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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan pembelajaran 

kooperatif tipe think-pair-share terhadap kemampuan berpikir kriis siswa pada 

pembelajaran PKn kelas V di SD gugus 1 Sandubaya Tahun Pelajaran 2017/2018. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, Penelitian ini menggunakan desain penelitian 

eksperimen tipe quasi nonequivalent control group design. Dalam melaksanakan 

rancangan penelitian  tersebut, penentuan kelompok eksperimen dengan kelompok 

kontrol ditentukan dengan memerhatikan tingkat kesetaraan. Skor pre dan post-

test kemampuan berpikir kritis siswa pada penelitian ini diuji menggunakan teknik 

analisis kovarian dengan terlebih dahulu dilakukan uji normalitas menggunakan 

uji kolomogrov smirnov dan uji homogenitas menggunakan Uji Levene. Melalui 

uji statistik tersebut diketahui bahwa pada taraf kepercayaan 95%, terdapat 

pengaruh yang positif dan signifikan penerapan pembelajaran kooperatif tipe 

think-pair-share terhadap kemampuan berpikir kriis siswa pada pembelajaran 

PKn kelas V di SD gugus 1 Sandubaya Tahun Pelajaran 2017/2018 dengan effect 

size seesar 0.216. Hasil penelitian tersebut berkesesuain dengan teori-teori relevan 

yang menunjukan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe think-pair-share 

mampu melatih kegiatan-kegiatan belajar yang menunjang perkembbangan 

kemampuan berpikir kritis. 
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A. Pendahuluan 

Ketercapaian tujuan Pkn khususnya pengembangan kemampuan 

berpikir kritis, merupakan hal yang urgen untuk direalisasikan pada masa 

sekarang ini. Siswa harus dipersiapkan untuk menghadapi tantangan 

globalisasi. Substansi dari tantangan dimaksud diantaranya dampak negatif 

perkembangan teknologi informasi, yaitu mudahnya penyebaran informasi-

informasi bohong,  khususnya yang  terkait dengan  isu-isu kewarganegaraan. 

Berkaitan dengan itu, kemampuan berpikir kritis diharapkan menjadi filter 

dalam menerima informasi-informasi tersebut. 

Namun demikian, hasil penelitian  yang diterbitkan pada e-Journal 

PGSD Universitas Pendidikan Ganesha volume 3 No 1 Tahun 2015  

menunjukan bahwa Rata-rata kemampuan berpikir kritis siswa  di Sekolah 

Dasar tergolong rendah sampai dengan sangat rendah. Data tersebut 

mengindikasikan bahwa  pengembangan  kemampuan berpikir kritis siswa 

khususnya di SD belum menjadi perhatian guru. Padahal, jika kita kaitkan 

dengan usia sekolah, maka masa-masa di SD adalah saat yang tepat untuk 

penanaman konsep-konsep yang mendasar khususnya yang berkenaan dengan 

muatan pembelajaran PKn. Dalam  bahasa lain, kemampuan berpikit kritis 

siswa sebagai salah satu tujuan pembelajaran PKn harus dilatih mulai dari 

jenjang pendidikan SD. 

Secara teoritis penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe think-

pair-share efektif untuk mengembangkan  kemampuan berpikir kritis karena 

dapat  memberikan ruang bagi   siswa untuk memikirkan suatu permasalahan 

serta menemukan dan menyajikan fakta aktual untuk mengatasi permasalahan 

tersebut.  

B. Tinjauan Pustaka dan Hipotesis 

Teori-teori yang dibahas pada tinjauan pustaka dalam penelitian ini 

adalah konsep model pembelajaran kooperatif tipe think-pair-share dan 

kemampuan berpikir kritis siswa. 



1. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think-Pair-Share 

Model pembelajaran think pair and share merupakan suatu cara 

yang efektif untuk membuat variasi suasana pola diskusi kelas. Dengan 

asumsi bahwa semua resitasi atau diskusi membutuhkan pengaturan untuk 

mengendalikan kelas secara keseluruhan, dan prosedur yang digunakan 

dalam think pair and share dapat memberi murid lebih banyak waktu 

berfikir, untuk merespon dan saling membantu dengan langkah inti 

sebagai berikut. 

a. Penyampaikan inti materi  

b. Penyampaikan permasalahan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan 

c. Membagi siswa secara berpasangan 

d. Memandu  siswa mendiskusikan permasalahan bersama pasangannya 

e. Memandu  siswa menyampaikan hasil diskusinya di depan Kelas 

2. Kemampuan berpikir kritis 

Berpikir kritis merupakan proses intelektual untuk memperoleh dan 

meyakini informasi melalui pengamatan , komunikasi dan serangkaian 

model pemikiran atau kegiatan yang runtut dengan indikator sebagai 

berikut. 

a. Kemampuan untuk menolak atau menerima informasi berdasarkan 

konsep dan atau fakta  

b. Kemampuan untuk mendeteksi kekeliruan dan memperbaiki 

kekeliruan konsep 

c. Kemampuan untuk mengambil keputusan atau kesimpulan  

d. Kemampuan untuk mencari solusi baru berdasarkan permasalahan 

Berdasarkan uraian teoritis diatas dapat dirumuskan hipotesis 

berikut 

Ha : Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe think-pair-share 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan 

berpikir kritis siswa pada pembelajaran PKn. 



H0 : Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe think-pair-share 

tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan 

berpikir kritis siswa pada pembelajaran PKn. 

 

C. Metode Penelitian 

 

Dalam rangka mencari besar pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen sebagaimana dijelaskan di atas maka penelitian ini 

menggunakan Rancangan Penelitian Quasi Eksperimental Design tipe 

Nonequivalent Control Group Design dengan langkah kegiatan sebagai 

berikut. 

Tabel: 1 Rancangan Penelitian 

Kelompok Pre-test Perlakuan Post-test 

Eksperimen O1 X O2 

Kontrol O3  O4 

Pada penelitian ini, kegiatan pre-test dilakukan dengan cara mengukur  

kemampuan berpikir kritis siswa pada kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol sebagai data awal. Selanjutnya pada tahap perlakuan, peneliti bersama 

guru kelas kelompok eksperimen mengembangkan dan melaksanakan rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) berdasarkan model pembelajaran kooperatif 

tipe think-pair-share. Proses perlakuan ini dilaksanakan selama tiga kali 

pertemuan. Sementara pada kelompok kontrol , pembelajaran dilaksanakan 

menggunakan model pembelajaran konvensional yang biasa diterapkan oleh 

guru kelasnya. Setelah tahap perlakuan dilaksanakan maka selanjutnya  

dilakukan proses pengukuran kemampuan berpikir kritis  siswa pada 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol sebagai data post test.. 

 

  



D. Hasil Dan Pembahasan 

1. Hasil 

Data hasil pre dan post-test dapat dideskripsikan secara berurutan sebagai 

berikut. 

Tabel: 2 Distribusi Frekuensi Nilai Test Awal (Pre-test) 

  Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol 

No 
Interval 

Nilai 

Frekuensi 

Kelompok 

Eksperimen  

Frekuensi 

kelompok 

Kontrol  

Persentase 

Kelas 

Eksperimen  

Persentase 

Kelas 

Kontrol 

1 79-87 1 1 2.5% 2.6% 

2 70-78 6 2 15% 5.1% 

3 61-69 6 6 15% 15.4% 

4 52-60 8 8 20% 20.5% 

5 43-51 5 8 12.5% 20.5% 

6 34-42 6 8 15% 20.5% 

7 25-33 8 6 20% 15.4% 

Jumlah  40 39 100% 100% 

Rata-rata  53,74 51.91 - - 

Berdasarkan tebel tersebut dapat disimpulkan bahwa skor rata-rata kemampuan 

berpikir kritis siswa antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol  memiliki 

range yang tidak terlalu jauh dengan selisih hanya sebesar 1,83. Dengan demikian 

maka dapat diasumsikan bahwa keadaan awal  kedua kelompok tersebut relatif setara. 

Selain pada aspek skor rata-rata, distribusi data juga menunjukan sebaran yang hampir 

sama dengan modus antara skor 52-60. 

Tabel: 3 Distribusi Frekuensi Nilai Test Akhir (Post-test) Kelompok 

Eksperimen dan Kelompok Kontrol 

No 
Interval 

Nilai 

Frekuensi 

Kelas 

Eksperimen 

Frekuensi 

Kelas 

Kontrol 

Persentase 

Kelas 

Eksperimen 

Persentase 

Kelas 

Kontrol 

1 87-95 3 0 7.5% 0.0% 

2 78-86 6 3 15% 7.7% 

3 69-76 7 3 17.5% 7.7% 

4 60-68 4 5 10% 12.8% 

5 51-59 5 7 12.5% 17.9% 

6 42-50 8 7 20% 17.9% 

7 33-41 7 14 17.5% 35.9% 

Jumlah  40 39 100% 100% 

Rata-rata  63.12 54.19 - - 

Berdasarkan tebel tersebut dapat disimpulkan bahwa skor rata-rata kemampuan 

berpikir kritis siswa antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol pada post-



test menunjukan range yang relatif jauh bila dibandingkan dengan hasil pre-test 

sebelumnya dengan selisih sebesar  8.93. Selain pada aspek skor rata-rata, distribusi 

data juga menunjukan sebaran yang tidak lagi sama dengan modus untuk kelompok 

kontrol berkisar antara skor 33-41 sementara modus untuk kelompok eksperimen 

berkisar antara skor 69-76. 

Kedua data tersebut kemudian dimasukan kedalam rumus analisis kovarian untuk 

menguji hipotesis nihil dengan telebih dahulu diuji normalitas dan homogenitasnya 

Tabel 4 Hasil Uji Normalitas Menggunakan Uji Kolomogrov Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 pre_test post_test 

N 79 79 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 52.7333 58.6075 

Std. Deviation 14.53446 16.89652 

Most Extreme Differences 

Absolute .131 .150 

Positive .131 .150 

Negative -.122 -.113 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.166 1.337 

Asymp. Sig. (2-tailed) .132 .056 

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan  bahwa tes awal (pre-test) dengan 

sign. 0,123 dan hasil tes akhir (post-test) dengan sign. 0,056. berdistribusi norma  

karena memiliki sign  > 0,05. 

Tabel: 5 Hasil Uji Homogenitas Menggunakan Uji Levene (Levene’s Test) 

 
Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

pre_test 2.431 1 77 .123 

post_test 2.036 1 77 .158 

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa data pre-test dengan 

signifikasi 0.123 dan data post-test dengan signifikasi 0.158 memiliki varians data 

yang homogen karena memiliki sig >0.05. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel: 4.6 Hasil Analisis Uji Hipotesis dengan Menggunakan Analisis Kovarian 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   post_test   

Source Type III Sum 

of Squares 

df Mean Square F Sig. Partial Eta 

Squared 

Corrected Model 18702.260
a
 2 9351.130 199.286 .000 .840 

Intercept 125.844 1 125.844 2.682 .106 .034 

pre_test 17048.864 1 17048.864 363.336 .000 .827 

Model 981.061 1 981.061 20.908 .000 .216 

Error 3566.159 76 46.923    

Total 293620.412 79     

Corrected Total 22268.419 78     

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Fhitung sebesar 20,908  

lebih besar daripada Ftabel dengan N 79 pada taraf signifikansi 5% dengan harga 

3,000 (Fhitung (20,908) > Ftabel(3,960) ). Selain itu signifikansi sebesar  0,000  

kurang dari 0,05 (p = 0,000 < 0,05).  Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis nihil 

pada penelitian ini ditolak dan hipotesis alternatif diterima.  Selanjutnya dari tabel 

tersebut juga dapat diketahui bahwa nilai effect size dengan menggunakan teknik 

Partial Eta Squared adalah sebesar  0.216. Apabila diprosentasikan maka pengaruh 

yang diberikan dari penerapan model pembelajaran kooperatif tipe think-pair-share 

terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada penelitian ini adalah sebesar 21%. 

2. Pembahasan  

Berdasarkan hasil uji hipotesis, diketahui bahwa pada taraf kepercayaan 95% , 

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe think-pair-share berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada pembelajaran PKn 

Kelas V di SD gugus 1 Sandubaya Tahun Pelajaran 2017/2018. Bentuk pengaruh yang 

positif diketahui dari skor rata-Rata terkoreksi kemampuan berpikir kritis  pada  

kelompok eksperimen (62.09)  lebih besar dari  kelompok kontrol (55.03).  Perbedaan 

kemampuan berpikir kritis antara kedua kelompok  tersebut kemudian dikategorikan 

signifikan berdasarkan asumsi statistik karena hasil Fhitung sebesar 20,908  lebih besar 

daripada Ftabel dengan N 79 pada taraf signifikansi 5% dengan harga 3,000 (Fhitung 

(20,908) > Ftabel(3,960) ). Selain itu nilai signifikasinyapun kurang dari 0.05 (< 0.05). 

Sehingga dapat dikatakan bahwa pengaruh yang diberikan oleh variabel X  terhadap  

variabel Y dalam penelitian ini adalah positif dan signifikan.  



Selain mengetahui bentuk dan signifikasi pengaruh yang diberikan oleh variable 

X terhadap  variable y, analisis kovariat sebagaimana disajikan pada bab sebelumnya 

juga mengungkapkan mengenai effect size. Dalam penelitian ini, Effect size  diketahui 

melalui teknik Partial Eta Squared dengan nilai sebesar 0.216.  Angka tersebut apabila 

dikonversi menurut  kategori yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat 

dikatakan bahwa pengaruh yang diberikan oleh penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe think-pair-share  terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada 

pembelajaran PKn Kelas V di SD gugus 1 Sandubaya Tahun Pelajaran 2017/2018 

tergolong kecil.  

Namun demikian, Penentuan besar kecilnya effect size sangat terkait dengan 

bidang penelitian tertentu. Misalnya dalam penelitian penelitian perilaku manusia, kita 

tidak dapat mengharapkan effect size yang besar (misalnya, R kuadrat mendekati 1). 

Hal ini diakibatkan banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manusia 

(Cohen, 1988 dalam field 2009: 64). Dalam konteks penelitian ini , banyak faktor yang 

dapat mempengaruhi kemampuan berpikir kritis siswa sehingga pengaruh sebesar 21% 

tentunya dapat dipercaya  mengingat dalam analisis data juga mempertimbangkan 

kemampuan awal (pre-test) sebagai kovariat. 

Adanya pengaruh yang positif dan signifikan penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe think-pair-share  terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada 

pembelajaran PKn Kelas V di SD gugus 1 Sandubaya Tahun Pelajaran 2017/2018 

membuktikan beberapa teori terkait yang dikemukakan sebelumnya. Kemampuan 

berpikir kritis sebagaimana diungkapkan Suryosubroto (2009: 193) merupakan proses 

mental untuk menganalisis informasi yang diperoleh. Informasi tersebut didapatkan 

melalui pengamatan, pengalaman, komunikasi, atau membaca. Dalam pengertian 

tersebut maka inti dari berpikir kritis adalah kemampuan dalam menganalisis 

informasi. kemampuan tersebut didapatkan melalui serangkaian kegiatan seperti 

pengamatan, pengalaman, komunikasi dan membaca. Kegiatan-kegiatan tersebutlah 

yang kemudian dapat dilatih melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

think-pair-share di dalam pembelajaran PKn. Think Pair Share memiliki prosedur yang 

ditetapkan secara eksplisit untuk memberi waktu lebih banyak kepada siswa untuk 

berpikir, menjawab, dan saling membantu satu sama lain (Abdul Majid, 2013: 191). 

Pada penerapannya, model pembelajaran ini dapat melatih siswa untuk 

memikirkan suatu permasalahan yang dikemas dalam iklim pembelajaran yang 

kontekstual karena memanfaatkan pengalaman siswa sebagai sumber belajar. Slain itu, 



dengan adanya tahap “berpasangan” dan “berbagi”  pada model pembelajaran ini akan 

melatih siswa untuk mengumpulkan informasi melalui membaca dan mengamati  

kemudian mereka dilatih untuk mengkomunikasikan pemikirannya secara 

berpasangan. Hal inilah yang kemudian akan mengurangi kemungkinan adanya 

anggota yang tidak aktif jika dikelompokan tidak secara berpasangan. Pandangan 

tersebut sebagaimana ditekankan oleh Isjoni, (2010: 78) bahwa  model ini 

menghendaki adanya optimalisasi partisipasi siswa, yaitu memberi kesempatan lebih 

banyak kepada siswa untuk dikenali dan menunjukkan partisipasi mereka kepada 

orang lain.  Optimalisasi peran inilah yang kemudian dapat berkontribusi besar 

terhadap perkembangan kemampuan berpikir kritis siswa utamanya pada pembelajaran 

PKn. Hal tersebut sebagaimana dibuktikan pada penelitian ini yang berkesesuaian 

dengan penelitian sebelumnya yakni Kemampuan Berpikir Kritis Siswa dapat 

ditingkatkan Melalui Model Cooperative Tipe Think Pair Share pada  Pembelajaran 

PKn Siswa Kelas V (Nurul Ma’rifah, 2014) 

E. Simpulan dan Saran 

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe think-pair-share berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada pembelajaran PKn Kelas V 

di SD gugus 1 Sandubaya Tahun Pelajaran 2017/2018.  Pengaruh yang diberikan tersebut 

menurut  Cohen's Standard  berkategori kecil dengan Percent of  Nonoverlap sebesar 14.7 

%. Meskipun pengaruh yang diberikan berkategori kecil, hal tersebut dapat dipahami 

karena  penelitian yang dilakukan ini menyangkut perilaku manusia sehingga sulit untuk 

mengharapkan effect size yang besar. Berdasarkan simpulan tersebut, dapat dirumuskan 

beberapa saran yang dapat dijadikan acuan bagi guru maupun penelitian sebelumnya. (1) 

Guru hendaknya memahami model pembelajaran kooperatif tipe think-pair-share sebagai 

alternatif utama untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa pada 

pembelajaran PKn di SD guna mencapai tujuan dari mata pelajaran tersebut. (2) 

Penelitian selanjutnya diharapkan untuk memperluas lingkup penelitian yang telah 

dilaksanakan ini sehingga adanya variasi dan kebaruan data. 
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