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Abstrak

Pembelajaran IPA khususnya Biologi pada tingkatan SMP/MTs masih didominasi oleh guru

pada kegiatan belajar mengajarnya, bukan hanya banyaknya materi tetapi juga pelajaran

biologi yang didominasi  bacaan membuat guru terfokus pada penyampaian materi kepada

peserta didik tanpa melibatkan mereka. Akibatnya siswa pasif, suasana kelas membosankan,

tidak adanya keingintahuan, dan siswa kurang peduli terhadap  materi yang diajarkan sehingga

kemampuan berpikir kritis siswa rendah. Dari latar belakang di atas diperlukan solusi untuk

mengatasi kesenjangan tersebut yakni dengan menerapkan model pembelajaran Think-Pair-

Share. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan berpikir kritis siswa dengan

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share. Metode yang digunakan

adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) model Kemmis & Taggart dengan subyek penelitian

siswa kelas VII-A MTs Tribakti Kunjang. Penelitian dilaksanakan dalam dua siklus,

menggunakan instrumen berupa lembar observasi aktifitas guru, angket respon siswa, dan soal

evaluasi berpikir kritis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi dan tes

berpikir kritis menggunakan Asesmen Berpikir Kritis menurut Finken dan Ennis yang sudah

dimodifikasi (1993 dalam Zubaidah 2015). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapkan

model pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share (TPS) dapat meningkatkan berpikir kritis

siswa dengan perolehan hasil rata-rata nilai berpikir kritis siklus I 11 dan siklus II 19 dari skor

maksimum 25.

Kata kunci—berpikir kritis, Think-Pair-Share, hasil belajar

PENDAHULUAN

Proses pembelajaran atau proses belajar mengajar pada dasarnya adalah interaksi atau

hubungan timbal balik antara guru dan siswa dalam situasi pendidikan. Oleh karena itu, guru

dalam mengajar dituntut kesabaran, keuletan, dan sikap terbuka. Akan tetapi ketika dilakukan

pengamatan proses pembelajaran dikelas dan wawancara kepada guru IPA di MTs Tribakti

Kunjang seringkali guru terlalu asyik menyampaikan seluruh materi sehingga siswa kurang

memberi tanggapan karena mereka hanya bertugas untuk mendengarkan dan hanya sesekali

diberi kesempatan untuk bertanya. Selain itu, guru merasa materi yang akan diberikan dalam

satu tahun pembelajaran terlalu banyak sehingga guru harus mengejar target dan tergesa-gesa

dalam menyelesaikan materinya. Rendahnya hasil belajar siswa disebabkan oleh rendahnya

pemahaman peserta didik terhadap materi yang diajarkan, guru lebih dominan dalam proses

kegiatan belajar mengajar  dengan menerapkan metode ceramah yang tidak meningkatkan

kemampuan berpikir kritis siswa. Guru lebih memilih metode ceramah yang lebih mudah

diterapkan yaitu cukup menjelaskan konsep yang ada dibuku referensi dan dilanjutkan

mengerjakan LKS. Interaksi antara siswa dengan siswa atau siswa dengan guru pun sangat
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sedikit, sehingga siswa cenderung kurang merespon pembelajaran. Berdasarkan permasalahan

tersebut, diperlukan model pembelajaran yang mampu meningkatkan berpikir kritis siswa.

Pembelajaran kooperatif (cooperative learning) adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus

pada penggunaan kelompok kecil siswa untuk bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi

belajar untuk mencapai tujuan belajar. Pembelajaran kooperatif menciptakan interaksi yang

asah,asih,dan asuh sehingga tercipta masyarakat belajar (learning community). Siswa tidak

hanya belajar dari guru, tetapi juga dari sesama siswa[1].

Model pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share (TPS) atau berpikir, berpasangan,

berbagi merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk memengaruhi pola

interaksi siswa. Pada intinya model pembelajaran kooperatif tipe ini menerapkan tahapan

berpikir, berpasangan, dan berbagi[2]. Tahapan awal yang dilakukan dalam model pembelajaran

TPS adalah guru memberikan suatu permasalahan kepada siswa untuk diminta memikirkan

jawaban secara individu, selanjutnya guru meminta siswa berpasangan dengan teman sebangku

untuk mendiskusikan jawaban masing-masing, dan yang terakhir diskusi secara klasikal dengan

mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Kelebihan dari model pembelajaran ini yaitu

siswa diberikan kesempatan bekerja sama, siswa dilatih untuk berpikir menyelesaikan masalah

terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam materi, menghidupkan suasana kelas yang aktif,

menyenangkan, kreatif, efektif dan menyenangkan. Dari implementasi penerapan model

pembelajaran TPS inilah yang nantinya menjadi tujuan pembelajaran yakni meningkatkan

berpikir kritis siswa

Kemampuan berpikir kritis dapat digunakan siswa dalam mencermati berbagai pendapat

orang lain yang sama atau berbeda. Berdasarkan pengetahuan tentang pendapat-pendapat yang

bertentangan itu, seseorang dapat menilai dan memutuskan mana pendapat yang lebih condong

kepada kebenaran ilmiah. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan kemampuan berpikir

kritis dengan jelas, dan menjadi tidak pernah ragu dalam pengambilan keputusan. Secara

etimologi, kata ‟kritis‟ mengandung maknapertimbangan yang didasarkan pada suatu ukuran

baku atau standar‟. Dengan demikian secara etimologi berpikir kritis mengandung makna suatu

kegiatan mental yang dilakukan seseorang untuk dapat memberi pertimbangan dengan

menggunakan ukuran atau standar tertentu[3]. Setiap tahun selalu berkembang aspek-aspek

yang digunakan untuk mengukur berpikir kritis.Berikut adalah kemampuan dasar untuk

mengklarifikasi kemampuan berpikir kritis: 1. Memfokuskan pertanyaan (Fokus dengan

pertanyaan) meliputi Mengidentifikasi atau menyusun pertanyaan, identifikasi atau menyusun

kriteria untuk menentukan jawaban yang sesuai/memungkinkan, menjaga agar pertanyaan

sesuai situasi kondisi di dalam pikiran. 2. Menganalisis argumenmeliputi Mengidentifikasi

kesimpulan, Mengidentifikasi alasan atau premis, Menghubungkan atau mengidentifikasi

asumsi sederhana, Mengidentifikasi dan menghandle/menangani hal yang tidak relevan/ tidak

sesuai, Melihat struktur dari argumen, Membuat rangkuman/summary. 3. Mengklarifikasi

pertanyaan (Pertanyaan dan klarifikasi jawaban dan atau pertanyaan yang menantang) meliputi

Mengapa?, Apakah hal penting/poin utama yang dibahas?, Apakah yang dimaksud dengan...?,

Apakah contoh dari..? , Apakah hal yang tidak dapat dijadikan contoh dari...? (Walaupun hal

tersebut mirip), Bagaimana hal tersebut dapat diaplikasikan dalam kasus atau contoh ini?

(Deskripsikan contoh kasus, yang bisa menjadi contoh atau sebaliknya), Apakah

perbedaannya?, Apakah faktanya/bagaimana faktanya? [4].

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (Classroom Action Research) yang

dilakukan secara kolaboratif dengan menggunakan model Kemmis and Taggart[5]. Tahapan-

tahapan dari model ini adalah perencanaan (plan), pelaksanaan dan pengamatan (act &

observe), dan refleksi (reflect). Dalam penelitian ini dilakukan dua siklus.  Subjek dalam

penelitian ini adalah siswa kelas VII-A MTs Tribakti Kunjang pada tahun ajaran 2015/2016

sebanyak 23 siswa yang terdiri dari 8 siswa putra dan 15 siswa putri. Penelitian ini dilakukan di
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VII-A MTs Tribakti Kunjang pada semester genap bulan  Februari sampai April 2016.

Instrumen yang digunakan adalah perangkat pembelajaran, rubrik penilaian berpikir kritis, soal

evaluasi berpikir kritis, dokumentasi, dan catatan lapangan. Teknik pengumpulan data yang

dilakukan pada penelitian ini adalah metode tes dan dokumentasi. Teknik analisis data yang

digunakan untuk mengetahui skor kemampuan berpikir kritis siswa adalah menggunakan tes

akhir siklus. Soal pada tes kemampuan berpikir kritis terdapat 5 butir soal essay yang  masing-

masing mendapat nilai sesuai rubrik penilaianAsesmen Berpikir Kritis menurut Finken dan

Ennis yang sudah dimodifikasi (1993 dalam Zubaidah 2015). Hasil pekerjaan siswa pada tes

tersebut dianalisis dengan diberi skor sesuai dengan pedoman atau rubrik kemampuan berpikir

kritis yang selanjutnya dirata-rata secara klasikal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pada siklus 1 dan 2 yang diperoleh dari tes

evaluasi akhir siklus berpikir kritis siwa dapat meningkat. Hasil yang diperoleh menunjukkan

bahwa sebagian siswa tuntas dan ada sebagian lain yang belum tuntas. Hal ini bisa dilihat dari

hasil rata-rata  evaluasi siklus 1 adalah 45,74 dan rata-rata Hal ini dikarenakan siswa belum

pernah menerima soal ulangan dengan tingkat berpikir kritis yang tinggi. Biasanya siswa

mendapat soal evaluasi hanya aspek C1 dan C2 saja. Sedangkan pada tahap tingkatan berpikir

kritis siswa menerima soal evaluasi pada tingkatan C3 dan C4. Hal ini bisa dilihat dari hasil

rata-rata post test evaluasi mencapai 78 dan rata-rata

Gambar 1. Grafik rata-rata hasil belajar

Ketuntasan siswa dilihat dari KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yang didapatkan dari

perhitungan KKM KD pada sub bab materi plantae diperoleh hasil yaitu 68 dengan rata-rata

nilai pada siklus I 45,74 dan siklus II 78. Sedangkan pra penelitian KKM mengacu pada sekolah

yakni 70 dengan rata-rata nilai 64,61 pada sub bab ciri-ciri makhluk hidup. dengan adanya

peningkatan hasil belajar tersebut maka tingkat berpikir siswa pun juga meningkat. Dalam soal

evaluasi terdapat lima butir soal yang masing-masing mendapat nilai benar maksimal 5 dan

minimal 0 sesuai rubrik penilaian dari  Finken dan Ennis (1993) yang sudah dimodifikasi dalam

Zubaidah dkk. (2015), apabila siswa menjawab semua dengan benar dan tepat maka mendapat

skor 25.  Pada siklus I perolehan nilai berpikir kritis adalah 11 dari skor ideal yang seharusnya

adalah 25. Pada siklus II perolehan skor berpikir kritis 19 dari skor ideal 25.
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Gambar 2. Grafik rata-rata skor berpikir kritis

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan model belajar kooperatif siswa

mampu mnemukan konsep-konsep dasar suatu materi dengan mandiri dan berdampak pada hasil

evaluasi. Siswa yang biasanya dapat mengerjakan dengan mudah soal yang diberikan guru

sekarang mereka mampu menjawab soal yang tingkatan soal nya sudah mencapai C3 dan C4.

SIMPULAN

Model pembelajaran Think-Pair-Share (TPS) dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis

siswa pada sub bab materi plantae di kelas VII-A MTs Tribakti Kunjang yang ditunjukkan

dengan adanya peningkatan hasil belajar siswa. Pada aspek berpikir kritis meningkat dari rata-

rata  siklus I 11 menjadi 19 pada siklus II.

SARAN

Untuk penelitian selanjutnya hendaknya membuat rentangan kategori berpikir kritis sesuai

rubrik yang sudah dikembangkan.
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