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ABSTRAK 

 
Penelitian ini dilatarbelakangi hasil kemampuan berpikir kritis siswa kelas XI MIPA D pada 

tingkat rendah dengan persentase 50,42% dan tujuan pembelajaran K-13 yang mengharuskan bahwa 

siswa harus mampu memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

procedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora. Hal ini disebabkan dalam proses pembelajaran siswa cenderung pasif dan hanya sebagai 

penerima ilmu. Banyaknya siswa yang pasif dalam pembelajaran dikarenakan motode pembelajaran  

yang digunakan guru tidak tepat dan pembelajaran bersifat ceramah tanpa diselingi penggunaan 

berbagai model yang menarik, guru menyampaikan materi dan siswa hanya duduk diam, 

mendengarkan apa yang dibicarakan guru  tanpa ada usaha sendiri untuk mencari pemahaman 

informasi. Permasalahan penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah kemampuan berpikir kritis siswa 

yang diajar menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TSTS? (2) Bagaimanakah kemampuan 

berpikir kritis siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran konvensional? (3) Apakah ada 

pengaruh model pembelajaran kooperatif TSTS terhadap kemampuan berpikir kritis? Penelitian ini 

menggunakan penelitian Quasi Eksperimen dengan dengan pretest-posttest control group design. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI di SMA Negeri 1 Kediri dengan teknik 

pengambilan teknik secara acak (random cluster sampling), sehingga terpilih dua kelas yaitu kelas XI 

MIPA D dan kelas XI MIPA E. Instrumen penelitian ini berupa perangkat pembelajaran dan tes 

kemampuan berpikir kritis. Hasil penelitian ini adalah (1) Kemampuan berpikir kritis siswa 

yang diajar menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two stray (TSTS) 

pada kategori tinggi kemampuan penjelasan sederhana 86%, penjelasan lanjut 49%, mengatur 

strategi dan taktik 43% menyimpulkan dan mengevaluasi 51%, (2) Kemampuan berpikir kritis 

siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran konvensional pada kategori sedang 

kemampuan penjelasan sederhana 83%, penjelasan lanjut 69%, mengatur strategi dan taktik 

89% menyimpulkan dan mengevaluasi 77%, (3) pengaruh model pembelajaran kooperatif 

TSTS terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada materi pokok  program linear di SMAN 

1 KEDIRI dengan thitung (6,477) dan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Berdasarkan 

simpulan hasil penelitian disarankan sebaiknya guru menggunakan model pembelajaran yang 

sesuai dengan materi pelajaran untuk menciptakan suasana pembelajaran yang dapat 

menumbuhkan semangat siswa dalam belajar yaitu dengan menggunakan model pembelajaran 

two stay two stray dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa 
 

 

KATA KUNCI  :. model pembelajaran kooperatif tipe tsts terhadap kemampuan 

berpikir kritis 

 

 

 



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Samsu Romansyah | 13.1.01.05.0107 
FKIP – Pendidikan Matematika 

simki.unpkediri.ac.id 
  || 4|| 

 
 

 

I. LATAR BELAKANG 

Di era globalisasi, setiap manusia 

dituntut memiliki daya saing yang tinggi 

untuk bisa bertahan. Dalam hal ini setiap 

manusia membutuhkan pendidikan untuk 

bisa mengopotimalkan kemampuan yang 

dimiliki. Pendidikan diharapkan dapat 

mengantarkan manusia menuju 

kedewasaan, dengan demikian akan lebih 

siap dalam menghadapi masa depan dan 

mampu membawa bangsa ini menjadi 

bangsa yang lebih maju, serta pendidikan 

yang berhasil akan menghasilkan sumber 

daya manusia yang berkualitas. 

Tercapainya pendidikan yang 

berkualitas dipengaruhi oleh banyak faktor, 

diantaranya siswa, pengajar, sarana 

prasarana, dan juga lingkungan. Potensi 

siswa merupakan modal utama untuk 

membangun seluruh aspek dalam 

kehidupan. Setiap bidang ilmu pengetahuan 

dipelajari untuk diaplikasikan agar tidak 

hanya sekedar menjadi teori. Terutama 

dalam pembelajaran matematika. 

Matematika merupakan salah satu 

ilmu dasar yang memegang peranan penting 

baik dalam perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi maupun dalam 

membentuk kepribadian manusia. Dalam 

kehidupan sehari – hari matematika telah 

banyak diaplikasikan untuk mempermudah, 

mengefektifkan, dan mengefisienkan 

pekerjaan-pekerjaan manusia. Dalam belajar 

matematika berbagai sarana prasarana dan 

tenaga pendidik yang berkompeten sangat 

mempengaruhi terciptanya pembelajaran 

yang sesuai harapan.  

Dalam K-13 pada kompetensi inti 3 

siswa harus dapat memahami, menerapkan, 

menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural berdasarkan rasa 

ingintahuan tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan humaniora 

dengan wawasan kemanusiaan, kebang-

saan, kenegaraan, dan peradaban terkait 

penyebab fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan prosedural pada 

bidang kajian yang spesifik sesuai dengan 

bakat dan minatnya untuk memecahkan 

masalah. 

Dari hasil observasi peneliti di kelas 

XI MIPA D SMA Negeri 1 Kediri  

menunjukkan bahwa hasil keterampilan 

siswa memberikan penjelasan yang 

sederhana 61,15% kategori rendah, 

keterampilan siswa memberikan penjelasan 

penjelasan lanjut 52,87% kategori rendah, 

keterampilan siswa mengatur strategi dan 

taktik 54,89% kategori rendah, dan 

keterampilan siswa menyimpulkan dan 

mengevaluasi atau menilai 32,76% kategori 

rendah. Dengan kata lain, berdasarkan hasil 

penilaian per aspek berpikir kritis siswa 

kelas diperoleh hasil kemampuan berpikir 

kritis siswa kelas XI MIPA D pada tingkat 

rendah dengan persentase 50,42%. Menurut 
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Sumarno (2012:203) salah satu pendekatan 

pembelajaran untuk memotivasi siswa 

untuk berpikir kritis sekaligus dialogis, 

kreatif dan interaktif yakni pengajuan 

masalah-masalah yang dituangkan dalam 

bentuk pertanyaan. Dari tiga hal diatas 

muncul sebuah kesenjangan antara tujuan 

dari kurikulum K-13, hasil observasi 

peneliti yang dilaksanakan pada bulan 

September 2016 dan berdasarkan tes 

kemampuan awal yang dilaksanakan bulan 

September 2016. 

Teknik belajar dua tinggal dua tamu 

(two stay two stray) bisa digunakan 

disemua mata pelajaran dan untuk semua 

tingkatan anak didik. Dimana dalam 

pembelajaran dengan two stay two stray ini, 

setiap kelompok dibagi menjadi dua bagian 

lagi yaitu, kelompok penjaga dan kelompok 

tamu. Kelompok penjaga  bertugas untuk 

mejawab pertanyaan ketika ada kelompok 

lain yang datang untuk untuk menanyakan 

hasil diskusinya sedangkan kelompok tamu 

bertugas sebagai kelompok yang mencari 

informasi dari kelompok lain untuk 

didiskusikan dengan kelompoknya tersebut. 

Model ini memberikan kesempatan kepada 

kelompok untuk membagikan hasil dan 

informasi dengan kelompok lain, sehingga 

akan terjadi peningkatan aktivitas belajar, 

pemahaman konsep matematika siswa dan 

kemampuan komunikasi antar siswa serta 

kemampuan berpikir kritis siswa akan 

terasah. Dimana menurut Schafersman 

(1991:3-4) berpikir kritis berarti berfikir 

dengan benar dalam mencari pengetahuan 

yang relevan dan dipercaya disekitar kita 

Dari uraian di atas dan permasalahan 

kurangnya kemampuan berpikir kritis 

khususnya siswa SMA, maka diadakan 

penelitian mengenai penerapan model 

pembelajaran TSTS (Two Stay Two Stray) 

dan model pembelajaran konvensional 

dalam meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis siswa tersebut. 

 

II. METODE 

Variabel penelitian adalah suatu atribut 

atau sifat atau nilai dari orang, atau kegiatan 

yang mempunyai variasi tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya (Arikunto, 

2009:119). Di dalam penelitian ini terdapat 

dua variabel yaitu: variabel bebas adalah 

model pembelajaran kooperatif tipe two 

stay two stray (TSTS). Variabel terikat 

adalah kemampuan berpikir kritis. 

Teknik penelitian yang digunakan 

adalah Quasi Eksperimen.  Dimana Quasi 

Eksperimen merupakan metode eksperimen 

yang mengikuti prosedur dan memenuhi 

syarat eksperimen seperti kelompok 

kontrol, pemberian perlakuan, serta 

pengujian hasil. Pengontrolan variabel 

hanya dapat dilakukan terhadap satu 

variabel yang dipandang paling dominan 

(Sugiyono (2013:58-59). Populasi dalam 
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penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI 

di SMA Negeri 1 Kediri Menurut Sugiyono 

(2010:81) berpendapat bahwa sampel 

adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut. 

Dengan penggunaan pengambilan teknik 

secara acak (random cluster sampling), 

sehingga terpilih dua kelas yaitu kelas XI 

MIPA D sebanyak 35 siswa sebagi kelas 

kontrol dan kelas XI MIPA E sebanyak 35 

siswa sebagai kelas eksperimen 

Suatu instrumen yang baik maka harus 

valid dan reliabel, maka sebelum digunkan 

sebagai intrumen penlitian maka instrumen 

terlebih dahulu di uji kevalidannya dan 

tingkat reliabilitasnya. Dari hasil uji valid 

dan reliabel, instrumen test kemampuan 

berpikir kritis semua dinyatakan valid dan 

reliabel. Pada penelitian ini analisis data 

yang digunakan untuk penguian hipotesis 

adalah Idependent Sample t Test. Sebelum 

melakukan Idependent Sample t Test data 

harus di uji normalitas, dan homogenitas.  

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Gambar 1.  

Grafik Kemampuan Berpikir Kritis  

Dengan Model Pembelajaran TSTS 

 

Berdasarkan gambar 1 menunjukkan 

bahwa keteampilan memberikan penjelasan 

sederhana 86% masuk pada kategori tinggi,  

keteampilan memberikan penjelasan  lanjut 

51% masuk pada kategori sedang, 

sedangkan keteampilan mengatur strategi 

dan teknik 57% masuk pada kategori 

sedang dan keteampilan menyimpulkan dan 

mengevaluasi 51% masuk pada kategori 

tinggi. 

 

Gambar 2.  

Grafik Kemampuan Berpikir Kritis  

dengan Model Pembelajaran Konvensional 

 

Berdasarkan gambar 2 menunjukkan 

bahwa keteampilan memberikan penjelasan 

sederhana 83% masuk pada kategori 

sedang,  keteampilan memberikan 

penjelasan  lanjut 69% masuk pada kategori 

sedang, sedangkan keteampilan mengatur 

strategi dan teknik 89% masuk pada 

kategori sedang dan keteampilan 

menyimpulkan dan mengevaluasi 77% 

masuk pada kategori sedang. 

Berdasarkan hasil uji normalitas dan 

homogenitas diperoleh nilai signifikan  > 

0,05. Hal ini berarti data berdistribusi 

normal dan homogen. Setelah mengetahui 

bahwa data berdistribusi normal dan 
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homogen selanjutnya adalah melakukan uji 

Idependent Sample t Test untuk menguji 

hipotesis. Berdasarkan hasil uji Idependent 

Sample t Test diperoleh nilai thitung (6,477) 

dan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, 

sehingga H0 ditolak dan Ha diterima.  Hal 

ini berarti ada pengaruh model 

pembelajaran kooperatif TSTS terhadap 

kemampuan berpikir kritis siswa pada 

materi pokok  program linear di SMAN 1 

KEDIRI. 

 

IV. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa: 

1) Kemampuan berpikir kritis siswa yang 

diajar menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Two Stay 

Two stray (TSTS) pada siswa kelas XI 

SMAN 1 Kediri Tahun Ajaran 

2017/2018 pada keteampilan 

memberikan penjelasan sederhana 86% 

masuk pada kategori tinggi,  

keteampilan memberikan penjelasan  

lanjut 51% masuk pada kategori 

sedang, sedangkan keteampilan 

mengatur strategi dan teknik 57% 

masuk pada kategori sedang dan 

keteampilan menyimpulkan dan 

mengevaluasi 51% masuk pada 

kategori tinggi 

2) Kemampuan berpikir kritis siswa yang 

diajar menggunakan model 

pembelajaran konvensional pada siswa 

kelas XI SMAN 1 Kediri Tahun Ajaran 

2017/2018 pada keteampilan 

memberikan penjelasan sederhana 83% 

masuk pada kategori sedang,  

keteampilan memberikan penjelasan  

lanjut 69% masuk pada kategori 

sedang, sedangkan keteampilan 

mengatur strategi dan teknik 89% 

masuk pada kategori sedang dan 

keteampilan menyimpulkan dan 

mengevaluasi 77% masuk pada 

kategori sedang. 

3) Ada pengaruh model pembelajaran 

kooperatif TSTS terhadap kemampuan 

berpikir kritis siswa pada materi pokok  

program linear di SMAN 1 KEDIRI 

dengan thitung (6,477) dan nilai 

signifikansi sebesar 0,000 < 0,05.. 
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