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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

2.1.  Model Pembelajaran Remap Coople 

2.1.1 Pengertian dan Proses Remap Coople 

Salah satu inovasi dari pembelajaran kooperatif yang dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis siswa adalah pembelajaran berbasis Remap coople. 

Model pembelajaran ini dikembangkan oleh Siti Zubaidah, Dosen Pascasarjana 

Universitas Negeri Malang dan dikenalkan pertama kali ke publik pada seminar 

nasional XI di Universitas Sebelas Maret tahun 2014. Remap coople merupakan 

sebuah model pembelajaran yang mengharuskan siswa membaca (proses 

reading), kemudian siswa diminta membuat peta konsep (concept mapping), dan 

pembelajarannya menggunakan model-model cooperative learning  (Zubaidah, 

2014). Model tersebut diringkas menjadi remap coople, yakni reading + concept 

mapping + cooperative learning.  

Adapun pemaparan dari pembelajaran berbasis remap coople adalah sebagai 

berikut: 

a. Reading 

Proses membaca dalam model pembelajaran Remap coople adalah sebuah 

hal yang wajib dilakukan, karena dengan membaca siswa diharapkan akan 

memahami isi dari materi yang akan dipelajari. Menurut Wanjari dan Mahkulkar 

(dikutip Zubaidah, 2014), menjelaskan bahwa membaca merupakan suatu proses 

yang kompleks dimana si pembaca akan merekonstruksi ulang melalui beberapa 

tahapan, dari sebuah pesan penulis dalam sebuah bahasa grafis. Pada kegiatan 
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membaca, mata akan mengenali setiap kata, sementara pikiran akan 

menghubungkan setiap kata dengan maknanya dari sebuah bacaan.  

Aktivitas membaca adalah keterampilan berbahasa yang bertujuan untuk 

memahami isi dalam sebuah teks bacaan. Ketika membaca, seseorang akan 

mengalami proses berpikir untuk memahami ide dan gagasannya secara luas 

(divergen thingking). Proses membaca berkaitan erat dengan faktor 

pengembangan berpikir, berdasarkan pengalaman yang mendasarinya (Pujiono, 

2012). 

b. Concept mapping  

Tahapan selanjutnya pada pembelajaran remap coople setelah proses 

membaca adalah membuat peta konsep. Proses membaca dan penyusunan peta 

konsep ini dianjurkan dilakukan di rumah, agar ketika berada di sekolah siswa 

telah siap dengan materi yang akan dipelajari. Namun demikian, kedua proses 

tersebut dapat pula dilakukan di sekolah disesuaikan dengan model pembelajaran 

yang akan digunakan (Zubaidah, 2014). 

Peta konsep yang disusun oleh siswa dapat digunakan untuk memantau 

sejauh mana materi yang telah dipelajari sebelumnya. Menurut  Novak, peta 

konsep merupakan teknik yang dapat digunakan untuk merepresentasikan 

pengetahuan yang digambarkan melalui konsep dan hal eksplisit yang kemudian 

membentuk struktur hirarki yang bermakna. Melalui peta konsep, seorang guru 

dapat mengetahui pengetahuan siswa dan perubahan konsep yang dipelajari 

berdasarkan hubungan antar konsep yang ditemukan oleh siswa (Zubaidah, 

Mahanal, Pangestuti, & Mistianah, 2016).  
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Penyusunan peta konsep berisi tentang konsep-konsep yang dihubungkan 

oleh garis membentuk sebuah hirarki yang saling berkaitan. Siswa menyusun peta 

konsep dari informasi yang telah digali dan diperoleh dari berbagai media/sumber, 

kemudian dipaparkan pada selembar kertas dengan mengkombinasikan 

pengetahuan dan gambar serta warna-warni yang menarik sebagai pengembangan 

kreativitas dan daya seni (Sarjani, Marhaeni, & Tika, 2014). Peta konsep 

merupakan suatu alat yang terdiri atas huruf dan kata untuk mengorganisasi dan 

hubungan antar konsep yang diperlihatkan dengan garis yang menghubungkan 

satu konsep dengan konsep lain (Novak dan Canas, 2008). Peta konsep tersusun 

atas komponen-komponen antara lain, proporsi, hirarki kaitan silang (cross-links), 

dan contoh (Zubaidah, 2014). 

c. Cooperative learning 

Tahap selanjutnya dalam pembelajaran remap coople adalah proses 

pembelajaran di kelas dengan model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran 

kooperatif (cooperative learning) adalah bentuk pembelajaran dengan siswa 

belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang 

anggotanya terdiri atas empat sampai enam orang dengan struktur kelompok yang 

heterogen (Guretno, 2015). Menurut Killen, cooperative learning merupakan 

suatu teknik instruksional dan filosofi pembelajaran yang berusaha untuk 

meningkatkan kemampuan siswa untuk bekerjasama dalam kelompok kecil, guna 

memaksimalkan kemampuan belajarnya, dan belajar dari temannya serta 

memimpin dirinya sendiri (Lie, 2010).  



12 
 

Penggunaan model pembelajaran kooperatif akan memberikan banyak 

manfaat bagi siswa sebagai hasil dari proses pembelajaran.  Menurut Slavin 

bahwa: (1) penggunaan pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa dan sekaligus dapat meningkatkan hubungan sosial, menumbuhkan 

sikap toleransi, dan menghargai pendapat orang lain, (2) pembelajaran kooperatif 

dapat memenuhi kebutuhan siswa dalam berpikir kritis, memecahkan masalah, 

dan mengintegrasikan pengetahuan dengan pengalaman (Guretno, 2015).  

Model pembelajaran kooperatif memiliki arti penting dalam proses 

pembelajaran sesuai dengan teori kontruktivisme sosial Vygotsky. Teori ini 

menekankan bahwa pengetahuan dibangun dan dikonstruksi secara mutual. 

Keterlibatan dengan orang lain membuka kesempatan bagi mereka untuk 

mengevaluasi dan memperbaiki pemahaman, dengan cara ini pengalaman dalam 

konteks sosial memberikan mekanisme penting untuk perkembangan pemikiran 

peserta didik (Suprijono, 2012). 

2.1.2. Kelebihan Remap Coople 

Remap coople merupakan inovasi dari pembelajaran kooperatif yang 

memiliki kelebihan, diantaranya sebagai berikut: 

1) Mampu meningkatkan minat baca siswa. 

2) Mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. 

3) Mampu meningkatkan kemampuan metakognitif siswa. 

4) Memfasilitasi siswa untuk belajar mandiri dan berkelompok  

5) Memberikan bekal kemampuan awal siswa sebelum proses pembelajarn di 

kelas melalui proses membaca dan penyusunan peta konsep (Zubaidah, 2014).  
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2.1.3. Sintak Model Pembelajaran Remap Coople 

Model pembelajaran remap coople menjadikan siswa sebagai pembelajar 

mandiri sekaligus kelompok. Siswa belajar mandiri ketika pada tahapan reading 

dan concept mapping, sedangkan siswa belajar berkelompok pada tahap 

cooperative learning. Sintak  pembelajaran model remap coople dapat dilihat 

pada tabel 2.1. 

Tabel 2.1. Sintak Model Remap Coople 

Sintaks 
Kegiatan Pembelajaran 

Guru Siswa 

Kegiatan di luar jam pelajaran (di rumah) 

Reading Memberi tugas rumah kepada siswa 

untuk membaca materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan 

selanjutnya 

Membaca materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan 

selanjutnya 

Concept Map Memberi tugas membuat peta 

konsep dari hasil membacanya 

Membuat peta konsep 

berdasarkan bacaan yang 

dibaca 

Kegiatan di jam pelajaran (di kelas) 

Pembelajaran menggunakan metode cooperative learning  yang dipilih oleh guru 

Sumber:  (Rosyida, Zubaidah, & Mahanal, 2016)  

2.2. Model Pembelajaran Two Stay Two Stray (TSTS) 

2.2.1. Pengertian Model Pembelajaran TSTS 

TSTS merupakan salah satu model dari pembelajaran kooperatif. Model 

pembelajaran ini dikembangkan oleh Spencer Kagan. Model pembelajaran TSTS 

dapat digunakan untuk semua mata pelajaran dan semua tingkatan usia peserta 

didik. Melalui model ini, siswa akan aktif terlibat dalam kegiatan pertukaran 

informasi antar kelompok yang memudahkan untuk saling berinteraksi dengan 

teman sebaya dibandingkan dengan guru (Umar, 2016). 

Model TSTS merupakan metode pembelajaran dengan struktur dua tinggal 

dua tamu. Struktur tersebut memberikan kesempatan kepada kelompok untuk 
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membagikan hasil dan informasi hasil diskusi kelompoknya ke kelompok lain. 

Banyak kegiatan belajar mengajar yang diwarnai kegiatan individu, sehingga 

siswa bekerja sendiri dan tidak diperbolehkan melihat pekerjaan siswa lain. 

Padahal dalam kenyataan hidup di luar sekolah, kehidupan dan kerja manusia 

saling bergantung satu dengan yang lainnya (Lie, 2010). 

2.2.2. Tujuan Model Pembelajaran TSTS 

TSTS merupakan suatu model pembelajaran yang melibatkan siswa untuk 

aktif mencari dan membagikan informasi kepada anggota kelompok lain. Siswa 

dituntut untuk secara aktif mempelajari sebuah konsep memulai aktivitas 

pemecahan masalah, mengungkapkan ide, melakukan diskusi serta presentasi 

dalam sebuah kelompok dimana setiap anggota kelompok memiliki peran dan 

tanggung jawabnya masing-masing (Lestari, Tangkas, & Sabang, 2014). Menurut 

Huda (2013), tujuan pembelajaran TSTS adalah agar siswa dapat saling bekerja 

sama, bertanggung jawab, saling membantu memecahkan masalah, dan saling 

mendorong satu sama lain untuk berprestasi.  

Model pembelajaran kooperatif tipe TSTS dapat memberikan gambaran 

pada siswa mengenai kenyataan kehidupan di masyarakat, yaitu dalam hidup 

bermasyarakat diperlukan hubungan ketergantungan dan interaksi sosial antara 

individu dengan individu lain dan antara individu dengan kelompok. Penggunaan 

model pembelajaran kooperatif tipe TSTS akan mengarahkan siswa untuk aktif, 

baik dalam berdiskusi, tanya jawab, mencari jawaban, menjelaskan dan juga 

menyimak materi yang dijelaskan oleh teman. Selain itu, alasan menggunakan 

model pembelajaran TSTS ini karena terdapat pembagian kerja kelompok yang 
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jelas tiap anggota kelompok, siswa dapat bekerja sama dengan temannya, dapat 

mengatasi kondisi siswa yang ramai dan sulit diatur saat proses belajar mengajar 

(Lestari, dkk 2014). 

2.2.3. Teori Terkait Model Pembelajaran TSTS 

Model pembelajaran kooperatif sesuai dengan teori belajar kontruktivistik 

sosial Vygotsky. Aliran ini lebih menekankan kepada hubungan antara individu 

dan masyarakat dalam mengkonstruksi pengetahuan. Vygotsky lebih lanjut 

menekankan bahwa pentingnya interaksi sosial dengan orang lain yang punya 

pengetahuan lebih baik akan menjadikan siswa untuk dapat mengkonstruksi 

pengetahuannya sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki oleh orang lain yang 

memiliki kemampuan lebih baik. Teori pembelajaran Vygotsky memiliki empat 

prinsip, yaitu: 

1) Pembelajaran sosial (social learning) 

Pendekatan pembelajaran yang dipandang sesuai dengan teori ini adalah 

pembelajaran kooperatif, karena Vygotsky menyatakan bahwa siswa belajar 

melalui interaksi dengan orang dewasa atau teman yang lebih cakap. 

2) ZPD (zone of proximal development) 

Siswa akan dapat mempelajari konsep-konsep dengan baik jika berada dalam 

zona ZPD. Siswa bekerja dalam ZPD jika siswa tidak dapat memecahkan 

masalah sendiri, tetapi dapat memecahkan masalah itu setelah mendapat 

bantuan dari orang dewasa atau temannya (peer). Bantuan atau support 

dimaksud agar si anak mampu untuk mengerjakan tugas-tugas atau soal-soal 
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yang lebih tinggi tingkat kerumitannya dari pada tingkat perkembangan 

kognitif si anak. 

3) Masa Magang Kognitif (cognitif apprenticeship) 

Sustu proses yang menjadikan siswa sedikit demi sedikit memperoleh 

kecakapan intelektual melalui interaksi dengan orag yang lebih ahli, orang 

dewasa, atau teman yang lebih pandai. 

4) Pembelajaran Termediasi (mediated learning) 

Vygotsky menekankan pada scaffolding. Siswa diberi masalah yang 

kompleks, sulit, dan realistik, dan kemudian diberi bantuan secukupnya 

dalam memcahkan masalah siswa (Husamah dan Pantiwati, 2015). 

2.2.4. Karakteristik Model Pembelajaran TSTS 

Model pembelajaran TSTS memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1) Siswa bekerja dalam kelompok untuk menuntaskan materi belajarnya. 

2) Kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang dan 

rendah. 

3) Bila mungkin anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, jenis kelamin 

yang berbeda. 

4) Penghargaan lebih berorientasi pada kelompok daripada individu (Sari, 

2015).  

2.2.5. Sintak Model Pembelajaran TSTS 

Pembelajaran dengan model TSTS melibatkan siswa untuk aktif berinteraksi 

dengan kelompok lain dalam kelas yang dibutuhkan untuk membangun 

pengetahuannya. Keterlibatan dengan orang lain membuka kesempatan bagi 
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mereka untuk mengevaluasi dan memperbaiki pemahaman. Dengan cara ini, 

pengalaman dalam konteks sosial memberikan mekanisme penting untuk 

perkembangan pemikiran peserta didik (Suprijono, 2012). Pembelajaran 

kooperatif model TSTS terdiri atas beberapa tahapan sebagai berikut: 

1) Persiapan  

Pada tahap persiapan ini, hal yang harus dilakukan oleh guru adalah membuat 

silabus dan sistem penilaian, desain pembelajaran, menyiapkan tugas siswa dan 

membagi siswa menjadi beberapa kelompok dengan masing-masing kelompok 

harus heterogen berdasarkan prestasi akademik siswa dan suku. 

2) Presentasi Guru 

Guru menyampaikan indikator pembelajaran, mengenal dan menjelaskan 

materi sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah dibuat. 

3) Kegiatan Kelompok 

a. Kegiatan pembelajaran menggunakan lembar kegiatan yang berisi tugas-tugas 

yang harus dipelajari oleh tiap-tiap siswa dalam satu kelompok.  

b. Setelah menerima lembar kegiatan yang berisi permasalahan-permasalahan 

yang berkaitan dengan konsep materi dan klasifikasinya, siswa mempelajari 

dalam kelompok kecil (4 orang), yaitu mendiskusikan masalah tersebut 

bersama-sama anggota kelompoknya.  

c. Masing-masing kelompok menyelesaikan atau memecahkan masalah yang 

diberikan dengan cara mereka sendiri.  
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d. Kemudian, 2 dari 4 anggota dari masing-masing kelompok meninggalkan 

kelompoknya dan bertamu ke kelompok lainnya, sementara 2 lainnya tetap 

tinggal dalam kelompoknya untuk membagikan informasi kepada tamu.  

e. Setelah memperoleh informasi dari 2 orang yag tinggal, tamu mohon diri 

untuk kembali ke kelompok masing-masing dan melaporkan temuannya serta 

mencocokkan dan membahas hasil-hasil kerja mereka. 

4) Formalisasi 

Setelah belajar dalam kelompok dan menyelesaikan permasalahan yang 

diberikan, salah satu kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya 

untuk dikomunikasikan atau didiskusikan dengan kelompok lainnya. Kemudian 

guru membahas dan mengarahkan siswa dalam bentuk formal. 

5) Evaluasi Kelompok dan Penghargaan 

Tahap evaluasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan 

siswa memahami metari yang telah diperoleh dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif model TSTS. Masing-masing siswa diberi kuis yang 

berisis pertanyaan dari hasil pembelajaran dengan model TSTS, yang selanjutnya 

dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada kelompok yang mendapatkan 

skor rata-rata tertinggi (Shoimin, 2014). 

2.2.6. Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran TSTS 

Suatu model pembelajaran pasti memiliki kelebihan dan kekurangan dalam 

penerapannya. Adapun kelebihan dari model TSTS menurut Shoimin (2014), 

sebagai berikut: 

1) Mudah dipecah menjadi berpasangan. 
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2) Lebih banyak tugas yang bisa dilakukan. 

3) Guru mudah memonitor. 

4) Dapat diterapkan pada semua kelas/tingkatan. 

5) Kecenderungan belajar siswa menjadi lebih bermakna. 

6) Lebih berorientasi pada keaktifan. 

7) Diharapkan siswa akan berani mengungkapkan pendapatnya. 

8) Menambah kekompakan dan rasa percaya diri siswa. 

9) Kemampuan berbicara siswa dapat ditingkatkan. 

10) Membantu meningkatkan minat dan prestasi belajar. 

Kekurangan dari model pembelajaran TSTS adalah: 

1) Membutuhkan waktu yang lebih lama. 

2) Siswa cenderung tidak mau belajar dalam kelompok. 

3) Bagi guru, membutuhkan banyak persiapan (materi, dana dan tenaga). 

4) Guru cenderung kesulitan dalam pengelolaan kelas. 

5) Membutuhkan sosialisasi yang lebih baik. 

2.3. Kemampuan Berpikir Kritis 

2.3.1. Pengertian Berpikir Kritis 

Berpikir kritis merupakan sebuah proses yang terarah dan jelas yang 

digunakan dalam kegiatan mental seperti seperti memecahkan masalah, 

mengambil keputusan, membujuk, menganalisis asumsi, dan melakukan 

penelitian (Johnson, 2014). Berpikir kritis meliputi berpikir logis dan beralasan 

berkaitan dengan keterampilan seperti membandingkan, menggolongkan, 

mengurutkan, sebab akibat, menyusun, mengaitkan, analogi, proses berpikir 
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deduktif, dan penyebab induktif, ramalan, rencana, membuat hipotesis, dan 

tinjauan kritis. Kritis berkaitan dengan ketajaman dalam menganalisis suatu hal 

atau persoalan dan pengambilan keputusan. Semakin tajam seseorang 

menganalisis suatu permasalahan maka akan semakin tajam pula keputusan yang 

dibuat oleh orang tersebut. 

Keterampilan berpikir kritis adalah kemampuan siswa dalam menganalisis 

argumen, membuat kesimpulan menggunakan penalaran, menilai atau 

mengevaluasi, dan membuat keputusan atau pemecahan masalah (Lai, 2011). Ciri 

seorang mampu berpikir kritis adalah selalu mempertanyakan argumen untuk 

memperoleh suatu kebenaran yang hakiki. Hal ini dikarenakan seorang pemikir 

kritis dapat melihat secara tajam segala macam informasi yang diterima melalui 

pemahaman yang menyeluruh, analisis yang teliti, dan penilaian dengan kriteria 

yang dapat dipertanggungjawabkan (Pujiono, 2012). Keterampilan berpikir kritis 

merupakan salah satu keterampilan yang dibutuhkan untuk menyiapkan siswa 

menuju jenjang pendidikan dan dunia kerja (Zubaidah, 2014). 

2.3.2. Langkah-Langkah Berpikir Kritis 

Setiap orang dapat belajar untuk menjadi seorang pimikir kritis. Otak 

manusia secara konstan berusaha untuk memahami setiap pengalaman yang 

terjadi. Pencarian yang terus-menerus akan makna membuat otak menjadi tangkas 

untuk menghubungkan ide abstrak dengan konteksnya di dunia nyata. Otak 

menyenangi jenis hubungan yang harus dilakukan oleh pemikir kritis, karena 

hubungan yang semacam ini menghargai bukti, meniliti asumsi, dan memeriksa 

bahasa dengan teliti (Johnson, 2014).   
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Vincent Ruggiero menjelaskan ada lima langkah dalam berpikir kritis, 

meliputi: 

1) Ekplorasi, meliputi mengidentifikasi masalah, hal-hal yang menurut orang 

perlu diperbaiki,  mencari isu, dan hal-hal yang dijadikan perselisihan oleh 

banyak orang. 

2) Ekspresi, berarti menyatakan suatu masalah atau isu dengan jelas. Menentukan 

sebuah masalah termasuk mengajukan pertanyaan “bagaimana”. 

Mengekspresikan sebuah isu dengan mengubahnya dalam bentuk pertanyaan. 

Contohnya, jika isu yang sedang beredar menyoroti penghapusan pajak negara, 

maka dapat diungkapkan menjadi: “Haruskah pajak negara dihapuskan?” atau 

“Apakah kita ingin menhapus pajak pendapatan negara?”. 

3) Investigasi, informasi dibutuhkan agar bisa berpikir kritis tentang isu apa saja. 

Informasi tersebut dapat meliputi; bukti yang tesedia untuk diterapkan pada 

subjek yang sedang didiskusikan, bukti yang dapat dipercaya berupa sumber-

sumber yang sudah paten, pengalaman pribadi, atau pengakuan dari teman atau 

kenalan.  

4) Memunculkan ide, setelah mengumpulkan infomasi yang berkaitan dengan 

masalah atau isu yang sedang dibahas, langkah selanjutnya adalah mengajukan 

kesimpulan. 

5) Evaluasi dan perbaikan, di antara solusi-solusi masalah yang ada, pilihlah yang 

solusi dengan argumen yang berisikan alasan meyakinkan yang jujur, relevan, 

dan sama sekali tidak ada logika yang keliru (Johnson, 2014). 
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2.3.3. Indikator Kemampuan Berpikir Kritis 

Menurut Ennis (2011), keterampilan berpikir kritis memiliki beberapa aspek 

indikator yang meliputi: 

1. Memberikan penjelasan sederhana (elementary clarification), meliputi: 

a. Memfokuskan pertanyaan 

b. Menganalisis argumen 

c. Bertanya dan menjawab pertanyaan yang membutuhkan penjelasan atau 

tantangan 

2. Membangun keterampilan dasar (basic support), meliputi: 

a. Mempertimbangkan kredibilitas sumber 

b. Melakukan pertimbangan observasi 

3. Penarikan kesimpulan (inference), meliputi: 

a. Menyusun dan mempertimbangkan deduksi 

b. Menyusun dan mempertimbangkan induksi 

c. Menyusun keputusan dan mempertimbangkan hasilnya 

4. Memberikan penjelasan lebih lanjut (advanced clarification), meliputi: 

a. Mengidentifikasi istilah dan mempertimbangkan asumsi 

b. Mengidentifikasi asumsi 

5. Mengatur strategi dan taktik (Strategies and tactics), meliputi: 

a. Menentukan suatu tindakan 

b. Berinteraksi dengan orang lain 
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2.4. Hubungan Model Pembelajaran Remap TSTS untuk Meningkatkan 

Kemampuan Berpikir Kritis 

Model pembelajaran remap coople (Reading Concept Map Cooperative 

Learning) merupakan salah satu inovasi dari model pembelajaran kooperatif. 

Pembelajaran remap coople merupakan pembelajaran yang mengkombinasikan 

kegiatan reading (membaca), concept map (membuat peta konsep), dengan 

cooperative learning (Zubaidah, 2014). Sintaks remap coople adalah 1) reading 

(membaca), siswa diminta untuk membaca bacaan terkait materi yang akan 

diajarkan di rumah; 2) concept map (membuat peta konsep), siswa diminta untuk 

membuat peta konsep berdasarkan hasil bacaan yang dibaca dan kegiatan ini 

dilakukan di rumah; 3) menerapkan pembelajaran kooperatif tertentu dalam kelas 

(Rosyida et al., 2016). Setiap sintaks dalam remap coople dapat menunjang 

berkembangnya kemampuan berpikir kritis pada siswa. 

Berpikir kritis adalah sebuah proses terorganisasi yang memungkinkan 

siswa mengevaluasi bukti, asumsi, logika, dan bahasa yang mendasari pendapat 

orang lain (Johnson, 2014). Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa kemampuan berpikir kritis siswa dapat dikembangkan dengan memberikan 

permasalahan pada siswa  yang dapat diselesaikan melalui interaksi dengan orang 

lain. Oleh karena itu model pembelajaran yang dapat digunakan dalam penelitian 

ini adala model remap coople. Berikut merupakan uraian sintak remap coople 

yang dapat menunjang berkembangnya kemampuan berpikir kritis siswa: 

Sintaks pertama dalam pembelajaran remap coople yang dapat 

memberdayakan kemampuan berpikir kritis adalah kegiatan membaca (reading). 

Membaca mampu membuat siswa memperoleh lebih banyak informasi yang akan 
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digunakan sebagai landasan berpikir dalam memutuskan suatu konsep dari materi 

yang dipelajari. Menurut Invone, mengembangkan kemampuan berpikir kritis 

siswa diperlukan banyak pengetahuan yang dipergunakan sebagai landasan 

berpikir, dan pengetahuan tersebut dapat diperoleh dari kegiatan membaca 

(Rosyida et al., 2016). 

Sintaks kedua remap coople yang menunjang pemberdayaan kemampuan 

berpikir kritis yakni pembuatan peta konsep (concept mapping). Pembuatan peta 

konsep dilakukan setelah proses membaca bacaan yang dilakukan di rumah. Peta 

konsep adalah alat grafis untuk untuk mengorganisasi dan mewakili hubungan 

antar konsep yang ditunjukkan oleh garis yang menghubungkan dua konsep 

(Novak dan Canas, 2007). Kegiatan pembuatan peta konsep dapat melatih 

kemampuan berpikir kritis siswa, karena dengan membuat peta konsep siswa 

dilatih untuk menghubungan satu konsep dengan konsep lainnya membentuk 

suatu konseptual yang utuh dan saling berkaitan (Rosyida et al., 2016).  

Sintak ketiga dalam remap coople yaitu pembelajaran dengan model 

pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif yang dipilih adalah Two Stay 

Two Stray (TSTS), sehingga dinamakan remap TSTS.  Model pembelajaran TSTS 

memiliki struktur dua tinggal dua tamu (Shoimin, 2014). Melalui model ini, siswa 

akan menjadi aktif menggali informasi untuk mengatasi permasalah yang 

diberikan dan menyampaikan hasilnya kepada kelompok lain pada tahap kegiatan 

kelompok. 

Kegiatan kelompok pada model TSTS ini adalah 2 anggota dari kelompok 

bertamu untuk mendapatkan informasi dari kelompok sedangkan 2 lainnya tetap 
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tinggal untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya ke anggota kelompok 

lain (Shoimin, 2014). Interaksi  antar kelompok menuntut siswa  aktif untuk 

mempelajari suatu konsep melalui aktivitas pemecahan masalah dan 

mengungkapkan ide, dimana setiap anggota kelompok memiliki peran dan 

tanggung jawab masing-masing sehingga tidak ada siswa yang pasif dalam proses 

pembelajaran (Lestari dkk, 2014).  

Aktifnya peserta didik dalam proses pencarian informasi dalam kegiatan 

antar kelompok pada model TSTS akan membuat kemampuan berpikir kritis 

mereka meningkat. Hal ini sesuai dengan teori belajar kontruktivisme sosial 

Vigotsky. Namun, model ini memerlukan bekal  materi yang matang dan waktu 

yang lebih panjang agar dapat berjalan dengan maksimal (Shoimin, 2014).  Oleh 

sebab itu, model TSTS digabungkan dengan Remap coople yang bertujuan agar 

siswa memiliki kemampuan awal yang akan digunakan pada saat diskusi antar 

kelompok dan tidak membutuhkan waktu lama saat diskusi intrakelompok dalam 

menyelesaikan suatu masalah yang diberikan.  

Teori kontruktivisme sosial Vigotsky menekankan bahwa hubungan antara 

individu dan masyarakat dalam mengkonstruksi pengetahuan. Vygotsky lebih 

lanjut menekankan bahwa adanya interaksi sosial dengan orang lain yang punya 

pengetahuan lebih baik adalah sebuah hal yang penting. Melalui interaksi tersebut 

siswa dapat mengkonstruksi pengetahuannya sesuai dengan pengetahuan yang 

dimiliki orang lain yang memiliki pengetahuan lebih baik (Husamah dan 

Pantiwati, 2015). Dari ulasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan 

menggunakan model pembelajaran TSTS siswa akan membangun keterampilan 
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berpikirnya melalui kegiatan interaksi dengan siswa lainnya dalam proses 

pembelajaran. Adapun sintak pembelajaran remap TSTS dapat dilihat pada Tabel 

2.2. 

Tabel 2.2 Langkah Pembelajaran Remap TSTS 

Sintaks 
Kegiatan Pembelajaran 

Guru Siswa 

Kegiatan di luar jam pelajaran (di rumah) 

Reading Memberi tugas rumah kepada siswa untuk 

membaca materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan selanjutnya 

Membaca materi yang 

akan dipelajari pada 

pertemuan selanjutnya 

Concept Map Memberi tugas membuat peta konsep dari 

hasil membacanya 

Membuat peta konsep 

berdasarkan bacaan yang 

dibaca 

Kegiatan di jam pelajaran (di kelas) dengan model TSTS 

Cooperative Learning 

model TSTS 

 

Persiapan 

 

 

 

 

 

1. Membuat silabus dan sistem penilaian, 

desain pembelajaran, menyiapkan tugas siswa 

dan membagi siswa membagi siswa dalam 

kelompok heterogen yang berjumlah 4 orang 

siswa.  

 

 

1. Membentuk kelompok 

sesuai dengan instruksi 

dari guru. 

Presentasi guru 

2. Menyampaikan indikator-indikator 

pembelajaran dan menjelaskan materi sesuai 

RPP. 

2. mengamati dan 

mendengarkan penjelasan 

dari guru. 

Kegiatan kelompok 

3. Guru membagikan lembar kegiatan yang 

berisi tugas-tugas yang harus dipelajari setiap 

siswa dalam kelompok. 

4-7 Guru sebagai fasilitator kegiatan 

pembelajaran dalam kelas dan mempehatikan 

kegiatan belajar dan pembelajaran agar 

berjalan kondusif. 

3. Menerima lembar tugas 

yang diberikan oleh guru. 

 

4. Mempelajari tugas 

tersebut dalam kelompok-

nya. 

 5. Masing-masing kelom-

pok menyelesaikan masa-

lah yang diberikan dengan 

cara mereka sendiri . 

6. Selesainya, 2 dari 4 

anggota bertamu ke 

kelompok lain, dan 2 

sisanya tinggal di 

kelompok dan bertugas 

menyampaikan hasil 

diskusi kelompok ke tamu.  

7. Setelah mendapat 

informasi dari 2 orang 

yang tinggal, tamu mohon 

diri untuk kembali ke 
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kelompok masing-masing 

dan melaporkan temuan-

nya serta mencocokkan 

dan membahas hasil-hasil 

kerja mereka.  

Formalisasi 

8. Menginstruksikan pada siswa untuk 

mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya 

untuk didiskusikan dengan kelompok lainnya.  

 

9. Guru membahas dan mengarahkan siswa ke 

bentuk formal. 

8.  Mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok untuk 

didiskusikan dengan 

kelompok lain  

9. Menyimak penjelasan 

guru dan kembali ke 

bentuk formal 

Evaluasi kelompok 

dan penghargaan 

10. Memberikan kuis pada masing-masing 

siswa yang berisi pertanyaan dari hasil 

pembelajaran.   

11. Memberikan penghargaan kepada 

kelompok yang mendapatkan skor rata-rata 

tertinggi.  

10. Mengerjakan kuis yang 

diberikan oleh guru  

 

11. Menerima penghargaan 

sebagai apresiasi guru 

kepada siswa. 

2.5. Kerangka Konseptual 

Salah satu kemampuan yang dibutuhkan siswa untuk menghadapi abad 21 

adalah kemampuan berpikir kritis. Namun pada kenyataannya dalam proses 

pembelajaran masih cenderung berpusat pada guru sehingga kemampuan berpikir 

kritis siswa kurang berkembang. Prinsip dasar dalam kegiatan pembelajaran 

adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pembelajaran yang berpusat pada 

guru hanya difokuskan pada pemindahan pengetahuan dari guru ke siswa, 

sehingga siswa kurang mendapatkan pengalaman belajar secara langsung yang 

mengakibatkan rendahnya hasil belajar (Suma, Suastra, & Astika, 2013). Selain 

mengakibatkan rendahnya hasil belajar, penerapan metode teacher center juga 

dapat menyebabkan kemampuan berpikir kritis siswa kurang berkembang secara 

optimal (Suma et al., 2013).  

Kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan untuk menyaring secara 

cerdas, cermat, dan bertanggungjawab segala macam informasi yang belum tentu 

baik dan teruji kebenarannya (Pujiono, 2012). Kemampuan berpikir kritis siswa 
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perlu diberdayakan, karena siswa yang yang memiliki kemampuan berpikir kritis 

akan memiliki keberanian untuk mengungkapkan ide-ide, selalu mempunyai rasa 

ingin tahu, fleksibel, berpikiran terbuka, jujur, hati-hati dalam membuat judgment, 

berpikiran jernih, teratur dan runut dalam memecahkan suatu masalah, serta 

pantang menyerah dalam mencari hasil yang optimal (Alatas, 2014). Berdasarkan 

hal tersebut, siswa yang memiliki kemampuan berpikir kritis yang baik akan 

mampu mengatasi permasalahan yang dihadapinya dengan bijak dan berhati-hati 

dalam mengolah informasi untuk mendapatkan sebuah hasil yang diinginkan. 

Berdasarkan kenyataan mengenai rendahnya kemampuan berpikir kritis 

siswa, maka salah satu upaya untuk mengatasinya adalah dengan meningkatkan 

model pembelajaran. Salah model pembelajaran yang dapat memberdayakan 

kemampuan berpikir kritis adalah model pembelajaran kooperatif (Lai, 2011). 

Model pembelajaran yang berpotensi untuk meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis dalah pembelajaran model remap coople. 

Pembelajaran model remap coople merupakan inovasi dari pembelajaran 

kooperatif. Remap coople menggabungkan aktivitas membaca, membuat peta 

konsep, dan pembelajaran tatap muka dengan model kooperatif (Zubaidah, 2014). 

Model pembelajaran yang dipilih adalah model TSTS, sehingga dinamakan remap 

TSTS.  

Penerapan remap TSTS mengorientasikan siswa permasalahan dalam 

kelompok melalui kegiatan dua tinggal dua tamu, sehingga siswa dituntut aktif 

mencari informasi untuk menyelesaikan permasalahan yang diajukan. 

Berdasarkan teori berpikir kritis Dewey menyatakan bahwa berpikir kritis 
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merupakan proses aktif, berpikir mendalam dan mencari informasi yang relevan 

untuk masalah yang dihadapi (Fisher, 2009). Sehingga dengan mengorientasikan 

siswa pada permasalahan diharapkan siswa mampu mengembangkan kemampuan 

berpikir kritis. Adapun pelaksanaan pembelajaran menggunakan model remap 

TSTS dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

Gambar 2.1. Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemberdayaan kemampuan berpikir kritis dapat dilakukan 

dengan penerapan pembelajaran kooperatif 

Pemberdayaan dengan model remap TSTS 

Berdasarkan hasil penelitian 

Rakhmawati (2015),  

menunjukkan bahwa kemam-

puan berpikir kritis siswa 

SMA masih 17,5% pada 

katefori sangat rendah, 

Penelitian lainnya yang 

dilakukan oleh Kurniawati 

(2015) menunjukkan bahwa 

sebesar 60% siswa SMA 

masih belum berkembang 

keterampilan berpikir kritis-

nya, sehingga masih perlu 

ditingkatkan. 

- Guru hanya menggunakan 

ceramah & diskusi 

tanyajawab dalam proses 

pembelajaran 

- Pembelajaran hanya 

mengorientasikan pada 

hasil belajar, bukan kemam-

puan berpikir kritis. 

- Siswa kurang akif dalam 

pembelajaran sehingga 

kesulitan menguasai konsep 

dan mengembangkan 

keterampilan berpikir kritits 

- Salah satu kemampuan 

yang dibutuhkan pada 

abad 21 adalah 

kemampuan berpikir 

kritis 

- Siswa yang memiliki 

kemampuan berpikir 

kritis  mampu melaku-

kan penilaian dan 

menyusun kesimpulan 

berdasar-kan suatu 

alasan dengan hati-hati 

Reading Concept Mapping TSTS 

Meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

Indikator: 

1. Memberikan 

penjelasan sederhana 

2. Membangun 

keterampilan dasar 

3. Penarikan 

kesimpulan 

4. Memberikan 

penjelasan lebih 

lanjut 

5. Mengatur strategi 

dan taktik. 
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2.6.  Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah atau tujuan dari hasil studi pustaka serta 

kerangka konseptual sebelumnya, maka perlu dirumuskan hipotesis penelitian 

untuk diuji kebenarannya. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat 

perbedaan model pembelajaran Remap-TSTS terhadap kemampuan berpikir kritis 

biologi siswa pada siswa kelas X SMA Negeri di Kabupaten Tuban. 




