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ABSTRAK 

 Dalam proses pembelajaran dibutuhkan model pembelajaran yang 

mampu meningkatkan keaktifan dan tingkat berpikir siswa salah satunya 

kemampuan berpikir kritis siswa. Model TPS adalah salah satu model yang 

dapat melatih dan membantu kemampuan berpikir kritis siswa. Model TPS 

dapat diterapkan pada materi larutan elektrolit dan larutan non elektrolit.  

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterlaksanaan model TPS 

pada materi larutan elektrolit dan larutan non elektrolit dan pengaruhnya 

terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas X MIPA SMAN Titian Teras. 

 Jenis penelitian ini Deskriptif Korelasional. Desain yang digunakan 

Mix-Method. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian yaitu cluster 

random sampling. Instrumen yang digunakan yaitu lembar observasi 

keterlaksanaan model TPS aktivitas guru dan siswa serta tes kemampuan 

berpikir kritis siswa. Cara pengujian hipotesisnya dengan mencari korelasi 

antara keterlaksanaan model TPS dengan kemampuan berpikir kritis siswa 

menggunakan rumus korelasi produk moment yang selanjutnya dilihat 

signifikan pengaruhnya. 

 Keterlaksanaan model TPS siswa dalam kategori baik dengan rata-rata 

persentase setiap pertemuannya 75,77% dan kemampuan berpikir kritis siswa 

sebesar 71,86% dikategorikan baik. Hubungan keterlaksanaan model TPS 

dengan kemampuan berpikir kritis siswa dikategorikan pada tingkat hubungan 

sedang berdasarkan nilai analisis korelasinnya yaitu 0,4018 dan setelah 

dilakukan uji-t diperoleh nilai thitung 2,403. Hasil tersebut dibandingkan 

dengan ttabel yaitu  thitung>ttabel yaitu 2,403> 1,697 sehingga hipotesis penelitian 

(Ha) diterima.  

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa keterlaksanaan model 

TPS oleh guru dan siswa mengalami peningkatan dan berpengaruh terhadap 
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kemampuan berpikir kritis siswa pada materi larutan elektrolit dan non 

elektrolit kelas X MIPA SMAN Titian Teras.  

 

Kata Kunci : Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share (TPS), 

Kemampuan Berpikir Kritis, Larutan Elektrolit dan Larutan Non 

Elektrolit.
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PENDAHULUAN 

Pada hakikatnya pendidikan 

sangat berperan penting dalam 

meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia (SDM) sehingga tidak bisa 

lepas dari kehidupan. Peningkatan 

kualitas sumber daya manusia ini 

dapat dilalui dengan proses 

pembelajaran yang menitikberatkan 

pada aktivitas siswa di kelas. 

Kurikulum 2013 merupakan 

salah satunya, dimana kurikulum 

tersebut bertujuan untuk 

meningkatkan mutu proses dan hasil 

pendidikan, yang mengarah pada 

pembentukan budi pekerti dan 

akhlak mulia peserta didik secara 

utuh, terpadu, seimbang sesuai 

dengan standar kompetensi lulusan 

pada setiap satuan pendidikan 

(Mulyasa, 2013). Kurikulum 2013 

dirumuskan dalam bentuk 

seperangkat kompetensi, yaitu 

perpaduan dari pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap yang 

direfleksikan dalam kebiasaan 

berpikir dan bertindak (Wiyani, 

2013). 

Untuk mewujudkan hal 

tersebut, dalam implementasi 

kurikulum 2013 guru dituntut 

profesional pembelajaran afektif dan 

bermakna (menyenangkan) 

menggunakan model pembelajaran 

yang sesuai dengan materi yang akan 

diajarkan. Dengan menggunakan 

model pembelajaran yang sesuai 

dengan materi diharapkan mampu 

mengaktifkan  siswa sehingga dalam 

pembelajaran tidak hanya menerima 

tetapi juga aktif membangun 

pengetahuannya, mandiri dan bebas 

berfikir sehingga siswa tidak bosan 

dan tidak merasa kesulitan dalam 

belajar (Sanjaya, 2008).  

Pembelajaran kurikulum 2013 

peran guru merancang dan 

mengelola kegiatan pembelajaran 

yang terpusat pada siswa (student 

center). Proses pembelajaran 

mencakup konteks dunia nyata, aktif, 

menyelidiki, kooperatif, kritis, serta 

terjadi pertukaran pengetahuan 

(antara guru dan siswa, siswa dengan 

siswa lainnya). Siswa berperan aktif 

tidak hanya dari segi eksplorasi, 

elaborasi, dan konfirmasi tetapi juga 

aktif dalam kegiatan mengamati, 

menanya, mengumpulkan data, 

mengasosiasi dan 

mengkomunikasikan dalam proses 

pembelajaran.  

Ilmu kimia adalah ilmu yang 

yang mencari jawaban atas 

pertanyaan apa, mengapa, dan 

bagaimana gejala-gejala alam yang 

berkaitan dengan komposisi, struktur 

dan sifat, perubahan, dinamika dan 

energetika  zat melibatkan 

keterampilan dan penalaran. 

Pembelajaran kimia juga 

menekankan pada pemberian 

pengalaman belajar secara langsung 

melalui penggunaan dan 

pengembangan keterampilan untuk 

berpikir konstruktivis dalam  

membangun  ide dan konsep 

sehingga siswa tidak hanya pandai 

teoritis tetapi juga dapat 

mengaplikasinya. 

 Larutan elektrolit dan larutan 

non elektrolit merupakan salah satu 

materi pembelajaran kimia SMA 

khususnya kelas X dengan 

karakteristik materi berupa konsep-

konsep yang ada dalam fakta 

kehidupan sehari-hari dan bersifat 

pemahaman karena banyak berisi 

konsep dan hafalan. Materi larutan 

elektrolit dan non elektolit cenderung 

dilakukan pembelajaran dengan 

metode praktikum atau percobaan 

dan masih menggunakan metode 

ceramah untuk teorinya sehingga 

pembelajaran ini masih terfokus pada 

guru. Guru hanya menyampaikan 
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materi dengan metode ceramah dan 

siswa mencatat informasi yang 

disampaikan oleh guru tanpa 

memahami konsepnya sehingga 

kemampuan berpikir kritis siswa 

tidak bisa berkembang. Dengan 

demikian, guru harus pandai memilih 

model pembelajaran yang mampu 

membangun kemampuan berpikir 

kritis siswa sehingga siswa tidak 

hanya mendengar,  menerima, serta 

menghapal materi yang disampaikan 

oleh guru.  

Berdasarkan wawancara yang 

telah dilakukan dari salah satu guru 

kimia yang mengajar di kelas X 

SMAN Titian Teras, pada materi 

larutan elekrolit dan non elektrolit 

biasanya dilakukan metode 

praktikum atau percobaan. Menurut  

guru yang mengajar tingkat berpikir 

kritis siswa belum tinggi sehingga 

masih perlu ditingkatkan lagi karna 

pada tuntutan pembelajaran pada 

kurikulum 2013 siswa perlu 

diintegrasikan literasi 4C (Creative, 

Critical Thinking, Communicative 

dan Collaborative).  

Berdasarkan hasil studi 

pendahuluan yang telah dilakukan 

diperoleh informasi  bahwa tingkat 

pengetahuan siswa tidak merata 

karena siswa di setiap kelas dibuat 

heterogen. Ketika berdiskusi siswa 

masih kurang dalam mengkritik 

secara kritis atau membantah 

pendapat yang disampaikan oleh 

temannya. Siswa masih kesulitan 

dalam mengenali masalah yang 

diberikan seperti masih sulit 

memahami pertanyaan yang 

diberikan dalam bentuk 

permasalahan. Dalam  menjawab 

pertanyaan siswa masih memberi 

jawaban sederhana saja tanpa ada 

penguatan yang diperoleh dari 

informasi lain dan kurang tanggap 

dalam menanggapi masalah.  Selain 

itu kebanyakan siswa ketika 

berdiskusi masih bersifat individual 

mengakibatkan siswa kurang dalam 

berkomunikasi atau berinteraksi 

dengan teman sekelompoknya untuk 

memecahkan suatu permasalahan 

yang diberikan secara bersama-sama. 

Berdasarkan permasalahan 

diatas maka diperlukan solusi yang 

dapat membantu dan  memfasilitasi 

untuk memudahkan peserta didik 

dalam berinteraksi dalam kelas dan 

mengembangkan keterampilan 

berpikir kritisnya adalah model 

pembelajaran kooperatif tipe  Think 

Pair Share.  

Berdasarkan informasi guru 

yang mengajar pada materi larutan 

elektrolit dan non elektrolit di 

sekolah tersebut sudah pernah 

diterapkan model Inkuiri Terbimbing 

dan Discovery Learning namun pada 

penelitian ini menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe Think 

Pair Share karena model ini 

memiliki sintak pembelajaran yang 

dapat membangun keterampilan 

berpikir kritis siswa. Salah satunya 

pada sintak pair (berpasangan) 

dimana pada sintak ini siswa akan 

berdiskusi dengan pasangannya. 

Siswa dapat memberi pendapat atau 

menyanggah jawaban yang 

disampaikan pasangannya dan 

didukung dengan sumber yang 

relevan. 

Model Pembelajaran Think 

Pair Share merupakan suatu cara 

yang efektif untuk membuat varisi 

suasana pola diskusi kelas dan 

prosedur yang digunakan dapat 

memberi siswa lebih banyak waktu 

berpikir, untuk merespon dan saling 

membantu (Trianto, 2009).   

Beberapa penelitian mengenai 

keterampilan berpikir kritis dan 

hubungannya dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe  Think 
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Pair Share, diantaranya oleh Surayya 

(2014) dan Surianti (2016) 

menunjukkan bahwa siswa yang 

mengikuti model Think Pair Share 

mendapatkan hasil belajar lebih baik 

dibandingkan model pembelajaran 

konvensional disebabkan karena 

model tersebut memberi peluang 

kepada siswa untuk berpikir kritis 

dan efektif, sehingga siswa mampu 

memahami materi dengan baik. 

Berdasarkan latar belakang di 

atas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul: 

“Analisis Keterlaksanaan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Think Pair Share (TPS) Pada 

Materi Larutan Elektrolit Dan 

Larutan Non Elektrolit Dan 

Pengaruhnya Terhadap 

Kemampuan Berpikir Kritis Siswa 

Kelas X MIPA SMAN Titian 

Teras”. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Hakikat Analisis dan 

Keterlaksanaan 

Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia analisis adalah proses 

pemecahan masalah yang dimulai 

dengan hipotesis atau dugaan sampai 

terbukti kebenarannya melalui 

beberapa kepastian (pengamatan, 

percobaan dan sebagainya). 

Sedangkan menurut Retnoningsih 

(2005) analisis adalah penyelidikan 

terhadap suatu peristiwa (karangan, 

perbuatan) untuk mengetahui 

keadaan yang sebenarnya. 

 Keterlaksanaan berasal dari 

kata dasar “laksana”, kata 

keterlaksanaan sendiri dapat 

diartikan dengan benda yang 

dipegang dan menjadi tanda khusus 

suatu area. Dapat dikatakan bahwa 

kata keterlaksanaan lebih mengarah 

kepada proses, bukan merupakan 

suatu hasil. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa keterlaksanaan 

adalah proses yang terjadi atau 

proses timbal balik antara guru dan 

siswa dan media belajar untuk 

mencapai tujuan yang ada dalam 

kurikulum (Sugihartono, 2013) 

 

B. Belajar dan Pembelajaran 

Menurut Fudyartanto (2002) 

belajar adalah sebuah kegiatan untuk 

mencapai kepandaian atau ilmu. 

Disini, usaha untuk mencapai 

kepandaian atau ilmu merupakan 

usaha manusia untuk memenuhi 

kebutuhannya mendapatkan ilmu 

atau kepandaian yang belum 

dipunyai sebelumnya. Sehingga 

dengan belajar itu manusia menjadi 

tahu, memahami,mengerti, dapat 

melaksanakan dan memiliki tentang 

sesuatu.  Sedangkan menurut Hilgard 

(2002) belajar (to learn) memiliki 

arti: 1) to gain knowledge , 

comprehension, or mastery of 

through experience or study; 2) to fix 

in the mind or memory; memorize; 3) 

to acquire trough experience; 4) to 

become in forme of to find out. 

 Menurut definisi tersebut, 

belajar memiliki pengertian 

memperoleh pengetahuan atau 

menguasai pengetahuan melalui 

pengalaman, mengingat, menguasai 

pengalaman, dan mendapatkan 

informasi atau menemukan. Dengan 

demikian, belajar memiliki arti dasar 

adanya aktivitas atau kegiatan dan 

penguasaan tentang sesuatu 

(Baharuddin, 2015).  

Pembelajaran merupakan aspek 

kegiatan manusia yang kompleks, 

yang tidak sepenuhnya dapat 

dijelaskan. Pembelajaran secara 

simpel dapat diartikan sebagai 

produk interaksi berkelanjutan antara 

pengembangan dan pengalaman 

hidup. Dalam makna yang lebih 

kompleks pembelajaran hakikatnya 
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adalah usaha sadar dari seorang guru 

untuk membelajarkan siswanya 

(mengarahkan interaksi siswa dengan 

sumber belajar lainnya) dalam 

rangka mencapai tujuan yang 

diharapkan. Dari makna ini jelas 

terlihat bahwa pembelajaran 

merupakan interaksi dua arah dari 

seorang guru dan peserta didik, 

dimana antara keduanya terjadi 

komunikasi (transfer) yang intens 

dan terarah menuju pada suatu target 

yang telah ditetapkan sebelumnya 

(Trianto, 2012).  

 

C. Teori Belajar 

Menurut Piaget, manusia 

memiliki struktur pengetahuan dalam 

otaknya, seperti sebuah kotak-kotak 

yang masing-masing mempunyai 

makna yang berbeda. Pengalaman 

yang sama bagi seseorang akan 

dimaknai berbeda oleh masing-

masing individu dan disimpan dalam 

kotak yang berbeda. Setiap 

pengalaman baru akan dihubungkan 

dengan kotak-kotak atau struktur 

pengetahuan dalam otak manusia 

Menurut Vygotsky bahwa 

pembelajaran terjadi apabila anak 

bekerja atau belajar menangani 

tugas-tugas yang belum dipelajari 

namun tugas-tugas terseut berada 

dalam jangkauan kemampuan atau 

tugas tersebut berada dalam 

perkembangan sedikit di atas 

perkembangan seseorang saat ini. 

 

D. Model Pembelajaran 

Kooperatif 

Cooperative Learning 

merupakan suatu model 

pembelajaran yang mana siswa 

belajar dalam kelompok-kelompok 

kecil yang memiliki tingkat 

kemampuan berbeda. Dalam 

menyelesaikan tugas kelompok, 

setiap anggota saling bekerja sama 

dan membantu untuk memahami 

suatu bahan pembelajaran. Belajar 

belum sesuai jika salah satu teman 

dalam kelompok belum menguasai 

bahan pelajaran (Shoimin, 2014). 

Pembelajaran  kooperatif  

adalah  suatu  strategi  pembelajaran  

di  mana  siswa belajar  dan  bekerja  

dalam  kelompok-kelompok  kecil  

secara  kolaboratif  yang anggotanya 

terdiri dari 2-5 orang, struktur  

kelompoknya  yang bersifat 

heterogen (Komalasari, 2011).  

 

E. Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Think Pair Share 

(TPS) 

Strategi Think Pair Share atau 

berpikir berpasangan berbagi adalah 

merupakan jenis pembelajaran 

kooperatif yang dirancang untuk 

mempengaruhi pola interaksi siswa. 

Sejalan  dengan  itu,  menurut  

Trianto  (2012) mengemukakan  

bahwa  model pembelajaran Think 

Pair Share atau berpikir-

berpasangan-berbagi merupakan 

jenis pembelajaran kooperatif yang 

dirancang untuk mempengaruhi pola 

interaksi siswa. Dari  pengertian 

tersebut dapat dilihat bahwa dengan 

model pembelajaran Think Pair 

Share siswa  diberi kesempatan  

untuk  berpikir  sendiri  terlebih 

dahulu kemudian berdiskusi dengan 

temannya. 

Sintaks dalam model 

pembelajaran Think Pair Share 

terdiri dari lima tahap, dengan tiga 

langkah utama yaitu Think, Pair dan 

Share. Dalam pembelajaran tiga 

langkah model pembelajaran tipe 

Think Pair Share yang sangat 

penting digunakan adalah sebagai 

berikut: 
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1) Berpikir (Thinking) 

Guru mengajukan suatu 

pertanyaan atau masalah yang 

dikaitkan dengan pelajaran, dan 

meminta siswa menggunakan waktu 

beberapa menit untuk berpikir 

sendiri jawaban masalah. Siswa 

membutuhkan penjelasan bahwa 

berbicara atau mengerjakan bukan 

bagian berpikir.  

2) Berpasangan (Pairing)  

Selanjutnya guru meminta 

siswa untuk berpasangan dan 

mendiskusikan apa yang telah 

mereka peroleh. Interaksi selama  

waktu yang disediakan dapat 

menyatukan jawaban  jika suatu 

pertanyaan yang diajukan atau 

menyatukan gagasan apabila suatu 

masalah khusus yang diidentifikasi. 

Secara normal guru memberi waktu 

tidak lebih dari 4 atau 5 menit untuk 

berpasangan.  

3) Berbagi (Sharing)  

Pada langkah akhir guru 

meminta pasangan-pasangan berbagi 

dengan keseluruhan kelas yang telah 

mereka bicarakan. Hal ini efektif 

untuk berkeliling ruangan dari 

pasangan ke pasangan dan 

melanjutkan sampai sekitar sebagian 

pasangan mendapat kesempatan 

untuk melaporkan (Trianto, 2012). 

 

F. Berpikir Kritis Siswa 
Berpikir kritis merupakan 

berpikir disiplin yang dikendalikan 

oleh kesadaran. Cara berpikir ini 

merupakan cara berpikir yang 

terarah, terencana, mengikuti alur 

logis sesuai dengan fakta yang 

diketahui (Amri, 2010).  

Menurut Amri (2010) “berpikir 

kritis” (critical thinking) adalah 

menerapkan atau mempraktikkan 

penilaian yang teliti dan objektif 

sehingga berpikir kritis siswa dapat 

diartikan sebagai yang membutuhkan 

kecermatan dalam membuat 

keputusan.  

 

G. Karakteristik Materi 

 Dalam ilmu kimia, larutan 

berarti campuran yang homogen 

antara zat terlarut dan zat pelarut. 

Dalam pembicaraan sehari – hari, 

larutan diartikan sebagai campuran 

yang berbentuk cair. Contoh larutan 

yang berbentuk cair adalah larutan 

gula, larutan garam dapur, larutan 

asam cuka dan larutan alkohol. Dari 

contoh larutan tersebut ada larutan 

yang dapat menghantarkan arus 

listrik dan ada pula yang tidak dapat 

menghantarkan arus listrik. 

 Berdasarkan kekuatan daya 

hantarnya, larutan elektorlit 

dibedakan menjadi dua yaitu 

elektrolit kuat dan elektrolit lemah. 

Elektrolit kuat adalah elektrolit yang 

dapat menghasilkan larutan dengan 

daya hantar yang baik. Hal tersebut 

dikarenakan senyawa-nya dapat 

terurai sempurna dalam pelarut air 

membentuk banyak ion.  Elektrolit 

lemah adalah elektrolit yang dapat 

menghasilkan larutan dengan daya 

hantar listrik yang buruk. Hal ini 

karenakan senyawa-nya hanya 

terurai sebagain kecil dalam pelarut 

air membentuk sedikit ion.  

 Berdasarkan daya hantar 

listriknya, larutan dapat dibedakan 

kedalam larutan elektrolit dan  

larutan non elektrolit. Larutan 

elektrolit adalah larutan yang dapat 

menghantarkan arus listrik dengan 

memberikan gejala berupa 

menyalanya lampu pada alat uji atau 

timbulnya gelmbung gas dalam 

larutan. Larutan yang menunjukan 

gejala-gejala tersebut pada pengujian 

tergolong ke dalam larutan elektrolit. 

Larutan non elektrolit adalah larutan 

yang tidak dapat menghantarkan arus 
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listrik dengan memberikan gejala 

berupa tidak ada gelembung dalam 

larutan atau lampu tidak menyala 

pada alat uji. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini akan 

dilaksanakan di kelas X MIPA 

SMAN Titian Teras materi larutan 

elektrolit dan non larutan non 

elektrolit semester genap tahun 

ajaran 2017/2018. 

Jenis penelitian ini adalah 
Deskriptif Korelasional. Desain yang 

digunakan Mix-Method dengan 
mendahulukan data kualitatif dan 

dilanjutkan dengan data kuantitatif. 
Sampel diambil secara Purposive 

sampling yaitu salah satu teknik 

pengambilan sampel berdasarkan 
pertimbangan tertentu. Instrumen 

yang digunakan dalam penelitian ini 
berupa lembar observasi dan tes essay. 

Lembar observasi digunakan untuk 

melihat keterlaksanaan model 
Discovery Learning oleh guru dan 

siswa serta tes essay digunakan 
untuk melihat hasil belajar siswa. 

Teknik pengumpulan data disini ada 

2 yakni data kualitatif diperoleh dari 
komentar observer pada lembar 

observasi, dan data kuantitatif 
diperoleh dari data keterlaksanaan 

model oleh siswa dan tes hasil 
belajar siswa. Teknik analisis data 

yang digunakan pada data kualitatif 
dianalisis menggunakan Miles and 

Huberman. Berikut gambar analisis 

menggunakan Miles and Huberman  
 

 
 

 
 

 

 
 

Gambar 1. Analisis Data Kualitatif Miles 

dan Hubberman 

Sedangkan data kuantitatif 

dianalisis menggunakan korelasi 

product moment.  

rxy= 

              

     (Sugiyono, 2017) 

Untuk melihat signifikansi pengaruh 

variabel X dan variabel Y maka 

dilakukan uji lanjut dengan uji t. 

Adapun rumus untuk uji t adalah 

sebagai berikut: 

Rumus uji t : t =  

Keterangan : 

n = banyak sampel 

r = koefisien korelasi 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Pertama-tama kelas sampel 

diberi perlakuan, setelah itu 

diberikan tes akhir (postest). Data 

yang dianalisis adalah lembar 

observasi keterlaksanaan model 

dengan tes essay keterampilan 

berpikir kritis siswa. Teknik analisis 

data yang dimaksudkan untuk 

menguji data yang diperoleh. 

Adapun pengujian tersebut adalah 

sebagai berikut: 

Uji Korelasi 

Hasil uji korelasi 

keterlaksanaan model Think Pair 

Share dengan keterampilan berpikir 

kritis diperoleh rxy sebesar 0,4018. 

Selanjutnya nilai rxy yang diperoleh 

diinterpretasikan untuk melihat 

kuatnya hubungan korelasi tersebut. 

Uji t 

Hasil perhitungan uji t 

pengaruh keterlaksanaan model 

Think Pair Share dengan 

keterampilan berpikir kritis siswa  

diperoleh nilai 2,403. Nilai tersebut 

jika dibandingkan dengan ttabel = 

1,697maka diketahui thitung>ttabel yaitu 

2,403>1,697dengan dk 30. 
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Pembahasan 

 Keterlaksanaan model 

pembelajaran Think Pair Share oleh 

guru sudah terlaksana dengan baik, 

namun masih ada beberapa langkah 

pembelajaran yang masih belum 

maksimal diterapkan. Pada 

pertemuan pertama ada beberapa 

kekurangan dan diperbaiki pada 

pertemuan selanjutnya, sehingga 

keterlaksanaan model pembelajaran 

Think Pair Share meningkat pada 

tiap pertemuan, dikarenakan adanya 

evaluasi dan perbaikan pada langkah 

pembelajaran yang kurang maksimal. 

 Keterlaksanaan model 

pembelajaran Think Pair Share oleh 

siswa mengalami peningkatan 

persentase pada setiap pertemuan. 

Pada pertemuan pertama persentase 

yang didapat adalah 70,34%, pada 

pertemuan kedua 76,07%, dan pada 

pertemuan ketiga 80,89%. Terjadi 

peningkatan aktivitas ini terjadi 

bukan semata-mata karena ketidak 

sengajaan, namun dikarenakan 

keterlaksanaan model pembelajaran 

kooperatif Think Pair Share oleh 

siswa berjalan dengan baik, sehingga 

siswa mulai terbiasa dengan 

diterapkannya model pembelajaran 

kooperatif Think Pair Share oleh 

guru. Adapun persentase total yang 

diperoleh adalah 75,77% dengan 

kategori baik. 

 Persentase tes essay 

keterampilan berpikir kritis siswa 

mengalami peningkatan di setiap 

pertemuannya. Diketahui persentase 

rata-rata post test pada pertemuan 

pertama 59,58%, kemudian pada 

pertemuan kedua mengalami 

kenaikan dengan persentase 70,83%, 

dan pada pertemuan ketiga 

mengalami kenaikan dengan rata-rata 

85,17%. Dari persentase rata-rata 

sebesar 71,86% dapat disimpulkan 

bahwa tes essay keterampilan 

berpikir kritis siswa termasuk pada 

kategori baik. 

 
Gambar 2. Diagram Persentase 

Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Tiap 

Pertemuan 

Setelah itu dilanjutkan dengan 

uji korelasi. Hasil uji korelasi 

keterlaksanaan model pembelajaran 

Think Pair Share dan keterampilan 

berpikir kritis siswa diperoleh rxy 

sebesar 0,4018. Selanjutnya nilai rxy 

yang diperoleh diinterpretasikan 

untuk melihat kuatnya hubungan 

korelasi antara keterlaksanaan model 

pembelajaran Think Pair Share dan 

keterampilan berpikir kritis siswa.   

Menurut informasi dari guru 

mata pelajaran siswa kelas X MIPA 

SMAN Titian Teras tingkat berpikir 

kritis siswa belum tinggi sehingga 

masih perlu ditingkatkan lagi. Hal itu 

terlihat pada pertemuan pertama 

siswa masih kurang kritis dalam 

menanggapi jawaban yang 

disampaikan oleh temannya ketika 

melakukan tanya jawab. Ketika 

diminta untuk bertanya siswa masih 

memberikan pertanyaan yang 

sederhana saja dan ketika menjawab 

pertanyaan siswa masih menjawab 

dengan jawaban sederhana saja tanpa 

ada penguatan yang diperoleh dari 

informasi lain. Hal itu juga didukung 

dengan hasil  posttest  yang 

diberikan kepada siswa setelah 

pembelajaran. Kebanyakan siswa 

masih menjawab dengan jawaban 

tanpa ada alasan yang mendukung 

jawaban tersebut.  Pada pertemuan 

kedua ketika melakukan tanya jawab 



 

9 
 

siswa sudah mulai bertanya dengan 

menyanggah jawaban yang 

diberikan. Selain itu siswa sudah 

mulai memberikan jawaban dengan 

alasan tetapi tidak didukung dengan 

jawaban dari sumber yang relevan. 

Pada pertemuan ketiga siswa sudah 

terampil dalam memberikan 

pertanyaan yang kritis dan 

menyanggah jawaban didukung 

dengan jawaban dari sumber yang 

relevan. Hal itu juga juga terlihat 

pada hasil posttest yang diberikan 

kepada siswa. Siswa sudah terampil 

dalam menjawab permasalahan yang 

diberikan dengan alasan dan bukti 

yang diperoleh dari sumber yang 

relevan dan dapat menyimpulkan 

hasil diskusi dengan tepat dan jelas. 

Berdasarkan tabel pedoman 

interpretasi koefisien relasi menurut 

Sugiyono (2016), nilai rxy 0,4018 

memiliki tingkat hubungan sedang 

karena berada pada rentang 0,40-

0,599. Hal ini berarti korelasi antara 

keterlaksanaan model pembelajaran 

Think Pair Share dan keterampilan 

berpikir kritis siswa pada penelitian 

ini memiliki tingkat hubungan yang 

sedang.  

Setelah diketahui tingkat 

korelasi antara keterlaksanaan model 

pembelajaran Think Pair Share dan 

keterampilan berpikir kritis siswa, 

maka dilanjutkan dengan uji-t. Hasil 

perhitungan uji t pengaruh 

keterlaksanaan model pembelajaran 

Think Pair Share terhadap 

keterampilan berpikir kritis siswa 

diperoleh nilai 2,403. Nilai tersebut 

jika dibandingkan dengan ttabel=1,697 

maka diketahui thitung>ttabel yaitu 

2,403>1,697 dengan dk 30, berarti 

ada pengaruh positif antara 

keterlaksanaan model pembelajaran 

Think Pair Share terhadap 

keterampilan berpikir kritis siswa 

pada materi larutan elektrolit dan non 

elektrolit kelas XI MIPA 4 di SMAN 

Titian Teras.  

Berdasarkan hipotesis di atas 

maka dapat disimpulkan dengan 

diterimanya hipotesis, yaitu H0 

ditolak dan Ha diterima. Maka dapat 

dikatakan bahwa semakin baik 

keterlaksanaan model pembelajaran 

Think Pair Share maka keterampilan 

berpikir kritis siswa juga baik. 

 

Penutup  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan, maka diperoleh 

beberapa kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Keterlaksanaan model model 

pembelajaran kooperatif tipe 

Think Pair Share pada materi 

elektrolit dan non elektrolit 

mengalami peningkatan pada 

setiap pertemuan dan sudah 

termasuk pada kategori baik. Hal 

ini ditunjukkan melalui data 

presentasi  dari rata-rata aktivitas 

keterlaksanaan model oleh siswa 

sebesar 75,77% dalam kategori 

baik karena berada dalam rentang 

62,54 % – 81,29%.  

2. Keterlaksanaan model model 

pembelajaran kooperatif tipe 

Think Pair Share berpengaruh 

terhadap kemampuan berpikir 

kritis siswa materi larutan 

elektrolit dan non elektrolit. Hal 

ini dapat dilihat berdasarkan uji 

korelasi dengan nilai koefisien 

korelasi sebesar 0,4018 dengan 

kategori sedang yang telah 

diinterpretasikan berdasarkan 

tabel koefisien korelasi.  

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan penulis dan 

berdasarkan kesimpulan di atas, 

maka penulis menyarankan: 
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1. Penelitian ini disarankan dapat 

dilakukan untuk mengetahui sikap 

ilmiah selain kemampuan berpikir 

kritis siswa  

2. Guru harus mampu mengelola 

waktu, aktif berkomunikasi 

dengan siswa dan memahami 

konsep sehingga siswa mampu 

menyelesaikan semua tahapan-

tahapan proses pembelajaran 

kooperatif tipe Think Pair Share 

3. Perlu adanya penelitian lebih 

lanjut untuk mengetahui 

efektivitas model pembelajaran 

kooperatif tipe Think Pair Share 

terhadap kemampuan berpikir 

kritis pada materi lain. 
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