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ABSTRAK 
 Jenis penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, dengan jenis penelitian 

Quasi Eksperimen dengan non-equivalent control group design. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh model pembelajaran the powe of wo  

(TPOT) Berbantuan peta konsep terhadap kemampuan siswa berpikir kritis pada 

mata pelajaran PPKn di MTsN 2  Mataram pada tahun ajaran 2018/2019. Sampel 

dalam penelitian ini sebanyak 60 orang, yang terdiri dari 30 orang kelas eksperimen 

dan 30 orang kelas kontrol. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan instrumen tes sebanyak 26 butir soal  yang telah memenuhi validitas, 

reliabilitas, daya beda, dan tingkat kesukaran. Berdasarkan hasil perhitungan 

pengujian hipotesis dengan Uji-t dengan nilai t hitung 4,949 dan t tabel= 1,098 

Dengan dk=58 pada taraf signifikan 5%  sehingga nilai t hitung 4,949 > 1,098 maka 

hipotesis penelitian yang diajukan diterima yaitu ada pengaruh model pembelajaran 

the powe of wo  (TPOT) Berbantuan peta konsep terhadap kemampuan siswa 

berpikir kritis pada mata pelajaran PPKn di MTsN 2  Mataram. 

 

 

Kata kunci : TPOT, Kemampuan siswa berpikir kritis, PPKn 
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THE INFLUENCE OF THE POWER OF TWO (TPOT) LEARNING MODEL 

WITH CONCEPT MAP ON STUDENTS 'ABILITY TO CRITICAL THINKING 

ON PPKN SUBJECT GRADE VIII IN MTsN 2 MATARAM 

OLEH  

MITA RESTU ARISANGGI 

E1B114031 

ABSTRACT 

This type of research is a quantitative approach, with the type of Quasi 

Experiment research with non-equivalent control group design. The purpose of 

this study was to determine whether or not the influence of the power of two 

learning model (TPOT) assisted concept map of students' ability to think critically 

on PPKn subject at MTsN 2 Mataram in the academic year 2018/2019. The 

samples in this study were 60 people, consisting of 30 experimental classes and 30 

control classes. The instrument of data collection in this study used was a test 

instrument as many as 26 items that had fulfilled the validity, reliability, power 

difference, and level of difficulty. Based on the results of the calculation of 

hypothesis testing with t-test with t count of 4.949 and t table = 1.098 with dk = 

58 at a significant level of 5% so the value of t count is 4.949> 1.098, the 

proposed hypothesis is accepted, namely the influence of the power of two 

learning model (TPOT) assisted concept map of students' ability to think critically 

on PPKn subjects at MTsN 2 Mataram. 

 

Keywords: TPOT, Ability of Students to Think Critically, PPKn 
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A. PENDAHULUAN 

 PPKn merupakan mata 

pelajaran yang memfokuskan pada 

pembentukan warga negara yang 

mampu melaksanakan hak-hak dan 

kewajiban untuk menjadi warga 

negara yang demokratis, bertanggung 

jawab, cerdas, terampil dan 

berkarakter yang diamanatkan oleh 

Pancasila dan UUD 1945. (Hariyanto. 

2011). Sejalan dengan tersebut dalam 

Depdiknas (2006: 49) menyatakan 

bahwa Tujuan dari pada pembelajaran 

PPKn antara lain:  Agar tercipta 

peserta didik yang berkemampuan (1) 

berpikir secara kritis, rasional, dan 

kreatif dalam menanggapi isu 

kewarganegaraan; (2) berpartisipasi 

secara aktif dan bertanggung jawab 

serta bertindak secara cerdas dalam 

kegiatan bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara, serta anti korupsi; (3) 

berkembang secara positif dan 

demokratis untuk membentuk diri 

berdasarkan karakter-karakter 

masyrakat indonesia agar dapat hidup 

bersama dengan bangsa-bangsa 

lainnya; (4)  dan berinteraksi dengan 

bangsa-bangsa lain dalam percaturan 

dunia secara langsung dengan 

memanfaatkan teknologi informasi 

dan komunikasi. 

 Tujuan pembelajaran 

PPKn di atas diharapkan peserta didik 

mampu mengembangkan potensi 

yang ada dalam dirinya baik itu 

menjadi warga negara yang baik, 

berpartisipasi secara akif, 

bertanggung jawab serta bertindak 

secara cerdas dalam kegiatan 

bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara. Sehingga dalam 

pembelajaran PPKn peserta didik 

diharapkan dapat berperan aktif 

dalam proses pembelajaran seperti 

halnya tuntutan kurikulum 2013 yang 

memusatkan pembelajaran pada siswa 

dan guru sebagai pasilitator dalam 

proses belajar mengajar (Direktorat 

Pembinaan SMA-Ditjen Pendidikan 

Menengah, 2014:5). 
 Pembelajaran yang 

demikian dilaksanakan dengan 

harapan agar peserta didik mampu 

berpikir tingkat tinggi sehingga 

mempengaruhi hasil belajar peserta 

didik. Berpikir tingkat tinggi yang 

dimaksud adalah berpikir kritis. 

Menurut Susilawati, 2012: “berpikir 

kritis adalah sebuah proses sistematis 

yang memungkinkan siswa untuk 

merumuskan dan mengevaluasi 

keyakinan dan pendapat mereka 

sendiri. Menurut arifin (2013:23)  

“berpikir kritis adalah kemampuan 

memberikan rasionalisasi terhadap 

sesuatu dan maupun memberikan 

penilaian terhadap sesuatu tersebut. 

Siswa tidak akan mempunyai 

kemampuan berpikir tingkat tinggi 

jika tidak diberikan kesempatan untuk 

mengembangkannya dan tidak 

diarahkan untuk itu”. 

Kondisi pendidikan dalam 

proses pembelajaran siswa cenderung 

malas menganalisis suatu 

permasalahan yang dikemas dengan 

materi ajar sehingga kemampuan 

siswa dalam menjelaskan materi yang 

dipelajari, merumuskan masalah, 

memberikan argumentasi, melakukan 

evaluasi dan mengambil keputusan 

dapat dikatakan masih kurang 

maksimal dan komunikas antara guru 

dan siswa tidak terjalin dengan baik. 

Kenyataannya dari hasil 

observasi awal dilapangan pada 

tanggal 15 maret 2018  di MTsN 2 

Mataram dalam proses pembelajaran 

PPKn. Guru masih menggunakan 

metode konvensional, pemberian 

tugas yang terkesan monoton bagi 
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siswa, pembelajaran kurang 

melibatkan siswa atau pembelajaran 

masih berpusat pada guru sedangkan 

siswa hanya duduk diam 

mendengarkan penjelasan dari guru. 

Serta guru lebih mengutamakan 

pencapaian materi ajar tanpa 

memperhatikan tingkat pemahaman 

siswa mengenai materi yang 

diajarkan. Hal inilah yang menjadikan 

siswa tidak mau berpikir dan 

pembelajaran cepat membosankan, 

metode ini menimbulkan beberapa 

permasalahan yang dihadapi siswa 

dalam pembelajaran diantaranya: 

kemampuan siswa berrpikir kritis 

rendah, keakitfan siswa dalam 

mengikuti proses pembelajaran 

kurang, kemampuan siswa 

bekerjasama dengan teman sekelas 

juga kurang. Permasalahan rendahnya 

kemampuan siswa berpikir kritis 

terlihat dari hasil observasi yang 

peneliti lakukan bersama dengan guru 

matapelajaran PPKn di MTsN 2 

Mataram 

Merujuk dari pemaparan di 

atas, jika kita lihat kondisi 

pembelajaran tidak terkecuali pada 

PPKn saat ini bisa dikatakan belum 

sesuai dengan tuntutan kurikulum 
2013 dan tujuan dari PPKn. Kondisi 

pembelajaran yang demikian tidak 

begitu saja timbul tanpa adanya faktor 

yang mempengaruhinya, salah 

satunya adalah pemilihan model 

pembelajaran yang digunakan guru 

dalam proses pembelajaran, guru 

cenderung menggunakan metode 

ceramah, metode ini sering digunakan 

karena alasan mengejar materi,   

waktu,   sarana   dan   prasarana   

yang   tidak   mendukung.   

Kebanyakan pembelajaran yang 

dilaksanakan berpusat pada guru, 

guru mendominasi kelas dan peserta 

didik hanya diam mendengarkan dan 

mencatat serta tidak ada komunikasi 

antara guru dengan siswa dan siswa 

dengan siswa. 
Kondisi pembelajaran yang 

demikian jika tetap dibiarkan dapat 

membuat kemampuan peserta didik 

kurang maksimal dalam berpikir 

secara terbuka dan kritis dalam 

menyikapi suatu permasalahan yang 

ada di masyarakat, karena ruang 

gerak peserta didik untuk 

mengeluarkan pendapat, gagasan, dan 

berperan aktif dalam pembelajaran 

terbatas. Pembelajaran yang demikian 

juga bisa menurunkan minat dan 

motifasi belajar peserta didik yang 

akan berpengaruh terhadap hasil 

belajar peserta didik Menurut 

Setyorini dkk (2011:52) bahwa: 
“pembelajaran yang  kurang  

melibatkan  siswa  secara  aktif  

menyebabkan kurang seimbangnya 

kemampuan kognitif, afektif dan 

psikomotorik siswa. Sebagian besar 

dari siswa juga tidak mampu 

menghubungkan antara apa yang 

dipelajari dengan bagaimana 

pengetahuan tersebut akan 

dimanfaatkan atau dipergunakan.” 

Mencermati dari kondisi 

pendidikan yang telah dipaparkan dan 

ditinjau dari tujuan yang hendak 

dicapai oleh pendidikan pancasila dan 

kewarganegaraan di atas, dengan 

mengembangkannya suatu media dan 

model pembelajaran yang tepat yang 

memberikan kesempata pada siswa, 

untuk mengembangkan cara berpikir 

mereka. (M, Siberman: 2006;151) 

menyatakan bahwa “model  

pembelajaran TPOT ini adalah 

termasuk bagian dari active learning 

yang merupakan salah satu cara 

terbaik untuk meningkatkan belajar 

lebih aktif dengan pemberian tugas 
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belajar yang diberikan dalam 

kelompok kecil siswa. Dukungan 

siswa dan keragaman pendapat, 

pengetahuan serta ketrampilan 

mereka akan membantu menjadikan 

belajar sebagai bagian berharga dari 

iklim kelas. Selain penggunaan model 

disini juga menggunakan media 

pembelajaran yaitu peta konsep 

memungkinkan terjadi komunikasi 

dua arah antara guru dan peserta didik 

dalam proses belajar mengajar.  

  Menurut (Chintya dkk: 

2015) peta konsep merupakan suatu 

bagan skematik untuk 

menggambarkan suatu pengertian 

konseptual seseorang dalam suatu 

rangkaian pernyataan. Media peta 

konsep bertujuan untuk membangun 

pengetahuan siswa dalam belajar 

secara sistematis, yaitu dengan tehnik 

untuk meningkatkan pengetahuan 

siswa dalam penguasaan konsep 

belajar dan pemecahan masalah. 

 Bukti empiris 

berdasarkan hasil penelitian terdahulu 

yaitu hasil kajian dari Sri Mulyati dkk  

(2016) menunjukan bahwa terdapat 

pengaruh model pembelajaran The 

power of wo terhadap kemampuan 

berpikir kritis  pada mata pelajaran 

PPKn. Hasil kajian lain I Pt. Aryawan 

Eka Putra dkk (2014) menunjukan 

bahwa terdapat pengaruh strategi 

pembelajaran  The Power Of Two 

(TPOT) berbantuan media belajar 

manipulatif pemecahan masalah pada 

mata pelajaran  matematika hanya 

saja penelitian tersebut diterapkan 

pada mata pelajaran matematika. 

Selain itu hasil kajian dari Zulkarnain 

(2018) ada pengaruh penerapan 

metode pembelajaran peta konsep 

untuk meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis dan kemampuan 

berpikir kreatif pada pembelajaran 

PPKn. Oleh karenanya, kajian ini 

dilakukan bertujuan untuk 

mengetahui ada tidaknya pengaruh 

model pembelajaran The Power Of 

Two (TPOT) terhadap kemampuan 

siswa  berpikir kritis pada mata 

pelajaran PPKn. 

 

B. METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif 

jenis Quasi-Eksperimen dengan   

rancangan   Nonequivalen   Control   

Group. Menurut Sugiyono (2012: 77) 

bentuk Quasi Eksperimen ini 

digunakan untuk mengatasi kesulitan 

menentukan kelompok kontrol dalam 

penelitian, karena bentuk desain 

eksperimen ini merupakan 

pengembagan dari true eksperimental. 

Desain ini mempunyai kelompok 

control tetapi tidak dapat berfungsi 

sepenuhnya mengontrol variabel-

variabel luar yang mempengaruhi 

pelaksanaan eksperimen. 

 Desain yang digunakan  

dalam  penelitian  ini  adalah  

Nonequivalen  Control Group. Dalam 

penelitiaan ini menggunakan dua 

kelas, kelas dibagi dalam treatment 

group dan control group dan 

keduanya sama-sama diberikan pre-

test dan post-test. Dapat dilihat pada 

gambar di bawah  ini: 
Kelompok  Pre 

test 

Perlakuan  Post 

test  

Kelas 

Eksperimen  

O1 TPOT 

Berbantuan 

Peta Konsep  

O2 

Kelas 

Kontrol 

O3 Metode 

Konvensional  

O4 

Gambar 1. Nonequivalen Control Group 
 

 Berdasarkan   Gambar   1,   

maka   kelas   eksperimen   diberikan   

perlakuan menggunakan model The 

Power Of Two (TPOT) Berbantuan 
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peta konsep  dan kelas kontrol 

mendapatkan perlakuan 

menggunakan model pembelajaran 

konvensional. Kedua kelas tersebut 

mendapatkan pre-test dan post-test 

untuk melihat apakah ada perbedaan 

hasil kemampuan berpikir kritis atas 

perlakuan yang telah diberikan. Untuk 

menutupi kelemahan dari rancangan 

diberlakukan penyepadanan kelas. 

Adapun penyepadanan kelas yang 

dilakukan antara lain: guru yang 

mengajar sama, mata pelajaran yang 

dibelajarkan sama, strata kelas 

relative sama, rata-rata nilai tengah 

semester relative sama, dan jumlah 

siswa dalam kelas relative sama. 
Instrumen pengumpulan data 

berpikir kritis menggunakan 

instrument tes. Instrumen tes dibuat 

berdasarkan devinisi oprasional 

yang didapatkan dari kajian teori 

dan sebelumnya telah melalui uji 

instrument, yakni uji validitas, 

reliabilitas, daya beda, dan tingkat 

kesukaran. Hasil pengujian 

menunjukkan bahwa instrumen yang 

digunakan memenuhi kriteria 

instrument yang baik. 
Data-data yang diperoleh 

berdasarkan hasil penelitian, 

kemudian dianalisis dengan metode 

yang dikembangkan berdasarkan 

kajian penelitian kuantitatif. Untuk 

menganalisis  data  digunakan  uji  

T  dua  sampel,  terlebih  dahulu  

dilakukan  uji persyaratan yang 

mencakup uji homogenitas data 

dan uji normalitas data. Setelah 

data homogen dan normal, kemudian 

dilakukan uji hipotesis menggunakan 

uji T. 
C. HASIL DAN PEMBAHASAN  

 Deskripsi hasil ini mencakup 

hasil uji pre test, uji post test, uji  

persyaratan analisis dan uji hipotesis. 

Data hasil Pre test  

Pre test dilaksanaka untuk 

mengetahui kemampuan awal siswa 

sebelum di berikan perlakuan atau 

materi pembelajaran. Materi pre test 

diambil dari seluruh materi yang akan 

disampaikan dalam proses 

pembelajaran yaitu menganalisis 

kedudukan dan fungsi  Pancasila . Pre 

test digunakan unuk mengetahui 

sejauh mana keseimbangan antara 

kelas yang akan digunakan peneliti. 

Hasil uji pre test dapat dilihat pada 

tabel berikut : 
Tabel 1. Data hasil uji pre test 
Kelas  

 

Jum

lah 

sisw

a 

(N) 

Nilai 

Terti

nggi 

Nilai 

Teren

dah  

Total 

Nilai 

Ni

lai 

V

ar

ia

ns 

Nil

ai 

Rat

a-

Rat

a 

EKSPER

IMEN 

30 74 31 1606 77 53,

53 

KONTR

OL  

30 74 31 2830 94

,3

3 

59 

Sumber: pengolahan data primer 

   

Nilai pre test yang diikuti oleh 

30 siswa pada kelas VIII D sebagai 

kelas kontrol diperoleh nilai total 

2830 dengan rata-rata 59. Nilai 

tertinggi pada kelas kontrol diperoleh 

74 dan nilai terendah 31 dengan 

varians 94,33. Sedangkan nilai total 

pada kelas eksperimen yang diikuti 30 

siswa pada kelas VIII C sebagai kelas 

eksperimen, diperoleh nilai 2304 

dengan nilai rata-rata 54. Nilai 

tertinggi pada kelas eksperimen 

adalah 74 dan nilai terendah 31 

dengan varians 77. 

 

Data Hasil Post Test 

Post test merupakan tes yang 

diberikan untuk mengetahui 

kemempuan siswa berpikir kritis 

setelah diberikan perlakuan. Post test 

digunakan untuk melihat perbedaan 

hasil kemampuan siswa berpikir kritis 
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pada kelas eksperimen setelah 

diberikan perlakuan dengan model 

pembelajaran TPOT berbantuan peta 

konsep sedangkan kelas kontrol 

dengan model pembelajaran 

konvesional. Hasil uji post test dapat 

dilihat pada tabel berikut : 
 

Tabel 2. Data hasil uji post test 
Kelas  

 

Ju

ml

ah 

sis

wa 

(N) 

Nila

i 

Tert

ingg

i 

Nila

i 

Tere

nda

h  

T

ot

al 

Ni

lai 

Nil

ai 

Var

ian

s 

Ni

lai 

Ra

ta-

Ra

ta 

EKSPE

RIME

N 

30 96 58 22

35 

84,

74 

74

,4

9 

KONT

ROL  

30 92 42 19

88 

157

,14 

66

,2

6 

Sumber: pengolahan data primer 

Berdasarkan hasil post test 

yang telah dilakukan selama 

penelitian didapatkan data dengan 

rata-rata nilai pada kelas eksperimen 

sebesar 74,49 dan kelas Kontrol 

sebesar 66,26. 

Uji Persayaratan Analisis 
Uji persyaratan analisis terdiri 

dari uji normalitas dan uji 

homogenitas. Uji uji normalitas 

dilakukan bertujuan   untuk   

mengetahui   data   berdistribusi   

normal   atau   tidak   dengan 

menggunakan rumus Chi Kuadrat. 

Sedangkan homogenitas digunakan 

untuk menyamakan atau 

menghomogenkan kemampuan awal 

kedua kelompok sampel 

menggunakan uji-F. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah suatu 

prosedur yang digunakan untuk 

mengetahui apakah data berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal 

atau tidak. Uji normalitas ini 

dilakukan untuk mengetahui apakah 

data dari kedua kelompok sampel 

yang diteliti berasal dari data yang 

normal atau tidak. Pengujian 

dilakukan berdasarkan data yang 

berasal dari hasil post test yang 

dilakukan kepada siswa kelas VIII C 

dan VIII D di MTsN 2 Mataram. 

Pengujian normalitas data 

pada penelitian ini menggunakan 

rumus Chi Kuadrat dengan ketentuan 

bahwa data berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal jika 

          <          dengan taraf 

signifikan 5%. . Hasil uji normalitas 

dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel 3. Hasil uji normalitas 

Kelas  D

K  
            
 

        
 

Kesimp

ulan  
 

EKSPERI

MEN  

5 6,026 

 

11.07

0 

 

Distribu

si data 

normal 

 

KONTRO

L 

5 2,468 

 

11.07

0 

 

Distribu

si data 

normal 

 

 

Dari hasil perhitungan uji 

normalitas pada kelas eksperimen di 

peroleh           sebesar 6,026 

pada tarif signifikan α= 0,05 didapat 

        sebesar = 11,070 karena 

           lebih kecil dari         
(6,026<11,070) maka data 

berdistribusi normal, sedangkan hasil 

perhitungan uji normalitas pada kelas 

kontrol diperoleh           = 2,468 

dan          = 11,070 karena  

           lebih kecil dari         
atau (2,468≤11,070) maka distribusi 

data normal.  

 

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas adalah suatu 

prosedur uji statistik yang 

dimaksudkan untuk memperlihatkan 

bahwa data dari kedua kelompok 

sampel berasal dari populasi yang 



 6 

memiliki variasi yang sama. Jadi, 

dapat dikatakan bahwa uji 

homogenitas berutujuan untuk 

mencari tahu apakah dari beberapa 

kelompok data penelitian memiliki 

varians yang sama atau tidak. 

Pengujian dilakukan berdasarkan data 

yang berasal dari hasil post test yang 

dilakukan kepada siswa kelas VIII C 

dan VIII D di MTsN 2 Mataram. Uji 

homogenitas dalam penelitian 

menggunakan uji Fisher (Uji F). Hasil 

uji normalitas dapat dilihat pada tabel 

berikut : 
Tabel 4. Hasil uji homogenitas 

Varian Taraf 

signifikan 

Fhitung Ftabel Kesimpulan 

Kelas 

Eksperimen  

Kelas 

Kontrol 

84,724 157,14 0,05 1,85 4,20 Kedua 

sampel 
memiliki 

varians yang 

sama atau 

homogeny 

 

Berdasarkan hasil 

perhitungan diperoleh nilai varians 

kelas eksperimen sebesar 84,724 dan 

kelas Kontrol sebesar 157,14 

sehingga di peroleh nilai F hitung 

sebesar 1,85 dengan taraf signifikan 

α= 0,05 sebesar 4,20  dengan kriteria 

pengujian yang menyatakan jika 

Fhitung <  Ftabel, maka varian penelitian 

dikatakan homogen. 

 

c. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis adalah metode 

pengambilan keputusan yang 

didasarkan dari analisis data. Uji 

hipotesis digunakan untuk menjawab 

pertayaan yang mengasumsikan 

hipotesis nol adalah (Ho) benar. Uji T 

dengan ketentuan jika t hitung lebih 

besar dari t tabel maka dari itu Ha 

diterima dan Ho ditolak. 

Hasil analisis uji 

hipotesis data terhadap 

kemampuan berpikir kritis 

siswa pada pelajaran PPKn 

dapat dilihat pada tabel 

berikut: 
Tabel 5. Hasil uji hipoesis 
Kelas  

 

Juml

ah 
sisw

a (N) 

X Varia

ns  
thitu

ng 
 

ttabe

l 
 

EKSPERI
MEN 

30 74,
49 

 

84,72 
 

4,9
49 

 

1,0
89 

KONTROL  30 66,

26 

 

157,1

4 

 

Berdasarkan Tabel 5. uji t di 

atas diperoleh thitung  pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol sebesar 

4,949 dan  pada taraf signifikan 5% 

dengan dk = n1+n2-2= 58 sebesar 

1,098 Artinya hipotesis yang 

diajukan pada penelitian ini di 

terima, yaitu ada pengaruh model 

pembelajaran  the power of two 

(TPOT) Berbantuan peta konsep 

terhadap kemampuan siswa berpikir 

kritis pada mata pelajaran PPKn kelas 

VIII di MTsN 2 Mataram 

Berdasarkan keterangan di 

atas, menunjukan bahwa kemampuan 

siswa berpikir kritis siswa dapat di 

pengaruh oleh model pembelajaran 

yang digunakan oleh guru ketika 

mengajar di kelas, hal ini sesuai 

dengan pendapat yang diungkapkan 

oleh (Trianto, 2012: 22) bahwa salah 

satu yang mempengaruhi kemampuan 

siswa berpikir kritis adalah factor 

pendekatan belajar ( approach to 

learning) yang didalamnya terdapat 

model pembelajaran adalah bagian 

penting dalam proses pembelajaran 

yang merupakan langkah-langkah 

praktis bagi guru dalam pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran untuk 

mencapai tujuan yang diaharapkan  
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Salah satu model 

pembelajaran yang bisa digunakan 

untuk meningkatkan kemampuan 

siswa berpikir kritis adalah model 

pembelajaran TPOT, karena model 

TPOT adalah model pembelajaran 

active learning yang menekankan 

kekuatan berdua lebih baik dari pada 

sendiri, serta membangun siswa untuk 

berpikir dalam menyelesaikan suatu 

permasalahan atau pertayaan yang 

telah dihadapkannya dengan kekuatan 

kelompok atau dua kepala lebih baik 

di bandingkan satu kepala. Pernyataan 

tersebut tersebut sesuai dengan 

pendapat dikemukakan (M, Siberman: 

2006 ;151) menyatakan bahwa 

“model  pembelajaran TPOT ini 

adalah termasuk bagian dari active 

learning yang merupakan salah satu 

cara terbaik untuk meningkatkan 

belajar lebih aktif dengan pemberian 

tugas belajar yang diberikan dalam 

kelompok kecil siswa. Dukungan 

siswa dan keragaman pendapat, 

pengetahuan serta ketrampilan 

mereka akan membantu menjadikan 

belajar sebagai bagian berharga dari 

iklim kelas, namun demikian belajar 

bersama tidaklah selalu efektif. Boleh 

jadi terdapat partisipasi yang tidak 

seimbang, komunikasi yang buruk 

dan kebingungan.” 

TPOT diterapkan karena 

model pembelajaran ini mempunyai 

peran penting dalam upaya 

meningkatkan aktivifitas belajar dan 

dapat mendongkrak kemampuan 

siswa berpikir kritis yang masih 

tergolong rendah. Hal tersebut dapat 

dilihat dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan menunjukan bahwa 

kemampuan siswa berpikir kritis pada 

kelas eksperimen lebih baik 

dibandingkan kelas kontrol. 

Model pembelajaran TPOT 

merupakan salah satu dari model 

pembelajaran kooperatif yang dapat 

membuat siswa lebih aktif ketika 

proses pembelejaran berlangsung 

karena siswa dituntut untuk 

menyelesaikan suatu permasalahan 

yang sudah dihadapkan, dengan 

menjawab pertayaan secara individu, 

setelah itu dituntut untuk 

mendiskusikan jawaban baru, dengan 

secara berpasang-pasangan karena 

berpikir secara berpasangan lebih 

baik dari berpikir sendiri. Sebagaiman 

yang dikemukakan oleh (Hamruni: 

2012) “model TPOT ini bertujuan 

untuk menunjukkan bahwa belajar 

secara berpasangan akan lebih baik 

hasilnya dibandingkan belajar secara 

sendiri-sendiri”. 

Selain penggunaan model 

pembelajaran yang sesuai, 

penggunaan media dalam proses 

pembelajaran PPKn juga sangat 

penting. (Asnawir, 2002 :15) “Media   

merupakan   salah   satu   alat   atau   

satau   sarana   untuk meningkatkan   

kualitas   dalam   kegiatan   proses   

belajar   mengajar”. Karena 

penggunaan media dapat membantu 

siswa dalam memahami konsep atau 

materi yang sedang dipelajari. Dalam 

penelitian ini, media yang digunakan 

sebagai alat bantu dalam proses 

pembelajaran PPKn adalah Peta 

konsep. Media peta konsep adalah 

media yang dapat membatu siswa dan 

guru dalam meringkas materi-materi 

pelajaran agar dapat mudah 

dipelajarai dan diingat oleh siswa. 

 Menurut Sugiarto, peta 

konsep adalah sebagai alat untuk 

mewakili adanya hubungan yang 

bermakna antara suatu konsep hingga 

membentuk suatu proposisi. 

Proposisi adalah dua atau lebih 
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konsep yang dihubungkan dengan 
garis yang diberi kata penghubung 

sehingga memiliki suatu pengertian. 

Mengacu pada pendapat di 

atas, media peta konsep dapat 

dijadikan sebagai alternatif media 

pembelajaran untuk mempermudah 

guru dalam menyampaikan materi 

pembelajaran serta mengefisiensikan 

waktu pembelajaran di kelas. Oleh 

karena itu, metode ini sangat 

memunginkan siswa bisa membuat 

skema atau bagan berdasarkan 

konsep yang telah didapatkan oleh 

siswa itu sendiri. Sedangkan TPOT 

diharapkan mampu mempengaruhi 

kemampua siswa berpikir kritis. 

Menerapakan model 

pembelajaran TPOT berbantuan peta 

konsep dalam proses pembelajaran 

akan mengakibatkan terjadinya 

komunikasi dua arah antara siswa 

dengan siswa dan antara siswa dan 

guru, mampu untuk meningkat 

kemampuan siswa dalam berpikir 

kritis. Dengan kekuatan Penggunaan 

model pembelajaran TPOT 

berbantuan peta konsep ini,  

1. siswa tidak terlalu tergantung 

kepada guru, akan tetapi 

dapat menambah kepercayaan 

kemampuan berfikir sendiri, 

menemukan informasi dari 

berbagai sumber dan belajar 

dari siswa lain; 

2. mengembangkan kemampuan 

mengungkapkan idea tau 

gagasan dengan kata-kata 

secara verbal dan dengan 

membandingkan ide-ide atau 

gagasan-gagasan orang lain;   

3. membantu anak agar dapat 

bekerja sama dengan orang 

lain, dan menyadari segala 

keterbatasannya serta 

menerima segala 

kekurangganya 

4.  membantu siswa membuat 

informasi yang abstrak 

menjadi konkret dan dapat 

mengingkatkan ingatan akan 

suatu konsep dalam sebuah 

materi pelajaran 

5. membantu siswa untuk lebih 

bertanggung jawab jawab 

dalam melaksanakan 

tugasnya;  

6. meningkatkan motivasi dan 

memberikan rangsangan untuk 

berfikir;   

7. meningkatkan prestasi 

akademik sekaligus 

kemampuan sosial.   

Selain itu, hasil penelitian 

ini menunjukan dukungan yang 

sangat yang sangat kuat terhadap 

penelitian-penelitian terdahulu 

tentang penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe TPOT  

1. Sri Mulyati dkk (2016) 

menunjukan bahwa terdapat 

pengaruh model pembelajaran 

The power of wo terhadap 

hasil belajar kognitif pada 

mata pelajaran PPKn.  

2. I Pt. Aryawan Eka Putra dkk 

(2014) menunjukan bahwa 

terdapat pengaruh strategi 

pembelajaran The Power Of 

Two (TPOT) berbantuan 

media belajar manipulatif 

pemecahan masalah pada 

mata pelajaran matematika 

hanya saja penelitian tersebut 

diterapkan pada mata 

pelajaran matematika. 

3. Zulkarnain (2018) ada 

pengaruh penerapan metode 

pembelajaran peta konsep 

untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis 
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dan kemampuan berpikir 

kreatif pada pembelajaran 

PPKn 

Seperti penelitian-penelitian 

terdahulu, penelitian ini pun 

menunjukan bahwa penerapan model 

pembelajaran TPOT berbantuan peta 

konsep mempengaruhi kemampuan 

siswa berpikir kritis pada siswa kelas 

VIII MTsN 2 Mataram. Sehingga 

penerapan model pembelajaran yang 

bervariasi dan tidak monoton keiika 

pembelajaran berlangsung di kelas 

dapat membuat siswa lebih aktif dan 

berperan serta pada saat proses 

pembelajaran serta memberikan hasil 

yang lebih baik lagi dalam 

kemampuan berpikir kritis. 

Kesimpulan  

Dari hasil pembahasan yang 

telah dipaparkan dibab sebelumnya, 

dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil 

belajar yang dicapai sebelum 

diberikan perlakuan kepada kedua 

kelompok sampel (pre test) lebih 

renda dibandingkan dengan setelah 

diberikan perlakuan (post test). 

Berdasarkan hasil analisi data yang 

diperoleh yakni thitung =  4,949 dan ttabel 

=  1,098 dengan taraf signifikan 5%, 

maka thitung  > ttabel .  Dengan demikian, 

Ha yang diajukan diterima artinya 

bahwa, ada pengaruh model 

pembelajaran TPOT berbantuan peta 

konsep terhadap kemampuan siswa 

berpikir kritis pada mata pelajaran 

PPKn. 
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