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ABSTRAK

PENINGKATAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA DALAM
PEMBELAJARAN IPS DENGAN MENGGUNAKAN STRATEGI

ACTIVE SHARING KNOWLEDGE PADA KELAS VIII B SMP
WIYATA KARYA NATAR TAHUN PELAJARAN

2015/2016

Oleh

Valensy Rachmedita

Penelitian ini adalah penelitian kaji tindak yang bertujuan untuk meningkatkan
kemampuan berpikir kritis siswa dengan menggunakan strategi active sharing
knowledge. Hal ini dilakukan karena rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa.
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pada siklus pertama pencapaian kemampuan
berpikir kritis siswa sebesar 13%. Pada siklus kedua menunjukkan peningkatan
kemampuan berpikir kritis siswa sebesar 54% yang artinya lebih baik dari siklus
sebelumnya. Pada siklus ketiga menunjukkan nilai hasil tes kemampuan berpikir
kritis siswa sebesar 85%. Hal ini berarti setelah  penggunaan strategi active
sharing knowledge terdapat peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa secara
signifikan dari sebelum tindakan sebesar 0% dan setelah dilakukan tindakan pada
siklus ketiga menjadi sebesar 85%.  Simpulan penelitian ini adalah penggunaan
strategi active sharing knowledge dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis
siswa secara optimal pada kelas VIII B SMP Wiyata Karya Natar tahun pelajaran
2015/2016.

Kata Kunci: strategi, active sharing knowledge, berpikir kritis



ABSTRACT

CRITICAL THINKING SKILLS IMPROVEMENT IN STUDENT LEARNING
STRATEGIES USING IPS ACTIVE SHARING KNOWLEDGE IN

CLASS VIII B of SMP WIYATA KARYA NATAR WORKS
OF LESSON 2015/2016

By

Valensy Rachmedita

This research is action research that aims to improve students' critical thinking
skills by using active strategy of sharing knowledge. This is done because of lack
of students' critical thinking skills. Research shows that in the first cycle of the
achievement of students' critical thinking abilities by 13%. In the second cycle
showed an increase in students' critical thinking skills by 54%, which means
better than the previous cycle. In the third cycle indicates the value of the test
results of students' critical thinking skills by 85%. This means that after the use of
active knowledge sharing strategy there is increasing students' critical thinking
skills significantly from prior acts of 0% and after the action in the third cycle be
as high as 85%. The conclusions of this study is the use of active knowledge
sharing strategy can improve students' critical thinking skills optimally in class
VIII B of SMP Wijaya Karya Natar the school year 2015/2016.

Keywords: strategi, active sharing knowledge, critical thinking
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar  Belakang  Masalah 

Kemampuan berpikir kritis telah menjadi hal yang sangat diperhatikan dalam 

perkembangan berpikir siswa. Pada era globalisasi semua informasi dengan sangat 

mudah masuk kedalam diri setiap individu siswa. Mudah masuknya segala 

informasi, membuat siswa harus berpikir secara kritis untuk menyaring informasi-

informasi tersebut.  

 

Namun pada kenyataannya, kemampuan berpikir kritis siswa- siswi Indonesia 

masih terbilang rendah. Hal itu diketahui berdasarkan hasil programne for 

international student assessment (PISA) 2012, skor literasi Indonesia adalah 382 

dengan peringkat 64 dari 65 negara. Soal yang digunakan terdiri atas 6 level  

(level 1 terendah dan level 6 tertinggi). Siswa di Indonesia hanya mampu 

menjawab pada level dan level 2 (Kertayasa, 2014:1).  Hal ini menunjukkan 

bahwa kemampuan siswa dalam menjawab soal yang mengacu pada kemampuan 

berpikir kritis masih sangat rendah. 

 

Permasalahan rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa juga terjadi pada 

kegiatan pembelajaran di SMP Wiyata Karya Natar karena pada kenyataannya di 

kelas pada saat kegiatan pembelajaran sebagian besar siswa cenderung tidak 

memperhatikan penjelasan yang diberikan oleh guru akibatnya siswa tidak dapat  
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menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru hal tersebut menyebabkan 

rendahnya hasil belajar siswa serta kemampuan berpikir kritis siswa juga rendah 

karena siswa kurang mengikuti pembelajaran dengan baik.  

 

Pada akhir pembelajaran siswa juga belum mampu menyimpulkan dari setiap 

materi pelajaran IPS yang telah dipelajari. Pada saat akhir pelajaran guru mencoba 

bertanya tentang kesimpulan apa yang dapat diambil pada setiap materinya , siswa 

tidak dapat menyebutkannya dan siswa hanya bisa mengulang kembali beberapa 

kalimat yang berisi tentang materi baru saja diajarkan, tetapi bukan merupakan 

kesimpulan hanya berupa pengulangan saja. Proses pembelajaran yang demikian 

menunjukkan bahwa ada masalah dalam pembelajaran yang menyebabkan 

rendahnya berpikir kritis siswa walaupun telah banyak strategi –strategi 

pembelajaran yang telah digunakan selama ini namun kurang meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis siswa. Adapun strategi yang telah digunakan dikelas 

VIII B selama ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 1.1 Strategi Yang  Pernah Digunakan Pada Proses Pembelajaran  

NO. Nama Strategi 

Pembelajaran Yang 

Digunakan 

Penerapan Strategi 

 Pembelajaran  

 

1. Strategi Pembelajaran 

Quantum 

Kegiatan pembelajaran belum maksimal 

sesuai dengan apa yang diharapkan karena 

dalam penerapannya memerlukan waktu 

yang banyak sehingga kurang efektif untuk 

digunakan dan kurang meningkatkan 

kemampuan  berpikir kritis siswa. 

2. Strategi Pembelajaran 

Espositori 

Kegiatan pembelajaran belum maksimal 

sesuai dengan apa yang diharapkan karena 

dalam penerapannya lebih banyak dengan 

menggunaka metode ceramah sehingga   

strategi ini sulit mengembangkan sosialisasi 

siswa dan kurang meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis siswa. 
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3. Strategi Pembelajaran 

Berbasis Masalah 

Kegiatan pembelajaran belum maksimal 

karena siswa terkadang kurang percaya diri 

dalam menyelesaikan masalah yang 

diberikan sehingga mereka kurang tertarik 

dalam pembelajaran yang pada akhirnya 

menyebabkan kurang meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis siswa.  

4. Strategi Pembelajaran 

Inquiry 

Kegiatan pembelajaran belum maksimal 

karena guru sulit dalam merencanakan 

pembelajaran dan perlu waktu yang lama 

untuk diimplementasikan sehingga guru 

kurang dalam menggunakan strategi Inquiry. 

Sumber : Data pra penelitian tahun 2016 

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, strategi-strategi pembelajaran di atas kurang mampu 

dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa karena siswa kurang 

diikutsertakan dalam pembelajaran dan siswa kurang aktif didalam proses 

pembelajaran. Selain itu rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa dipengaruhi 

juga oleh peran aktif siswa dalam kegiatan ekstrakulikuler di sekolah karena jika 

siswa aktif dalam kegiatan ekstrakulikuler maka siswa pun akan aktif dalam 

kegiatan pembelajaran di kelas sebab kegiatan ekstrakulikuer mampu 

meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Berdasarkan pra 

survey bahwa siswa kelas VIII B kurang menyukai kegiatan ekstrakulikuler 

karena siswa lebih hanya ingin terfokus pada kegiatan pembelajaran di kelas. Dari 

39 siswa mengikuti beberapa ekstrakulikuler yang berbeda-beda, Ada  siswa yang 

aktif dalam kegiatan ekstrakuliker seperti pramuka sebesar 52%, basket sebesar 

23% dan paskibra sebesar 25%. 

Salah satu upaya yang diharapkan akan mengatasi permasalahan yang ada dengan 

melakukan tindakan pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran 

aktif yaitu strategi pembelajaran Active Sharing Knowledge. Strategi Active 
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Sharing Knowledge adalah berarti saling bertukar pengetahuan. Strategi ini dapat 

digunakan untuk melihat tingkat kemampuan peserta didik, disamping untuk 

membentu kerja tim. Strategi ini dapat dilakukan pada hampir semua mata 

pelajaran. Keberhasilan strategi ini tergantung kerja sama tim dalam tukar 

pengetahuan dengan temannya.  

 

Strategi Pembelajaran Active Sharing Knowledge diberikan kepada siswa dengan 

alasan karena  strategi pembelajaran ini mengajak siswa untuk berpikir, melatih 

kemampuan siswa dalam menggunakan struktur kognitifnya secara penuh dan 

terarah. Siswa tidak bisa untuk tidak aktif karena setiap siswa memiliki tugas dan 

peranan seperti menjawab pertanyaan dan membagi pengetahuan ke kelompok 

lain sehingga siswa menjadi aktif dalam kegiatan pembelajaran selain itu 

diharapkan melalui strategi ini dapat meningkatkan berpikir kritis siswa. 

 

Tujuan berpikir kritis ialah untuk menguji suatu pendapat atau ide, termasuk 

dalam proses ini adalah melakukan pertimbangan atau pemikiran yang didasarkan 

pada pendapat yang diajukan, hal ini berkaitan dengan strategi Active Sharing 

Knowledge karena dalam strategi ini siswa diharapkan dapat menjawab 

pertanyaan yang diberikan, saling bertukar informasi dan juga menjelaskan 

jawabannya dari pertanyaan yang diberikan kepada siswa lainnya, hal itu artinya 

siswa dituntut untuk berpikir kritis dalam proses pembelajaran menggunakan 

strategi Active Sharing Knowledge. 

Mengajar secara efektif sangat bergantung pada pemilihan dan penggunaan 

strategi mengajar yang serasi dengan tujuan mengajarnya. Cara guru mengajar 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan berpikir kritis 

http://www.referensimakalah.com/2012/10/prestasi-belajar-kognitif.html
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siswa. Guru yang  menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada 

sejumlah siswa yang pada umumnya mengikuti secara pasif sehingga kurang 

menumbuhkan semangat siswa terhadap mata pelajaran yang diajarkan khususnya 

mata pelajaran IPS.  

Berdasarkan uraian diatas, guru kurang dalam menggunakan strategi-strategi 

dalam pembelajaran mengakibatkan rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa. 

Untuk melihat kemampuan berpikir kritis siswa dapat dilihat dari hasil prasurvey 

penelitian di SMP Wiyata Karya Natar masih banyak siswa kemampuan berpikir 

kritis rendah, untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis siswa dapat dilihat dari 

pemberian soal yang sesuai dengan indikator berpikir kritis siswa yang langsung 

diberikan kepada siswa sebagai data untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis 

siswa.  Adapun kemampuan berpikir kritis siswa kelas VIII B dapat dilihat pada 

gambar  dibawah ini: 

 Tabel 1.2  Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Kelas VIII B 

No. Indikator Jumlah Siswa Persentase 

1 2 3 4 

1 Menganalisis   

a. Rendah 25 65% 

b. Sedang 9 23% 

c. Tinggi 5 13% 

2 Mensintesis 

a. Rendah 33 84% 

b. Sedang 4 10% 

c. Tinggi 2 5% 

 

3 Mengenal dan Memecahkan Masalah 

a. Rendah 37 95% 

b. Sedang 2 5% 

c. Tinggi 0 0% 
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1 2 3 4 

4 Menyimpulkan 

a. Rendah 37 95% 

b. Sedang 2 5% 

c. Tinggi 0 0% 

5 Mengevaluasi 

a. Rendah 39 100% 

b. Sedang 0 0% 

c. Tinggi 0 0% 

6 Mengambil keputusan 

a. Rendah 39 100% 

b. Sedang 0 0% 

c. tinggi  0 0% 

Sumber: Data  Sebelum Tindakan Tahun 2015 

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, Keseluruhan indikator masih dalam kategori rendah 

karena belum maksimal didalam proses pembelajaran di kelas serta dalam 

kegiatan pembelajaran kurang menggunakan strategi pembelajaran aktif yang 

merangsang kemampuan berpikir kritis siswa, berpikir kritis merupakan hal 

terpentimg yang perlu dimiliki siswa karena guru di kelas bukan hanya mentranfer 

ilmu namun memberikan pengetahuan mengenai pendidikan karakter dan 

kecakapan hidup sehingga pada akhirnya siswa menjadi pribadi yang inovatif dan 

kreatif. 

 

Hal itu sesuai dengan pendapat  menurut Bruner dalam Budiningsih (2012: 41) 

yaitu pembelajaran selama ini di berikan di sekolah lebih banyak menekankan 

perkembangan kemampuan analisis kurang mengembangkan berpikir intuitif 

padahal berpikir intuitif sangat penting bagi mereka yang menggeluti bidang 

matematika, biologi, fisika, dan sebagainya sebab setiap disiplin mempunyai 
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konsep-konsep, prinsip dan prosedur yang harus dipahami sebelum seseorang 

dapat belajar. Pendapat lain dikemukakan oleh Wahyuningtiyas (2013), yaitu 

dalam penelitiannya  bahwa keaktifan siswa didalam proses pembelajaran 

dipengaruhi oleh strategi yang digunakan agar siswa berperan aktif dalam proses 

pembelajaran. 

 

Oleh karena itu untuk mencapai agar siswa mampu berpikir kritis dalam belajar 

diperlukan pembelajaran yang optimal dibutuhkan guru yang kreatif dan inovatif 

yang selalu mempunyai keinginan terus-menerus untuk memperbaiki dan 

meningkatkan mutu proses belajar mengajar di kelas. Salah satu  yang dapat 

dilakukan dengan cara  melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan 

menggunakan strategi pembelajaran aktif yaitu strategi Active Sharing 

Knowledge, diharapkan setelah menggunakan strategi Active Sharing Knowledge 

kemampuan berpikir kritis siswa dapat meningkat.  

Mencermati uraian di atas, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui “ 

Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa dalam Pembelajaran IPS 

Dengan Menggunakan Strategi  Active Sharing Knowledge Pada Kelas VIII B 

SMP  Wiyata Karya Natar Tahun Pelajaran 2015/2016.” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Strategi-strategi pembelajaran yang telah digunakan kurang meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis siswa. 
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2. Kegiatan pembelajaran di kelas berpusat pada guru sehingga kurang adanya 

tantangan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa 

3. Kurang aktifnya siswa pada kegiatan pembelajaran di kelas sehingga 

menyebabkan rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa. 

4. Rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah serta mengingat keterbatasan 

kemampuan penulis, maka penulis membatasi masalah penelitian yang berkenaan 

dengan “Peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran 

IPS dengan  menggunakan strategi  Active Sharing Knowledge pada kelas 

VIII B SMP  wiyata Karya Natar tahun pelajaran 2015/2016”. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, serta pembatasan 

masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimanakah meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam 

pembelajaran IPS pada kelas VIII B dengan menggunakan strategi Active 

Sharing Knowledge  di SMP Wiyata Karya Natar tahun pelajaran 

2015/2016? 
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2. Apakah Strategi Active Sharing Knowledge dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis siswa dalam pembelajaran IPS pada kelas VIII B di SMP 

Wiyata Karya Natar tahun pelajaran 2015/2016? 

 

1.5  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Dengan mengekplorisasi motivasi dapat meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis secara maksimal. 

2. Dengan peningkatan berpikir kritis akan meningkatkan prestasi belajar siswa 

secara optimal. 

 

1.6 Kegunaan Penelitian 

1.6.1 Kegunaan penelitian secara teoritis 

1.6.1.1 Sebagai sarana belajar dengan terjun langsung dilapangan sehingga 

dapat melihat, merasakan, dan menghayati apakah praktik-praktik 

pembelajaran yang dilakukan selama ini sudah efektif dan efesien 

1.6.1.2 Memperkaya ilmu pengetahuan dari variabel-variabel yang di teliti. 

1.6.1.3 Sebagai sumber informasi dan referensi dalam pengembangan 

penelitian tindakan kelas dan menumbuhkan budaya meneliti agar 

terjadi inovasi pembelajaran  peneliti. 
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1.6.2  Kegunaan penelitian secara praktis 

1.6.2.1 Bagi siswa, dapat memberi pengalaman belajar yang lebih variatif 

sehingga diharapkan siswa lebih dapat memahami sehingga 

mengalami peningkatan berpikir kritis siswa. 

1.6.2.2 Bagi guru, dapat memberikan tambahan pengetahuan atau sebagai 

masukan untuk dapat lebih variatif dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran di kelas. 

1.6.2.3 Bagi peneliti hasil penelitian ini dapat menjadi sarana bagi 

pengembangan diri, menambah pengalaman dan pengetahuan 

peneliti terkait dengan penelitian menggunakan strateti 

pembelajaran. 

 

1.7   Ruang lingkup Penelitian 

1.7.1 Ruang lingkup subjek penelitian  

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah siswa kelas 

VIII B SMP Wiyata Karya Natar. 

 

1.7.2 Ruang lingkup objek penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah penggunaan 

strategi active sharing knowledge untuk meningkatkan berpikir kritis 

siswa. 

1.7.3 Ruang lingkup tempat penelitian 

   Rencana penelitian akan dilaksanakan dikelas VIII B di SMP Wiyata 

Karya Natar. 
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1.7.4 Ruang lingkup waktu penelitian 

               Rencana waktu penelitian akan dilaksanakan pada tahun pelajaran 

2015/2016 

1.7.5  Ruang lingkup ilmu  

Ruang lingkup ilmu atau kajian penggunaan Strategi Active Sharing 

Knowledge ini adalah pada pendidikan IPS. Menurut Sapriya (2009:13),   

ada lima tradisi social studies dalam pendidikan IPS Ilmu Pengetahuan 

Sosial sebagai transmisi kewarganegaraan, Ilmu Pengetahuan Sosial 

sebagai pengembangan pribadi, Ilmu Pengetahuan Sosial sebagai refleksi 

inkuiri, Ilmu Pengetahuan Sosial sebagai pendidikan ilmu-ilmu social 

dan Ilmu Pengetahuan Sosial sebagai pengambilan keputusan yang 

rasional dan aksional. 

Penggunaan Strategi Active Sharing Knowledge ini masuk dalam 2 tradisi 

dari 5 tradisi pendidikan IPS tersebut yaitu : Pertama, penggunaan 

Strategi Active Sharing Knowledge dalam mengkonstruksi pemahaman 

peserta didik tentang konsep-konsep IPS termasuk dalam kawasan 

pendidikan IPS sebagai refleksi inkuiri. Selain itu dalam penggunaan 

Strategi Active Sharing Knowledge ini yang dilihat adalah kemampuan 

berpikir kritis siswanya, adapun untuk mengetahui kemampuan berpikir 

kritis siswa pada penelitian ini termasuk dalam kawasan IPS yang kedua 

yaitu IPS sebagai pengembangan pribadi siswa.  
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BAB  II 

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESIS 

 

 

2.1 Konsep Pembelajaran 

Menurut Yusufhadi (2005:458), pembelajaran adalah sebagai aktivitas atau 

kegiatan yang berfokus pada kondisi dan kepentingan pembelajaran. Istilah 

pembelajaran digunakan untuk menggantikan istilah pengajaran yang lebih 

bersifat sebagai aktivitas yang berfokus pada guru. 

Sementara itu pendapat lain dikemukakan  Gagne dalam Winataputra (2008), 

pembelajaran adalah a set of events embedded in purposeful activities that 

facilitate learning atau pembelajaran adalah serangkaian aktivitas yang sengaja 

diciptakan dengan maksud untuk memudahkan terjadinya proses belajar. 

Dalam pendapat lain yang disampaikan oleh Sagala (2009:61), pembelajaran 

adalah membelajarkan siswa menggunakan asas-asas pendidikan maupun teori 

belajar merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan, pembelajaran 

merupakan proses komunikai dua arah, di dalam mengajar dilakukan oleh pihak 

guru sebagai pendidik sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didk atau murid. 

Selain itu pembelajaran juga dapat diartikan sebagai upaya untuk menciptakan 

kondisi yang memungkinkan siswa dapat belajar. 

Definisi lain yang dikemukakan oleh Trianto (2010:17), pembelajaran 

merupakan aspek kegiatan manusia yang komplek, yang sepenuhnya tidak dapat 
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dijelaskan. Pembelajaran secara simpel dapat diartikan sebagai produk interaksi 

berkelanjutan antara pengembangan dan pengalaman hidup, kemudian 

pembelajaran dalam makna komplek adalah usaha sadar dari seorang guru untuk 

membelajarkan siswanya (mengarahkan interaksi siswa dengan sumber belajar 

lainnya) dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. 

Sementara itu Mulyasa (2013:147), Pembelajaran pada hakekatnya merupakan 

proses interaksi antara siswa dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan 

perilaku ke arah lebih baik. Selama proses pembelajaran, tugas guru yang paling 

utama adalah mengkondisikan lingkungan belajar agar menunjang terjadinya 

perubahan perilaku bagi siswa. Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua 

arah, mengajar dilakukan   oleh   pihak   guru   sebagai   pendidik,   sedangkan   

belajar dilakukan oleh peserta didik atau siswa. Menurut Hamalik (1995:55), 

Berdasarkan teori belajar ada lima pengertian pembelajaran diantaranya sebagai 

berikut: 

a.    Pembelajaran  adalah  upaya  menyampaikan  pengetahuan  kepada 

siswa di sekolah 

b.    Pembelajaran  adalah  mewariskan  kebudayaan  kepada  generasi 

muda melalui lembaga sekolah 

c.    Pembelajaran adalah upaya mengorganisasikan lingkungan untuk 

                  menciptakan kondisi belajar bagi siswa 

d. Pembelajaran  adalah  upaya  untuk  mempersiapkan  siswa  untuk 

menjadi warga masyarakat yang baik 

e.    Pembelajaran adalah  suatu  proses  membantu  siswa  menghadapi 

kehidupan masyarakat sehari-hari. 

 

 

Berbagai pendapat tersebut dapat dikatakan pembelajaran adalah suatu 

perubahan dari peristiwa atau situasi yang dirancang sedemikian rupa dengan 

tujuan memberikan bantuan atau kemudahan dalam proses belajar mengajar 
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sehingga bisa mencapai tujuan belajar. Dalam melakukan perubahan diperlukan 

berbagai usaha dan upaya yang dilakukan yang dalam hal ini agar pembelajaran 

menjadi lebih baik, maka pada saat proses pembelajaran  perlu menggunakan 

strategi pembelajaran yang dalam hal ini strategi Active Sharing Knowledge 

sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan mampu meningkatkan 

berpikir kritis siswa.  

 

2.2  Konsep Strategi Pembelajaran 

Menurut Arifin dan Setiyawan (2012:56), strategi dalam kaitannya dengan 

pembelajaran adalah siasat atau kiat yang sengaja direncanakan oleh guru, 

berkenaan dengan segala persiapan pembelajaran agar pelaksanaan pembelajaran 

berjalan dengan lancar dan tujuannya yang berupa hasil belajar bisa tercapai 

secara optimal. 

Sementara itu pendapat Erman (2002:5), strategi pembelajaran merupakan 

rencana tindakan (rangkaian kegiatan) termasuk penggunaan metode dan 

pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran yang 

disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya Hamruni (2011:3), 

merangkum beberapa pendapat para ahli pendidikan tentang definisi strategi 

pembelajaran sebagai berikut : 

1. Kemp, menjelaskan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan 

pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan peserta didik agar tujuan 

pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. 
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2. Kosma, secara umum menjelaskan bahwa strategi pembelajaran dapat 

diartikan sebagai setiap kegiatan yang dipilih, yaitu yang dapat memberikan 

fasilitas atau bantuan kepada peserta didik menuju tercapainya tujuan 

pembelajaran tertentu. Kemudian menurut Hamruni (2011 :20), empat prinsip 

penggunaan strategi pembelajaran yaitu : 

1. Beriorientasi pada tujuan (kompetensi) 

    Segala aktivitas guru dan peserta didik, mestinya diupayakan untuk mencapai    

tujuan yang ditentukan. Ini sangat penting, sebab mengajar adalah proses yang 

bertujuan. 

2. Aktivitas  

  Belajar bukanlah menghafal sejumlah fakta atau informasi. Belajar adalah  

berbuat dan memperoleh pengalaman tertentu sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan. Karena itu, strategi pembelajaran harus dapat mendorong aktivitas 

peserta didik.  

3. Individualitas 

  Mengajar adalah usaha mengembangkan setiap individu peserta didik.   

Walaupun kita mengajar pada sekelompok peserta didik, namun pada 

hakikatnya yang ingin kita capai adalah perubahan perilaku setiap peserta 

didik. 

4. Integritas 

  Mengajar harus dipandang sebagai usaha mengembangkan seluruh pribadi   

peserta didik. Mengajar bukan hanya mengembangkan kemampuan kognitif 

saja, tetapi juga meliputi aspek afektif dan psikomotorik. 
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Strategi sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. Ada banyak strategi 

pembelajaran yang dapat digunakan namun belum tentu semuanya sesuai dengan 

apa yang ingin kita capai dan harapkan. Oleh karena itu sebaiknya seorang guru 

mampu memilih strategi yang digunakan agar tepat dan sesuai dengan kebutuhan 

siswa. Menurut saya salah satu strategi yang dapat digunakan yaitu strategi 

pembelajaran aktif yang dalam hal ini contohnya strategi Active Sharing 

Knowledge hal itu karena didalam penerapannya strategi ini membuat siswa aktif 

dan mampu membagi pengetahuan siswa secara aktif sehingga diharapkan 

dengan penggunaan strategi ini mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

siswa.  

 

2.3 Konsep Strategi Pembelajaran Aktif 

Menurut Hamruni (2012 : 155), Strategi pembelajaran aktif adalah langkah cepat, 

menyenangkan menarik dan mencerdaskan dalam belajar. Dalam pembelajaran 

aktif para siswa tidak terpaku pada tempat duduk mereka tapi berpindah-pindah, 

berkolaborasi dan berpikir keras.   

Dalam pendapat lain yang disampaikan oleh Zaini (2004:16 ), Pembelajaran aktif 

adalah suatu pembelajaran yang mengajak siswa untuk belajar secara aktif karena 

disaat siswa mulai untuk berkonsentrasi memasuki pembelajaran aktif maka 

mereka telah mulai untuk dapat mendominasi aktivitas pembelajaran yang 

disampaikan oleh guru, sehingga materi dapat mudah untuk dihayati dan 

dipraktekkan oleh siswa. 
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Defini lain yang dikemukakan oleh Siberman (2004:11), yang saya dengar, saya 

lupa, yang saya dengar dan lihat, saya sedikit ingat, yang saya dengar, lihat dan 

pertanyaan/ diskusikan dengan orang lain saya mulai paham serta dari yang saya 

dengar, lihat, bahas dan terapkan saya dapatkan pengetahuan dan keterampilan. 

Yang saya ajarkan kepada orang lain saya kuasai. Selain itu prinsip pembelajaran 

aktif menurut Silberman (2004:4) : 

1. Memperkenalkan belajar aktif 

           Sebelum kita menjadikan siswa untuk aktif dalam mempelajari materi yang 

disajikan untuk pendidik maka terlebih dahulu pendidik memperkenalkan tentang 

pembelajaran aktif yang dimaksud. Agar siswa tahu dan faham maksud dan tujuan 

yang dicapainya. Tidak hanya tempat untuk menerima informasi tetapi juga 

tempat mengolah informasi dan untuk dapat mengolah informasi secara efektif 

maka perlu perenungan secara eksternal dan internal. 

 

2. Menjadikan siswa aktif sejak awal 

      Untuk dapat menciptakan siswa lebih aktif sejak awal maka perlu buat rencana 

susunan aktivitas pembuka yang menjadikan siswa lebih mengenal satu sama lain 

merasa lebih leluasa, ikut berpikir dan memperlihatkan minatnya terhadap 

pelajaran, kita perlu memiliki tujuan yang harus dicapai seorang pendidik 

diantaranya adalah: 

a.  Pembentukan Tim  

Pendidik harus mampu mengenalkan mereka antara siswa satu dengan siswa 

lainnya dan menciptakan semangat kerja sama diantara mereka. 
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b. Penilaian secara sederhana  

Dari bermacam-macam, pendidik harus dapat untuk mempelajari sikap, 

pengetahuan dan pengalaman siswa secara sederhana kemudian memberikan 

kesempatan pada siswa untuk  bertanya sesuai dengan harapannya, sehingga akan 

terkesan menyenangkan bagi siswa dan tidak merasa mengancam. 

 

c.   Melibatkan belajar siswa  secara langsung  

Pendidikan perlu menumbuhkan minat siswa terhadap pelajaran, kemudian 

memperkenalkan materi pelajaran yang akan diajarkan sembari pembentukan 

kelompok untuk menilai tingkat pengetahuan siswa secara langsung, kemudian 

saling bertukar pendapat antar teman sehingga tercipta suasana belajar yang 

santai, kreatif dan membuat siswa untuk lebih berpikir.  

 

3. Membantu siswa mendapatkan pengetahuan, keterampilan dan   sikap secara 

aktif.  

    a)  Kita ajak mereka masuk kedalam dunia belajar yang penuh dengan berbagai 

macam. Strategi-strategi untuk informasi dan gagasan yang melibatkan siswa 

secara langsung dan secara mental untuk bertanya kemudian kita bentuk tim 

pendengar yang membuat meraka bertanggung jawab, dengan metode ceramah 

yang telah kita modifikasi sehingga menarik untuk didengar dan membuat siswa 

aktif untuk bertanya sesuai dengan dunianya. 

 

       b) Pengajuan pertanyaan dalam hal ini guru membuat suatu strategi agar siswa 

aktif untuk bertanya maka guru tidak menjelaskan materi tetapi meminta siswa 

untuk mempelajari materi kemudian membuat pertanyaan untuk ditanyakan dalam 
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pokok pembahasan materi pelajaran tersebut. Sehingga dengan begitu akan 

membuat siswa aktif dalam  materi. 

 

     c)   Pembelajaran antar siswa akan mampu membuat siswa lebih menguasai materi 

karena setiap siswa dianjurkan untuk paham materi tersebut. Kemudian baru 

diajarkan pada temannya dan ini dapat dikatakan siswa dapat menjadi seorang 

guru bagi teman-temannya, dengan begitu mereka akan lebih tekesan dengan apa 

yang dilakukannya sehingga membuat mereka untuk lebih berinovasi bagaimana 

caranya untuk dapat memahamkan teman-temannya. 

    

   d) Belajar aktif merupakan salah satu aktivitas belajar yang efektif dalam 

membantu siswa untuk dapat mengenali perasaan, sikap dan nilai yang tertanam 

dalam diri siswa sehingga apa yang dilakukannya itu merupakan cerminan dari 

perasaan ingin tahu bukan suatu kondisi yang dipaksakan. Ada banyak materi 

yang kita pelajari dan ajarkan pada teman dan untuk lebih menjernihkan pikiran 

serta menambah pengetahuan perlu kita diskusikan kembali. 

 

      e)  Pengembangan keterampilan merupakan yang paling mudah untuk dipelajari 

untuk setiap siswa karena setiap siswa mempunyai keterampilan yang berbeda-

beda dan dari keterampilan yang dipunyai guru membantu untuk dapat 

mengembangkan sehingga nantinya siswa akan dapat mempraktekkan saja hanya 

dengan melihat, mengamati kemuudian menganalisis permasalahan yang terjadi 

dan dapat menyelesaikan secara bergantian pada diskusi dengan cara ini dapat 

memberikan kesempatan siswa untuk mempraktekkan keterampilan yang dimiliki 

dalam perannya dalam situasi diskusi. 
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 4. Menjadikan belajar tak terlupakan. 

Untuk dapat mengingat kembali pada apa yang telah mereka pelajari dan lebih   

memahamkan dan menerapkannya kemasa mendatang maka perlu teknik-teknik 

sebagai berikut: 

a).  Peninjauan merupakan salah satu cara untuk membuat pelajaran tetap 

melengket dalam pikiran dengan mengalokasikan waktu untuk mengingat kembali 

atau meninjau apa yang telah dipelajari dengan begitu mereka akan dengan mudah 

untuk menyimpannya di dalam otak, dengan menggunakan cara-cara seperti 

layaknya suatu permainan yaitu dengan mencocokkan kartu indeks ini merupakan 

cara yang membuat kita aktif dan menyenangkan untuk dapat mengingat kembali 

cara lain dengan memberikan pertanyaan dan mendapatkan jawaban ini 

merupakan strategi pembentukan tim yang melibatkan siswa dalam peninjauan 

pelajaran.  

 

       b)  Penilaian diri: dengan membuat penilaian pada diri sendiri akan dapat 

memudahkan untuk mengetahui perubahan pengetahuan yang kita dapat selama 

ini, melihat sampai sejauh mana keterampilan yang dimiliki dan seberapa besar 

materi pelajaran yang dapat kita terapkan dalam diri kita yang tercermin melalui 

sikap yaitu dengan mengemukakan pandangan mereka pada setiap siswa 

mengenai materi yang didapat diawal pertemuan sampai pada akhir pelajaran.  

 

Strategi pembelajaran aktif sangat diperlukan dalam proses pembelajaran 

sehingga mampu menjadikan proses pembelajaran lebih menarik dan 

meningkatkan kemampuan kemampuan berpikir kritis siswa. Salah satu strategi 

pembelajaran aktif  yang dapat digunakan yaitu strategi Active Sharing 
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Knowledge hal itu karena dalam strategi ini siswa berperan aktif dan siswa 

berbagi pengetahuan antar kelompok sehingga diharapkan mampu meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis siswa.  

 

 

2.4 Teori Belajar  

 

Belajar merupakan sebuah proses yang dilalui manusia untuk memperoleh ilmu 

dan pemgetahuan baru. Sebagai langkah untuk memperoleh pengetahuan baru 

manusia harus melalui proses belajar. Dalam proses tersebut terdapat perbedaan-

perbedaan pandangan mengenai definisi belajar.  

2.4.1  Teori Belajar Konstruktivisme  

Menurut Thobroni (2015: 91) konstruktivisme didefinisikan seabagai suatu 

filsafat belajar yang dibangun atas pengalaman-pengalaman sendiri. Sedangkan 

teori konstruktivisme adalah sebuah teori yang memberikan kebebasan terhadap 

manusia yang ingin belajar atau mencari kebutuhannya dengan kemampuan untuk 

menemukan keinginan atau kebutuhannya tersebut dengan bantuan fasilitas orang 

lain.  

Asumsi-asumsi konstruktivisme menurut Smith (2009:86) sebagai berikut:  

a. Pengetahuan dikonstruksi dari pengalaman 

b. Pembelajaran adalah sebuah interpretasi personal terhadap dunia 

c. Pembelajaran adalah sebuah proses aktif yang didalamnya makna 

dikembangkan atas dasar pengalaman 

d. Pertumbuhan konseptual datang dari negosiasi makna, pembagian 

perspektif ganda, perubahan dari representasi internal melalui 

pembelajaran 

e. Pembelajaran harus disituasikan dalam seting yang realistis, 

pengujian harus diintegrasikan dengan tugas bukan aktivitas yang 

terpisah.  
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Pendapat lain yang disampaikan oleh Suparno (1996:1), mengemukakan bahwa 

ada beberapa kemampuan yang diperlukan dalam proses mengkonstruksi 

pengetahuan yaitu kemampuan mengingat dan mengungkapkan kembali 

pengalaman, kemampuan membandingkan dan mengambil keputusan akan 

persamaan dan perbedaan dan kemampuan untuk lebih menyukai suatu 

pengalaman yang satu dari pada yang lainnya.  

Definisi lain yang dikemukakan oleh Budiningsih (2012:64), karakteristik 

pembelajaran yang dilakukan dalam pembelajaran konstruktivisme adalah 

membebaskan siswa dari belenggu kurikulum yang berisi fakta-fakta lepas yang 

sudah ditetapkan, dan memberi kesempatan kepada siswa untuk mengembagkan 

ide-idenya secara luas, kemudian menempatkan siswa sebagai kekuatan timbulnya 

interes untuk membuat hubungan antara ide-ide atau gagasannya kemudian 

memformulasikan kembali ide-ide tersebut serta membuat kesimpulan-

kesimpulan, selain itu juga guru bersama-sama siswa mengkaji pesan-pesan 

penting bahwa dunia adalah kompleks dimana terdapat bermacam-macam 

pandangan tentang kebenaran yang datangnya dari berbagai interprestasi dan yang 

terakhir adalah guru mengakui bahwa proses belajar serta penilaiannya merupakan 

suatu usaha yang kompleks, sukar dipahami, tidak teratur dan tidak mudah 

dikelola.  

 

Strategi active sharing knowledge memiliki keterkaitan juga dengan teori 

konstruktivisme. Dalam teori konstruktivisme bahwa proses belajar yang baik 

didasarkan juga pada pengalaman belajar atau berdasarkan proses-proses 

pembelajaran yang dilewati. Dalam strategi active sharing knowledge proses 
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pembelajarannya menekankan siswa menjadi terlibat dalam proses pembelajaran  

karena pada saat pembelajaran siswa harus berpikir untuk menjawab dan 

membandingkan jawaban serta mengomentari jawaban dengan kelompok lain.  

Dalam proses pembelajaran menggunakan strategi active sharing knowledge 

juga guru memberikan materi terlebih dahulu sehingga pada saat pembelajaran 

siswa mampu mengkonstruksi apa yang telah dipelajari dan berdasarkan 

pengalaman belajar yang diperolehnya yang sehingga mampu meningkatkan 

kemampuan siswa yang terutama dalam hal berpikir kritis siswa sehingga pada 

akhirnya akan mampu membuat siswa menjadi lebih baik dan memperoleh ilmu 

yang dipelajari dengan baik. 

 

2.4.2 Teori Perkembangan Kognitif Piaget 

Menurut Piaget dalam Budiningsih (2012:35), Piaget adalah seorang tokoh 

psikologi kogntif yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan pemikiran para 

pakar kognitif lainnya. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu 

proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis 

perkembangan sistem syaraf. Dengan makin bertambahnya umur seseorang, maka 

makin kompleks susunan sel syarafnya makin meningkatkan pula kemampuannya. 

Ketika individu berkembang menuju kedewasaan, akan mengalami adaptasi 

biologis dengan lingkungan yang akan menyebabkan adanya perubahan-

perubahan kualitatif didalam struktur kognitifnya.   

Selain itu menurut Piaget dalam Budiningsih (2012:37), tahap-tahap 

perkembangan kognitif dibagi menjadi empat yaitu yang pertama tahap 
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sensorimotor yaitu (umur 0-2 tahun), kemudian yang kedua tahap praoperasi 

(umur 2-7/8 tahun), kemudian yang ketiga adalah tahap operasional (umur 7 atau 

8-11 atau 12 tahun), dan yang terakhir adalah tahap operasional formal (11/12-18 

tahun).  

Teori Piaget mengasumsikan bahwa seluruh siswa tumbuh melewati 

perkembangan yang sama namun pertumbuhan itu berlangsung pada kecepatan 

yang berbeda. Oleh sebab itu guru harus mampu melakukan upaya untuk 

mengatur kegiatan kelas dalam bentuk kelompok kecil dari pada bentuk kelas 

yang utuh. Implikasinya dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan cara adalah 

saat guru memperkenalkan informasi yang melibatkan siswa menggunakan 

konsep-konsep, memberikan waktu yang cukup untuk menemukan ide-ide dengan 

menggunakan pola berfikir kritis. 

Strategi active sharing knowledge memiliki keterkaitan juga dengan teori 

perkembangan kognitif Piaget karena dalam teori perkembangan kognitif Piaget 

siswa mampu berpikir kritis dan menerima pelajaran dengan baik berdasarkan 

pengaruh dari lingkungan sekitarnya. Untuk meningkatkan kemampuan siswa 

dalam berpikir kritis dengan menggunakan strategi active sharing knowledge 

bahwa dalam strategi active sharing knowledge siswa diberi kesempatan untuk 

berinteraksi dengan lingkungannya yang dalam hal ini teman sekelas ataupun 

teman sekolompoknya dan berdasarkan tahapan-tahapan dalam strategi active 

sharing knowledge yang membuat siswa aktif yang pada akhirnya diharapkan 

apabila siswa aktif maka akan meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. 
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2.4.3  Teori Model Instruksional Kognitif Jerome Bruner  

Menurut  Budiningsih (2012:40), Jerome Bruner  adalah seorang pengikut setia 

teori kogntif, khususnya dalam studi perkembangan fungsi kognitif. Ia menandai 

perkembangan kognitif manusia sebagai beikut: 

a. Perkembangan intelektual ditandai dengan adanya kemajuan dalam 

menanggapi suatu rangsangan  

b. Peningkatan pengetahuan tergantung pada perkembangan sistem 

penyimpanan informasi secara realis.  

c. Perkembangan intelektual meliputi perkembangan kemampuan berbicara 

pada diri sendiri atau pada orang lain melalui kata-kata atau lambang 

tentang apa yang telah dilakukan dan apa yang akan dilakukan. Hal ini 

berhubungan dengan kepercayaan diri sendiri.  

d. Interaksi secara sistematis antara pembimbing, guru atau orang tua dengan 

anak diperlukan bagi perkembangan kognitifnya. 

e. Bahasa adalah kunci perkembangan kognitif, karena bahasa merupakan 

alat komunikasi antara manusia. Untuk memahami konsep-konsep yang 

ada diperlukan bahasa. Bahasa diperlukan untuk mengkomunikasikan 

suatu konsep kepada orang lain. 

f. Perkembangan kognitif ditandai dengan kecakapan untuk mengemukakan 

beberapa alternatif secara simultan, memilih tindakan yang tepat, dapat 

memberikan prioritas yang berurutan dalam berbagai situasi. 

 

Menurut  Bruner dalam Budiningsih (2012: 41), dalam teorinya yang disebut free 

discovery learning, ia mengatakan bahwa proses belajar akan berjalan dengan 

baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menemukan suatu konsep, teori, aturan atau pemahaman melalui contoh-contoh 

yang ia jumpai dalam kehidupannya.  

Berpikir kritis siswa jika dikaitkan dengan teori belajar Bruner bahwa dalam 

berpikir kritis siswa yang paling utama adalah siswa aktif dalam proses 

pembelajaran kemudian siswa mempersiapkan proses pembelajaran dengan baik 

serta mengikuti proses pembelajaran dengan baik dan berbagi pengetahuan secara 
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 aktif maka kemampuan berpikir kritis siswa dapat meningkat. Sehingga dalam 

penelitian ini untuk melihat kemampuan berpikir kritis siswa diperlukan suatu 

strategi pembelajaran  yang tepat dan sesuai dengan cara dalam meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis siswa yang dalam hal ini akan digunakan  strategi 

Active Sharing Knowledge untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa.  

 

 

2.5 Konsep Berpikir Kritis 

Menurut Santrock (2008:9), berpikir adalah kegiatan memanipulasi atau 

mengelola dan mentransformasi informasi dan memori. Berpikir digunakan untuk 

membentuk konsep , melakukan penalaran dan berpikir secara kritis, membuat 

keputusan, berpikir kreatif serta untuk memecahkan masalah.  

 

Definisi lain yang dikemukakan oleh Purwanto (2008:44), menjelaskan pengertian 

berpikir berdasarkan tiga aliran psikologi sebagai berikut : 

1. Menurut aliran psikologi Asosiasi, berpikir adalah jalannya tanggapan-

tanggapan yang dikuasai oleh hukum asosiasi. Aliran ini berpendapat bahwa 

dalam alam kejiwaan yang penting adalah terjadinya, tersimpannya dan 

bekerjanya tanggapan-tanggapan. 

2. Menurut aliran Behaviorisme, berpikir adalah gerakan-gerakan reaksi yang 

dilakukan oleh urat syaraf dan otot-otot bicara. Jadi menurut aliran ini berpikir 

adalah berbicara. 

3. Menurut aliran Psikologi Gestalt, berpikir adalah keaktifan psikis yang abstrak 

yang prosesnya tidak bisa diamati dengan alat indra. Aliran ini memandang 
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berpikir merupakan suatu kebetulan yang utuh, yang mencakup proses untuk 

memecahkan suatu masalah. 

 

Dalam pendapat lain yang disampaikan oleh Wijaya (2007:71), berpendapat 

bahwa ada dua macam jenis berpikir : 

a. Berpikir kreatif yaitu kegiatan membuat metode-metode tertentu untuk 

menciptakan hal-hal baru. Berpikir kreatif dapat menciptakan gagasan-gagasan 

baru, dengan sudut pandang yang berbeda-beda untuk menyelesaikan suatu 

masalah. 

b. Berpikir kritis yaitu kegiatan menganalisis ide atau gagasan kearah yang 

lebih spesifik dan membedakan secara tajam serta mengembangkan kearah yang 

lebih sempurna.  

Sementara itu pendapat Ennis dalam Alec Fisher (2008:4), berpikir kritis adalah 

pemikiran yang masuk akal dan reflektif yang berfokus untuk memutuskan apa 

yang mesti dipercaya atau dilakukan.  

 

Alec Fisher (2008:13) mengemukakan bahwa tradisi berpikir kritis sudah lama 

dan masih terus berkembang. Dalam berpikir kritis sudah sangat jelas bahwa 

menuntut interprestasi dan evaluasi terhadap observasi, komunikasi, dan sumber-

sumber informasi lainnya. Ia juga menuntut keterampilan dalam memikirkan 

asumsi-asumsi, dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan, dalam 

menarik implikasi-implikasi singkatnya dan dalam memikirkan dan 

memperdebatkan isu-isu secara terus menerus.  
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Pendapat lain yang disampaikan oleh Sapriya (2011: 87), mengemukakan bahwa 

tujuan berpikir kritis ialah untuk menguji suatu pendapat atau ide, termasuk dalam 

proses ini adalah melakukan pertimbangan atau pemikiran yang didasarkan pada 

pendapat yang diajukan. Tujuan berpikir kritis untuk menilai suatu pemikiran, 

menafsir nilai bahkan mengevaluasi pelaksanaan atau praktik suatu pemikiran dan 

nilai tersebut. Bahkan berpikir kritis meliputi aktivitas mempertimbangkan 

berdasarkan pada pendapat yang diketahui. 

 

Sementara itu Ahmad (2015:44), menyatakan bahwa secara umum pengukuran 

berpikir kritis ada empat cara : pertama dengan cara observasi kinerja seseorang 

selama suatu kegiatan. Observasi dilakukan dengan mengacu kepada kompenan 

berpikir kritis yang diukur, kemudian observer menyimpulkan bagaimana tingkat 

berpikir kritis individu yang diobservasi tersebut. Cara yang kedua dengan cara 

mengukur outcome dari kompenan-kompenan berpikir kritis yang telah diberikan. 

Ketiga dengan mengajukan pertanyaan dan menerima penjelasan seseorang 

mengenai prosedur dan keputusan yang mereka ambil terkait dengan kompenan 

berpikir kritis yang akan diukur. Keempat dengan cara membandingkan outcome 

suatu kompenan bepikir krtis dengan cara berpikir kritis lainnya. Tidak ada 

petunjuk baku mengenai masing-masing cara, yang terpenting adalah menentukan 

apakah cara pengukuran yang kita pilih mampu menggali kompenan berpikir 

kritis yang akan kita nilai. Cara terbaik adalah dengan menggunakan 

penggabungan berbagai metode sehingga gambaran kemampuan berpikir kritis 

individu cukup valid. 
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Sementara itu pendapat Fahrudin (2012: 4) ciri-ciri orang yang berpikir kritis 

dalam hal pengetahuan, kemampuan, sikap, dan kebiasaan  adalah  sebagai  

berikut:  (1)  menggunakan  fakta-fakta  secara tepat  dan  jujur;  (2)  

mengorganisasi  pikiran  dan  mengungkapkannya dengan jelas, logis atau masuk 

akal; (3) membedakan antara kesimpulan yang didasarkan pada logika yang 

valid dengan logika yang tidak valid; (4) mengidentifikasi kecukupan data; (5) 

menyangkal suatu argumen yang tidak relevan dan menyampaikan argument 

yang relevan; (6) mempertanyakan suatu pandangan dan mempertanyakan 

implikasi dari suatu pandangan; (7) menyadari bahwa fakta dan pemahaman 

seseorang selalu terbatas; (8) mengenali kemungkinan keliru dari suatu pendapat 

dan kemungkinan bias dalam pendapat. 

 

Fahrudin (2012: 3) mengatakan bahwa dalam aktivitas-aktivitas kritis yang 

dibagi menjadi lima kelompok kemampuan berpikir yaitu sebagai berikut: 

1)  Mampu merumuskan pokok-pokok permasalahan, meliputi: Mencari jawaban 

yang jelas dari setiap pertanyaan, 

2)  Mampu  mengungkap  fakta  yang  dibutuhkan  dalam  menyelesaikan suatu 

masalah, meliputi: berusaha mengetahui informasi dengan tepat, memakai 

sumber yang memiliki kredibilitas dan menyebutkannya, memahami tujuan yang 

asli dan mendasar. 

3)  Mampu memilih argumen yang logis, relevan dan akurat, meliputi: mencari  

alasan  atau  argument,  berusaha  tetap  relevan  dengan  ide utama, berfikir dan 

bersikap secara sistematis dan teratur dengan memperhatikan bagian-bagian dari 

keseluruhan masalah. 
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4) Mampu mendeteksi bias berdasarkan sudut pandang yang berbeda, meliputi: 

mencari alternatif jawaban, mengambil sikap ketika ada bukti yang cukup untuk 

melakukan sesuatu, mencari penjelasan sebanyak mungkin apabila 

memungkinkan. 

5)  Mampu menentukan akibat dari suatu pertanyaan yang diambil sebagai 

suatau keputusan, meliputi: memperhatikan situasi dan kondisi secara 

keseluruhan, bersikap dan berfikir terbuka. 

 

Menurut Ennis dalam Muhfaroyin (2009:1), ada 12 indikator kemampuan berpikir 

kritis yang dikelompokkan menjadi 5 aspek kemampuan berpikir kritis, yaitu : 

a. Memberikan penjelasan secara sederhana (meliputi : memfopkuskan 

pertanyaan, menganalisis pertanyaan, bertanya dan menjawab pertanyaan 

tentang suatu penjelasan). 

b. Membangun keterampilan dasar (meliputi: mempertimbangkan apakah 

sumber dapat dipercaya atau tidak, mengamati dan mempertimbangkan suatu 

laporan hasil observasi). 

c. Menyimpulkan (meliputi: mendeduksi dan mempertimbangkan hasil deduksi, 

menginduksi dan mempertimbangkan hasil induksi, membuat dan 

menentukan nilai pertimbangan). 

d. Memberikan penjelasan lanjut (meliputi: mendefinisikan istilah dan 

mempertimbangkan definisi dalam tiga dimensi, mengindentifikasi asumsi). 

e. Mengatur strategi dan taktik (meliputi: menentukan tindakan,berinteraksi 

dengan orang lain). 
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Angelo dalam Achmad (2007:138), mengidentifikasi enam indikator yang 

sistematis  dalam berpikir kritis, yaitu sebagai berikut: 

1. Kemampuan menganalisis  

Kemampuan menganalisis merupakan keterampilan menguraikan sebuah 

struktur ke dalam kompenan-kompenan untuk mengetahui pengorganisasian 

struktur tersebut.  

2. Kemampuan mensisntesis  

Kemampuan mensintesis adalah keterampilan menggabungkan bagian-bagian 

menjadi sebuah bentukan atau susunan yang baru.  

3. Kemampuan mengenal dan memecahkan masalah  

Kemampuan ini merupakan Kemampuan aplikatif konsep kepada beberapa 

pengertian baru.  

4. Kemampuan menyimpulkan 

Kemampuan menyimpulkan menuntut pembaca untuk mampu menguraikan 

dan memahami berbagai aspek secara bertahap untuk sampai kepada suatu 

formula baru, yaitu sebuah kesimpulan.  

5. Kemampuan mengevaluasi atau menilai 

Kemampuan ini menuntut pemikiran yang matang dalam menentukan nilai 

sesuatu dengan berbagai kriteria yang ada.  

6. Kemampuan mengambil keputusan  

Melihat masalah, mengkaji dan mengambil keputusan dengan pemahaman 

yang mendalam bahwa suatu masalah memungkinkan untuk dapat ditangani 

dengan lebih dari satu solusi yang rasional dan berkali-kali melakukan 
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pertimbangan sesuai standar, konteks serta melihat bukti-bukti sebelum 

memastikan. 

 

Berdasarkan uraian indikator-indikator berpikir kritis diatas, Indikator-indikator 

dalam berpikir kritis yang akan digunakan dalam penelitian ini akan disajikan 

dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel. 2.1 Indikator-indikator Kemampuan Berpikir Kritis 

No. Variabel Indikator 

1 Berpikir Kritis Kemampuan menganalisis 

2  Kemampuan mensintesis  

3  Kemampuan mengenal dan memecahkan masalah 

4  Kemampuan menyimpulkan 

5  Kemampuan mengevaluasi 

6  Kemampuan mengambil keputusan 

 

 

2.6 Konsep Strategi Active Sharing Knowledge 

Menurut Hamruni (2012:50), strategi active sharing knowledge ini adalah sebuah 

cara yang bagus untuk menarik para peserta didik dengan segera kepada materi 

pelajaran. Strategi ini dapat digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik 

dan afektif peserta didik dalam pembelajaran seperti berpikir kritis dan minat 

belajar peserta didik. 

 

Definisi lain yang dikemukakan oleh Arifin dan Setiyawan (2012:63), strategi 

pembelajaran aktif Active Sharing Knowledge adalah berarti saling bertukar 

pengetahuan. Strategi ini dapat digunakan untuk melihat tingkat kemampuan 

peserta didik, disamping untuk membentu kerja tim. Strategi ini dapat dilakukan 

pada hampir semua mata pelajaran. Keberhasilan strategi ini tergantung kerja 
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sama tim dalam tukar pengetahuan dengan temannya. Bahan yang digunakan 

dalam strategi ini adalah lembar kerja siswa. 

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Zaini (2008:22), strategi active sharing 

knowledge merupakan cara pembelajaran yang menekankan siswa untuk 

menyelesaikan pertanyaan yang diberikan. Atau dengan kata lain ketika ada siswa 

yang tidak mampu menjawab pertanyaan atau kesulitan menjawab maka siswa 

lain yang mampu menjawab pertanyaan dapat membantu temannya untuk 

menyelesaikan pertanyan yang diberikan, hal ini dapat mendorong siswa berpikir 

kreartif untuk menyelesaikan permasalahan yang diajukan guru tentang materi 

yang disampaikan dan membuat siswa lebih bersemangat dalam pembelajaran.  

Hal ini sesuai dengan penelitian Aprianti (2003:6), active sharing knowledge 

dapat membangun minat awal untuk menimbulkan semangat belajar siswa 

terhadap materi pelajaran yang akan diajarkan dan dan dapat mempengaruhinya 

serta meningkatkan hasil belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Secara 

bahasa Active Sharing Knowledge berarti saling tukar pengetahuan.
  

Strategi 

Active Sharing Knowledge merupakan sebuah strategi pembelajaran dengan 

memberikan penekanan kepada siswa untuk saling membantu  menjawab  

pertanyaan  yang  tidak  diketahui  teman  lainnya. Artinya bahwa siswa yang 

tidak dapat menjawab pertanyaan disilahkan untuk mencari jawaban dari teman 

yang mengetahui jawaban tersebut dan siswa yang mengetahui jawabannya 

ditekankan untuk membantu teman yang kesulitan. Strategi  Pembelajaran Active 

Knowledge Sharing memiliki kegunaan, adapun kegunaan yang dapat diperoleh 

dari strategi pembelajaran active knowledge sharing antara lain adalah untuk 
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menarik para peserta didik dengan segera kepada materi pelajaran dan dapat 

digunakan untuk mengukur tingkat pengetahuan para peserta didik.  

Sementara itu pendapat yang disampaikan oleh Siberman (2004 :81), Strategi 

Active Sharing Knowledge dirancang untuk melibatkan peserta didik secara 

langsung ke dalam mata pelajaran untuk membangun perhatian dan minat 

mereka, membangun keingin tahuan mereka dan merangsang berfikir, para 

peserta didik tidak dapat melakukan sesuatu jika otak-otak mereka tidak hidup. 

Banyak guru membuat kesalahan mengajar terlalu awal sebelum para peserta 

didik  diajak dan secara mental siap. Dengan menggunakan strategi ini akan 

membetulkan kecenderungan ini. kemudian yang kedua Mengukur tingkat 

pengetahuan para peserta didik, strategi Active Sharing Knowledge juga berfungsi 

sebagai alat untuk mengetahui sejauh  mana  tingkat  pengetahuan  para  peserta  

didik. Artinya bahwa strategi ini selain sebagai sebuah proses dalam 

pembelajaran juga bisa digunakan sekaligus sebagai alat evaluasi. Dapat 

digunakan untuk melihat perkembangan ilmu pengetahuan yang telah dapat 

diserap oleh peserta didik. 

 

Menurut Arifin dan Setiyawan (2012:63), Langkah-langkah pembelajaran 

menggunakan strategi ini adalah : 

a. Guru menjelaskan kembali pelajaran yang telah dipelajari agar siswa 

mengingat hal-hal mengenai materi pelajaran yang telah dipelajari 

b. Setelah itu siswa dibagi menjadi beberapa kelompok,  

c. Setiap kelompok diberikan 1 lembar kerja yang berisi pertanyaan-

pertanyaan tentang topik yang akan dipelajari, masing-masing kelompok 
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mendiskusikan dan menjawab pertanyaan yang diberikan kepada 

kelompoknya.  

d. Jawaban setiap kelompok pada lembar kerja diputar searah jarum jam 

e. Setiap kelompok memberikan penilaian terhadap jawaban kelompok lain. 

Apakah setuju atau tidak setuju dengan jawaban itu dan memberikan 

alasannya mengapa setuju atau tidak setuju. 

f. Setalah itu, jawaban setiap kelompok diputar searah jarum jam sekali lagi 

kemudian setiap kelompok memberikan penilaian terhadap jawaban 

kelompok lain seperti tadi. 

g. Guru mengklarifikasikan jawaban setiap kelompok, baik menggunakan 

slide powerpoint atau video, maupun penjelasan tentang tema yang 

dibahas. 

Pendapat lain yang disampaikan Siberman (2013:84), strategi Active Sharing 

Knowledge ini dapat dilakukan juga dengan cara : 

a. Memberikan satu lembar kertas kepada tiap siswa. Perintahkan mereka 

untuk menuliskan satu informasi yang menurut mereka akurat tentang 

materi pelajaran saat itu. Biarkan mereka berpercar dalam kelas untuk 

berbagi pendapat tentang apa yang mereka tuliskan. Doronglah mereka 

untuk menuliskan informasi baru yang dikumpulkan oleh siswa lain agar 

pengetahuan mereka menjadi lebih luas. Setelah kembali ketempat duduk 

bahas masing-masing yang telah mereka kerjakan. 

b. Gunakan pertanyaan opini bukannya pertanyaan faktual atau gabungan 

pertanyaan faktual dengan pertanyaan opini. 
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Strategi Active Sharing Knowledge dalam proses pembelajarannya didalam kelas 

melibatkan siswa secara penuh, siswa dilatih untuk berkomunikasi dan berpikir 

mengenai materi pelajaran yang telah dipelajarinya sehingga diharapkan melalui 

penggunaan strategi Active Sharing Knowledge dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis siswa.  

 

2.7    Mata Pelajaran IPS 

Menurut Supardan (2015:16), IPS adalah istilah untuk menamai suatu bidang 

studi/pelajaran yang mencakup sejumlah  ilmu-ilmu sosial yang diorganisir untuk 

pembelajaran di sekolah-sekolah, selain itu IPS merupakan suatu program 

pembelajaran dengan pendekatan baik multi/interdisciplinary maupun 

trandiciplinary yang harus tercermin dalam metode pembelajarannya dan pada 

akhirnya pendidikan IPS atau pembelajaran IPS secara bersama-sama harus saling 

tunjang menunjang dan bersama-sama dengan bidang studi lainnya berusaha 

mencapai tujuan institusional. 

 

Sementara itu pendapat yang disampaikan oleh Supardan (2015:17), tujuan 

pembelajaran IPS adalah untuk membantu dan melatih anak didik, agar mampu 

memiliki kemampuan untuk mengenal dan menganalisis suatu persoalan dari 

berbagai sudut pandang secara komprehensif.  Menurut Sumaatmadja (1984:49), 

tujuan pengajaran IPS secara instruksional adalah sesuai dengan pengetahuan, 

sikap dan keterampilan yang harus dimiliki oleh anak didik yang hal itu mengacu 

pada taksonomi tujuan pendidikan dari Benjamin S, yang tiap kelompok tersebut 

dapat diperinci lagi kedalam kompenan-kompenan tujuan yang lebih khusus 

operasional dan praktis. 



37 
 

Definisi lain yang dikemukakan oleh Sapriya (2009), dimensi pendidikan IPS 

meliputi dimensi pengetahuan (knowledge) yang meliputi fakta, konsep dan 

Generalisasi. Dimensi keterampilan (Skills) meliputi keterampilan meneliti, 

keterampilan berfikir, keterampilan berpartisipasi sosial dan keterampilan 

berkomunikasi. Dimensi nilai dan sikap meliputi nilai subtantib dan nilai 

prosedural. Dimensi tindakan (action) meliputi percontohan kegiatan dalam 

memecahkan masalah dikelas, berkomunikasi dengan anggota masyarakat dan 

pengambilan keputusan dapat menjadi bagian kegiatan kelas.  

Kemendikbud (2013), menyatakan bahwa untuk IPS di SMP/MTS dijelaskan IPS 

adalah mata pelajaran yang mengkaji tentang isu-isu sosial dengan unsur 

kajiannya dalam konteks peristiwa, fakta ,konsep dan generalisasi. Tema yang 

dikaji dalam IPS adalah fenomena-fenomena yang terjadi dimasyarakat baik masa 

lalu, masa sekarang dan kecenderungannya di masa-masa mendatang. Pada 

jenjang SMP/MTS  mata pelajaran IPS memuat materi geografi, sejarah, 

sosiologi, dan ekonomi.  Melalui mata pelajaran IPS peserta didik diharapkan 

dapat menjadi warga negara indonesia yang demokratis, dan bertanggung jawab, 

serta warga dunia yang cinta damai.  

Pendapat lain yang disampaikan oleh Trianto (2007:124), IPS merupakan bidang 

studi yang menghormati, mempelajari, mengolah, dan membahas hal-hal yang 

berhubungan dengan masalah-masalah human relationsip hingga benar-benar 

dapat dipahami dan diperoleh pemecahannya.  

Daldjoeni (1981:23), menyampaikan bahwa Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

memiliki beberapa tujuan yaitu mempersiapkan siswa untuk studi lanjut dibidang 
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sosial, mendidik warga negara yang baik, mempelajari masalah-masalah sosial 

yang pantang untuk dibicarakan di muka umum, sikap rasional dalam kehidupan, 

selain itu IPS membicarakan hubungan antara manusia yang mencakup individu 

dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, serta kelompok dengan alam.  

Mata pelajaran IPS Terpadu disusun secara sistematis, komprehensif, dan terpadu 

dalam proses pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan dalam 

kehidupan di masyarakat dengan pendekatan tersebut diharapkan peserta didik 

akan memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam pada bidang ilmu 

yang berkaitan, proses belajar yang dialami oleh siswa menghasilkan perubahan-

perubahan dalam bidang pengetahuan, keterampilan dan sikap. Adanya perubahan 

itu tampak dalam hasil belajar siswa. 

 

 

2.8    Penelitian Yang Relevan 

Penelitian ini sudah dilakukan peneliti lain yaitu, Wahyuningtyas dengan judul 

penelitiannya adalah Penerapan pembelajaran aktif (active learning) strategi 

active knowledge sharing untuk meningkatkan keaktifan siswa pada mata 

pelajaran ekonomi kelas VII SMP Negeri 4 Malang, pada tahun 2013.  

Permasalahan yang diambil adalah Berdasarkan observasi di SMP Negeri 4 

Malang, diperoleh informasi bahwa penggunaan metode-metode pembelajaran 

yang diakukan guru belum maksimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

keaktifan mengalami peningkatan menjadi 80,7% dengan kategori Baik Sekali 

pada siklus II. Penelitian ini memilki persamaan dengan yang dilakukan peneliti 

yaitu mengenai penggunaan strategi active sharing knowledge namun peneliti 
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memfokuskan pada kemampuan berpikir kritis siswa bukan pada keaktifan siswa 

di kelas.  

Penelitian selanjutnya juga sudah dilakukan oleh Badri Rhofiki dengan judul 

penelitian adalah Pengaruh Strategi Pembelajaran Active Sharing Knowledge 

Terhadap Keaktifan Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam 

di SDN Ardisaeng 1 Pakem Bondowoso, yang dilakukan pada tahun 2009. 

Adapun permasalahannya adalah konsep pendidikan modern tidak lagi 

menjadikan murid sebagai objek dalam pendidikan. Murid tidak lagi dianggap 

sebagai sebuah kaleng kosong yang harus diisi oleh guru akan tetapi sebaliknya. 

Strategi pembelajaran active knowledge sharing yang telah penulis paparkan di 

atas yang merupakan salah satu strategi pembelajaran dalam konsep pendidikan 

modern diharapkan dapat memberikan sebuah proses belajar mengajar yang aktif. 

Penelitian ini memiliki persamaan dengan yang dilakukan peneliti yaitu mengenai 

penggunaan strategi active sharing knowledge namun peneliti memfokuskan pada 

kemampuan berpikir kritis siswa bukan pada keaktifan belajar siswa di kelas.  

Setelah dua penelitian di atas selanjutnya penelitian ini juga sudah dilakukan 

peneliti lain yaitu oleh Lailiya Rohana yang judul penelitiannya adalah Penerapan 

Strategi Active Knowledge Sharing Dalam Pembelajaran Akidah Akhlak Untuk 

Meningkatkan Motivasi Dan Prestasi Belajar Siswa Kelas VIII A MTs N Pakem 

Sleman Yogyakarta, Dilakukan pada tahun 2012. Adapun permasalahan dalam 

penelitian ini adalah rendahnya motivasi siswa pada kelas VIII A yang juga 

berdampak pada prestasi belajar. Strategi active knowledge sharing dapat 

digunakan pada pelajaran akidah akhlak khususnya kelas VIII A MTs N Pakem 
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Sleman Yogyakarta. Hal tersebut terbukti adanya peningkatan pada aspek 

motivasi dan prestasi belajar siswa dari siklus I ke siklus II. Penelitian ini 

memiliki persamaan dengan yang dilakukan peneliti yaitu mengenai penggunaan 

strategi active sharing knowledge namun peneliti memfokuskan pada kemampuan 

berpikir kritis siswa bukan pada motivasi belajar siswa.   

Demikian juga Penelitian ini sudah dilakukan oleh Nurlaila dengan judul 

penelitiannya adalah Penerapan metode Active Knowledge Sharing dalam 

pembelajaran Al Qur’an Hadits untuk meningkatkan minat dan partisipasi belajar 

siswa Kelas VII A MTs Wahid  Hasyim Yogyakarta, Dilakukan pada tahun 2012. 

Adapun permasalahannya adalah krisisnya minat dan partisipasi siswa terhadap 

pembelajaran Al-Qur’an Hadits. Secara keseluruhan peningkatan terjadi cukup 

baik. Penelitian ini memiliki persamaan dengan yang dilakukan peneliti yaitu 

mengenai penggunaan strategi active sharing knowledge namun peneliti 

memfokuskan pada kemampuan berpikir kritis siswa bukan pada minat dan 

partisipasi belajar siswa. 

Demikian juga penelitian ini sudah diteliti oleh Marita Handayani dengan judul 

penelitiannya adalah  penerapan stategi pembelajaran active knowledge sharing 

dengan media charta untuk meningkatkan hasil belajar biologi siswa kelas VII c 

MTSN Surakarta II, Dilakukan pada tahun 2011. Permasalahan dalam penelitian 

adalah Active Knowlegde Sharing merupakan strategi pembelajaran untuk menarik 

para peserta didik dengan segera pada materi pelajaran. Penelitian ini memilki 

persamaan dengan yang dilakukan peneliti yaitu mengenai penggunaan strategi 
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active sharing knowledge namun peneliti memfokuskan pada kemampuan berpikir 

kritis siswa bukan pada hasil belajar siswa saja.   

Begitu pula penelitian ini sudah diteliti oleh Muhamad jaenuri. Penelitiannya 

dilakukan pada tahun 2011 dengan judul penelitian adalah Penerapan Strategi 

Active Knowledge Sharing Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar siswa Pada 

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Pokok Bahasan menghargai 

keputusan bersama (Penelitian Tindakan Kelas di MI MaÂ’arif Surodikraman 

Ponorogo Kelas V Semester Genap Tahun Pelajaran 2010/2011). Adapun 

permasalahan adalah dalam keseluruhan proses pendidikan kegiatan belajar 

mengajar merupakan kegiatan yang paling pokok. Hal ini berarti bahwa berhasil 

tindakan pencapaian tujuan pendidikan banyak tergantung kepada bagaimana 

proses belajar mengajar dirancang dan dijalankan secara profesional agar siswa 

merasa tidak jenuh dan bosan. Penelitian ini memilki persamaan dengan yang 

dilakukan peneliti yaitu mengenai penggunaan strategi active sharing knowledge 

namun peneliti memfokuskan pada kemampuan berpikir kritis siswa bukan pada 

motivasi belajar siswa.  

Ketujuh hasil penelitian terdahulu seperti pemaparan di atas, terdapat kesamaan 

dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu penggunaan strategi 

active sharing knowldege. Akan tetapi dari ketujuh penelitian tersebut tidak ada 

yang benar-benar sama dengan masalah yang akan diteliti. Untuk hasil penelitian 

yang pertama dan kedua yaitu  persamaanya sama-sama menggunakan strategi 

active sharing knowledge namun yang diteliti berfokus pada keaktifan siswa 

dalam proses belajar mengajar, kemudian untuk hasil penelitian yang ketiga dan 
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keempat sama- sama penggunaan strategi active sharing knowledge namun yang 

menjadi pokok pembahasannya adalah motivasi dan prestasi siswa serta minat dan 

pertisipasi belajar. Penelitian yang kelima, enam dan tujuh sama-sama 

menggunakan active sharing knowledge namun perbedaannya pada yang di teliti 

hasilnya adalah mengenai hasil belajar dan motivasi belajar. 

 

Dari pemaparan diatas telah jelas mengenai perbedaan dan persamaan antara 

penelitian yang akan dilakukan dengan hasil-hasil penelitian-penelitian yang 

sudah dilakukan. Oleh karena itu penelitian yang berjudul “ Peningkatan 

Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Dalam Pembelajaran IPS Dengan 

Menggunakan Strategi Active Sharing Knowledge Pada Kelas VII A SMP Wiyata 

Karya Natar Tahun Pelajaran 2015/2016” dapat dilakukan karena masalah yang 

akan diteliti bukan duplikasi dari penelitian-penelitian sebelumnya. 

 

2.9 Kerangka Pikir 

Keberhasilan didalam proses pembelajaran tidak semata-mata ditentukan oleh 

pengetahuan dan kemampuan teknis  saja, tetapi lebih oleh kemampuan mengolah 

diri dan orang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan salah 

satunya adalah strategi, model dan metode pembelajaran yang digunakan oleh 

guru. Penerapan model, strategi dan metode pembelajaran yang tepat sangat 

menunjang keberhasilan siswa dalam pembelajaran yang akhirnya akan 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. 

Pemilihan model pembelajaran yang tepat akan membuat pembelajaran menjadi 

semakin menarik dan menyenangkan . Namun pada kenyataannya, masih banyak 
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guru yang jarang menggunakan model, strategi dan metode yang bervariasi dan 

bahkan masih ada yang menggunakan metode konvensional. Dalam pembelajaran 

dengan menggunakan metode konvensional sifatnya adalah teacher centered 

sehingga siswa tidak mendapatkan andil yang besar dalam pembelajaran dan 

cenderung pasif sehingga kurang memunculkan respon siswa terhadap proses 

pembelajaran di kelas tersebut. Usaha peningkatan kemampuan berpikir kritis 

siswa merupakan suatu kewajiban dan wujud keprofesionalan guru. Untuk itu 

guru harus kreatif menampilkan strategi pembelajaran aktif yang dapat 

merangsang siswa untuk berpikir secara kritis sehingga siswa mampu 

memecahkan masalah dalam proses pembelajarannya. 

Pembelajaran dengan strategi Active Sharing Knowledge dilakukan oleh guru agar 

dapat melihat kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah  atau soal 

dan mengaitkannya dengan pelajaran yang diperoleh siswa. Strategi pembelajaran 

ini dirancang oleh guru untuk memberikan pertanyaan  sebanyak-banyaknya pada 

siswa atau kelompoknya yang kemudian didiskusikan secara bersama atau sharing 

apa yang didapat siswa atau kelompok lain terutama untuk mengembangkan 

kemampuan berpikir, pemecahan masalah, dan keterampilan intelektual.  

Proses pembelajaran strategi Active Sharing Knowledge yaitu dengan memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk mampu menjawab pertanyaan yang 

diberikan guru  dan mampu berbagi pengetahuan serta mampu bekerja sama 

dengan tim melalui kelompok yang telah di tentukan, kemudian di dalam tim 

setiap kelompok mendiskusikan topik yang telah diberikan oleh guru dan 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan pada lembar kerja, jawaban 

setiap kelompok pada lembar kerja diputar searah jarum jam dan selanjutnya 
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setiap kelompok memberikan penilaian terhadap jawaban kelompok lain yang 

untuk mengetahui apakah kelompok lain sependapat atau tidak dengan 

jawabannya, kemudian jawaban di putar sekali lagi searah jarum jam dan setiap 

kelompok memberikan penilaian lagi terhadap kelompok lainnya. 

Berdasarkan kerangka berpikir ini maka pembelajaran dengan menggunakan 

startegi Active Sharing Knowledge ini dipandang mampu memecahkan 

permasalahan tentang rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa . Langkah 

pemecahannya adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1 Pendekatan PTK 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan, menurut Arikunto (2009;18) 

penelitian tindakan adalah penelitian yang dilakukan oleh guru bekerjasama 

dengan peneliti (dilakukan oleh guru yang bertindak sebagai peneliti) dikelas atau 

sekolah tempat dia mengajar dengan penekanan kepada penyempurnaan atau 

peningkatan proses dan praktis pembelajaran. 

 

Kegiatan perencanaan awal dimulai dengan cara melakukan pengamatan dan 

mendidkusikan serta melakukan tindakan. Pada tahap refleksi yaitu tahap 

menganalisi hasil pengamatan dan tindakan. Permasalahan yang biasanya timbul 

perlu mendapatkan perhatian sehingga pada gilirannya perlu dilakukan 

perencanaan ulang atau perbaikan sehingga pada akhirnya terjadi peningkatan 

berfikir kritis siswa pada mata pelajaran IPS siswa kelas VIII B SMP Wiyata 

Karya Natar. 

 

 

3.2 Prosedur Penelitian 

Menurut Pargito (2011:118), Prosedur penelitian tindakan merupakan langkah-

langkah sistematis dan logis dalam rangka mencari kebenaran ilmiah, dalam 
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tradisi penelitian tindakan prosedur yang digunakan menggunakan sistem daur 

yaitu suatu kajian terhadap tindakan pembelajaran dan dampaknya atau hasilnya 

yang dilakukan secara bertahap, berulang, dan terus menerus sampai batas 

ditemukannya tindakan dan hasil yang ideal.  Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan penelitian model atau desain action research yang dikembangkan 

Kemmis dan Mc Taggart. Dalam perencanaan Kemmis dan McTaggart 

menggunakan siklus sistem spiral, yang masing-masing siklus terdiri dari empat 

komponen, yaitu rencana, tindakan, observasi  refleksi dan rencana revisi 

untuk siklus  selanjutnya. 

 

Alasannya peniliti menggunakan desain model spiral kemmis dan Taggart adalah 

desain ini sederhana dan mudah diterima oleh peneliti, selain itu desain ini cocok 

dengan masalah yang diteliti yaitu peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa 

dengan menggunakan strategi active sharing knowledge. Untuk melihat 

kemampuan berpikir kritis siswa tidak bisa hanya dilakukan dengan 

menggunakan satu siklus saja melainkan harus beberapa siklus, hal itu dilakukan 

agar hasil penelitian dapat akurat. Adapun gambar penelitian tindakan kelas 

Kemmis dan McTaggart dapat dilihat dibawah ini. 
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Gambar 3.1  Penelitian Tindakan Kelas Model spiral Kemmis dan Taggart 

Dalam Hopkins (2011:92) 
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Penelitian ini akan dilaksanakan melalui siklus dan setiap siklus meliputi tahap-

tahap yang secara garis besar terdapat beberapa tahap yang lazim di lalui yaitu 

rencana, tindakan, observasi dan refleksi dan rencana revisi untuk siklus 

selanjutnya. Adapun rincian kegiatan penelitian tindakan kelas di SMP Wiyata 

Karya Natar kelas VIII B adalah : 

1. Perencanaan 

 Perencanaan Pendahuluan 

a. Merencanakan mengenai materi yang akan digunakan pada saat proses 

pembelajaran di kelas yang dalam ini akan menggunakan standar 

kompetensi materi memahami usaha persiapan kemerdekaan dengan 

materi peranan BPUPKI dalam persiapan kemerdekaan. 

b. Menentukan kelas yang akan digunakan pada saat proses 

pembelajaran,  yang dalam hal ini kelas yang digunakan sebagai 

tempat penelitian kelas VIII B SMP Wiyata Karya Natar 

c. Menyusun silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

d. Membuat lembar kerja kelompok yang berhubungan dengan materi 

peranan BPUPKI dalam persiapan kemerdekaan. 

e. Membuat tes berpikir kritis siswa 

f. Membuat lembar observasi kegiatan pembelajaran menggunakan 

strategi active sharing  

  Rencana kegiatan dengan  Strategi Active Sharing Knowledge 

a. Membuka pertemuan dengan megucapkan salam 

b. Mengabsen siswa 

c. Menjelaskan topik dan tujuan pembelajaran 
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d. Mendiskusikan masalah sesuai dengan materi peranan BPUPKI dalam 

persiapan kemerdekaan. 

e. Mempresentasikan hasil diskusi masing-masing kelompok 

f. Menyimpulkan hasil diskusi 

 Penutup 

a. Menutup kegiatan pembelajaran dengan menyimpulkan hasil 

diskusi secara keseluruhan  

b. Evaluasi berdasarkan materi yang telah diberikan peranan 

BPUPKI dalam persiapan kemerdekaan. 

2. Tindakan 

 Pendahuluan 

a. Guru mempersiapkan siswa belajar dengan menyampaikan garis besar 

materi pelajaran yang akan disampaikan yaitu materi peranan 

BPUPKI dalam persiapan usaha kemerdekaan. 

b. Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa tentang pengetahuan dan 

pengalaman siswa berkaitan dengan materi peranan BPUPKI dalam 

usaha persiapan kemerdekaan. 

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran peranan BPUPKI dalam 

usaha persiapan kemerdekaan. 

 Kegiatan inti 

Guru memberikan penjelasan mengenai materi pelajaran yang sedang 

dipelajari yaitu materi peranan BPUPKI dalam usaha persiapan 

kemerdekaan. 
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a. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok,  

b. Setiap kelompok diberikan 1 lembar kerja yang berisi pertanyaan-

pertanyaan tentang topik peranan BPUPKI dalam usaha persiapan 

kemerdekaan. 

c. Setiap kelompok mendiskusikan topik tersebut kemudian 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam lembar kerja 

d. Jawaban setiap kelompok pada lembar kerja diputar searah jarum 

jam 

e. Setiap kelompok memberikan penilaian terhadap jawaban 

kelompok lain. Apakah setuju atau tidak setuju dengan jawaban itu 

dan memberikan alasannya menagapa setuju atau tidak setuju. 

f. Setelah itu, jawaban setiap kelompok diputar searah jarum jam 

sekali lagi kemudian setiap kelompok memberikan penilaian 

terhadap jawaban kelompok lain seperti tadi. 

g. Guru mengklarifikasikan jawaban setiap kelompok, baik 

menggunakan slide powerpoint/video, maupun penjelasan tentang 

tema yang dibahas. 

 penutup 

a. Guru memberikan tes individu kepada siswa untuk mengetahui 

tingkat kemampuan berpikir kritis 

b. Guru memberikan kesimpulan mengenai materi pembelajaran yang 

telah dipelajari. 

3. Observasi  

Pada tahap ini pelaksanaan observasi atau pengamatan dilakukan bersamaan 

dengan dilaksananakannya tindakan. Pada kegiatan observasi ini, observer  
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melakukan hal-hal sebagai berikut : 

 Observasi terhadap guru 

a. Pengamatan guru dalam merencanakan penggunaan strategi Active 

Sharing Knowledge, Observasi ini dilakukan oleh observer dan 

menggunakan lembar instrumen observasi penilaian kinerja  guru 

b. Pengamatan guru dalam melaksanakan dan merancang evaluasi  

penggunaan strategi Active Sharing Knowledge 

 Observasi terhadap siswa 

a. Pengamatan terhadap siswa dalam awal kegiatan pembelajaran  yang 

dilakukan oleh observer serta menggunakan lembar observasi 

kegiatan pembelajaran yang telah disediakan. 

b. Pengamatan terhadap siswa dalam proses pembelajaran di kelas dan 

akhir pembelajaran dikelas dengan menggunakan strategi Active 

Sharing Knowledge. 

4. Refleksi 

Refleksi dilakukan untuk mengamati pelaksanaan tindakan dan hasil kerja siswa 

siklus I, maka perlunya adanya perbaikan-perbaikan baik itu dalam aktivitas siswa 

di kelas, dalam hal diskusi kelompok, dan dalam mengerjakan tugas  yang 

diberikan guru.  

 

5. Rancangan atau rencana yang direvisi, berdasarkan hasil refleksi dari pengamat 

membuat rancangan yang direvisi untuk dilaksanakan pada siklus berikutnya. 
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3.3    Waktu dan Tempat Penelitian Tindakan Kelas 

   3.3.1 Waktu Penelitian Tindakan Kelas 

            Penelitian dilaksanakan pada mata pelajaran IPS kelas VIII B SMP Wiyata 

Karya Natar. 

3.3.2  Tempat Penelitian Tindakan Kelas 

Lokasi yang dijadikan pelaksanaan dalam penelitian tindakan kelas ini di  

SMP Wiyata Karya Natar. 

 

3.4 Subjek dan Objek Penelitian 

3.4.1.1 Subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas VIII B, pada 

semester  genap tahun pelajaran 2015/2016.  

3.4.1.2 Objek dalam penelitian tindakan kelas adalah berpikir kritis   

siswa. 

 

3.5 Jadwal Pelaksanaan Tindakan 

Penelitian ini dilakukan dalam tiga siklus , tiap siklus dua kali pertemuan yang 

terdiri dari pemberian materi dengan menggunakan strategi active sharing 

knowledge dan evaluasi. Berikut peneliti jabarkan jadwal pelaksanaan tindakan 

tiap siklus dalam tabel dibawah ini: 
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Tabel 3.1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian Siklus 1 

                 

Pert. Hari/Tanggal Waktu Materi 

1 Senin, 2 Mei 2016 08.00-09.15 Peranan BPUPKI 

dalam persiapan 

kemerdekaan  

2 Rabu, 4 Mei 2016 11.10-12.30 Melanjutkan 

pertemuan 

sebelumnya 

 

Berdasarkan tabel 3.1 di atas diketahui bahwa pada siklus pertama jadwal 

pelaksanaan peneliti dilakukan sebanyak dua kali. Materi yang digunakan 

mengenai peranan BPUPKI dalam persiapan kemerdekaan. Pada pertemuan 

kedua tetap menggunakan materi yang sama dengan harapan pada pertemuan 

kedua siswa telah mencapai indikator keberhasilan berpikir kritis yang 

ditetapkan.  

 

3.2 Jadwal Pelaksanaan penelitian Siklus 2 

Pert. Hari/Tanggal Waktu Materi 

1 Senin, 16 Mei 2016 

 

08.00-09.15 Peranan PPKI dalam 

persiapan kemerdekaan  

2 Rabu, 18 Mei 2016 11.10-12-30 Melanjutkan pertemuan 

sebelumnya 

 

Berdasarkan tabel 3.2 di atas diketahui bahwa pada siklus kedua jadwal 

pelaksanaan peneliti dilakukan sebanyak dua kali masih sama dengan pada 

siklus pertama, hal itu menurut peneliti dua kali pertemuan sudah cukup untuk 

mengetahui kegiatan siswa pada saat pembelajaran dan mengetahui hasil tes 

kemampuan berpikir kritis siswa. Materi yang digunakan mengenai peranan 

PPKI dalam persiapan kemerdekaan. Pada pertemuan kedua tetap menggunakan 

materi yang sama dengan harapan pada pertemuan kedua siswa telah mencapai 

indikator keberhasilan berpikir kritis yang ditetapkan.  
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3.3 Jadwal Pelaksanaan Penelitian Siklus 3 

Pert. Hari/Tanggal Waktu Materi 

1 Senin, 23 Mei 2016 08.00-09.15 Peristiwa sekitar 

proklamasi dan proses 

terbentuknya negara  

2 Rabu, 25 Mei 2016 11.10-12.30 Melanjutkan pertemuan 

sebelumnya 

 

Berdasarkan tabel 3.3 di atas diketahui bahwa pada siklus ketiga jadwal 

pelaksanaan peneliti dilakukan sebanyak dua kali sesuai dengan pada siklus 

pertama dan kedua. Materi yang digunakan peristiwa sekitar proklamasi dan 

proses terbentuknya negara. Pada pertemuan kedua tetap menggunakan materi 

yang sama dengan harapan pada pertemuan kedua siswa telah mencapai 

indikator keberhasilan berpikir kritis yang ditetapkan.  

 

 

3.6    Teknik Pengumpulan data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah kemampuan berpikir kritis 

siswa, dan kegiatan pembelajaran di kelas VIII SMP Wiyata Karya Natar, Teknik 

pengumpulan data menggunakan instrumen yaitu dengan cara: 

3.6.1  Observasi 

Observasi dapat diartikan sebagai penghimpunan bahan-bahan keterangan yang 

dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistamatis 

terhadap berbagai fenomena yang dijadikan obyek pengamatan. Pengamatan ini 

harus sesuai dengan indikator suatu variabel yang dikembangkan dalam instrumen 

penelitian yang telah dirancang, baik mengobservasi tindakan guru melalui 

instrumen penilaian kinerja guru (IPKG), mengobservasi proses kegiatan siswa 

dengan instrumen yang dipersiapkan. Observasi dalam penelitian ini dilakukan 
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oleh teman sejawat atau guru dengan menggunakan lembar observasi. Teknik 

observasi dalam tulisan ini adalah dengan cara memperoleh data secara langsung 

ke sekolah di mana penulis mengadakan penelitian yaitu di kelas VIII B SMP 

Wiyata Karya Natar.  

 

3.6.2 Tes 

Tes yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tes untuk menentukan atau 

mengukur berpikir kritis siswa pada mata pelajaran IPS. Tes yang digunakan 

berupa tes essay yang diadakan pada waktu yang telah ditentukan. Tes diberikan 

sesudah pembelajaran (posttest). Tujuan utama diadakan tes untuk mengetahui 

pengaruh dan perbedaan berpikir kritis siswa pada materi pelajaran IPS setelah 

mengikuti proses kegiatan pembelajaran di kelas dengan menggunakan strategi 

active sharing knowledge.  Materi yang digunakan dalam tes ini adalah mengenai 

standar kompetensi memahami usaha persiapan kemerdekaan.  

 

3.6.3    Dokumentasi 

Dokumentasi dalam penelitian ini sebagai alat untuk mengumpulkan data 

penelitian. Untuk menyakinkan bahwa data yang diperoleh atau terkumpul dalam 

penelitian lebih jelas dan data tersebut benar adanya, alat dokumentasi yang 

digunakan yaitu camera untuk memperoleh foto pada tiap penelitian. 
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3.6.4  Kepustakaan  

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang berhubungan dengan    

penulisan dalam penelitian ini,seperti : teori yang mendukung, konsep-konsep 

dalam penelitian, serta data-data yang diambil dari berbagai referensi. 

 

3.7   Uji Instrumen Penelitian  

   3.7.1 Validitas 

Menurut Siregar (2013:75), validitas atau kesahihan menunjukkan sejauh mana    

alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur.  Di dalam penelitian ini untuk 

menguji validitas instrumen tes kemampuan berpikir kritis siswa dilakukan 

dengan analisis butir soal yaitu dengan cara mengkorelasikan skor masing-masing 

dengan skor total. Analisis validitas tes kemampuan berpikir kritis siswa dengan 

menggunakan uji anates. Suatu tes dikatakan mempunyai validitas yang baik 

apabila tes tersebut dapat mengukur tujuan yang telah ditetapkan.  

 

3.7.2   Uji Reliabilitas 

Menurut Siregar (2013:87), reliabilitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana 

hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau 

lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama 

pula. Di dalam penelitian ini, peneliti menguji reliabilitas dengan menggunakan 

uji anates.  
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Untuk menginterprestasikan besarnya nilai korelasi,adalah: 

a. Antara 0,80 – 1,00           : Sangat kuat 

b. Antara 0,60 – 0,799         : kuat 

c. Antara 0,40 – 0,599         : Sedang 

d. Antara 0,20 – 0,399         : Rendah 

e. Antara 0,00 – 0,199         : Sangat rendah 

                                                                                 Siregar (2013:87) 

 

3.7.3  Tingkat Kesukaran  

Menurut Arikunto (1996:128), tingkat kesukaran merupakan persentase jumlah 

siswa yang menjawab dengan benar. Berdasarkan hasil uji tingkat kesukaran soal 

dari ketiga instrumen tes yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji 

dengan anates yaitu : 

 

Tabel 3.4 Hasil Analisis Uji Coba Tingkat Kesukaran Instrumen Tes Siklus 1 

No. Kriteria Jumlah Soal Nomor Butir Soal 

1 Sukar 0 0 

2 Sedang 8 1,2,3,4,5,6,9,13,18 

3 Mudah 8 7,8,10,11,12,14,15,16,17 

Sumber: Analisis Penelitian 2016 

Berdasarakan tabel 3.4 di atas diketahui hasil analisis uji coba tingkat kesukaran 

instrumen siklus pertama bahwa tidak terdapat instrumen yang termasuk dalam 

kriteria sukar, namun pada kriteria sedang dan mudah. Hal itu diperoleh dari uji 

instrumen menggunakan analisis aplikasi anates. Selanjutnya peneliti menentukan 

jumlah soal yang akan digunakan dalam penelitian yaitu sebanyak 10 soal. 

Kemudian karena tidak ada  soal yang tergolong sulit maka peneliti menentukan 

yang digunakan adalah 7 soal sedang dan 3 soal mudah.  
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Tabel 3.5  Hasil Analisis Uji Coba Tingkat Kesukaran Instrumen Tes  

       Siklus  2 

No. Kriteria Jumlah Soal Nomor Butir Soal 

1 Sukar 0 0 

2 Sedang 9 1,2,4,10,12,13,15,16,17,18 

3 Mudah 7 3,5,6,7,8,9,11,14 

Sumber: Analisis Penelitian 2016 

Berdasarakan tabel 3.5 di atas diketahui hasil analisis uji coba tingkat kesukaran 

instrumen siklus pertama bahwa tidak terdapat instrumen yang termasuk dalam 

kriteria sukar, namun pada kriteria sedang dan mudah. Hal itu diperoleh dari uji 

instrumen menggunakan analisis aplikasi anates. Selanjutnya peneliti menentukan 

jumlah soal yang akan digunakan dalam penelitian yaitu sebanyak 10 soal. 

Kemudian karena tidak ada  soal yang tergolong sulit maka peneliti menentukan 

yang digunakan adalah 7 soal sedang dan 3 soal mudah. 

 

Tabel 3.6  Hasil Analisis Uji Coba Tingkat Kesukaran Instrumen Tes  

Siklus  3 

No. Kriteria Jumlah Soal Nomor Butir Soal 

1 Sukar 0 0 

2 Sedang 8 1,3,6,8,11,13,15,16,17 

3 Mudah 8 2,4,5,7,9,10,12,14,18 

Sumber: Analisis Penelitian 2016 

Berdasarakan tabel 3.6 di atas diketahui hasil analisis uji coba tingkat kesukaran 

instrumen siklus pertama bahwa tidak terdapat instrumen yang termasuk dalam 

kriteria sukar, namun pada kriteria sedang dan mudah. Hal itu diperoleh dari uji 

instrumen menggunakan analisis aplikasi anates. Selanjutnya peneliti menentukan 

jumlah soal yang akan digunakan dalam penelitian yaitu sebanyak 10 soal. 
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Kemudian karena tidak ada  soal yang tergolong sulit maka peneliti menentukan 

yang digunakan adalah 7 soal sedang dan 3 soal mudah. 

 

3.5.4  Daya Pembeda 

Menurut Arikunto (1996:129), daya pembeda merupakan kemampuan suatu soal 

membedakan antara siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dan siswa yang 

berkemampuan kurang tinggi (berkemampuan rendah). Setelah indeks daya beda 

diketahui, maka diinterpretasikan pada kriteria daya pembeda sebagai berikut. 

Indeks Daya Pembeda Kriteria Daya pembeda 

Negatif – 9,9% Sangat buruk, harus dibuang 

10% - 19,99 % Buruk, sebaiknya dibuang 

20% - 29,99% Agak baik atau cukup 

30% - 49,99% Baik 

50% ke atas Sangat baik 

         (Karno To,1996:15) 

 

Tabel 3.7 Hasil Analisis Daya Beda Siklus 1 

No 

Soal 

Daya Beda 

% 

Kategori Soal 

1 22,22 Cukup 

2 22,22 Cukup 

3 8,89 Sangat buruk 

4 20,00 Cukup 

5 6,67 Sangat buruk 

6 28,89 Cukup 

7 31,11 Baik 

8 22,22 Cukup 

9 35,56 Baik 

10 13,33 Buruk 

11 28,89 Cukup 

12 33,33 Baik 

13 28,89 Cukup 

14 33,33 Baik 

15 

16 

42,22 

26,67 

Baik 

Cukup 
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17 

18 

37,78 

15,56 

Baik 

Buruk 

Sumber: Analisis Penelitian 2016 

Berdasarkan tabel 3.7 di atas diketahui bahwa hasil analisis uji daya beda 

menggunakan aplikasi anates bahwa ada dua soal dalam kategori soal sangat 

buruk,  satu soal dalam kategori soal buruk, delapan dalam kategori soal cukup 

dan enam soal dalam kategori baik. Berdasarkan analisis tersebut soal yang 

digunakan dalam penelitian siklus pertama ada 10 soal. Adapun dalam kategori 

sangat buruk dan buruk tidak digunakan dan yang digunakan kategori baik ada 

enam soal dan empat soal dalam kategori cukup.  

 

Tabel 3.8  Hasil Analisis Daya Beda Siklus 2 

No 

Soal 

        Daya Beda Kategori Soal 

1 53,33 Sangat baik 

2 55,56 Sangat baik 

3 33,33 baik 

4 40,00 baik 

5 44,44 baik 

6 48,89 baik 

7 40,00 baik 

8 51,11 Sangat baik 

9 57,78 Sangat baik 

10 55,56 Sangat baik 

11 51,11 Sangat baik 

12 68,89 Sangat baik 

13 60,00 Sangat baik 

14 62,22 Sangat baik 

15 

16 

17 

18 

71,11 

53,33 

66,67 

57,78 

Sangat baik 

Sangat baik 

Sangat baik 

Sangat baik 

Sumber: Penelitian 2016 

 

Berdasarkan tabel 3.8 di atas diketahui bahwa hasil analisis uji daya beda 

menggunakan aplikasi anates bahwa ada  lima soal dalam kategori baik dan tiga 
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belas soal dalam kategori sangat baik. Berdasarkan analisis tersebut soal yang 

digunakan dalam penelitian siklus kedua ada 10 soal. Adapun yang digunakan 

kategori sangat baik lima soal dan lima soal dalam kategori baik. 

 

Tabel 3.9  Hasil Analisis Daya Beda Siklus 3 

No 

Soal 

Daya Beda% Kategori Soal 

1 75,56 Sangat baik 

2 86,67 Sangat baik 

3 48,89 Baik 

4 64,44 Sangat baik 

5 71,11 Sangat baik 

6 82,22 Sangat baik 

7 68,89 Sangat baik 

8 88,89 Sangat baik 

9 77,78 Sangat baik 

10 75,56 Sangat baik 

11 75,56 Sangat baik 

12 91,11 Sangat baik 

13 82,22 Sangat baik 

14 75,56 Sangat baik 

15 

16 

17 

18 

115,56 

84,44 

100,00 

62,22 

Sangat baik 

Sangat baik 

Sangat baik 

Sangat baik 

Sumber: Analisis Penelitian 2016 

Berdasarkan tabel 3.9 di atas diketahui bahwa hasil analisis uji daya beda 

menggunakan aplikasi anates bahwa ada satu soal dalam kategori baik dan 17 

siswa dalam kategori sangat baik. Berdasarkan analisis tersebut soal yang 

digunakan dalam penelitian siklus ketiga ada 10 soal. Adapun dalam yang 

digunakan kategori sangat baik 10 soal. 
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3.8 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif (descriptive analysis) 

yang berlangsung sepanjang penelitian, yaitu suatu analisis terhadap suatu 

keadaan atau gejala yang diuraikan menurut apa adanya pada saat penelitian 

dilakukan hingga akhir penelitian. Sebelum melakukan analisis data perlu 

dilakukan pengolahan data yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan menarik 

kesimpulan. Reduksi data meliputi penyeleksian data melalui ringkasan, uraian 

singkat dan pengelolaan data kedalam pola yang lebih terarah. Penyajian data 

dilakukan untuk mengorganisasikan data dari reduksi data. Penarikan kesimpulan 

berarti pemberian makna pada data yang diperoleh dengan triangulasi, yaitu 

teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar 

data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding dari data itu.  

 

Analisis data dilakukan sejak data diperoleh dari hasil observasi oleh peneliti. 

Analisis data dari sumber-sumber informasi hasil penelitian tersebut adalah data 

hasil observasi keterlaksanaan pembelajaran melalui strategi active sharing 

knowledge dan observasi kegiatan pembelajaran dikelas dianalisis secara 

deskriptif untuk memberikan gambaran pelaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan active sharing knowledge. Selain itu untuk mengukur kemampuan 

berpikir kritis siswa digunakan rumus :  

P = 
 

 
 X 100%    

Keterangan :  

P = angka persentase berpikir kritis  siswa  

F =  frekuensi berpikir kritis  siswa 

N = Jumlah Skor maksimum  
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Untuk melihat rata-rata tinggi rendahnya persentase berpikir kritis siswa 

menggunakan pedoman sebagai berikut:  

interval (%) Kategori 

0-59%         : Rendah 

60-79%       : Sedang 

80-100%       : Tinggi 

                                                          

 

3.9    Indikator Keberhasilan 

 

Setiap proses belajar mengajar guru memilki indikator tertentu untuk mengukur 

keberhasilan. Indikator keberhasilan penelitian ini adalah : 

1. Berpikir kritis siswa mencapai 80%, apabila kriteria interprestasi skor 

mencapai 80-100% maka dapat dikatakan keberhasilan berpikir kritis siswa 

kuat. 

2. Berpikir kritis siswa yang tinggi diharapkan dapat juga meningkatkan nilai 

siswa dengan memperoleh nilai akhir lebih atau sama dengan 80 mencapai 

80%, yang mengatakan dapat dikategorikan baik atau minimal siswa dapat 

menguasai pelajaran sebanyak 80-100%. 
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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

 

 

 

5.1 Simpulan 

Hasil penelitian mengenai penggunaan strategi active sharing knowledge untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada materi memahami usaha 

persiapan kemerdekaan pada semester 2 mata pelajaran IPS Terpadu di SMP 

Wiayata Karya Natar Tahun Pelajaran 2015/2016 selama tiga siklus dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

 

5.5.1 Penggunaan strategi active sharing knowledge dalam upaya meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis siswa di kelas VIII B dilakukan dengan  guru 

membagi siswa menjadi beberapa kelompok, setiap kelompok diberikan 1 

lembar kerja yang berisi pertanyaan, jawaban setiap kelompok pada 

lembar kerja diputar searah jarum jam, setiap kelompok memberikan 

penilaian terhadap jawaban kelompok lain. Proses pembelajaran dilakukan 

dengan tiga siklus perbaikan sedangkan untuk melihat keberhasilan 

penggunaan strategi active sharing knowledge dilakukan pengumpulan 

data menggunakan lembar observasi dan juga tes. Dengan kegiatan 

pembelajaran tersebut dapat meningkatkan hasil tes kemampuan berpikir 
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kritis siswa karena siswa telah mampu menjawab soal yang diberikan yang 

didalamnya terdapat indikator-indikator berpikir kritis sehingga 

kemampuan berpikir kritis siswa pada akhir siklus ketiga sebesar 85% hal 

itu berarti terjadi peningkatan secara maksimal. 

 

5.5.2 Penggunaan strategi active sharing knowledge dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis siswa secara optimal. Terlihat dari Hasil 

penelitian pada siklus pertama menunjukkan bahwa kinerja guru cukup 

baik hal itu terlihat dari persentase 81,66% dengan kategori keberhasilan 

baik, observasi terhadap kegiatan siswa pada saat pembelajaran cukup baik 

dilihat dari antusias siswa pada saat mengikuti pembelajaran namun siswa 

masih kurang dalam menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru, 

sedangkan untuk nilai hasil kemampuan berpikir kritis yang tuntas 

sebanyak 5  siswa yang tuntas atau 12% dari 39 siswa. Pada siklus kedua 

menunjukkan bahwa kinerja guru pada saat pembelajaran meningkat dari 

siklus pertama yaitu menjadi 90% dengan kategori baik, observasi 

kegiatan siswa pada saat pembelajaran cukup baik terlihat dari interaksi 

antar siswa walaupun belum semua siswa merespon dengan cepat, 

sedangkan  nilai hasil kemampuan berpikir kritis siswa yang tuntas 

sebanyak 21 siswa atau 54% dari 39 siswa. Pada siklus ketiga 

menunjukkan kinerja guru sangat baik dan meningkat dari siklus 

sebelumnya menjadi 95% dengan kategori keberhasilan sangat baik, 

observasi kegiatan siswa pada saat pembelajaran sangat baik terlihat dari 

siswa aktif, antusias serta siswa sudah mampu menaraik kesimpulan 



163 
 

dengan baik, sedangkan nilai hasil tes kemampuan berpikir kritis siswa 

yang tuntas sebanyak 33 siswa atau sebesar 85% dari 39 siswa. Sehingga 

berdasarkan data tersebut, dengan peningkatan berpikir kritis akan 

meningkatkan prestasi belajar secara optimal. 

 

5.2  Implikasi 

Berdasarkan kesimpulan diatas, tindak lanjut penelitian ini berimplikasi pada 

upaya peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa. Strategi active sharing 

knowledge akan mampu membuat siswa aktif dalam pembelajaran dan siswa 

mampu mengkonsruksi pengetahuannya sendiri serta melatih kemampuan berpikir 

siswa. Implikasi secara teoritis dan empiris sebagai berikut. 

 

5.2.1 Implikasi Teoritis 

Untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, guru dapat 

menggunakan strategi active sharing knowledge. strategi active sharing 

knowledgediharapkan siswa dengan perkembangan siswa pada mata 

pelajaran IPS terutama pada materi memahami usaha persiapan 

kemerdekaan.  

 

5.2.2  Implikasi empiris 

Secara empiris strategi active sharing knowledge pada mata pelajaran IPS 

terutama pada materi memahami usaha persiapan kemerdekaan dapat 

meningkatkan kekampuan berpikir kritis siswa. Strategi pembelajaran 
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active sharing knowledge dapat melatih kemampuan berpikir siswa 

dalam menyelesaikan tugasnya. 

5.3 Saran  

1. Kepada siswa diharapkan dengan adanya peningkatan kemampuan 

berpikir kritis mampu meningkatkan juga dalam memperdalam 

ekstrakulikuler sehingga infeks pada prestasi belajar yang optimal dan 

kecakapan dalam hidup. 

2. Kepada guru diharapkan dapat menimplementasikan strategi pembelajaran 

active sharing knowledge  sesuai dengan keadaan di kelas serta guru 

melakukan inquibator secara berkelanjutan yang didukung oleh pihak 

sekolah dan harus dijalankan dengan baik.  

3. Kepada peneliti diharapkan dapat menggunakan strategi active sharing 

knowledge mampu mengembangkan kemampuan siswa sehingga pada 

akhirnya dengan penggunaan starategi tersebut dapat mempengaruhi 

prestasi dengan  meningkat secara optimal.  
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