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ABSTRAK

EFEKTIVITAS MODEL THINK PAIR SHARE (TPS) DAN MODEL
PROBLEM BASED LEARNING (PBL) UNTUK MENINGKATKAN

KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA DALAM MATA
PELAJARAN EKONOMI DENGAN MEMPERHATIKAN

BENTUK TUGAS YAITU TUGAS MANDIRI
DAN TUGAS KELOMPOK

(Siswa Kelas X IPA SMA Negeri 1 Gedong Tataan Tahun Pelajaran
2016/2017)

Oleh

APRILIANI DAMAYANTI

Tujuan penelitian untuk mengetahui efektivitas model Think Pair Share (TPS)
dan model Problem Based Learning (PBL) pada kemampuan berpikir kritis siswa
dengan memperhatikan bentuk tugas yaitu mandiri dan kelompok. Metode yang
digunakan eksperimen semu dengan pendekatan komparatif. Desain penelitian
adalah factorial. Populasi sebanyak 7 kelas dengan jumlah 231 siswa dan sampel
sebanyak 2 kelas dengan jumlah 66 siswa yang ditentukan melalui cluster random
sampling. Teknik pengumpulan data melalui tes. Pengujian hipotesis
menggunakan uji t-test dua sampel Independent dan uji analisis varian dua jalan.
Berdasarkan analisis data diperoleh hasil bahwa (1) ada perbedaan rata-rata
kemampuan berpikir kritis antara siswa yang menggunakan model TPS dan
model PBL, (2) ada perbedaan kemampuan berpikir kritis antara siswa yang
diberikan tugas mandiri dan tugas kelompok, (3) ada interaksi antara model
pembelajaran dengan tugas pada mata pelajaran ekonomi terhadap kemampuan
berpikir kritis siswa, (4) kemampuan berpikir kritis siswa yang menggunakan
model TPS lebih tinggi dibandingkan model PBL pada siswa yang diberikan
tugas kelompok, (5) kemampuan berpikir kritis siswa yang menggunakan model
TPS lebih rendah dibandingkan model PBL pada tugas mandiri, (6) kemampuan
berpikir kritis siswa yang diberikan tugas mandiri lebih tinggi dibandingkan yang
diberikan tugas kelompok pada siswa yang menggunakan model PBL, (7)
kemampuan berpikir kritis siswa yang diberikan tugas mandiri lebih rendah
dibandingkan tugas kelompok pada siswa yang diajar model TPS.

Kata kunci : Kemampuan berpikir kritis, TPS, PBL, Tugas.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini tuntutan terhadap dunia pendidikan sangat tinggi, mengingat

pendidikan harus memberikan sumbangan yang sangat besar bagi

peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Peningkatan kualitas

SDM dapat berhasil jika didukung dengan kualitas pendidikan yang baik serta

penerapan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang akhirnya

dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja, produktivitas, nilai tambah dan

membuka peluang pekerjaan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional bahwa pendidikan

nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga

negara yang demokratis dan peka terhadap tantangan perkembangan zaman.

Pendidikan adalah suatu usaha atau kegiatan yang dijalankan dengan sengaja,

teratur dan terencana dengan maksud mengubah atau mengembangkan

perilaku yang diinginkan. Sekolah sebagai lembaga formal merupakan sarana

dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan tersebut. Melalui sekolah, siswa

belajar berbagai macam hal. Dalam pendidikan formal, belajar menunjukkan
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adanya perubahan yang sifatnya positif sehingga pada tahap akhir akan

didapat pengetahuan, sikap dan keterampilan baru.

Perkembangan dunia pendidikan selalu berubah ke arah yang lebih baik.

Perubahan itu mencakup perubahan kurikulum, model-model pembelajaran,

media pembelajaran, sumber belajar dan sarana serta prasarana pembelajaran

lainnya. Proses pembelajaran yang baik adalah siswa dituntut aktif selama

proses pembelajaran tidak hanya guru yang memberikan materi dan siswa

menyerap informasi yang diberikan guru akan tetapi siswa juga harus terlibat

dalam kegiatan selama proses pembelajaran, dan mengembangkan

potensinya. Selanjutnya guru akan menjadi motivator dan fasilitator selama

proses pembelajaran.

Salah satu jenjang pendidikan di Indonesia adalah Sekolah Menengah Atas

(SMA). Menurut Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 Tujuan sekolah

SMA ialah : meningkatkan pengetahuan siswa untuk melanjutkan pendidikan

pada jenjang yang lebih tinggi dan untuk mengembangkan diri sejalan dengan

perkembangan ilmu dan teknologi serta meningkatkan kemampuan siswa

sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik

dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitarnya.

Tujuan institusional SMA tersebut dicapai melalui tujuan kurikuler yang

terdiri dari berbagai mata pelajaran. Salah satu mata pelajaran di SMA adalah

mata pelajaran ekonomi. Mata pelajaran Ekonomi diberikan pada tingkat

pendidikan dasar sebagai bagian integral dari IPS sedangkan pada tingkat

pendidikan menengah ekonomi diberikan sebagai mata pelajaran tersendiri.
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Pada tingkat pendidikan menengah, mata pelajaran Ekonomi dapat diambil

sebagai mata pelajaran lintas minat yang bukan saja diberikan di kelas IPS

tetapi juga kelas IPA.

Menurut Depdiknas (2003: 6) mata pelajaran Ekonomi bertujuan agar
peserta didik memiliki kemampuan (1) memahami sejumlah konsep ekonomi
untuk mengkaitkan peristiwa dan masalah ekonomi dengan kehidupan sehari-
hari, terutama yang terjadi dilingkungan individu, rumah tangga,
masyarakat, dan negara, (2) menampilkan sikap ingin tahu terhadap
sejumlah konsep ekonomi yang diperlukan untuk mendalami ilmu ekonomi,
(3) membentuk sikap bijak, rasional dan bertanggungjawab dengan memiliki
pengetahuan dan keterampilan ilmu ekonomi, manajemen, dan akuntansi
yang bermanfaat bagi diri sendiri, rumah tangga, masyarakat, dan negara, (4)
membuat keputusan yang bertanggungjawab mengenai nilai-nilai sosial
ekonomi dalam masyarakat yang majemuk, baik dalam skala nasional
maupun internasional.

Untuk memahami dan menguasai materi pelajaran khususnya mata pelajaran

Ekonomi, siswa dituntut untuk dapat berpikir secara kritis dalam mengkaitkan

peristiwa dan masalah ekonomi dengan kehidupan sehari-hari sehingga tujuan

pembelajaran dapat tercapai. Kemampuan berpikir kritis sendiri merupakan

kemampuan untuk bertanya, menjawab dan mengevaluasi argumen-argumen

yang ada secara cepat dan tepat, sedangkan kemampuan berpikir kreatif

merupakan kemampuan untuk menemukan ide dan dapat mengaplikasikan

ide tersebut dalam memecahkan masalah yang dihadapi dalam berbagai

bidang kehidupan. Pada praktiknya penerapan proses belajar mengajar kurang

mendorong pada pencapaian kemampuan berpikir kritis. Menurut Angelo

dalam Filsaime (2008: 81) pencapaian kemampuan berpikir kritis tersebut

dapat diukur berdasarkan lima indikator yaitu keterampilan menganalisis,

keterampilan mensintesis, keterampilan mengenal dan memecahkan masalah,

keterampilan menyimpulkan serta keterampilan menilai dan mengevaluasi.
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Berdasarkan penelitian pendahuluan yang telah dilakukan di SMA Negeri 1

Gedong Tataan siswa belum sepenuhnya mengoptimalkan kemampuan

berpikir kritisnya saat pembelajaran di kelas. Belum optimalnya kemampuan

berpikir kritis siswa dikarenakan pembelajaran yang tidak mendukung siswa

untuk berpikir kritis dan soal-soal yang diberikan umumnya tidak mengarah

pada kasus yang ada di kehidupan sehari-hari sehingga menyebabkan

kemampuan berpikir kritis siswa rendah. Akibatnya timbul fenomena malas

berpikir dimana siswa hanya menyalin jawaban dari buku atau internet atas

pertanyaan yang diberikan tanpa mengeluarkan pendapat mereka terlebih

dahulu. Karena sebenarnya tujuan berpikir kritis siswa adalah menemukan

pemahaman yang di kehendaki oleh siswa tersebut bukan sekedar meniru

konsep yang sudah ada. Selanjutnya terdapat beberapa masalah yang muncul

pada saat proses pembelajaran ekonomi berlangsung yang mencerminkan

rendahnya kemampuan berpikir kritis yaitu sebagai berikut.

1. Keterampilan menganalisis

Siswa masih kurang mampu dalam menganalisis suatu masalah. Saat

peneliti melakukan observasi, terlihat dalam diskusi di kelas, lebih dari

50% siswa kurang mampu bagaimana cara menguraikan dan merinci

masalah tersebut ke dalam bagian yang lebih terperinci lagi. Keterampilan

menganalisis ini adalah kemampuan memisahkan konsep ke dalam

beberapa komponen dan menghubungkan satu sama lain untuk

memperoleh pemahaman atas konsep tersebut secara utuh.
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Contohnya pada saat siswa diberikan pertanyaan dalam bentuk tabel

sebagai berikut:

No A B
1 Pertukaran mata uang dolar

terhadap Rupiah.
Perilaku produsen dan
konsumen

2 Permintaan dan Penawaran
konsumen.

Penerimaan biaya dan
laba/rugi perusahaan.

3 Jumlah uang beredar. Pemanfaatan sumber daya
ekonomi

Komponen kajian ekonomi mikro terdapat pada kombinasi…

Hasil tes menunjukkan, jumlah siswa yang dapat menjawab pertanyaan

tersebut dengan benar tidak lebih dari 50% .

2. Keterampilan menyintesis

Siswa kurang memiliki keterampilan menyintesis. Saat peneliti

melakukan observasi, terlihat bahwa lebih dari 60% siswa kurang mampu

memadukan semua informasi yang diperoleh dari materi bacaannya,

sehingga tidak muncul ide baru. Contohnya pada saat siswa diberikan

pertanyaan dalam bentuk wacana sebagai berikut:

Wacana tersebut merupakan contoh penerapan ilmu ekonomi…

Hasil tes menunjukkan, jumlah siswa yang dapat menjawab pertanyaan

tersebut dengan benar tidak lebih dari 60% .

Perekonomian Indonesia berdasarkan PDB atas dasar harga berlaku
triwulan II-2015 mencapai Rp. 2.866,9 triliun dan atas dasar harga
konstan 2010 mencapai Rp. 2.239,3 triliun.
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3. Keterampilan mengenal dan memecahkan masalah

Pada saat peneliti melakukan observasi dalam proses pembelajaran

terlihat lebih dari 50% siswa kurang mampu memahami suatu

permasalahan yang diberikan guru sehingga saat akan memecahkan

masalah tersebut siswa mengalami kebingungan. Contohnya pada saat

siswa diberikan pertanyaan sebagai berikut :

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada bulan Agustus 2015 sebesar 6,

18% meningkat dibandingkan TPT Februari 2015 (5,81%) dan TPT

Agustus 2014 (5,94%). Dalam ekonomi makro, fenomena tersebut akan

memberikan dampak..

Hasil tes menunjukkan, jumlah siswa yang dapat menjawab pertanyaan

tersebut dengan benar tidak lebih dari 50% .

4. Keterampilan menyimpulkan

Pada saat peneliti melakukan observasi, lebih dari 40% siswa kurang

mampu menyimpulkan materi yang telah diajarkan oleh guru. Terlihat

saat siswa menyampaikan kesimpulannya, siswa kurang mampu dalam

menguraikan dan memahami aspek secara bertahap agar mendapatkan

sebuah kesimpulan. Contohnya pada saat siswa diberikan pertanyaan

dalam wacana sebagai berikut:

Pernyataan yang benar mengenai kelangkaan sumber daya manusia

seperti pada ilustrasi di atas adalah..

Negara X memiliki perkembangan teknologi sangat cepat karena

kualitas sumber daya manusia di Negara X sangat tinggi. negara y

belum dapat mengikuti perkembangan teknologi secara cepat karena

jumlah sumber daya manusia berkualitas di Negara Y sangat terbatas.
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a. Pemerintah Negara X perlu memberikan keterampilan bagi tenaga

kerja.

b. Kegiatan produksi di Negara X dilakukan secara efektif dan efesien.

c. Pemerintah di Negara X perlu mendatangkan tenaga kerja asing.

d. Tingkat produksi di Negara X akan berlangsung lambat.

e. Tingkat produksi di Negara Y akan berlangsung cepat.

Hasil tes menunjukkan, jumlah siswa yang dapat menjawab pertanyaan

tersebut dengan benar tidak lebih dari 40% .

5. Keterampilan mengevaluasi dan menilai

Siswa kurang mampu dalam mengevaluasi dan menilai proses

pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas. Saat peneliti melakukan

observasi, lebih dari 50% siswa kurang mampu mengevaluasi proses

pembelajaran yaitu kemampuan menetapkan derajat sesuatu berdasarkan

norma, kriteria atau patokan tertentu. Contohnya pada saat siswa

diberikan pertanyaan dalam wacana sebagai berikut:

PT ABC merupakan perusahaan pupuk buatan di Indonesia. Oleh karena

itu ketersediaan pupuk sangat terbatas, PT ABC kebingungan menerima

banyaknya pesanan pupuk. Kapasitas produksi di PT ABC hanya mampu

menghasilkan 70% dari pesanan. Dampak positif adanya kelangkaan

pupuk di Indonesia adalah..

Hasil tes menunjukkan jumlah siswa yang dapat menjawab pertanyaan

tersebut dengan benar tidak lebih dari 50% .
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Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa siswa masih kurang baik

dalam kemampuan berpikir kritis. Salah satu penyebabnya diduga karena

kurang tepatnya guru memilih model-model pembelajaran yang dapat

meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa.

Joyce dan weil (1992: 1) menyatakan bahwa “models of teaching are really
models of learning . as we help student acquire
information,ideas,skills,value,ways of thinking and means of expressing
themselves,we are also teaching them how to learn”. Hal ini berarti bahwa
model mengajar merupakn model belajar dengan model tersebut guru dapat
membantu siswa untuk mendapatkan atau memperoleh informasi, ide,
keterampilan, cara berpikir dan mengekspresikan ide diri sendiri. Selain itu
mereka juga mengajarkan bagaimana mereka mengajar.

Namun pada kenyataannya berbagai kendala juga terjadi seperti

keterlambatan siswa dalam menyerap materi pembelajaran dan berbagai

kendala lainnya. Dari hasil wawancara di sekolah, guru bidang studi ekonomi

di SMA Negeri 1 Gedong Tataan menerangkan bahwa pada saat proses

belajar mengajar di kelas yang berkaitan tentang proses belajar dan mengajar

guru masih mengajar dengan menggunakan metode ekspositori, yaitu guru

memegang peran utama (masih mendominasi) dalam menentukan isi dan

langkah-langkah dalam menyampaikan materi kepada siswa. Akibatnya siswa

kurang aktif dalam mendapatkan pengalaman belajar. Maka diperlukanlah

perubahan dalam proses pembelajaran.

Perubahan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir

kritis siswa adalah perubahan dalam proses pembelajaran di kelas sehingga

siswa dapat berperan aktif dan merasa senang saat proses pembelajaran

berlangsung sehingga dapat meningkatkan pemahaman siswa. Strategi yang
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dapat digunakan guru dalam mengaktifkan siswa adalah dengan melibatkan

siswa dalam diskusi dengan seluruh kelas. Dari diskusi tersebut siswa akan

terlatih untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritisnya. Kemampuan

berpikir kritis akan didapat jika selama pembelajaran siswa berdiskusi untuk

membahas suatu materi dan pemecahan masalah. Hal lain yang dapat

membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis adalah

pemilihan model pembelajaran yang diterapkan guru di dalam kelas.

Menurut Sutirman (2013: 29) model pembelajaran kooperatif merupakan
rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-
kelompok tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Berdasarkan
pendapat Sutirman, model pembelajaran kooperatif lebih melibatkan siswa
dalam proses pembelajaran, sehingga siswa dapat lebih aktif dan dapat
berperan lebih dominan dibandingkan guru.

Model pembelajaran tersebut dapat diterapkan di dalam kelas agar proses

pembelajaran tidak monoton dan bervariasi. Sehingga siswa tidak cepat

merasa bosan dan jenuh saat belajar. Selain itu dapat juga meningkatkan

kemampuan berpikir siswa, siswa akan dituntut untuk berperan aktif selama

proses pembelajaran. Menurut Warsono dan Hariyanto (2013:12),

pembelajaran aktif adalah metode pengajaran yang melibatkan siswa secara

aktif dalam proses pembelajaran. Siswa dituntut agar berperan secara aktif

dalam pembelajaran. Aktivitas siswa diharapkan lebih mendominasi agar

pembelajaran menjadi bermakna bagi siswa.

Selanjutnya model pembelajaran diharapkan menjadi solusi yang menarik

untuk dipraktikkan di ruang-ruang kelas dalam rangka meminimalkan

berbagai hambatan belajar siswa ketika strategi pembelajaran konvensional
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cenderung hanya berasosiasi pada satu jenis modalitas belajar saja.

Selanjutnya kemampuan berpikir kritis siswa akan teroptimalkan dengan

diberikannya model pembelajaran.

Model pembelajaran mempunyai tipe yang bermacam-macam, Think Pair

Share (TPS) merupakan salah satu tipe model pembelajaran yang dipandang

mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa.

Menurut Paul dan Elder dalam Kemendikbud (2014: 52) dengan penerapan
tahap think, pair hingga share siswa dapat terlibat secara aktif dalam kegiatan
pembelajaran dan memunculkan beberapa karakter berpikir kritis diantaranya
skeptis, selalu bertanya, menganalisis dan mampu mengomunikasikan
argumen. Sehingga diharapkan tidak ada lagi siswa yang tidak aktif dalam
kelompoknya. Siswa juga belajar untuk tidak egois, terbuka terhadap ide –
ide dan hal – hal baru, serta memiliki keinginan untuk saling adu argumen.
Jadi siswa tidak hanya belajar dari dirinya sendiri (tahap think), melainkan
juga belajar dari orang lain (tahap pair dan share). Sesuai dengan pandangan
kontruktivisme yang menyatakan bahwa pengetahuan itu diperoleh langsung
oleh peserta didik berdasarkan pengalaman dan hasil interaksi dengan
lingkungan sekitar.

Selain model TPS, terdapat model pembelajaran lain yang dipandang dapat

meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa yaitu model pembelajaran

Problem Based Learning (PBL).

Menurut Kamdi (2007: 77) model Problem Based Learning diartikan sebagai
sebuah model pembelajaran yang didalamnya melibatkan siswa untuk
berusaha memecahkan masalah dengan melalui beberapa tahap metode ilmiah
sehingga siswa diharapkan mampu mempelajari pengetahuan yang berkaitan
dengan masalah tersebut dan sekaligus siswa diharapkan akan memiliki
ketrampilan dalam memecahkan masalah.  PBL  menjadi sebuah pendekatan
pembelajaran yang berusaha menerapkan masalah yang terjadi dalam dunia
nyata sebagai sebuah konteks bagi para siswa dalam berlatih bagaimana cara
berpikir kritis dan mendapatkan keterampilan dalam pemecahan masalah,
serta tak terlupakan untuk mendapatkan pengetahuan sekaligus konsep yang
penting dari materi ajar yang dibicarakan.
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Dalam model pembelajaran ini siswa diberi kebebasan membentuk

kelompok-kelompok yang selanjutnya memilih topik yang telah dipelajari

kemudian  membaginya menjadi tugas pribadi lalu selanjutnya tugas pribadi

itu didiskusikan untuk membuat laporan kelompok dan kemudian hasil

diskusi tersebut disajikan di depan kelas.

Selain belum maksimalnya guru dalam memanfaatkan model pembelajaran di

kelas, diduga ada faktor lain yang mempengaruhi rendahnya kemampuan

berpikir kritis siswa kelas X IPA SMA N 1 Gedong Tataan, salah satu faktor

tersebut yaitu bentuk penugasan (tugas mandiri dan/ tugas kelompok) yang

diberikan guru kepada siswa. Tugas dilakukan dalam rangka merangsang

siswa agar lebih aktif belajar, baik secara perorangan maupun kelompok,

menumbuhkan kebiasaan untuk mencari dan menemukan, mengembangkan

keberanian dan tanggung jawab terhadap diri sendiri sehingga tugas

memungkinkan siswa untuk mengoptimalkan kemampuan berpikir kritisnya.

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan di SMAN 1 Gedong

Tataan, terlihat bahwa tugas yang diberikan oleh guru kepada siswa belum

terstruktur dengan baik dari segi waktu pemberian tugas maupun tahapan

dalam mengerjakan tugas sehingga terkadang siswa belum mengerti akan

materi yang ditugaskan. Pentingnya memahami bentuk penugasan pada siswa

memiliki tujuan untuk menemukan kecocokan dan keterpaduan antara cara

penyampaian informasi siswa untuk mengelola materi sehingga dapat

menunjang kemampuan berpikir kritis siswa.
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Berdasarkan permasalahan di atas, maka diperlukan penelitian mengenai

penggunaan model pembelajaran yaitu model pembelajaran tipe Think Pair

Share (TPS) dan Problem Based Learning (PBL) pada dua kelas eksperimen

dan kontrol. Pemilihan kedua model pembelajaran ini karena dianggap

mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran

ekonomi dan pada analisis data akan dikaitkan dengan bentuk penugasan

siswa.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian yang berjudul

“Efektivitas Model Think Pair Share (TPS) dan Model Problem Based

Learning (PBL) untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa

pada Mata Pelajaran Ekonomi dengan Memperhatikan Bentuk Tugas

yaitu Tugas Mandiri dan Tugas Kelompok Siswa Kelas X IPA SMA

Negeri 1 Gedong Tataan Tahun Ajaran 2016/2017”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah penelitian dapat

diidentifikasi sebagai berikut.

1. Kurang optimalnya siswa dalam mengembangkan kemampuan berpikir

kritisnya, hal ini tampak dari kurang pahamnya siswa dalam memberikan

jawaban dalam proses pembelajaran di kelas.

2. Fenomena malas berpikir yang membuat siswa cenederung menjawab

pertanyaan dengan cara mengutip buku tanpa mengemukakan pendapat

mereka.
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3. Proses pembelajaran yang digunakan guru masih menggunakan metode

konvensional.

4. Guru cenderung sebagai pengendali dari kegiatan siswa sehingga siswa

kurang mendapat pengalaman belajar.

5. Masih kurangnya variasi dalam pembelajaran di sekolah yang pada

akhirnya membuat siswa cenderung kurang aktif.

6. Kurangnya penggunaan model pembelajaran di dalam kelas oleh guru.

7. Partisipasi dan peran serta siswa dalam pembelajaran masih kurang

sehingga membuat suasana kelas menjadi pasif.

C. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada kajian efektivitas kemampuan berpikir kritis

antara siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran Think Pair Share

(TPS) dengan siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran Problem

Based Learning (PBL) kelas X IPA SMA Negeri 1 Gedong Tataan tahun

Ajaran 2016/2017 dengan memperhatikan bentuk tugas yaitu mandiri dan

kelompok.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah ada perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang

pembelajaraannya menggunakan model pembelajaran tipe Think Pair

Share (TPS) dibandingkan dengan yang menggunakan model

pembelajaran tipe Problem Based Learning (PBL)?
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2. Apakah ada perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang diberikan

tugas mandiri dibandingkan dengan siswa yang diberikan tugas kelompok?

3. Apakah ada interaksi antara model pembelajaran tipe Think Pair Share

(TPS) dan tipe Problem Based Learning (PBL) dengan tugas mandiri  dan

tugas kelompok terhadap kemampuan berpikir kritis siswa?

4. Apakah kemampuan berpikir kritis pada siswa yang diajar menggunakan

model pembelajaran tipe Think Pair Share (TPS) lebih efektif

dibandingkan yang diajar dengan model pembelajaran tipe Problem Based

Learning (PBL) pada siswa yang diberikan tugas kelompok?

5. Apakah kemampuan berpikir kritis pada siswa yang diajar menggunakan

model pembelajaran tipe Problem Based Learning (PBL) lebih efektif

dibandingkan yang diajar dengan model pembelajaran tipe Think Pair

Share (TPS) pada siswa yang diberikan tugas mandiri?

6. Apakah kemampuan berpikir kritis pada siswa yang diberikan tugas

mandiri lebih tinggi dibandingkan yang diberikan tugas kelompok pada

siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran tipe Problem

Learning (PBL)?

7. Apakah kemampuan berpikir kritis pada siswa yang diberikan tugas

mandiri lebih rendah dibandingkan diberikan tugas kelompok pada siswa

yang diajar menggunakan pembelajaran Think Pair Share (TPS)?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini

sebagai berikut.
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1. Untuk mengetahui  perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang

pembelajaraannya menggunakan model pembelajaran tipe Think Pair

Share (TPS) dibandingkan dengan yang menggunakan model

pembelajaran tipe Problem Based Learning (PBL).

2. Untuk mengetahui perbedaan kemampuan berpikir kritis pada siswa yang

diberikan tugas mandiri dengan siswa yang diberikan tugas kelompok.

3. Untuk mengetahui interaksi antara model pembelajaran tipe Think Pair

Share (TPS) dan tipe Problem Based Learning (PBL) dengan siswa yang

diberikan tugas mandiri dan tugas kelompok terhadap kemampuan berpikir

kritis siswa.

4. Untuk mengetahui efektivitas model pembelajaran tipe Think Pair Share

(TPS) dan tipe Problem Based Learning (PBL) pada siswa yang diberikan

tugas kelompok.

5. Untuk mengetahui efektivitas model pembelajaran tipe Problem Based

Learning (PBL) dan tipe Think Pair Share (TPS) pada siswa yang

diberikan tugas mandiri.

6. Untuk mengetahui perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang

diberikan tugas mandiri dan tugas kelompok pada siswa yang diajar

menggunakan model pembelajaran tipe Problem Based Learning (PBL)

7. Untuk mengetahui perbedaan kemampuan berpikir kritis pada siswa yang

diberikan tugas mandiri dan tugas kelompok pada siswa yang diajar

menggunakan model pembelajaran tipe Think Pair Share (TPS).
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F. Manfaat Penelitian

Hasil dari pelaksanaan penelitian ini akan memberikan manfaat baik ditinjau

secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mengembangkan ilmu

pengetahuan terutama hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan

kemampuan berpikir kritis dan pemberian tugas dengan model

pembelajaran tipe Think Pair Share (TPS) dan Problem Based Learning

(PBL).

2. Bagi mahasiswa

a. Menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat dibangku perkuliahan.

b. Menambah pengetahuan mengenai kemampuan berpikir kritis, bentuk

tugas, model tipe Think Pair Share (TPS) dan Problem Based

Learning (PBL).

3. Bagi siswa

Dapat digunakan sebagai masukan untuk meningkatkan kemampuan

berpikir kritis siswa.

4. Bagi pendidik atau guru

a. Menjadi masukan untuk memperhatikan aspek-aspek pembelajaran di

sekolah.

b. Menjadi masukan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa.

5. Bagi dunia pendidikan

Sebagai rujukan untuk memperbaiki mutu pembelajaran di sekolah.
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G. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah.

1. Objek penelitian

Objek penelitian ini adalah model pembelajaran tipe Think Pair Share

(TPS) dan tipe Problem Based Learning (PBL), kemampuan berpikir kritis

dan pemberian tugas (mandiri dan kelompok).

2. Subjek penelitian

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X IPA semester genap.

3. Tempat penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Gedong Tataan.

4. Waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran

2016/2017.

5. Ruang Lingkup Ilmu Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup ilmu pendidikan khususnya

Pendidikan Ekonomi dengan wilayah kajian Ilmu Ekonomi.
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II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS

A. Kerangka Teoritis

1. Kemampuan Berpikir

a. Berpikir

Ahli-ahli psikologi asosiasi menganggap bahwa berpikir adalah

kelangsungan tanggapan-tanggapan di mana subyek yang berpikir pasif

(Suryabarata, 2001: 54-55). Proses atau jalannya berpikir itu pada

pokoknya ada tiga langkah, yaitu: (1) pembentukan pengertian, (2)

pembentukan pendapat, dan (c) penarikan kesimpulan (Suryabarata, 2001:

55). Sugihartono, dkk (2007: 12) mengemukakan berpikir merupakan

aktivitas kognitif manusia yang cukup kompleks.

Menurut Iskandar (2009: 86-87) mengemukakan bahwa kemampuan
berpikir merupakan kegiatan penalaran yang reflektif, kritis dan kreatif
yang berorientasi pada suatu proses intelektual yang melibatkan
pembentukan konsep (conceptualizing), aplikasi, analisis, menilai
informasi yang terkumpul (sintesis) atau dihasilkan melalui pengamatan,
pengalaman, refleksi, komunikasi sebagai landasan kepada suatu
keyakinan (kepercayaan) dan tindakan.

Berdasarkan uraian di atas, berpikir adalah aktivitas kognitif untuk

membentuk pengertian, pendapat dan selanjutnya dilakukan penarikan

kesimpulan sebagai landasan kepada suatu keyakinan dan tindakan yang

akan dilakukan.



19

b. Berpikir Kritis

Menurut Dewey dalam Fisher (2009: 2) berpikir kritis secara esensial
adalah sebuah proses aktif – proses dimana anda memikirkan berbagai hal
secara lebih mendalam untuk diri anda, mengajukan berbagai pertanyaan
untuk diri anda,menemukan informasi yang relevan untuk diri anda,  dan
lain-lain, ketimbang menerima berbagai hal dari orang lain sebagian
besarnyanya secara pasif.

Glaser dalam Fisher (2009: 3).mendefinisikan berpikir kritis sebagai.

(1) Suatu sikap mau berpikir secara mendalam tentang masalah-masalah
dan hal-hal yang berada dalam jangkauan pengalaman seseorang; (2)
pengetahuan tentang metode-metode pemeriksaan dan penalaran yang
logis; dan (3) semacam suatu keterampilan untuk menerapkan metode-
metode tersebut. Berpikir kritis menuntut upaya keras untuk memeriksa
setiap keyakinan atau pengetahuan asumtif berdasarkan bukti
pendukungnya dan kesimpulan-kesimpulan lanjutan yang diakibatkannya.

Menurut Paul dalam Fisher (2009: 4) berpikir kritis adalah metode berpikir

mengenai hal, substansi atau masalah apa saja di mana si pemikir

meningkatkan kualitas pemikirannya dengan menangani secara terampil

struktur-struktur yang melekat dalam pemikiran dan menerapkan standar-

standar intelektual padanya.

Berdasarkan uraian tersebut, berpikir kritis adalah keterampilan dan sikap

berpikir secara mendalam untuk mengenal masalah, menemukan,

mengumpulkan dan menyusun informasi, memecahkan masalah, dan

menarik kesimpulan menggunakan bahasa yang tepat dan jelas.

Slameto (2013: 144) menyatakan berpikir kritis sama pengertiannya

dengan berpikir konvergen yang berarti berpikir menuju satu arah yang

benar atau satu jawaban yang paling tepat atau satu pemecahan dari suatu
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masalah. Sedangkan Suryosubroto (2009: 193) mengungkapkan bahwa

berpikir kritis adalah.

Proses mental untuk menganalisis informasi. Informasi didapat melalui
pengamatan, pengalaman, komunikasi dan membaca. Peserta didik
berpikir kritis ditunjukkan dengan kemampuan menganalisa masalah
secara kritis dengan pertanyaan mengapa, mampu menunjukkan
perubahan-perubahan secara detail, menemukan penyelesaian masalah
yang kurang lazim, memberikan ide yang belum pernah dipikirkan oleh
orang lain, memberikan argumen dengan perbandingan atau perbedaan.

Hal tersebut berarti dalam memutuskan sesuatu seseorang tidak

sepenuhnya cepat percaya tetapi harus dapat menganalisis dan

mempertimbangkannya terlebih dahulu. Jika seseorang ingin dapat

berpikir kritis maka ia juga harus menumbuhkan  keaktifan dalam dirinya

sehingga akan timbul pertanyaan antara lain mengapa, agar informasi yang

diterima sesuai dengan kebenarannya.

Presseisen dalam Fisher (2009: 14) mengatakan bahwa berpikir kritis
diartikan sebagai ketrampilan berpikir yang menggunakan proses berpikir
dasar, untuk menganalisis argumen dan memunculkan wawasan terhadap
tiap-tiap makna dan interpretasi, mengembangkan pola penalaran yang
kohesif dan logis, memahami asumsi yang mendasari tiap-tiap posisi,
memberikan model presentasi yang dapat dipercaya, ringkas dan
meyakinkan.

Sedangkan Zubaedi (2012: 241) mengemukakan ciri orang yang berpikir

kritis yaitu.

1) Mencari kejelasan pernyataan atau pertanyaan, 2) Mencari alasan, 3)
Mencoba memperoleh informasi yang benar, 4) Menggunakan sumber
yang dapat dipercaya, 5) Mempertimbangkan keseluruhan situasi, 6)
Mencari alternatif, 7) Bersikap terbuka, 8) Mengubah pandangan apabila
ada bukti yang dipercaya, 9) Mencari ketepatan permasalahan dan 10)
Sensitif terhadap perasaan, tingkat pengetahuan, tingkat kecanggihan
orang lain.
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Berdasarkan pendapat tersebut berpikir kritis adalah keterampilan berpikir

untuk menganalisis argumen dengan tujuan untuk menguji pendapat atau

ide. Orang yang berpikir kritis akan mencari kejelasan tentang pernyataan

dan mencari alasan untuk mendapat informasi yang benar dari sumber

yang bisa di percaya lalu bersikap terbuka dengan permasalahan yang ada

dan mencari ketepatan masalah.

Slameto (2013: 144) menyatakan berpikir kritis sama pengertiannya

dengan berpikir konvergen yang berarti berpikir menuju satu arah yang

benar atau satu jawaban yang paling tepat atau satu pemecahan dari suatu

masalah.

Sedangkan Soemanto (2012: 31–32) menyatakan bahwa berpikir

merupakan proses yang dinamis yang menempuh tingkah laku berpikir

sebagai berikut.

1) Pembentukan pengertian, ini melalui proses mendeskripsikan ciri-ciri
objek yang sejenis mengklasifikasikan ciri-ciri yang sama,
mengabstraksi dengan menyisihkan, membuang, menganggap ciri-ciri
yang hakiki.

2) Pembentukan pendapat, ini merupakan peletakan hubungan antar dua
buah pengertian atau lebih yang hubungan itu dapat dirumuskan secara
verbal berupa pendapat menolak, pendapat menerima/mengiyakan,
pendapat asumtif.

3) Pembentukan keputusan, ini merupakan penarikan keputusan yang
berupa kesimpulan.

Berdasarkan pendapat di atas, berpikir kritis merupakan proses pemecahan

masalah melalui proses mendeskripsikan ciri-ciri objek yang sesuai

dengan apa yang sedang diselidikinya lalu pembentukan pendapat dengan

alasan yang logis tentang pendapat tersebut apakah diterima atau ditolak
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dan yang terakhir adalah pembuat keputusan berupa kesimpulan. Hal ini

berarti berpikir kritis harus dilatih oleh siswa untuk melakukan percobaan,

penyelidikan dan pembuat keputusan untuk memecahkan suatu

permasalahan melaui diskusi kelompok atau tugas individu.

Pernyataan lain diungkapkan Aplle dalam Tilaar (2011: 17) bahwa ada

beberapa pertimbangan berpikir kritis merupakan suatu yang penting di

dalam pendidikan modern sebagai berikut.

1) Mengembangkan berpikir kritis di dalam pendidikan berarti kita
memberikan penghargaan kepada peserta didik sebagai pribadi
(respect as person).

2) Berpikir kritis merupakan tujuan yang ideal di dalam pendidikan.
3) Pengembangan berpikir kritis dalam proses pendidikan merupakan

suatu cita-cita tradisional.
4) Berpikir kritis merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan di dalam

kehidupan demokratis.

Berdasarkan uraian di atas pendidikan sangat penting dalam dunia

pendidikan, yang pertama memberikan penghargaan kepada peserta didik

di dalam mengembangkan berpikir kritis  merupakan pemberian

kesempatan kepada siswa sepenuhnya untuk mengembangkan hak-hak

yang dimilikinya dalam perkembangan pribadinya. Mereka merasa

dihormati karena telah diberikan kesempatan. Yang kedua merupakan

tujuan ideal pendidikan dimana siswa dipersiapkan untuk kehidupan

kedewasaannya serta perkembangan dirinya sendiri. Ketiga adalah

merupakan cita-cita tradisional dimana ilmu yang ada dapat membantu

mengembangkan kemapuan berpikir kritis. Dan yang terakhir adalah

berpikir kritis dibutuhkan dalam kehidupan demokratis karena demokratis
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dapat berkembang apabila kemampuan seseorang dalam berpikir kritis

juga dapat berkembang di dalam masalah sosial, ekonomi, politik dll.

Berikut merupakan beberapa cara yang para guru gunakan untuk

membangun pemikiran kritis dalam rencana pelajaran.

1. Tanyakan tidak hanya apa yang terjadi, tetapi juga “bagaimana” dan
“mengapa.”

2. Periksalah “fakta-fakta” yang dianggap benar untuk menentukan
apakah terdapat bukti untuk mendukungnya.

3. Berargumen dengan cara bernalar daripada menggunakan emosi.
4. Kenalilah, bahwa kadang-kadang terdapat lebih dari satu jawaban atau

penjelasan yang bagus.
5. Bandingkan beragam jawaban dari sebuah pertanyaan dan nilailah

yang mana yang benar-benar merupakan jawaban yang terbaik.
6. Evaluasi dan lebih baik menanyakan apa yang dikatakan orang lain

daripada segera menerimanya sebagai kebenaran.
7. Ajukan pertanyaan dan lakukan spekulasi lebih jauh yang telah kita

ketahui untuk menciptakan ide-ide baru dan informasi baru
(Santrock, 2009: 11-12).

Membangun kemampuan berpikir kritis sangatlah penting dalam rencana

pelajaran. Guru harus membantu siswa dalam membangun pemikiran

kritis siswa tersebut. Memberikan suatu permasalahan dan mulai

menanyakan bagaimana suatu permasalan itu terjadi. Lalu siswa akan

mencari bukti untuk mendukung permasalan itu terjadi dan mulai bernalar

tentang berbagai sumber jawaban yang ada. Bandingkan jawaban yang ada

sehingga muncul pemikiran dan ide-ide yang baru.

Menurut Glaser yang dikutip dalam Fisher (2009: 7) keterampilan berpikir

meliputi.

1) Mengenal masalah; 2) Menemukan cara-cara yang dapat dipakai untuk
menangani masalah-masalah itu; 3)Mengumpulkan dan menyusun
informasi yang diperlukan; 4) Mengenal asumsi-asumsi dan nilai-nilai
yang tidak dinyatakan; 5) Memahami dan menggunakan bahasa yang
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tepat, jelas dan khas; 6) Menganalisis data; 7) Menilai fakta dan
mengevaluasi pernyataan-pernyataan; 8) Mengenal adanya hubungan
yang logis antara masalah-masalah; 9) Menarik kesimpulan-
kesimpulan dan kesamaan-kesamaan yang diperlukan; 10) Menguji
kesamaan-kesamaan dan kesimpulan-kesimpulan yang seseorang
ambil; 11) Menyusun kembali pola-pola keyakinan seseorang
berdasarkan pengalaman yang luas; 12) Membuat penilaian yang tepat
tentang hal-hal dan kualitas-kualitas tertentu dalam kehidupan sehari-
hari.

Menurut Angelo dalam Filsaime (2008: 81) mengungkapkan bahwa ada

lima indikator dalam berpikir kritis yaitu.

1. Keterampilan menganalisis, keterampilan menganalisis merupakan
keterampilan menguraikan sebuah struktur kedalam komponen -
komponen agar mengetahui pengorganisasian struktur tersebut.

2. Keterampilan mensintesis, keterampilan ini merupakan keterampilan
yang berlawanan dengan keterampilan menganalisis. Keterampilan
mensintesis adalah keterampilan menggabungkan bagian-bagian
menjadi sebuah bentukan atau susunan yang baru.

3. Keterampilan mengenal dan memecahkan masalah, keterampilan ini
menuntut pembaca untuk memahami bacaan dengan kritis sehingga
setelah selesai kegiatan membaca mampu menangkap beberapa pokok
pikiran bacaan sehingga mampu mempola sebuah konsep.

4. Keterampilan menyimpulkan, kegiatan akal manusia berdasarkan
pengertian atau pengetahuan (kebenaran) yang dimilikinya, dapat
beranjak mencapai pengertian (kebenaran) yang baru yang lain.

5. Keterampilan mengevaluasi atau menilai, keterampilan ini menuntut
pemikiran yang matang dalam menentuan sesuatu dengan berbagai
kriteria yang ada.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa untuk mendapatkan

kemampuan berpikir kritis siswa dapat menganalisis suatu permasalahan

kemudian mensintesis, mengenal dan memecahkan permasalahan

kemudian menyimpulkan dan yang terakhir mengevaluasi.

Dalam melakukan penelitian, indikator berpikir kritis yang digunakan oleh

peneliti mengacu kepada pendapat Angelo yakni keterampilan

menganalisis, keterampilan mensintesis, keterampilan mengenal dan
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memecahkan masalah, keterampilan menyimpulkan dan keterampilan

mengevaluasi.

2. Definisi Belajar dan Teori Belajar

Belajar adalah perubahan dalam diri seseorang. Perubahan tersebut dapat

berupa perubahan dalam tingkah laku seperti kecakapan, keterampilan,

pemahaman dan kemampuan yang lain.

Menurut Djamarah (2006: 13) belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman

individu dalam interaksi dengan lingkungan yang menyangkut kognitif, afektif,

dan psikomotor.

Slameto (2010: 2) mendefinsikan belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan

lingkungannya. Berikut ini ciri-ciri perubahan tingkah laku menurut Slameto

(2010: 2). 1) Perubahan terjadi secara sadar. 2) Perubahan dalam belajar bersifat

kontinu dan fungsional. 3) Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. 4)

Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. 5) Perubahan dalam belajar

bertujuan atau terarah. 6) Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku.

Berdasarkan uraian di atas belajar adalah usaha yang dilakukan seseorang

untuk memperoleh perubahan tingkah laku dari hasil pengalamannya

dalam interaksi dengan lingkungannya. Perubahan tersebut terjadi seacara

sadar dan berlangsung terus-menerus.
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a. Teori Behavioristik

Menurut Budiningsih (2005:20) dalam teori behavioristik, belajar adalah
perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adaya interaksi antara
stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar adalah perubahan yang
dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan
cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon.
Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menujukkan
perubahan tingkah lakunya. Menurut teori ini yang terpenting adalah
masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang
berupa respons. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada
siswa misalnya daftar perkalian, alat peraga, pedoman kerja, atau cara –
cara tertentu, untuk membantu belajar siswa. Sedangkan respons adalah
reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru
tersebut.

Menurut salah satu tokoh behavioristik yakni Albert Bandura dalam

Djaali (2007: 93).menyatakan bahwa belajar merupakan proses

mengamati dan meniru perilaku, sikap, dan reaksi emosi orang lain. Teori

Bandura menjadi dasar dari perilaku pemodelan yang digunakan dalam

berbagai pendidikkan secara masal.

Menurut Jean Piagiet dalam Asrori (2008: 58), proses belajar sebenarnya

terdiri dari tiga tahapan, yaitu :

a. Asimilasi yaitu proses penyatuan (pengintegrasian) informasi baru ke
struktur kognitif yang sudah ada dalam benak siswa. Contoh, bagi
siswa yang sudah mengetahui prinsip penjumlahan, jika gurunya
memperkenalkan prinsip perkalian, maka proses pengintegrasian
antara prinsip penjumlahan (yang sudah ada dalam benak siswa),
dengan prinsip perkalian (sebagai informasi baru) itu yang disebut
asimilasi.

b. Akomodasi yaitu penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi yang
baru. Contoh, jika siswa diberi soal perkalian, maka berarti
pemakaian (aplikasi) prinsip perkalian tersebut dalam situasi yang
baru dan spesifik itu yang disebut akomodasi.

c. Equilibrasi (penyeimbangan) yaitu penyesuaian berkesinambungan
antara asimilasi dan akomodasi. Contoh, agar siswa tersebut dapat
terus berkembang dan menambah ilmunya, maka yang bersangkutan
menjaga stabilitas mental dalam dirinya yang memerlukan proses
penyeimbangan antara “dunia dalam” dan “dunia luar”.
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Proses belajar yang dialami seorang anak pada tahap sensori motor tentu

lain dengan yang dialami seorang anak yang sudah mencapai tahap kedua

(pra-operasional) dan lain lagi yang dialami siswa lain yang telah sampai

ke tahap yang lebih tinggi (operasional kongrit dan operasional formal).

Jadi, secara umum, semakin tinggi tingkat kognitif seseorang, semakin

teratur (dan juga semakin abstrak) cara berfikirnya.

Dikemukakannya pula, bahwa belajar akan lebih berhasil apabila

disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik. Peserta

didik hendaknya diberi kesempatan untuk melakukan eksperimen dengan

obyek fisik, yang ditunjang oleh interaksi dengan teman sebaya dan

dibantu oleh pertanyaan tilikan dari guru. Guru hendaknya banyak

memberikan rangsangan kepada peserta didik agar mau berinteraksi

dengan lingkungan secara aktif, mencari dan menemukan berbagai hal dari

lingkungan.

Mukminan (1997: 27) menyatakan aplikasi teori behavioristik terhadap

pembelajaran siswa adalah sebagai berikut.

1. Guru menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap
sehingga tujuan pembelajaran yang harus dikuasai siswa disampaikan
secara utuh oleh guru.

2. Guru tidak banyak memberikan ceramah, tetapi instruksi singkat yang
diikuti contoh-contoh baik dilakukan sendiri maupun simulasi.

3. Bahan pelajaran disusun secara hierarki dari yang sederhana sampai
pada yang kompleks.

4. Pembelajaran berorientasi pada hasil yang dapat diukur dan diamati.
5. Kesalahan harus segera diperbaiki.
6. Pengulangan dan latihan digunakan supaya perilaku yang diinginkan

dapat menjadi kebiasaan.
7. Evaulasi atau penilaian didasari atas perilaku yang tampak.
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Berdasarkan  teori di atas, yang terpenting adalah masukan atau input yang

berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. Hasil yang

diharapkan dari penerapan teori behavioristik adalah terbentuknya suatu

perilaku yang diinginkan. Dalam teori Bandura guru tidak banyak

memberikan ceramah, tetapi instruksi singkat yang diikuti contoh-contoh

baik dilakukan sendiri maupun simulasi. Hal ini sejalan dengan model

pembelajaran PBL dimana guru berperan sebagai fasilitator yang memicu

stimulus siswa dalam proses belajar mengajar sehingga akan terjadi

pembelajaran bermakna dimana siswa dapat mengintegrasikan

pengetahuan dan keterampilan secara simultan dan mengaplikasikannya

dalam konteks yang relevan.

d. Teori Kontruktivisme

Belajar dalam artian konstruktif ini adalah cara bagaimana membentuk

sebuah kemampuan pengetahuan dalam hal pengalaman dalam

memahami suatu pengertian yang dimaksimalkan dan dapat

dikembangkan. Gestalt dalam Sugihartono (2007: 105) yang menyatakan

bahwa belajar merupakan proses mengembangkan insight yakni

pemahaman terhadap hubungan antarbagian dalam suatu situasi

permasalahan.

Kemudian ada beberapa pendapat dari para pakar ilmu pendidikan seperti
halnya Bruner dalam Trianto (2010: 25). Ia menganggap bahwa belajar
penemuan sesuai dengan pencarian pengetahuan secara aktif oleh
manusia, dan dengan sendirinya memberi hasil yang paling baik.
Berusaha sendiri untuk mencari pemecahan masalah serta pengetahuan
yang menyertainya, menghasilkan pengetahuan yang benar-benar
bermakna.
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Piaget dalam Sanjaya (2006: 124). juga berpendapat bahwa pada
dasarnya setiap individu sejak kecil sudah memiliki kemampuan untuk
mengkontruksi pengetahuannya sendiri. Pengetahuan yang dikonstruksi
oleh anak sebagai subjek, maka akan menjadi pengetahuan yang
bermakna, sedangkan pengetahuan yang hanya diperoleh melalui
pemberitahuan tidak akan menjadi pengetahuan yang bermakna.
Pengetahuan tersebut hanya untuk diingat sementara setelah itu
dilupakan.

Vygotsky dalam Poedjiadi (1999: 61).menyatakan bahwa siswa dalam

mengkosnstruksi suatu konsep, perlu memperhatikan lingkungan sosial.

Hakikat anak menurut teori konstruktivisme mengemukakan bahwa

pengetahuan tidak diperoleh secara pasif oleh seseorang, melainkan

melalui tindakan. Bahkan, perkembangan kognitif anak bergantung pada

seberapa jauh mereka aktif memanipulasi dan berinteraksi dengan

lingkungannya. Sedangkan, perkembangan kognitif itu sendiri merupakan

proses berkesinambungan tentang keadaan ketidak-seimbangan dan

keadaan keseimbangan

Ada dua konsep penting dalam teori Vygotsky dalam Slavin (2010: 26),
yaitu Zone of Proximal Development (ZPD) dan scaffolding.
 Zone of Proximal Development (ZPD) merupakan jarak antara tingkat

perkembangan sesungguhnya yang didefinisikan sebagai kemampuan
pemecahan masalah secara mandiri dan tingkat perkembangan
potensial yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah
di bawah bimbingan orang dewasa atau melalui kerjasama dengan
teman sejawat yang lebih mampu.

 Scaffolding merupakan pemberian sejumlah bantuan kepada siswa
selama tahap-tahap awal pembelajaran, kemudian mengurangi
bantuan dan memberikan kesempatan untuk mengambil alih tanggung
jawab yang semakin besar setelah ia dapat melakukannya.
Scaffolding merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa untuk
belajar dan memecahkan masalah. Bantuan tersebut dapat berupa
petunjuk, dorongan, peringatan, menguraikan masalah ke dalam
langkah-langkah pemecahan, memberikan contoh, dan tindakan-
tindakan lain yang memungkinkan siswa itu belajar mandiri.
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Pendekatan yang mengacu pada konstruktivisme sosial (filsafat

konstruktivis sosial) disebut pendekatan konstruktivis sosial. Dalam

pembelajaran matematika, disebut dengan konstruktivisme sosio (socio-

constructivism), siswa berinteraksi dengan guru, dengan siswa lainnya dan

berdasarkan pada pengalaman informal siswa mengembangkan strategi-

strategi untuk merespon masalah yang diberikan. Karakteristik

pendekatan konstruktivis sosio ini sangat sesuai dengan karakteristik

model pembelajaran TPS yakni siswa dituntut siswa untuk dapat

mengembangkan kemampuan berpikir dan menjawab dalam komunikasi

antara satu siswa dengan yang lain serta bekerja saling membantu dalam

kelompok kecil. Sedangkan pendapat Piaget berkaitan dengan model PBL

dimana siswa dituntut untuk belajar mencari pemecahan masalah dan

pengetahuan yang menyertainya serta menghasilkan pengetahuan yang

benar-benar bermakna.

e. Teori Belajar Humanis

Dalam teori belajar humanistik proses belajar harus berhulu dan bermuara

pada manusia itu sendiri. Meskipun teori ini sangat menekankan pentingya

isi dari proses belajar, dalam kenyataan teori ini lebih banyak berbicara

tentang pendidikan dan proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal.

Dengan kata lain, teori ini lebih tertarik pada ide belajar dalam bentuknya

yang paling ideal dari pada belajar seperti apa adanya, seperti apa yang

bisa kita amati dalam dunia keseharian.
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Carl Roger dalam Palmer (2003: 15) menyebutkan bahwa ada 3 sikap

yang dibutuhkan dalam fasilitator belajar yaitu (1) realitas didalam

fasilitator belajar, (2) penghargaan, penerimaan dan kepercayaan, (3)

pengertian yang empati.

Menurut Rogers dalam Palmer (2003: 15) yang terpenting dalam proses

pembelajaran adalah pentingnya guru memperhatikan prinsip pendidikan

dan pembelajaran, yaitu.

1. Menjadi manusia berarti memiliki kekuatan yang wajar untuk
belajar. Siswa tidak harus belajar tentang hal-hal yang tidak ada
artinya.

2. Siswa akan mempelajari hal-hal yang bermakna bagi dirinya.
Pengorganisasian bahan pelajaran berarti mengorganisasikan bahan
dan ide baru sebagai bagian yang bermakna bagi siswa.

3. Pengorganisasian bahan pengajaran berarti mengorganisasikan
bahan dan ide baru sebagai bagian yang bermakna bagi siswa.

4. Belajar yang bermakna dalam masyarakat modern berarti belajar
tentang proses.

Berdasarkan teori belajar humanistik, belajar dianggap berhasil jika si

pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa dalam

proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai

aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Teori belajar ini berusaha

memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari

sudut pandang pengamatnya. Teori humanis yang dicetuskan oleh Roger

ini berhubungan dengan model pembelajaran TPS maupun PBL dimana

keduanya mencerminkan bahwa tujuan utama para pendidik adalah

membantu siswa untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu

masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai

manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi
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yang ada dalam diri mereka. Melalui pendidikan humanistik ini

diharapkan membantu siswa untuk belajar tanpa adanya penekanan,

ancaman, dan paksaan sehingga siswa tersebut dapat mengaktualisasi diri

kemampuan yang dimilikinya.

3. Model Pembelajaran

a. Konsep Pembelajaran

Model pembelajaran adalah pola interaksi siswa dengan guru di dalam

kelas yang menyangkut pendekatan, strategi, metode, teknik

pembelajaran yang diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan belajar

mengajar di kelas.

Trianto (2009: 23) menyebutkan model pembelajaran mempunyai empat

ciri khusus yang tidak dimiliki oleh strategi, metode atau prosedur. Ciri-

ciri tersebut sebagai berikut.

a. Rasionalitas teoritis logis yang disusun oleh para pencipta atau
pengembangnya

b. Landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar (tujuan
pembelajaran yang akan dicapai)

c. Tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat
dilaksanakan dan berhasil, dan

d. Lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran tu dapat
tercapai.dan keterampilan sosial lainnya.

4. Model Pembelajaran Tipe Think Pair Share (TPS)

Model pembelajaran tipe think pair share merupakan model pembelajaran

kooperatif sederhana yang berarti berfikir-berpasangandan berbagi. Warsono

(2012: 202) Model cooperative learning tipe think pair share yang berarti
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berfikir-berpasangan-berbagi semula dikembangkan oleh Frank Lyman, juga

oleh Spencer Kagan bersama Jack Hassard. tahun 1933.

Dalam bahasa Indonesia, model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair

Square (TPS) diartikan sebagai teknik berpikir-berpasangan-berempat.

Menurut Lie (2004: 186) ada tiga tahapan dalam model pembelajaran

kooperatif tipe Think Pair Share yaitu tahap think (berpikir secara individu),

tahap pair (berpasangan), dan tahap square (berkelompok berempat).

Menurut Paul dan Elder dalam Kemendikbud (2014: 52) dengan penerapan
tahap think, pair hingga share siswa dapat terlibat secara aktif dalam kegiatan
pembelajaran dan memunculkan beberapa karakter berpikir kritis diantaranya
skeptis, selalu bertanya, menganalisis dan mampu mengomunikasikan
argumen. Sehingga diharapkan tidak ada lagi siswa yang tidak aktif dalam
kelompoknya. Siswa juga belajar untuk tidak egois, terbuka terhadap ide –
ide dan hal – hal baru, serta memiliki keinginan untuk saling adu argumen.
Jadi siswa tidak hanya belajar dari dirinya sendiri (tahap think), melainkan
juga belajar dari orang lain (tahap pair dan share). Sesuai dengan pandangan
kontruktivisme yang menyatakan bahwa pengetahuan itu diperoleh langsung
oleh peserta didik berdasarkan pengalaman dan hasil interaksi dengan
lingkungan sekitar.

Menurut Lie (2004: 57) kelebihan model TPS yaitu.

1. Model ini dengan sendirinya memberikan kesempatan yang banyak
kepada siswa untuk berpikir, menjawab dan saling membantu satu sama
lain.

2. Dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam proses pembelajarn.
3. Lebih banyak kesempatan untuk kontribusi masing-masing anggota

kelompok.
4. Siswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir dan menjawab dalam

komunikasi antara satu dengan yang lain, serta bekerja saling membantu
dalam kelompok kecil.

Adapun menurut Lie (2004: 57) kelemahan dari model TPS adalah sebagai

berikut.

1. Membutuhkan koorrdinasi secara bersamaan dari berbagai aktivitas.
2. Menggantungkan proses belajar pada pasangan.
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3. Jumlah kelompok yang terbentuk banyak
4. Mengubah kebiasaan siswa belajar dari cara mendengarkan ceramah

diganti dengan belajar berpikir memecahkan masalah secara kelompok
membuat siswa sulit beradaptasi dengan model ini.

5. Model Pembelajaran Tipe Problem Based Learning (PBL)

Model pembelajaran berbasis masalah merupakan salah satu model

pembelajaran yang melibatkan kreativitas siswa yang domain, sedangkan

peran guru lebih sebagai fasilitator.

Dasna (2010: 1) mengungkapkan pembelajaran berbasis masalah (Probelm
Based Learning) selanjutnya disingkat PBL, merupakan salah satu model
pembelajaran inovatif yang dapat memberikan kondisi belajar aktif kepada
siswa. Pembelajaran berbasis masalah adalah suatu model pembelajaran yang
melibatkan siswa untuk memecahkan masalah melalui tahap-tahap metode
ilmiah sehingga siswa dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan
dengan masalah tersebut dan sekaligus memiliki keterampilan untuk
memecahkan masalah.

Dengan pembelajaran berbasis masalah siswa dilatih menyusun sendiri

pengetahuannya, mengembangkan keterampilan pemecahan masalah melalui

penyelidikan autentik baik mandiri maupun kelompok, meningkatkan

kepercayaan diri serta menghasilkan karya dan peragaan. Hal ini sesuai

dengan teori belajar konstruktivisme dimana Pengetahuan tidak bisa

diberikan begitu saja kepada siswa dan diharapkan siswa juga harus aktif

secara mental membangun struktur pengetahuannya berdasarkan kematangan

kognitif yang dimilikinya. Siswa akan lebih mudah mempelajari sesuatu bila

dia memiliki pengalaman dengan apa yang dipelajarinya. Teori ini

memusatkan pada kesuksesan siswa dalam mengorganisasikan pengalaman

mereka, bukan kepatuhan siswa dalam refleksi atas apa yang telah

diperintahkan dan dilakukan oleh guru. Dengan kata lain, siswa lebih
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diutamakan untuk mengkonstruksi sendiri pengetahuan mereka melalui

asimilasi dan akomodasi.

Menurut Arrends dalam Muanisah (2010: 24) pendekatan pembelajaran
peserta didik pada masalah autentik (nyata), sehingga peserta didik dapat
menyusun pengetahuannya sendiri, menumbuh kembangkan keterampilan
dirinya. Sehingga dalam model ini peran guru adalah mengajukan masalah
atau pernyataan, memberi kemudahan suasana berdialog dan memberikan
fasilitas penelitian.

Pembelajaran berbasis masalah adalah suatu pendekatan pembelajaran yang

menggunakan dunia nyata sebagai konteks bagi siswa untuk belajar cara

berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah serta untuk memperoleh

pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pembelajaran.

Pembelajaran berbasis masalah digunakan untuk merangsang berpikir tingkat

tinggi dalam situasi berorientasi masalah.

Menurut Ibrahim dan Nur, M. (2004: 22) pembelajaran berbasis masalah
mempunyai karakteristik-karakteristik sebagai berikut: 1) Belajar dimulai
dengan suatu masalah; 2) Memastikan bahwa masalah yang diberikan
berhubungan dengan dunia nyata siswa; 3) Mengorganisasikan pelajar
diseputar masalah, bukan diseputar disiplin ilmu; 4) Memberikan tanggung
jawab yang besar kepada pebelajar dalam bentuk dan menjalankan secara
langsung proses belajar mereka sendiri; 5) Menggunakan kelompok kecil; 6)
Menuntun pembelajar untuk mendemonstrasikan apa yang telah mereka
pelajari dalam bentuk suatu produk atau kinerja.

Berdasarkan uraian tersebut tampak jelas bahwa pembelajaran berbasis

masalah dimulai adanya masalah (dapat dimunculkan oleh siswa atau guru),

kemudian siswa memperdalam pengetahuannya tentang apa yang mereka

telah ketahui dan apa yang mereka perlu ketahui untuk memecahkan masalah

tersebut.
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Dasna (2010 :2) dengan demikian siswa belajar memecahkan masalah secara
sistematis dan terencana. Oleh sebab itu, penggunaan pembelajaran berbasis
masalah dapat memberikan pengalaman belajar melakukan kerja ilmiah yang
sangat baik kepada siswa. Langkah langkah pemecahan masalah dalam
pembelajaran berbasis masalah paling sedikit ada delapan tahapan, yaitu: 1)
Mengidentifikasi masalah; 2) Mengumpulkan data; 3) Menganalisis data; 4)
Memecahkan masalah berdasarkan pada data yang ada dan analisisnya; 5)
Memilih cara untuk memecahkan masalah; 6) Merencanakan penerapan
pemecahan masalah; 7) Melakukan ujicoba terhadap rencana yang
ditetapkan, dan 8) Melakukan tindakan (action) untuk memecahkan masalah.

Teknis pelaksanaan model pembelajaran berbasis masalah adalah sebagai

berikut:

1. Orientasi siswa kepada masalah.

2. Mengorganisasikan siswa untuk belajar.

3. Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok.

4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya.

5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah.

Sanjaya (2007: 219) mengemukakan kelebihan model PBL adalah sebagai

berikut:

1. Mengembangkan pemikiran kritis siswa dan keterampilan kreatif siswa.
2. Dapat meningkatkan kemampuan memecahkan masalah para siswa

dengan sendirinya.
3. Membantu siswa belajar untuk mentransfer pengetahuan dengan situasi

yang serba baru .
4. Dengan model pembelajaran ini akan terjadi pembelajaran yang

bermakna dimana siswa dapat mengintegrasikan pengetahuan dan
keterampilan secara simultan dan mengaplikasikannya dalam konteks
yang relevan.

5. Model pembelajaran ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis,
menumbuhkan inisiatif siswa dalam bekerja, dan motivasi internal untuk
belajar.
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Menurut Sanjaya (2007: 220) kelemahan dari model pembelajaran ini antara

lain:

1. Model ini butuh pembiasaan, karena model itu cukup rumit dalam
teknisnya serta siswa betul-betul harus dituntut konsentrasi dan daya
kreasi yang tinggi.

2. Proses pembelajaran harus dipersiapkan dalam waktu yang panjang karena
suatu permasalahan harus dipecahkan secara tuntas.

3. Siswa tidak benar-benar tahu apa yang mungkin penting bagi mereka
untuk belajar terutama bagi mereka yang belum memiliki pengalaman.

6. Penugasan

Penugasan atau dikenal dengan istilah resitasi adalah suatau cara yang

menyajikan bahan pelajaran dengan memberikan tugas kepada siswa untuk

dipelajari yang kemudian dipertanggung jawabkan di depan kelas. Cara ini

dilakukan dengan tujuan siswa dapat lebih mendalami dan menghayati bahan

yang diberikan (Soekartawi, 1995: 19).

Definisi mengenai mengenai resitasi atau penugasan yang dikemukakan di

atas, dapat didefinisikan bahwa resitasi atau pemberian tugas merupakan

salah satu cara yang menuntut siswa agar dapat menyelesaikan tugas-tugas

yang diberikan oleh guru untuk dikerjakan diluar jam pelajaran.

Menurut Nasution (2008: 34) dikatakan bahwa pekerjaan rumah dapat

berupa:

1. Pekerjaan rumah sebagai belajar sendiri, misalnya mempelajari satu
bab dari buku pelajaran, menerjemahkan bahasa asing, membaca,
menghafal dan sebagainya.

2. Pekerjaan rumah sebagai srana latihan, misalnya menyelesaikan soal-
soal dari materi yang sudah diajarkan mengenai aturan dan prinsip-
prinsip cara menyelesaikannya.

3. Pekerjaan rumah berupa pengumpulan sejumlah bahan yang
berhubungan dengan materi yang akan atau telah dipelajari.
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Pemberian tugas merupakan seperangkat persoalan yang diberikan kepada

siswa untuk dikerjakan diluar jam pelajaran, persoalan tersebut disusun

sedemikian rupa dengan mengacu pada tujuan intruksional khusus yang

ingin dicapai dalam setiap kegiatan belajar mengajar dikelas, sebagaimana

dijelaskan oleh Mulyasa (2007: 113) bahwa agar metode pemberian tugas

terstruktur dapat berlangsung secara efektif, guru perlu memperhatikan

langkah-langkah sebagai berikut:

1. Tugas harus dilaksanakan secara jelas dan sistematis, terutama tujuan
penugasan dan cara pengerjaannya.

2. Tugas yang diberikan harus dapat dipahami peserta didik, kapan
mengerjakannya, bagaimana cara mengerjakannya, berapa lama tugas
tersebut harus dikerjakan, secara individu atau kelompok, dan lain-lain.

3. Apabila tugas tersebut tugas kelompok, perlu diupayakan agar seluruh
anggota kelompok dapat terlibat secara aktif dalam proses penyelesaian
tugas tersebut, terutama kalau tugas tersebut diselesaikan di luar kelas.

4. Perlu diupayakan guru mengontrol proses penyelesaian tugas yang
dikerjakan oleh peserta didik. Jika tugas diselesaikan dengan di luar
kelas, guru bisa mengontrol proses penyelesaian tugas melalui
konsultasi dari peserta didik. Oleh karena itu dalam penugasan yang
harus diselesaikan di uar kelas, sebaiknya peserta didik diminta untuk
memberikan laporan kamajuan mengenai tugas yang dikerjakan.

5. Berikanlah penilaian secara proporsional terhadap tugas-tugas yang
dikerjakan peserta didik. Penilaian yang diberikan sebaiknya tidak
hanya menitikberatkan  pada ending, tetapi perlu dipertimbangkan pula
bagaimana proses penyelesaian tugas tersebut. Penilaian hendaknya
diberikan secara langsung setelah tugas diselesaikan, hai ini disamping
akan menimbulkan minat dan semangat belajar peserta didik, juga
menghindarkan bertumpuknya pekerjaan peserta didik yang harus
diperiksa.

Demikian pentingnya pemberian tugas sehingga siswa dapat lebih

mendalami dan menghayati bahan yang telah diberikan. Metode pemberian

tugas dapat diartikan sebagai suatu format interaksi belajar mengajar yang

ditandai dengan adanya satu atau lebih tugas yang diberikan guru, dimana
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penyelesainnya dapat dilakukan secara perorangan maupun kelompok sesuai

demgan petunjuk pemberian tugas tersebut.

Pendapat para ahli diatas juga mengisyaratkan bahwa pemberian tugas

secara terstruktur setiap selesai proses pembelajaran juga dapat memberikan

rangsangan yang berarti bagi peserta didik agar lebih mendalami dan

menekuni suatu topic atau materi pembelajaran. Dengan adanya tugas

terstruktur obyek didik dirangsang untuk selalu memanfaatkan waktu

dengan baik sehingga mengurangi kegiatan-kegiatan di luar sekolah yang

kurang bermanfaat. Dengan demikian pemberian tugas yang terstruktur

sangat positif dalam usaha meningkatkan hasil belajar siswa dan juga

memberikan penekanan tentang posisi esensial dari pelaksanaan tugas secara

terstruktur, sebagai salah satu komponen yang terkait dalam proses belajar

mengajar.

7. Tugas Mandiri

Tugas mandiri berarti tugas yang diberikan atau yang harus diselesaikan

seorang siswa setelah ia memperoleh atau menyelesaikan suatu kegiatan

belajar dalam sebuah mata pelajaran atau bidang studi.

Menurut Nasution (2008: 9) tugas individu berarti tugas yang diberikan
kepada siswa dan menuntut kemandirian siswa dalam proses penyelesaiannya
tanpa bantuan orang lain. Siswa dapat bekerja secara sukses pada tugas
individu apabila mereka mempunyai kemampuan dan keterampilan yang
baik. Nasution menyatakan bahwa tugas individu yang baik mempunyai
beberapa sifat seperti:
1. Tugas tersebut menyajikan sebuah tantangan yang cukup  berarti seperti:

mempunyai tingkat kesulitan tetapi siswa mampu menyelesaikannya
sendiri.
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2. Tugas tersebut memberikan situasi yang mengindikasi siswa merasa
seperti di luar kelas.

Apalagi dengan berlakunya K13 dimana implementasi K13 (kurikulum tahun

2013) salah satunya sangat akrab dengan tugas mandiri ini. Suatu tugas

dikatakan mandiri terstruktur manakala tugas itu diselesaikan seorang siswa

dengan batas yang telah ditentukan oleh guru. Misalnya tugas itu

dikumpulkan pada pertemuan minggu berikutnya atau beberapa hari lagi

tergantung guru.

Tugas mandiri tidak terstruktur manakala tugas itu diselesaikan dan

dikumpulkan pada batas maksimum yang telah ditentukan oleh guru dan

siswa boleh mengumpulkannya kapan saja yang penting antara rentang batas

maksimum yang telah ditentukan.  Misalnya tugas dikumpulkan paling

lambat seminggu sebelum midle semester atau dua minggu sebelum ujian

nasional dan lain-lain.

Menurut Uno (2008: 18) keuntungan yang dapat diperoleh siswadari tugas

mandiri yang diberikan antara lain.

1. Siswa terbiasa mengisi waktu senggangnya dengan kegiatan positif.
2. Melatih siswa untuk berpikir kritis, tekun, giat dan rajin belajar.
3. Pengetahuan yang diperoleh siswa dari hasil belajar akan lebih mendalam

dan lama tersimpan ingatannya.
4. Memiliki rasa tanggung jawab dan percaya diri atas segala tugas yang

dikerjakan.

Sedangkan kelemahan dari tugas mandiri antara lain:

1. Pekerjaan yang ditugaskan kepada siswa diselesaikan dengan cara sendiri
sehingga siswa tidak mengalami peristiwa belajar yang berarti, tujuan
pembelajaran tidak tercapai.
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2. Karena perbedaan individu, maka apabila tugas diberikan secara umum
mungkin diantara mereka ada yang merasa sulit dan sebagian mereka ada
yang merasa mudah.

3. Apabila tugas yang diberikan sulit dikerjakan, maka ketenangan mental
anak menjadi terganggu.

Tugas mandiri yang akan diberikan oleh peneliti berupa tugas uraian dalam

menanggapi sebuah wacana atau artikel berdasarkan subpokok materi yang

diajarkan pada setiap pertemuan. Sebaiknya tugas mandiri ini dibarengi

dengan pegangan murid seperti konsep materi pembelajaran dari guru,

modul, bahan ajar lainnya, seperti perpustakaan sebagai referensi mereka

dalam tugas tersebut. Bisa juga koran atau internet. Kalau memang tugas itu

berat boleh dikerjakan secara kelompok.

8. Tugas kelompok

Karo-karo (2008: 35) menyatakan kelompok adalah dua individu atau lebih

yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Dalam

pengertian sempit bahwa “metode tugas kelompok adalah suatu kegiatan

pembelajaran dengan terlebih dahulu guru memberikan tugas kepada siswa

secara kelompok.

Jadi siswa disusun secara berkelompok  dalam jangka waktu tertentu untuk
melakukan kegiatan belajar secara kelompok”. Beberapa macam-macam
bentuk kelompok, antara lain:

a. Kelompok formal adalah kelompok yang ditetapkan organisasi, memiliki
struktur yang jelas dan terdapat penugasan.
Contoh:
a. Kelompok komando
b. Kelompok tugas
c. Kelompok pemecahan masalah

b. Kelompok informal adalah kelompok yang tidak dibentuk secara formal
melalui struktur organisasi, yang muncul karena adanya kebutuhan akan
kontak sosial. Tidak ditetapkan oleh organisasi, struktur tidak resmi dan
tidak adanya penugasan.
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Contoh:
a. Kelompok kepentingan
b. Kelompok persahabatan

Dalam penelitian ini siswa akan dikelompokkan berdasarkan jumlah materi

pokok atau kompetensi dasar mata pelajaran ekonomi sehingga ada 8

kelompok dalam satu kelas. Tugas kelompok yang diberikan berupa tugas

uraian dalam menanggapi sebuah wacana atau artikel berdasarkan subpokok

materi yang diajarkan pada setiap pertemuan.

Tahap perkembangan kelompok menurut Judge (2008: 358-360), yaitu.

1. Tahap pembentukan
Pada tahap ini kelompok baru saja dibentuk meliputi tahap pengenalan
dan banyak situasi-situasi yang tidak pasti dan diberikan tugas. Anggota
kelompok cenderung untuk bekerja sendiri dan walaupun memiliki itikad
baik namun mereka belum saling mengenal dan belum saling percaya.

2. Tahap keributan
Kelompok mulai mengembangkan ide-ide berhubungan dengan tugas-
tugas yang mereka hadapi. Mereka membahas isu-isu semacam masalah
yang harus mereka selesaikan. Dalam tahap ini sering terjadi
pertentangan norma.

3. Tahap penormaan
Pada tahap ini terjadi hubungan yang kohesif, saling tarik menarik dengan
penerimaan norma yang baru. Terdapat kesepakatan dann konsensus
antara anggota kelompok. Peranan dan tanggungjawab telah jelas.
Anggota kelompok mulai dapat mempercayai satu sama lain seiring
dengan mereka melihat kontribusi masing-masing anggota untuk
kelompok.

4. Tahap performing
Tahap performing merupakan tahap pelaksanaan program yang disetujui
bersama.

5. Tahap Adjourning dan Transforming
Dalam tahap ini, aktivitas mulai melambat dan perhatian kelompok
ditujukan pada penyelesaian tugas bukan pada aktivitas kinerja.



43

B. Penelitian yang Relevan

Tabel 1. Penelitian yang Relevan
No. Nama Judul

Skripsi/Jurnal/Tesis

Kesimpulan

1. Samuel
Tri
Susetyo
Parwoto
(2013)

Pengaruh
Kemampuan
Berpikir, Gaya
Belajar dan
Kemampuan
Adaptasi terhadap
Kemandirian Belajar
Siswa SMK N 3
Yogyakarta. (Skripsi)

Berdasarkan hasil penelitian dapat
disimpulkan: terdapat pengaruh
kemampuan berpikir kritis,
gaya belajar dan kemampuan
adaptasi terhadap kemandirian
belajar siswa kelas XI
kompetensi keahlian teknik
instalasi tenaga listrik SMKN 3
Yogyakarta. Formulasi
hipotesisnya adalah H1:
koefisien korelasi signifikan
Fhitung > Ftabel dan H0:
Koefisien korelasi tidak
signifikan Fhitung < Ftabel
(Andi Wijayanto, 2008: 8).
Dengan menganalisa hipotesis,
maka didapatkan nilai
Fhitung=29,314 > Ftabel=2,74
dengan signifikansi 0,000<0,05
sehingga H1diterima.

2. Hazmy
Adlianto
Rogy
(2012)

Perbandingan
Penerapan Model
Pembelajaran
Kooperatif Tipe TAI
(Team Assisted
Individualization) dan
TPS (Think Pair Share)
terhadap Hasil Belajar
Pengukuran Listrik di
SMKN 2 Cimahi.
(Jurnal)

Berdasarkan hasil penelitian dapat
disimpulkan bahwa hasil
eksperimen menunjukkan
peningkatan hasil belajar pada
kelas TAI dengan pencapaian Gain
rata-rata 0,44. Sedangkan kelas
TPS 0,44 pada aspek kognitif.
Pada penilaian psikomotor kelas
TAI mendapat rata-rata nilai 69,07
sedangkan pada kelas TPS yaitu
69,96. Untuk afektif TAI dan TPS
masing-masing mendapat 66,34
dan 65,66. Dari penelitian tersebut
dapat disimpulkan pembelajaran
menggunakan TAI lebih efektif
bila dibandingkan dengan TPS.

3. Hepy
Novalia
(2011)

Pengaruh Aplikasi
model Pembelajaran
Think Pair Share,
Numbered Head
Together dan
Konvensional

Berdasarkan hasil penelitian dapat
disimpulkan bahwa terdapat
perbedaan rata -rata
keterampilan social siswa antara
siswa yang pembelajarannya
menggunakan model TPS, NHT
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terhadap
Keterampilan Siswa
di SMP N 3 Kalianda
Lampung Selatan.
(Skripsi)

dan Konvensional.

4. Winarno
(2010)

Perbandingan
Pencapaian Prestasi
Belajar antara
Penggunaan Strategi
Pembelajaran
Pemberian Tugas
Kelompok dan
Individu pada Siswa
Kelas XI SMK
Muhammadiyah
Pringsewu. (Tesis)

Berdasarkan hasil penelitian dapat
disimpulkan secara keseluruhan
prestasi belajar siswa yang
pembelajarannya dengan
menggunakan strategi
pembelajaran tugas kelompok
lebih tinggi dibandingkan
dengan siswa yang
pembelajarannya dengan
menggunakan strategi
pembelajaran tugas individu
yang ditunjukkan dengan hasil
perhitungan (K1) = 47,50 > (K2)
= 44,04.

5. Rifqia
Apriyanti
(2011)

Pengaruh Metode
Penemuan dengan
Menggunakan Teknik
PBL Terhadap Hasil
Belajar Ekonomi
Siswa. (Jurnal)

Berdasarkan hasil penelitian dapat
disimpulkan rata-rata hasil
belajar ekonomi siswa yang
menggunakan metode
penemuan dengan teknik PBL
lebih tinggi daripada rata-rata
hasil belajar ekonomi siswa
yang menggunakan metode
ekspositori dengan teknik
bertanya, dan diperoleh thitung
> tabel (4,43 > 1,67), maka H0
ditolak dan H1 diterima.

6. Dayang
Sumbi
(2012)

Studi Perbandingan
Hasil Belajar
Ekonomi Dengan
Menggunakan Model
Pembelajaran Nht
(Numbered
Heads Together) Dan
Snowball Throwing
Dengan
Mempertimbangkan
Tugas Mandiri Dan
Tugas Kelompok
(Siswa Kelas X Ips
Sma Al Kautsar
Bandar Lampung
Tahun Pelajaran
2015/2016). (Skripsi)

Berdasarkan hasil penelitian dapat
disimpulkan ada perbedaan rata-
rata hasil belajar ekonomi
antara siswa yang
menggunakan tugas mandiri
dan siswa yang menggunakan
tugas kelompok,
dengan menggunakan ANAVA
yang memperoleh Fhitung sebesar
5,882 dan Ftabel

sebesar 3,985.
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C. Kerangka Pikir

1. Perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang pembelajaraannya
menggunakan model pembelajaran tipe Think Pair Share (TPS)
dibandingkan dengan yang menggunakan model pembelajaran tipe
Problem Based Learning (PBL).

Model pembelajaran memiliki bermacam-macam tipe, dua diantaranya

adalah model pembelajaran tipe Think Pair Share (TPS) dan Problem

Based Learning (PBL). Kedua model ini memiliki kesamaan yaitu

menuntut keaktifan siswa dalam proses pembelajaran dan guru hanya

sebagai fasilitator.

Model pembelajaran kooperatif tipe think pair share dilandasi oleh teori
belajar konstruktivisme. Menurut Paul dan Elder dalam Kemendikbud
(2014: 52) dengan penerapan tahap think, pair hingga share siswa dapat
terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran dan memunculkan
beberapa karakter berpikir kritis diantaranya skeptis, selalu bertanya,
menganalisis dan mampu mengomunikasikan argumen. Sehingga
diharapkan tidak ada lagi siswa yang tidak aktif dalam kelompoknya.
Siswa juga belajar untuk tidak egois, terbuka terhadap ide–ide dan hal–
hal baru, serta memiliki keinginan untuk saling adu argumen. Jadi siswa
tidak hanya belajar dari dirinya sendiri (tahap think), melainkan juga
belajar dari orang lain (tahap pair dan share). Sesuai dengan pandangan
kontruktivisme yang menyatakan bahwa pengetahuan itu diperoleh
langsung oleh peserta didik berdasarkan pengalaman dan hasil interaksi
dengan lingkungan sekitar.

Teori konstruktivisme menyatakan bahwa siswa harus menemukan sendiri

dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru

dengan aturan-aturan lama dan merevisisnya apabila aturan-aturan itu

tidak lagi sesuai. Bagi siswa agar benar-benar memahami dan

menerapkan pengetahuan, mareka harus bekerja memecahkan masalah

dan menemukan segala sesuatu untuk dirinya. Siswa diberi materi bahan
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ajar yang harus dipelajari Hal ini menuntut siswa untuk membaca materi

tersebut. Selanjutnya siswa di beri pre-test untuk mengetahui skor awal

siswa tersebut. Selanjutnya pemberian sedikit materi dari guru, dan

pembentukan kelompok secara berpasangan yang berjumlah dua orang

pada tiap kelompoknya dimana kelompok tersebut diberi tugas untuk

menyelesaikan lembar kerja yang telah dibuat oleh guru sebelumnya.

Dalam tahap pair ini siswa memperoleh kesempatan untuk

mengembangkan potensinya dimana ia difasilitasi dengan penyelesaian

masalah berupa contoh, pedoman atau bimbingan orang lain atau teman

sebaya. Interaksi kelompok ini didasari teori belajar sosial yang

dikemukakan oleh Vigotsky, jika tugas selesai, maka guru akan meminta

siswa untuk mempresentasikan tugas tersebut secara berpasangan di

depan kelas. Setelah presentasi selesai, guru akan memberikan post-test

kepada siswa dan mengumumkan hasil kerja kelompok dari nilai yang

terbaik sampai yang terendah. Dan yang terakhir adalah pemberian test

formatif pada materi yang telah di tentukan.

Menurut Kamdi (2007: 77) model Problem Based Learning diartikan
sebagai sebuah model pembelajaran yang didalamnya melibatkan siswa
untuk berusaha memecahkan masalah dengan melalui beberapa tahap
metode ilmiah sehingga siswa diharapkan mampu mempelajari
pengetahuan yang berkaitan dengan masalah tersebut dan sekaligus siswa
diharapkan akan memiliki ketrampilan dalam memecahkan masalah.

PBL menjadi sebuah pendekatan pembelajaran yang berusaha

menerapkan masalah yang terjadi dalam dunia nyata sebagai sebuah

konteks bagi para siswa dalam berlatih bagaimana cara berpikir kritis dan

mendapatkan keterampilan dalam pemecahan masalah, serta tak
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terlupakan untuk mendapatkan pengetahuan sekaligus konsep yang

penting dari materi ajar yang dibicarakan.

Aktivitas belajar siswa pada model pembelajaran tipe lebih tinggi Think

Pair Share (TPS) dibandingkan model pembelajarn tipe Problem Based

Learning (PBL). Pada model pembelajaran Think Pair Share (TPS) siswa

mulai berpikir saat akan berdiskusi mencari topik yang mereka inginkan.

Sedangkan pada model pembelajaran Problem Based Learning (PBL),

siswa harus benar-benar memahami materi yang diberikan guru untuk

selanjutnya guru akan memberikan pre-test dan membentuknya dalam

sebuah kelompok heterogen. Kelompok ini yang akan membuat siswa

berpikir untuk dapat menyelesaikan tugas sampai guru memberikan post-

test.

Berdasarkan uraian di atas diketahui perbedaan aktivitas belajar dapat

diduga akan berakibat pada pencapaian kemampuan berpikir kritis yang

berbeda antara siswa yang pembelajarannya menggunakan model

pembelajaran tipe Think Pair Share (TPS) dan Problem Based Learning

(PBL).

2. Perbedaan kemampuan berpikir kriti siswa yang diberikan tugas
mandiri dengan siswa yang diberikan tugas kelompok.

Dengan model pembelajaran, siswa dituntut untuk aktif dalam proses

kegiatan belajar di dalam kelas yang dapat mengembangkan kemampuan

berpikir kritis siswa kearah yang lebih baik sesuai dengan teori belajar

konstruktivisme. Melalui model pembelajaran diharapkan dapat
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menciptakan suasana kelas yang lebih interaktif dan mampu mengasah

kemampuan berpikir siswa.

Tugas adalah sesuatu yang wajib dikerjakan atau suatu perintah yang telah

ditentukan untuk dilakukan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Pembelajaran kolaboratif melalui diskusi kelompok kecil juga
direkomendasikan sebagai strategi yang dapat meningkatkan kemampuan
berpikir kritis (Gokhale A.A., 2005: 15). Dengan berdiskusi siswa
mendapat kesempatan untuk mengklarifikasi pemahamannya dan
mengevaluasi pemahaman siswa lain, mengobservasi strategi berpikir dari
orang lain untuk dijadikan panutan, membantu siswa lain yang kurang
untuk membangun pemahaman, meningkatkan motivasi, serta membentuk
sikap yang diperlukan seperti menerima kritik dan menyampaikan kritik
dengan cara yang santun.

Pada siswa yang diberikan tugas mandiri ia akan sering membaca buku

dan mengerjakan soal-soal yang ia lihat dan mengerjakannya. Ia berupaya

belajar dengan terus membaca dibandingkan dengan siswa yang diberikan

tugas kelompok sehingga kemampuan berpikir kritis terasah. Sejalan

dengan teori kontruktivisme, siswalah yang harus aktif mengembangkan

kemampuan mereka dan bertanggung jawab penuh terhadap hasil

belajarnya. Sedangkan siswa yang diberikan tugas kelompok, pada tahap

pembentukan anggota kelompok cenderung untuk bekerja sendiri dan

walaupun memiliki itikad baik namun mereka belum saling mengenal dan

belum saling percaya. Disamping itu jika siswa tidak memiliki rasa

tanggung jawab pada tugas yang diberikan ia akan mengandalkan orang

lain dalam pemecahan masalah sehingga kemampuan berpikir kritisnya

tidak optimal.
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Berdasarkan uraian di atas peneliti menduga ada perbedaan kemampuan

berpikir kritis yang dipengaruhi oleh tugas mandiri maupun tugas

kelompok yaitu kemampuan untuk mengevaluasi secara sistematis bobot

pendapat pribadi dan pendapat orang lain (Johnson, 2009: 182).

3. Interaksi antara model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair
Share (TPS) dan tipe Problem Based Learning (PBL) dengan tugas
mandiri dan tugas kelompok terhadap kemampuan berpikir kritis
siswa.

Penelitian ini dirancang untuk menyelidiki pengaruh dua model

pembelajaran, yaitu model pembelajaran tipe Think Pair Share (TPS) dan

Problem Based Learning (PBL) terhadap kemampuan berpikir kritis.

Dalam penelitian ini peneliti menduga bahwa ada pengaruh yang berbeda

dari perbedaan tugas mandiri dan tugas kelompok.

Model pembelajaran Think Pair Share (TPS) dan Problem Based

Learning (PBL) mengharuskan siswa untuk berpikir bagaimana cara

menyelesaikan masalah/tugas. Pada siswa dengan tugas mandiri dan

tugas kelompok jika mendukung dengan kedua model pembelajaran

tersebut maka akan berpengaruh dengan kemampuan berpikir kritis siswa

dan begitu juga sebaliknya.

Menurut Arends (2012: 34) model pembelajaran think pair and share
merupakan suatu cara yang efektif untuk membuat variasi suasana pola
diskusi kelas. Dengan asumsi bahwa semua resitasi atau diskusi
membutuhkan pengaturan untuk mengendalikan kelas secara keseluruhan,
dan prosedur yang digunakan dalam think pair and share dapat memberi
murid lebih banyak waktu berfikir, untuk merespon dan saling membantu.
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Pada model pembelajaran Think Pair Share (TPS) siswa dituntut untuk

berpikir kritis saat memahami materi yang diberikan oleh guru yang

selanjutnya diberikan tugas kelompok untuk dapat diselesaikan.

Sedangkan pada model pembelajaran Problem Based Learning (PBL)

siswa dituntut untuk berpikir kritis di mulai dari awal model pembelajaran

ini diterapkan seperti mencari topik permasalahan yang akan menjadi

tugas kelompok. Pembentukan cara berpikir kritis pada kedua model

diatas berdasarkan pada teori belajar kontruktivisme yang menyatakan

bahwa siswa harus menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi

kompleks, mengecek informasi baru dengan aturan-aturan lama dan

merevisisnya apabila aturan-aturan itu tidak lagi sesuai.

Berdasarkan uraian di atas peneliti menduga ada interaksi antar model

pembelajaran dengan tugas untuk meningkatkan kemampuan berpikir

kritis siswa.

4. Perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang diajar
menggunakan model pembelajaran tipe Think Pair Share (TPS) lebih
efektif dibandingkan yang  diajar menggunakan model pembelajaran
tipe Problem Based Learning (PBL) pada siswa yang diberikan tugas
kelompok.

Carl Roger dalam Palmer (2003: 15) menyebutkan bahwa ada 3 sikap

yang dibutuhkan dalam fasilitator belajar yaitu (1) realitas didalam

fasilitator belajar, (2) penghargaan, penerimaan dan kepercayaan, (3)

pengertian yang empati.



51

Pada pembelajaran Think Pair Share (TPS), siswa terbiasa

mengembangkan keterampilan berpikir dan menjawab permasalahan

dengan cara bekerja sama dengan siswa yang lain serta ia terbiasa

bersikap empati dan memiliki kepercayaan pada pendapat yang telah

dihasilkan oleh ia dan anggota kelompoknya. sehingga siswa kurang

efektif jika diberikan tugas mandiri karena ia akan kehilingan

kepercayaan diri dalam berargumentasi. Sedangkan pada model

pembelajaran Problem Based Learning (PBL), siswa yang diberikan tugas

mandiri akan mudah menyerap informasi karena model pembelajaran

Problem Based Learning (PBL) menuntut pada kemandirian siswa dalam

memecahkan suatu permasalahan memberikan tanggung jawab yang besar

kepada pebelajar dalam membentuk dan menjalankan secara langsung

proses belajar mereka sendiri sebagaimana teori Gestalt yang menyatakan

bahwa belajar merupakan proses mengembangkan insight.

Berdasarkan uraian di atas peneliti menduga bahwa perbedaan

kemampuan berpikir kritis siswa yang diberikan tugas mandiri lebih

tinggi yang menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning

(PBL) dibandingkan dengan model pembelajaran Think Pair Share (TPS).

Perbedaan tersebut terletak pada pada kemandirian siswa dalam

memecahkan suatu permasalahan memberikan tanggung jawab yang besar

kepada pebelajar dalam membentuk dan menjalankan secara langsung

proses belajar mereka sendiri (Sugihartono, 2007: 105).



52

5. Perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang diajar
menggunakan model pembelajaran tipe Problem Based Learning
(PBL) lebih efektif dibandingkan yang diajar menggunakan model
pembelajaran tipe Think Pair Share (TPS) pada siswa yang diberikan
tugas mandiri.

Model pembelajaran Think Pair Share (TPS) memberikan kesempatan

yang banyak kepada siswa untuk berpikir, menjawab dan membantu satu

sama lain. Dengan penerapan tahap think, pair hingga share siswa dapat

terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran dan memunculkan

beberapa karakter berpikir kritis diantaranya skeptis, selalu bertanya,

menganalisis dan mampu mengomunikasikan argumen. Sehingga

diharapkan tidak ada lagi siswa yang tidak aktif dalam kelompoknya.

Siswa juga belajar untuk tidak egois, terbuka terhadap ide – ide dan hal –

hal baru, serta memiliki keinginan untuk saling adu argumen. Jadi siswa

tidak hanya belajar dari dirinya sendiri (tahap think), melainkan juga

belajar dari orang lain (tahap pair dan share). Sesuai dengan pandangan

kontruktivisme yang menyatakan bahwa pengetahuan itu diperoleh

langsung oleh peserta didik berdasarkan pengalaman dan hasil interaksi

dengan lingkungan sekitar. Kerjasama yang terjalin dalam model TPS

sangat baik jika siswa diberikan tugas kelompok. Hal ini sejalan dengan

teori sosiokultural yang dikemukakan oleh Vygotsky dalam Slavin (2010:

26) pada tahap Zone of Proximal Development (ZPD) yaitu pemecahan

masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau melalui kerjasama dengan

teman sejawat yang lebih mampu.
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Berbeda dengan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL),

siswa yang terbiasa diberikan tugas mandiri akan kesulitan jika diberikan

tugas kelompok karena siswa tersebut tidak terbiasa berinteraksi dengan

siswa yang lain. Ia akan kesulitan dalam proses diskusi karena ia akan

cenderung mempertahankan argumentasinya dan kurang terbuka pada

pendapat orang lain.

Berdasarkan uraian di atas peneliti menduga perbedaan kemampuan

berpikir kritis siswa yang diberikan tugas kelompok akan lebih tinggi yang

menggunakan model pembelajaran Think Pair Share (TPS) dibandingkan

yang menggunakan pembelajaran Problem Based Learning (PBL).

Perbedaan tersebut terletak pada pemecahan masalah siswa dalam model

TPS di bawah bimbingan orang dewasa atau melalui kerjasama dengan

teman sejawat yang lebih mampu.

6. Perbedaan kemampuan berpiki kritis pada siswa yang diberikan
tugas mandiri lebih rendah dibandingkan yang diberikan tugas
kelompok pada siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran
tipe Problem Based Learning (PBL).

Tugas mandiri berarti tugas yang diberikan atau yang harus diselesaikan

seorang siswa setelah ia memperoleh atau menyelesaikan suatu kegiatan

belajar dalam sebuah mata pelajaran atau bidang studi . Sedangkan

metode tugas kelompok adalah suatu kegiatan pembelajaran dengan

terlebih dahulu guru memberikan tugas kepada siswa secara kelompok.

Menurut Sanjaya (2008:128) strategi pembelajaran individual dilakukan

oleh siswa secara mandiri. Kecepatan, kelambatan dan keberrhasilan
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pembelajaran siswa sangat ditentukan oleh kemampuan individu yang

bersangkutan. Bahan pembelajaran serta bagaimana mempelajarinya

didesain untuk belajar sendiri. Pada tugas individual ini siswa dituntut

dapat belajar secara mandiri, tanpa adanya kerjasama dengan orang lain.

Sedangkan model TPS melibatkan proses belajar dengan orang lain.
Menurut Sanjaya (2011: 242) Pembelajaran kelompok merupakan model
pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokan/tim kecil,
yaitu antara empat sampai enam orang yang mempunyai latar belakang
kemampuan akademik, jenis kelamin, ras, atau suku yang berbeda
(heterogen).

Siswa tidak hanya belajar dari dirinya sendiri (tahap think), melainkan

juga belajar dari orang lain (tahap pair dan share). Sesuai dengan

pandangan kontruktivisme yang menyatakan bahwa pengetahuan itu

diperoleh langsung oleh peserta didik berdasarkan pengalaman dan hasil

interaksi dengan lingkungan sekitar.

Hal ini sejalan dengan pendapat Vigotsky dalam Slavin (2010: 26) pada
tahapan Zone of Proximal Development yang didefinisikan sebagai
kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau
melalui kerjasama dengan teman sejawat yang lebih mampu dan juga
tahap Scaffolding dimana siswa diberikan bantuan untuk belajar dan
memecahkan masalah. Model TPS memberikan kesempatan yang lebih
besar untuk siswa dapat bekerjasama dengan siswa lain dalam bentuk
kelompok.

Berdasarkan uraian di atas peneliti menduga perbedaan kemampuan

berpikir kritis siswa yang menggunakan model pembelajaran Think Pair

Share (TPS), hasilnya lebih tinggi siswa yang diberikan tugas kelompok

daripada siswa yang diberikan tugas mandiri.
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7. Perbedaan kemampuan berpikir kritis pada siswa yang diberikan
tugas mandiri lebih tinggi dibandingkan yang diberikan tugas
kelompok pada siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran
tipe Think Pair Share (TPS).

Tugas mandiri berarti tugas yang diberikan atau yang harus diselesaikan

seorang siswa setelah ia memperoleh atau menyelesaikan suatu kegiatan

belajar dalam sebuah mata pelajaran atau bidang studi. Sedangkan metode

tugas kelompok adalah suatu kegiatan pembelajaran dengan terlebih

dahulu guru memberikan tugas kepada siswa secara kelompok.

Menurut Sanjaya (2008 : 129) belajar kelompok dilakukan secara beregu.
Sekelompok siswa diajar oleh orang atau beberapa orang guru. Bentuk
pembelajarannya dapat berupa kelompok besar atau pembelajaran
klasikal; atau bisa juga siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil.
Strategi kelompok tidak memperhatikan kecepatan belajar individual,
setiap individu dianggap sama.

Pada proses pembelajaran Problem Based Learning (PBL), siswa didorong

untuk belajar mandiri dan dapat memecahkan masalah dengan sendirinya.

Siswa mengkonstruk sendiri pemahamannya mengenai suatu

permasalahan tanpa melibatkan orang lain.

Hal ini sejalan dengan karakteristik model PBL. Menurut Ibrahim dan
Nur, M. (2004: 22) karakteristik model PBL sendiri antara lain sebagai
berikut: (1) belajar dimulai dengan suatu masalah, (2) memastikan bahwa
masalah yang diberikan berhubungan dengan dunia nyata
siswa/mahasiswa, (3) mengorganisasikan pelajaran diseputar masalah,
bukan diseputar disiplin ilmu, (4) memberikan tanggung jawab yang besar
kepada pebelajar dalam membentuk dan menjalankan secara langsung
proses belajar mereka sendiri.

Dalam perspektif konstruktivisme, peran instruktur/ guru dalam PBL

adalah membimbing proses belajar daripada memberikan pengetahuan.
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Dari perspektif ini, komponen penting dalam proses PBL adalah adanya

umpan balik (feed back), refleksi terhadap proses pembelajaran.

Berdasarkan uraian di atas peneliti menduga perbedaan kemampuan

berpikir kritis siswa yang menggunakan model pembelajaran Problem

Based Learning (PBL), hasilnya lebih tinggi siswa yang diberikan tugas

mandiri dibandingkan siswa yang diberikan tugas kelompok.

Berdasarkan uraian di atas maka kerangka pikir penelitian dapat

digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1. Kerangka Pikir

Kemampuan
Berpikir Kritis

(Y)

E
F
E
K
T
I
V
I
T
A
S

Model
Pembelajaran

TPS
(X1)

PBL
(X2)

Tugas
Mandiri

Tugas
Kelompok

Tugas
Mandiri

Tugas
Kelompok

Kemampuan
Berpikir

Kritis
(Y)

Kemampuan
Berpikir Kritis

(Y)

Kemampuan
Berpikir

Kritis
(Y)

Model
Efektif



57

D. Anggapan Dasar Hipotesis

Peneliti memiliki anggapan dasar dalam penelitian ini yaitu:

1. Seluruh siswa kelas X IPA SMA Negeri 1 Gedong Tataan semester genap

tahun 2016/2017 yang menjadi subjek penelitian mempunyai kemampuan

akademis yang relative sama/sejajar dalam mata pelajaran Ekonomi.

2. Kelas yang diberi model pembelajaran TPS dan PBL diajar oleh guru

yang sama.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan berpikir kritis selain

tugas, model pembelajaran TPS dan PBL diabaikan.

E. Hipotesis

Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka berpikir di atas, dapat dirumuskan

hipotesis sebagai berikut.

1. Terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang

pembelajaraannya menggunakan model pembelajaran tipe Think Pair

Share (TPS) dibandingkan dengan yang menggunakan model

pembelajaran tipe Problem Based Learning (PBL).

2. Ada perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang diberikan tugas

mandiri dengan siswa yang diberikan tugas kelompok.

3. Ada interaksi antara model pembelajaran tipe Think Pair Share (TPS) dan

tipe Problem Based Learning (PBL) dengan siswa yang diberikan tugas

mandiri dan tugas kelompok terhadap kemampuan berpikir kritis siswa.

4. Kemampuan berpikir kritis pada siswa yang diajar menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) lebih tinggi



58

dibandingkan yang diajar dengan model pembelajaran kooperatif tipe

Problem Based Learning (PBL) pada siswa yang diberikan tugas

kelompok.

5. Kemampuan berpikir kritis pada siswa yang diajar menggunakan model

pembelajaran tipe Think Pair Share (TPS) lebih rendah dibandingkan

yang diajar dengan model pembelajaran tipe Problem Based Learning

(PBL) pada siswa yang diberikan tugas mandiri.

6. Kemampuan berpikir kritis pada siswa yang diberikan tugas mandiri lebih

tinggi dibandingkan yang diberikan tugas kelompok pada siswa yang

diajar menggunakan model pembelajaran tipe Problem Based Learning

(PBL).

7. Kemampuan berpikir kritis pada siswa yang diberikan tugas mandiri lebih

rendah dibandingkan yang diberikan tugas kelompok pada siswa yang

diajar menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share

(TPS).
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III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

komparatif dengan pendekatan eksperimen. Penelitian komparatif adalah

suatu penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian dengan

pendekatan eksperimen yaitu suatu penelitian yang digunakan untuk mencari

pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang

terkendalikan (Sugiyono, 2012: 107). Penelitian komparatif adalah

penelitian yang membandingkan keberadaan suatu variable atau lebih pada

dua atau lebih sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda

(Sugiyono, 2012: 57).

Metode eksperimen yang digunakan adalah metode eksperimental semu

(quasi eksperimental desain). Penelitian kuasi eksperimen dapat diartikan

sebagai penelitian yang mendekati eksperimen atau eksperimen semu.

Bentuk penelitian ini banyak digunakan dibidang ilmu pendidikan atau

penelitian lain dengan subjek yang diteliti adalah manusia. (Sukardi, 2003:

16).
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1. Desain Eksperimen

Penelitian ini bersifat eksperimental semu (quasi experimental design),

penelitian kuasi eksperimen dapat diartikan sebagai penelitian yang

mendekati eksperimen atau eksperimen semu, namun pada variabel

moderator (bentuk penugasan mandiri dan kelompok) digunakan pola

factorial 2x2 karena dalam hal ini hanya model pembelajaran yang diberi

perlakuan terhadap kemampuan berpikir kritis. Bentuk penelitian ini

banyak di gunakan dibidang ilmu pendidikan atau penelitian lain dengan

subjek yang diteliti adalah manusia (Sukardi, 2003: 16).

Penelitian ini akan membandingkan kemampuan berpikir kritis antara dua

model pembelajaran yaitu Think Pair Share (TPS) dan Problem Based

Learning (PBL) pada kelompok sampel ditentukan secara cluster random

sampling yaitu pengambilan sampel yang dilakukan secara acak tapi

berdasarkan kelompok. Pada penelitian ini, kelas X IPA 3 melaksanakan

pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran Think Pair Share

(TPS) sebagai kelas eksperimen, sedangkan kelas X IPA 2 melaksanakan

pembelajaran Problem Based Learning (PBL) sebagai kelas kontrol.

Dalam kelas eksperimen maupun kelas kontrol secara proporsional

terdapat siswa yang diberikan tugas mandiri dan tugas kelompok. Desain

penelitian yang akan digunakan digambarkan sebagai berikut.
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Tabel 2. Desain Eksperimen

Model
Pembelajaran

(A)
Bentuk Tugas (B)

Think Pair Share
(A1)

Problem Based
Learning
(A2)

Mandiri (B1) A1 B1 A2 B1

Kelompok (B2) A1 B2 A2 B2

Keterangan:

A1B1 = kelompok siswa yang diberi perlakuan model Think Pair Share

(TPS) dan diberikan tugas mandiri;

A1B2 = kelompok siswa yang diberi perlakuan model Think Pair Share

(TPS) dan diberikan tugas kelompok;

A2B1 = kelompok siswa yang diberi perlakuan model Problem Based

Learning (PBL) dan diberikan tugas mandiri;

A2B2 = kelompok siswa yang diberi perlakuan model Problem Based

Learning (PBL) dan diberikan tugas kelompok.

2. Prosedur Penelitian

Prosedur yang ditempuh dalam penelitian ini adalah.

a. Melakukan penelitian pendahuluan ke sekolah untuk mengetahui

jumlah kelas yang menjadi populasi dan kemudian akan dijadikan

sampel dalam penelitian ini. Menetapkan sampel penelitian yang

dilakukan dengan cluster random sampling.

b. Memberikan perlakuan berbedaantar kelas eksperimen.

c. Lama pertemuan di dua kelas sama, menggunakan waktu dua jam

pelajaran atau 2 X 45 menit selama 8 kali pertemuan.
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d. Melakukan postest/tes evaluasi pada semua subyek untuk mengetahui

tingkat kondisi subyek yang berkenaan dengan variabel independen.

e. Menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

B. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X IPA SMA

Negeri 1 Gedong Tataan Tahun Pelajaran 2016/2017.

2. Sampel

Sampel pada penelitian ini berjumlah dua kelas, 32 siswa kelas X IPA 3

dan 34 orang siswa kelas X IPA 2. Hasil tersebut berdasarkan

penggunaan teknik cluster random sampling diperoleh kelas X IPA 3 dan

X IPA 2 sebagai sampel kemudian kedua kelas tersebut diundi untuk

menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hasil dari undian

diperoleh kelas X IPA 3 sebagai kelas eksperimen dengan model

pembelajaran tipe Think Pair Share (TPS) dan kelas X IPA 2 sebagai

kelas kontrol dengan menggunakan model pembelajaran tipe Problem

Based Learning (PBL). Mata pelajaran ekonomi sudah menjadi mata

pelajaran linas minat yang juga dipelajari di kelas IPA. di SMA Negeri 1

Gedong Tataan sendiri kelas X terbagi menjadi dua jurusan yaitu IPA

dan IPS. Penelitian ini menggunkan jurusan IPA karena jumlah siswa di

kelas IPA memenuhi syarat penelitian sebagai populasi.
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C. Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga variable, yaitu variabel bebas

(independent), variable terikat (dependent) dan variabel moderator.

1. Variabel Bebas (Independent)

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran tipe

Think Pair Share(X1) dan model pembelajaran tipe Problem Based

Learning (X2).

2. Variabel Terikat (Dependent)

Pada penelitian ini, variabel terikatnya adalah kemampuan berpikir

kritis (Y).

3. Variabel Moderator

Variabel moderator dalam penelitian ini adalah bentuk tugas (Mandiri dan

Kelompok).

D. Definisi Variabel

1. Definisi Konseptual Variabel

a. Kemampuan Berpikir Kritis

Berpikir kritis adalah mode berpikir mengenai hal, substansi atau

masalah apasaja dimana si pemikir meningkatkan kualitas

pemikirannya dengan menangani secara terampil struktur-struktur

yang melekat dalam pemikiran dan menerapkan standar-standar

intelektual padanya.
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2. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah definisi yang diberikan kepada suatu

variabel dan konstak dengan cara melihat kepada dimensi tingkah laku

atau properti yang ditujukan oleh konsep dan mengkategorikan hal

tersebut menjadi elemen yang dapat diamati dan dapat diukur.

1. Kemampuan berpikir kritis adalah pemikiran yang masuk akal dan

rasional yang berfokus untuk memutuskan apa yang mestinya

dipercaya. Penelitian ini dilakukan dengan memberikan tes.

Pengukuran variabel ini dengan melihat tingkat besarnya hasil tes

kemampuan berpikir kritis siswa.

Tabel 3. Definisi Operasional Variabel

Dimensi Indikator Pengukuran
Variabel

Skala No Soal

1) Keterampilan
menganalisis

2) Keterampilan
mensintesis

3) Keterampilan
mengenal
dan
memecahkan
masalah

4) Keterampilan
menyimpulka
n

5) Keterampilan
mengevaluasi
dan menilai

1. Mengaitkan,
Memilih,
Mengukur.

2. Memadukan
, Menyusun,
Menghubun
gkan.

3. Meramalkan
,
Mengemuka
kan,
Menentukan
.

4. Membandin
gkan,Menyi
mpulkan.

5. Mengkritik,
Membuktika
n,

Hasil tes
kemampuan
berpikir kritis
siswa

Interval
(rating
scale)

1,3, 4,6

13, 14

7,8,9

2,5, 11,

10, 15
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Adapun cara peritungan nilai persentase adalah sebagai berikut.

= ℎ × 100%
Nilai persentase berpikir kritis yang diperoleh dari perhitungan kemudian

dikategorikan sesuai dengan tabel berikut.

Tabel 4. Kategori Persentase Kemampuan Berpikir Kritis Siswa

Interpretasi (%) Kategori

87,5 < X ≤ 100
75,5 < X ≤ 87,5
62,5 < X ≤ 75,5
50,0 < X ≤ 62,5

0 < X ≤ 50,0

Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah

Sangat Rendah

Setyowati dalam Karim (2015: 9)

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untukmemperoleh data dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut.

1. Tes Kemampuan Berpikir Kritis

Tes yang digunakan dalam penelitian adalah tes bentuk uraian, karena

penelitian ini dimaksudkan untuk mengukur atau mengetahui

kemampuan berpikir kritis siswa. Dengan menggunakan tes bentuk

uraian, maka proses berpikir, ketelitian dan sistematis penyusunan dapat

dilihat melalui langkah – langkah penyelesaian soal, serta dapat diketahui

kesulitan yang dialami siswa sehingga memungkinkan dilakukannya

perbaikan. Hal ini sejalan dengan pendapat Sudjana dan Ibrahim (Dinar,

2013: 20) melalui tes dengan soal bentuk uraian, siswa dapat memberikan

jawaban–jawaban kritis terhadap masalah–masalah yang diberikan

sehingga dengan tes ini dapat diketahui sejauh mana siswa dapat berpikir
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kritis dalam belajar.

Aspek yang dinilai meliputi keterampilan menganalisis, keterampilan

mensintesis, keterampilan mengenal dan memecahkan masalah,

keterampilan menyimpulkan, keterampilan mengevaluasi dan menilai.

F. Uji Persyaratan Instrumen

Instrumen dalam penelitian ini berupa tes yang dilakukan setelah penelitian

eksperimen yang bertujuan untuk mengukur kemampuan berpikir kritis

siswa pada mata pelajaran ekonomi.

Sebelum tes akhir diberikan kepada siswa yang merupakan sampel penelitian,

maka terlebih dahulu akan diadakan uji coba tes atau instrumen untuk

mengetahui validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya beda soal.

1. Uji Validitas

Uji validitas instrumen yaitu uji yang diperoleh dengan mengkorelasi item

dengan total dikorelasikan butirnya atau dicari daya pembeda skor tiap

item dari kelompok yang memberikan jawaban.

Menurut Arikunto (2010:79) rumus validitas menggunakan korelasi
product moment adalah sebagai berikut.

= ∑ − (∑ )(∑ )[ ∑ − (∑ ) ] [ ∑ − (∑ ) ]
Keterangan :

rxy = Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y;
N = Jumlah sampel;
X = Skor butir soal;
Y = Skor total.
(Arikunto, 2010: 170)
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Dengan kriteria pengujian apabila rhitung>rtabel dengan α = 0,05 maka alat

ukur tersebut dinyatakan valid, dan sebaliknya apabila rhitung< rtabel maka

alat ukur tersebut adalah tidak valid.

Hasil perhitungan uji validitas kemampuan berpikir kritis siswa dengan

menggunakan Program Mirosoft Excel dari 36 sampel yang mengerjakan

soal esai sebanyak 20 soal. Hasil perhitungan uji validitas terdapat 5 item

soal yang tidak valid yaitu item soal nomor 1, 4, 9, 17, 18 . Item soal yang

tidak valid, didrop atau dibuang sehingga hanya ada 15 butir soal yang

diujikan . Hasil perhitungan uji validitas dapat dilihat pada lampiran 3.2.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur dapat

dipercaya atau diandalkan. Suatu tes dapat dikatakan reliabel (taraf

kepercayaan) yang tinggi jika tes tersebut dapat memberikan hasil yang

tetap. Penelitian uji reliabilitas ini menggunakan rumus alpha yaitu.

r11 = 1 −
Keterangan :

r11 = Realibilitas instrumen
Σ = Skor tiap-tiap item
n = Banyaknya butir soal

= Varians total
(Arikunto, 2010: 109)
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Tabel 5. Daftar Interprestasi Koefisien r
No Koefisien r Reliabilitas

1
2
3
4
5

0,800 sampai 1,000
0,600 sampai 0,799
0,400 sampai 0,599
0,200 sampai 0,399
0,000 sampai 1,999

Sangat tinggi
Tinggi

Sedang/Cukup
Rendah

Sangat rendah

Kriteria pengujian reliabilitas dengan rumus alpha adalah apabila

rhitung>rtabel, dengan taraf signifikan 0,05 maka alat ukur tersebut reliabel

tetapi sebaliknya, jika rhitung<rtabel maka alat ukur tersebut tidak reliabel.

Hasil perhitungan uji reliabilitas soal kemampuan berpikir kritis siswa

dengan menggunakan rumus Alfa Cronbach pada uji manual diperoleh

ralfa sebesar 1,0 lebih besar dari rtabel yaitu 0.361 yang berarti instrumen

tersebut reliabel dan tergolong dalam kategori sangat tinggi. Hasil

perhitungan uji reliabilitas dapat dilihat pada lampiran 3.3.

3. Taraf Kesukaran

Menguji kesukaran soal digunakan rumus.

P =

Keterangan:
P = Indeks kesukaran;
B = Banyaknya siswa yang menjawab benar;
JS = Jumlah siswa peserta tes.
(Arikunto, 2010: 208)

Tabel 6. Kasifikasi Taraf Kesukaran
No Klasifikasi Taraf Kesukaran

1
2
3

Soal dengan P 0,00-0,30
Soal dengan P 0,30-0,70
Soal dengan P 0,70-1,00

Soal sukar
Soal sedang
Soal mudah

Arikunto (2010: 208)
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Hasil perhitungan uji tingkat kesukaran dari 20 soal esai dengan

menggunakan Program Microsoft Excel yaitu 3 soal memiliki tingkat

kesukaran mudah, 13 soal memiliki tingkat kesukaran sedang dan 4 soal

memiliki tingkat kesukaran sukar. Terdapat 5 soal yang didrop atau

dibuang diantaranya 2 soal dengan tingkat kesukaran sedang, 2 soal

dengan tingkat kesukaran mudah dan 1 soal dengan tingkat kesukaran

yang sukar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 3.4.

4. Daya Beda

Daya beda adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa

yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa yang bodoh

(berkemampuan rendah). Rumus yang digunakan untuk mengetahui daya

pembeda adalah.

D = BA–BB = PA− PB

JA JB

Keterangan:

J = Jumlah peserta tes;
JA =Banyaknya peserta kelompok atas;
JB = Banyaknya peserta kelompok bawah;
BA = Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu

dengan benar;
BB = Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal

itu dengan benar;
PA = Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar

(ingat, p sebagai indeks kesukaran);
PB = Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar.
(Arikunto 2010: 228)
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Tabel 7. Kualifikasi Daya Pembeda
No Kualifikasi Daya pembeda

1
2
3
4
5

D = 0,00 - 0,20
D = 0,21 - 0,40
D = 0,41 - 0,70
D = 0,71 - 1,00

D = Negatif, semuanya tidak baik

Jelek (poor)
Cukup (satistifactory)

Baik (good)
Baik sekali (excellent)
Jadi semua butir soal

yang mempunyai nilai
D negatif sebaiknya

dibuang saja
Arikunto (2010: 232)

Hasil perhitungan uji daya beda soal dengan menggunakan Program

Microsoft Excel adalah 6 soal memiliki daya beda cukup, 6 soal memiliki

daya beda baik, 1 soal memiliki daya beda sangat baik dan 6 soal

memiliki daya beda jelek. Terdapat 5 soal yang didrop atau dibuang dan

memiliki daya beda yang jelek. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada

lampiran 3.4.

G. Uji Analisis Statistik Parametrik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas menggunakan uji Lilifors. Berdasarkan sampel yang akan

diuji hipotesisnya, apakah sampel berdistribusi normal atau sebaliknya

digunakan rumus sebagai berikut.

Lo = F (Zi) – S (Zi)
Keterangan:
Lo = Harga mutlak besar.
F (Zi) = Peluang angka baku.
S (Zi) = Proporsi angka baku.

Kriteria pengujian adalah Lhitung< Ltabel dengan huruf signifikan 0,05

makavariabel tersebut berdistribusi normal, demikian pula sebaliknya
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(Sudjana, 2010: 466-467).

Hasil perhitungan dengan uji Lilifors didapatkan Lo = 0.68 dengan n = 66

dan taraf α = 0.05 lebih kecil dari Ltabel = 8.246 atau 0.68< 8.246 yang

berarti sampel berdistribusi normal.

2. Uji Homogenitas

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang diteliti

berdistribusi homogen atau tidak. Pada penelitian ini digunakan uji

Bartlett. Pengujian hipotesis yaitu :

H0 : = = ⋯ = (data homogen)

H1 : paling sedikit ada satu yang tidak sama

Dimana:

Keterangan:

b = nilai chisquare hitung

Sp = varians pool / gabungan

n = banyaknya sampel

N = jumlah total sampel

k.. = banaknya kelompok data
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Jadi Ho ditolak jika x2 hitung < x2 tabel

Dari hasil perhitungan diperoleh x2 hitung = 3,478. Jika α 0,05, dari

daftar distribusi chi-quadrat dengan dk 3 didapat x2
0,95(3) = 7,815, maka

= 3,478< 7,815 sehingga hipotesis H1 diterima dalam taraf nyata 0,05

yang berarti  kedua kelompok memiliki varian yang homogen, dapat

dilihat pada lampiran 3.8.

H. TEKNIK ANALISIS DATA

1. t – test Dua Sampel Independent

Berdasarkan penelitian ini pengujian hipotesis komparatif dua sampel

independent digunakan rumus t–test. Terdapat beberapa rumus t–test yang

dapat digunakan untuk pengujian hipotesis komparatif dua sampel

independen yakni rumus separated varias dan polled varians.

t =

(separated varians)

(polled varians)

Keterangan:

X1 =Rata-rata hasil kemampuan berpikir kritis siswa yang diajar
menggunakan model pembelajaran tipe Think Pair Share (TPS);

X2 =Rata-rata hasil kemampuan berpikir kritis siswa yang diajar
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menggunakan model Problem Based Learning (PBL);
S1

2 =Varians total kelompok 1;
S2

2 =Varian total kelompok 2;
n1 =Banyaknya sampel kelompok 1;
n2 =Banyaknya sampel kelompok 2.
(Sugiyono, 2013: 273)

Terdapat beberapa pertimbangan dalam memilih rumus t-test yaitu.

a. Apakah ada dua rata-rata itu berasal dari dua sampel yang jumlahnya

sama atau tidak.

b. Apakah varians data dari dua sampel itu homogen atau tidak. Untuk

menjawab itu perlu pengujian homogenitas varians.

Berdasarkan dua hal di atas maka berikut ini diberikan pedoman

penggunaan rumus t-test.

1. Bila jumlah anggota sampel n1= n2, dan varians homogen (σ1
2= σ2

2)

maka dapat menggunakan rumus t-test baik separated varians

maupun pooled varians. Untuk melihat harga t-tabel maka digunakan

dk dk =n1 + n2 – 2.

2. Bila n1≠ n2, dan varians homogen (σ1
2= σ2

2), dapat digunakan rumus t-

test dengan poled varians, dengan derajat kebebasannya = n1 + n2 –2.

3. Bila n1= n2, dan varian tidak homogen (σ1
2≠ σ2

2), dapat digunakan

rumus polled varians maupun separated varians, dengan dk = n1 – 1

atau n2 – 1. jadi dk bukan n1 + n2 – 2.

4. Bila n1҂ n2 dan varians tidak homogen (σ1
2= σ2

2), untuk ini digunakan

rumus t-test dengan sparated varians, harga t sebagai pengganti t-

tabel dihitung dari selisih harga t-tabel dengan dk = (n1 –1) dan dk =

(n2– 1 ) dibagi dua dan kemudian ditambah dengan harga t yang

terkecil.
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Berdasarkan hasil perhitungan, hipotesis 4 dan hipotesis 5 memiliki

jumlah n1≠ n2, dan varians homogen (σ1
2= σ2

2), sehingga digunakan rumus

t-test dengan poled varians, dengan derajat kebebasannya = n1 + n2 –2.

Sedangkan hipotesis 6 dan hipotesis 7 memiliki jumlah anggota sampel

n1= n2, dan varians homogen (σ1
2= σ2

2) maka dapat menggunakan rumus

t-test baik separated varians maupun pooled varians. Untuk melihat

harga t-tabel maka digunakan dk dk =n1 + n2 – 2, untuk lebih jelasnya

dapat dilihat pada lampiran 3.9.

2. Analisis Varians Dua Jalan

Analisis varian dua Anava merupakan sebuah teknik inferensial yang

digunakan untuk menguji rerata milai. Anava memiliki beberapa

kegunaan, antara lain dapat mengetahui antar variabel manakah yang

memang mempunyai perbedaan secara signifikan dan variabel-variabel

manakah yang berinteraksi satu sama lain. Penelitian ini mengetahui

tingkat signifikan perbedaan dua model pembelajaran.

Tabel 8. Rumus Unsur Persiapan Anava Dua Jalan
Sumber
Variasi

Jumlah Kuadrat (JK) Db MK Fo P

Antara A

Antara B

Antara
AB

Interaksi

JKA = ∑
(∑ )

-
(∑ )

JKB = ∑
(∑ )

-
(∑ )

JKAB = ∑
(∑ )

-
(∑ )

- JKA

-JKB

A-1(2)

B-1(2)

DbAxdbb

(4)
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Dalam
(d)

JK(d) = JKA – JKB - JKAB Dbt-dbA-

DbB-

dbAB

Total (T) JKA = ∑XT -
(∑ ) N-1 (49)

Keterangan:

JKT = Jumlah kuadrat nilai total;
JKA = Jumlah kuadrat variabel A;
JKB = Jumlah kuadrat variabel B;
JKAB = Jumlah kuadrat interaksi antara variabel A dengan  variabel B;
JK(d) = Jumlah kuadrat dalam;
MKA = Mean kuadrat variabel A;
MKB = Mean kuadrat variabel B;
MKAB = Mean kuadrat interaksi antara variabel A dengan variabel B;
FA = Harga Fountuk variabel A;
FB = Harga Fountuk variabel B;
FAB = Harga Fountuk interaksi variabel A dengan varibel B.
Arikunto (2010: 409)

I. Analisis Efektivitas Model Pembelajaran

Untuk mengetahui efektivitas model pembelajaran digunakan rumus sebagai

berikut:

∆Rerata kemampuan berpikir kritis siswa yang diberikan tugas
mandiri tipe TPS

Eektivitas =
∆Rerata kemampuan berpikir kritis siswa yang diberikan tugas

mandiri tipe PBL

Kriteria yang digunakan untuk menyatakan pembelajaran mana yang lebih

efektif adalah sebagai berikut:

1) Apabila efektivitas >1 maka terdapat perbedaan efektivitas dimana

model pembelajarantipe TPS dinyatakan lebih efektif dari pada model

pembelajaran tipe PBL.
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2) Apabila efektivitas =1 maka tidak terdapat perbedaan efektivitas dimana

model pembelajaran tipe TPS dinyatakan sama dengan model

pembelajaran tipe PBL.

3) Apabila efektivitas <1 maka terdapat perbedaan efektivitas dimana

model pembelajarantipe PBL dinyatakan lebih efektif dari pada model

pembelajaran tipe TPS.

∆Rerata kemampuan berpikir kritis siswa yang diberikan tugas
kelompok tipe TPS

Eektivitas =
∆Rerata kemampuan berpikir kritis siswa yang diberikan tugas

kelompok tipe PBL

Kriteria yang digunakan untuk menyatakan pembelajaran mana yang lebih

efektif adalah sebagai berikut:

1) Apabila efektivitas > 1 maka terdapat perbedaan efektivitas dimana

model pembelajaran tipe TPS dinyatakan lebih efektif dari pada model

pembelajaran tipe PBL.

2) Apabila efektivitas = 1 maka tidak terdapat perbedaan efektivitas

dimana model pembelajaran tipe TPS dinyatakan sama dengan model

pembelajaran tipe PBL.

3) Apabila efektivitas < 1 maka terdapat perbedaan efektivitas dimana

model pembelajaran tipe PBL dinyatakan lebih efektif dari pada model

pembelajaran tipe TPS.

J. Pengujian Hipotesis

Hipotesis statistik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
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Pengujian hipotesis 1:

Ho   :ʯ1 =ʯ2

H1 :ʯ1 ≠ʯ2

Pengujian hipotesis 2:

Ho   :ʯ1 =ʯ2

H1 :ʯ1 ≠ʯ2

Pengujian hipotesis 3:

Ho   :ʯ1 =ʯ2

H1 :ʯ1 ≠ʯ2

Pengujian hipotesis 4:

Ho   :ʯ1 ≤ʯ2

H1 :ʯ1 ≥ʯ2

Pengujian hipotesis 5:

Ho   :ʯ1 ≤ʯ2

H1 :ʯ1 ≥ʯ2

Pengujian hipotesis 6:

Ho   :ʯ1 =ʯ2

H1 :ʯ1 ≠ʯ2

Pengujian hipotesis 7:

Ho   :ʯ1 =ʯ2

H1 :ʯ1 ≠ʯ2
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Hipotesis 1, 2 dan 3 diuji menggunakan rumus analisis dua jalan.

Hipotesis 4, 5, 6 dan 7 diuji menggunakan rumus t-test dua sampel

independent.
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V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan data, dan pembahasan maka dapat

disimpulkan sebagai berikut.

1. Ada perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang pembelajaraannya

menggunakan model pembelajaran tipe Think Pair Share (TPS) dibandingkan

dengan yang menggunakan model pembelajaran tipe Problem Based Learning

(PBL).

2. Ada perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang diberikan tugas mandiri

dibandingkan dengan siswa yang diberikan tugas kelompok.

3. Ada interaksi antara model pembelajaran tipe Think Pair Share (TPS) dan tipe

Problem Based Learning (PBL) dengan tugas mandiri dan tugas kelompok

terhadap kemampuan berpikir kritis siswa.

4. Kemampuan berpikir kritis pada siswa yang diajar menggunakan model

pembelajaran tipe Think Pair Share (TPS) lebih efektif dibandingkan yang

diajar dengan model pembelajaran tipe Problem Based Learning (PBL) pada

siswa yang diberikan tugas kelompok.
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5. Kemampuan berpikir kritis pada siswa yang diajar menggunakan model

pembelajaran tipe Problem Based Learning (PBL) lebih efektif dibandingkan

yang diajar dengan model pembelajaran tipe Think Pair Share (TPS) pada

siswa yang diberikan tugas mandiri.

6. Kemampuan berpikir kritis pada siswa yang diberikan tugas mandiri lebih

tinggi dibandingkan yang diberikan tugas kelompok pada siswa yang diajar

menggunakan model pembelajaran tipe Problem Learning (PBL).

7. Kemampuan berpikir kritis pada siswa yang diberikan tugas mandiri lebih

rendah dibandingkan diberikan tugas kelompok pada siswa yang diajar

menggunakan pembelajaran Think Pair Share (TPS).

B. Saran

Berdasarkan simpulan dan implikasi di atas, maka dapat diberikan saran-saran

sebagai berikut.

1. Untuk mencapai tujuan khusus pembelajaran, sebaiknya guru dapat memilih

model pembelajaran yang sesuai dengan pelajaran ekonomi, seperti

menggunakan pembelajaran kooperatif yang merupakan metode

pembelajaran yang dapat menumbuhkan sikap dapat bekerjasama, gotong

royong, berbagi dan meningkatkan nilai-nilai sosial dalam diri siswa.

Sebagai alternatif dalam pembelajaran ekonomi dapat menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe TPS, karena dapat menumbuhkan antusias

siswa dan tanggung jawab dalam memahami keseluruhan materi sehingga

siswa lebih aktif kemampuan berpikir kritis pun akan meningkat.
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2. Pemberian perlakuan seperti memberikan tugas akan mempengaruhi

kemampuan berpikir kritis siswa sehingga hendaknya untuk materi yang

dirasa sulit dan memiliki cakupan yang luas disarankan menggunakan tugas

kelompok dan untuk materi yang sebaliknya disarankan menggunakan tugas

mandiri.

3. Sebaiknya model pembelajaran tipe TPS mulai diterapkan dan diberi teknik

penugasan kelompok serta penerapan model pembelajaran PBL dengan

memberikan teknik penugasan mandiri, karena penerapan model

pembelajaran dan teknik penugasan dapat meningkatkan kemampuan

berpikir kritis siswa.

4. Siswa yang diberi penugasan kelompok lebih berpartisipasi aktif dalam

pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran TPS maupun yang

menggunakan model pembelajaran PBL dalam meningkatkan kemampuan

berpikir kritisnya.

5. Siswa yang diberi penugasan mandiri lebih berpartisipasi aktif dalam

pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran PBL maupun yang

menggunakan model pembelajaran TPS dalam meningkatkan kemampuan

berpikir kritisnya.

6. Siswa yang diberi penugasan mandiri dan kelompok lebih berpartisipasi

aktif dalam pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran PBL

dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritisnya.
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7. Siswa yang diberi penugasan mandiri dan kelompok lebih berpartisipasi

aktif dalam pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran TPS

dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritisnya.



DAFTAR PUSTAKA

Ali, Mohammad dan Mohammad Asrori. 2008. Psikologi Remaja Perkembangan.
Peserta Didik. Jakarta: PT.Bumi Aksara.

Apriyanti, Rifqia. 2011. Pengaruh Metode Penemuan dengan Menggunakan
Teknik PBL Terhadap Hasil Belajar Ekonomi Siswa. Universitas
Lampung.

Arikunto, Suharsimi. 2010. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: PT Bumi
Aksara.

Budiningsih, Asri. 2005. Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: Rineka Cipta.

Dasna, Sutrisno. 2010. Pembelajaran Berbasis Masalah. Malang: FMIPA UNM.

Depdiknas. 2003. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem
Pendidikan Nasional.

Djaali, Haji . 2007. Psikologi Pendidikan. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Djamarah, Syaiful Bahri dan Asswan Zain. 2006. Strategi Belajar Mengajar.
Jakarta: Rineka Cipta.

Faisal, Amir dan Zulfanah. 2008. Menyiapkan Anak Jadi Juara. Jakarta:
Kompas Gramedia.

Filsaime. 2008. Menguak Rahasia Berpikir Kritis dan Kreatif. Jakarta: Prestasi
Pustaka.

Fisher, Alec. 2009. Berfikir Kritis Sebuah Pengantar. Jakarta: Erlangga.

Gokhale A.A., 2005. Collaborative Learning Enhances Critical Thinking .

Ibrahim, M. dkk. 2000. Pembelajaran Kooperatif. Surabaya: UNS.

Ibrahim, M., dan Nur, M. 2004. Pembelajaran Berdasarkan Masalah. Surabaya:

UNESA University Press.

Iskandar. 2009. Psikologi Pendidikan. Jakarta: Gaung Persada Pers.

Johnson, Elaine B. 2009. Contextual teaching and learning : Menjadikan
Kegiatan Belajar Mengajar Mengasyikkan dan Bermakna . Bandung:



Mizan Learning Center.

Joyce, B., Weil, M., and Shower, B. 1992. Models of Teaching. Massachusetts:
Allyn and Bacon.

Kamdi, W dkk. 2007. Model-Model Pembelajaran Inovatif. Universitas Negeri
Malang. Malang

Karo-karo, Ulih Bukit. 2008. Suatu Pengantar Metodologi Pengajaran. Salatiga:
CV. Saudara.

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (2014). Materi Pelatihan Guru
Implementasi Kurikulum 2013 Tahun 2014. Jakarta: Kemendikbud.

Lie, Anita. 2005. Cooperative Learning. Jakarta: Grafindo.

Muanisah. 2010. Profil Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa dalam Menyelesaikan
Masalah Terbuka(Open Ended) di Kelas VII SMP Sunan Ampel
Menganti Gresik. IAIN SunanAmpel Surabaya.

Mukminan. 1997. Teori Belajar dalam Pembelajaran. Yogyakarta: P3G IKIP.

Mulyasa. 2007. Menjadi Guru Profesional; Menciptakan Pembelajaran Kreatif
dan Menyenangkan. Bandung: Rosdakarya.

Nasution. 2008. Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar & Mengajar.
Jakarta: Bumi Aksara.

Novalia, Hepy. 2011. Pengaruh Aplikasi Model Pembelajaran Think Pair Share,
Numbered Head Together dan Konvensional terhadap Keterampilan
Siswa di SMP N 3 Kalianda Lampung Selatan. Universitas
Lampung.

Nurhadi. 2004. Kurikulum 2004 (Pertanyaan dan Jawaban). Jakarta:
Grasindo.

Palmer, J. A. 2003. 50 Pemikir Pendidikan dari Masa Piagiet Sampai Masa
Sekarang. (terjemahan: Farid Assifa). Yogyakarta: Penerbit
Jendela.

Parwoto , Samuel Tri Susetyo. 2013. Pengaruh Kemampuan Berpikir, Gaya
Belajar dan Kemampuan Adaptasi terhadap Kemandirian Belajar
Siswa SMK N 3 Yogyakarta. UGM.

Poedjiadi, Anna. 1999. Pengantar Filsafat Ilmu bagi Pendidik. Bandung :
Penerbit Yayasan Cendrawasih.

Robbins, Stephen P. dan Judge, Timothy A. 2008. Organizational Behaviour.
Jakarta: PT. Indeks Kelompok.Gramedia.

Roestilah. 2004. Strategi Belajar Mengajar. Rineka Cipta: Jakarta.



Rogy, Hazmy Adlianto. 2012. Perbandingan Penerapan Model Pembelajaran
Kooperatif Tipe TAI (Team Assisted Individualization) dan TPS (Think
Pair Share) terhadap Hasil Belajar Pengukuran Listrik di SMKN 2
Cimahi. Bandung.

Sani, Ridwan Abdullah. 2013. Inovasi Pembelajaran. Jakarta: Bumi Aksara.

Sanjaya, Wina. 2006. Strategi Pembelajaran. Jakarta: Kencana Prenada
Media Group.

Sanjaya, Wina. 2007. Buku Materi Pokok: Kajian Kurikulum dan
Pembelajaran. Bandung: Sekolah Pasca Sarjana Universitas
Pendidikan Indonesia.

Santrock, John W. 2009. Psikologi Pendidikan. Jakarta: Kencana.

Setyowati, A. 2011. Implementasi Pendekatan Konflik Kognitif dalam
Pembelajaran Fisika untuk Menumbuhkan Kemampuan Berpikir
Kritis Siswa Kelas VIII. Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia. 7: 89-
96.

Siregar, Eveline. 2010. Teori Belajar dan Pembelajaran. Bogor: Ghalia
Indonesia.

Slameto. 2013. Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. Jakarta:
Rineka Cipta.

Slameto. 2010. Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. Jakarta:
Rineka Cipta.

Slavin, Robert E. 2010. Cooperatif Learning: Teori, Riset dan Praktik. Bandung:
NusaMedia.

Soekartawi. 1995. Analisis Usaha Tani. Jakarta : UI Press.

Soemanto, Wasty. 2012. Psikologi Pendidikan Landasan Kerja Pemimpin
Pendidikan. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.

Sudjana, Nana. 2010. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. Bandung: PT
Remaja Rosdakarya Offset.

Sugihartono, dkk. 2007. Psikologi Pendidikan. Yogyakarta: UNY Press.

Sugiyono. 2013. Metodologi Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta.

Sukardi. 2009. Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya.
Jakarta: PT Bumi Aksara.

Sumarmi. 2012. Model-Model Pembelajaran Geografi. Malang: Aditya Media.

Sumbi, Dayang. 2012. Studi Perbandingan Hasil Belajar Ekonomi Dengan
Menggunakan Model Pembelajaran Nht (Numbered Heads Together)
Dan Snowball Throwing Dengan Mempertimbangkan Tugas Mandiri
Dan Tugas Kelompok (Siswa Kelas X IPS SMA Al Kautsar Bandar
Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016). Universitas Lampung.



Suprijono, Agus. 2009. Cooperative Learning Teori & Aplikasi PAIKEM.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suryabarata, Sumadi. 2001. Psikologi Pendidikan. Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada.

Suryosubroto. 2009. Proses Belajar Mengajar di Sekolah. Jakarta: Rineka
Cipta.

Sutirman. 2013. Media dan Model Model Pembelajaran Inovatif. Yogyakarta:
Graha Ilmu.

Suyitno, Amin. 2004. Dasar-Dasar dan Proses Pembelajaran Matematika I.
Semarang: FMIPA UNNES.

Tilaar. 2011. Pedagogik Kritis. Jakarta: Rineka Cipta.

Trianto. 2009. Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progesif.
Jakarta :Kencana.

Uno, Hamzah B. 2008. Teori Motivasi dan Pengukurannya. Jakarta: Bumi.
Aksara.

Warsono, dan Hariyanto. 2013. Pembelajaran Aktif: Teori dan Assesment.
Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Widdiharto, R. 2004. Model-Model Pembelajaran Matematika SMP. Yogyakarta:
Depdiknas.

Winarno. 2010. Perbandingan Pencapaian Prestasi Belajar antara Penggunaan
Strategi Pembelajaran Pemberian Tugas Kelompok dan Individu pada
Siswa Kelas XI SMK Muhammadiyah Pringsewu. Universitas
Lampung.

Zubaedi. 2012. Berpikir Kritis dan Membaca Kritis. Jakarta: Salemba Medika.


	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	5.pdf
	6.pdf

