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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teoritis

1. Pembelajaran Kooperatif

Cooperative learning berasal dari kata cooperative yang artinya

mengerjakan sesuatu secara bersama sama dengan saling membantu satu

sama lainya sebagai satu kelompok atau satu tim. Pembelajaran kooperatif

sebagai model pembelajaran yang menghendaki siswa bekerja sama dalam

kelompok. Kelompok kecil yang beragam kemampuannya untuk

menyelesaikan tugas bersama guna mencapai tujuan pembelajaran. Dan

tujuan dalam pembelajaran kooperatif adalah keberhasilan seseorang karena

keberhasilan orang lain, orang tidak dapat mencapai keberhasilan dengan

sendirian.1 Sehubungan dengan hal tersebut, Slavin (1984) dalam Etin

Solihatin (2010) mengatakan bahwa cooperatif learning adalah suatu model

pembelajaran di mana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok

kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 4 sampai 6 orang,

dengan struktur kelompoknya yang bersifat heterogen.2

Pembelajaran kooperatif adalah kegiatan pembelajaran dengan cara

berkelompok untuk bekerja sama dan saling membantu untuk memahami

suatu bahan pelajaran, memeriksa dan memperbaiki jawaban teman serta

kegiatan lainya dengan tujuan mencapai hasil belajar tertinggi. Selain itu

1Suyatno, Menjelajah Pembelajaran Inovatif,, Mas Media Buana Pustaka, Sidoarjo,
2009, hlm. 76.

2Etin Solihatin dan Roharjo, Op. cit., hlm. 4.
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pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang dirancang

untuk membelajarkan kecakapan akademik (academic skill), sekaligus

keterampilan sosial (social skill) termasuk interpersonal skill.3 Dalam

pembelajaran kooperatif guru hanyalah sebagai fasilitator dan pengelola

kegiatan pembelajaran serta pembimbing siswa dalam pelaksanaan

pembelajaran kooperatif supaya berjalan dengan lancar.

Salah satu pendekatan struktural dalam pembelajaran kooperatif yang

dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan meningkatkan

perolehan hasil akademik adalah pembelajaran kooperatif Time Token

Arends. Tipe pembelajaran ini dimaksudkan sebagai alternatif untuk

mengajarkan keterampilan sosial yang bertujuan untuk menghindari siswa

mendominasi atau siswa diam sama sekali dan menghendaki siswa saling

membantu dalam kelompok kecil dan lebih dicirikan oleh penghargaan

kooperatif daripada individu.4

Berikut ini merupakan ciri-ciri pembelajaran kooperatif.

a. Kelompok dibentuk dengan siswa kemampuan tinggi, rendah, sedang.
b. Siswa melihat semua anggota kelompok mempunyai tujuan yang sama.
c. Membagi tugas dan tanggung jawab sama.
d. Akan dievaluasi untuk semua.
e. Berbagi kepemimpinan dan keterampilan untuk bekerja bersama.
f. Diminta mempertanggungjawabkan individual materi yang ditangani.5

3Yatim Rianto, Paradigma Baru Pembelajaran, Kencana Prenada Media Group,
Jakarta, 2010, hlm. 267.

4Agus Suprijono, Cooperative Learning Teori dan Aplikasi Paikem, Pustaka Pelajar,
Yogyakarta , 2009, hlm. 133.

5 Yatim Rianto, Op. cit., hlm. 266.
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Adapun unsur-unsur dalam pembelajaran kooperatif adalah:

a. Siswa dalam kelompoknya haruslah beranggapan bahwa mereka

”sehidup sepenanggungan bersama”.

b. Siswa bertanggung jawab atas segala sesuatu di dalam kelompoknya

seperti milik sendiri.

c. Siswa haruslah melihat bahwa semua anggota di dalam kelompoknya

memiliki tujuan yang sama.

d. Siswa haruslah berbagi peran tugas dan bertanggung jawab yang sama di

antara anggota kelompoknya.

e. Siswa akan dikenakan evaluasi atau dikenakah hadiah/penghargaan yang

juga akan dikenakan untuk semua anggota kelompok.

f. Siswa berbagi kepemimpinan dan mereka membutuhkan keterampilan

untuk belajar bersama selama proses belajarnya.

g. Siswa akan diminta mempertanggungjawabkan secara individual materi

yang ditangani oleh kelompok kooperatif.

Ada lima prinsip yang mendasari pembelajaran kooperatif, yaitu:

a. Positive independence, artinya adanya saling ketergantungan positif
yakni anggota kelompok menyadari pentingnya kerja sama dalam
pencapaian tujuan.

b. Face to face interaction, artinya antara anggota berinteraksi dengan
saling berhadapan.

c. Individual accountability, artinya setiap anggota kelompok harus belajar
dan aktif memberikan kontribusi untuk mencapai keberhasilan kelompok.

d. Use of collaborative/social skill, artinya harus menggunakan
keterampilan bekerjasama dan bersosialisasi. Agar siswa mampu
berkolaborasi perlu adanya bimbingan guru.

e. Group processing, artinya siswa perlu menilai bagaimana mereka bekerja
secara efektif.6

6 Ibid., hlm. 266.
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Setiap model pembelajaran memiliki langkah-langkah yang khas,

begitupun dengan model pembelajaran kooperatif. Langkah-langkah

pembelajaran tersebut dirumuskan secara terstruktur sehingga penerapannya

tetap dalam jalur yang benar. Langkah-langkah model pembelajaran

kooperatif sebagai berikut:

Fase 1 : Menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa.

Fase 2 : Menyampaikan informasi.

Fase 3 : Mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar.

Fase 4 : Membimbing kelompok belajar

Fase 5 : Evaluasi

Fase 6 : Memberikan penghargaan.7

Menurut Richard I. Arends pembelajaran kooperatif mempunyai

beberapa efek setelah penggunaannya dalam proses belajar mengajar

disekolah.8 Adapun efek-efek tersebut adalah

a) Efeknya pada Perilaku Kooperatif. Cooperatif learning menghasilkan

lebih banyak perilaku kooperatif, baik verbal maupun nonverbal,

dibandingkan pengajaran seluruh-kelas. Siswa-siswa pada pembelajaran

ini dari penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan lebih sedikit

berperilaku kompetitif dan lebih banyak kerja sama lintas-etnis

dibandingkan mereka yang berasal dari kelas-kelas yang menggunakan

pengajaran seluruh-kelas.

7Suyatno, Op. cit, hlm. 51
8Richard I. Arends, Learning to Teach, terj. Helly Prajitno Soetjipto dan Sri

Mulyantini Soetjipto, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm. 8.



5

5

b) Efeknya pada Toleransi terhadap Keanekaragaman. Cooperatif learning

ternyata tidak hanya dapat memperngaruhi toleransi dan penerimaan

yang lebih luas terhadap siswa-siswa dengan kebutuhan khusus, tetapi

juga dapat mendukung terciptanya hubungan yang lebih baik di antara

siswa-siswa dengan ras dan etnis yang beranekaragam.

c) Efeknya pada Prestasi Akademik. Cooperatif learning mereflekskan

perspektif bahwa orang belajar dari pengalamannya dan berpartisispasi

aktif di kelompok-kelompok kecil membantu siswa untuk mempelajari

berbagai keterampilan sosial, sekaligus mengembangkan keterampilan

akademis dan sikap-sikap demokratis.

Pembelajaran kooperatif mempunyai keunggulan dan kelemahan,

yakni:9

a) Keunggulan pembelajaran kooperatif sebagai suatu strategi pembelajaran

di antaranya adalah

(1) Melalui pembelajaran kooperatif siswa tidak terlalu menggantungkan

pada guru, akan tetapi dapat menambah kepercayaan kemampuan

berpikir sendiri, menemukan informasi dari berbagai sumber, dan

belajar dari siswa yang lain.

(2) Pembelajaran kooperatif dapat mengembangkan kemampuan

mengungkapkan ide atau gagasan dengan kata-kata secara verbal dan

membandingkan dengan ide-ide orang lain.

9Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan,
Kencana Prenada Media group, Bandung, 2006, hlm. 247
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(3) Pembelajaran kooperatif dapat membantu anak untuk respek pada

orang lain dan menyadari akan segala keterbatasannya serta

menerima segala perbedaan.

(4) Pembelajaran kooperatif dapat membantu memberdayakan setiap

siswa untuk lebih bertanggung jawab dalam belajar.

(5) Pembelajaran kooperatif merupakan strategi yang cukup ampuh

untuk meningkatkan prestasi akademik sekaligus kemampuan sosial,

termasuk mengembangkan rasa harga diri, hubungan interpersonal

yang positif dengan orang lain, mengembangkan keterampilan me-

manage waktu, dan sikap positif terhadap sekolah.

(6) Melalui pembelajaran kooperatif dapat mengembangkan kemampuan

siswa untuk menguji ide dan pemahamannya sendiri, menerima

umpan balik. Siswa dapat berpraktik memecahkan masalah tanpa

takut membuat kesalahan, karena keputusan yang dibuat adalah

tanggung jawab kelompoknya.

(7) Pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan kemampuan siswa

menggunakan informasi dan kemampuan belajar abstrak menjadi

nyata.

(8) Interaksi selama pembelajaran kooperatif berlangsung dapat

meningkatkan motivasi dan memberikan ransangan untuk berpikir.

Hal ini berguna untuk proses pendidikan jangka panjang.
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b) Kelemahan Pembelajaran Kooperatif.

(1) Untuk memahami dan mengerti filosofis pembelajaran kooperatif

membutuhkan waktu.

(2) Pembelajaran kooperatif jika tanpa peer teaching yang efektif, maka

dibandingkan dengan pengajaran langsung dari guru, bisa terjadi cara

belajar yang demikian apa yang seharusnya dipelajari dan dipahami

tidak pernah dicapai oleh siswa.

(3) Penilaian yang diberikan dalam pembelajaran kooperatif kepada hasil

kerja kelompok. Namun demikian, guru perlu menyadari bahwa

sebenarnya hasil atau prestasi yang diharapkan adalah prestasi setiap

individu siswa.

(4) Keberhasilan pembelajaran kooperatif dalam upaya mengembangkan

kesadaran berkelompok memerlukan periode waktu yang cukup

panjang.

(5) Walaupun kemampuan bekerja sama merupakan kemampuan yang

sangat penting untuk siswa, akan tetapi banyak aktivitas dalam

kehidupan yang hanya didasarkan kepada kemampuan secara

individual. Oleh karena itu idealnya melalui pembelajaran kooperatif

selain siswa belajar bekerja sama, siswa juga harus belajar bagaimana

membangun kepercayaan diri. Untuk mencapai kedua hal itu dalam

pembelajaran kooperatif bukan pekerjaan yang mudah.
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2. Time Token Arends

Time Token Arends adalah suatu kegiatan khusus yang dilakukan oleh

seorang guru dalam pembelajaran koooperatif dengan menggunakan kartu-

kartu untuk berbicara, Time Token Arends dapat membantu membagikan

peran serta lebih merata pada setiap siswa. Time Token Arends merupakan

tipe dari pendekatan struktural dari beberapa model pembelajaran

kooperatif, untuk melibatkan lebih banyak siswa dalam menelaah materi

yang tercakup dalam suatu pelajaran dan mengecek pemahaman mereka

terhadap isi pelajaran tersebut. Time Token Arends pada dasarnya

merupakan sebuah varian diskusi kelompok dimana ciri khasnya adalah

setiap siswa diberi kupon bicara ±30 detik waktu untuk berbicara.10 Apabila

siswa telah menghabiskan kuponnya, siswa itu tidak dapat berbicara lagi.

Sudah tentu, ini menghendaki agar siswa yang masih pegang kupon untuk

ikut berbicara dalam diskusi itu. Cara ini menjamin keterlibatan semua

siswa. Cara ini juga merupakan upaya yang sangat baik untuk meningkatkan

tanggung jawab individual dalam diskusi kelompok.

Model pembelajaran kooperatif tipe Time Token adalah suatu model

pengajaran guru dengan menggunakan pembelajaran kooperatif yang secara

tekniknya dapat membantu siswanya belajar di setiap mata pelajaran dimana

siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil, saling membantu belajar

satu sama lainya dengan beranggotakan 4 sampai 6 orang siswa atau lebih

dengan memberikan kupon bicara pada siswa di masing-masing kelompok,

10 Nanang Hanafiah dan Cucu Suhana, Op. cit., hlm. 55.
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patokan bicara disini adalah bicara sesuai dengan materi yang dibahas atau

mempresentasikan materi, bukan bicara yang asal-asalan yang tidak ada

hubungannya dengan materi.

Adapun langkah-langkah Time Token Arends:

a. Kondisikan kelas untuk melaksanakan diskusi (Cooperatif Learning/CL)
b. Tiap siswa diberi kupon berbicara dengan waktu ± 30 detik. Tiap siswa

diberi sejumlah nilai sesuai waktu yang digunakan.
c. Bila telah selesai berbicara kupon yang dipegang siswa diserahkan.

Setiap berbicara satu kupon.
d. Siswa yang telah habis kuponnya tak boleh berbica lagi. Yang masih

pegang kupon harus berbicara sampai kuponnya habis.
e. Dan seterusnya.11

Tipe Time Token Arends dalam proses pembelajaran kooperatif dapat

dilaksanakan dengan 6 fase, yaitu: fase pendahuluan, fase penyajian

informasi, fase menetapi kelompok, fase berdiskusi dalam mengerjakan

LKS, fase evaluasi, dan fase penutup, dengan langkah-langkah dapat dilihat

pada tabel II. 1.

11Agus Suprijono, Op. cit., hlm. 133.
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Tabel II. 1 Langkah-langkah model Pembelajaran Kooperatif Tipe
Time Token Arends

Fase Kegiatan Guru
Fase 1
Menyampaikan tujuan dan
memotivasi siswa

Guru menyampaikan semua tujuan pembelajaran
yang ingin dicapai pada pembelajaran tersebut dan
memotivasi siswa belajar.

Fase II
Menyajikan Informasi

Guru menyajikan kepada siswa dengan jalan
demonstrasi atau lewat bahan bacaan

Fase III
Mengorganisasikan siswa
ke dalam kelompok
kooperatif

Guru meminta siswa untuk menempati kelompok
kooperatif yang telah ditentukan. Kelompok
dibentuk oleh guru diluar jam pelajaran, dimana
tiap-tiap kelompok berjumlah 5-6 orang yang
bersifat heterogen

Fase IV
Membimbing kelompok
bekerja dan belajar

Guru membimbing kelompok bekerja dan belajar
dimana:
a. Guru memberikan LKS dan kupon berbicara

dengan nilai waktu 1 menit kepada masing-
masing siswa.

b. Guru meminta siswa mendiskusikan LKS
dengan menggunakan tipe Time Token Arends.
Sebelum diskusi kelompok dimulai, guru
menunjukkan salah satu siswa dalam masing-
masing kelompok untuk menjadi ketua yang
bertugas memonitor jalannya diskusi kelompok.

c. Guru memberitahukan petunjuk penggunaan
kupon telah tercantum di dalam kupon tersebut
(pada bagian belakang kupon). Adapun
langkah-langkah teknik Time Token Arends
dalam diskusi kelompok kooperatif adalah:
setiap siswa diperbolehkan berbicara (bertanya,
menjawab, dan menanggapi permasalahan yang
ada pada LKS). Bila telah selesai berbicara,
kupon yang dipegang siswa diserahkan. Setiap
berbicara satu kupon, dan siswa lain yang masih
memegang kupon harus berbicara sampai semua
kupon dalam kelompok habis. Tahap ini
diulangi kembali sampai semua permasalahan
yang ada di LKS selesai dibahas.

d. Guru meminta siswa untuk mempresentasikan
hasil diskusinya. Pada presentasi ini, perwakilan
dari masing-masing kelompok dipilih secara
acak.

Fase V
Evaluasi

Guru memberikan evaluasi berupa soal evaluasi
yang harus dijawab siswa secara individu

Fase VI
Memberi Penghargaan

Guru mencari cara untuk menghargai upaya
maupun hasil belajar individu dan kelompok.
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Pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe

Time Token Arends dapat memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

a. Semua siswa diberi “kartu bicara”.

b. Di dalam kelompok siswa yang sudah menyampaikan pendapat harus

menyerahkan satu kartunya.

c. Demikianlah seterusnya sampai siswa yang sudah habis kartunya tidak

berhak bicara lagi.12

d. Siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan

materi belajarnya.

e. Kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi,

sedang dan rendah.

f. Membagi tugas dan tanggung jawab bersama.

g. Penghargaan lebih berorientasi kelompok ketimbang individu.

Berdasarkan kutipan di atas maka suatu pembelajaran yang

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Time Token Arends

ditunjukkan dengan adanya pembagian kelas menjadi kelompok-kelompok

kecil. Dalam kelompok-kelompok tersebut terdapat keragaman pada aspek

kemampuan akademik, sehingga siswa dengan daya serap terhadap materi

yang rendah dapat dibantu oleh temannya yang lebih menguasai. Pemberian

kupon pada siswa di setiap kelompok, dengan secara acak guru menyuruh

salah satu kelompok untuk menjawab pertanyaan dari guru tersebut. Ini

memungkinkan siswa dapat siap semua, dan dapat melakukan diskusi

12Yatim Riyanto, Op. cit., hlm. 277.
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dengan sugguh-sungguh. Kelompok-kelompok kecil tersebut juga harus

benar-benar melakukan aktivitas belajar secara kooperatif yang berarti siswa

tidak menuntaskan suatu materi dengan belajar individu melainkan belajar

bersama, saling membantu, dan bertukar pikiran dengan siswa lainnya.

Keberagaman yang terdapat dalam kelompok-kelompok kecil tersebut

tidak hanya dalam aspek akademiknya akan tetapi juga dalam aspek-aspek

lain seperti keberagaman jenis kelamin, suku, dan budaya. Sedangkan

penghargaan terhadap prestasi yang dicapai dalam pembelajaran kooperatif

tidak ditujukan pada seorang siswa individu melainkan kepada suatu

kelompok secara keseluruhan.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat

2:








“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-
Nya.”13

Kelebihan teknik Time Token Arends sebagai 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.

13Depag RI, Op. Cit., hlm. 156
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h. Guru dapat berperan untuk mengajak siswa mencari solusi bersama
terhadap permasalahan yang ditemui.

i. Tidak memerlukan banyak media pembelajaran.14

Kekurangan tipe Time Token Arends yaitu: Pembatasan waktu pada

waktu aktivitas Time Token dapat mengurangi kesempatan berfikir siswa

untuk mengemukakan pendapatnya secara maksimal.

3. Hasil Belajar Kimia

Belajar adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang agar memiliki

kompetensi berupa keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan.15

Belajar juga merupakan kegiatan berproses dan merupakan unsur yang

sangat fundamental dalam penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan,

hal ini berarti keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan sangat tergantung

pada keberhasilan proses belajar siswa di sekolah dan lingkungan

sekitarnya.16

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui

kegiatan belajar.17 Hasil belajar merupakan pencapaian bentuk perubahan

perilaku yang cenderung menetap dari ranah kognitif, afektif, dan

psikomotorik dari proses belajar yang dilakukan dalam waktu tertentu.

Selain itu ada juga yang mengatakan bahwa hasil balajar adalah

14Annisa Ilmiyanti, Model Pembelajaran Time Token (Arends, 1998),
http://ilmianissa.blogspot.com/2012/08/model-pembelajaran-time-token-arrends.html, Di akses
20:52, 13 April 2013.

15Benny A. Pribadi, Model Desain Sistem Pembelajaran, Dian Rakyat, Jakarta, 2009,
hlm. 6.

16Asep Jihad dan Abdul Haris, Op. Cit., hlm. 1.
17Ibid., hlm. 14.
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kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah ia menerima

pengalaman belajarnya.18

Kimia merupakan salah satu bagian dari mata pelajaran ilmu

pengetahuan alam (IPA) yang diajarkan di jenjang pendidikan Sekolah

Menengah Atas (SMA)/sederajat. Standar Kompetensi Mata Pelajaran

Kimia dikelompokkan dalam pemahaman konsep dan penerapannya, serta

kerja ilmiah.  Sedangkan aspek penilaiannya dikelompokkan menjadi

pemahaman dan penerapan konsep, serta kinerja ilmiah.19

Sebagimana yang dikemukakan oleh UNESCO ada empat pilar hasil

belajar yang diharapkan dapat dicapai oleh pendidikan, yaitu: Learning to

know, learning to be learning, to life together, dan learning to do.20

Selanjutnya Benjamin S. Bloon berpendapat bahwa hasil belajar dapat

dikelompokkan ke dalam dua macam yaitu pengetahuan dan keterampilan.21

1) Pengetahuan terdiri dari empat kategori, yaitu:

(a) Pengetahuan tentang fakta;

(b) Pengetahuan tentang prosedural;

(c) Pengetahuan tentang konsep;

(d) Pengetahuan tentang prinsip.

2) Keterampilan juga terdiri dari empat kategori, yaitu:

(a) Keterampilan untuk berpikir atau keterampilan kognitif;

18Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, PT. Rosdakarya, Bandung,
2009, hlm. 22.

19Asep Jihad dan Abdul Haris, Op. Cit., hlm. 154.
20Tim Pengembang MKDP, Kurikulum & Pembelajaran, PT. Raja Grafindo Persada,

Jakarta, 2011, hlm. 140.
21Asep Jihad dan Abdul Haris, Op. Cit., hlm. 15.
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(b) Keterampilan untuk bertindak atau keterampilan motorik;

(c) Keterampilan bereaksi atau bersikap;

(d) Keterampilan berinteraksi.

Untuk memperoleh hasil belajar, dilakukan evaluasi atau penilaian

yang merupakan tindak lanjut atau cara untuk mengukur tingkat penguasaan

siswa. Kemajuan prestasi belajar siswa tidak saja diukur dari tingkat

penguasaan ilmu pengetahuan tetapi juga sikap dan keterampilan. Dengan

demikian penilaian hasil belajar siswa mencakup segala hal yang dipelajari

di Sekolah, baik itu menyangkut pengetahuan, sikap dan keterampilan.

Untuk mengoptimalkan proses dan hasil belajar hendaknya kita

berpijak pada hasil identifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan dan

faktor-faktor pendukung keberhasilan. Berdasarkan hasil identifikasi ini

kemudian kita mencari alternatif pemecahannya, kemudian dari berbagai

alternatif itu kita pilih mana yang mungkin dilaksanakan dilihat dari

berbagai faktor, seperti kesiapan guru, kesiapan peserta didik, sarana dan

prasarana, dan sebagainya.22

Hasil belajar adalah segala sesuatu yang menjadi milik siswa sebagai

akibat dari kegiatan belajar yang dilakukannya. Menurut Hamalik (2003)

Hasil-hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-

pengertian dan sikap-sikap, serta apersepsi dan abilitas.23 Dari kedua

pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian hasil belajar

22Zainal Arifin, EvaluasiPembelajaran Teknik dan Prosedur, PT Remaja Rosdakarya,
Bandung, 2009, hlm. 303.

23Asep Jihad dan Abdul Haris, Op. Cit., hlm. 15.



16

16

adalah perubahan tingah laku siswa secara nyata setelah dilakukan proses

belajar mengajar yang sesuai dengan tujuan pengajaran.

Setelah melalui proses belajar maka siswa diharapkan dapat mencapai

tujuan belajar yang disebut juga sebagai hasil belajar yaitu kemampuan

yang dimiliki siswa setelah menjalani proses belajar. Sudjana (2004)

berpendapat, hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki

siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya.24

Tujuan belajar adalah sejumlah hasil belajar yang menunjukkan

bahwa siswa telah melakukan perbuatan belajar, yang umumnya meliputi

pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap yang baru yang diharapkan

dapat dicapai oleh siswa.

Gagne mengidentifikasi lima jenis hasil belajar sebagai berikut:

1) Belajar keterampilan intelektual (Intelectual skill), yakni belajar
deskriminasi, belajar konsep dan belajar kaidah.

2) Belajar informasi verbal, adalah belajar melalui simbol-simbol
tertentu. Yang termasuk hasil belajar ini adalah belajar berbicara,
menulis cerita, belajar membaca dan lain sebagainya.

3) Belajar mengatur kegiatan intelektual, yakni belajar mengatur
kegiatan intelektual berhubungan dengan kemampuan
mengaplikasikan keterampilan intelektual, yakni kemampuan berpikir
memecahkan masalah secara ilmiah melalui langkah-langkah yang
sistematis.

4) Belajar sikap, yakni belajar menentukan tindakan tertentu. Sikap
adalah kecenderungan individu untuk berperilaku sesuai dengan nilai
yang dianggap baik oleh individu yang bersangkutan.

5) Belajar keterampilan motorik, yakni belajar melakukan gerakan-
gerakan tertentu baik gerakan yang sangat sederhana seperti gerakan
menirukan, gerakan refleks, dan sebagainya.25

24Ibid., hlm. 15.
25Wina Sanajaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, Kencana Prenada

Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 163-164.
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Hasil belajar seperti yang telah dikemukakan, akan menentukan

pengalaman belajar bagaimana yang cocok untuk dikembangkan oleh setiap

siswa. Misalnya, hasil yang bersifat kemampuan intelektual akan sangat

berbeda dengan pengalaman yang harus dimiliki siswa untuk memperoleh

keterampilan tertentu.

Mengingat pengajaran merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan

yang telah dirumuskan, maka disini dapat ditentukan dua kriteria yang

bersifat umum. Menurut Sudjana (2004) kedua kriteria tersebut adalah:26

1) Kriteria ditinjau dari sudut prosesnya

Kriteria dari sudut prosesnya menekankan kepada pengajaran sebagai

suatu proses yang merupakan interaksi dinamis sehingga siswa

sebagai subjek mampu mengembangkan potensinya melalui belajar

sendiri. Untuk mengukur keberhasilan pengajaran dari sudut

prosesnya dapat dikaji melalui beberapa persoalan dibawah ini:

(a) Apakah pengajaran direncanakan dan dipersiapkan terlebih

dahulu oleh guru dengan melibatkan siswa secara sistematik?

(b) Apakah kegiatan siswa belajar dimotivasi guru sehingga ia

melakukan kegiatan belajar dengan penuh kesabaran,

kesungguhan dan tanpa paksaan untuk memperoleh tingkat

penguasaan, pengetahuan, kemampuan serta sikap yang

dikehendaki dari pengajaran itu?

(c) Apakah guru memakai multi media?

26Asep Jihad dan Abdul Haris, Op. cit., hlm. 20.
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(d) Apakah siswa mempunyai kesempatan untuk mengobrol dan

menilai sendiri hasil belajar yang dicapainya?

(e) Apakah proses pengajaran dapat melibatkan semua siswa dalam

kelas?

(f) Apakah suasana pengajaran atau proses belajar mengajar cukup

menyenangkan dan merangsang siswa belajar?

(g) Apakah kelas memiliki sarana belajar yang cukup kaya, sehingga

menjadi laboratorium belajar?

2) Kriteria ditinjau dari hasilnya

Di samping tinjauan dari segi proses, keberhasilan pengajaran dapat

dilihat dari segi hasil. Berikut ini adalah beberapa persoalan yang

dapat dipertimbangkan dalam menentukan keberhasilan pengajaran

ditinjau dari segi hasil atau produk yang dicapai siswa:

(a) Apakah hasil belajar yang diperoleh siswa dari proses belajar

pengajaran nampak dalam bentuk perubahan tingkah laku secara

menyeluruh?

(b) Apakah hasil belajar dicapai siswa dari proses pengajaran dapat

diaplikasikan dalam kehidupan siswa?

(c) Apakah hasil belajar yang diperoleh siswa tahan lama diingat dan

mengendap dalam pikirannya, serta cukup mempengaruhi perilaku

dirinya?

(d) Apakah yakin bahwa perubahan yang ditunjukkan oleh siswa

merupakan akibat dari proses pengajaran.
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Secara umum, hasil belajar siswa dipengaruhi oleh faktor internal,

yaitu faktor-faktor yang ada dalam diri siswa dan faktor eksternal, yaitu

faktor-faktor yang berada diluar diri siswa. Adpun yang tergolong faktor

internal adalah:27

1) Faktor fisiologis atau jasmani individu baik bersifat bawaan maupun

yang diperoleh dengan melihat, mendengar, struktur tubuh, cacat

tubuh, dan sebagainya.

2) Faktor psikologis baik yang bersifat bawaan maupun keturunan, yang

meliputi:

(a) Faktor intelektual  terdiri atas:

(1) Faktor potensial, yaitu intelegensi dan bakat.

(2) Faktor aktual yaitu kecakapan nyata dan prestasi.

(b) Faktor non intelektual yaitu komponen-komponen kepribadian

tertentu seperti sikap, minat, emosional, dan sebagainya.

3) Faktor kematangan baik fisik maupun psikis.

Yang tergolong faktor eksternal ialah:

(a) Faktor sosial yang terdiri atas:

(1) Faktor lingkungan keluarga.

(2) Faktor lingkungan sekolah.

(3) Faktor lingkungan masyarakat.

(4) Faktor kelompok.

27 Tim Pengembang MKDP, Op. Cit., hlm. 141.
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(b) Faktor budaya seperti: adat istiadat, ilmu pengetahuan dan

teknologi, kesenian dan sebagainya.

(c) Faktor lingkungan fisik, seperti fasilitas rumah, fasilitas belajar,

iklim, dan sebagainya.

(d) Faktor spiritual atau lingkungan keagamaan.

Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi secara langsung atau tidak

langsung dalam mempengaruhi hasil belajar yang dicapai seseorang. Karena

adanya faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi prestasi belajar yaitu

motivasi berprestasi, intelegensi, dan kecemasan.28

4. Ikatan Kimia

Ikatan kimia adalah ikatan yang terjadi antaratom dan antarmolekul

dengan cara atom yang satu melepaskan elektron, sedangkan atom yang lain

menerima elektron, atau pengguaan bersama pasangan elektron, atau

pengguaan bersama pasangan elektron yang berasal dari satu atom.

a. Aturan Oktet

Setiap atom memiliki kecenderungan untuk mencapai kestabilannya

dengan cara berikatan dengan atom lain. Unsur yang stabil adalah atom-

atom yang sukar mengalami perubahan, contohnya gas-gas mulia.

Sedangkan unsur yang tidak stabil adalah unsur-unsur yang mudah

mengalami perubahan, contohnya unsur-unsur selain gas mulia. Atom-

atom dari unsur yang tidak stabil mempunyai kecenderungan bergabung

dengan atom-atom lain (atom yang sama atau atom yangberbeda). Atom-

28Ibid., hlm. 141.
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atom tersebut bergabung melalui suatu ikatan kimia. Jadi dapat dikatakan

bahwa:

1) Gas mulia bersifat stabil karena konfigurasinya sudah oktet (duplet

untuk helium)

2) Unsur lain selain gas mulia berbentuk ikatan dalam rangka mencapai

konfigurasi oktet.

Konfigurasi elektron gas mulia:

He 2

Ne 2    8

Ar 2    8    8

Kr 2    8    18    8

Konfigurasi elektron selain gas mulia:

Na 2    8    1 (dengan melepas 1 elektron akan menyerupai neon)

Cl 2    8    7 (dengan menerima 1 elektron akan mnyerupai argon)

Kecenderungan unsurunsur menjadikan elektronnya sama seperti gas

mulia terdekat dikenal sebagai aturan oktet.29

b. Lambang Lewis

Lambang lewis adalah lambang atom disertai dengan elektron

valensinya. Misalnya Li· dan ·Be·.

c. Ikatan Ion

29Michael Purba, Op. Cit., hlm. 79.
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Ikatan ion adalah ikatan yang terbentuk antara atom yang mudah

melepaskan elektron (atom logam) dengan atom yang mudah menerima

elektron (nonlogam). Misalnya ikatan ion pada molekul NaCl.

d. Ikatan Kovalen

Ikatan kovalen adalah  ikatan antaratom nonlogam yang terbentuk

melalui pemakaian pasangan elektron bersama.

Jenis ikatan kovalen:

2) Ikatan kovalen tunggal

Ikatan kovalen tunggal adalah ikatan kovalen yang melibatkan

sepasang elektron untuk dipakai bersama.

3) Ikatan kovalen rangkap dua

Ikatan kovalen rangkap dua adalah ikatan kovalen yang melibatkan

dua pasang elektron untuk dipakai bersama.

4) Ikatan kovalen rangkap tiga

Ikatan kovalen rangkap tiga adalah ikatan kovalen yang melibatkan

tiga pasang elektron untuk dipakai bersama.

5) Ikatan kovalen koordinasi

Adalah ikatan yang terjadi dengan cara pembentukan elektron

bersama hanya saja pasangan elektron yang dipakai bersama tersebut

berasal dari salah satu atom atau molekul yang berikatan. Sedangkan

atom yang lain tidak memberikan elektron. Misalnya terbentuknya

senyawa BF3-NH3.
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e. Polarisasi Ikatan Kovalen

1) Senyawa kovalen polar

Adalah suatu senyawa dimana atom-atomnya memiliki beda

keelektronegatifan besar. Umumnya senyawa kovalen polar larut

dalam senyawa kovalen polar, misalnya HF, HCl, dan NH3.

2) Senyawa kovalen nonpolar

Adalah suatu senyawa dimana atom-atomnya memiliki beda

keelektronegatifan kecil atau hampir sama. Umumnya senyawa

kovalen nonpolar larut dalam nonpolar.

f. Ikatan Logam

Ikatan logam adalah ikatan antaratom logam (sesamanya) tanpa

membentuk molekul ikatan logam sangat kuat, karena elektron

valensinya bergerak cepat mengitari inti-inti atom logam sehingga satu

dan lainnya sukar dilepaskan.

Sifat fisis suatu senyawa sangat tergantung pada jenis ikatan antar

atomnya. Jenis ikatan tersebut dapat diperkirakan dengan memperhatikan

jenis atom yang berikatan, termasuk atom unsur logam atau non logam.

5. Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif tipe Time Token Arends

terhadap Hasil Belajar Kimia Siswa

Belajar adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang agar memiliki

kompetensi berupa keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan.30 Model

pembelajaran berkelompok atau model pembelajaran kooperatif merupakan

30Benny A. Pribadi, Loc. Cit.
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kegiatan yang pembelajaran dengan cara berkelompok untuk bekerja sama

dan saling membantu untuk memahami suatu bahan pelajaran serta kegiatan

lainya dengan tujuan mencapai hasil belajar tertinggi. Model pembelajaran

kooperaratif tipe Time Token Arends besar pengaruhnya terhadap belajar,

sudah dijelaskan sebelumnya bahwa belajar adalah suatu proses yang

menimbulkan terjadinya perubahan atau pembaharuan dalam tingkah laku

atau kecakapan, sampai dimanakah perubahan itu dapat tercapai sehingga

mendapatkan sebuah hasil dari proses belajar tersebut.

Pembelajaran kooperatif tipe Time Token Arends merupakan sebuah

varian diskusi kelompok, ciri khasnya adalah setiap siswa diberi kupon

bicara dengan waktu ± 30 detik. Apabila siswa telah menghabiskan

kuponnya, siswa itu tidak dapat berbicara lagi. Sudah tentu, ini

menghendaki agar siswa yang masih pegang kupon untuk ikut berbicara

dalam diskusi itu. Cara ini kemungkinan menjamin keterlibatan semua

siswa. Cara ini juga merupakan upaya yang sangat baik untuk meningkatkan

tanggung jawab individual dalam diskusi kelompok.

Dengan pembelajaran kooperatif Time Token Aredns diharapkan juga

siswa secara mandiri, bertindak atau melakukan kegiatan dalam proses

belajar. Karena materi pelajaran akan lebih mudah dikuasai dan lebih lama

di ingat jika siswa mendapatkan pengalaman langsung. Dalam belajar

Geoch mengemukakan bahwa belajar adalah perubahan performance

sebagai hasil dari latihan.31 Dalam latihan ini seseorang mungkin akan

31Agus Suprijono, Op. Cit, hlm. 2.
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menemukan respon yang tepat berkaitan dengan persoalan yang

dihadapinya dalam belajar.

Metode kerja kelompok bisa digunakan untuk kimia  karena memiliki

keistimewaan sebagai berikut :

1. Murid-murid lebih mudah diawasi dan dibimbing, karena dikumpulkan

dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil dari pada kelas.

2. Membina semangat bekerja sama yang sehat.

3. Ditinjau dari segi psikologis, bahwa kerja kelompok dapat

membangkitkan semangat bersaing yang sehat di antara kelompok-

kelompok.

4. Pokok-pokok pikiran yang telah diperbincangkan dalam kelompok kecil

akan merupakan pendapat yang lebih matang dan dapat dipertanggung

jawabkan, jika dibandingkan buah pikiran sendiri.32

Untuk kelas kooperatif, siswa lebih banyak belajar dari satu teman ke

teman lain di antara sesama siswa daripada belajar dari guru. Metode

pembelajaran kooperatif khususnya metode Time Token Arends

memanfaatkan kecenderungan siswa untuk berinteraksi. Secara ringkas

pembelajaran kooperatif tipe Time Token Arends mencerminkan pandangan

bahwa manusia belajar dari pengalaman mereka dan partisipasi aktif dalam

kelompok kecil membantu siswa belajar keterampilan sosial.

32Sriyono, Teknik Belajar Mengajar dalam CBSA, Rieneka Cipta, Jakarta, 1992,  hlm.
122.
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B. Penelitian yang Relevan

Peneletian yang menunjang penelitian ini adalah

1. Antuni Wiyarsi (2010) melakukan penelitian tentang “Implementation of

cooperatif learning type tipe token to increase the students activity and

interest learning on general chemistry”. Hasil penelitian ini

menunjukkan: Hasil belajar mahasiswa secara umum terjadi peningkatan

dari tiap siklus meskipun relatif kecil, sedangkan untuk motivasi belajar

mahasiswa pada perkuliahan kimia dasar 2, sebagian besar mahasiswa

(45%) menyatakan bahwa penerapan cooperatif learning teknik time

token mengkondisikan mahasiswa untuk berfikir dengan cepat dan

cermat, belajar bersama dan membuat suasana pembelajaran menjadi

menyenangkan.33

2. Endah Permata Sari (2011) melakukan penelitian dengan judul

“Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Teknik Time Token untuk

Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Kimia pada Pokok Bahasan Koloid

di Kelas XI IPA SMA Negeri 2 Bangkinang”. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran kooperatif tipe Time Token

pada pokok bahasan koloid dapat meningkatkan prestasi belajar siswa di

kelas XI IPA SMAN 2 Bangkinang tahun ajaran 2009-2010 dengan

koefisien pengaruh sebesar 17%.34

33Antuni Wiyarsi, Implementation of Cooperatif Learning Type Tipe Token to
Increase the Students Activity and Interest Learning on General Chemistry, Prosiding Seminar
Nasional, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2010.

34Endah Permata Sari, Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Teknik Time Token
untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Kimia Siswa SMA Pada Pokok Bahasan Koloid di Kelas



27

27

3. Zubaidah (2011) melakukan penelitian dengan judul “Penerapan model

pembelajaran kooperatif Teknik Time Token untuk meningkatkan prestasi

belajar kimia siswa pada pokok bahasan hidrokarbon di kelas X SMA

YLPI Pekanbaru”. Pengolahan data akhir dari penerapan model

pembelajaran ini menggunakan uji-t diperoleh t-hitung lebih besar dari t-

tabel yaitu 4,211>1,67, artinya hipotesis penerapan model pembelajaran

tipe Time Token dapat meningkatkan prestasi belajar kimia siswa pada

pokok bahasan hidrokarbon di kelas X SMA YLPI Pekanbaru, diterima.35

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas maka peneliti tertarik

untuk melakukan penelitian tentang model pembelajaran kooperatif tipe

Time Token Arends terhadap hasil belajar kimia siswa pada pokok bahasan

ikatan kimia di kelas X SMA N 2 Kampar pada tahun ajaran 2013/2014.

C. Konsep Operasional

Penelitian ini terdiri dari 2 dua variabel, yaitu pembelajaran kooperatif

tipe Time Token Arends sebagai variabel bebas dan hasil belajar kimia siswa

sebagai variabel terikat.

1. Model Pembelajaran kooperatif tipe Time Token Arends sebagai Variabel

Bebas

1) Tahap persiapan

Pada tahap ini peneliti menyiapkan materi, serta perlengkapan-

perlengkapan pembelajaran yang dibutuhkan seperti, RPP, Silabus,

XI IPA SMA Negeri 2 Bangkinang, Skripsi tidak diterbitkan, Universitas Riau, Pekanbaru,
2011, hlm. i.

35Zubaidah, Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Teknik Time Token untuk
Meningkatkan Prestasi Belajar Kimia Siswa pada Pokok Bahasan Hidrokarbon, Skripsi Tidak
Diterbitkan, Universitas Riau, Pekanbaru, 2011, hlm. i.
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Program Semester, Lembar Kerja Siswa (LKS), Tes Formatif, kupon

bicara Time Token Arends. Melaksanakan uji homogenitas pada kelas

yang memiliki nilai rata-rata hampir sama. Berdasarkan nilai uji

homogenitas, ditentukan oleh peneliti kelas eksperimen dan kelas kontrol

untuk melaksanakan model pembelajaran kooperatif tipe Time Token

Arends pada pokok bahasan ikatan kimia. Peneliti dalam malaksanakan

model pembelajaran ini juga bertindak sebagai guru.

2) Tahap pelaksanaan

a) Pelaksanaan pembelajaran dilakukan sebanyak 4 kali pertemuan (1

pertemuan = 2 x 45 menit) dengan materi yang diberikan kepada

kedua kelas adalah sama yaitu pokok ikatan kimia.

b) Untuk kelas eksperimen, guru menyiapkan dan memotivasi siswa

serta menugaskan siswa untuk duduk sesuai dengan aturan yang telah

ditetapkan. Kemudian guru membagikan kupon Time Token Arends

kepada setiap siswa. Sedangkan untuk kelas kontrol guru membuka

pelajaran dan memotivasi siswa sesuai dengan kegiatan belajar

biasanya.

c) Untuk kelas eksperimen guru mengkondisikan siswa untuk duduk

berkelompok kemudian menjelaskan materi ikatan kimia dengan

singkat, kemudian menugaskan siswa mengerjakan LKS selanjutnya

melaksanakan diskusi kelompok. Sedangkan pada kelas kontrol, guru

menjelaskan materi ikatan kimia seperti biasanya  kemudian
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mengerjakan LKS individu. Setelah itu guru bersama siswa

mengukuhkan jawaban LKS.

d) Untuk kelas eksperimen, guru menyuruh siswa untuk mendiskusikan

jawaban dengan teman sekelompoknya kemudian memulaikan

permainan Time Token Arends. Sedangkan guru bertindak sebagai

fasilitator yang mengarahkan jalannya kegiatan.

e) Untuk kelas eksperimen, guru  menerangkan kepada siswa terhadap

jalan kegiatan permainan Time Token Arends dan memberi apresiasi

terhadap permainan, setelah itu guru dan siswa merangkum pelajaran,

kegiatan ini juga dilakukan pada kelas kontrol yaitu guru dan siswa

merangkum pelajaran.

3) Penutup

Peneliti dan siswa bersama-sama menarik kesimpulan dari materi

pelajaran yang telah disampaikan.

4) Evaluasi

Evaluasi dikerjakan secara individu dalam waktu yang telah

ditentukan oleh guru. Pelaksanaan evaluasi ini bertujuan untuk

mengetahui pemahaman siswa. Skor yang diperoleh dalam evaluasi ini

selanjutnya diperoses untuk disumbangkan sebagai skor kelompok.

5) Penghargaan Kelompok

Untuk menentukan bentuk penghargaan kelompok dilakukan

langkah-langkah sebagai berikut.

a) Menghitung skor individu dan skor kelompok
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Penghitungan skor individu ditujukan untuk menentukan nilai

perkembangan individu yang akan disumbangkan sebagai skor

kelompok. Nilai perkembangan dihitung berdasarkan selisih perolehan

skor tes terdahulu dengan skor test akhir. Dengan semua ini kelompok

memiliki kesempatan yang sama untuk memberi sumbangan skor

maksimal.

Skor kelompok diperoleh melalui skor setiap individu, kemudian

skor setiap individu dijumlahkan dan selanjutnya dibagi dengan

jumlah anggota kelompok maka diperoleh skor kelompok.

Tabel II. 3 Nilai perkembangan individu

No Nilai Tes
Skor

Perkembangan
1 Lebih dari 10 poin di bawah skor awal 5 poin

2
10 poin di bawah sampai 1 poin di bawah

skor awal
10 poin

3
Skor awal sampai 10 poin di atas skor

awal
20 poin

4 Lebih dari 10 poin di atas skor awal 30 poin

5
Nilai sempurna (tanpa memperbaiki skor

awal)
30 poin

b) Memberikan penghargaan kelompok

Penghargaan kelompok adalah penghargaan yang diberikan kepada

kelompok berdasarkan rata-rata nilai perkembangan yang

disumbangkan oleh anggota kelompok.

Tabel II. 4 Tingkat penghargaan kelompok

No Rata-rata skor kelompok Penghargaan
1 5 ≤ skor rata-rata≤ 15 Baik
2 15 ≤ skor rata-rata ≤ 20 Hebat
3 20 ≤ skor rata-rata ≤ 25 Super
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2. Hasil Belajar Kimia sebagai Variabel Terikat

Hasil belajar kimia adalah variabel terikat yang dipengaruhi oleh

model pembelajaran kooperatif tipe Time Token Arends. Untuk mengetahui

hasil belajar kimia siswa dapat dilihat dari tes hasil belajar yang dilakukan

setelah menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Time Token Arends.

Dengan pernyataan: “Apakah hasil belajar kimia bisa meningkat setelah

dilakukan tindakan”.

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara dari rumusan

masalah dan akan dilakukan pembuktian. Berdasarkan uraian dari kerangka

teoritis yang dikemukakan di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis alternatif (Ha) :penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe

Time Token Arends dapat meningkatkan hasil belajar

siswa pada pokok bahasan ikatan kimia di kelas X

SMAN 2 Kampar.

Hipotesis nihil (H0) :penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe

Time Token Arends tidak dapat meningkatkan hasil

belajar siswa pada pokok bahasan ikatan kimia di

kelas X SMAN 2 Kampar.

Jadi hipotesis pada penelitian ini adalah penggunaan model

pembelajaran kooperatif tipe Time Token Arends dapat meningkatkan hasil

belajar siswa pada pokok bahasan ikatan kimia di kelas X SMAN 2 Kampar.


