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ABSTRAK 

       Pembelajaran menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi merupakan 

bagian dari keterampilan membaca dengan mengoptimalkan kemampuan berpikir 

secara kritis. Hasil penelitian yang telah dilaksanakan penulis ialah: 1) Hipotesis 

pertama diterima. Penulis mendapatkan nilai rata-rata pelaksanaan pembelajaran 

adalah 3.65; 2) Hipotesis kedua diterima. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil 

dari nilai rata-rata pretes kelas eksperimen 27,14 dan nilai rata-rata postes kelas 

eksperimen 82,28; 3) Hipotesis ketiga diterima. Hal ini dapat dibuktikan 

berdasarkan hasil data uji t, diperoleh derajat kebebasan sebesar 24 dengan tingkat 

kepercarayaan 95% dan taraf signifikan 5% dengan hasil thitung>ttabel. 4) Hipotesis 

keempat diterima. Data pretes pada kelas eksperimen ialah skor minimal sebesar 

14,29, skor maksimal sebesar 42,86, nilai total sebesar 678,59 dan nilai mean 

sebesar 27,14. Data postes pada kelas eksperimen mendapatkan hasil skor 

minimal sebesar 71,43, skor maksimal sebesar 92,86, nilai total sebesar 2057,11 

dan nilai mean sebesar 82,28. Data pretes  pada kelas kontrol didapatkan hasil 

skor minimal sebesar 0, skor maksimal sebesar 42,86, nilai total sebesar 450 dan 

nilai mean sebesar 18. Nilai postes kelas eksperimen dengan skor minimal sebesar 

35,71, skor maksimun 85,71, nilai total sebesar 1478,55, dan nilai mean sebesar 

59,14; 5) Hipotesis kelima diterima. Kelas eksperimen mendapatkan nilai rata-rata 

sebesar 82,28, nilai rata-rata 59,14; 6) Hipotesis keenam diterima. Pada kelas 

eksperimen, rata-rata perolehan skor dari lembar pengamatan kemampuan berpikir 

kritis peserta didik sebanyak 25 orang termasuk pada kategori baik (B). 

Berdasarkan data tersebut, penulis menyimpulkan bahwa menganalisis struktur 

dan kebahasaan teks eksposisi dengan metode think pair and share untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas X berhasil. 

 

Kata kunci: Membaca,  think pair and share, pembelajaran, teks eksposisi.  


