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ABSTRAK 

Penelitian ini merupakan penelitian quasy experiment (eksperimen semu) dengan tujuan untuk 
mengetahui perbedaan siswa pada mata pelajaran biologi. Desain penelitiannya menggunakan 
pretest-postest group design tanpa kelas kontrol. Penelitian ini telah dilaksanakan di SMAN 1 
Sakra dari pengaruh model pembelajaran time token dengan model discovery learning 
terhadap berpikir kritis bulan Maret sampai April 2015. Populasi dalam penelitian adalah 
seluruh peserta didik kelas XI-Sains tahun ajaran 2014/2015. Sampel penelitian ditentukan 
dengan cara sampling jenuh dan diperoleh kelas XI Sains-1 sebagai kelas eksperimen 1 
diajarkan menggunakan model time token dan XI Sains-2 sebagai kelas eksperimen 2 
diajarkan menggunakan model discovery learning. Instrumen yang digunakan untuk 
mengukur kemampuan berpikir kritis adalah tes essay. Data penelitian dianalisis 
menggunakan uji-t pada taraf signifikansi 5% dengan bantuan program data analysis 
Microsoft Excel 2007. Hasil penelitian terhadap kemampuan berpikir kritis menunjukan 
bahwa setelah dilakukan uji beda terhadap nilai posttest diperoleh nilai t hitung > t kritik yaitu 
2,204 > 2,000. Hal ini berarti bahwa terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa 
pada mata pelajaran biologi yang signifikan pada kedua kelas. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa model pembelajaran time token memberikan pengaruh lebih baik terhadap 
kemampuan berpikir kritis. 
 
Kata Kunci : Model Pembelajaran Time Token, Discovery Learning,  Kemampuan 
Berpikir Kritis  
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ABSTRACT 

Learning in school should be able to train students to think critically to make decisions 
various viewpoints carefully, thorough, logical and can consider the opinions of others and be 
able to express their own opinions. Based on observations of researcher in school, that 
teaching biology with PAIKEM approach (Active, Innovative, Creative, Effective, and Fun) 
are rarely applied moreover discovery-based learning or problem and matters developed is 
still limited to the type of test C1, C2 and C3 that indicates less teacher training student’s 
critical thinking skills. Therefore, the purpose of this research was to determine differences 
time token learning model with discovery learning model on student’s critical thinking at the 
biology subject biology. This research has been conducted in SMAN 1 Sakra from March to 
April 2015. Type this research is quasi experimental and research design was pretest-postest 
group design without control class. The population in the research were all students of class 
XI-science academic year 2014/2015. Samples were determined by saturated sampling 
saturated and obtained Class XI Science-1 as the experimental class 1 and XI Science-2 as the 
experimental class 2. The instrument used to measure student’s of critical thinking skill was 
test essay.  Data of student’s critical thinking were analyzed using t-test formula at level of 
significant 5% with the help of a data analysis program Microsoft Excel 2007. From the 
analysis of data obtained t count> t critical is 2.204> 2.000. Because count> t critical then Ho 
is rejected and Ha is accepted. This matter mean that student’s critical thinking skills was 
significantly different. It can be concluded that the time token learning model give on 
student’s critical thinking skills. 

Keyword : Time Token Learning Model, Discovery Learning Model, Critical Thinking 
Skills 

  

PENDAHULUAN 

Menurut UU tentang Standar 

Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 

pasal menyatakan bahwa: “Pendidikan 

nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada  Tuhan  

Yang Maha  Esa,  berakhlak mulia,  sehat,  

berilmu,  cakap,  kreatif, mandiri,  dan  

menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab”. Fungsi dan 

tujuan pendidikan tersebut akan terwujud 

jika sistem pendidikan Indonesia dikemas 

dalam kurikulum yang sesuai dengan 

perubahan zaman dan dapat 

mengembangkan kompetensi masyarakat, 

dalam hal ini yaitu peserta didik sebagai 

generasi penerus bangsa. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah 

RI  Nomor 13 Tahun 2015 Pasal 1 

menyebutkan bahwa  “kurikulum  adalah  

seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran 

serta cara  yang  digunakan  sebagai  

pedoman  penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu”. Berdasarkan 

pengertian tersebut, ada dua dimensi 
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kurikulum, yang pertama adalah rencana 

dan pengaturan mengenai  tujuan,  isi, dan 

bahan  pelajaran, sedangkan yang kedua 

adalah cara yang digunakan untuk kegiatan 

pembelajaran. Kurikulum  2013  bertujuan  

untuk mempersiapkan manusia  Indonesia 

agar  memiliki  kemampuan  hidup  

sebagai  pribadi  dan  warga  negara yang  

beriman, produktif,  kreatif,  inovatif,  dan  

afektif  serta  mampu berkontribusi  pada  

kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  

bernegara, dan peradaban dunia (Lampiran 

Permendikbud Nomor 67 Tahun 2013). 

Pembelajaran ilmu pengetahuan 

alam (IPA) khususnya pelajaran biologi 

dikalangan siswa kelas XI masih dianggap 

sebagai produk, yaitu berupa kumpulan 

konsep yang harus dihafal sehingga 

berdampak pada rendahnya kemampuan 

siswa pada aspek kognitif (Anggareni dkk, 

2013). Aspek kognitif terdiri dari 6 aspek 

yakni mengingat, memahami, menerapkan, 

menganalisis, mensintesis, dan 

mengevaluasi. Namun, aspek tingkat tinggi 

belum bisa seperti menganalisis, mengolah 

masalah, mengevaluasi, dan menciptakan 

belum bisa dilakukan oleh siswa. Siswa 

masih kesulitan dalam mengarahkan dan 

menerapkan pengetahuan yang dimiliki 

dalam kehidupan sehari-hari. Siswa juga 

belum terbiasa menyelesaikan suatu 

permasalahan yang didahului dengan 

kegiatan penyelidikan. Jika prinsip 

penyelesaian masalah ini diterapkan dalam 

pembelajaran, maka siswa dapat terlatih 

dan membiasakan diri berpikir kritis secara 

mandiri.  

Kemampuan berpikir kritis melatih 

siswa untuk membuat keputusan dari 

berbagai sudut pandang secara cermat, 

teliti, dan logis. Dengan kemampuan 

berpikir kritis siswa dapat 

mempertimbangkan pendapat orang lain 

serta mampu mengungkapkan pendapatnya 

sendiri. Oleh karena itu pembelajaran di 

sekolah sebaiknya melatih siswa untuk 

menggali kemampuan dan keterampilan 

dalam mencari, mengolah, dan menilai 

berbagai informasi secara kritis. Dengan 

demikian, apabila proses belajar telah 

benar-benar bermakna, hasil belajar yang 

optimal akan didapatkan. Dalam hal ini, 

hasil belajar yang diperoleh tidak hanya 

kognitif tingkat rendah, seperti 

menyebutkan atau menghafalkan, tetapi 

tingkatan yang lebih tinggi, seperti berpikir 

kritis. Selain itu juga, apabila proses 

belajar berlangsung dengan baik, 

diharapkan motivasi belajar siswa semakin 

meningkat, yang akhirnya adalah 

terwujudnya hasil belajar yang optimal. 

Hasil observasi kelas dan 

wawancara dengan guru mata pelajaran 

menunjukkan bahwa pembelajaran yang 

dilakukan sudah cukup beragam, 

diantaranya dengan metode ceramah, 
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diskusi, dan praktikum, namun hal ini 

kurang mampu meningkatkan motivasi 

belajar siswa yang pada akhirnya juga 

dapat mempengaruhi kemampuan siswa 

dalam menganalisis masalah. Kurangnya 

motivasi belajar siswa dapat dilihat dari 

beberapa siswa yang duduk di belakang 

cenderung tidak serius dan mengobrol 

dengan teman sebangkunya, bahkan diam 

saja dan tidak ikut berpartisifasi dengan 

teman yang lain. Dari hasil observasi kelas 

khususnya kelas XI Sains ditemukan fakta 

bahwa pendekatan PAIKEM 

(Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, 

Efektif, dan Menyenangkan) jarang 

diterapkan apalagi pembelajaran berbasis 

penemuan atau berbasis masalah juga 

jarang diterapkan didalam proses 

pembelajaran. 

Berdasarkan latar belakang 

tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah 

Untuk mengetahui perbedaan kemampuan 

berpikir kritis antara siswa yang diberikan 

pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran Kooperatif Tipe Time Token 

dengan menggunakan model pembelajaran 

Discovery Learning.  

Penerapan model pembelajaran 

yang inovatif sangat berpengaruh terhadap 

keberhasilan suatu proses belajar 

mengajar.  Contoh model pembelajaran 

inovatif adalah model pembelajaran 

Kooperatif tipe Time Token Arends ini. 

Dalam pembelajaran  menggunakan Time 

Token Arends, siswa diberi kesempatan 

untuk mengutarakan pendapatnya atau 

menyampaikan ide-idenya ketika 

menjawab pertanyaan dari guru. Sehingga, 

dalam  penggunaan  model  ini  ditekankan  

pada  keterampilan siswa dalam berbicara 

dan berpikir kritis  sesuai  tanda  waktu  

yang  diberikan (Purwanti dkk, 2014). 

Penerapan model pembelajaran yang 

inovatif sangat  berpengaruh terhadap 

keberhasilan suatu proses belajar 

mengajar.  Contoh model pembelajaran 

inovatif adalah model pembelajaran 

Kooperatif tipe Time Token Arends ini. 

Dalam pembelajaran  menggunakan Time 

Token Arends, siswa diberi kesempatan 

untuk mengutarakan pendapatnya atau 

menyampaikan ide-idenya ketika 

menjawab pertanyaan dari guru.  

Langkah-langkah pembelajaran 

time token menurut Suprijono (2012:133) 

sebagai berikut : a) Mengkondisikan kelas 

untuk melaksanakan diskusi (cooperative 

learning/CL. b) Tiap siswa diberi kupon 

berbicara dengan waktu 30 detik. c) Tiap 

siswa diberi sejumlah nilai sesuai waktu 

yang digunakan. d) Bila telah selesai 

bicara kupon yang dipegang siswa 

diserahkan. Setiap berbicara satu kupon. e) 

Siswa yang telah habis kuponnya tak boleh 

bicara lagi. Yang masih pegang kupon 
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harus bicara sampai kuponnya habis. f) 

Dan seterusnya 

Hasil penelitian pendukung tentang 

pengaruh pembelajaran Time Token dan 

pembelajaran Discovery Learning terhadap 

kemampuan berpikir kritis belajar, 

khususnya pada pelajaran IPA itu sendiri 

maupun pada pelajaran yang lain, 

diantaranya: Menurut Wiyarsi (2013) 

bahwa metode Time Token dapat 

meningkatkan aktivitas, minat serta hasil 

belajar kognitif siswa. Pada tahun 2014 

Purwanti dkk menggambarkan hasil 

penelitiannya Time Token, siswa diberi 

kesempatan untuk mengutarakan 

pendapatnya atau menyampaikan ide-

idenya ketika menjawab pertanyaan dari 

guru, sehingga dalam  penggunaan  model  

ini  ditekankan  pada  keterampilan siswa 

dalam berbicara dan berpikir kritis  sesuai  

tanda  waktu  yang  diberikan.  

Menurut Roestiyah (2008 : 20) 

discovery learning adalah proses mental 

dimana siswa mampu mengasimilasikan 

suatu konsep atau prinsip. Proses mental 

yang dimaksud antara lain : mengamati, 

mencerna, mengerti, menggolong-

golongkan, membuat dugaan, menjelaskan, 

mengukur, membuat kesimpulan dan 

sebagainya. Dengan teknik ini siswa 

dibiarkan menemukan sendiri atau 

mengalami proses mental sendiri, guru 

hanya membimbing dan memberikan 

intruksi. 

Model pembelajaran discovery 

merupakan kegiatan  pembelajaran yang 

melibatkan secara maksimal seluruh 

kemampuan siswa untuk mencari dan 

menemukan sesuatu (benda, manusia, atau 

peristiwa) secara sistematis, kritis, logis, 

analitis sehingga mereka dapat 

merumuskan sendiri penemuanya dengan 

penuh percaya diri. 

Menurut Joolingen (1999), 

discovery learning adalah suatu tipe 

pembelajaran dimana siswa membangun 

pengetahuan mereka sendiri dengan 

mengadakan suatu percobaan dan 

menemukan sebuah prinsip dari hasil 

percobaan tersebut. Berdasarkan analisis 

hasil penelitian Purwonto dkk (2012:32) 

bahwa penerapan model pembelajaran 

guided discovery dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis siswa. Ciri 

utama belajar menemukan (Model 

Pembelajaran Discovery Learning) yaitu : 

1) mengeksplorasi dan memecahkan 

masalah untuk menciptakan, 

menggabungkan dan menggeneralisasi 

pengetahuan; 2) berpusat pada siswa; 3) 

kegiatan untuk menggabungkan 

pengetahuan baru dan pengetahuan yang 

sudah ada. 
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Pembelajaran  yang  menggunakan 

discovery  learning dapat  meningkatkan 

keterampilan  berpikir  siswa  karena  

siswa  dilatih  untuk  mengamati,  

menanya, mencoba, menalar dan 

mengkomunikasikan melalui sintaksnya 

seperti pada tahap stimulation siswa diajak 

untuk mengamati dan menanya, tahap 

problem statement siswa diajak untuk 

menanya dan mengumpulkan  informasi,  

tahap data collection siswa diajak untuk 

mencoba dan mengamati,  tahap data 

processing siswa diajak untuk menalar dan 

menanya dan tahap terakhir verification 

siswa diajar untuk menalar, dan 

mengkomunikasikan. Jadi, model  

discovery learning dianggap cocok dengan 

pendekatan saintifik. 

Pada tahun 2012, Purwonto dkk 

menggambarkan hasil penelitiannya bahwa 

penerapan model pembelajaran guided 

discovery dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis siswa. 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah 

eksperimen semu (quasi experiment). 

Desain penelitian yang digunakan adalah 

pretest-postest group design tanpa kelas 

kontrol. Penelitian ini dilaksanakan pada 

semester genap dari bulan Maret - April di 

SMA Negeri 1 Sakra Tahun Ajaran 

2014/2015. Populasi dalam penelitian ini  

adalah seluruh peserta didik kelas XI-Sains 

SMA Negeri 1 Sakra tahun ajaran 

2014/2015, sampel ditentukan dengan 

teknik sampling jenuh dan diperoleh kelas 

XI Sains-1 sebagai kelas  Eksperimen-1 

yang diberikan pembelajaran dengan 

menggunakan model Kooperatif tipe time 

token dan kelas XI Sains-2 sebagai kelas 

Eksperimen-2 yang diberikan 

pembelajaran dengan model Discovery 

learning. Materi yang diajarkan dalam 

penelitian ini adalah sistem ekskresi. 

Variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah model pembelajaran Kooperatif tipe 

Time Token dan model Discovery 

Learning dan variabel terikatnya adalah 

kemampuan berpikir kritis siswa. 

Instrumen penelitian yang digunakan yaitu 

uraian (essay) dengan jumlah soal 42 butir. 

Uji validitas dalam penelitian ini 

menggunakan teknik korelasi Product 

Moment Correlation . Untuk uji reliabilitas 

menggunakan rumus Alpha Crombatch. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

analisis uji hipotesis penggunaan model 

pembelajaran Time Token dan model 

pembelajaran Discovery Learning 

menunjukkan bahwa harga thitung = 2,204 

lebih besar dari harga tkritik = 2,000 pada df 

= 60 dan taraf signifikansi 5%. Hipotesis 

nol (H) diterima jika t୦୧୲୳୬ < t୲ୟୠୣ୪ , 

karena  t୦୧୲୳୬ > t୲ୟୠୣ୪ (2,204>2,000) 
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maka H ditolak. Dengan demikan Hୟ 

diterima yang artinya terdapat perbedaan 

kemampuan berpikir kritis dari kedua kelas 

karena adanya perbedaan perlakuan dari 

kedua kelas tersebut yaitu kelas XI Sains-1 

diberi perlakuan dengan penggunaan 

model pembelajaran Time Token 

sedangkan kelas XI Sains-2 diberi 

perlakuan dengan penggunaan model 

Discovery Learning. Selain itu, hasil 

analisis diperoleh rata-rata nilai 

kemampuan berpikir kritis siswa pada 

kelas XI Sains-1 yaitu 69,81 lebih besar 

dari rata-rata nilai kemampuan berpikir 

kritis siswa pada kelas XI Sains-2 yaitu 

65,45. Visualisasi perbedaan rata-rata di  

keduakelas tersebut disajikan pada diagram  

berikut ini: 

 
Gambar 1. Diagram Batang Rerata 

Pretest dan Posttest 

Kemampuan Berpikir 

Kritis Siswa 

Uji normalitas data dilakukan 

dengan rumus chi-quadrat (X2). Data 

dikatakan terdistribusi normal bila nilai X2 

hitung lebih kecil X2 tabel. Hasil uji 

normalitas pada kelas XI Sains-1 untuk 

kemampuan berpikir kritis (Pre-test) 

sebesar 3,369 sedangkan untuk post-test 

sebesar 1,34. Hasil uji normalitas  pada 

kelas XI Sains-2 untuk kemampuan 

berpikir kritis  (Pre-test) sebesar 5,6 dan  

Post-test sebesar 7,9  yang menunjukan 

bahwa nilai X2 hitung < X2 tabel, sehingga 

seluruh data tersebut dikatakan 

terdistribusi normal. Seluruh perhitungan 

uji normalitas data dengan menggunakan 

rumus chi-quadrat. Hasil uji normalitas 

dapat dilihat pada Tabel 1 yang tertera 

dibawah ini. 

Tabel 1.  Hasil Uji Normalitas 

Kemampuan Berpikir Kritis Siswa 

0
10
20
30
40
50
60
70
80

XI
Sains-1

XI
Sains-2

N
ila

i R
at

a-
ra

ta
 

Perlakuan

Kelas Data X2 
hitung 

X2 
tabel 

Kepu 
tusan 
Uji 

Kesim
pulan 

XI 
Sains-

1 

Kemamp
uan  
Berpikir 
Kritis 
(Pretest) 

3,369 11, 
070 

X2 
hitung 
<X2 
tabel 

Normal 

Kemamp
uan  
Berpikir 
Kritis 
(Posttest) 

1,34 11, 
070 

X2 
hitung 
<X2 
tabel 

Normal 

XI 
Sains-

2 

Kemamp
uan  
Berpikir 
Kritis 
(Pretest) 

5,6 11, 
070 

X2 
hitung 
<X2 
tabel 

Normal 

Kemamp
uan  
Berpikir 
Kritis  
(Post-
test) 

7,9 11, 
070 

X2 
hitung 
<X2 
tabel 

Normal 
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Uji homogenitas dilakukan dengan 

menggunakan uji- F yaitu dengan 

membandingkan nilai Fhitung dengan Ftabel. 

Jika nilai Fhitung lebih kecil dari Ftabel (Fhitung 

< Ftabel), maka data sampel berkategori 

homogen (S1
2 = S2

2). Sebaliknya jika nilai 

Fhitung  lebih besar dari Ftabel (Fhitung > Ftabel), 

maka data sampel berkategori heterogen 

(S1
2 ≠ S2

2). Hasil uji homogenitas 

kemampuan berpikir kritis (Pre-test) 

sebesar 1,096 sedangkan post-test sebesar 

1,385 dan nilai Ftabel sebesar 1, 84 

menunjukan bahwa nilai Fhitung lebih kecil 

dari Ftabel (Fhitung < Ftabel), sehingga seluruh 

data tersebut dikatakan terdistribusi 

homogen. Hasil uji homogenitas dapat 

dilihat pada Tabel 2 yang tertera dibawah 

ini. 

Tabel 2. Hasil Uji Homogenitas Varians 

Data Hasil Penelitian 

Hasil analisis uji perbedaan kemampuan 

berpikir kritis (post-test) menggunakan 

rumus t-Test: Two Sample Assuming Equal 

Variances pada program Microsoft Excel 

2007 dengan taraf signifikasi 5%. Pada 

Tabel 3 disajikan ringkasan hasil uji 

bedakemampuan berpikir kritis siswa kelas 

eksperimen-1 dan kelas eksperimen-2.  

Tabel 3. Hasil Uji Beda Post-test 
Kemampuan Berpikir Kritis 
Siswa Kelas XI Sains-1 dan 
Kelas XI Sains-2 

Kelas Rata 

– 

rata 

Vari 

ans    

XI 

Sains-1 

69,8

18 

70,234 

2,204 2,000 
XI 

Sains-2 

65,4

5 

50,701 

 
Berdasarkan hasil analisis yang 

tertera pada tabel 4.5 diketahui harga thitung 

= 2,204 lebih besar dari harga tkritik =2,000 

pada df = 60 dan taraf signifikansi 5%. 

Hipotesis nol (H) diterima jika t୦୧୲୳୬ <

t୲ୟୠୣ୪, karena  t୦୧୲୳୬ > t୲ୟୠୣ୪ 

(2,204>2,000) maka H ditolak. Dengan 

demikan Hୟ diterima yang artinya terdapat 

perbedaan kemampuan berpikir kritis dari 

kedua kelas karena adanya perbedaan 

perlakuan dari kedua kelas tersebut yaitu 

kelas XI Sains-1 diberi perlakuan dengan 

penggunaan model pembelajaran Time 

Token sedangkan kelas XI Sains-2 diberi 

perlakuan dengan penggunaan model 

Discovery Learning. Model pembelajaran 

Kooperatif tipe Time Token lebih 

signifikan mempengaruhi kemampuan 

Uji Homogenitas F 
hitung 

F 
tabel 

Kepu
tuasa
n Uji 

Kes
imp
ula
n 

Kemam
puan 

Berpiki
r Kritis 
(Pre-
test) 

XI 
Sains-1 

1,096 1, 
84 

Fhitung
< 

Ftabel 

Ho
mo
gen XI 

Sains-2 

Kemam
puan 

Berpiki
r Kritis 
(Post-
test) 

XI 
Sains-1 

1,385 1, 
84 

Fhitung
< 

Ftabel 

Ho
mo
gen XI 

Sains-2 
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berpikir kritis siswa dibandingkan dengan 

model Discovery Learning. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa 

terdapat perbedaan kemampuan berpikir 

kritis antara siswa yang diberikan 

pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran Kooperatif tipe Time Token  

dengan menggunakan model pembelajaran 

Discovery Learning pada mata pelajaran 

Biologi kelas XI SMAN 1 Sakra 

Kabupaten Lombok Timur tahun ajaran 

2014/2015. 

Berdasarkan hasil penelitian 

tersebut, terlihat bahwa model Time Token 

lebih mendukung siswa untuk berpikir 

kritis, hal ini dikarenakan penggunaan 

model Time Token dapat memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk 

mengutarakan pendapatnya atau 

menyampaikan ide-idenya ketika 

menjawab pertanyaan dari guru, sehingga 

dalam penggunaan model ini ditekankan 

pada keterampilan siswa dalam berbicara 

dan berpikir kritis sesuai tanda waktu yang 

diberikan serta langkah-langkah model ini 

menekankan bahwa semua siswa wajib 

untuk tampil berbicara sehingga siswa 

akan memperoleh pemahaman yang 

maksimal. Model Time Token ini 

membantu pendistribusian partisipasi yang 

tidak merata pada peserta didik dan juga 

salah satu contoh kecil dari penerapan 

pembelajaran yang demokratis di sekolah. 

Proses pembelajaran yang demokratis.  

Hasil pengamatan pembelajaran 

Time Token pada kelas XI Sains-1 

menunjukkan bahwa pelaksanaan diskusi 

kelompok yang mengintegrasikan 

keterampilan Time Token berlangsung 

secara baik. Dari segi kuantitas, rata-rata 

tiap pertemuan siswa menggunakan kupon 

bicara selama diskusi kelompok 

berlangsung, ada yang menggunakan 2 

kupon bicara, ada yang sebagian hanya 

menggunakan 1 kupon dan ada juga yang 

tidak pernah menggunakan kupon 

bicaranya. Walaupun demikian, dipastikan 

bahwa seluruh siswa sudah terlibat dalam 

diskusi kelompok. Hal ini membuktikan 

bahwa keterampilan Time Token 

membantu membagikan peran serta secara 

lebih merata dalam kelompok kooperatif 

sehingga mengurangi dominasi percakapan 

dan membantu  beberapa  siswa  yang 

malu dan tidak  pernah berbicara sama 

sekali. Dengan menggunakan kupon 

bicara, siswa ikut terlibat dan berpartisipasi 

dalam kelompok untuk menyelesaikan 

tugas yang diberikan. Dari banyaknya 

kupon bicara rata-rata yang digunakan 

siswa dapat dilihat bahwa siswa berusaha 

untuk berani berbicara dalam kelompok 

selama diskusi. Dengan demikian, secara 

tidak langsung siswa memaksimalkan 

otaknya untuk berpikir dan latihan 
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berbicara sehingga terbiasa untuk 

menjawab segala pertanyaan atau 

persoalan yang sulit dengan menggunakan 

bahasanya sendiri. Dengan menggunakan 

model pembelajaran kooperatif Time 

Token siswa  dalam kelompok saling 

berkomunikasi dan berdiskusi, terlibat  

langsung dalam pembicaraan, siswa dalam 

kelompok yang heterogen saling 

membantu dan bekerjasama sehingga 

penguasaan konsep masing-masing siswa 

menjadi lebih baik. Pada aspek bahasa,  

semakin sering siswa berbicara mengenai 

istilah-istilah dalam biologi maka semakin 

banyak kosakata dalam biologi yang 

diketahui. Dengan kemampuan berbicara 

dapat mempermudah penguasaan 

pengetahuan yang lebih baik sehingga 

siswa dapat  mengerjakan soal dengan 

lebih mudah seperti soal kemampuan 

berpikir kritis sehingga  hasil  dari  aspek  

kognitif,  yaitu  nilai  post-test  menjadi  

lebih baik. 

Berdasarkan pengamatan di kelas 

XI Sains-1 ternyata model pembelajaran 

Time Token dapat melatih kemampuan 

berbicara siswa dan melatih keterampilan 

sosial. Selain itu dapat meningkatkan hasil 

belajar kognitif seperti kemampuan 

berpikir kritis siswa, sejalan dengan 

penelitian Purwanti dkk (2014), dalam 

pembelajaran  menggunakan Time Token 

ini ditekankan pada keterampilan siswa 

dalam berbicara dan berpikir kritis sesuai 

tanda waktu yang diberikan dan model 

Time Token membuat siswa lebih 

termotivasi, semangat, dan terbiasa untuk 

berbicara sehingga siswa tidak malu ketika 

berbicara, sesuai juga dengan penelitian 

Widodo (2009) metode pembelajaran Time 

Token merupakan metode pembelajaran 

kooperatif yang diharapkan dapat melatih 

kemampuan berbicara siswa atau 

mengajarkan keterampilan  sosial siswa, 

begitu pula dengan penelitian Wiyarsi 

(2013) bahwa metode Time Token dapat 

meningkatkan aktivitas, minat serta hasil 

belajar kognitif siswa. Selain itu, manfaat 

dari model pembelajaran Time Token 

adalah munculnya sikap rasa ingin tahu, 

kerja keras, demokratis sehingga siswa 

akan lebih tertarik dalam kegiatan belajar 

mengajar. Pada pembelajaran Time Token, 

siswa akan mengalami langsung  

pembelajaran yaitu jika diberikan 

pertanyaan dan siswa harus menjawab 

serta menjelaskan jawabannya tersebut 

secara lisan dengan waktu kurang lebih 30 

detik. Model ini sangat cocok digunakan 

untuk mengajarkan keterampilan berbicara 

dan mengutarakan pendapat, serta untuk 

menghindari siswa mendominasi 

pembicaraan atau siswa diam sama sekali. 

Tipe pembelajaran ini diharapkan dapat 

membantu siswa berbagi aktif serta 

menumbuhkan komunikasi yang efektif 

dan semangat diantara anggota kelompok 
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(Rosmaini dkk, 2011:55). Wiyarsi 

(Nuriah,2013:5-6) dalam penelitiannya 

menyatakan bahwa metode time token 

dapat meningkatkan aktivitas, minat serta 

hasil belajar kognitif siswa. Dalam 

penelitian Purwanti dkk (2014), 

pembelajaran menggunakan Time Token, 

siswa diberi kesempatan untuk 

mengutarakan pendapatnya atau 

menyampaikan ide-idenya ketika 

menjawab pertanyaan dari guru, sehingga 

dalam penggunaan model ini ditekankan 

pada keterampilan siswa dalam berbicara 

dan berpikir kritis  sesuai tanda waktu 

yang diberikan.  

Berdasarkan hasil analisis tersebut, 

ternyata terdapat perbedaan kemampuan 

berpikir kritis siswa walaupun tidak begitu 

signifikan antara kelas XI Sains-1 yang 

menggunakan model pembelajaran Time 

Token dengan kelas XI Sains-2 

menggunakan model pembelajaran 

Discovery Learning, namun kemampuan 

berpikir kritis siswa yang menggunakan 

model Time Token lebih unggul daripada 

siswa yang menggunakan model Discovery 

Learning, hal tersebut terjadi kemungkinan 

disebabkan oleh kelemahan dari 

pembelajaran Discovery Learning yang 

diterapkan pada kelas XI Sains-2. Selama 

proses pembelajaran berlangsung, siswa 

berdiskusi dalam kelompoknya 

menyelesaikan LKPD yang diberikan guru 

dan sama-sama berpikir. Sesuai dengan 

sintaks model pembelajaran Discovery 

Learning yang sangat bagus yakni 

Stimulation (stimulasi/pemberian 

rangsangan), pada tahap ini pertama-tama 

pelajar dihadapkan pada sesuatu yang 

menimbulkan kebingungannya, kemudian 

dilanjutkan untuk tidak memberi 

generalisasi, agar timbul keinginan untuk 

menyelidiki sendiri. Problem statement 

(pernyataan/ identifikasi masalah), Data 

collection (pengumpulan data), Data 

processing (pengolahan data), Verification 

(pembuktian), dan Generalization 

(menarik kesimpulan/generalisasi).  

Berdasarkan hasil observasi di 

kelas XI Sains-2 siswa sangat serius 

bekerja dalam kelompok masing-masing 

dalam menyelesaikan permasalahan yang 

dihadapkan dalam LKPD, namun suasana 

kelas terasa membosankan karena siswa 

tidak terlihat aktif berbicara, kelas terasa 

sepi, tidak menyenangkan sehingga 

suasana kelas menjadi cepat mengantuk 

karena kebanyakan terlalu serius tanpa 

diimbangi stimulus yang sangat 

berpengaruh untuk aktif berbicara, dan 

mengemukakan pendapat sehingga siswa 

tidak terbiasanya dalam berbicara sehingga 

berdampak pada nilai post-test berpikir 

kritis karena tidak terbiasa berbicara, 

dimana dengan aktif berbicara di dalam 

kelas, materi yang dipelajari akan lebih 
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lama tersimpan di dalam memori otak. Hal 

tersebut mungkin disebabkan karena 

beberapa kelemahan dari model Discovery 

Learning yakni 1) siswa harus ada 

kesiapan dan kematangan mental untuk 

cara belajar ini. Siswa harus berani dan 

berkeinginan untuk mengetahui keadaan 

sekitarnya dengan baik, 2) bila kelas 

terlalu besar penggunaan teknik ini akan 

kurang berhasil, 3) model ini ada yang 

berpendapat bahwa proses mental ini 

terlalu mementingkan proses pengertian 

saja, kurang memperhatikan 

perkembangan/pembentukan sikap dan 

keterampilan bagi siswa, 4) tidak 

memberikan kesempatan berpikir secara 

kreatif. Lain dengan model Time Token, 

karena memegang kupon bicara maka 

siswa akan bergairah untuk menghabiskan 

kupon bicara tersebut dengan aktif 

berpartisipasi di dalam kelas untuk 

bertanya, menjawab, mengemukakan 

pendapat, dan lain-lain sehingga terdapat 

pemerataan kesempatan bagi siswa dalam 

berbicara sehingga kondisi kelas menjadi 

hidup dan menyenangkan namun tetap 

serius.  

Dengan demikian dapat dibuktikan 

berdasarkan hasil analisis uji t, model 

pembelajaran Time Token lebih baik 

daripada model Discovery Learning untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

(kognitif) siswa. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan, maka  dapat disimpulkan 

bahwa Terdapat perbedaan kemampuan 

berpikir kritis antara siswa yang diberikan 

pembelajaran yang menggunakan model 

pembelajaran Kooperatif tipe Time Token 

dengan siswa yang diberikan pembelajaran 

yang menggunakan model pembelajaran 

Discovery Learning dan model 

pembelajaran Time Token berpengaruh 

lebih baik terhadap kemampuan berpikir 

kritis Siswa SMAN 1 Sakra Pada Mata 

Pelajaran Biologi Tahun Ajaran 

2014/2015.  

SARAN 

Berkaitan dengan penelitian ini, 

disarankan: (1) Bagi guru, dapat 

mempertimbangkan pembelajaran Time 

Token sebagai salah satu alternatif dalam 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

siswa. (2) Para peneliti dapat melanjutkan 

penelitian dengan menggunakan model 

pembelajaran Time Token untuk pokok 

bahasan yang lain dan untuk mengukur 

kemampuan metakognisi, kemampuan 

bertanya dan kemampuan menjawab pada 

sekolah menengah atas. (3) Menggunakan 

model pembelajaran Discovery Learning 

sebaiknya dikombinasikan dengan model 

yang dapat membuat suasana belajar 

menjadi hidup, menyenangkan tetapi siswa 

tetap serius. (4)  Perlu adanya perencanaan 
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yang baik oleh guru untuk mempersiapkan 

pembelajaran sehingga dapat terlaksana 

sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. 
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