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Kata Kunci: berpikir kritis, think pair share 

Pada saat proses pembelajaran, siswa dituntut untuk 

berpikir dalam menyelesaikan permasalahan terkait dengan 

pelajaran atau memahami pelajaran. Diharapkan siswa 

dalam proses pembelajaran tidak kesulitan dalam 

menyelesaikan permasalahan dan memahami pembelajaran 

di kelas. Selain itu, dalam proses pembelajaran cara yang 

dilakukan guru dalam memahamkan siswa, yaitu dengan 

mengajak siswa untuk berpikir kritis, bagaimana 

menyelesaikan suatu permasalahan dalam pembelajaran dan 

memberikan pemahaman pada pembelajaran dengan baik. 

Rumusan masalah penelitian ini adalah “Apakah 

penggunaan model pembelajaran think pair share pada 

pelajaran bahasa Indonesia dapat meningkatkan berpikir 

kritis siswa pada kelas 1 di SDN 1 Nologaten, Ponorogo 

tahun pejaran 2018/2019?.” Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan keberhasilan penggunaan model 

pembelajaran think pair share pada pelajaran bahasa 

Indonesia dalam meningkatkan berpikir kritis siswa pada 

kelas 1 di SDN 1 Nologaten, Ponorogo Tahun pelajaran 

2018/2019. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan 

kelas dengan setting subjek penelitian di SDN 1 Nologaten, 

Ponorogo di kelas 1 yang bejumlah 19 siswa. Prosedur 
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pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. 

Peneliti melakukan tiga siklus dalam penelitian tindakan 

kelas. 

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa 

penggunaan model pembelajaran  think pair share dapat 

meningkatkan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran 

bahasa Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada persentase 

siklus I hasil belajar siswa yang tuntas 10 siswa yakni 

52,63%, perlunya diadakan siklus II dikarenakan masih ada 

siswa yang ramai sendiri dan kurang memperhatikan guru 

pada saat pembelajaran berlangsung. Pada siklus II hasil 

belajar siswa yang tuntas berjumlah 14 siswa dengan 

persentase 73,68%, maka diperlukan perbaikan siklus III. 

Pada siklus III sudah dikatakan tuntas berjumlah 18 siswa 

dengan persentase sebesar 94,73%, peneliti dapat mengelola 

pembelajaran dengan baik, mengondisikan dan mengajak 

siswa berpartisipasi pada proses pembelajaran. Dapat 

disimpulkan bahwa tiap siklus mengalami peningkatan 

sebesar 21,05%. Jadi, dari hasil pengamatan tersebut 

menunjukkan bahwa berpikir kritis siswa dapat meningkat 

dengan penggunaan model pembelajaran think pair share. 

Hal ini diwujudkan dengan respon siswa dengan baik 

merasa senang dan sangat antusias dalam mengikuti proses 

pembelajaran berlangsung.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan dapat diartikan sebagai suatu proses 

pembelajaran kepada peserta didik (manusia) dalam 

upaya mencerdaskan dan mendewasakan peserta didik. 

Pendidikan dilaksanakan untuk meningkatkan harkat 

dan martabat manusia, baik itu melalui keluarga, sekolah 

maupun pergaulan dengan masyarakat. Sehubungan 

dengan ini, pendidikan pada umumnya bertujuan untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman dan 

bertaqwa serta berakhlak mulia dan memiliki 

keterampilan sebagai bekal untuk masa kini maupun 

masa yang akan datang.  

Peningkatan mutu atau kualitas pendidikan dapat 

dilakukan melalui lembaga pendidikan. Lembaga 

pendidikan merupakan wadah bagi anak untuk menggali 

ilmu pengetahuan yang dapat dilakukan dengan proses 

pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, ada banyak 

sekali faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar. 

Salah satu contohnya adalah motivasi belajar, minat 

belajar yang ada pada diri siswa. Namun, dalam 

kenyataannya,  banyak siswa yang mengalami kesulitan 

dalam memahami dan mengerti pelajaran yang mereka 

hadapi. Selain itu, ada pula siswa yang acuh tak acuh 

1 
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selama proses pembelajaran yang dilakukan belum 

sesuai dengan yang diharapkan.
1
 

Kesulitan yang dialami siswa pada saat 

pembelajaran berlangsung yakni sulitnya siswa dalam 

memahami pelajaran, kurangnya konsentrasi siswa 

dalam proses pembelajaran. Selain itu, media atau 

strategi pembelajaran yang digunakan guru kurang 

memahamkan siswa sehingga siswa masih kesulitan 

dalam memahami pembelajaran. Dengan demikian, 

kesulitan yang dialami siswa dapat berpengaruh 

terhadap hasil belajar siswa dan prestasi siswa yang 

didapat selama proses pembelajaran.  

Untuk mengatasi hal seperti ini, para guru harus 

menggunakan model pembelajaran yang sesuai agar 

siswa dapat memahami pembelajaran dengan baik. Para 

guru mendorong siswa-siswa mereka untuk bekerja 

sama dalam tugas-tugas kelompok tertentu, dalam 

diskusi atau debat kelompok, atau dalam kegiatan 

pembelajaran tambahan berkelompok lainnya. Metode 

ini biasanya bersifat informal, tidak berstruktur, dan 

hanya digunakan pada saat-saat tertentu saja.
2
 

Pembelajaran kooperatif mengacu pada metode 

pembelajaran agar siswa bekerja sama dalam kelompok 

                                                           
1
 Novita Siti Fauziyah, “Penerapan Strategi Think Pair Share 

Pada Pembelajaran Tematik untuk Meningkatkan Hasil Belajar dan Self  

Efficacy Siswa Kelas IV SD Muhammadiyah Pemulang,”(Skripsi, 

Universitas Islam Negeri Syarif  Hidayatullah,Jakarta, 2017), 1.  
2
 Robert E. Salvin, Cooperative Learning Teori, Riset dan 

Praktik, (Bandung: Nusa Media, 2005), v.  
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kecil dan saling membantu dalam belajar. Pembelajaran 

kooperatif umumnya melibatkan kelompok yang terdiri 

atas empat siswa dengan kemampuan yang berbeda dan 

ada pula yang menggunakan kelompok dengan ukuran 

yang berbeda-beda.  Konsekuensi positif dari 

pembelajaran ini adalah siswa diberikan kebebasan 

untuk terlibat secara aktif dalam kelompok mereka. 

Dalam lingkungan pembelajaran kooperatif, siswa harus 

menjadi partisipan aktif dan melalui kelompoknya, dan 

dapat membangun komunitas pembelajaran (learning 

community) yang saling membantu antar satu sama lain.
3
 

Menurut Muhibbin Syah, pada pembelajaran 

hasil belajar yang diharapkan oleh pendidik, yakni 

mampu memberikan pemahaman kepada siswa terkait 

dengan materi yang diajarkan. Guru tidak hanya 

mengetahui kondisi fisik luar peserta didik tetapi juga 

pemikiran atau pengetahuan yang ada pada peserta 

didik. Proses perkembangan dengan proses 

pembelajaran yang dikelola oleh para guru termasuk 

peneliti terdapat “benang merah” yang mengikat kedua 

proses tersebut. Demikian eratnya ikatan benang merah 

itu sehingga hampir tidak ada proses perkembangan 

peserta didik, baik jasmani maupun rohaninya yang 

sama sekali terlepas dari proses belajar sebagai 

pengejawantahan proses pendidikan.
4
 

                                                           
3
 Miftahul Huda, Cooperative Learning Metode, Teknik Struktur 

dan Model Penerapan, (Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2013), 32.  
4
 Muhibbin Syah, Telaah Singkat Perkembangan Peserta Didik, 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 180. 



 

Guru perlu memahami secara mendalam 

perkembangan ranah cipta/ kognitif yang dikendalikan 

otak yang merupakan karunia Tuhan yang luar biasa itu. 

Sebab,  perannya lebih besar dibandingkan dengan 

aspek-aspek lainnya. Disamping itu, tanpa ranah cipta 

yang bersifat „aqliyah itu sulit dibayangkan seorang 

peserta didik dapat berpikir. Selanjutnya, tanpa 

kemampuan berpikir mustahil peserta didik tersebut 

dapat memahami dan meyakini faedah materi-materi 

pelajaran yang disajikan kepadanya. Tanpa berpikir juga 

sulit bagi peserta didik untuk menyerap pesan-pesan 

yang terkandung dalam materi pelajaran yang 

disampaikan. 
5
 

Pada saat proses pembelajaran, siswa dituntut 

untuk berpikir dalam menyelesaikan permasalahan 

terkait dengan pelajaran atau memahami pelajaran. 

Diharapkan siswa dalam proses pembelajaran tidak 

kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan dan 

memahami pembelajaran di kelas. Selain itu, dalam 

proses pembelajaran cara yang dilakukan guru dalam 

memahamkan siswa, yaitu dengan mengajak siswa 

untuk berpikir kritis, bagaimana menyelesaikan suatu 

permasalahan dalam pembelajaran dan memberikan 

pemahaman pada pembelajaran dengan baik.  

Berpikir kritis adalah seni menganalisis gagasan 

berdasarkan penalaran logis. Berpikir kritis bukanlah 

berpikir lebih keras, melainkan berpikir lebih baik. 

Berpikir kritis merupakan proses mental untuk 

                                                           
5
 Ibid, 181.   
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menganalisis informasi yang diperoleh. Informasi 

tersebut didapatkan melalui pengamatan, pengalaman, 

komunikasi, atau membaca. Berpikir kritis adalah 

sebuah proses sistematis yang memungkinkan siswa 

untuk merumuskan dan mengevaluasi keyakinan 

pendapat mereka sendiri. Berpikir kritis meliputi 

berpikir secara reflektif dan produktif serta 

mengevaluasi bukti. Dalam proses pembelajaran,  

tentunya, setiap masing-masing peserta didik berpikir 

sesuai dengan yang diharapkan oleh guru, misalnya pada 

saat guru menjelaskan mata pelajaran bahasa Indonesia 

terkait cinta lingkungan tentunya siswa sudah memiliki 

bayangan atau gambaran yang akan disampaikan kepada 

guru terkait cinta lingkungan.
6
 

Oleh karena itu, keterampilan berpikir kritis 

merupakan satu dari delapan keterampilan yang 

diharapkan dapat terbentuk dalam pembelajaran. Orang-

orang yang berpikir kritis, ketika dihadapkan pada suatu 

permasalahan, pemikiran kritisnya akan mendorong 

terus untuk tetap belajar menyelesaikan permasalahan 

tersebut. Kemampuan berpikir kritis seseorang dapat 

menentukan keberhasilan dalam hidupnya terutama 

dalam memecahkan masalah-masalah kehidupan yang 

dihadapinya.  

Menurut Johnson sebagaimana dikutip Diyan 

Purnamasari mengatakan bahwa berpikir kritis itu 

                                                           
6 https://pratiwigaluhputri.wordpress.com/2013/02/27/apa-yang-

dimaksud-berpikir-kritis/.html. Diakses oleh Pratiwi Galuh Putri tanggal 

27 Februari 2013.  

https://pratiwigaluhputri.wordpress.com/2013/02/27/apa-yang-dimaksud-berpikir-kritis/.html
https://pratiwigaluhputri.wordpress.com/2013/02/27/apa-yang-dimaksud-berpikir-kritis/.html


 

merupakan sebuah proses teroganisasi yang 

memungkinkan peserta didik untuk mengevaluasi bukti, 

asumsi, logika dan bahasa yang mendasari pernyataan 

pendapat orang lain. Diyan Purnamasari juga merujuk 

Conklin bahwa alasan sederhana yang menjadikan 

mengapa kemampuan berpikir kritis itu penting, yaitu 

peserta didik yang sukses atau berprestasi di sekolah 

akan tumbuh menjadi orang dewasa yang memberikan 

kontribusi positif kepada masyarakat.
7
 

Hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan 

pada penelitian terdahulu oleh Novita Siti Fauziyah 

(2017),
8
 yang dilakukan di kelas IV Muhammadiyah 12 

Pemulang menunjukkan bahwa hasil belajar siswa pada 

pembelajaran bahasa Indonesia belum 100% siswa 

dikatakan berhasil karena siswa masih mengalami 

kesulitan dalam memahami pembelajaran. Selain itu, 

terlihat siswa belum yakin dalam mengemukakan 

pendapat, masih ragu dalam menjawab pertanyaan dari 

guru, keyakinan terhadap kemampuan yang dimilikinya 

serta malu untuk tampil di depan kelas. Dalam kegiatan 

pembelajaran pun, ada beberapa siswa yang tidak 

memperhatikan guru pada saat pelajaran.  

                                                           
7
 Diyan Purnamasari, “Pengembangan Instrumen Penilaian 

Berpikir Kritis pada Pembelajaran Berbasis Masalah Kelas IV Sekolah 

Dasar,”(Tesis, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018), 4-5. 
8
 Novita Siti Fauziyah, “Penerapan Strategi Think Pair Share 

Pada Pembelajaran Tematik untuk Meningkatkan Hasil Belajar dan Self  

Efficacy Siswa Kelas IV SD Muhammadiyah Pemulang,”(Skripsi, 

Universitas Islam Negeri Syarif  Hidayatullah, Jakarta, 2017). 
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Kekurangan keberhasilan ini dapat dilihat dari 

hasil analisis data pada Siklus I. Nilai rata-rata pada 

pertemuan 1 untuk Bahasa Indonesia adalah 77,74% dan 

untuk IPA adalah 90,80. Dengan ketuntasan belajar 

klasikalnya pada pertemuan 1 untuk Bahasa Indonesia 

64% dan IPA 93,5%. Pada rata-rata pertemuan 1 untuk 

pelajaran Bahasa Indonesia dengan nilai 90,31 dan untuk 

pelajaran IPA dengan nilai 69,53. Pada pertemuan 2 

untuk pelajaran Bahasa Indonesia dengan rata-rata 90% 

dan pelajaran IPAdengan rata-rata 50%. Dapat 

disimpulkan nilai rata-rata presentasi ketuntasan siswa 

pada siklus I adalah 74%. Dapat diihat dari hasil 

ketuntasan pada pertemuan 1 dan 2 berbeda. Artinya, 

dalam pembelajaran hasil yang dicapai meningkat 

dengan menggunakan strategi think pair share pada 

pembelajaran bahasa Indonesia.
9
 

Dengan demikian, dalam pembelajaran 

diperlukan model pembelajaran yang sesuai dengan 

berpikir kritis, yakni Think Pair Share. Siswa dituntut 

berpikir sesuai dengan kemampuan dalam proses 

pembelajaran. Dalam pembelajaran, peserta didik 

diharapkan mampu berpikir kritis agar menguasai dan 

memahami pembelajaran sesuai dengan yang diajarkan 

oleh guru. Dengan berpikir kritis, diharapkan siswa 

mengubah pembelajaran awalnya yang semula belum 

                                                           
9
 Novita Siti Fauziyah, “Penerapan Strategi Think Pair Share 

pada Pembelajaran Tematik untuk Meningkatkan Hasil Belajar dan Self  

Efficacy Siswa Kelas IV SD Muhammadiyah Pemulang,” (Skripsi, 

Universitas Islam Negeri Syarif  Hidayatullah,Jakarta, 2017), 4.  



 

tercapai menjadi memuaskan. Permasalahan yang terjadi 

dalam pembelajaran dalam berpikir kritis tidak hanya 

terjadi pada sekolah tersebut. Ternyata, masih ada 

sekolah atau lembaga pendidikan yang mengalami 

kesulitan serupa. Salah satunya di SDN 1 Nologaten, 

Ponorogo.  

Permasalahan yang terjadi di SDN 1 Nologaten, 

Ponorogo pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 1 

di antaranya, siswa kurang dalam menguasai materi 

pembelajaran Bahasa Indonesia. Siswa kurang 

memperhatikan dan tidak berkonsentrasi pada saat 

pelajaran. Berdasarkan pengamatan awal, kurangnya 

penguasaan melalui pembelajaran Bahasa Indonesia 

disebabkan beberapa kendala.
10

 Pertama, rendahnya 

pengetahuan siswa dan kurangnya kesadaran siswa 

terhadap pentingnya belajar. Dalam kegiatan 

pembelajaran, masih ada siswa yang sibuk dengan 

kegiatannya sendiri seperti menggambar dan mengobrol. 

Pada saat guru menjelaskan materi, ada beberapa siswa 

yang tidak memperhatikan pelajaran dikarenakan siswa 

jenuh atau bosan dengan metode atau strategi yang 

digunakan dalam pembelajaran. Sehingga pembelajaran 

tidak menarik bagi siswa.  

Kedua, kurangnya pengalaman siswa dalam 

melakukan suatu kegiatan tertentu sehingga siswa belum 

terbiasa dan belum merasakan bahwa dia bisa 

melakukan kegiatan tersebut. Dalam kegiatan belajar, 

                                                           
10

 Hasil wawancara oleh bu Martinah selaku wali kelas 1, di SDN 

1 Nologaten, Ponorogo tanggal 2 Oktober 2018.  
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pemberian pengalaman yang berkesan kepada siswa 

merupakan hal yang penting. Dari pengalaman, siswa 

dapat belajar suatu hal dengan baik. Sebab siswa 

mengalami sendiri apa yang ia pelajari. Pada saat guru 

menyuruh siswa untuk maju menyampaikan 

pendapatnya, ada beberapa siswa tidak mau. Mereka 

masih ragu, malu untuk ke depan kelas. 

Ketiga, kurangnya guru menggunakan metode 

atau model pembelajaran yang mengondisikan siswa 

untuk aktif memberikan pendapat dan tampil di depan 

kelas. Model, metode, strategi, dan yang lainnya 

memiliki peran yang sangat penting, yaitu membantu 

guru dalam membuat kegiatan pembelajaran yang lebih 

optimal. Banyak sekali model, metode atau strategi 

pembelajaran yang pada langkah kegiatannya 

mengondisikan siswa untuk berperan aktif dalam 

kegiatan pembelajaran dan menjadikan guru sebagai 

fasilitator. Dengan demikian, jika siswa berperan aktif 

dalam kegiatan pembelajaran, siswa akan mendapatkan 

pengalaman belajar yang lebih berkesan.
11

 

Berbagai permasalahan tersebut membutuhkan 

solusi untuk mengatasinya. Dalam pembelajaran perlu 

adanya penggunaan model pembelajaran berpikir kritis 

agar tujuan yang diinginkan oleh guru kepada siswa 

selama pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. 

Model pembelajaran  Think Pair Share diharapkan dapat 

memberikan kemudahan kepada peserta didik dalam 

                                                           
11

 Ibid, 5.   



 

belajar. Model ini merupakan salah satu alternatif yang 

dilakukan oleh guru untuk mengatasi permasalahan 

pembelajaran.  

Penggunaan model pembelajaran think pair 

share dapat memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran. 

Siswa tidak hanya mendengarkan materi yang 

disampaikan guru tetapi siswa juga  ikut berperan aktif 

dalam kegiatan pembelajaran. Dalam model ini, siswa 

dituntut untuk berpikir sesuai dengan pembelajaran agar 

siswa mendapatkan pengalaman yang lebih banyak 

dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Dengan 

demikian, diharapkan siswa dapat lebih memahami 

pelajaran, menambah pengetahuan dan mendapatkan 

pengalaman dalam berdiskusi. Misalnya, 

mengemukakan pendapat, mempertahankan pendapat 

sendiri, dapat berpikir kritis dengan baik, menghargai 

pendapat orang lain serta mempresentasikan hasil 

diskusi.
12

 

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, perlu 

suatu tindakan melalui penelitian pendidikan. Kaitan 

antara berpikir kritis dengan strategi Think Pair Share 

diharapkan dapat memberikan pemahaman, pengalaman, 

pengetahuan dalam pembelajaran. Maka dari itu, penulis 

mengambil judul Penggunaan Model Pembelajaran 

Think Pair Share pada Mata Pelajaran Bahasa 

Indonesia sebagai Upaya Meningkatkan Berpikir Kritis 

Siswa Kelas 1 di SDN 1 Nologaten, Ponorogo.  

                                                           
12

 Ibid, 6-7. 
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B. Identfikasi dan Pembatasan Masalah  

Cara yang paling mudah untuk mengidentifikasi 

masalah adalah dengan mendaftar atau mendata 

sejumlah masalah yang dihadapi atau dirasakan oleh 

peneliti.
13

 Berdasarkan latar belakang masalah dapat 

diidentifikasikan permasalahan sebagai berikut. 

1. Kurangnya penerapan model pembelajaran di kelas 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

2. Pemahaman siswa dalam pembelajaran masih 

kurang, perlunya model pembelajaran yang 

digunakan guru dalam proses pembelajaran.  

3. Perlunya berpikir kritis siswa dalam menyelesaikan 

permasalahan pada pembelajaran di kelas.  

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian 

ini adalah kurangnya model pembelajaran yang 

dilakukan guru untuk memahamkan siswa dan perlunya 

berpikir kritis siswa dalam menyelesaikan masalah 

dalam pembelajaran. Salah satu alternatif 

pemecahannya, perlu penggunaan model pembelajaran, 

yakni think pair share diharapkan dapat memudahkan 

dalam mengatasi kesulitan pada saat pembelajaran.  

 

 

 

 
                                                           

13
 Suyadi, Panduan Penelitian Tindakan Kelas Buku Panduan 

Wajib Bagi Para Guru, (Yogyakarta: DIVA Press, 2013), 70.  



 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah dalam 

penelitian tindakan kelas ini, dirumuskan masalah 

sebagai berikut. 

Apakah penggunaan model pembelajaran think 

pair share pada pelajaran bahasa Indonesia dapat 

meningkatkan berpikir kritis siswa pada kelas 1 di SDN 

1 Nologaten, Ponorogo tahun pejaran 2018/2019? 

 

D. Tujuan Penelitian  

Dengan mengacu pada rumusan masalah, tujuan 

penelitian ini untuk: 

mendeskripsikan keberhasilan penggunaan 

model pembelajaran think pair share pada pelajaran 

bahasa Indonesia dapat meningkatkan berpikir kritis 

siswa pada kelas 1 di SDN 1 Nologaten, Ponorogo 

Tahun pelajaran 2018/2019.  

 

E. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini bermanfaat dari beberapa 

sisi, yaitu: 

1. Manfaat Teoretis 

Sebagai sumbangan pemikiran, wacana 

pengembangan keilmuwan tentang  penggunaan 

model pembelajaran think pair share pada mata 

pelajaran bahasa Indonesia sebagai upaya 

meningkatkan berpikir kritis siswa pada kelas 1 di 

SDN 1 Nologaten, Ponorogo. 
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2. Manfaat Praktis  

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan 

penelitian yang telah dipaparkan, dalam penelitian 

ini diharapkan bermanfaat bagi siswa, pendidik, dan 

lembaga pendidikan (sekolah). Adapun manfaat dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Manfaat bagi Siswa  

1) membantu siswa dalam meningkatkan hasil 

belajar siswa dalam berpikir kritis; 

2) membantu siswa dalam menguasai materi 

Bahasa Indonesia dengan baik sehingga, 

dalam proses pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran think pair 

share dapat memmbantu siswa dalam 

memahami dan menguasai pelajaran.  

b. Manfaat bagi Pendidik  

1) mengembangkan strategi pembelajaran 

dalam proses pembelajaran Bahasa 

Indonesia; 

2) sebagai bahan pertimbangan dalam mengajar, 

mendorong dan membimbing siswa untuk 

meningatkan proses dan hasil belajar dalam 

meningkatkan berpikir kritis pada Bahasa 

Indonesia. 

c. Manfaat bagi Lembaga Pendidikan (Sekolah) 

1) meningkatkan prestasi akademik siswa 

berpengaruh juga terhadap mutu 

pembelajaran dari lembaga pendidikan 



 

sekolah yang bersangkutan di SDN 1 

Nologaten, Ponorogo; 

2) sebagai sumbangan pikiran untuk menambah 

referensi berupa hasil penelitian yang 

dilakukan oleh penulis. 

 

F. Sistematika Pembahasan   

Dalam laporan ini, penelitian dikelompokkan 

menjadi lima bab yang masing-masing bab terdiri atas 

subbab yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika 

pembahasan laporan hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut. Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi 

latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian tindakan 

kelas, kontribusi hasil penelitian tindakan kelas dan 

sistematika pembahasan. Selanjutnya, bab kedua adalah 

kajian pustaka, yang berisi tentang deskripsi teori yang 

memuat tentang hasil belajar pada ranah kognitif dalam 

meningkatkan berpikir kritis siswa, pengertian model 

pembelajaran think pair share, telaah pustaka, kerangka 

berpikir.  

Bab ketiga, metode penelitian yang meliputi 

objek tindakan kelas, setting dan karasteristik subjek 

penelitian tindakan kelas, variabel yang diamati, 

prosedur pelaksanaan penelitian tindakan kelas dan 

jadwal pelaksanaan tindakan kelas. Bab keempat temuan 

dan hasil penelitian, yang berisi gambaran singkat 

setting lokasi penelitian, penjelasan per siklus, proses 

analisis data per-siklus dan pembahasan. Terakhir, bab 
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kelima adalah penutup, berisi simpulan dan saran. Bab 

ini dimaksudkan agar pembaca dan penulis mudah 

dalam melihat inti hasil penelitian. 

 

 

  



 

BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAAN TERDAHULU, 

LANDASAN TEORI, KERANGKABERPIKIR DAN 

PENGAJUAN HIPOTESIS TINDAKAN 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu  

Dalam sebuah penelitian, hasil penelitian 

terdahulu penting diketahui berkaitan dengan dua hal, 

yaitu (1) untuk memastikan bahwa penelitian yang 

dilakukan merupakan penelitian yang baru dan bukan 

pengulangan atau sama dengan penelitian yang sudah 

ada dan (2) untuk mengetahui apakah penelitian yang 

dilakukan merupakan lanjutan, pengembangan atau 

bantahan dari penelitian sebelumnya.  

Adapun hasil penelitian terdahulu yang berkaitan 

dengan penelitian ini adalah sebagai berikut. Novia Siti 

Fauziyah (2017) dengan penelitiannya  berjudul 

“Penerapan Think Pair Share Pada Pembelajaran 

Tematik untuk Meningkatkan Hasil Belajar dan Self 

Efficacy Siswa Kelas IV SD Muhammadiyah 12 

Pemulang.”
14

 Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

melalui penerapan Think Pair Share dapat meningkatkan 

hasil belajar pada pembelajaran tematik. Hal ini dapat 

dilihat dari hasil analisis data pada Siklus I dengan nilai 

rata-rata pada pertemuan 1 untuk Bahasa Indonesia 

                                                           
14

 Novita Siti Fauziyah, “Penerapan Strategi Think Pair Share 

pada Pembelajaran Tematik untuk Meningkatkan Hasil Belajar dan Self  

Efficacy Siswa Kelas IV SD Muhammadiyah Pemulang”(Skripsi, 

Universitas Islam Negeri Syarif  Hidayatullah,Jakarta, 2017).  

16 
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adalah 77,74% dan untuk IPA adalah 90,80. Persentase 

ketuntasan belajar pertemuan 1 untuk Bahasa Indonesia 

64% dan IPA 93,5%. Rata-rata pada pertemuan 1 untuk 

Bahasa Indonesia adalah 90,31 dan untuk IPA adalah 

69,53 dengan ketuntasan belajar pada  pertemuan 2 

untuk Bahasa Indonesia 90% dan IPA 50%. Dapat 

disimpulkan bahwa rata-rata persentase ketuntasan siswa 

pada siklus I adalah 74%. 

Pada Siklus II, nilai rata-rata pertemuan 1 untuk 

IPS adalah 89,73 dan untuk IPA adalah 74,53. 

Persentase ketuntasan belajar  pada pertemuan 1 untuk 

IPS 94% dan IPA 74,53%. Selanjutnya, pada pertemuan 

2 nilai rata-rata untuk Bahasa Indonesia adalah 94,41 

dan untuk PKn adalah 92,94. Persentase ketuntasan 

belajar pada pertemuan 2  untuk Bahasa Indonesia 97% 

dan PKn 94%. Terjadi peningkatan sebesar 16% dari 

rata-rata persentase ketuntasan hasil belajar pada siklus I 

74% menjadi 90% pada siklus II. Selain itu, pada self 

efficacy juga mengalami peningkatan sebesar 10% dari 

persentase sebesar 80% menjadi 90%.
15

 

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan 

penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama 

membahas penggunaan strategi Think pair Share. 

Namun, dalam penelitian terdahulu digunakan dalam 

pembelajaran tematik dan menggunakan metode 

penelitian kualitatif untuk mengetahui hasil belajar siswa 

dengan menggunakan strategi Think Pair Share. Dalam 

                                                           
15

 Ibid, 4. 



 

penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian 

tindakan kelas yang bertujuan untuk mengetahui 

keberhasilan/ hasil belajar siswa dengan menggunakan 

strategi Think Pair Share apakah strategi ini cocok atau 

tidak digunakan dalam pembelajaran.  

Selanjutnya, Muhammad Husni, W. Lasmawan, 

A.A.I.N Marhaeni (2013)
16

 dalam penelitiannya 

“Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Think Pair 

Share terhadap Prestasi Belajar PKN Kelas IV SD 

Gugus 1 Selong Ditinjau dari Motivasi Belajar”. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan 

bahwa (1) hasil belajar PKn siswa yang mengikuti 

pembelajaran dengan model kooperatif think pair share 

berbeda secara signifikan dengan hasil belajar siswa 

yang dibelajarkan dengan model konvensional. Dengan 

model kooperatif  tipe think pair share, hasil belajar 

lebih baik bila dibanding dengan hasil belajar siswa 

model konvensional; (2) Terdapat interaksi antara model 

pembelajaran dengan motivasi belajar dalam 

pengaruhnya terhadap prestasi belajar PKn siswa. Hasil 

belajar siswa yang dibelajarkan dengan model TPS dan 

memiliki motivasi tinggi dapat meningkatkan hasil 

belajar lebih baik. Siswa yang memiliki motivasi belajar 

rendah dan dibelajarkan dengan model TPS, hasil 

belajarnya lebih rendah. (3) Hasil belajar kelompok 

                                                           
16

 Muhammad Husni, W. Lasmawan, A.A.I.N Marhaeni, 

“Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Think Pair Share Terhadap 

Prestasi Belajar PKN Kelas IV SD Gugus 1 Selong Ditinjau dari 

Motivasi Belajar” (Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia 

2013), 9.  
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siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi dan 

dibelajarkan dengan model TPS dapat meningkatkan 

hasil belajar lebih baik. (4) Hasil belajar kelompok siswa 

yang memiliki motivasi belajar rendah dan dibelajarkan 

dengan model TPS hasil belajar lebih rendah.
17

 

Persamaan antara penelitian ini dengan 

penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama 

menggunakan strategi pembelajaran Think Pair Share 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Dalam 

penelitian terdahulu, peneliti menggunakan model 

pembelajaran kooperatif dan konvensional dan metode 

penelitian yang digunakan, yaitu metode kuantitatif. 

Tujuannya yaitu membuktikan apakah ada hubungan 

antara model pembelajaran kooperatif dengan model 

pembelajaran konvensional dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. Perbedaan antara penelitian terdahulu 

dengan peneliti yang akan peneliti lakukan adalah 

metode penelitian dan motivasi belajar siswa. Penelitian 

terdahulu menggunakan metode penelitian kuantitatif 

dengan membandingkan hasil belajar siswa dengan 

motivasi belajar. Penelitian yang peneliti lakukan adalah 

dengan menggunakan metode penelitian tindakan kelas 

yang bertujuan untuk mengetahui hasil belajar dan 

berpikir kritis siswa dengan menggunakan strategi think 

pair share.  

Selanjutnya, Roni Andris Irawan (2017) meneliti 

tentang “Penerapan Model Pembelajarn Tipe Think Pair 

                                                           
17

 Ibid, 9.  



 

Share dalam Meningkatkan Hasil Belajar Pendidikan 

Agama Islam (PAI) Peserta Didik Kelas VIII SMPN 31 

Bandar Lampung.”
18

 Hasil analisis membuktikan bahwa 

penerapan model pembelajaran Cooperative Learning 

tipe Think Pair Share (TPS) pada kelas VIII SMPN 31 

Bandar Lampung dapat disimpulkan bahwa hasil 

penelitian didapatkan penerapan model pembelajaran 

Cooperative Learning tipe Think Pair Share (TPS) telah 

berjalan semakin meningkat.  

Pada siklus I, guru masih kurang aktif dalam 

membimbing dan mengarahkan siswa pada saat belajar 

kelompok. Untuk perbaikan siklus II, guru akan lebih 

meningkatkan bimbingan dan pengawasan terhadap 

peserta didik ketika melakukan belajar kelompok. Siklus 

II guru sudah mulai paham dan terbiasa serta siswa 

sudah mulai paham dalam menggunakan model 

pembelajaran Cooperative Learning tipe Think Pair 

Share (TPS). Guru sudah mulai aktif mengarahkan siswa 

dalam belajar kelompok. Untuk perbaikan siklus II, guru 

lebih meningkatkan bimbingan dan pemberian motivasi 

kepada peserta didik  pada saat diskusi dan belajar 

bersama dalam kelompok dan sudah dapat 

meningkatkan motivasi siswa untuk lebih aktif pada saat 

proses pembelajaran. Pada siklus II, siswa sudah aktif 

                                                           
18

 Roni Andris Irawan, “Penerapan Model Pembelajarn Tipe 

Think Pair Share dalam Meningkatkan Hasil Belajar Pendidikan Agama 

Islam (PAI) Peserta Didik Kelas VIII SMPN 31 Bandar Lampung” 

(Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017). 142. 
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bertanya dan menanggapi pertanyaan dari siswa yang 

lain.
19

 

Persamaan antara penelitian ini dengan 

penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama 

membahas penggunaan  strategi Think Pair Share untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa dengan model 

pembelajaran Cooperative Learning dan metode 

penelitian yang digunakan, yaitu penelitian tindakan 

kelas. Namun, dalam penelitian terdahulu, peneliti 

berfokuskan pada pelajaran PAI untuk mengetahui hasil 

belajar siswa, sedangkan dalam penelitian yang akan 

penelitian lakukan, yaitu pada mata pelajaran bahasa 

Indonesia.  

 

B. Landasan Teori  

1. Pengertian Model Pembelajaran 

Model pembelajaran merupakan salah satu 

pendekatan dalam rangka mensiasati perubahan 

perilaku peserta didik secara adaptif maupun 

generatif. Model pembelajaran sangat erat kaitannya 

dengan gaya belajar peserta didik dan gaya mengajar 

guru, yang keduanya disingkat menjadi SOLAT 

(Style Of Learning and Teaching). 

Kurikulum 2013 menekankan pada konsep 

pendekatan scientifik dalam pembelajaran 

sebagaimana dimaksud, yaitu yang meliputi 

mengamati, menanya, menalar, mencoba, 

                                                           
19

 Ibid, 142.  



 

membentuk jejaring untuk semua mata pelajaran, 

dengan kriteria sebagai berikut.  

1) Materi pembelajaran berbasis pada fakta atau 

fenomena yang dapat dijelaskan dengan logika 

atau penalaran tertentu, bukan sebatas kira-kira, 

khayalan, legenda, atau dongeng semata.  

2) Penjelasan guru, respon siswa, dan interaksi 

edukatif guru dan siswa terbebas dari prasangka 

yang serta-merta, pemikiran subjektif, atau 

penalaran yang menyimpang dari alur berpikir 

logis.  

3) Mendorong dan menginspirasi siswa untuk 

berpikir secara kritis, analisis dan tepat dalam 

mengidentifikasi, memahami, memecahkan 

masalah, dan mengaplikasikan materi pelajaran.  

4) Mendorong dan menginspirasi siswa mampu 

berpikir hipotesis dalam melihat perbedaan, 

kesamaan dan tautan satu sama lain dari mateti 

pelajaran.  

5) Mendorong dan menginspirasi siswa mampu 

memahami, menerapkan dan mengembangkan 

pola berpikir yang rasional dan objektif dalam 

merespon materi pembelajaran.  

6) Berbasis pada konsep, teori dan fakta empiris 

yang dapat dipertanggungjawabkan. 
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7) Tujuan pembelajaran dirumuskan secara 

sederhana dan jelas, dapat menarik sistem 

penyajiannya. 
20

 

Sedangkan menurut Joyce dan Weill 

sebagaimana dikutip dalam buku Miftahul Huda
21

 

mendeskripsikan model pembelajaran sebagai 

rencana atau pola yang dapat digunakan untuk 

membentuk kurikulum, mendesain materi-materi 

instruksional, dan memandu proses pembelajaran di 

ruang kelas atau di tempat yang berbeda.  

Model pembelajaran dirancang untuk tujuan-

tujuan tertentu, pengajaran konsep-konsep informasi, 

cara-cara berpikir, studi nilai-nilai sosial, dan 

sebagainya dengan meminta siswa untuk terlibat 

aktif dalam tugas-tugas kognitif dan sosial tertentu. 

Sebagian model berpusat pada penyampaian guru, 

sementara sebagian yang lain berusaha fokus pada 

respon siswa dalam mengerjakan tugas dan posisi-

posisi siswa sebagai partner dalam proses 

pembelajaran. Akan tetapi, semua model tersebut 

menekankan bagaimana membantu siswa belajar 

mengkontruksi  pengetahuan belajar bagaimana cara 

belajar yang mencakup belajar dari sumber-sumber 

yang serig kali dianggap pasif, seperti belajar dari 

ceramah, film, tugas membaca, dan lainnya.  

                                                           
20

 Cucu Suhana, Konsep Strategi Pembelajaran ( Bandung: PT 

Refika Aditama, 2014), 37.  
21

 Miftahul Huda, Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran 

( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 72.   



 

Peneliti menyimpulkan bahwa model 

pembelajaran merupakan pola atau rencana yang 

dilakukan guru dan siswa sesuai dengan proses 

pembelajaran yang dilakukan di kelas dan bertujuan 

untuk memudahkan siswa dalam memahamkan 

pembelajaran.  

2. Model-Model Pembelajaran  

Ada banyak model pembelajaran yang 

berkembang untuk membantu siswa berpikir kreatif 

dan produktif. Bagi guru, model-model ini penting 

dalam merancang kurikulum pada siswa. Model 

pembelajaran harus dianggap sebagai kerangka kerja 

struktural dan dapat digunakan sebagai pemandu 

untuk mengembangkan lingkungan dan aktivitas 

belajar yang kondusif. Dalam model pembelajaran 

terdapat beberapa model pembelajaran yang 

digunakan akni sebagai berikut.  

1) Model Goerge Betts 

Model pembelajaran George didasarkan pada 

konsep “pembelajar mandiri”. Pembelajar mandiri 

adalah mereka yang mampu menyelesaikan 

masalah atau mengembangkan gagasan-gagasan 

baru dengan mengkombinasikan cara berpikir 

divergen dan konvergen tanpa terlalu banyak 

dibantu orang luar untuk memilih bidang-bidang 

tindakan yang dikehendakinya.  

Profesor George Betts dan Jolene Kercher 

menciptakan Autonomous Learner Model (ALM) 

untuk mendorong pola belajar yang self directed 



25 
 

untuk siswa-siswa yang berbakat. Tujuan utama 

model ini adalah memfasilitasi perkembangan 

siswa agar menjadi pembelajar yang independen, 

mandiri dengan pengembangan skill, konsep-

konsep, dan sikap-sikap positif dalam ranah 

kognitif, emosional, dan sosial.  

Model ini dirancang untuk menggiring siswa 

menuju peran para pembelajar, yang dapat 

mengontrol proses belajar sendiri, dengan guru 

sebagai pihak yang berperan sebagai fasilitator. 

Dengan pendekatan yang fleksibel, model ini dapat 

digunakan di kelas-kelas reguler, pada kelompok-

kelompok kecil, pada kursus-kursus privat, atau 

pada bidang-bidang pembelajaran tertentu atau 

lintas kurikulum. 

2) Model Osborn-Parne  

Model Osborn-Parne ini menginisiasi model 

pembelajaran yang disebut model proses 

pemecahan masalah kreatif (Creative Problem 

Salving Process). Model ini merupakan perangkat 

fleksibel yang dapat diterapkan untuk menguji 

masalah dan isu nyata.  

Tidak seperti model pemecahan masalah 

pada umumnya, model ini lebih menekankan pada 

kebutuhan untuk menunda judgement terhadap 

gagasan-gagasan dan solusi-solusi yang diperoleh 

hingga ada keputusan final yang dibuat.  

 

 



 

3) Model Renzulli 

Salah satu teoretikus paling berpengaruh 

dalam pembelajaran saat ini adalah Joseph Rezulli. 

Kajian awal Rezulli berfokus pada trilogi 

karakteristik, kemampuan di atas rata-rata, 

komitmen tugas, dan kreativitas.  

Modelnya yang belakangan, model 

pengayaan sekolah juga sangat populer karena 

sifatnya yang inklusif, yang memiliki banyak 

pengaruh terhadap siswa-siswa di sekolah, baik 

yang berbakat maupun tidak berbakat.  Bagi siswa 

yang berbakat, ia menyajikan model pendidikan 

yang positif.  

Joseph Rezulli menciptakan model ini secara 

khusus untuk pendidikan siswa-siswa berbakat 

sehingga guru dapat menyediakan program-

program yang secara kualitatif benar-benar 

berbeda. Fitur penting dari model trilogi pengayaan 

Joseph Rezulli adalah bahwa semua siswa dapat 

bekerja pada dua level pertama, dan aktivitas-

aktivitas yang dihasilkan dalam kedua level 

tersebut dapat mendukung level ketiga.  

4) Model De-Bono  

Edward De Bono mendasarkan pemikiran 

pada apa yang disebut dengan Model Berpikir 

Lateral dan Kreatif (Lateral and Creative Thinking 

Model). Menurut De Bono perbedaan antara 

pemikiran yang brilian dan medioker tidak terlalu 

besar dalam mental kita karena ia menyangkut 

tentang seberapa baik kita menggunakannya. Dr 
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Edward De Bono adalah seorang inisitor gagasan 

tentang pemikiran lateral yang memosisikan 

kreativitas sebagai perilaku informasi dalam sistem 

informasi yang self organizing, seperti jaringan 

neural dalam otak. Dari pertimbangan semacam ini, 

bermunculah berbagai macam perangkat formal 

pemikiran lateral, termasuk The Six Thinking Hats 

and CoRT Thinking. Ia merancang dan 

menjalankanprogram CoRT Thinking, yang sudah 

banyak digunakan sebagai metode pengajaran 

berpikir disekolah-sekolah dan diterapkan di 

berbagai negara di dunia.  

5) Model Gardner 

Howard Gardner terkenal dengan model 

kecerdasan berganda. Model kecerdasan berganda 

menegaskan satu hal penting kepada guru dan 

orang tua, bahwa anak yang berbeda memiliki 

kekuatan yang juga berbeda, dan mereka belajar 

dengan cara yang berbeda pula. Kekuatan dan 

preferensi siswa berpengaruh tidak hanya pada 

kemudahannya dalam belajar, tetapi bagaimana 

mereka memilih caranya sendiri untuk 

merepresentasikan apa yang mereka ketahui dan 

pahami.  

Teori kecerdasan berganda dikemukakan 

pada 1980 oleh Dr. Howard Gardner, profesor 

pendidikan di Harvard University. Teori ini 

menegaskan bahwa gagasan tradisional tentang 



 

kecerdasan, yang didasarkan pada ujian IQ, terlalu 

terbatas.
22

 

Peneliti menyimpulkan bahwa model-model 

pembelajaran yang dikemukakan oleh tokoh 

ternama dapat memberikan pengaruh kepada siswa 

terkait cara mereka belajar.  

3. Langkah-langkah dalam Pembelajaran  

Dalam strategi pembelajaran yang 

ditawarkan oleh Munif Chatib sebagaimana dikutip 

Mulyono dikatakan bahwa masih banyak guru yang 

menemui kesulitan dalam merancang dan mendesain 

strategi pembelajaran yang menarik dan sesuai 

dengan gaya belajar peserta didik. Dalam hal ini, ia 

menekankan bahwa guru tidak sekadar mempunyai 

strategi pembelajaran saja tanpa gaya belajar yang 

sesuai dengan pembelajaran peserta didik. Akan 

tetapi, guru harus menyeimbangkan antara strategi 

pembelajaran dengan gaya belajar siswa selama 

pembelajaran. Oleh karena itu, Munif menyarankan 

strategi pembelajaran yang berbasis kecerdasan 

majemuk memiliki lima langkah.
23

 

Pertama, strategi pembelajaran yang baik 

adalah dengan membatasi waktu guru dalam 

melakukan presentasi (30%), limpahkan waktu 

terbanyak (70%) untuk aktivitas peserta didik. 

Dengan aktivitas tersebut, secara otomatis peserta 

didik akan belajar.Langkah kedua, untuk merancang 
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strategi pembelajaran yang terbaik adalah guru 

menggunakan modalitas belajar yang tertinggi. 

Langkah ketiga, guru mengaitkan materi yang 

diajarkan dengan aplikasi dalam kehidupan sehari-

hari yang mengandung keselamatan hidup.Langkah 

keempat, guru menyampaikan materi kepada peserta 

didik dengan melibatkan emosinya. Hindarkan 

pemberian materi secara hambar dan membosankan. 

Langkah kelima, pembelajaran dengan melibatkan 

partisipasi peserta didik untuk menghasilkan manfaat 

nyata dan dapat langsung dirasakan oleh orang lain.  

Oleh karena itu, sangat baik bila guru selalu 

berpikir unuk mengajak para peserta didik 

menghasilkan produk tertentu dalam pembelajaran 

sebagai hasil belajar para peserta didik. Produk ini 

akan lebih bertahan lama dalam memori jangka 

panjang peserta didik. Yang termasuk dalam produk 

hasil belajar adalah benda/karya intelektual yang 

dapat ditampilkan peserta didik. Misalnya, buletin 

sekolah, website sekolah karya peserta didik, 

lukisan, buku kumpulan karya peserta didik, lukisn, 

antologi puisi, dan lain-lain; penampilan yang 

menunjukkan kemampuannya di depan publik. 

Misalnya, grup teater, pidato, debat, dan sebagainya, 

proyek edukasi seperti penelitian ilmiah remaja, 

proyek bantuan sosial, proyek pameran pendidikan, 

dan sebagainya.
24
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Peneliti menyimpulkan langkah-langkah 

dalam pembelajaran yakni membatasi waktu guru, 

guru menggunakan modalitas belajar yang tertinggi, 

guru mengaitkan materi yang diajarkan dengan 

aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, guru 

mengaitkan materi yang diajarkan dengan aplikasi 

dalam kehidupan sehari-hari, dan guru melibatkan 

partisipasi peserta didik dalam pembelajaran.  

4. Sarana Kegiatan Belajar Mengajar  

Direktorat Tenaga Kependidikan, Direktorat 

Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional
25

 

menjelaskan bahwa belajar mengajar sebagai suatu 

sistem instruksional mengacu kepada pengertian 

sebagai seperangkat komponen yang saling 

bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan. 

Sebagai suatu sistem, belajar mengajar meliputi 

sejumlah komponen antara lain tujuan pelajaran, 

bahan ajar, peserta didik yang menerima pelayanan 

belajar, guru, metode dan pendekatan, situasi, dan 

evaluasi kemajuan belajar. Secara khusus, dalam 

proses belajar mengajar guru berperan sebagai 

pengajar, pembimbing, perantara sekolah dengan 

masyarakat, administrator, dan lain-lain. Untuk itu, 

wajar bila guru memahami dengan segenap aspek 

pribadi anak didik seperti kecerdasan dan bakat 

                                                           
25

 Direktorat Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal 

Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Departemen 

Pendidikan Nasional, “Strategi Pembelajaran dan Pemilihannya”, 

Mulyono (UIN Maliki Press: 2012), 35.  



31 
 

khusus,  prestasi sejak permulaan sekolah, 

perkembangan jasmani dan kesehatan, 

kecenderungan emosi dan karakternya, sikap dan 

minat belajar, cita-cita, kebiasaan belajar dan 

bekerja, hobi dan penggunaan waktu senggang, 

hubungan sosial di sekolah dan di rumah, latar 

belakang keluarga, lingkungan tempat tinggal, sifat-

sifat khusus dan kesulitan belajar anak didik. Usaha 

untuk memahami anak didik ini bisa dilakukan 

melalui evaluasi. Selain itu, guru mempunyai 

keseharusan melaporkan perkembangan hasil belajar 

para peserta didik kepada kepala sekolah, orang tua, 

dan instansi yang terkait.
26

 

Keberhasilan implementasi pembelajaran 

berorientasi aktivitas siswa juga dapat dipengaruhi 

oleh ketersediaan sarana belajar. Yang termasuk 

ketersediaan sarana meliputi ruang kelas dan setting 

tempat duduk siswa, media dan sumber belajar. 

Kondisi ruang kelas merupakan faktor yang 

menentukan keberhasilan dalam pembelajaran siswa. 

Ruang kelas yang terlalu sempit misalnya, akan 

memengaruhi kenyamanan siswa dalam belajar. 

Demikian juga dengan penataankelas. Kelas yang 

tidak ditata dengan rapi, tanpa ada gambar yang 

menyegarkan, ventilasi yang kurang memadai, dan 

sebagainya akan membuat siswa cepat lelah dan 

tidak bergairah dalam belajar. Tempat duduk siswa 
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 Mulyono, Strategi......., 35-36. 



 

juga berpengaruh terhadap proses pembelajaran. 

Tempat duduk didesain agar dapat dipindah-pindah 

sehingga bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan 

pembelajaran.  

Media dan sumber belajar yang digunakan 

juga harus membuat siswa tidak bosan seperti 

penggunaan media elektronik dengan menampilkan 

slide berupa gambar atau video yang sesuai dengan 

materi pelajaran.
27

 

5. Pengertian Think Pair Share 

 Think pair share atau berpikir berpasangan 

berbagi merupakan jenis pembelajaran kooperatif 

yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi 

siswa. Think pair share ini dikembangkan dari 

penelitian belajar kooperatif atau waktu tunggu. 

Metode yang sederhana, namun sangat bermanfaat 

ini dikembangkan kali pertama oleh Frank Lyman 

sebagaimana dikutip oleh Robert. E Salvin
28

 yang 

menyatakan bahwa think pair share merupakan 

suatu cara efektif untuk membuat variasi suasana 

pola diskusi kelas. Asumsinya, semua resitasi atau 

diskusi membutuhkan pengaturan untuk 

mengendalikan kelas secara keseluruhan. 

Prosedur yang digunakan dalam think pair 

share dapat memberikan sisa lebih banyak waktu 

berpikir untuk merespon dan saling membantu. Guru 
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hanya memperkirakan dengan melengkapi penyajian 

singkat atau siswa membaca tugas, atau situasi yang 

menjadi tanda tanya. Sekarang, guru menginginkan 

siswa mempertimbangkan lebih banyak apa yang 

telah dijelaskan dan dialami. Guru memilih 

menggunakan model pembelajara think pair share 

untuk membandingkan tanya jawab kelompok 

keseluruhan. 

Adapun langkah-langkah dari pelaksanaan 

think pair share sebagai berikut.  

a. Guru menyampaikan inti materi dan kompetensi 

yang ingin dicapai. 

b. Guru menjelaskan tujuan diskusi. 

c. Guru mengajukan pertanyaan awal 

permasalahan, guru meberikan pertanyaan 

kepada siswa terkait permasalahan materi  

dalam pembelajaran. 

d. Guru membimbing/ mengarahkan siswa dalam 

mengerjakan LKS secara mandiri (think), guru 

menyuruh siswa mengerjakan tugas secara 

individu. 

e. Guru membimbing/ mengarahkan siswa dalam 

berbagi (share), guru menyuruh siswa untuk 

berbagi dalam diskusi bersama. 

f. Guru menerapkan waktu tunggu, guru 

meberikanwaktu kepada siswa untuk 

mengerjakan tugas terkait materi dan berbagi 

kepada temannya; 



 

g. Guru membimbing kegiatan siswa, membantu 

siswa membuat rangkuman diskusi dengan 

tanya jawab singkat.  

h. Guru bersama siswa menutup diskusi.
29

 

Anita Lie
30

 menjelaskan langkah-langkah 

dalam pembelajaran Think Pair Share sebagai 

berikut. 

a. Guru membagi siswa dalam kelompok berempat 

dan memberikan tugas kepada semua kelompok. 

b. Setiap siswa memikirkan dan mengerjakan tugas 

tersebut sendiri. 

c. Siswa berpasangan dengan salah satu rekan  

dalam kelompok dan berdiskusi dengan 

pasangannya. 

d. Kedua pasangan bertemu kembali dalam 

kelompok berempat. 

e. Siswa mempunyai kesempatan untuk 

membagikan hasil kerjanya kepada kelompok 

berempat. 

Langkah-langkah dalam pembelajaran think 

pair share sederhana, namun penting terutama dalam 

menghindari kesalahan-kesalahan kerja kelompok. 

Dalam strategi ini, guru meminta siswa untuk 

memikirkan suatu topik, berpasangan dengan siswa 

lain dan mendiskusikannya, kemudian berbagi ide 

                                                           
29

 Hamzah B. Uno dan Nurdin Mohamad, Belajar dengan 

Pendekatan Paikem (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 119.  
30

 Anita Lie, Cooperative Learning, Mempraktikkan 

Cooperative Learning di Ruang-Ruang Kelas (Jakarta: Grasindo, 2008), 

54. 



35 
 

dengan seluruh kelas. Strategi ini memiliki prosedur 

yang ditetapkan secara eksplisit untuk memberikan 

waktu lebih banyak kepada siswa untuk berpikir, 

menjawab dan saling membantu satu sama lain. 

Model pembelajaran think pair share sebagai ganti 

dari tanya jawab seluruh kelas. 

Peneliti menyimpulkan bahwa Think Pair 

Share adalah model pembelajaran berpikir 

berpasangan dan berbagi yang digunakan dalam 

pembelajaran bertujuan untuk membuat siswa lebih 

aktif dalam proses pembelajaran. Selain itu, strategi 

ini juga dapat membuat siswa lebih percaya diri 

dalam menyampaikan hasil diskusi kelompok dan 

menghargai pendapat orang lain dalam berdiskusi. 

6. Karasteristik Think Pair Share 

Sebagai suatu model pembelajaran, think pair 

share (TPS) memiliki karasteristik dalam 

pembelajaran. Adapun karasteristik dalam model 

pembelajaran think pair share adalah sebagai 

berikut:
31

 

a. Thinking (berpikir) 

Kegiatan pertama dalam think pair share 

siswa diminta berpikir secara mandiri mengenai 

pertanyaan atau masalah yang diajukan. Pada 

tahapan ini, siswa menuliskan jawaban mereka 
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karena guru tidak dapat memantau semua  

jawaban siswa sehingga yang harus diperbaiki 

atau diluruskan akhir pembelajaran.
32

 

Dalam menentukan batasan waktu untuk 

tahapan ini, guru harus mempertimbangkan 

kemampuan dasar siswa untuk menjawab 

pertanyaan yang diberikan, serta jadwal 

pembelajaran untuk setiap kali pertemuan. Tahap 

think ini mempunyai kelebihan, yakni adanya 

“think time” atau waktu berpikir yang 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

berpikir mengenai jawaban mereka sebelum 

pertanyaan tersebut dijawab oleh siswa lain. 

Selain itu, guru dapat mengurangi masalah dari 

adanya siswa yang mengobrol, karena setiap kali 

siswa memiliki tugas untuk dikerjakan sendiri.  

b. Pairing (berpasangan) 

Pada tahap ini, guru meminta siswa 

duduk berpasangan dengan siswa lain untuk 

mendiskusikan apa yang telah dipikirkannya 

pada tahap pertama sehingga dapat saling 

bertukar pikiran. Setiap pasangan saling 

mendiskusikan mengenai hasil jawaban mereka 

sebelumnya sehingga hasil akhir yang didapat 

menjadi setingkat lebih baik, karena siswa 

mendapat tambahan informasi dan metodologi 

pemecahan masalah yang lain.  
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Pada tahap ini, tidaklah diharuskan 

bahwa ada dua orang siswa untuk setiap 

kelompok. Langkah ini dapat berkembang 

dengan meminta pasangan lain untuk 

membentuk kelompok berempat dengan tujuan 

memperkaya pemikiran mereka sebelum berbagi 

dengan kelompok yang lebih besar (kelas).  

c. Sharing (berbagi)  

Pada tahap akhir, guru meminta kepada 

pasangan untuk berbagi jawaban dengan seluruh 

kelas tentang apa yang telah mereka diskusikan. 

Tahap ini merupakan tahap penyempurnaan 

tahap-tahap sebelumnya. Dalam arti menolong 

agar semua kelompok berakhir pada titik yang 

sama. Kelompok yang belum menyelesaikan 

permasalahannya diharapkan menjadi lebih 

memahami pemecahan masalah yang diberikan 

berdasarkan penjelasan kelompok yang lain. Hal 

ini juga agar siswa benar-benar mengerti ketika 

guru memberikan koreksi/ penilaian maupun 

penguatan diakhir pembelajaran. 

Kegiatan “berpikir-berpasangan-berbagi” 

dalam strategi think pair share memberikan 

keuntungan, yaitu siswa secara individu dapat 

mengembangkan pemikirannya masing-masing 

dan siswa mampu bekerjasama dengan kelompok 

kecil maupun kelompok besar (kelas). 

Pembelajaran think pair share (TPS) diharapkan 

dapat meningkatkan ranah kognitif siswa. Selain 



 

itu, untuk membuat siswa menjadi lebih 

bersemangat dan lebih aktif dalam proses 

pembelajaran di kelas,  digunakan teknik 

pemberian reward yang berupa nilai bonus (poin 

plus). Siswa mendapatkan penghargaan berupa 

nilai, baik secara individu maupun kelompok. 

Nilai individu berdasarkan hasil jawaban pada 

tahap think sedangkan nilai kelompok 

berdasarkan jawaban pada tahap pair dan share, 

terutama pada saat presentasi memberikan 

jawaban pada seluruh kelas.
33

 

7. Kelebihan dan Kekurangan Think Pair Share 

Menurut Muslim Ibrahim dan Aris Shoimin
34

 

model pembelajaran Think Pair Share memiliki 

kelebihan antara lain sebagai berikut.  

a. Meningkatkan pencurahan waktu pada tugas. 

Penggunaan model pembelajaran TPS menuntut 

siswanya menggunakan waktunya untuk 

mengerjakan tugas-tugas atau permasalahan yang 

diberikan oleh guru di awal pertemuan sehingga 

diharapkan siswa mampu memahami materi 

dengan baik sebelum guru menyampaikannya 

pada pertemuan selanjutnya.   

b. Memperbaiki kehadiran. Tugas yang diberikan 

oleh guru pada setiap pertemuan selain 

melibatkan siswa secara aktif dalam proses 
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pembelajaran juga dimaksudkan agar siswa dapat 

selalu berusaha hadir pada setiap pertemuan.  

c. Angka putus sekolah berkurang. Model 

pembelajaran TPS diharapkan dapat memotivasi 

siswa dalam pembelajaran sehingga hasil belajar 

siswa dapat lebih baik daripada pembelajaran 

dengan model konvensional.  

d. Sikap apatis berkurang. Sebelum pembelajaran 

dimulai, kecenderungan siswa merasa malas 

karena proses belajar di kelas hanya 

mendengarkan apa yang disampaikan guru dan 

menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh 

guru. Dengan melibatkan siswa secara aktif 

dalam proses belajar mengajar.  

e. Penerimaan terhadap siswa individu lebih besar. 

Dalam metode pembelajaran konvensional siswa 

yang aktif didalam kelas hanyalah siswa tertentu 

yang benar-benar rajin dan cepat dalam 

menerima materi yang disampaikan oleh guru 

sedangkan, siswa lain hanyalah “pendengar” 

materi yang disampaikan oleh guru.  

f. Hasil belajar lebih mendalam. Prameter dalam 

KBM adalah hasil belajar yang diraih oleh siswa. 

g. Setiap siswa dalam kelompoknya mempunyai 

kesempatan untuk berbagiatau menyampaikan 

ide dan dapat belajar dari siswa lain.  

h. Meningkatkan kebaikan budi, kepekaan dan 

toleransi.  



 

Nanang Hanapiah dan Cucu Suhana
35

 

mengatakan bahwa kelebihan Think Pair Share 

adalah sebagai berikut.  

a. Diskusi melibatkan semua siswa secara langsung 

dalam KBM.  

b. Setiap siswa dapat menguji tingkat pengetahuan 

dan penguasaan bahan pelajaran masing-masing.  

c. Diskusi dapat menumbuhkan dan 

mengembangkan cara berpikir dan sikap ilmiah 

siswa.  

d. Dengan mengajukan dan mempertahankan 

pendapat dalam diskusi di harapkan para siswa 

dapat memperoleh kepercayaan akan 

kemampuan diri sendiri.  

e. Diskusi dapat menunjang usaha-usaha 

mengembangkan sikap sosial dan sikap 

demokratis para siswa. 

Selanjutnya, kelemahan think pair share 

adalah sebagai berikut.
36

 

a. Membutuhkan koordinasi secara bersamaan dari 

berbagai aktivitas. 

b. Lebih sedikit ide yang muncul.  

c. Membutuhkan perhatian khusus dalam 

penggunaan ruangan kelas.  

d. Jika ada perselisishan tidak ada penengah.  
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e. Peralihan dari seluruh kelas ke kelompok kecil 

dapat menyita waktu pengajaran yang berharga. 

Untuk itu guru harus dapat membuat 

perencanaan yang seksama sehingga dapat 

meminimalkan jumlah waktu yang terbuang. 

Menurut Nanang dan Cucu
37

 mengatakan 

kekurangan think pair share adalah sebagai berikut.  

a. Suatu diskusi dapat diramalkan sebelumnya 

mengenai bagaimana hasilnya sebab tergantung 

kepada kemampuan dan partisipasi anggota-

anggotanya.  

b. Suatu diskusi memerlukan keterampilan-

keterampilan tertentu yang belum pernah di 

pelajari sebelumnya.  

c. Jalan diskusi dapat dikuasai (didominasi) oleh 

beberapa yang menonjol.  

d. Tidak semua topik dapat dijadikan pokok 

diskusi, tetapi hanya hal-hal yang bersifat 

prolematis saja yang dapat di diskusikan. 

e. Diskusi yang mendalam memerlukan waktu yang 

banyak.  

f. Apabila suasana diskusi hangat dan siswa sudah 

berani mengemukakan buah pemikiran mereka, 

maka biasanya sulit untuk membatasi pokok 

masalah. 
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g. Jumlah siswa yang terlalu banyak di dalam kelas 

akan mempengaruhi kesempatan setiap siswa 

untuk mengemukakan pendapatnya. 

8. Pengertian Pembelajaran Bahasa Indonesia  

a. Arti Bahasa  

Banyak sumber mendefinisikan bahasa. 

Beberapa ahli menyimpulkan beberapa definisi 

bahasa. 

1) Bahasa adalah alat yang sistematis untuk 

menyampaikan gagasan atau perasaan dengan 

memakai tanda-tanda, bunyi-bunyi, gestur, 

atau tanda-tanda yang disepakati atau yang 

mengandung makna yang dapahami.  

2) Bahasa adalah sistem simbol vokal yang 

arbitrar yang memungkinkan semua orang 

dalam suatu kebudayaan tertentu atau orang 

lain yang mempelajari sistem kebudayaan itu, 

berkomunikasi atau berinteraksi.  

3) Bahasa adalah sistem/ lambang bunyi yang 

arbitrar yang dipergunakan oleh anggota 

masyarakat kelompok sosial untuk 

bekerjasama, berkomunikasi, dan 

mengidentifikasi diri.  

4) Bahasa adalah sistem bunyi dan urutan bunyi 

vokal yang terstruktur yang digunakan atau 

dapat digunakan dalam komunikasi 

interpesonal oleh sekelompok manusia dan 

secara lengkap digunakan untuk 
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mengungkapkan sesuatu, perisitiwa, dan 

proses yang terdapat di sekitar manusia.
38

 

Penulis menyimpulkan bahwa bahasa 

adalah alat komunikasi yang sangat penting yang 

digunakan oleh manusia untuk berinteraksi.  

Pembelajaran bahasa Indonesia 

sekolahdasar diarahkan untuk meningkatkan 

kemampuan peserta didik dalam 

berkomunikasidengan baik, baik secara lisan 

maupun tulisan. Di samping itu, pembelajaran 

bahasa Indonesia dapat menumbuhkan apresiasi 

siswa terhdap hasil karya sastra Indonesia. 

9. Fungsi dan Tujuan Pembelajaran Bahasa Indonesia 

Di dalam kedudukannya sebagai bahasa 

nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai 

lambang kebanggaan kebangsaan, lambang identitas 

nasional, alat pemersatu, serta alat komunikasi 

antardaerah dan antarbudaya.  

Berikut ini merupakan fungsi pembelajaran 

bahasa Indonesia
39

, antara lain:  

a. Untuk meningkatkan produktivitas pendidikan, 

dengan jalan mempercepat laju belajar dan 

membantu guru untuk menggunakan waktunya 

secara lebih baik, dan mengurangi beban guru 

dalam menyajikan informasi, sehingga dapat 

                                                           
38

 Yuentie Sova Puspidalia, Terampil Berbahasa Indonesia 

(Yogyakarta: STAIN Press, 2011), 11-12.  
39

 Solchan, Interaksi Belajar Mengajar Bahasa Indonesia SD 

(Malang: IKIP, 1996), 4. 



 

lebih banyak membina dan mengembangkan 

gairah belajar siswa. 

b. Memberikan kemungkinan pendidikan yang 

sifatnya lebih individual, dengan jalan 

mengurangi kontrol guru yang kaku dan 

tradisional, serta memberikan kesempatan bagi 

siswa untuk berkembang sesuai dengan 

kemampuannya.  

c. Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap 

pengajaran, dengan jalan perencanaan program 

pendidikan yang lebih sistematis, serta 

pengembangan bahan pengajaran yang dilandasi 

oleh penelitian perilaku.  

d. Lebih memantapkan pengajaran, dengan jalan 

meningkatkan kemampuan manusia dengan 

berbagai media komunikasi, serta penyajian 

informasi dan data secara lebih konkret. 

e. Memungkinkan belajar secara seketika. Sebab, 

hal ini dapat mengurangi jurang pemisah antara 

pelajaran yang bersifat verbal dan abstrak dengan 

realitas yang sifatnya konkrit, serta memberikan 

pengetahuan yang sifatnya langsung.  

f. Memungkinkan penyajian pendidikan yang lebih 

luas, terutama dengan alat media massa. 

Beberapa tujuan pembelajaran bahasa 

Indonesia menurut Solchan
40

, yaitu untuk : 
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a. berkomunikasi secara efektif dan efisien dengan 

etika yang berlaku, baik secara lisan maupun 

tulis; 

b. menghargai dan bangga menggunakan bahasa 

Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa 

negara; 

c. memahami bahasa Indonesia serta menggunakan 

dengan tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan; 

d. menggunakan bahasa Indonesia untuk 

meningkatkan kemampuan inteletual, serta 

kematangan emosional dan sosial; 

e. menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk 

memperluas wawasan, memperluas budi pekerti, 

meningkatkan pengetahuan maupun kemampuan 

berbahasa serta bersastra sebagai khasanah 

budaya dan juga intelektual manusia Indonesia.  

Dapat disimpulkan bahwa fungsi pengajaran 

bahasa Indonesia  di SD adalah sebagai wadah 

untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam 

menggunakan bahasa sesuai dengan fungsi bahasa 

itu, terutama sebagai alat komunikasi. 

Pembelajaran bahasa Indonesia di SD dapat 

memberikan kemampuan dasar berbahasa yang 

diperlukan untuk melanjutkan pendidikan di 

sekolah menengah maupun untuk menyerap ilmu 

yang dipelajari melalui bahasa. Selain itu, 

pembelajaran bahasa Indonesia dapat membentuk 

sikap berbahasa yang positif dan memberikan dasar 

untuk menikmati dan menghargai sastra Indonesia. 



 

Dalam pembelajaran bahasa Indonesia perlu 

diperhatikan pelestarian dan pengembangan nilai-

nilai luhur bangsa, serta pembinaan rasa persatuan 

nasional.  

10. Pengertian Berpikir Kritis 

John Dewey sebagaimana dikutip dalam 

buku Alec Fisher mengatakan bahwa berpikir kritis 

merupakan  pertimbangan yang aktif, terus menerus 

(persistent), dan teliti mengenai keyakinan atau 

bentuk pengetahuan yang diterima begitu saja 

dipandang dari sudut ulasan-ulasan yang 

mendukungnya dan kesimpulan-kesimpulan lanjutan 

yang menjadi kecenderungan.
41

 

Selanjutnya, Glaser sebagaimana dikutip 

Alec Fisher
42

 mendefinisikan bahwa berpikir kritis 

adalah sebagai (1) suatu sikap mau berpikir secara 

mendalam tentang masalah-masalah dan hal-hal 

yang berada dalam jangkauan pengalaman 

seseorang; (2) pengetahuan tentang metode-metode 

pemeriksaan dan penalaran yang logis; (3) semacam 

suatu keterampilan untuk menerapkan metode-

metode tersebut. Berpikir kritis menuntut upaya 

keras untuk memeriksa setiap keyakinan atau 

pengetahuan asumtif berdasarkan bukti 

pendukungnya dan kesimpulan-kesimpulan yang 

diakibatkannya.  
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Alec Fisher
43

 juga mengutip pendapat Paul 

bahwa berpikir kritis mode keterampilan berpikir 

mengenai hal, substansi atau masalah apa saja. 

Dalam hal ini, si pemikir meningkatkan kualitas 

pemikirannya dengan menangani secara terampil 

struktur-struktur yang melekat dalam pemikiran dan 

menerapkan standar-stantar intelektual. Robert Ennis 

sebagaimana dikutip oleh Alec Fisher
44

 mengatakan 

bahwa berpikir kritis adalah pemikiran yang masuk 

akal dan reflektif yang berfokus untuk memutuskan 

apa yang mesti dipercaya atau dilakukan. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

berpikir kritis merupakan pemikiran secara logika 

dan mendalam terhadap suatu permasalah dan 

memecahkan masalah dengan memberikanl solusi 

yang tepat agar tujuan dapa tercapai. 

11. Karakteristik Berpikir Kritis  

Berpikir kritis merupakan suatu bagian dari 

kecakapan praktis, yang dapat membantu seorang 

individu dalam menyelesaikan suatu permasalahan. 

Oleh sebab itu, kemampuan berpikir kritis ini 

mempunyai karakteristik tertentu yang dapat 

dilakukan dan dipahami oleh masing-masing 

individu.  
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Seifert dan Hoffnung sebagaimana dikutip 

Desmita
45

 menyebutkan beberapa komponen 

berpikir kritis, yaitu : 

a) Basic operation of reasoning. Untuk berpikir 

secara kritis, seseorang memiliki kemampuan 

untuk menjelaskan menggeneralisasi, menarik 

kesimpulan deduktif dan merumuskan langkah-

langkah logis lainnya secara mental.  

b) Domain specific knowledge. Dalam menghadapi 

suatu masalah, seseorang harus mengetahui 

tentang topik atau kontennya. Untuk 

memecahkan suatu konflik pribadi, seseorang 

harus memiliki pengetahuan tentang persondan 

dengan siapa yang memiliki konflik tersebut.  

c) Metakognitive knowledge. Pemikiran kritis yang 

efektif mengharuskan seseorang untuk 

memonitor ketika ia mencoba untuk benar-benar 

memahami suatu ide, menyadari kapan ia 

memerlukan informasi baru dan mereka-reka 

bagaimana ia dapat dengan mudah 

mengumpulkan dan mempelajari informasi 

tersebut.  

d) Values, beliefs and dispositions. Berpikir secara 

kritis berarti melakukan penilaian secara fair dan 

objektif. Ini berarti ada semacam keyakinan diri 

bahwa pemikiran benar-benar mengarah pada 
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solusi. Ini juga berarti ada semacam disposisi 

yang persisten dan reflektif ketika berpikir. 

12. Indikator Berpikir Kritis  

Indikator-indikator kemampuan berpikir 

kritis menurut R. H Ennis
46

 terdiri atas dua belas 

komponen, yaitu:  

a. merumuskan masalah; 

b. menganalisis argumen; 

c. menanyakan dan menjawab pertanyaan;  

d. menilai kredibilitas sumber informasi;  

e. melakukan observasi dan menilai laporan hasil 

observasi; 

f. membuat deduksi dan menilai deduksi; 

g. membuat induksi dan menilai induksi;  

h. mengevaluasi; 

i. mendefinisikan dan menilai definisi; 

j. mengidentifikasi asumsi; 

k. memutuskan dan melaksanakan, dan  

l. berinteraksi dengan orang lain.  

Menurut Ennis sebagaimana dikutip 

Maftukin terdapat lima kelompok indikator 

kemampuan berpikir kritis, yaitu sebagai berikut.  

a. Klarifikasi Dasar (Elementary Clarification) 

Klarifikasi dasar terbagi menjadi tiga 

indikator, yaitu (1) mengidentifikasi atau 

merumuskan pertanyaan, (2) menganalisis 

argumen, dan (3) bertanya dan menjawab 
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 R. H. Ennis, Berpikir Kritis (Jakarta:Erlangga, 2001), 60.  



 

pertanyaan klarifikasi atau pertanyaan yang 

menantang.  

b. Memberi Alasan untuk Suatu Keputusan (The 

Basis for The Decision) 

Tahap ini terbagi menjadi dua indikator, 

yaitu (1)     mempertimbangkan kredibilitas suatu 

sumber dan (2) mengobservasi dan 

mempertimbangkan hasil observasi. 

c. Menyimpulkan ( Inference) 

Tahap menyimpulkan terbagi menjadi 

tiga indikator, yaitu (1) membuat deduksi dan 

mempertimbangkan hasil deduksi, (2) membuat 

induksi dan mempertimbangkan hasil induksi, 

dan (3) membuat dan mempertimbangkan nilai 

keputusan.  

d. Klarifikasi Lebih Lanjut (Advanced 

Clarification) 

Tahap ini terbagi menjadi dua indikator, 

yaitu (1) mengidentifikasikan istilah dan 

mempertimbangkan definisi dan (2) mengacu 

pada asumsi yang tidak dinyatakan.  

e. Dugaan dan Keterpaduan (Supposition and 

Integration) 

Tahap ini terbagi menjadi dua indikator, 

yaitu (1) mempertimbangkan dan memikirkan 

secara logis, premis, alasan, asumsi, posisi dan 

usulan lain yang tidak disetujui oleh mereka 

yang atau yang membuat mereka merasa ragu-
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ragu tanpa membuat ketidakseoakatanatau 

keraguan itu mengganggu pikiran mereka, dan 

(2) menggabungkan kemampuan-kemampuan 

lain dan disposisi-disposisi dalam membuat dan 

mempertahankan sebuah keputusan.
47

 

Menurut Anderson sebagaimana dikutip 

Fachurazi
48

, indikator kemampuan berpikir kritis 

adalah (a) interpretasi berisi pengkategorian, 

pengodean (membuat makna kalimat), 

pengklasifikasian makna, (b) analisis terdiri dari m

 enguji dan memeriksa ide-ide, 

mengidentifikasi argumen, menganalis argumen, (c) 

evaluasi terdiri atas mengevaluasi dan 

mempertimbangkan klien/ pernyataan, mengevaluasi 

dan mempertimbangkan argumen, (d) penarikan 

kesimpulan meliputi menyangsikan fakta atau data, 

membuat berbagai alternatif konjektur, menjelaskan 

kesimpulan, (e) penjelasan terdiri atas menuliskan 

hasil, mempertimbangkan prosedur, menghadirkan 

argumen, (f) kemandirian terdiri atas melakukan 

koreksi secara mandiri.  
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Menurut Edward Glaser sebagaimana dikutip 

dalam buku Alec Fisher
49

, indikator keterampilan 

berpikir kritis di antaranya, yaitu:  

a. mengenal masalah; 

b. mencari cara-cara yang dapat dipakai untuk 

menangani masalah-masalah itu; 

c. mengumpulkan data dan menyusun informasi 

yang diperlukan; 

d. mengenal asumsi-asumsi dan nilai-nilai yang 

tidak dinyatakan;  

e. memahami dan menggunakan bahasa secara 

tepat, jelas dan khas; menganalisis data;  

f. menilai fakta dan mengevaluasi pernyataan-

pernyataan; 

g. mengenal adanya hubungan yang logis antar 

masalah-masalah; 

h. menarik kesimpulan-kesimpulan dan kesamaan-

kesamaan yang diperlukan; 

i. menguji kesamaan-kesamaan dan kesimpulan-

kesimpulan yang seseorang ambil; 

j. menyusun kembali pola-pola keyakinan 

seseorang berdasarkan pengalaman yang lebih 

luas;   

k. membuat penilaian yang tepat tentang hal-hal 

dengan kualitas-kualitas tertentu dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

13. Bentuk Instrumen Penilaian  
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Menurut Stiggins
50

, jenis assesmen dibagi 

menjadi empat, yaitu seleksi respon terpilih, uraian 

atau esai, kinerja, dan wawancara/ komunikasi 

personal. Selanjutnya, Uno
51

 berpendapat bahwa 

tingkat keberhasilan belajar peserta didik dapat 

diukur dan dievaluasi melalui tes. Tes hasil belajar 

untuk keperluan penelitian perlu memperhatikan hal-

hal sebagai berikut.  

a. Tes tersebut berfungsi untuk memperoleh 

informasi tentang kemampuan subjek peneliti. 

Fungsi penilaian bertujuan untuk memperoleh 

tentang hal yang dapat dinilai melalui tes.  

b. Penentuan kriteria penilaian untuk penelitian. 

Untuk melakukan penelitian yang baik, soal 

harus memiliki mutu yang baik pula.  

c. Perancangan soal-soal yang akan diberikan pada 

subjek penelitian. Soal yang dirancang haruslah 

relevan dengan tingkat kesukaran dan tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan dalam 

rancangan pembelajaran.  

Menurut Harjanto
52

, bentuk tertulis yang 

sering dipakai dalam proses belajar mengajar dibagi 

menjadi dua, yaitu tes uraian dan tes objektif. Pada 

dasarnya, bentuk atau tipe tes objektif antara lain 
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pilihan ganda, benar-salah, menjodohkan, dan isian. 

Tes pilihan ganda, yaitu tes ysng terdiri atas satu 

pertanyaan soal dengan beberapa alternatif jawaban. 

Berbagai alternatif jawaban yang ditawarkan, hanya 

satu jawaban yang benar, yang lainnya adalah 

pengecoh. Tes ini juga dikatakan objektif karenaopsi 

pilihannya hanya ada satu jawaban benar,opsi yang 

lain salah.  

Untuk mengukur keberhasilan kegiatan 

pembelajaran siswa di sekolah, perlu dilakukan 

penilaian. Proses penilaian terhadap proses dan hasil 

belajar dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu tes 

dan nontes. 

a. Tes  

Tes tertulis merupakan tes dalam bentuk 

bahan tulisan baik soal maupun jawabannya. 

Dalam menjawab soal, siswa tidak selalu harus 

merespons dalam bentuk menulis kalimat 

jawaban tetapi juga dalam bentuk mewarnai, 

memberi tanda, menggambar grafik, diagram dan 

sebagainya.
53

 

Dalam tes terdapat instrumen yang 

digunakan dalam penilaian. Adapun bentuk 

instrumen tes dan penskoran objektif adalah 

sebagai berikut. 
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1) Pilihan ganda dapat dipakai untuk menguji 

penguasaan kompetensi pada tingkat berpikir 

rendah. Misalnya, pengetahuan, pemahaman, 

sampai pada tingkat berpikir tinggi sepert, 

aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. 

Bentuk soal terdiri atas item ( pokok soal) 

dan option (pilihan ganda). Pilihan jawaban 

terdiri atas kunci jawaban dan pengecoh.  

2) Benar salah memiliki dua kemungkinan 

jawaban, yaitu benar atau salah, ya atau 

tidak. Dalam menyusun instrumen 

pertanyaan benar-salah harus diusahakan 

menghindari kata terpenting, selalu, tidak 

pernah, hanya, sebagian besar, dan kata-kata 

lain sejenisnya. Hal ini dapat 

membingungkan siswa tes dalam menjawab. 

Rumusan butir harus jelas dan pasti benar 

atau pasti salah. Hindari pernyataan negatif. 

3) Menjodohkan, bentuk ini sangat cocok untuk 

mengetahui fakta dan konsep. Cakupan 

materi bisa banyak, namun tingkat berpikir 

yang terlibat cenderung rendah.  

Bentuk instrumen tes dan penskoran non-

objektif adalah sebagai berikut.  

1) Jawaban singkat atau isian singkat. Dibuat 

dengan menyediakan tempat kosong yang 

disediakan bagi siswa untuk menuliskan 

jawaban. Jenis soal jawaban singkat ini bisa 

berupa pertanyaan dan melengkapi atau isian. 



 

Penskoran isian singkat dapat dilakukan 

dengan memberikan skor 1 untuk benar dan 

skor 0 untuk jawaban salah.
54

 

2) Soal uraian objektif. Pertanyaan yang biasa 

digunakan adalah simpulkan, tafsirkan, dan 

sebagainya. Penskoran instrumen uraian 

objektif dapat dilakukan dengan memberikan 

skor tertentu langkah-langkah dalam 

menjawab soal.  

3) Soal uraian bebas. Bentuk instrumen ini 

dapat dipakai untuk mengukur kompetensi 

siswa dalam semua tingkat ranah kognitif.  

4) Pertanyaan lisan. Penskoranpertanyaan lisan 

dapat dilakukan denganpola kontinum 0-10, 

100. Untuk memudahkan penskoran, dibuat 

rambu-rambu jawaban yang akan dijadikan 

acuan.  

b. Nontes  

Untuk mengetahui kompetensi siswa, 

guru dapat melakukan penilaian dengan beberapa 

teknik penilaian nontes. Teknik-teknik penilaian 

yang dimaksud adalah sebagai berikut.
55

 

1) Penilaian kinerja  

Dimaksudkan untuk mengetahui tingkat 

kinerja siswa. Penilaian kinerja dilakukan 

melalui pengamatan. Kinerja yang dapat 

diamati seperti bermain peran, memainkan 
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alat musik, bernyanyi, membaca puisi dan 

lain-lain.  

2) Penilaian sikap  

Sikap terdiri atas tiga komponen, yakni 

komponen afektif (perasaan), komponen 

kognitif (keyakinan), komponen konatif 

(kecenderungan berbuat). Teknik penilaian 

sikap dapat berupa observasi perilaku, 

pertanyaan langsung dan laporan pribadi.  

3) Penilaian proyek  

Penilaian proyek adalah penilaian terhadap 

suatu tugas (suatu investigasi sejak dari 

perencanaan, pengumpulan data, 

pengorganisasian, pengelilaan, dan penyajian 

data) yang arus diselesaikan dalam waktu 

tertentu.  

4) Penilaian produk  

Penilaian produk meliputi penilaian terhadap 

kemampuan siswa membuat produk-

produkteknologi dan seni, seperti makanan, 

pakaian, hasil karya seni (patung, lukisan, 

gambar), barang-barang yang terbuat dari 

kayu, keramik, plastik dan logam.  

5) Penilaian portofolio  

Penilaian portofolio merupakan penilaian 

berkelanjutan yang didasarkan pada 

pengumpulan informasi yang menunjukkan 

perkembangan kemampuan siswa dalam satu 

periode tertentu. Portofolio dapat 



 

memperlihatkan perkembangan kemajuan 

belajar siswa melalui karya siswa, antara lain 

karangan puisi, surat, komposisi, musik, 

penelitian, dan lain-lain.  

6) Penilaian diri 

Teknik penilaian diri dapat digunakan dalam 

berbagai aspek penilaian, yang berkaitan 

dengan kompetensi kognitif, afektif dan 

psikomotorik. 

Dalam teknik penilaian dan penskoran, 

peneliti menggunakan penilaian sikap, penilaian 

kinerja, dan penilaian diri dalam penggunaan 

model pembelajaran Think Pair Share untuk 

meningkatkan berpikir kritis siswa pada 

pelajaran bahasa Indonesia. Penilaian sikap dapat 

diliht pada lembar pengamatan observasi siswa 

yang meliputi sikap percaya diei, teliti, berani. 

Penilaian kinerja dapat dilihat ketika siswa 

mengerjakan soal pada buku paket siswa terkait 

dengan materi pelajaran berlangsung. Penilaian 

diri dapat dilihat dari keberanian siswa dalam 

menyampaikan hasil kerjanya, guru juga bisa 

menyuruh siswa untuk maju ke depan kelas 

untuk menulis, membaca ataupun bernyanyi.  

 

 

14. Langkah-langkah Pokok Mengembangkan Instrumen 

Tes 
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Puerwanti
56

 mengembangkan tes sebagai 

instrumen penilaian proses dan hasil belajar adalah 

menyusun alat ukur suatu gejala yang bersifat 

abstrak, yaitu pemahaman dan penguasaan peserta 

didik terhadap materi berupa seperangkat 

kompetensi dipersyaratkan dan dalam kenyataan di 

lapangan sebagai tenaga pengajar menggunakan 

teknik tes sebagai upaya untuk mengukur hasil 

belajar tersebut. 

Menurut Harjanto
57

 cara menyusun soal 

pilihan ganda adalah sebagai berikut. 

a. Statemen harus jelas merumuskan suatu masalah. 

b. Statemen dan pilihan tidak merupakan suatu 

kalimat yang panjang.  

c. Pilihan jawaban hendaknya homogen.  

d. Memasukkan sebagian besar kata-kata dalam 

bagian pokok pertanyaan.  

e. Menyatakan pokok pertanyaan dengan positif.  

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 

pembuatan butir soal bentuk pilihan ganda adalah 

sebagai berikut.  

 

a. Pokok soal harus jelas. 

b. Pilihan jawaban homogen dalam arti isi  
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c. Panjang kalimat pilihan jawaban relatif sama. 

d. Tidak ada petunjuk jawaban benar. 

e. Hindari penggunaan jawaban seperti semua 

benar atau salah. 

f. Pilihan jawaban angka diurutkan.  

g. Semua pilihan jawaban logis.  

h. Tidak menggunakan negatif ganda.  

i. Kalimat yang digunakan sesuai dengan tingkat 

perkembangan peserta didik.  

j. Bahasa Indonesia yang digunakan baku.  

k. Letak pilihan jawaban benar ditentukan secara 

acak.  

 

C. Kerangka Berpikir  

Berangkat dari landasan teori diatas, kerangka 

berpikir dalam penelitian ini adalah jika model 

pembelajaran Think Pair Share digunakan dengan baik, 

akan dapat meningkatkan berpikir kritis siswa setelah 

mengikuti pelajaran Bahasa Indonesia pada kelas 1 di 

SDN 1 Nologaten, Ponorogo.  

 

D. Pengajuan Hipotesis Tindakan  

Bertitik tolak dari permasalahan dan tujuan 

penelitian yang ingin dicapai, peneliti mengemukakan 

hipotesis penelitian sebagai berikut.  

1. Model pembelajaran Think Pair Share dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia kelas 1 di SDN 1 

Nologaten, Ponorogo, Tahun Pelajaran 2018/2019. 
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2. Model pembelajaran Think Pair Share dapat 

meningkatkan hasil belajar kelas 1 pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia di SDN 1 Nologaten, 

Ponorogo, Tahun Pelajaran 2018/2019.  

 

 

 

 

 

  



 

BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

A. Objek Tindakan Kelas 

Berdasarkan pada permasalahan yang terjadi di 

kelas 1 SDN 1 Nologaten, Ponorogo tahun pelajaran 

2018/2019, peneliti menggunakan metode penelitian 

yakni dengan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 

bertujuan untuk meningkatkan berpikir kritis siswa 

melalui model pembelajaran Think Pair Share.  

Untuk menghindari terjadi penyimpangan 

terhadap pembahasan objek penelitian ini, perlu 

diadakan pembatasan terhadap ruang lingkup penelitian. 

Adapun pembahasan objek dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Penggunaan model pembelajaran Think Pair Share 

dapat meningkatkan berpikir kritis siswa pada mata 

pelajaran bahasa Indonesia kelas 1 SDN 1 

Nologaten, Ponorogo.  

2. Penggunaan model pembelajaran Think Pair Share 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran bahasa Indonesia kelas 1 SDN 1 

Nologaten, Ponorogo. 

 

B. Setting Subjek Penelitian Tindakan Kelas 

Pada Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini 

dijelaskan mengenai setting penelitian dan karakteristik 

subjek penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yakni 

62 
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Penggunaan Model Pembelajaran Think Pair Share 

sebagai Upaya Meningkatkan Berpikir Kritis Siswa pada 

Mata Pelajaran Bahasa Indonesia kelas 1 di SDN 1 

Nologaten Ponorogo. Hal ini bertujuan untuk 

mengetahui keadaan tempat penelitian dan subjek 

penelitian yang dapat memudahkan peneliti dalam 

melaksanakan penelitian. Adapun penjelasan setting dan 

karakteristik subjek penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Setting Penelitian  

Penelitian bersifat praktis berdasarkan 

permasalahan riil/ nyatadalam pembelajaran bahasa 

Indonesia di SDN 1 Nologaten Ponorogo tahun 

pelajaran 2018/2019. Alasan peneliti melakukan 

penelitian ini, yakni terdapatnya masalah di kelas 

pada proses pembelajaran, yaitu kurangnya 

penggunaan model pembelajaran Think Pair Share 

dan berpikir kritis siswa pada pemnbelajaran bahasa 

Indonesia.  

2. Karakteristik Subjek Penelitian  

Siswa yang dijadikan subjek penelitian ini 

adalah siswa kelas 1 SDN 1 Nologaten Ponorogo 

yang berjumlah 19 siswa. Dengan kata lain,kelas 1 

SDN 1 Nologaten, Ponorogo ditetapkan sebagai 

setting kelas. Alasan peneliti mengambil kelas 1 

karena perlunya berpikir kritis siswa dalam proses 

pembelajaran. Pentingnya pembiasaan sejak dini 

agar siswa dapat memahami dengan baik dan benar 

selama proses pembelajaran.  



 

C. Variabel yang diamati  

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini 

ditentukan variabel-variabel penelitian yang 

dijadikan fokus utama untuk diamati. Variabel 

tersebut meliputi hal-hal berikut ini.  

1. Variabel proses, yaitu antusiasme siswa dalam 

menjawab pertanyaan dan ketepatan menjawab, 

berdiskusi secara berpasangan siswa kelas 1 SDN 1 

Nologaten, Ponorogo pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia. 

2. Variabel hasil, yaitu hasil belajar siswa dalam 

berpikir ktitis siswa kelas 1 di SDN 1 Nologaten, 

Ponorogo pada mata pelajaran Bahasa Indonesia.  

 

D. Prosedur Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas 

Per-Siklus  

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dilaksanakan 

melalui proses pengkajian berdaur yang terdiri atas 4 

(empat) tahap, dalam bentuk spiral yaitu perencanaan 

(planning), tindakan (acting), observasi (observation), 

dan refleksi (reflecting). Untuk mengatasi suatu 

masalah, mungkin diperlukan lebih darisatu siklus. 

Siklus-siklus tersebut saling berkaitan dan berkelanjutan. 

Siklus pertama, dilaksanakan pada awal pelaksanaan 

penelitian. Siklus kedua, dilaksanakan bila masih ada 

hal-hal yang kurang berhasil dalam siklus pertama. 

Siklus ketiga, dilaksanakan karena siklus kedua belum 

mengatasi masalah begitu juga siklus-siklus berikutnya. 

Logika 4 (empat) tahap tersebut adalah sebagai berikut. 
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Bagan 3.1  

Siklus PTK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perencanaan 

(Planning) 

 Identifikasi 

Masalah  

Refleksi 

(Reflecting) 

Tindakan 

(Acting) 

Observasi 

(Observing) 

Perencanaan 

ulang 

Siklus I 

Siklus II 

Siklus III 

Refleksi 

Pelaksanaan 

Perencanaan Observasi 



 

Tabel tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut.  

1. Perencanaan pelaksanaan Tindakan Kelas 

a. Penetapan materi pembelajaran Bahasa Indonesia 

b. Pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP)  

c. Persiapan fasilitas dan sarana pendukung yang 

diperlukan di kelas 

d. Persiapan instrumen untuk merekam dan 

menganalisis data mengenai proses dan hasil 

tindakan.  

2. Pelaksanaan Tindakan Kelas  

Pelaksanaan tindakan kelas yaitu meliputi 

seluruh proses belajar mengajar menggunakan model 

pembelajaran Think Pair Share atau melaksanakan 

tindakan yang telah dirumuskan pada RPP yang 

meliputi kegiatan awal berisi salam, doa, apersepsi, 

menyampaikan tujuan pembelajaran. Kegiatan inti 

berisi kegiatan pembelajaran berupa materi yang 

disampaikan oleh guru dan kegiatan penutup berisi 

kesimpulan pembelajaran, memotivasi siswa untuk 

belajar dengan baik, memberikan tugas siswa di 

rumah, doa bersama, dan salam.  

3. Pengamatan Tindakan Kelas  

Pengamatan tindakan kelas, yaitu 

dilaksanakan bersama dengan proses pembelajaran 

yang meliputi aktivitas siswa dalam mengikuti 

pembelajaran, memantau kegiatan siswa dan 
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mengamati pemahaman masing-masing anak 

terhadap penguasaan materi pembelajaran.  

4. Refleksi 

Refleksi yaitu meliputi kegiatan mencatat 

hasil observasi, mengevaluasi hasil observasi, 

analisis hasil pembelajaran dan mencatat kelemahan-

kelemahan untuk dijadikan bahan perbaikan siklus 

berikutnya.Tabel siklus 1, 2, dan 3 dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini:  

Tabel 3.2 siklus 1 
No Perencanaan  Tindakan  Pengamatan 

Refleksi 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

Menyusun 

deskripsi 

Rencana 

Pelaksanaan 

Pembelajaran 

(RPP) Berbasis 

Penelitian 

Tindakan Kelas, 

yang mencakup 

kegiatan awal, 

kegiatan inti, 

dan akhir 

 

Menyiapkan 

sumber/ bahan/ 

alat yang 

digunakan 

dalam kegiatan 

pembelajaran 

 

Menyiapkan 

instrumen 

penilaian yang 

akan digunakan 

untuk mengukur 

1. 1. Guru 

melakukan 

kegiatan apersepsi 

kepada siswa 

sebagai kegiatan 

awal dalam 

pembelajaran 

2.  

3. 2. Siswa 

mendengarkan 

guru menyanyikan 

lagu Topi Saya 

Bundar, siswa 

mengidentifikasi 

perbedaan bunyi 

dari lagu yang 

dinyanyikan oleh 

guru  

4.  

5. 3.Siswa 

memperhatikan 

tanda yang ada 

pada lirik lagu 

6.  

7. 4. Siswa membaca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merefleksi 

hasil 

pengamatan 

kegiatanketera

mpilan 

berpikir kritis 

siswa dalam 

berdiskusi, 

kegiatan 

keaktifan 

siswa dalam 

berdiskusi, 

serta 

menganalisis 

nilai 

perolehan 

hasil belajar 



 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

pencapaian 

kompetensi 

 

Menyiapkan 

kriteria 

ketuntasan 

minimal 

pencapaian 

kompetensi 

serta 

menyiapkan 

instrumen tolak 

ukur 

keberhasilan 

tindakan 

 

Menyiapkan 

lembar 

perekamproses 

pengumpulan 

data yang akan 

digunakan 

dalam kegiatan 

pembelajaran 

kembali teks lagu 

dan teks tentang 

benda hidup dan 

tak hidup  

8.  

9. 5. Guru membagi 

kelompok kepada 

siswa secara 

berpasangan 

Kemudian guru 

menyuruh siswa 

berpikir terkait 

benda yang 

disebutkan dalam 

teks lagu. 

Selanjutnya, 

menentukan 

termasuk benda 

hidup atau tak 

hidup 

 

6.Setelah 

mengenal 

perbedaan benda 

hidup maupun tak 

hidup, siswa 

mengamati benda 

yang ada di 

sekitar. Kemudian 

siswa 

mengelompokkan 

ke dalam benda 

hidup dan tak 

hidup bersama 

pasangannya. 

Guru boleh 

menunjuk siswa 

secara acak  

 

7.Guru menyuruh 

siswa untuk 

 

 

 

 

1. Guru 

mengamati 

keaktifan 

masing-

masing siswa 

dalam 

berdiskusi 

secara 

berpasangan 

dengan 

memberikan 

contreng 

pada lembar 

observasi 

terstruktur.  

 

2. Guru 

mengamati 

keterampilan 

berpikir kritis 

siswa dalam 

berdiskusi 

secara 

berpasangan 

dengan 

memberikan 

contreng 

pada lembar 

observasi 

terstruktur. 

siswa dengan 

menggunakan 

tolak ukur 

yang telah 

ditentukan 

untuk 

membuat 

keputusan 

apakah 

diperlukan 

siklus 2 atau 

tidak.  
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menyampaikan 

hasil diskusi 

terkait 

pengelompokkan 

benda hidup dan 

tak hidup bersama 

pasangannya. 

Guru boleh 

menunjuksecara 

acak 

 

8. Guru dan siswa 

melakukan 

refleksi pada saat 

itu. Kegiatan kelas 

diakhiri dengan 

berdoa bersama 

sesuai dengan 

agama dan 

kepercayaan 

masing-masing 

dipimpin salah 

satu siswa petugas 

piket atau guru 

menunjuk salah 

satu siswa untuk 

memimpin doa 

Tabel 3.3 siklus 2 

No Perencanaan  Tindakan  Pengamatan 
Refleksi 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menyusun 

deskripsi 

Rencana 

Pelaksanaan 

Pembelajaran 

(RPP) Berbasis 

Penelitian 

Tindakan Kelas, 

yang mencakup 

kegiatan awal, 

kegiatan inti, 

1. Kegiatan awal 

dalam 

pembelajaran 

gurudan siswa 

berdoa bersama, 

kemudian 

menyanyikan 

lagu Garuda 

Pancasila untuk 

menumbuhkan 

sikap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merefleksi 

hasil 

pengamatan 

kegiatan 

keterampilan 

berpikir kritis 

siswa dalam 



 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

dan akhir 

 

Menyiapkan 

sumber/ bahan/ 

alat yang 

digunakan 

dalam kegiatan 

pembelajaran 

 

Menyiapkan 

instrumen 

penilaian yang 

akan digunakan 

untuk mengukur 

pencapaian 

kompetensi 

 

 

Menyiapkan 

kriteria 

ketuntasan 

minimal 

pencapaian 

kometensi serta 

menyiapkan 

instrumen tolak 

ukur 

keberhasilan 

tindakan 

 

Menyiapkan 

lembar 

perekamproses 

pengumpulan 

data yang akan 

digunakan 

dalam kegiatan 

pembelajaran 

rasionalisme 

 

2. Guru 

menginformasika

n tujuan 

pembelajaran 

yang akan dicapai 

setelah kegiatan 

pembelajaran 

dilaksanakan 

 

 

3. Guru 

melakukan 

apersepsi kepada 

siswa dengan  

melakukan salah 

satu kegiatan 

berikut yaitu 

tanya jawab, 

mengulas 

kembali beberapa 

hal tentang 

kegiatan 

sebelumnya 

membedakan 

benda hidup dan 

tak hidup. 

 

4. Siswa 

membaca teks 

tentang benda 

hidup dan tak 

hidup dan 

mendiskusikan 

berbagai ciri 

benda hidup 

berdasarkan teks 

yang dibaca 

 

5. Guru membagi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

berdiskusi, 

kegiatan 

keaktifan 

siswa dalam 

berdiskusi, 

serta 

menganalisis 

nilai 

perolehan 

hasil belajar 

siswa dengan 

menggunakan 

tolak ukur 

yang telah 

ditentukan 

untuk 

membuat 

keputusan 

apakah 

diperlukan 

siklus 3 atau 

tidak. 
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kelompok secara 

berpasangan 

kepada siswa 

 

6. Guru 

menyuruh siswa 

untuk berpikir 

terkait  

mengidentifikasi 

gambar kucing 

dan kursi 

berdasarkan ciri-

ciri makhluk 

hidup yang sudah 

diketahui 

 

 

7. Siswa berlatih 

menyalin tulisan 

sesuai contoh 

yang ada di buku 

paket 

 

8. Siswa yang 

sudah mandiri 

dan memiliki 

kemampuan baik 

dalam menulis 

diberi tugas 

menulis lebih 

banyak dari pada 

siswa yang masih 

memerlukan 

bimbingan  

9. Siswa secara 

berpasangan 

berdiskusi 

tentang ciri benda 

hidup dapat 

bergerak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Guru 

mengamati 

keaktifan 

masing-

masing 

siswa 

dalam 

berdiskusi 

secara 

berpasang

an dengan 

memberik

an 

contreng 

pada 

lembar 

observasi 

terstruktur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. Guru 

menyuruh salah 

satu pasangan 

untuk 

menyebutkan 

contoh benda 

hidup bergerak 

 

11.  Guru dan 

siswa melakukan 

refleksi pada saat 

itu. Kegiatan 

kelas diakhiri 

dengan berdoa 

bersama sesuai 

dengan agama 

dan kepercayaan 

masing-masing 

dipimpin salah 

satu siswa 

petugas piket atau 

guru menunjuk 

salah satu siswa 

untuk memimpin 

doa 

 

 

2. Guru  

mengam

ati 

keteram

pilan 

berpikir 

kritis 

siswa 

dalam 

berdisku

si secara 

berpasan

gan 

dengan 

memberi

kan 

contreng 

pada 

lembar 

observas

i 

terstrukt

ur. 

Tabel 3.4 siklus 3 

No Perencanaan  Tindakan  Pengamatan Refleksi 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menyusun 

deskripsi 

Rencana 

Pelaksanaan 

Pembelajaran 

(RPP) Berbasis 

Penelitian 

Tindakan Kelas, 

yang mencakup 

kegiatan awal, 

kegiatan inti, 

dan akhir 

Menyiapkan 

sumber/ bahan/ 

1. Kegiatan 

awal dalam 

pembelajaran 

gurudan siswa 

berdoa bersama, 

kemudian 

menyanyikan 

lagu Garuda 

Pancasila untuk 

menumbuhkan 

sikap 

rasionalisme 

 

2. Guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merefleksi 

hasil 

pengamatan 

kegiatan 

keterampilan 

berpikir kritis 

siswa dalam 

berdiskusi, 

kegiatan 

keaktifan 

siswa dalam 

berdiskusi, 

serta 

menganalisis 
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2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alat yang 

digunakan 

dalam kegiatan 

pembelajaran 

Menyiapkan 

instrumen 

penilaian yang 

akan digunakan 

untuk mengukur 

pencapaian 

kompetensi 

Menyiapkan 

kriteria 

ketuntasan 

minimal 

pencapaian 

kometensi serta 

menyiapkan 

instrumen tolak 

ukur 

keberhasilan 

tindakan 

Menyiapkan 

lembar 

perekamproses 

pengumpulan 

data yang akan 

digunakan 

dalam kegiatan 

pembelajaran 

menginformasika

n tujuan 

pembelajaran 

yang akan dicapai 

setelah kegiatan 

pembelajaran 

dilaksanakan 

 

3. Guru 

melakukan 

apersepsi dengan 

melakukan salah 

satu kegiatan 

berikut yaitu 

tanya jawab, 

mengulas 

kembali beberapa 

hal tentang 

kegiatan 

sebelumnya, 

menceritakan 

pengalaman atau 

kegiatan terkait 

benda hidup dan 

tak hidup. Ciri-

ciri benda hidup 

yang sudah 

dipelajari adalah 

benda hidup 

dapat bergerak 

dan berpindah 

tempat  

 

4. Siswa 

mengingat 

kembali sila ke 

empat pancasila 

 

5. Guru 

menyuruh siswa 

membentuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Guru 

mengamati 

nilai 

perolehan 

hasil belajar 

siswa dengan 

menggunakan 

tolak ukur 

yang telah 

ditentukan 

untuk 

membuat 

keputusan 

apakah 

diperlukan 

siklus 4 atau 

tidak. 



 

 

 

 

 

 

kelompok secara 

berpasangan 

6.  Siswa 

mengamati 

simbol-simbol 

sila pancasila 

yang ada pada 

lambang negara 

7. Guru 

menyuruh siswa 

untuk berpikir 

bersama dengan 

pasangan terkait 

mengidentifikaai 

simbol-simbol 

sila pancasila 

sebagai benda 

hidup atau benda 

tak hidup 

8. Siswa 

mengamati kata-

kata yang ada 

pada buku teks  

9. Siswa 

mengamati 

gambar lambang 

negara pancasila 

10. Siswa berlatih 

menunjukkan 

gambar sila ke-4 

pancasila 

11. Siswa 

mengamati 

gambar kepala 

banteng sebagai 

simbol sila 

keempat 

pancasila 

12. Guru 

menyuruh siswa 

mencari 

keaktifan 

masing-

masing siswa 

dalam 

berdiskusi 

secara 

berpasangan 

dengan 

memberikan 

contreng 

pada lembar 

observasi 

terstruktur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Guru 

mengamati 

keterampilan 

berpikir kritis 

siswa dalam 

berdiskusi 

secara 

berpasangan 

dengan 

memberikan 
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informasi tentang 

cara bergerak dan 

makanan yang 

disukai banteng 

dapat dikerjakan 

di sekolah 

maupun di rumah  

13. Siswa berlatih 

menulis kalimat 

sesuai gambar. 

Kalimat yang 

dibuat dapat 

menjelaskan 

pentingnya 

makanan sehat, 

atau dapat juga 

menjelaskan ciri-

ciri benda hidup  

14. Guru dan 

siswa melakukan 

refleksi pada saat 

itu. Kegiatan 

kelas diakhiri 

dengan berdoa 

bersama sesuai 

dengan agama 

dan kepercayaan 

masing-masing 

dipimpin salah 

satu siswa 

petugas piket atau 

guru menunjuk 

salah satu siswa 

untuk memimpin 

doa 

contreng 

pada lembar 

observasi 

terstruktur. 

 

 

 



 

E. Jadwal Pelaksanaan  

Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

dilakukan dalam rangka penerapan strategi Think Pair 

Share pada mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 1 

tahun pelajaran 2018/2019 SDN 1 Nologaten, Ponorogo, 

yang mempunyai siswa berjumlah 19 orang. Adapun 

jadwal pelaksanaan penelitian tindakan kelas setiap 

siklus dapat dilihat dari tabel berikut:  

Tabel 3.5 

No Hari/ tanggal Mata 

Pelajaran 

Kelas Keterangan 

1 24 Juni 2019 Bahasa 

Indonesia 

1 Siklus 1 

2 27 Juni 2018 Bahasa 

Indonesia 

1 Siklus 2 

3 1 Juli 2018 Bahasa 

Indonesia 

1 Siklus 3  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Singkat Setting Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Singkat Berdirinya SDN 1 Nologaten, 

Ponorogo 

Sekolah Dasar Negeri 1 Nologaten berdiri 

pada tahun 1911. Awal berdirinya SDN 1 

Nologaten, Ponorogo bernama SDN Kartini. Pada 

tahun 1960 sampai dengan 1975 berubah menjadi 

SDN Sultan Agung. Kemudian, pada tahun 1982, 

lembaga ini berganti nama lagi menjadi SDN 

Nologaten 1 dan terakhir pada tahun 2003 hingga 

sekarang bernama SDN 1 Nologaten, Ponorogo.  

Sejak awal berdirinya sekolah ini, telah 

mendapat status negeri dengan Nomor Statistik 

Sekolah (NSS) 101051117020, sedangkan nomor 

akte pendiriannya, yaitu 425/828/405.51/2003. 

Kepemimpinan kepala SDN 1 Nologaten Ponorogo 

semenjak berdirinya hingga sekarang telah 

mengalami beberapa kali regulasi, yaitu sebagai 

berikut.  

a. Bapak Darmojo :   .....(tanpa tahun) 

b. Bapak Samsi  

 Djojo Subroto, BA   :   Tahun...-1986 

c. Ibu Soeharning           :   Tahun 1986-2000  

d. Bapak Hartoyo           :   Tahun 2000-2015 
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e. Bapak Syamsuddin  

 Mufthi, M. Pd  :   Tahun 2015-2016 

f. Bapak Mujiadi       :   Tahun 2016-sekarang  

 

2. Letak Geografis  

Sekolah Dasar Negeri  1 Nologaten terletak 

7 km sebelah timur kota Ponorogo, tepatnya di Jalan 

Sultan Agung nomor 96, Kelurahan Nologaten, 

Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, 

Provinsi Jawa Timur. Sekolah Dasar Negeri 1 

Nologaten terletak di Desa Nologaten yang berjarak 

1 km dari pusat kecamatan, dan berjarak 1,5 km dari 

pusat otonomi daerah, serta berada di lintasan 

kecamatan. Letak SDN 1 Nologaten ini berada di 

timur jalan raya.  

3. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah 

a. Tujuan Pendidikan Dasar 

Tujuan pendidikan dasar adalah 

meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, 

kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan 

untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan 

lebih lanjut. 

b. Visi Sekolah 

Sekolah Dasar Negeri 1 Nologaten 

memiliki visi sekolah, yaitu agamis, berilmu, 

berakhlak mulia dan cinta lingkungan. 

Selanjutnya, misi sekolah ini adalah sebagai 

berikut:  
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1) mengembangkan kultur sekolah yang 

berdasarkan IMTAQ untuk menguasai 

IPTEK; 

2) melaksanakan pembelajaran yang 

kontekstual dan bernuansa PAIKEM; 

3) mengembangkan potensi peserta didik dan 

pendidik sehingga menjadi sekolah unggul 

yang diminati oleh masyarakat; 

4) mengembangkan lingkungan sekolah yang 

sehat dan berwawasan lingkungan. 

c. Tujuan Sekolah 

Sekolah Dasar Negeri 1 Nologaten, 

Ponorogo memiliki tujuan sebagai berikut.  

1) Siswa rajin beribadah. 

2) Siswa hafal Juz Amma. 

3) Siswa memiliki sikap berakhlakul karimah. 

4) Siswa memiliki sikap karakter yang 

berkepribadian. 

5) Siswa berprestasi dalam bidang bakat dan 

minat yang dimiliki. 

6) Siswa memiliki keterampilan dalam 

pelajaran. 

7) Siswa memiliki nilai hasil belajar di atas 

kriteria ketuntasan minimal. 

8) Siswa memiliki pribadi yang cinta terhadap 

lingkungan. 

9) Banyak prestasi sekolah yang diraih. 

10) Sekolah yang terjiwai Islami. 



 

11) Sekolah yang unggul dalam berbagai 

bidang. 

4. Keadaan Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga 

Kependidikan SDN 1 Nologaten, Ponorogo 

SDN 1 Nologaten, Ponorogo memiliki siswa 

keseluruhan berjumlah 129 siswapada tahun 2018. 

Selanjutnya, kondisi guru di SDN 1 Nologaten, 

Ponorogo pada profil guru dan karyawan status 

kepegawaian PNS pada guru berjumlah 9 orang dan 

kepala berjumlah 1 orang, sedangkan, status 

kepegawaian bantu pada guru berjumlah 2 orang 

dan karyawan berjumlah 4 orang. Jabatan guru di 

SDN 1 Nologaten, Ponorogo yang terdiri dari guru 

kelas berjumlah 9 orang, guru agama berjumlah 1 

orang dan guru olahraga berjumlah 1 orang dan latar 

belakang pendidikan guru di SDN 1 Nologaten, 

Ponorogo terdiri dari S1 berjumlah 15 orang dan S2 

berjumlah 1 orang. Kondisi peserta didik, pendidik 

dan tenaga kependidikan di SDN 1 Nologaten, 

Ponorogo dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

a. Peserta Didik  

Kondisi peserta didik di SDN 1 Nologaten, 

Ponorogo tampak pada tabel di bawah ini.  
Tabel 4.1 

Kondisi Siswa ( 3 tahun terakhir ) 

Tahun 

Pelajaran 

Kelas 

I 

Kelas 

II 

Kelas 

III 

Kelas 

IV 

Kelas 

V 

Kelas 

VI 
Jumlah 

L/P L/P L/P L/P L/P L/P L/P 

2015/2016 16 17 22 32 18 21 22 25 11 13 26 29 115 137 

2016/2017 13 16 15 18 25 31 21 22 22 26 11 13 107 126 

2017/2018 12 18 13 16 16 17 29 30 21 22 24 26 115 129 
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b. Kondisi Guru 

Kondisi guru di SDN 1 Nologaten, Ponorogo 

tampak pada tabel di bawah ini. 
Tabel 4.2 

Profil guru dan karyawan 

No 
Status 

Kepegawaian 
Kepala Guru Karyawan Jumlah 

1 PNS 1 9 - 10 

2 Bantu - 2 4 6 

Jumlah 1 11 4 16 

Tabel 4.3 

Jabatan Guru 
 

No. Guru 

Kelas 

Guru 

Agama 

Guru 

Olahraga 

Jumlah 

1 9 1 1 13 

Tabel 4.4 

Latar Belakang Pendidikan 

S3 S2 S1 D3 D2 D1 SLTA Lainnya Jumlah 

- 1 15 - - - - - 16 

 

5. Sarana/ Prasarana SDN 1 Nologaten  

SDN 1 Nologaten memiliki sarana dan 

prasarana sekolah. Sarana SDN 1 Nologaten, 

Ponorogo pada ruang kelas 1 sampai dengan ruang 

kelas 6 dengan kondisi baik berjumlah 4 ruang, 

kondisi rusak berjumlah 11 ruang dan kondisi rusak 

<30 berjumlah 11 ruang. Selanjutnya, prasarana 

SDN 1 Nologaten, Ponorogo salah satunya meja 

siswa, kursi siswa, papan tulis, kipas angin, tempat 



 

sampah, LCD dan sebagainya dengan kondisi 

barang ada yang baik, rusak, dan rusak <30. Dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini.  
Tabel 4.5 

Sarana SDN 1 Nologaten, Ponorogo 

 

No 
Nama 

Ruang 

Jumlah 

Ruang 

Ruang yang 

Kondisinya 

Presentase Tingkat Kerusakan 

(%) 

Baik Rusak 
Ringan 

< 30 

Sedang 

30-45 

Berat 

45-65 

Total 

> 65 

1 
Ruang 

Kelas I 
2 

        

2 
Ruang 

Kelas II 
1 

        

3 
Ruang 

Kelas III 
1 

        

4 
Ruang 

Kelas IV 
1 

        

5 
Ruang 

Kelas V 
2 

        

6 
Ruang 

Kelas VI 
2 

        

7 
Perpustakaa

n 
1 

        

8 Ruang KS 1        

9 Ruang Guru 1        

10 Ruang UKS 1        

11 
Ruang 

Komputer 
1 

       

12 
Ruang 

Ibadah 
1 

        

13 
Gudang 

Sekolah 
1 

        

14 
KM/WC 

Sekolah 
7 

        

15 

Ruang 

Kantin 

Sekolah 

1 
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Tabel 4.6 

Prasarana SDN 1 Nologaten, Ponorogo  

No Jenis Sarana 

Kondisi Barang 

Jumlah 
Baik 

Rusak 

Ringan 

Rusak 

Berat 

1 Meja Siswa 90 45 15 150 

2 Kursi Siswa  150 100 50 300 

3 Meja Guru 17 9  26 

4 Kursi Guru 21 10  31 

5 Papan Tulis 10 7  17 

6 Lemari 21 2 1 24 

7 Komputer 8   8 

8 Laptop  1 1  2 

9 Koleksi Perpus 5000 368  5368 

10 Alat Peraga IPA 4   4 

11 Alat Peraga IPS 4   4 

12 
Alat Peraga 

Pendidikan Seni 
 2 

 2 

13 
Alat Peraga 

Olahraga 
10  

 10 

14 
Alat Peraga 

Bahasa Indonesia 
4  

 4 

15 
Alat Pendidikan 

Multimedia PPKn 
  

 0 

16 Alat Pendidikan 

Multimedia 

Matematika 

4   4 

17 Tempat Sampah 18 9  27 

18 Kursi dan Meja 

Tamu 

1 1  2 

19 Pengeras Suara 1   1 

20 Sound System 1 1  2 

21 LCD 1  3 4 

22 Layar Monitor 1   1 

23 Printer 1  3 4 

24 Dispenser 2   2 



 

25 Kamera 1  1 2 

26 Kipas angin 11 1 1 14 

27 Sound per kelas   4 4 

 

B. Penjelasan Data Per-Siklus  

Penelitian Tindakan Kelas ini terdiri atas 3 

siklus. Masing-masing siklus terdiri atas 4 tahap yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. 

Adapun perincian dari 3 siklus tersebut dapat dijabarkan 

sebagai berikut.  

1. Siklus 1  

Proses kegiatan siklus 1 dapat dilihat dari 

deskripsi langkah-langkah kegiatan penelitian 

tindakan kelas sebagai berikut.  

a. Perencanaan  

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan 

peneliti adalah sebagai berikut: 

1) menyusun Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) berbasis penelitian 

tindakan kelas  yang mencakup kegiatan 

awal, inti, dan penutup; 

2) menyiapkan sumber/ bahan/ alat yang 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran; 

3) menyiapkan instrumen penilaian yang akan 

digunakan untuk mengukur pencapaian 

kompetensi; 

4) menyiapkan kriteria ketuntasan minimal 

pencapaian kompetensi serta menyiapkan 

instrumen tolak ukur keberhasilan tindakan; 
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5) menyiapkan lembar penilaian proses 

pemgumpulan data yang akan digunakan 

dalam kegiatan pembelajaran. 

b. Pelaksanaan  

1) Kegiatan awal  

a) Guru masuk kelas salam berdoa 

bersama-sama. 

b) Guru mengecek kehadiran siswa. 

c) Guru melakukan apersepsi. 

d) Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran pembahasan tentang 

materi yang akan disampaikan. 

2) Kegiatan inti  

a) Guru dan siswa membahas materi 

yang akan dipelajari.  

b) Siswa mendengarkan guru 

menyanyikan lagu “Topi Saya 

Bundar”. Selanjutnya, siswa 

mengidentifikasi perbedaan bunyi dari 

lagu yang dinyanyikan oleh guru. 

c) Siswa memperhatikan tanda baca 

yang ada pada lirik lagu. 

d) Siswa membaca kembali teks lagu dan 

teks tentang benda hidup dan tidak 

hidup. 

e) Guru membagi kelompok secara 

berpasangan kepada siswa. Kemudian, 

guru menyuruh siswa untuk berpikir 

terkait dengan benda yang disebutkan 



 

dalam lagu. Selanjutnya, guru 

menentukan jenisnya termasuk benda 

hidup atau tidak hidup. 

f) Setelah mengenal benda hidup dan 

tidak hidup, siswa mengamati benda 

yang ada di sekitar. Kemudian, siswa 

mengelompokkan ke dalam benda 

hidup dan tidak hidup bersama 

pasangannya. 

g) Guru menyuruh siswa menyampaikan 

hasil diskusi terkait dengan 

pengelompokan benda hidup dan 

tidak hidup bersama pasangannya. 

Guru boleh menunjukkan secara acak.  

3) Penutup  

a) Guru melakukan refleksi.  

b) Guru menyimpulkan hasil 

pembelajaran bersama siswa. 

c) Guru memberikan motivasi kepada 

siswa untuk rajin belajar di rumah. 

d) Guru mengakhiri pembelajaran 

dengan mengucapkan salam dan 

berdoa.  

c. Pengamatan 

Pengamatan yang dilakukan oleh 

peneliti dibagi menjadi dua tahap, yaitu untuk 

melihat apakah rencana yang telah dibuat dapat 

memberikan hasil atau tidak pada mata 

pelajaran bahasa Indonesia, dengan 
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penggunaan model pembelajaran Think Pair 

Share di kelas 1 di SDN 1 Nologaten, 

Ponorogo. Pengamatan yang dilakukan oleh 

peneliti adalah sebagai berikut.  

1. Berpikir Kritis Siswa 

Pada berpikir kritis siswa terdapat 

dua variabel yang diamati peneliti. Data 

pengamatan berpikir kritis siswa pada 

siklus I berjumlah 19 siswa dengan 

kategori baik berjumlah 10 siswa, kategori 

baik sekali  berjumlah 5 siswa dan 

kategori perlu bimbingan berjumlah 4 

siswa. Selanjutnya, data pengamatan sikap 

siswa yang berjumlah 19 siswa dengan 

kategori mulai terlihat berjumlah 5 siswa, 

kategori mulai berkembang berjumlah 7 

siswa dan kategori sudah membudaya 

berjumlah 7 siswa. Dapat dilihat pada 

tabel berikut ini.  

  



 

Tabel 4.7 

Data pengamatan berpikir kritis siswa 

siklus 1
58

 

No Nama 

Variabel yang 

diamati 

Skor 
Keteran

gan 
A B C D 

1 Ahmad 

Zulfikar F 

3 2 4 3 12 Baik  

2 Devi Thalia 

Dwi R  

   

3 

2 4 3 12 Baik  

3 Fadil Afandi 

Fayat  

   

3 

2 3 3 11 Baik  

4 Fernando 

Dylan F  

2   2    

2 

2 8 Kurang 

Baik  

5 Ibnu Bachtiyar 

M 

3 3 2    2 10 Baik  

6 Lutfian 

Dharma Y  

2 3 2 2 9 Baik  

7 Mada Arya S 2 2 2 2 8 Kurang 

Baik  

8 Moh. David F 2 2 2 2 8 Kurang 

Baik  

9 M. Irfan Saputro 4 3 2 3 12 Baik  

10 M. AndikaF 4   3 2 3 12 Baik 

11 Nadita Mey K 4 3 2 2 11 Baik  

12 Naysavirginia 

A 

4 3 3 3 13 Sangat 

Baik  

13 Nindy Erika P 3 4 4 3 14 Sangat 

Baik 

14 Raditya Razka 

R 

4 2    

3 

   2 11 Baik  

15 Rehan Arjuna 

S 

2 2 2 2 8 Kurang 

Baik  

16 Reyhan Bagus 

N.R 

2 3 2 2 9 Baik  

17 Shofia Fathus 3 3 4 4 14 Sangat 
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SDN 1 Nologaten Ponorogo 
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K.P Baik  

18 Tiara Radina 

Putri  

4 3 3 3 13 Sangat 

Baik  

19 Verlita Cinta F 3 4 3 3 13 Sangat 

Baik  

 

Keterangan :  

A :  Membedakan panjang dan pendek bunyi 

saat bernyanyi 

B :  Ekspresi  

C :  Penguasaan isi bunyi sila ke-4  

D :  Suara dan intonasi 

 

Keterangan Penilaian :  

4= Sangat Baik (13-16) 

3= Baik (9-12) 

2= Kurang Baik (5-8) 

1= Tidak Baik (1-4) 

 

Keterangan Hasil Pengamatan (Observasi) 

Baik Sekali         : berjumlah 5 siswa 

Baik                    : berjumlah 10 siswa  

Cukup                 : - 

Perlu bimbingan  : berjumlah 4 siswa  

  



 

Tabel 4.8 

Data pengamatan siswa pada sikap yang terlihat59 
 

No Nama Siswa 

Perubahan Tingkah Laku 
Teliti Percaya diri Peduli 

BT MT MB SM BT MT MB SM BT MT MB SM 

1. Ahmad 
Zulfikar F 

     √       √       √  

2. Devi Thalia 
Dwi R  

    √      √      √  

3. Fadil Afandi 
Fayat  

    √     √     √ 

4. Fernando 
Dylan F  

    √     √     √ 

5. Ibnu Bachtiyar 
M 

  √     √     √   

6. Lutfian 
Dharma Y  

  √     √     √   

7. Mada Arya S    √     √     √  
8. Moh. David F    √     √     √  
9. M. Irfan 

Saputro 
   √     √     √  

10. M. AndikaF   √     √     √   
11. Nadita Mey K     √     √     √ 
12. Naysa Virginia 

A 
    √     √     √ 

13. Nindy Erika P     √     √     √ 
14. Raditya Razka 

R 
   √     √     √  

15. Rehan Arjuna 
S 

  √     √     √   

16. Reyhan Bagus 
N.R 

  √     √     √   

17. Shofia Fathus 
K.P 

    √     √     √ 

18. Tiara Radina 
Putri  

    √     √     √ 

19. Verlita Cinta F    √     √     √  

Keterangan: 

BT    : Belum Terlihat  

MT   : Mulai Terlihat  

MB   : Mulai Berkembang  

SM   : Sudah Membudaya  
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SDN 1 Nologaten Ponorogo 



91 
 

Keterangan hasil pengamatan (observasi): 

Belum Terlihat          : - 

Mulai Terlihat           : berjumlah 5 siswa 

Mulai Berkembang   : berjumlah 7 siswa 

Sudah Membudaya   : berjumlah 7 siswa 

 

2. Hasil Belajar 

Hasil belajar siswa SDN 1 Nologaten, 

Ponorogo pada kelas 1 berjumlah 19 siswa 

dapat dilihat melalui data hasil penilaian 

siswa mengelompokkan benda hidup dan 

tidak hidup dengan kategori sangat baik 

berjumlah 10 siswa, kategori baik 

berjumlah 5 siswa dan kategori cukup 

berjumlah 4 siswa. Dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini.  

Tabel 4.9 

Data hasil penilaian siswa mengelompokkan 

benda hidup dan tidak hidup
60

 

No 
Nam

a 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Skor Nilai Ket 

1 AZF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 90 Sangat  

Baik  

2 DTD 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 90 Sangat 
Baik  

3 FAF 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 8 80 Baik 

4 FDF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 90 Sangat 

Baik 

5 IBM 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 8 80 Baik 
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6 LDY 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 80 Baik 

7 MAS 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 90 Sangat 
Baik 

8 MDF 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 7 70 Cukup  

9 MIS 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 7 70 Cukup 

10 MAF 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 7 70 Cukup 

11 NM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 Sangat 
Baik  

12 NA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9 90 Sangat 

Baik  

13 NEP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 90 Sangat 
Baik 

14 RRR 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 80 Baik 

15 RAS 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 7 70 Cukup 

16 RBN 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 90 Sangat 

Baik 

17 SFK
P 

1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 8 80 Baik 

18 TRP 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 9 90 Sangat 

Baik 

19 VCF 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 90 Sangat 

Baik 

Jumlah 159 1590  

Rata – rata 836,8 8,368 

 

Keterangan: 

Sangat baik   : berjumlah 10 siswa  

Baik   : berjumlah 5 siswa  

Cukup   : berjumlah 4 siswa  

Kurang             :   - 

d. Refleksi 

Pada tahap refleksi ini, peneliti 

mengajak siswa untuk menyimpulkan kembali 

atau mengulas kembali materi yang sudah 

diterima, mengulang benda hidup dan tidak 

hidup pada lagu “Topi Saya Bundar” dengan 



93 
 

menggunakan model pembelajaran Think Pair 

Share dan hasil belajar siswa melalui berpikir 

kritis siswa pada mata pelajaran bahasa 

Indonesia. 

Sebagian siswa sudah memperhatikan 

pembelajaran sangat antusias, dalam 

membedakan benda hidup dan tidak hidup 

melalui lagu “Topi Saya Bundar” yang 

dinyanyikan oleh peneliti. Namun, masih ada 

beberapa siswa yang belum ikut serta dalam 

pembelajaran, partisipasi siswa masih kurang. 

Misalnya, bermain sendiri dengan teman 

sebangku, mengobrol dengan teman sebangku 

dan ada yang keluar kelas. Peneliti juga 

memberikan motivasi kepada siswa berupa 

masukan, nasehat yang baik agar siswa giat 

dalam belajar, tidak bermain sendiri saat 

kegiatan belajar berlangsung dan harus 

memperhatikan guru ketika menyampaikan 

materipelajaran.  

Berdasarkan pelaksanaan pengamatan 

berpikir kritis siswa melalui penggunaan 

model pembelajaran Think Pair Share pada 

mata pelajaran bahasa Indonesia belum tampak 

hasil yang memuaskan. Dapat disimpulkan 

bahwa peneliti perlu mengadakan tahap 

kelanjutan pada siklus II.  

 

 



 

2. Siklus 2 

Proses kegiatan siklus II dapat dilihat pada 

deskripsi langkah-langkah kegiatan pada empat 

tahap, yaitu  perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan dan refleksi. Adapun langkah-langkah 

penelitian tindakan kelas sebagai berikut. 

a. Perencanaan  

Pada tahap siklus kedua ini, yang harus 

dilakukan peneliti adalah sebagai berikut: 

1) menyusun Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) berbasis penelitian 

tindakan kelas yang mencakup kegiatan 

awal, inti, dan penutup; 

2) menyiapkan sumber/ bahan/ alat yang 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran; 

3) menyiapkan instrumen penilaian yang 

akan digunakan untuk mengukur 

pencapaian kompetensi; 

4) menyiapkan kriteria ketuntasan minimal 

pencapaian kompetensi serta menyiapkan 

instrumen tolak ukur keberhasilan 

tindakan; 

5) menyiapkan lembar penilaian proses 

pemgumpulan data yang akan digunakan 

dalam kegiatan pembelajaran. 

b. Pelaksanaan  

1) Kegiatan Awal  

a) Guru masuk kelas salam dan berdoa 

bersama-sama. 
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b) Guru mengecek kehadiran siswa.  

c) Guru melakukan apersepsi. 

d) Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran pembahasan materi 

yang dicapai.  

2) Kegiatan Inti  

a) Siswa membaca teks tentang benda 

hidup dan tidak hidup, kemudian 

mendiskusikan berbagai ciri benda 

hidup dan tidak hidup berdasarkan 

teks yang dibaca. 

b) Guru membagi siswa berkelompok 

secara berpasangan. 

c) Guru menyuruh siswa untuk berpikir 

terkait mengidentifikasi gambar 

kucing dan kursi berdasarkan ciri-ciri 

makhluk hidup yang sudah diketahui. 

d) Siswa berlatih menyalin tulisan sesuai 

dengan contoh yang ada di buku 

paket. 

e) Siswa yang sudah mandiri dan 

memiliki kemampuan baik dalam 

menulis diberi tugas menulis lebih 

banyak dari pada siswa yang masih 

memerlukan bimbingan. 

f) Siswa secara berpasangan berdiskusi 

tentang ciri benda hidup dapat 

bergerak. 



 

g) Guru menyuruh siswa salah satu 

pasangan untuk menyebutkan contoh 

benda hidup dapat bergerak.  

3) Penutup  

a) Guru melakukan refleksi. 

b) Guru menyimpulkan hasil 

pembelajaran bersama siswa. 

c) Guru memberikan motivasi kepada 

siswa untuk rajin belajar di rumah. 

d) Guru mengakhiri pembelajaran 

dengan mengucapakan salam dan 

berdoa. 

c. Pengamatan  

Pengamatan yang dilakukan oleh 

peneliti dibagi menjadi dua tahap, yaitu untuk 

melihat apakah rencana yang telah dibuat dapat 

memberikan hasil atau tidak pada mata 

pelajaran bahasa Indonesia dengan penggunaan 

model pembelajaran Think Pair Share di kelas 

1 SDN 1 Nologaten Ponorogo. Pengamatan 

yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai 

berikut.  

1) Berpikir Kritis Siswa  

Pada berpikir kritsis siswa, terdapat 

dua variabel yang diamati oleh peneliti. 

Data pengamatan berpikir kritis siswa 

pada siklus II dengan jumlah siswa 

berjumlah 19 siswa dengan kategori baik 

berjumlah 7 siswa dan kategori baik sekali 
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berjumlah 12 siswa. Selanjutnya, data 

pengamatan sikap siswa dengan kategori 

mulai terlihat berjumlah 5 siswa, kategori 

mulai berkembang berjumlah 6 siswa dan 

kategori sudah membudaya berjumlah 8 

siswa. Dapat dilihat pada tabel berikut ini.  

Tabel 4.10 

Data pengamatan berpikir kritis siswa 

siklus II
61

 
 

No 

 

Nama 

Variabel 

Yang 

Diamati 
Skor 

Akhir 
Ket 

A B C D 

1 Ahmad Zulfikar F 3 2 2 2 9 Baik   
2 Devi Thalia Dwi R  4 3 3 3 13 Sangat 

Baik  
3 Fadil Afandi Fayat  3 3 3 3 12 Baik 
4 Fernando Dylan F  3 3 4 4 14  Sangat 

Baik 
5. Ibnu Bachtiyar M 3 3 3 3 12 Baik  
6. Lutfian Dharma Y  3 3 4 4 14 Sangat 

Baik 
7. Mada Arya S 2 2 4 3 11 Baik  
8. Moh. David F 2 2 4 4 12 Baik 
9. M. Irfan Saputro 2 2 4 4 12 Baik  

10. M. AndikaF 2 2 3 4 11 Baik 
11. Nadita Mey K 3 3 4 3 13 Sangat 

Baik 
12. Naysavirginia A 3 3 3 3 12 Baik 
13. Nindy Erika P 3 3 3 3 12 Baik  
14. Raditya Razka R 2 2 3 3 10 Baik 
15. Rehan Arjuna S 2 2 3 3 10 Baik 
16. Reyhan Bagus N.R 3 3 4 4 14 Sangat 

                                                           
61

 Hasil observasi terstrukturtanggal 27 Juni 2019 di kelas 1 

SDN 1 Nologaten Ponorogo 



 

Bak  
17. Shofia Fathus K.P 3 3 3 3 12 Baik  
18. Tiara Radina Putri  3 3 4 4 14 Sangat 

Baik  
19. Verlita Cinta F 3 3 4 4 14 Sangat 

Baik  

 

Keterangan: 

A : Kualitas huruf yang dihasilkan  

B : Kerapian  

C : Posisi badan 

D : Berjalan dan berlari sesuai irama 

 

Keterangan penilaian :  

4= Sangat Baik (13-16) 

3= Baik (9-12) 

2= Kurang Baik (5-8)  

1= Tidak Baik (1-4) 

 

Keterangan hasil pengamatan 

(observasi): 

Baik sekali          : berjumlah 7 siswa  

Baik                    : berjumlah 12 siswa  

Cukup                 :  - 

Perlu bimbingan :  - 
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Tabel 4.11 

Data pengamatan siswa pada sikap yang terlihat 

pada siklus II
62

 

 

No Nama Siswa 

Perubahan Tingkah Laku 

Teliti Percaya diri Peduli 

B

T 

M

T 

M

B 

S

M 

B

T 

M

T 

M

B 

S

M 

B

T 

M

T 

M

B 

S

M 

1. Ahmad Zulfikar F      √       √       √  

2. Devi Thalia Dwi R      √      √      √  

3. Fadil Afandi Fayat     √     √     √  

4. Fernando Dylan F     √     √     √ 

5. Ibnu Bachtiyar M   √     √     √   

6. Lutfian Dharma Y    √     √     √   

7. Mada Arya S    √     √     √  

8. Moh. David F    √     √     √  

9. M. Irfan Saputro    √     √     √  

10. M. AndikaF   √     √     √   

11. Nadita Mey K     √     √     √ 

12. Naysavirginia A     √     √     √ 

13. Nindy Erika P     √     √     √ 

14. Raditya Razka R     √     √     √ 

15. Rehan Arjuna S   √     √     √   
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16. Reyhan Bagus N.R   √     √     √   

17. Shofia Fathus K.P     √     √     √ 

18. Tiara Radina Putri      √     √     √ 

19. Verlita Cinta F     √     √     √ 

 

Keterangan: 

BT    : Belum Terlihat  

MT   : Mulai Terlihat  

MB   : Mulai Berkembang  

SM   : Sudah Membudaya  

 

Keterangan hasil pengamatan (observasi): 

Belum Terlihat          : - 

Mulai Terlihat           : berjumlah 5 siswa 

Mulai Berkembang   : berjumlah 6 siswa 

Sudah Membudaya   : berjumlah 8 siswa 

 

2) Hasil Belajar  

Hasil belajar siswa pada kelas 1 di 

SDN 1 Nologaten, Ponorogo yang 

berjumlah 19 siswa pada materi 

membedakan kucing dan kursi dengan 

kategori sangat baik berjumlah 14 siswa 

dan kategori baik berjumlah 5 siswa. 

Dapat dilihat pada tabel di bawah ini.  
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Tabel 4.12 

Data pengamatan membedakan kucing dan kursi 

pada siklus II
63

 

No Nama  

 

1 

 

2 

 

Skor  Nilai Keterangan  

1 AZF 1 1 2 100 Sangat Baik 

2 DTDR 1 1 2 100 Sangat Baik 

3 FAF 1 1 2 100 Sangat Baik 

4 FDF 1 1 2 100 Sangat Baik  

5 IBM 1 1 2 100 Sangat Baik  

6 LDY 0 1 1 50 Baik  

7 MAS 1 1 2 100 Sangat Baik  

8 MDF 0 1 1 50 Baik  

9 MIS 1 0 1 50 Baik 

10 MAF 1 1 2 100 Sangat Baik  

11 NMK 1 1 2 100 Sangat Baik  

12 NA 1 1 2 100 Sangat Baik  

13 NEP 1 1 2 100 Sangat Baik 

14 RRR 0 1 1 50 Baik 

15 RAS 0 1 1 50 Baik 

16 RBNR 1 1 2 100 Sangat Baik  

17 SFKP 1 1 2 100 Sangat Baik  

18 TRP 1 1 2 100 Sangat Baik  

19 VCF 0 1 1 50 Sangat Baik  

Jumlah 1600   

Rata – rata 8,421  
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Keterangan:  

Benar 2 nilai: 100 (Sangat Baik) 

Benar 1 nilai : 50  (Baik) 

 

Keterangan hasil pengamatan (observasi):  

Sangat Baik : berjumlah 14 siswa  

Baik             : berjumlah 5 siswa  

 

d. Refleksi  

Pada tahap refleksi pada siklus 2 ini, 

peneliti mengajak siswa untuk mengulang 

kembali materi yang sudah diterima, 

mengulang benda hidup dan tidak hidup, 

membedakan kursi dan kucing. Di sini, hampir 

semua siswa mempunyai partisipasi yang 

sangat besar dan berperan aktif sangat antusias 

dalam mengikuti kegiatan pembelajaran 

berlangsung. 

Dari hasil pengamatan berpikir kritis 

siswa, tingkat partisipasi siswa selama kegiatan 

belajar berlangsung dalam penggunaan model 

pembelajara Think Pair Share ini, masih perlu 

diadakan pengulangan untuk siklus 

selanjutnya. Sebab, pada siklus II ini, siswa 

sudah mulai aktif lebih bersemangat 

berpartisipasi dan senang dalam kegiatan 

belajar berlangsung, khususnya pada mata 

pelajaran bahasa Indonesia. Namun, masih ada 
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beberapa siswa yang bermain dengan teman 

sebangkunya dan ada beberapa siswa yang 

kurang memperhatikan guru. 

3. Siklus III 

Proses kegiatan siklus III dapat dilihat dari 

deskripsi langkah-langkah kegiatan penelitian 

tindakan kelas sebagai berikut.  

a. Perencanaan  

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan 

peneliti adalah sebagai berikut: 

1) menyusun Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) berbasis penelitian 

tindakan kelas yang mencakup kegiatan 

awal, inti, dan penutup; 

2) menyiapkan sumber/ bahan/ alat yang 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran; 

3) menyiapkan instrumen penilaian yang 

akan digunakan untuk mengukur 

pencapaian kompetensi; 

4) menyiapkan kriteria ketuntasan minimal 

pencapaian kompetensi serta menyiapkan 

instrumen tolak ukur keberhasilan 

tindakan;  

5) menyiapkan lembar penilaian proses 

pemgumpulan data yang akan digunakan 

dalam kegiatan pembelajaran.  

 

 

 



 

b. Pelaksanaan  

1) Kegiatan awal  

a) Guru masuk kelas salam berdoa 

bersama-sama. 

b) Guru mengecek kehadiran siswa. 

c) Guru melakukan apersepsi. 

d) Guru menyampaikan tujun 

pembelajaran pembahasan tentang 

materi yang akan disampaikan. 

2) Kegiatan inti  

a) Guru dan siswa membahas materi 

yang akan dipelajari. 

b) Siswa mengingat kembali sila 

keempat pancasila. 

c) Guru menyuruh siswa membentuk 

kelompok secara berpasangan. 

d) Siswa mengamati simbol-simbol sila 

Pancasila yang ada pada pada 

lambang negara. 

e) Guru menyuruh siswa untuk berpikir 

bersama pasangan untuk 

mengidentifikasi simbol-simbol sila 

Pancasila sebagai benda hidup atau 

benda tidak hidup. 

f) Siswa mengamati kata-kata yang ada 

pada buku teks.  

g) Siswa mengamati gambar lambang 

negara Pancasila. 

h) Siswa berlatih menunjukkan gambar 

sila keempat Pancasila. 
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i) Siswa mengamati gambar kepala 

banteng sebagai simbol sila keempat 

Pancasila. 

j) Guru menyuruh siswa mencari 

informasi tentang cara bergerak dan 

makanan yang disukai banteng dapat 

dikerjakan di sekolah maupun di 

rumah.  

k) Siswa berlatih menulis kalimat sesuai 

dengan gambar. Kalimat yang dibuat 

dapat menjelaskan pentingnya 

makanan sehat, atau dapat juga 

menjelaskan ciri-ciri benda hidup. 

Hubungan Pancasila dengan materi 

pelajaran bahasa Indonesia yakni, dengan 

mengetahui simbol-simbol Pancasila dan 

mengamati gambar siswa dapat 

mengidentifikasi apakah termasuk ke 

dalam benda hidup atau tidak hidup. Salah 

satunya sila keempat pancasila berupa 

kepala banteng. Kepala banteng 

merupakan jenis benda tidak hidup. 

Dengan berlatih menulis kalimat sesuai 

dengan gambar, siswa mampu 

menuliskannya dengan baik dan benar 

sesuai ejaan. Melalui pembelajaran bahasa 

Indonesia dengan materi kewarganegaraan 

merupakan pembelajaran tematikdengan 



 

mengaitkan pembelajaran satu dengan 

pembelajaran lainnya.  

3) Penutup  

a) Guru melakukan refleksi. 

b) Guru menyimpulkan hasil 

pembelajaran bersama siswa. 

c) Guru memberikan motivasi kepada 

siswa untuk rajin belajar di rumah. 

d) Guru mengakhiri pembelajaran 

dengan mengucapkan salam dan 

berdoa.  

c. Pengamatan 

Pengamatan yang dilakukan oleh 

peneliti dibagi menjadi dua tahap, yaitu untuk 

melihat apakah rencana yang telah dibuat dapat 

memberikan hasil atau tidak pada mata 

pelajaran bahasa Indonesia, dengan 

penggunaan model pembelajaran Think Pair 

Share di kelas 1 di SDN 1 Nologaten, 

Ponorogo. Pengamatan yang dilakukan oleh 

peneliti adalah sebagai berikut.  

1) Berpikir Kritis Siswa 

Pada berpikir kritis siswa, terdapat 

dua variabel yang diamati peneliti. Dengan 

mengamati berpikir kritis siswa pada 

siklus III berjumlah 19 siswa dengan 

kategori baik berjumlah 9 siswa dan 

sangat baik berjumlah 10 siswa. 

Selanjutnya, data pengamatan sikap siswa 
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dengan kategori mulai berkembang 

berjumlah 6 siswa dan sudah membudaya 

berjumlah 13 siswa. Dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini.  
Tabel 4.13 

Data pengamatan berpikir kritis siswa siklus III
64

 
No Nama A B C D Ket 

1 Ahmad Zulfikar F      85 

2 Devi Thalia Dwi R       100 

3 Fadil Afandi Fayat       85 

4 Fernando Dylan F       85 

5. Ibnu Bachtiyar M      85 

6. Lutfian Dharma Y       90 

7. Mada Arya S      90 

8. Moh. David F      90 

9. M. Irfan Saputro      85 

10. M. AndikaF      85 

11. Nadita Mey K      100 

12. Naysavirginia A      90 

13. Nindy Erika P      90 

14. Raditya Razka R      85 

15. Rehan Arjuna S      85 

16. Reyhan Bagus N.R      85 

17. Shofia Fathus K.P      100 

18. Tiara Radina Putri       90 

19. Verlita Cinta F      90 

 Jumlah  1695 

 Rata-rata 89,21 

Keterangan : 
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A : Baik sekali (100-80)   

B : Baik (71-85) 

C : Cukup ( 61-70) 

D : Perlu bimbingan (kurang dari 60) 

 

Keterangan hasil pengamatan 

(observasi) 

Baik sekali          :  berjumlah 10 siswa  

Baik                   :  berjumlah 9 siswa  

Cukup                 :  - 

Perlu bimbingan  : - 

Tabel 4.14 

Data pengamatan siswa pada sikap yang terlihat65 

No Nama Siswa 

Perubahan Tingkah Laku 

Teliti Percaya diri Peduli 

BT MT MB SM BT MT MB SM BT MT MB SM 

1. Ahmad 

Zulfikar F 
               

2. Devi Thalia 

Dwi R  
               

3. Fadil Afandi 

Fayat  
               

4. Fernando 

Dylan F  
               

5. Ibnu 

Bachtiyar M 
               

6. Lutfian 

Dharma Y  
               

7. Mada Arya 

S 
               

8. Moh. David 

F 
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9. M. Irfan 

Saputro 
               

10. M. AndikaF                

11. Nadita Mey 

K 
               

12. Naysavirgin

ia A 
               

13. Nindy Erika 

P 
               

14. Raditya 

Razka R 

               

15. Rehan 

Arjuna S 
               

16. Reyhan 

Bagus N.R 
               

17. Shofia 

Fathus K.P 
               

18. Tiara 

Radina Putri  
               

19. Verlita 

Cinta F 
               

 

Keterangan: 

BT    : Belum Terlihat  

MT   : Mulai Terlihat  

MB   : Mulai Berkembang  

SM   : Sudah Membudaya  

Keterangan hasil pengamatan (observasi): 

Belum Terlihat          : - 

Mulai Terlihat           : - 

Mulai Berkembang   : berjumlah 6 siswa 

Sudah Membudaya   : berjumlah 13 siswa 

 

 



 

2) Hasil Belajar 

Hasil belajar siswa di kelas 1 SDN 1 

Nologaten, Ponorogo yang berjumlah 19 

siswa melalui data hasil penilaian siswa 

dengan kategori sangat baik berjumlah 18 

siswa dan kategori baik berjumlah 1 siswa. 

Dapat dilihat pada tabel di bawah. 

Tabel 4.15 

Data hasil penilaian siswa
66

 

 

No 
Nam

a 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Skor Nilai Ket 

1 AZF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 Sangat 
Baik 

2 DTD

R 

1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 90 Sangat 

Baik 

3 FAF 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 90 Sangat 

Baik  

4 FDF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 Sangat 

Baik  

5 IBM 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 90 Sangat 

Baik 

6 LDY 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 90 Sangat 

Baik 

7 MAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 Sangat 

Baik 

8 MDF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 Sangat 

Baik 

9 MIS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 Sangat 

Baik  

10 MAF 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 90 Sangat 

Baik  

11 NM

K 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 Sangat 

Baik  

12 NA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 Sangat 

Baik 

13 NEP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 90 Sangat 

Baik 
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14 RRR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 Sangat 

Baik 

15 RAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 Sangat 

Baik  

16 RBN

R 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 Sangat 

Baik  

17 SFK

P 

1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 8 80 Baik  

18 TRP 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 90 Sangat 

Baik  

19 VCF 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 90 Sangat 

Baik 

Jumlah 180 1800 
 

Rata – rata 947,3 9,473 

 

Keterangan : 

Sangat baik : berjumlah 18 siswa  

Baik   : berjumlah 1 siswa  

Cukup   :    - 

Kurang :    - 

 

d. Refleksi 

Pada tahap refleksi  ini, peneliti 

mengajak siswa untuk menyimpulkan kembali 

atau mengulas kembali materi yang sudah 

diterima, mengulang benda hidup dan tidak 

hidup dalam lambang negara Pancasila, sila 

keempat, yaitu kepala banteng dengan 

menggunakan model pembelajaran Think Pair 

Share dan hasil belajar siswa melalui berpikir 

kritis siswa pada mata pelajaran bahasa 

Indonesia.  



 

Secara keseluruhan, siswa sudah 

mengikuti pembelajaran dengan antusias dan 

semangat dalam mengikuti pembelajaran, 

senang terhadap materi yang diajarkan. Secara 

keseluruhan, siswa sudah memahami 

pembelajaran dengan baik. Dari hasil 

pengamatan berpikir kritis siswa tingkat 

partisipasi siswa selama kegiatan belajar 

berlangsung dalam penggunaan model 

pembelajaran Think Pair Share ini dapat 

dikatakan sudah baik, siswa sudah mengikuti 

kegiatan pembelajaran dengan saksama. Hasil 

yang diinginkan oleh peneliti sudah 

memuaskan dengan penerapan stategi Think 

Pair Share pada mata pelajaran bahasa 

Indonesia.  

Berdasarkan pelaksanaan pengamatan 

berpikir kritis siswa melalui penerapan strategi 

Think Pair Share pada mata pelajaran bahasa 

Indonesia dapat dinyatakan bahwa hasil yang 

peneliti lakukan sudah memuaskan.  

 

C. Proses Analisis Data Per-Siklus  

Peneliti memaparkan analisis data tiga siklus 

sebagai hasil penelitian dalam proses pembelajaran 

dengan penggunaan model pembelajaran Think Pair 

Share pada mata pelajaran bahasa Indonesia berikut ini.  
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1. Siklus 1 

Dalam kegiatan pembelajaran siklus I, 

kegiatan yang dilakukan adalah perencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Berdasarkan 

kegiatan yang telah dilakukan oleh peneliti, telah 

diperoleh dua jenis data dari hasil pengamatan, 

yaitu berpikir kritis siswa dan hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran bahasa Indonesia saat 

pembelajaran berlangsung.  

a. Berpikir Kritis Siswa  

Dalam kegiatan pembelajaran siklus I 

kegiatan yang dilakukan adalah perencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. 

Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan 

oleh peneliti, telah diperoleh dua jenis data dari 

hasil pengamatan, yaitu berpikir kritis siswa 

dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

bahasa Indonesia saat pembelajaran 

berlangsung. Dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini.  

Tabel 4.16 

Siklus I 

Data kemampuan berpikir kritis siswa 

Kemampuan F % 

Sangat Baik  5 siswa  26,31% 

Baik  10 siswa  52,63% 

Kurang Baik  4 siswa         21,055% 

 

 

 



 

Tabel 4.17 
Siklus 1 

Data penilaian sikap siswa 

Kemampuan F % 

Mulai terlihat 5 siswa     26,31% 

Mulai berkembang  7 siswa     36,84% 

Sudah membudaya  7 siswa     36,84% 

 

b. Hasil Belajar 

Hasil data untuk mengetahui hasil 

belajar siklus I pada materi subtema 1 benda 

hidup dan tidak hidup di sekitarku 

menggunakan instrumen dan rubrik penilaian 

aspek pengetahuan dilaksanakan menggunakan 

tes tulis terhadap sejumlah 19 siswa, dapat 

dilihat pada tabel sebagai berikut. 
Tabel 4.12 

Siklus 1 

Data hasil penilaian siswa tentang benda  

hidup dan tidak hidup 

Kemampuan F % 

Sangat Baik  10 siswa  52,63% 

 

Ketererangan:  

Untuk hasil pengamatan yang 

dilakukan peneliti pada kelas 1 berjumlah 19 

siswa siklus  I, pada tingkat berpikir kritis 

siswa yang tuntas dengan kategori sangat baik 

yang berjumlah 5 siswa dengan persentase 

26,31%, sedangkan siswa yang tuntas dengan 

kategori baik berjumlah 10 siswa dengan 



115 
 

persentase 52,63%, dan belum tuntas dengan 

kategori kurang baik berjumlah 4 siswa dengan 

persentase 21,05%  

Pengamatan sikap siswa pada kategori 

mulai terlihat berjumlah 5 siswa dengan 

persentase 26,31%, sedangkan siswa pada 

kategori mulai berkembang berjumlah 7 siswa 

dengan persentase 36,84% dan siswa pada 

kategori sudah membudaya berjumlah 7 siswa 

dengan persentase 36,84%. Selanjutnya, 

penilaian hasil belajar siswa dalam 

mengelompokkan benda hidup dan tidak hidup 

dengan jumlah  19 siswa persentase yang 

diperoleh  52,63% dengan kategori sangat 

baik. Karna itu, perlu adanya siklus kedua 

untuk memperbaiki nilai yang belum tercapai 

pada siswa.  

2. Siklus 2 

Dalam kegiatan pembelajaran siklus 2, 

kegiatan yang dilakukan adalah perencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. 

Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan oleh 

peneliti, telah diperoleh dua jenis data dari hasil 

pengamatan, yaitu berpikir kritis siswa dan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia 

saat pembelajaran berlangsung.  

 

 



 

a. Berpikir Kritis Siswa 

Tabel 4.19 

Siklus 2 

Data kemampuan berpikir kritis siswa 

Kemampuan F % 

Sangat Baik   7 siswa       36,84% 

Baik  12 siswa       63,15% 

 

Tabel 4.20 

Siklus 2 

Data penilaian sikap siswa 

Kemampuan F % 

Mulai terlihat 5 siswa  26,31% 

Mulai berkembang  6 siswa  31,57% 

Sudah membudaya 8 siswa  42,11% 

 

b. Hasil belajar  

Hasil data untuk mengetahui hasil 

belajar siklus 2 pada materi subtema 1 benda 

hidup dan tidak hidup di sekitarku 

menggunakan instrumen dan rubrik penilaian 

aspek pengetahuan dilaksanakan menggunakan 

tes tulis terhadap sejumlah 19 siswa, dapat 

dilihat pada tabel sebagai berikut. 

Tabel 4.21 

Data pengamatan membedakan kucing dan kursi 

 

Kemampuan F % 

Sangat Baik  14 siswa  73,68% 
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Keterangan : 

Untuk hasil pengamatan yang 

dilakukan peneliti pada kelas 1 berjumlah 19 

siswa pada siklus  2, pada tingkat berpikir 

kritis siswa yang tuntas dalam kategori sangat 

baik yang berjumlah 7 siswa dengan persentase 

36,84%, sedangkan siswa yang tuntas dengan 

kategori baik berjumlah 12 siswa dengan 

persentase 63,15%. 

Pengamatan sikap siswa pada kategori 

sikap mulai terlihat, yaitu berjumlah 5 siswa 

dengan persentase 26,31%, sedangkan siswa 

pada kategori sikap mulai berkembang 

berjumlah 6 siswa dengan persentase 31,57%, 

dan siswa pada kategori sikap sudah 

membudaya berjumlah 8 siswa dengan 

persentase 42,11%. Selanjutnya, hasil belajar 

siswa pada penilaian membedakan kucing dan 

tikus diperoleh persentase 73,68%. Hal ini 

menunjukkan bahwa sudah ada peningkatan 

sikap siswa dalam mengikuti pembelajaran di 

kelas. Namun, ada beberapa hal yang masih 

perlu diperhatikan untuk meningkatkan belajar 

siswa. Untuk itu, perlu adanya siklus ketiga 

untuk memperbaiki kesalahan pada siklus 

sebelumnya.  

3. Siklus 3  

Dalam kegiatan pembelajaran siklus 3 

kegiatan yang dilakukan adalah perencanaan, 



 

pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Berdasarkan 

kegiatan yang telah dilakukan oleh peneliti, telah 

diperoleh dua jenis data dari hasil pengamatan, 

yaitu berpikir kritis siswa dan hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran bahasa Indonesia saat 

pembelajaran berlangsung.  

a. Berpikir Kritis Siswa 
Tabel 4.22 

Siklus 3 

Data kemampuan berpikir kritis siswa 

Kemampuan F % 

Sangat Baik        10 siswa       52,63% 

Baik         9 siswa       47,36% 

 

Tabel 4.23 

Siklus 3 

Data penilaian sikap siswa 

Kemampuan F % 

Mulai berkembang         6 siswa         31,57% 

Sudah membudaya      13 siswa        68,42% 

 

b. Hasil belajar  

Hasil data untuk mengetahui hasil 

belajar siklus 2 pada materi subtema 1 benda 

hidup dan tidak hidup di sekitarku 

menggunakan instrumen dan rubrik penilaian 

aspek pengetahuan dilaksanakan menggunakan 

tes tulis terhadap sejumlah 19 siswa, dapat 

dilihat pada tabel sebagai berikut. 
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Tabel 4.24 

Data penilaian siswa 

Kemampuan             F % 

Sangat baik   18 siswa  94,73% 

 

Keterangan : 

Untuk hasil pengamatan yang 

dilakukan peneliti pada kelas 1 berjumlah 19 

siswa siklus 3, pada tingkat berpikir kritis 

siswa yang tuntas dalam kategori sangat baik 

yang berjumlah 10 siswa dengan persentase 

52,63%, sedangkan siswa yang tuntas dengan 

kategori baik berjumlah 9 siswa dengan 

persentase 47,36 % .  

Pengamatan sikap siswa pada kategori 

mulai berkembang berjumlah 6 siswa dengan 

persentase 31,57%, dan siswa pada kategori 

sikap sudah membudaya berjumlah 13 siswa 

dengan persentase 68,42%. Selanjutnya, hasil 

belajar siswa dengan persentase 94,73% 

dengan kategori sangat baik. Hal ini 

menunjukkan bahwa sudah ada peningkatan 

sikap siswa dalam mengikuti pembelajaran di 

kelas dan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran bahasa Indonesia dengan 

menggunakan model pembelajaran think pair 

share. 

 



 

D. Pembahasan  

1. Berpikir kritis siswa 

Penggunaan model pembelajaran Think 

Pair Share dapat meningkatkan berpikir kritis 

siswa. Hal ini dapat dilihat dari tabel perbandingan 

hasil penelitian pada setiap siklus sebagai berikut. 

    Tabel 4. 25 

Kemampuan 

 

Siklus 1 Siklus II Siklus III 

F % F % F % 

Mulai Terlihat 5 26,31% 5 26,31% - - 

Mulai 

Berkembang 

7 36,84% 6 31,57% 6 31,57% 

Sudah 

Membudaya 

7 36,84% 8 42,11% 13 68,42% 

   

Berdasarkan tabel perbandingan ketiga 

siklus diatas menunjukkan bahwa pada siklus I 

sikap siswa yang tuntas dalam kategori mulai 

terlihat 5 siswa (26,31%), 7 siswa yang tuntas pada 

kategori mulai berkembang (36,84%) dan 7 siswa 

yang tuntas pada kategori sudah membudaya 

(36,84%), kemudian pada siklus II mengalami 

peningkatan 8 siswa yang tuntas kategori sudah 

membudaya (42,11%), dan pada siklus III 

mengalami peningkatan siswa yang tuntas pada 

kategori sudah membudaya 13 siswa (68,42%). 

Pada siklus I, siswa yang tuntas pada 

kategori sudah membudaya (26,31%), sedangkan 

pada siklus II yang tuntas pada kategori sudah 

membudaya (31,57%) dan siklus III siswa yang 
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tuntas pada kategori sudah membudaya (42,11%). 

Berdasarkan jumlah persentase dapat disimpulkan 

bahwa tiap siklus mengalami peningkatan. Jadi, 

dari hasil pengamatan tersebut menunjukkan bahwa 

berpikir kritis siswa dapat meningkat dengan  

penggunaan model pembelajaran think pair share. 

Hal ini diwujudkan dengan respon siswa dengan 

baik merasa senang dan sangat antusias dalam 

mengikuti proses pembelajaran berlangsung. 

2. Hasil belajar 
Tabel 4.26 

Aspek 
Siklus 1 Siklus II Siklus III 

F % F % F % 

Pengetahuan  10 52,63% 14 73,68%  18 94,73%  

  

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 

terjadi pada siklus I dalam penerapan strategi 

pembelajaran think pair share belum maksimal 

karena masih didapati siswa yang nilainya tidak 

tuntas atau belum maksimal karena sebagian siswa 

kurang memperhatikan. Pada siklus I, hasil belajar 

10 siswa tuntas (52,63%), ada siswa dengan nilai 

cukup dikarenakan pada saat proses pembelajaran 

berlangsung, masih terdapat siswa yang ramai 

sendiri sehingga kurang memperhatikan guru 

dalam pembejaran. Hal ini menyebabkan kurang 

maksimalnya hasil belajar siswa dalam tes tulis 

yang diberikan kepada siswa. 

Dalam perbaikan yang terjadi pada siklus II, 

peneliti dapat mengelola dengan baik. Hasil 



 

penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar siswa 

dengan menggunakan model pnembelajaran think 

pair share masih belum memuaskan karena dilihat 

dari hasil tes tulis yang diberikan oleh peneliti. 

Pada siklus II ini dimana persentase hasil belajar 

siswa berjumlah 14 siswa (73,68%). Hal ini 

dikarenakan masih ada beberapa siswa yang belum 

kondusif saat pembelajaran. Sebab, masih perlu 

adanya siklus berikutnya untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa.  

Pada siklus III, peneliti mengelola 

pembelajaran dengan baik, nengondisikan dan 

mengajak siswa utuk berpartisipasi pada saat proses 

pembelajaran. Dapat dilihat bahwa hasil persentase 

pada siklus III berjumlah 18 siswa sebesar 94,73%. 

Dilihat dari persentase tiap siklus mengalami 

peningkatan sebesar 21,05%. Dengan demikian, 

dapat disimpulkan penggunaan model 

pembelajaran think pair share dapat meningkatkan 

berpikir kritis siswa pada mata pelajaran bahasa 

Indonesia.  

Pelaksanaan penggunaan model 

pembelajaran think pair share dapat meningkatkan 

hasil belajar bahasa Indonesia siswa. Terbukti dari 

hasil persentase hasil belajar siswa dari siklus I, 

siklus II, dan siklus III mengalami peningkatan 

sebesar 21,05%. Pada penelitian ini, peneliti 

melakukan tes tulis pada setiap akhir pembelajaran 

untuk mengetahui hasil belajar siswa. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti melalui Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

Penggunaan model pembelajaran think pair 

share pada mata pelajaran bahasa Indonesia sebagai 

upaya meningkatkan berpikir kritis siswa kelas 1 di SDN 

1 Nologaten, Ponorogo dapat dilihat dari tiap siklus 

yang dilakukan peneliti pada saat pembelajaran. Berpikir 

kritis siswa pada setiap siklus mengalami peningkatan. 

Perbandingan ketiga siklus menunjukkan bahwa pada 

siklus I sikap siswa masih ada siswa yang belum tuntas 

maka dilakukan perbaikan pada siklus II. Pada siklus II 

masih ada beberapa siswa yang belum tuntas diperlukan 

perbaikan pada siklus III. Pada siklus III sudah 

dikatakan  tuntas dilihat dari sikap siswa menunjukkan 

kategori sangat baik. Dapat disimpulkan bahwa tiap 

siklus mengalami peningkatan sebesar 21,05%. Jadi, 

dari hasil pengamatan tersebut menunjukkan  bahwa 

berpikir kritis siswa dapat meningkat dengan 

penggunaan model pembelajaran think pair share. Hal 

ini diwujudkan dengan respon siswa dengan baik merasa 

senang dan sangat antusias dalam mengikuti proses 

pembelajaran berlangsung.  
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B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa saran 

yang disampaikan penulis kepada siswa, guru, dan 

sekolah. Adapun saran ditujukan. 

1. Siswa 

Melalui penggunaan model pembelajaran think 

pair share pada mata pelajaran bahasa Indonesia, 

disarankan siswa dapat mengikuti pembelajaran 

dengan antusias, partisipasi siswa dalam 

pembelajaran sangat diperlukan karena akan 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

2. Guru  

Melalui penggunaan model pembelajaran  

think pair share pada mata pelajaran bahasa 

Indonesia, disarankan guru dapat menggunakan 

strategi pembelajaran, salah satunya model 

pembelajaran think pair share agar siswa lebih 

mudah memahami pelajaran agar siswa tidak jenuh/ 

bosan pada saat pelajaran dan hasil belajar yang 

diharapkan guru dapat meningkat dengan baik.  

3. Sekolah  

Untuk meningkatkan berpikir kritis siswa 

dalam pembelajaran bahasa Indonesia, diharapkan 

semua pihak guru dapat menggunakan model 

pembelajaran think pair share untuk memudahkan 

proses pembelajaran dan meningkatkan hasil 

belajar belajar siswa.  
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