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Abstrak 

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan menguji : (1)pengaruh pembelajaran 

matematika berbasis problem solving dengan model Think Pair Share dan Group 

Investigation terhadap prestasi belajar matematika, (2) tingkat berfikir kritis terhadap 

prestasi belajar matematika, (3)  interaksi antara penggunaan model pembelajaran Think 

Pair Share, Group Investigation dan tingkat berfikir kritis terhadap prestasi belajar 

matematika. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 1 

Klego tahun ajaran 2012/2013. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak dua 

kelas, yaitu kelas VIII A sebagai kelas eksperimen yang dikenai model Think Pair Share 

berbasis problem solving dan kelas VIII C sebagai kelas kontrol dan dikenai model Group 

Investigation berbasis problem solving. Teknik pengambilan sampel menggunakan cluster 

random sampling. Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi (nilai rapot 

matematika semester ganjil) untuk mengetahui kemampuan awal dan metode test untuk 

mengetahui prestasi belajar. Teknik analisis data menggunakan uji analisis variansi dua 

jalan dengan sel tak sama, yang sebelumnya dilakukan uji prasyarat analisis menggunakan 

metode Lilliefors untuk uji normalitas dan metode Bartlett untuk uji homogenitas. Sebagai 

tindak lanjut dari analisis variansi dilakukan uji lanjut pasca anava dengan metode Scheffe. 

Dari hasil analisis data dengan taraf signifikasi 5% diperoleh hasil : (1) ada pengaruh 

pembelajaran matematika berbasis problem solving dengan model think Pair Share dan 

Group Investigation terhadap prestasi belajar matematika dengan nilai FA = 5,57 (2) ada 

pengaruh tingkat berfikir kritis terhadap prestasi belajar matematika dengan nilai FB = 

8,756,  (3) tidak ada interaksi antara penggunaan model pembelajaran Think Pair Share, 

Group Investigation dan tingkat berfikir kritis terhadap prestasi belajar matematika dengan 

nilai FAB = 0,251.  

Kata kunci : Model Pembelajaran (Think Pair Share dan Group Investigation), Berfikir 

Kritis, Prestasi belajar  

 

 

 

 



 

 

PENDAHULUAN 

Banyak siswa yang dalam mempelajari materi  matematika merasa kesulitan. 

Padahal apabila kita mau menelaah lebih lanjut sebenarnya materi yang disampaikan 

tersebut tidak terlalu sulit. Pemerintah sudah memberikan porsi tersendiri bagi peserta 

didik tentang materi matematika yang akan dipelajari. Materi ini tentu saja 

disesuaikan dengan tingkatan berfikir mereka masing – masing. Peserta didik yang 

berada di bangku Sekolah Dasar tidak mungkin diberi materi yang bisa dipelajari oleh 

peserta didik yang duduk di bangku SLTP, begitu juga sebaliknya. Kementerian 

Pendidikan yang berwenang untuk menerapkan kurikulum di berbagai jenjang sekolah 

telah mempertimbangkan secara baik apa yang bisa dipelajari oleh peserta didik di 

Indonesia sesuai dengan jenjang pendidikannya. 

Model Pembelajaran merupakan sebuah alat bagi guru untuk bisa membuat 

peserta didik menerima materi yang telah disampaikan. Model pembelajaran yang 

berhasil diterapkan dengan baik akan menghasilkan suatu output yang bermutu.  

Beberapa model pembelajaran yang bisa diterapkan di antaranya model Think 

Pair Share dan Group Investigation. Model Think Pair Share telah dikembangkan 

oleh Frank Lyman dari University of Maryland (Slavin, 2009).  Guru memberikan 

suatu pertanyaan kepada peserta didik, kemudian peserta didik diminta untuk 

memikirkan sebuah jawaban dari diri mereka sendiri, lalu berpasangan dengan 

pasangannya untuk mencapai sebuah kesepakatan terhadap jawaban. Langkah 

terakhir, guru meminta peserta didik untuk berbagi jawaban yang telah mereka 

sepakati dengan seluruh kelas. Think Pair Share merupakan sebuah model 

pembelajaran yang menggabungkan pendapat dua orang peserta didik.  

Model pembelajaran berikutnya adalah Group Investigation, yang 

menggabungkan pendapat lebih dari dua orang. Group Investigation memiliki akar 

filosofis, etis, psikologi penulisan sejak awal tahun abad ini (Slavin,2009). 

Kesuksesan implementasi dari Group Investigation sebelumnya menuntut pelatihan 

dalam kemampuan komunikasi dan sosial. Fase ini sering disebut sebagai meletakkan 

landasan kerja atau pembentukan tim. Model pembelajan Group Investigation 

merupakan gabungan pendapat yang terdiri dari empat atau lima orang untuk 

memecahkan suatu masalah. 



Model pembelajaran Think Pair Share dan Group Investigation akan dicoba 

untuk dilihat dari segi kemampuan berfikir kritis peserta didik. Setiap peserta didik  

memiliki kemampuan berfikir kritis yang berbeda – beda. Perbedaan berfikir kritis 

inilah yang akan diteliti lebih lanjut dalam penerapan model pembelajaran Think Pair 

Share yang merupakan gabungan pendapat dua orang peserta didik yang berpasangan 

dan Group Investigation yang melibatkan empat atau lima orang untuk 

mengemukakan pendapatnya dalam menyelesaikan suatu persoalan.  

Berdasarkan dari uraian diatas, peneliti mengadakan penelitian tentang 

pengaruh strategi pembelajaran Think-Pair-Share dan Group Investigation berbasis 

problem solving terhadap hasil belajar ditinjau dari kemampuan berpikir kritis siswa 

dalam pembelajaran matematika. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh antara strategi pembelajaran Think-Pair-Share dan Group Investigation 

berbasis problem solving terhadap hasil belajar, untuk mengetahui pengaruh tingkat 

kemampuan berpikir kritis siswa terhadap hasil belajar, dan untuk mengetahui 

interaksi antara model pembelajaran Think-Pair-Share, Group Investigation , dan 

kemampuan berpikir kritis terhadap hasil belajar siswa. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Klego tahun ajaran 2012/2013 

semester genap. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen. Pada penelitian ini 

menggunakan dua kelas yaitu kelas eksperimen yang dalam  pembelajarannya dikenai 

model pembelajaran Think Pair Share dan kelas kontrol yang dalam pembelajarannya 

dikenai model pembelajaran Group Investigation.  

Penelitian ini dilaksanakan pada Semester Genap Tahun Ajaran 2012/2013 

yaitu pada bulan Februari 2013 – bulan Mei 2013. Populasi seluruh siswa kelas VIII 

sebanyak 160 siswa, sedangkan sampel dalam penelitian ini yaitu kelas VIII A 

sebagai kelas eksperimen dengan model pembelajaran Think-Pair-Share dan kelas 

VIII C sebagai kontrol dengan model pembelajaran Group Investigation. Sebelum 

kedua kelas diberikan perlakuan, terlebih dahulu dilakukan uji keseimbangan terhadap 

kelas eksperimen dan kelas kontol untuk memastikan bahwa kedua kelas tersebut 

dalam keadaan seimbang.  

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel bebas terdiri dari 

model pembelajaran dan kemampuan berpikir kritis sedangkan variabel terikatnya 

adalah hasil belajar siswa. Untuk metode pengumpulan data, dilakukan dengan 



menggunakan metode dokumentasi, metode tes dan metode angket. Metode 

dokumentasi difungsikan untuk menguji keseimbangan sampel penelitian dan 

diperoleh dari nilai raport semester ganjil tahun ajaran 2012/2013, metode tes 

digunakan untuk mengumpulkan data hasil belajar siswa, dan metode angket 

digunakan untuk mengumpulkan data tingkat kemampuan berpikir kritis siswa. 

Dari instrumen penelitian yang digunakan untuk pengumpulan data 

selanjutnya dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas sebelum diberikan kepada 

sampel penelitian. Uji validitas tes dan angket dengan memakai rumus korelasi poduct 

moment. Untuk uji reliabilitas instrumen soal tes memakai rumus K-R.20, sedangkan 

untuk uji relibilitas instrumen soal angket digunakan rumus Alpha. Dalam penelitian 

ini dilakukan analisis data dengan anava dua jalan sel tak sama. Sebelum anava 

dilakukan maka dilakukan uji prasyarat analisis yakni uji normalitas dengan metode 

Lilliefors dan uji homogenitas dengan metode Bartlett. Dari proses analisis data 

dengan anava dilakukan uji lanjut pasca anava digunakan metode Scheffe. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dari penelitian ini merupakan hasil yang telah dilakukan dalam sebuah 

penelitian. Hasil penelitian tersebut diperoleh dari beberapa sumber dengan berbagai 

metode penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya. Dari data penelitian yang ada 

akan diperoleh sebuah kesimpulan sebagai hasil penelitian ini. 

Sebelum dilakukan perlakuan kepada sampel penelitian maka dilakukan 

terlebih dahulu uji keseimbangan sampel penelitian. Hal tersebut berfungsi untuk 

mengetahui keadaan sampel dalam keadaan seimbang atau tidak. Uji keseimbangan 

ini, berasal dari data dokumentasi nilai raport siswa kelas VIII semester genap tahun 

ajaran 2012/2013. Dari hasil uji keseimbangan sampel penelitian dapat disimpulkan 

bahwa kelas eksperimen dan kelas kontrol mempunyai kemampuan dalam pelajaran 

matematika seimbang sebelum diberi perlakuan. 

Dalam sebuah penelitian akan menggunakan intrumen yang baik. Sebelum 

diberikan instrumen pada sampel penelitian, dengan instrumen yang ada maka 

dilakukan uji coba instrumen penelitian kepada kelas try out terlebih dahulu. Hal 

tersebut berfungsi untuk mengetahui validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yakni soal angket berpikir kritis terdiri 

dari 40 soal dan soal tes hasil belajar materi bangun ruag kubus dan balok yang terdiri 



dari 20 butir soal yang akan diujikan kepada 31 siswa kelas tryout. Dari hasil uji 

validitas soal angket diperoleh 33 item valid dan pada soal tes 17 item dinyatakan 

valid. Dari uji reliabilitas intrumen tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa soal 

tes hasil belajar dan soal angket berpikir kritis dinyatakan reliabel dan mempunyai 

tingkat reliabilitas tinggi. 

Dari instrumen penelitian yang telah valid dan reliabel maka diberikan kepada 

sampel penelitian. Data hasil belajar siswa diperoleh dari soal tes hasil belajar yang 

sudah valid dan dihitung menggunakan ukuran tendensi sentral. Dari hasil perhitungan 

pada kelas eksperimen diperoleh hasil belajar tertinggi 48 dan terendah 94, nilai rata-

rata (mean) 69,53; median 66,38; modus 65,37; dan standart deviasi 12,50. Sedangkan 

hasil perhitungan pada kelas kontrol diperoleh hasil belajar tertinggi 82 dan terendah 

35, nilai rata-rata (mean) 56,25; median 54,50; modus 47,83; dan standart deviasi 

11,73. 

Untuk data tingkat berpikir kritis diperoleh dari soal angket yang sudah valid 

dan dihitung menggunakan ukuran tendensi sentral. Hasil perhitungan pada kelas 

eksperimen diperoleh nilai rata-rata (mean) 93,68 dan standart deviasi (SD) 6,96 dan 

untuk kelas kontrol diperoleh nilai rata-rata (mean) 90,34 dan standar deviasi (SD) 4,59 

yang selanjutnya dikelompokkan ke dalam tiga kategori berdasarkan standar deviasi 

(SD) yakni tinggi, sedang dan rendah (Slamet Hw, 2013 : 58).  

 Dari kategori tersebut hasil tingkat berpikir kritis siswa kelas eksperimen 

diperoleh kategori tinggi 11 siswa dengan presentase 35%, kategori sedang 10 siswa 

dengan presentase 31% dan kategori rendah 11 siswa dengan presentase 34%. 

Sedangkan untuk kelas kontrol diperoleh kategori tinggi 8 siswa dengan presentase 

25%, kategori sedang 12 siswa dengan presentase 37% dan kategori rendah 12 siswa 

dengan presentase 38%. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat 

kemampuan berpikir kritis siswa pada kelas eksperimen cenderung tinggi sedangkan 

kelas kontrol cenderung merata. 

 Dari hasil penelitian yang telah digolongkan terhadap masing-masing kelompok 

dilakukan uji prasyarat analisis yakni uji normalitas dan uji homogenitas. Dari uji 

normalitas untuk tes hasil belajar dan kemampuan berpikir kritis siswa diperoleh 

kesimpulan bahwa sampel dalam penelitian ini berdistribusi normal. 

 Untuk sampel penelitian yang telah diberikan perlakuan berdistribusi normal, 

selanjutnya dilakukan uji homogenitas untuk mengetahui sampel penelitian memiliki 



variansi sama atau homogen. Hasil analisis uji homogenitas pada sampel penelitian 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 1. Hasil Analisis Uji Homogenitas 

Variabel 𝑋ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2  𝑋𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 ;𝑘−1

2  Keputusan 

Strategi Pembelajaran 

(antara 𝐴1 dan 𝐴2) 

0,0203 𝑋𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 ;1
2 =3,841 Homogen 

Tingkat Berpikir Kritis 

(antara 𝐵1,𝐵2dan𝐵3) 

5,046 𝑋𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 ;2
2 =5,991 Homogen 

Dari tabel diatas ditunjukkan bahwa nilai dari 𝑋ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2  < 𝐿𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka 𝐻𝑜diterima. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sampel dalam penelitian ini berasal dari 

variansi yang sama (homogen).  

 Untuk sifat normalitas dan homogenitas terpenuhi, maka analisis variansi dua 

jalan dengan sel tak sama dapat dilakukan. Rangkuman hasil analisis variansi dua jalan 

sel tak sama adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 2. Rangkuman Analisis Variansi Dua Jalan Sel Tak Sama 

 JK Dk RK 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  Keputusan Uji 

Strategi (A) 2640,979 1 2640,98 5,5783 4,006 𝐻𝑜  Ditolak 

Tingkat Berpikir Kritis (B) 8287,494 2 4148,74 8,756 3,16 𝐻𝑜  Ditolak 

Interaksi (AB) 237,6497 2 118,824 0,25078 3,16 𝐻𝑜  Diterima 

Galat (G) 27481,42 58 473,817    

Total (T) 38657,54 63     

Berdasarkan tabel diatas diperoleh kesimpulan bahwa untuk uji antar baris (A) 

diperoleh 𝐹𝐴 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka keputusan uji 𝐻𝑜𝐴  ditolak. Hal tersebut menyatakan bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan antara strategi pembelajaran Think-Pair-Share dan Group 

Investigation berbasis problem solving terhadap hasil belajar siswa pada materi bangun ruang 

kubus dan balok. 

Hasil perhitungan uji antar kolom (B) diperoleh 𝐹𝐴 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka keputusan uji 𝐻𝑜  

ditolak. Hal tersebut menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara 

kemampuan berpikir kritis tinggi, sedang, dan rendah terhadap hasil belajar siswa. Dengan 

demikian paling tidak terdapat dua rataan yang sama, maka dilakukan uji komparasi ganda 

untuk mengetahui rataan tingkat berpikir kritis manakah yang secara signifikan 



mempengaruhi hasil belajar siswa. Hasil uji komparasi antar kolom dengan menggunakan 

metode Scheffe adalah sebagai berikut: 

Tabel 3. Rangkuman Analisis Uji Komparasi Antar Kolom 

Komparasi 𝐻𝑜  𝐻1 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  Keputusan  

𝜇1vs 𝜇2 𝜇1 = 𝜇2 𝜇1 ≠ 𝜇2 5,601 6,32 Diterima  

𝜇1vs 𝜇2 𝜇1 = 𝜇2 𝜇1 ≠ 𝜇2 15,98 6,32 Ditolak 

𝜇2vs 𝜇3 𝜇2 = 𝜇3 𝜇2 ≠ 𝜇3 3,944 6,32 Diterima  

Dari tabel hasil uji komparasi antar kolom di atas diperoleh kesimpulan bahwa: (a) 

tidak terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan antara siswa yang mempunyai 

kemampuan berpikir kritis tinggi dan sedang, (b) terdapat perbedaan hasil belajar yang 

signifikan antara siswa yang mempunyai kemampuan berpikir kritis tinggi dan rendah, (c) 

tidak terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan antara siswa yang mempunyai 

kemampuan berpikir kritis sedang dan rendah. 

Hasil perhitungan uji interaksi baris dan kolom (AB) dapat diperoleh 𝐹𝐴 < 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka 

𝐻𝑜𝐴𝐵  diterima. Hal tersebut menyatakan bahwa tidak terdapat interaksi yang signifikan antara  

strategi pembelajaran Think-Pair-Share, Group Investigation, dan tingkat berpikir kritis 

terhadap hasil belajar matematika siswa pada materi bangun ruang kubus dan balok. 

Dari data penelitian, selanjutnya dikelompokkan berdasarkan rerata untuk mengetahui 

besar rerata hasil belajar dan tingkat berpikir kritis pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Rerata hasil belajar dan tingkat kemampuan berpikir kritis siswa dapat disajikan dalam tabel 

berikut: 

 Tabel 4. Rerata Hasil Belajar dan Tingkat Kemampuan Berpikir Kritis 

Kelas 
Tingkat Berpikir Kritis Rerata 

Marginal Tinggi Sedang Rendah 

Eksperimen 88 69,93 54,44 70,79 

Kontrol 70,1 56,27 44,27 56,88 

Rerata Marginal 79,05 63,1 49,355  

 

 

 

 

 



Gambar 4.7 

Grafik Rerata Hasil Belajar 

 

1.Hipotesis Pertama 

Berdasarkan anava dua jalan dengan sel tak sama diperoleh hasil uji hipotesis pertama 

yakni terdapat pengaruh yang signifikan antara model pembelajaran Think-Pair-Share dan 

Group Investigation berbasis problem solving terhadap hasil belajar siswa pada materi 

bangun ruang kubus dan balok. Hal tersebut terbukti dari nilai rerata hasil belajar kelas 

eksperimen lebih tinggi dari kelas kontrol, maka dapat disimpulkan bahwa strategi 

pembelajaran Think-Pair-Share lebih baik dibandingkan dengan strategi pembelajaran Group 

Investigation. 

Hal tersebut sesuai dengan pengamatan di lapangan, bahwa pada kelas eksperimen 

dengan strategi pembelajaran Think-Pair-Share siswa mampu bekerja sama dan berinteraksi 

dengan siswa yang lain sehingga siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. 

Sebagaimana pendapat Anita Lie (2004) bahwa strategi pembelajaran Think-Pair-

Share (TPS) merupakan salah satu strategi pembelajaran kooperatif sederhana yang 

memberikan kesempatan pada siswa untuk bekerja sama dengan orang lain dan mempunyai 

keunggulan pada optimalisasi partisipasi siswa dalam proses pembelajaran.  

Sedangkan untuk pembelajaran matematika pada kelas kontrol dengan menggunakan 

model pembelajaran Group Investigation proses pembelajaran kurang mendukung. Hal 

tersebut dikarenakan pelaksanakan pembelajaran kelompok tidak didukung dengan tempat 

diskusi yang memungkinkan sehingga dari setiap kelompok yang terdiri dari 4-5 siswa tidak 

dapat berinteraksi dengan baik dan pada proses pembelajaran siswa tidak mendapat 
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kesempatan dalam proses penyelesaian masalah secara menyeluruh karena setiap siswa hanya 

mengandalkan siswa lain yang lebih pandai dalam kelompoknya.  

Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Daniel Zingaro(2008) bahwa ada 

kelemahan dari pembeajaran Group Investigation di antaranya proses penyelesaian masalah 

tidak merata dikarenakan tidak semua anggota kelompok mendapatkan kesempatan dalam 

penyelesaian masalah dan kurang begitu meningkatkan motivasi siswa di dalam kelas. 

2. Hipotesis Kedua 

Hasil uji hipotesis kedua pada anava dua jalan sel tak sama diperoleh kesimpulan 

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kemampuan berpikir kritis tinggi, sedang, 

dan rendah terhadap hasil belajar siswa. Berdasarkan rerata yang diperoleh dapat disimpulkan 

bahwa siswa dengan tingkat berpikir kritis tinggi mempunyai hasil belajar yang lebih baik 

daripada siswa dengan tingkat berpikir kritis sedang maupun rendah. 

Dalam pengamatan di lapangan, diketahui bahwa siswa pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol mempunyai variasi tingkat kemampuan berpikir kritis. Perbedaan tingkat 

berpikir kritis setiap siswa mempunyai dampak yang signifikan terhadap hasil belajar yang 

telah dicapai. Siswa yang memiliki tingkat berfikir kritis tinggi cenderung memiliki 

kemampuan berfikir yang sistematis untuk merumuskan suatu penyelasaian persoalan yang 

muncul dari pola pikir mereka. Pernyatan tersebut juga didukung oleh (Johnson, 2011) yang 

berpendapat bahwa berpikir kritis adalah sebuah proses sistematis yang memungkinkan siswa 

untuk merumuskan dan mengevaluasi keyakinan dan pendapat mereka sendiri. Berpikir kritis 

memungkinkan siswa untuk menemukan kebenaran dan juga merupakan suatu kemampuan 

untuk mengatakan sesuatu dengan penuh percaya diri. 

 

3.Hipotesis Ketiga 

Untuk uji hipotesis ketiga berdasarkan hasil perhitungan uji ANAVA dua jalan 

dengan sel tak sama diperoleh FAB = 0,251 dengan Ftabel = 3,16, karena FAB < Ftabel atau       

0,251 < 3,16 maka Ho diterima. Hal tersebut menyatakan bahwa tidak terdapat efek interaksi 

yang signifikan antara  model pembelajaran Think-Pair-Share, Group Investigation, dan 

tingkat berpikir kritis terhadap hasil belajar matematika siswa pada materi bangun ruang 

kubus dan balok. Hal tersebut berarti bahwa siswa yang diberi pembelajaran dengan model 

pembelajaran Think-Pair-Share dan memiliki kemampuan berpikir kritis yang tinggi tidak 

memiliki kecenderungan hasil  belajar yang tinggi. 

 



SIMPULAN 

 Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan di atas, pada taraf signifikasi 5% 

dapat disimpulkan :  

(1). Terdapat pengaruh yang signifikan antara model pembelajaran Think-Pair-Share dan 

Group Investigation berbasis problem solving terhadap hasil belajar siswa).  

(2). Terdapat pengaruh yang signifikan antara kemampuan berpikir kritis siswa tinggi, 

sedang, dan rendah terhadap hasil belajar. Siswa dengan tingkat berpikir kritis tinggi 

mempunyai hasil belajar yang lebih baik daripada siswa dengan tingkat berpikir kritis sedang 

dan rendah.  

(3) Tidak terdapat efek interaksi yang signifikan antara  model pembelajaran Think-Pair-

Share, Group Investigation, dan tingkat berpikir kritis terhadap hasil belajar matematika 

siswa.  

  Dari kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, peneliti dapat memberikan saran-

saran sebagai berikut: 

1. Guru 

Guru hendaknya menggunakan model pembelajaran Think Pair Share untuk lebih 

mengoptimalkan kemampuan siswa dalam proses pembelajaran khususnya dalam 

peningkatan kemampuan berfikir kritis. 

2. Bagi Penelitian Selanjutnya 

     Bagi peneliti dalam bidang matematika, diharapkan dapat mengembangkan penelitian 

serupa serta dapat melakukan kolaborasi dengan model pembelajaran yang lebih 

bervariasi. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai informasi bagi peneliti 

berikutnya. 
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