajaran PAI yang membutuhkan 

pemahaman melalui partisipasi secara aktif dari siswa dalam menyalurkan 

pendapat dan pemikiran mereka melalui sebuah kupon berbicara. Dengan model 

pembelajaran ini, setiap siswa akan dibiasakan untuk menyalurakan ide dan 

pendapat mereka mengenai suatu topik tertentu agar mereka semakin mudah 

dalam memahami dan memaknai sesuatu. Selain itu, mereka akan diajarkan 

tentang cara menghargai pendapat dari orang lain dan mau bekerja sama dalam 

menyelesaikan sesuatu secara gotong royong tanpa mengesampingkan hak siswa 

lainnya dalam berpendapat.   

 Berdasarkan pemikiran tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa 

model pembelajaran kooperatif tipe Time Token Arends ini dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa karena pembelajaran ini memudahkan bagi pendidik dalam 
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proses pembelajaran dan lebih mudah dipahami oleh peserta didik untuk 

diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.  

 Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Time Token Arends dengan mengadopsi skema PTK 

yang dikembangkan oleh Kemmis & Mc Taggart sebagai berikut:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 2.1 Kerangka berfikir 

 

Sumber : Adopsi dari Kemmis dan Mc Taggart  

D.  Hipotesis Tindakan  

           Berdasarkan rumusan masalah yang telah diungkapkan, maka hipotesis 

dalam tindakan ini adalah dengan “ Implementasi model pembelajaran kooperatif  

Tipe Time Token Arends dapat meningkatkan hasil belajar pendidikan agama 

Islam  pada siswa kelas X Tehnik Listrik B SMKN 2 Kendari “  

 

Kondisi awal 

1. Rendahnya hasil belajar siswa yang tidak 

sampai pada kriteria ketuntasan minimal 

yang telah ditetapkan  

2. Partisipasi siswa masih kurang aktif dalam 

proses pembelajaran  

3. Proses pembelajaran banyak terpusat pada 

guru  

Tindakan  Menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Time Token Arends 

Kondisi Akhir 

1. Siswa berpartisipasi aktif dalam  proses 

pembelajaran  

2. Lebih mudah memahami materi 

pembelajaran.  

3. Hasil belajar siswa meningkat 
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