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 BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pelaksanaan Tindakan  

4.1.1 Deskripsi Subjek Penelitian  

 Penelitian dilakukan di SD Negeri Tingkir Tengah 01 Salatiga. SD Tingkir Tengah 01 

terletak  di jalan Tanjung No. 03 Tingkir Tengah. Jarak tempuh ke SD Negri Tingkir Tengah dari 

kota salatiga  ± 6 km dan dibutuhkan waktu 15 menit mengunakan kendaraan.sekolah ini berada 

di sekitar perkampungan warga dan dekat dengan jalan raya sehinga mudah dijangkau oleh peserta 

didik yang rata-rata memiliki rumah disegitaran dengan sekolah tersebut. SD Tingkir Tengah 01 

terdiri dari 6 kelas yaitu kelas 1 sampai 6. Kurikulum yang di terapkan pada SD Negri Tingkir 

Tengah 01 ini adalak K13.  

Penelitian melakukan observasi terlebih dahulu, observasi dilakukan saat kelas IV 

melakukan aktivitas belajar di dalam kelas. Peneliti melakukan pengamatan tentang aktivitas siswa 

selama pembelajaran berlansung, sesudah malakukan pengamatan observasi, peneliti melakukan 

wawancara   dengan guru kelas IV untuk menyakan hasil ulangan peserta didik Siswa Penelitian  

yang dilakukan penilitian mengambil  sampel di kelas 4 yang berjumlah 33 siswa yang terdiri dari 

17 siswa anak perempuan dan 16 siswa laki-laki . Dengan menggunakan model pembelajaran TTW 

(Think, Talk,Write)  pada tematik. Peneliti ini dilakukan karna masih kurangnya berfikir kritis dan 

masih kurangnya hasil belajar siswa. Peneliti ini dilakukan 2 siklus,yaitu siklus 1 dan 2.  

4.1.2 Deskripsi Kondisi Awal Hasil Belajar Siswa 

 Sebelum melakukan siklus I dan siklus II peneliti melakukan observasi untuk mengetaui 

karakteristik siswa serta hambatan siswa selama proses pembelajaran terutama dalam tematik. 

Brdasarkan hasil wawancara guru serta adanya hasil tes , guru menjelaskan kesulitan dan hambatan 

dalam tematik yang memerlukan ktrampilan berfikir kritis yang tinggi dalam menjawab soal-soal 

yang diberikan. Sehingga hal ini yang menyebabkan nilai siswa yang masih di bawah KKM yang 

telah ditetapkan sekolah. Berikut ini akan dijadikan peroleh nilai siswa berdasarkan internal 

kriteria yaitu: 
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Tabel 4.1 

Ketuntasan Belajar Pada Pra Siklus 

 

No 

 

Nilai 

Pra Siklus  

Keterangan Jumlah 

Siswa 

Peresentase 

(%) 

1. ≥70 15 45,5 Belum Tuntas 

2. <70 18 54,5 Tuntas 

Jumlah 33 100  

Rata-rata 65,9 

Nilai Tertinggi 80 

Nilai terendah 50 

 

 Berdasarkan table di atas diketahui bahwa siswa memenuhi KKM  atau dinyatakan 

tuntas ada 18 siswa atau 54,5%, sedangkan yang tidak tuntas ada 15 siswa atau  45,5 % dari jumlah 

33 siswa. Kemudian dari tabel dapat kita lihat rata-rata  pada pra siklus yaitu 65,9  dapat nilai 

tertinggi 80, dan nilai terendah 50.  

Distribusi Frekuensi Keterampilan Berpikir Kritis  di lihat dari hasil belajar 

Tematik Siswa Kelas 4 Pada Pra Siklus 

No Interval Kategori Frekuensi Persen 

1. 90-100 Sangat Tinggi 0 0% 

2. 80-89 Tinggi 5 15,1% 

3. 65-79 Sedang 6 18,1% 

4. 50-64 Rendah 10 30,3% 

5. <50 Sangat Rendah 12 36,3% 

Jumlah 33 100% 

Skor Tertinggi 82 

Skor Terendah 40 

Rata-rata 60,6 

 

 Berdasarkan data yang ada perluh diterapkan model pembelajaran yang mampu membuat 

siswa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran serta mempu mengembangkan siswa untuk 

meningkatkan ktampilan berfikir kritis sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat secara 

maksimal. Peneliti menerapkan model pembelajran TTW (Think, Talk,Write)  untuk meningkatkan 
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ktrampilan berfikir kritis  agar hasil belajar juga meningkat. Peneliti tidak hanya mengukur hasil 

belajar siswa tetapi juga mengukur ktampilan berfikir kritis siswa.  

 

4.2 Deskripsi Pelaksanaan Siklus I  

 Pelaksanaan penelitian dilaksanakan sebanyak empat kali pertemuan, pertemuan pertama 

dilaksanakan pada hari Senin, 05 Agustus 2019, pertemuan keduan Selasa, 06 Agustus 2019, 

pertemuan ketiga Rabu, 07 Agustus 2019 dan pertemuan keempat Kamis, 08 Agustus 201. 

Masing-masing pertemuan membahas Indahnya kebersamaan.  

4.2.1  Perencanaan Tindakan Siklus I  

 Sebelum dilakukan tindakan perluh disusun perencanaan yang dijadikan sebagai pedoman 

dalam kegiatan penelitian yang akan dilakukan pada siklus I pertemuan pertama dan kedua. 

Perencanaan disusun dengan tujuan untuk mengoptimalkan kegiatan pembelajaran, sehingga 

tujuan yang diinginkan tercapai.dalam penelitian ini terdapat dua siklus, dengan masing-masing 

siklus dua kali pertemuan. Satu pertemuam mebutukan 2x35 menit. Pada pertemuan pertama 

membahasa pada keberangaman budaya yang lebih menekankan pada keberagamanan budaya  dan 

etnis yag ada di Indonesia, dengan bantuan kartu informasi suku. Adapun persiapan sebelum 

kegiatan pembelajaran dimulai akan dijabarkan sebagai berikut: 

1. Menyusun RPP sebagai pedoman dalam pelaksaan  kegiatan pembelajaran. RPP disusun 

sesuai dengan KD yang sudah dipilih selain itu juga kegiatan dalam RPP juga sesuai 

dengan model pembelajaran yang dipilih, yaitu model TTW (Think, Talk,Write). 

2. Menyusun lembar observasi aktivitas guru dan siswa selama kegiatan pembelajaran 

berlansung.lembar observasi aktivitas guru dan siswa sesuai dengan sintak dari model 

pembelajaran yang dilakukan dalam penelitian yaitu model TTW (Think,Talk, Write).  

3. Membuat soal tes yang aakn dilakukan untuk mengukur hasil belajar sidswan dan 

ktrampilan berfikir kritis siswa. Soal yang dibuat berdasarkan indicator pembelajaran  yang 

diajarkan dan termuat dalam RPP. 

4. Merencanakan dan menentukan hari serta tanggal  yang akan digunakan sebagai waktu 

penelitian. Penentuan waktu ini dilakukan dengan berdiskusi bersama guru kelas dan dosen 

pembimbing.  
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4.2.1 Pelaksanaan Tindakan dan Observasi Siklus I  

a. Pertemuan I  

Pertemuan I dilaksanakan pada hari Senin  05 Agustus 2018 dengan alokasi 

waktu 2 x 35 menit  melalui beberapa kegiatan sebegai berikut:  

1. Kegiatan Awal  

Dalam proses pembelajaran guru melaksanakan pembelajaran sesuai 

dengan RPP yang telah dirancang. Kegiatan muali dengan mengucapkan salam lalu 

ketua kelas memimpin untuk berdoan. Guru melakukan presensi setelah itu guru 

memberikan apresiasi   untuk memberikan stimulasi kepada siswa, guru juga 

memberitaukan aturan-aturan yang berada selama pembelajaran. Guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan.  

2. Kagitan Inti 

Guru menyampaikan materi sambil memberikan pertanyaan memancing 

pengetahuan siswa. Dalam menyatakan masalah siswa bertanya jawab dengan guru 

untuk mengemukan masalah,  guru meminta siswa mengamati gambar anak yang 

berasal dari Bali yang disajikan melalui PPT. kegiatan selanjutnya siswa  diajak 

berdiskusi tentang keberagaman Budaya Indonesia setelah itu siswa dibentuk 

dalam 6 kelompok yang terdiri dari 5 sampai 6 siswa. Setelah semua siswa 

berkumpul, guru memberikan instruksi untuk kegiatan diskusi bersama 

kelompoknya, didalam kelompok siswa saling memberikan informasi suku-suku 

yang ada di Indonesia dalam bentuk kartu. Sehabis itu siswa membaca keragaman 

budaya  setiap kelompok membaca teks tersebut dalam hati  dan memberi nomor 

urut di setiap kiri paragraf, setelah itu siswa mendiskusikan dan menentukan 

gagasan pokok dan gagasan pendukung.dan salah satu kelompok membacakan 

didepan kelaas. Setelah itu siswa melihat video alat musik tradisional   dari berbagai 

daerah , setelah itu salasatu kelompok menjelaskan cara alat music tersebut 

dibunyikan? Lalu kelompok menjawab pertanyaan yang diberian guru tentang alat 

musik.   

3. Kegiatan Penutup  
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Pada kegiatan penutup siswa bersama dengan guru menyimpulkan tentang 

materi yang telah di pelajari. Guru memberikan motivasi pada siswa agar lebih 

bersemangat untuk pembelajaran yang akan datang. Guru menyampaikan rencana 

pembelajaran pada pertemuan berikutnya  dilanjutkan dengan menutup 

pembelajaran dengan berdoa.pada kegiatan ini bersamaan dilakukan pengamatan 

dan dan mengisi obseravsi tindakan guru dan siswa dalam lembar observasi model 

TTW (Think,Talk,Write).  

b. Pertemuan kedua 

Peremuan II dilaksanakan pada hari Selasa, 06 Agustus 2019 dengan 

alokasi waktu 2 x 35 menit melalui beberapa kegiatan sebagai berikut: 

1. Kegiatan Awal  

Dalam proses pembelajaran guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

RPP yang telah dirancang. Kegiatan muali dengan mengucapkan salam lalu ketua 

kelas memimpin untuk berdoan. Guru melakukan presensi setelah itu guru 

memberikan apresiasi   untuk memberikan stimulasi kepada siswa, guru juga 

memberitaukan aturan-aturan yang berada selama pembelajaran. Guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Lalu guru bertanya 

apakah sudah bisa menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung?.  

2. Kegiatan Inti.  

Guru mengulas materi pada kegiatan sebelumnya dan memberiakn klesempatan 

pada siswa yang belum memahami jika ada. Kemudian guru menampilkan gambar 

melalalui PPT dan meminta siswa mengamatinya  dan kemudian guru memberikan 

pertanyaan dari gambar yang telah ditampilkan, setelah itu siswa menjawab 

pertanyaan yang diberikan guru. Selanjutnya siswa dibentuk kelompok sesuai 

kelompok pada pertemuan pertama. Siswa kemudian membaca teks Tari Pakarena 

siswa diminta mencari informasi yang penting pada teks tersebut, setelah itu dalam 

kelompok siswa mencatat informasi yang penting didalam teks tersebut, sambal 

mengerjakan guru berjalan pada setiap kelompok untuk memperhatikan apakah siswa 

telah mengerti apa yang diperintahkan guru, ketika ada kelompok yang belum 
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memahami guru dapat menjelaskan pada kelompok tersebut. Kelompok mmbacakan 

hasil diskusi yang telah mereka buat didepan kelas. Guru memengang sapu lidi untuk 

memahami konsep magna bersatu. Guru menyapu  sampah kertas mengunakan satu 

lidi sambil bertanya apakah sampah tersebut hilang?, guru menyapu lagi dengan 

mengunakan dua lidi, tiga lidi, sampai semua lidi. Siswa mengamati apa yang terjadi, 

ketika hanya satu lidi, dua lidi, tiga lidi dan semua lidi guru kemudian bertanya apa 

perbedaan yang dilihat siswa. Siswa memperaktekkan apa yang telah guru lakukan 

dengan mengunakan lidi. Guru kemudian memandu siswa untuk menyimpulkan 

bahwa persatuan dan kesatuan memberi manfaat. Kemudian siswa mendintenfikasi 

sikap-sikap yang menunjukan persatuan dan kesatuan kemudian kelompok 

menuliskan hasil pada lembar kertas yang telah diberikan guru. Salah satu kelompok 

mempersentasika apa yang telah mereka catat di lembar jawaban tersebut. 

3. Kegiatan Penutup 

  Pada kegiatan penutup siswa bersama dengan guru menyimpulkan tentang 

materi yang telah di pelajari. Guru memberikan motivasi pada siswa agar lebih 

bersemangat untuk pembelajaran yang akan datang. Guru menyampaikan rencana 

pembelajaran pada pertemuan berikutnya  dilanjutkan dengan menutup pembelajaran 

dengan berdoa.pada kegiatan ini bersamaan dilakukan pengamatan dan dan mengisi 

obseravsi tindakan guru dan siswa dalam lembar observasi model TTW 

(Think,Talk,Write). 

Observasi  

 Kegiatan observasi dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran berlansung. Kegiatan 

observasi dilakukan dengan tujuan  memperoleh data yang berhubungan dengan kegiatan dalam 

tindakan selama kegiatan pembelajaran berlansung. Observasi terhadap tindakan siklus I 

dilakukan oleh observer guru kelas IV SD Tingkir Tengah 01. Observer bertugas mengamati 

proses pembelajaran melalui penerapan model TTW (Think,Talk,Write). Observer mengunakan 

lembar observasi aktivitas guru dan siswa selama kegiatan pembelajaran berlansung yang telah 

disusun sebelumnya.  

c. Refleksi  Siklus I  
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Kegitan pembelajaran tematik dalam iklus I membahas mengenai IPA, IPS dan 

Basa Indonesia. Tindakan yang dilaksanakan sebagai upaya agar ketrampilan berfikir kritis  

siswa dapat meningkat sehingga akan berpengaru pada hasil belajar yang diperolehnya. 

Dalam pelaksanaan siklus I ini ketrampilan berfikir kritis siswa sudah mulai mengalami 

kenaikan tetapi perluh untuk diperbaiki, terutama pada siswa yang memperolehnilai hasil 

belajar rendah dan cenderung diam. Setelah dilaksanakannya kegiatan pembelajaran 

dengan menerapkan model pembelajaran TTW (Think,Talk,Write) pada kelas IV SD Negeri 

Tingkir Tengah 01 aktivitas guru dan siswa terhadap kegiatan pembelajaran cukup baik, 

guru menyampaikan materi pembelajaran dengan melibatkan siswa, sehingga sisw terlihat 

aktif, berani dan mulai menyampaikan argumentnya baik kepada guru ataupun kepada 

siswa lainya.  

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran sudah sesuai dengan apa yang sudah 

direncanakan sebelumya, namun ada beberap ahal yang perluh diperbaiki atau diperhatikan 

lagi yaitu: 1) guru harus memberikan instruksi yang jelas kepada siswa, terutama ketika 

siswa diskusi kelompok; 2)  Guru harus banyak  menyampaikan motivasi kepada siswa 

agar lebih berani lagi menyampaikan pendapatnya saat kegiatan pembelajaran berlansung; 

4) masih ada beberapa siswa yang pada saat kegiatan diskusi kelompok justru hanya 

memperhatikan temannya bekerja, siswa yang bersangkutan tidak ikut berdiskusi; 5) siswa 

masih kurang berani untuk berpendapat, dan malu-malu jika diminta untuk maju ke depan 

kelas membacakan hasil dari pekerjaannya. Melalui hambatan-hambatan tersebut peneliti 

dapat menentukan cara untuk mengatasi hambatan yang timbul pada siklus I untuk 

diperbaiki pada siklus II. 

 

4.3 Deskripsi Pelaksanaan Siklus II  

4.3.1 Perencanaan Tindakan  

Kegiatan penelitian yang dilakukan pada siklus II ini  dengan tujuan untuk melakukan 

perbaikan dari siklus I. Kegiatan siklus II di lakukan karena pada siklus I hasil yang di harapkan 

belum maksimal.  
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Tahap perencanaan pada siklus II ini sebenarnya sama dengan perencanaan pada siklus I. 

pembelajaran yang dilakukan dalam penelitian siklus II ini terdiri dari  pertemuan pertama dan 

kedua. Perencanaan disusun dengan tujuan untuk mengoptimalkan kegiatan pembelajaran, 

sehingga tujuan yang diinginkan tercapai.dalam penelitian ini terdapat dua siklus, dengan 

masing-masing siklus dua kali pertemuan. Satu pertemuam mebutukan 2x35 menit. Pada 

pertemuan pertama membahasa agama yang ada di Indonesia dan sikap toleransi yang ada 

sedangkan pertemuan kedua membahas persamaan perbedaan serta bunyi.  Adapun persiapan 

sebelum kegiatan pembelajaran dimulai akan dijabarkan sebagai berikut: 

1. Menyusun RPP sebagai pedoman dalam pelaksaan  kegiatan pembelajaran. RPP disusun 

sesuai dengan KD yang sudah dipilih selain itu juga kegiatan dalam RPP juga sesuai 

dengan model pembelajaran yang dipilih, yaitu model TTW (Think, Talk,Write) dan 

membuat perbaikan pada siklus I. 

2. Menyusun lembar observasi aktivitas guru dan siswa selama kegiatan pembelajaran 

berlansung.lembar observasi aktivitas guru dan siswa sesuai dengan sintak dari model 

pembelajaran yang dilakukan dalam penelitian yaitu model TTW (Think,Talk, Write).  

3. Membuat soal tes yang aakn dilakukan untuk mengukur hasil belajar siswa dan ktrampilan 

berfikir kritis siswa. Soal yang dibuat berdasarkan indicator pembelajaran  yang diajarkan 

dan termuat dalam RPP. Soal tes yang termuat dalam siklus II  ini berbeda dengan sol tes 

yang termuat dalam siklus I. 

4. Merencanakan dan menentukan hari serta tanggal  yang akan digunakan sebagai waktu 

penelitian. Penentuan waktu ini dilakukan dengan berdiskusi bersama guru kelas dan dosen 

pembimbing.  

4.3.2 Pelaksanan Tindakan dan Observasi siklus II 

a. Pertemuan I  

Pada pertemuan I dilaksanakan pada hari Rabu 07 April 2018 dengan 

alokasi waktu 2 x 35 menit melalui beberapa kegiatan sebagai berikut: 

1. Kegiatan Awal  

Dalam proses pembelajaran guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP 

yang telah dirancang. Kegiatan mulai  dengan mengucapkan salam lalu ketua kelas 

memimpin untuk berdoan. Guru melakukan presensi setelah itu guru memberikan 

apresiasi   untuk memberikan stimulasi kepada siswa, guru juga memberitaukan aturan-
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aturan yang berada selama pembelajaran. Serta guru juga memotivasi siswa untuk 

mengapai cita-citanya dengan semangat. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang akan dilaksanakan. 

2. Kegiatan Inti  

Guru menyampaikan materi sambil memberikan pertanyaan untuk 

memancing pengetahuan siswa. Guru bertanya kepada siswa agama yang ada di 

Indonesia agama apa saja? Dan bagaimana berinteraksi dengan teman yang 

berbedah agama. Selanjutnya siswa kembali ke kelompok yang ada pada siklus I. 

siswa membaca teks yang ada di dalam buku siswa kemudian siswa berdiskusi 

dengan kelompoknya dalam menentukan gagasan pendukung dan gagasan pokok 

pada setiap paragraph yang ada, dan menuliskan dalam buku mini yang telah 

disediakan guru. Kemudian siswa diajak untuk melihat video tentang bunyi dan 

bagaimana bunyi itu sampai ke telinga, setelah itu salasatu siswa maju 

menceritakan kembali proses terjadinya bunyi. Salah satu siswa maju kedepan lalu 

mendengarkan bunyi dengan mata ditutup siswa menunjuk dari arah manakah 

bunyi tersebut berasal, selanjutnya siswa memanikan telfon kaleng untuk 

mengetahui apakah bunyi merambat dari udara?. Setelah itu guru menjelaskan 

tentang toleransi kepada siswa, kemudian kelompok menuliskan sikap-sikap 

toleransi dan kerja sama di buku mini yang telah disediakan guru.  

3. Kegiatan Penutup 

  Pada kegiatan penutup siswa bersama dengan guru menyimpulkan tentang 

materi yang telah di pelajari. Guru memberikan motivasi pada siswa agar lebih 

bersemangat untuk pembelajaran yang akan datang. Guru menyampaikan rencana 

pembelajaran pada pertemuan berikutnya  dilanjutkan dengan menutup 

pembelajaran dengan berdoa.pada kegiatan ini bersamaan dilakukan pengamatan 

dan dan mengisi obseravsi tindakan guru dan siswa dalam lembar observasi model 

TTW (Think,Talk,Write) 

b. Pertemuan kedua. 

Pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Kamis, 08 Agustus 2019 dengan 

alokasi waktu 2 x 35 menit melalui beberapa kegiatan sebagai berikut.  

1. Kegiatan Awal  
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Dalam proses pembelajaran guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

RPP yang telah dirancang. Kegiatan mulai dengan mengucapkan salam lalu ketua 

kelas memimpin untuk berdoan. Guru melakukan presensi setelah itu guru 

memberikan apresiasi   untuk memberikan stimulasi kepada siswa, guru juga 

memberitaukan aturan-aturan yang berada selama pembelajaran. Guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan, setelah itu guru 

memberikan motivasi kepada siswa untuk lebih giat lagi belajar.  Lalu guru bertanya 

apakah sudah bisa menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung?, apaka saja 

sikap toleransi?  

2. Kegiatan Inti  

Siswa dibentuk dalam kelompok sesuai siklus I. kemudian kelompok 

membaca teks yang ada di buku siswa setelah itu berdiskusi  menentukan gagasan 

pokok   pada setiap  paragraf, setiap kelompok menganalisis persamaan dan 

perbedaan jawaban  dengan teman kelompok yang lain.sambil berdiskusi guru 

melihat dari kelompok satu ke kelompok yang lain.  Guru memberikan kelompok 

yang lain bertanya jika ada. Setelah itu siswa di minta untuk mengamati bentuk-

bentuk kerjasama dalam masyarakat Indonesia pada buku siswa. Setiap kelompok 

mencari informasi dari buku atau bahan bacaan mengenai satu kebiasaan 

kerjasama.,jawaban yang didapatkan kemudian ditulis pada buku kecil yang telah 

disediakan guru, kemudian kelompok bergantian mempersentasikan hasil jawaban 

mereka di depan kelas. Dan kelompok yang lain memperhatikan kelompok yang 

maju. Guru menguatkan bahwa kebiasan-kebiasan yang baik harus dilestarikan.  

3. Kegiatan Penutup. 

  Pada kegiatan penutup siswa bersama dengan guru menyimpulkan tentang materi 

yang telah di pelajari. Kemudian guru membagikan soal evalusi yang akan 

dikerjakan siswa. Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk lebih giat belajar. 

Kemudian menutup pembelajaran dengan berdoa.pada kegiatan ini bersamaan 

dilakukan pengamatan dan dan mengisi obseravsi tindakan guru dan siswa dalam 

lembar observasi model TTW (Think,Talk,Write) 

Observasi  
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Kegiatan observasi yang dilakukan dalam siklus II ini sama dengan kegiatan observasi 

yang dilakukan dalam siklus I. Observasi dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. 

Observer dalam siklus II ini sama dengan siklus sebelumnya yaitu guru kelas IV SD Negeri Tingkir 

Tengah 01Salatiga. Observer bertugas untuk mengamati seluruh aktivitas dari guru dan siswa 

selama kegiatan pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran TTW(Think,Talk,Write). 

Dalam melakukan observasi observer menggunakan lembar observasi guru dan siswa yang telah 

disusun sebelumnya.  

4.4. Refleksi Siklus II  

 Hasil tindakan yang dilakukan pada siklus II secara keseluruan sudah sesuai dengan yang 

diharapkan. Kegiatan pembelajaran pada siklus II ini memuat perbaikan pembelajaran dari siklus 

I yang masih memiliki beberapa kekurangan. Melalui perbaikan yang dilakukan pada siklus II ini 

brtujuan untuk meningkatkan  ktampilan berfikir kritis siswa sehingga hasil belajar siswa dapat 

meningkat. Berdasarkan data hasil pengamatan yang dilakukan observer pada siklus II 

menunjukan bahwa adanya perbaikan pembelajaran dari siklus I dilihat dari data aktivitas guru 

dan siswa.  

 Setelah pelaksanaan siklus II ini, peneliti memutuskan untuk mengakhiri kegiatan 

penelitian. Karena dari data-data yang diperoleh menunjukkan bahwa penerapan model 

pembelajaran TTW (Think, Talk,Write)  mampu untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis 

siswa yang dibuktikan dengan meningkatnya hasil belajar siswa yang sudah mencapai nilai KKM 

yaitu 70.  

4.4 Hasil Tindakan  

4.5.1 Hasil Observasi keterlaksanaan Model  

Hasil Observasi Keterlaksanaan Model Siklus I 

No Kategori Terlaksana Belum Terlaksana Total 

1. Observasi Guru 58% 42% 100% 

2. Observasi Siswa 42% 58% 100% 

 

Hasil Observasi Keterlaksanaan Model Siklus II 

No Kategori Terlaksana Belum Terlaksana Total 

1. Observasi Guru 100% 0% 100% 

2. Observasi Siswa 100% 0% 100% 
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 Berdasarkan table observasi siklus I dan II  di atas kita dapat melihat model pembelajaran 

TTW (Think,Talk,Write) siswa kelas IV SD Negri Tingkir Tengah 01 Salatiga. Pada siklus I  

untuk lembar observasi guru yang belum terlaksana adalah  42% sedangkan yang terlaksana 

58%, untuk lembar observasi siswa 42 % yang terlaksana sedangkan yang tidak terlaksana 

58%.  Untuk itu diadakan perbaikan pada siklus II . Pada siklus II yang terlaksana   untuk 

lembar observasi guru adalah  100% dan untuk lembar observasi siswa 100%. Pada siklus II 

terjadi peningkatan untuk model pembelajaran TTW(Think,Talk,Write) dan dinyatakan 

berhasil.  

4.5.2 Hasil Tindakan Siklus I  

a. Hasil ketrampilan berfikir kritis Siklus I  

  pembelajaran tematik pada siklus I dengan menerapkan model pembelajaran TTW 

(Think, Talk,Write) dapat meningkatkan ktrampilan berfikir kritis siswa. Ktampilan berfikir 

kritis ini dapat dilihat dari cara siswa menjawab soal HOTS yang diberikan guru. Deskripsi 

dari ketrampilan berfikir kritis siswa dapat dijabarkan melalui table 4.3  

Table 4 .4 

Table ketrampilan berfikir kristis siswa pada siklus I 

Dilihat dari hasil belajar siswa 

No 

Soal 

HOTS Jumlah Siswa yang Berpikir 

Kritis 

Persentase Jumlah siswa yang Tidak 

Berpikir Kritis 

Persentase 

1. C4 20 60,6% 11 33,3% 

3. C4 21 63,6% 10 30.3% 

4. C5 14 42,4% 19 57,5% 

6. C5 8 24,4% 25 75,7% 

9. C4 29 87,8% 4 12,1% 

10. C4 25 75.7% 8 24,2% 

11. C5 32 96,9% 1 3% 

16. C4 19 57,5% 14 42,4% 

17. C5 17 51,5% 16 48,4% 

20. C4 21 63,6% 12 36,3% 

Jumlah 206 Jumlah 120 

Rata- Rata 6,24 Rata-rata 3,63 
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 Dari data 4.4 diperoleh bahwa  20 siswa menjawab soal HOTS C4 dengan no soal 1, dengan 

peresentase 63,6%, 21 siswa menjawab C4 no 3, soal no 4 dengan HOTS C5 terdapat 14 siswa 

dengan peresentase 42,4%,C5 nomor soal 6 terdapat 8 siswa yang menjawab soal HOTS dengan 

peresentase 24,4%, C4 soal nomor 9 terdapat 29 siswa 87,8%, 25 siswa menjawab soal HOTS 

no10 dengan peresntase 75,7, C5 HOTS soal nomor 11 terdapat 32 siswa yang menjawab soal 

HOTS dengan peresentase 96,9%, dan C4 soal nomor 16 terdapat 17 siswa dengan peresentase 

57,5%, C5 terdapat 17 siswa dengan presentase 51,5%, sedangkan pada soal nomor 20 terdapat 21 

siswa menjawab HOTS C4 dengan persentase 63,6%. Kelas IV SD Negri Tingkir Tengah 01 

Salatiga Dengan rata-rata 6,24 siswa memiliki  ketrampilan berfikir kritis pada siklus I. 

b.  Hasil belajar siswa  Siklus I  

Pembelajaran temmatik pada siklus I dengan menerapkan model pembelajaran TTW 

(Think, Talk,Write)  dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Deskripsi dari hasil belajar siswa 

dapat dijabarkan dalam table 4.5 berikut ini: 

Tabel 4.5 

Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Tematik Siswa Kelas IV SD Negeri Tingkir Tengah 01 

Salatiga Pada Siklus I 

Kriteria   

Angka Ketuntasan Belajar Frekuensi Persen 

≥70 Tuntas 19 57,5% 

<70 Tidak Tuntas 14 42,5% 

Jumlah 33 100% 

Rata-rata 69 

Nilai Tertinggi 85 

Nilai Terendah 50 

 

Berdasarkan table 4.4 dapat kita lihat bahwa dalam menyelesaikan soal evalusi siklu I, dari 

33 siswa 19 dinyatakan tuntas dengan presentase 57,5%, dan 14 siswa dinyatakan tidak tuntas 

dengan presentase 42,5%. Nilai rata-rata kelas pada pra siklus I  mengalami peningkatkan dari 

nilai rata-rata pra siklus, nilai rata-rata  kelas pada pra siklus adalah 65,9. Rentang nilai tertingi 

yang diperoleh pada siklus I adalah 85, sedangkan nilai terendah 50. Berdasarkan distribusi 

frekunsi hasil belajar tematik siswa kelas IV. 

  

4.5.2  Hasil Tindakan Siklus II  
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 Pembelajaran pada siklus II didapat hasil belajar dan berpikir kritis siswa  yang diperoleh 

melalui tes evaluasi.  

a. Hasil Ketrampilan Berfikir Kritis Siklus II 

Pengukuran terhadap ketrampilan berfikir kritis dilakukan sama dengan siklus I  

melalui kegiatan tes  evaluasi .  

4.6 

Table ketrampilan berfikir kristis siswa pada siklus II 

Dilihat dari hasil belajar siswa 

No 

Soal 

HOTS Jumlah Siswa yang Berpikir 

Kritis 

Persentase Jumlah siswa yang Tidak 

Berpikir Kritis 

Persentase 

1. C4 31 93.9% 2 6% 

2. C4 29 87% 4 12,%1 

3. C4 28 84% 5 15,1% 

4. C4 24 72% 9 27% 

5. C4 22 66,6% 11 33,3% 

9. C4 29 87% 4 12,1% 

10. C5 22 66,6% 11 33,3% 

11. C4 29 87% 4 12,1% 

12. C5 33 100% 0 0% 

13. C4 22 66,6% 11 33,3% 

14 C5 20 60,6% 13 60,6% 

Jumlah 289 Jumlah 74 

Rata- Rata 8,75 Rata-rata 2,24 

 

 Dari data 4.5 diperoleh bahwa  31(93,9%) siswa menjawab soal HOTS C4 dengan no soal 

1, dengan peresentase 87%, 29 siswa menjawab C4 no 2, soal no 3 dengan HOTS C4 terdapat 28 

siswa dengan peresentase 84%,C4 nomor soal 4 terdapat 24 siswa yang menjawab soal HOTS 

dengan peresentase 72%, C4 soal nomor 5 terdapat 22 siswa 66,6%, 29 siswa menjawab soal 

HOTS no9 dengan peresntase 87%, C5 HOTS soal nomor 10 terdapat 22 siswa yang menjawab 

soal HOTS dengan peresentase 66,6%, dan C4 soal nomor 11 terdapat 29 siswa dengan peresentase 

87%, C5 terdapat 33 siswa dengan presentase 100%, sedangkan pada soal nomor 13 terdapat 22 
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siswa menjawab HOTS C4 dengan persentase 66,6%, C5 soal nomor 14 terdpat 20 siswa yang 

bisa menjawab soal HOTS dengan pesentase 60,6%.  Kelas IV SD Negri Tingkir Tengah 01 

Salatiga Dengan rata-rata 8,75 siswa memiliki  ketrampilan berfikir kritis pada siklus II.Hasil 

tindakan yang dilakukan untuk mengukur ketrampilan berfikir kritis pada sikus II ini sudah 

memperoleh hasil yang cukup memuaskan, sebagian besar  siswa sudah berada di kategori berfikir 

kritis.  

b. Hasil Belajar Siswa Siklus II  

Hasil belajar siswa yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran siklus II  dapat dijabarkan d lam 

table berikut ini : 
Tabel 4.7 

Distribusi Frekuensi Tematik Siswa Kelas IV SD Negeri Tingkir Tengah 01  

Salatiga Pada Siklus II 

Kriteria   

Angka Ketuntasan Belajar Frekuensi Persen 

≥70 Tuntas 26 78,8% 

 <70 Tidak Tuntas 7 21,2% 

Jumlah 33 100% 

Rata-rata 77,7 

Nilai Tertinggi 100 

Nilai Terendah 60 

 

Berdasarkan table 4.6 dapat dilihat bahwa hasil belajar siswa dalam siklus II sudah 

sesuai harapan peneliti, sudah lebih dari 78,8%  siswa memperoleh nilai sesuai atau 

melebihi  dengan KKM yang telah di tentukan dari 33 siswa  26 siswa (78,8%) dinyatakan 

tuntas, sedangkan 7 siswa (21,2%) dinyatakan tidak tuntas. Rentang nilai terendah adalah 

60 dan nilai tertinggi 100. Nilai rata-rata  kelas adalah 77,7.  

4.6 Hasil Analisis Data  

Data yang akan dinalisis yaiyu data yang diperole mulai dari data perencanaan awal 

atau pra siklus, kemudian data pada siklus I, dan yang terakhir data yang diperoleh dari 

tindakan siklus II.  

4.6.1 Peningkatan Keterampilan Berfikir Kritis Siswa kelas IV SD Negeri Tingkir 

Tengah 01 Salatiga  

Peningkatan keterampilan berfikir kritis siswa yang diperoleh berdasarkan 

observasi  yang dilakukan oleh peneliti  selama kegiatan pembelajaran pada siklus 

I akan dibandingkan dengan hasil keterampilan  berfikir kritis siswa yang diperoleh 
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pada siklus II. Berikut ini adalah data keterampilan berfikir kritis  yang disajikan 

dalam bentuk tabel: 

Table 4.7 

Statistik Deskriptif Keterampilan berfikir kritis Tematik Siswa Kelas IV 

 Pra Siklus Siklus I Siklus II 

Tuntas 18 54,5% 19 57,5% 26 78,8% 

Tidak 

Tuntas  

15 45,5% 14 42,5% 7 21,2% 

Minimum 50 50 60 

Maximum 80 85 100 

Mean  65,9 69 77,7 

 

Table  di atas menunjukan hasil penelitian ketampilan berfikir kritis pada siklus I dari 33 

siswa SD Negri Tingkir  01 Tengah mengalami peningkatan 19 siswa dalam menjawab soal HOTS, 

dengan nilai yang minimum 50 dan maxsimum 85 dengan rata-rata 65,9. Sedangkan pada siklus 

II menunjukan peningkatan hasil keterampilan berfikir kritis dengan jumlah siswa 26  dengan nilai 

minimum 60 dan maxsimum 100 dengan rata-rata 77,7. Disajikan data distribusi frekunsi 

ketrampilan berfikir kritis siswa dari pra siklus, siklus I dan siklus II pada tabel 2 berikut: 
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Table 4.8 

 

Berdasarkan gambar di atas terjadi peningkatan pada ketuntasan siswa yang terjadi tiap 

siklusnya.  peningkatan hasil keterampilan berpikir kritis dari data pra siklus adalah 18 siswa yang 

tuntas dari 33 siswa dengan 54,5%, setelah dilakukan siklus I yaitu peningkatan presentasi pada 

keterampilan berpikir kritis 19 siswa 57,5%  yang tuntas dalam menjawab soal HOTS . Sedangkan 

siklus II menunjukkan peningkatan yaitu 29 siswa yang tuntas dalam keterampilan berpikir kritis 

menjawab soal HOTS yang presentasenya 77,7%. setelah dilakukan pengamatan terhadap proses 

pembelajaran pada pra siklus, siklus I dan siklus II.  

4.6.2 Ketuntasan Hasil Belajar Pembelajaran Tematik Siswa Kelas IV SD Negeri Tingkir 

Tengah 01  Salatiga 

Hasil analisis data  hasil belajar siswa dari pra siklus , dari siklus I dan siklus II terus 

mengalami peningkatan. Berikut adalah hasil rekapitulasi data hasil belajar siswa kelas IV SD 

Tingkir Tengah 01 dari para siklus, siklus I dan Siklus II.  

Table 4.9 

Kriteria Pra Siklus Siklus I Siklus II 

Tuntas 54,5 % 57,5% 78,8% 

Tidak Tuntas 45,5% 42,5% 21,2% 

∑Nilai 2175 2280 2566 

Rata-rata 60,6 69 77,7 

 

0

5

10

15

20

25

30

Pra Siklus   54,5% Siklus I 57,5% Siklus II 77,7%

TU
N

TA
S 



 

54 
 

Berdasarkan tabel I atas di lihat bahwa rata-rata nilai dari pra siklus, siklus I sampai siklus 

II mengalami peningkatan. Rata-rata hasil belajar pada pra siklus adalah 60 dan meningkat pada 

siklus I menjadi 69. Sedangkan pada siklus II juga mengalami peningkatan  rata-rata jika pada 

siklus I nilai siswa  69 maka menjadi 77,7 pada siklus II. Berikut  diagram rata-rata nilai hasil 

belajar siswa.  

Diagram 4.2 

Rata-rata Hsil belajar Pra siklus, siklus I, Siklus II 

 

4.7 Pembahasan  

Kegiatan penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian tindakan kelas yang bertujuan 

untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis serta hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 

Tingkir Tengah 01 Salatiga pada pembelajaran tematik. Jumlah seluruh siswa dalam penelitian ini 

adalah 33 siswa. Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus dengan masing-masing siklus terdiri 

dari dua kali pertemuan. Model pembelajaran yang diterapkan dalam penelitian ini adalah model 

pembelajaran TTW(Think,Talk,Write).  

Berdasarkan data hasil dari penelitian, dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembelajaran 

tematik dengan menerapkan model pembelajaran TTW(Thnik,Talk,Write) mampu untuk 

meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa sehingga juga berdampak pada meningkatnya 

hasil belajar siswa. Sintak dari model pembelajaran TTW(Thnik,Talk,Write) terbukti mampu untuk 

meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa, sintak tersebut meliputi: 1) Stimulation; 2) 

Problem Statement; 3) Data Collection; 4)Data Processing, 5) Verification; 6) Generalization. Hal 
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ini dibuktikan dengan meningkatnya perolehan data dari hasil observasi dan tes pada siklus I ke 

Siklus II. Secara umum dapat dikatakan bahwa keterlaksanaan kegiatan pembelajaran tematik 

dengan menerapkan model pembelajaran TTW(Thnik,Talk,Write) pada siklus I dan II ini sudah 

sesuai dengan RPP serta pedoman observasi yang sebelumnya telah disusun oleh peneliti.  

Peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa dibuktikan berdasarkan pada data bahwa 

ada peningkatan keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar Tematik siswa kelas IV  SD Negeri 

Tingkir Tengah 01  Salatiga. Hal ini terbukti berdasarkan data hasil evaluasi menunjukkan adanya 

peningkatan keterampilan berpikir kritis dalam kategori berpikir kritis setelah diberikan tindakan 

pada siklus I dan pada siklus II. Dan terjadi peningkatan hasil belajar  pada siklus I dan pada siklus 

II terjadi peningkatan yang sangat drastis.  

Selain melakukan pengukuran pada peningkatan keterampilan berpikir kritis dan hasil 

belajar. Terjadinya peningkatan hasil data penelitian berpikir kritis dari siklus I yang pada pra 

siklus hanya bebarapa saja yang tuntas, ke siklus II. Kemudian pada hasil data penelitian hasil 

belajar siklus I banyak dan meningkat pada siklus II dikarenakan peneliti melakukan perbaikan-

perbaikan terhadap kekurangan yang ada pada siklus I. 

Dari uraian hasil penelitian tentang penerapan model pembelajaran TTW(Thnik,Talk,Write) 

pada siswa kelas IV SD Negeri Tingkir Tengah 01 berdasarkan pada pembahasan yang telah 

dipaparkan sebelumnya, maka diperoleh hasil bahwa penerapan model pembelajaran 

TTW(Thnik,Talk,Write) dalam pembelajaran tematik mengakibatkan peningkatan terhadap 

keterampilan berpikir kritis serta hasil belajar siswa. Selain itu afektif serta psikomotor siswa juga 

mngalami peningkatan. Berdasarkan dari hasil observasi aktivitas guru yang dilakukan 

menunjukkan bahwa aktifitas guru selama kegiatan pembelajaran dilakukan mengalami 

peningkatan sesuai dengan lembar observasi aktivitas guru yang sudah dipersiapkan. Berdasarkan 

hasil observasi aktifitas siswa menunjukkan bahwa aktifitas siswa selama kegiatan pembelajaran 

mengalami peningkatan. Siswa sudah lebih aktif berperan dalam kegiatan pembelajaran, siswa 

juga sudah berani dalam menyampaikan pertanyaan, jawaban atau pendapatnya terhadap guru atau 

siswa lainnya. 

Jawaban dari hipotesis tindakan setelah dilakukannya penelitian pada panelitian tindakan 

kelas ini adalah dengan menerapkan model pembelajaran TTW(Thnik,Talk,Write) mampu untuk 

meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar siswa. Hal ini dibuktikan dengan 

meningkatnya presentase keterampilan berpikir kritis siswa dalam setiap kategorinya dari siklus I 
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ke siklus II, begitu pula yang terjadi pada hasil belajar siswa. Ketuntasan hasil belajar siswa 

mengalami peningkatan mulai dari pra siklus, siklus I, hingga siklus II. Dengan hasil yang 

diperoleh terbukti bahwa langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang ada pada model 

pembelajaran TTW(Thnik,Talk,Write) mampu untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis 

siswa sehingga berdampak pada hasil belajar yang meningkat pula.hal ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan Ningsih pada tahun 2013 terbukti dalam upaya peningkatan hasil belajar siswa 

mengunakan metode TTW(Thnik,Talk,Write) melalaui pembelajaran Bahasa Indonesia, namun 

yang membedahkan dengan penelitian yang dilakukan sekarang adalah peneliti, menerapkan 

berpikir kritis mengunakan model TTW(Think,Talk,Write) dilihat dari hasil belajar siswa, dan 

dinyatakan berhasi, lpenelitian dilakukan dikelas IV, namun ketika akan di terapkan di kelas lain 

belum tentu berhasil sebaiknya dicoba terdahulu sebelum menerapkan. 

Pelaksanaan pembelajaran yang telah dilakukan mengalami banyak sekali perubahan-

perubahan ke arah yang baik terutama perubahan perilaku siswa selama mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Hal ini sesuai dengan teori belajar yang dikemukan oleh Burton (dalam Usman, 

2005:5) menyatakan bahwa seseorang setelah mengalami proses belajar akan mengalami 

perubahan tingkah laku, baik aspek pengetahuannya, keterampilannya, maupun aspek sikapnya. 

Misalnya dari tidak bisa menjadi bisa dan dari tidak mengerti menjadi mengerti. Perubahan tingkah 

laku ini juga sesuai dengan teori yang dikemukan oleh Hamalik (2001:159) mengatakan bahwa 

hasil belajar menunjukkan kepada prestasi belajar, sedangkan prestasi itu merupakan indikator 

adanya derajat perubahan tingkah laku siswa. 

 

Berdasarkan pada uraian pembahasan yang telah dipaparkan dapat dijelaskan implikasi 

teoritis dan implikasi praktis sebagai berikut: 

1) Implikasi Teoritis 

Kegiatan dalam pembelajaran tematik dengan menerapkan model pembelajaran 

TTW(Thnik,Talk,Write) dapat digunakan sebagai salah satu model pembelajaran yang dapat 

meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar siswa. 

2) Implikasi Praktis 
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a. Prinsip dari model pembelajaran TTW(Thnik,Talk,Write) yaitu kegiatan untuk menemukan 

dapat diterapkan untuk membelajarkan siswa dalam pembelajaran tematik guna 

meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar siswa.  

b. Kegiatan pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran TTW(Thnik,Talk,Write) 

berpengaruh terhadap peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa. Siswa yang semula 

mempunyai kemampuan berpikir kritis pada kategori rendah secara bertahap mulai 

mengalami peningkatan ke kategori yang lebih baik, sehingga mengakibatkan hasil belajar 

siswa lebih meningkat dari sebelumnya. 

c. Dari hasil penelitian yang dilakukan model pembelajaran TTW(Thnik,Talk,Write) 

berpengaruh terhadap peningkatan keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar siswa.  

 

 

 

 


