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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Subjek Penelitian 

Lokasi penelitian yang akan digunakan untuk penelitian, subjek penelitian 

yang akan diteliti, serta lamanya tindakan yang akan dilaksanakan dalam penelitian. 

3.1.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melaksanakan 

penelitiannya. Adapun penelitian ini dilaksanakan di SMP Kartika XIX-2 Bandung 

yang beralamat Jl. Pak Gatot Raya No. 73 Geger Kalong Bandung. SMP Kartika 

XIX-2 Bandung memiliki sejumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang 

profesional, serta sarana dan prasarana yang cukup memadai sehingga peneliti 

merasa tepat untuk dijadikan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada 

semester genap tahun ajaran 2020/2021. Adapun alasan memilih SMP Kartika XIX-

2 Bandung sebagai tempat penelitian  karena rendahnya kemampuan peserta didik 

dalam mengerjakan tugas dengan tingkatan soal yang bervariasi dan jarangnya guru 

mata pelajaran IPS yang menggunakan model-model pembelajaran yang tepat dan 

sesuai selama pandemi Covid 19 ini berlangsung sehingga membuat kemampuan 

berfikir kritis peserta didik menjadi rendah. Dengan menggunakan model Problem 

Based Learning pada mata pelajaran IPS kepada peserta didik diharapkan mereka 

dapat meningkatkan kemampuan proses berpikir kritisnya pada materi 

pembelajaran IPS. 

3.1.2 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas VIII-A SMP Kartika XIX-2 

Bandung tahun ajaran 2020/2021 yang berjumlah 28 siswa, dengan rincian peserta 

didik laki-laki 14 siswa dan peserta didik perempuan 14 siswa. Penelitian 

dilaksanakan pada 17 Februari- 19 Mei 2021. Peneliti bekerjasama dengan guru IPS 

sebagai kolaborator dan dua rekan orang rekan PPLSP jurusan Pendidikan IPS 

sebagai observer dengan tujuan untuk dapat meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis peserta didik menggunakan model model Problem based Learning pada mata 

pelajaran IPS. 

3.2.  Metode dan Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah Penelitian Tindakan Kelas. 

Penelitian Tindakan Kelas atau Classroom Action Research (CAR) merupakan 
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suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, yang sengaja 

dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama  (Arikunto,2006). 

Yang mana pada prosesnya tindakan tersebut dilaksanakan oleh guru, oleh guru 

bersama-sama dengan peserta didik atau oleh peserta didik dibawah bimbingan dan 

arahan guru, dengan maksud untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas 

pendidikan. Alasan menggunakan penelitian tindakan kelas adalah karena 

diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam kegiatan 

pembelajaran (Wiraatmadja, 2006). 

3.2.1 Desain Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini mengambil desain yang dikembangkan oleh 

Kemmis dan Mc Taggart (1998) yang merupakan pengembangan dari konsep Kurt 

Lewin. Perbedaannya hanya terletak pada komponen action dan observing 

dijadikan satu tindakan. Inilah yang menjadi alasan utama penulis menggunakan 

desain penelitian Kemmis dan Mc Taggart, karena  ketika tindakan berlangsung, 

maka observasi juga harus mulai dilakukan.  Desain ini sesuai dengan penelitian 

yang dilaksanakan karena untuk melihat perkembangan berfikir kritis siswa ketika 

pembelajaran berlangsung dengan menggunakan model pembelajaran Problem 

Based Learning. Skema Model Kemmis & Mc Taggart dapat dilihat pada gambar 

berikut  

 
Gambar 3. 1  

Alur Penelitian Tindakan Kelas Kemmis dan Mc Taggart 

(Sumber:  Wiraatmadja. 2006) 

Langkah-langkah model spiral menurut Kemmis dan Tagart dapat diuraikan 

sebagai berikut : 

1. Menyusun Rancangan Tindakan (Planning)  

 Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini dimulai dengan menyusun 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, lembar observasi, lembar kerja peserta didik 

disusun oleh peneliti kemudian dikonsultasikan dengan guru mata pelajaran IPS 

kelas VIII-A SMP Kartika XIX-2 Bandung dan dosen pembimbing. 

2. Pelaksanaan Tindakan (Acting)  

 Pada tahap ini guru melaksanakan pembelajaran yang berpedoman pada 

rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah disusun bersama dengan peneliti. 

Pembelajaran pada penelitian ini yakni dengan menggunaakan berita dan 

Permasalahan terkini pada pembelajaran IPS. Penugasan yang diberikan oleh guru 
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dilakukan setiap siklus ialah pemberian soal essay yang dimana mencakup indikator 

berpikir kritis. 

3. Pengamatan (Observing)  

 Observasi yang dilakukan selama pembelajaran berlangsung ini sebagai 

upaya dalam mengamati pelaksanaan tindakan. Observasi dilakukan selama 

pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan lembar observasi yang telah 

dibuat. Observasi dilakukan oleh dua orang rekan PPLSP jurusan pendidikan IPS 

dan seorang guru IPS SMP Kartika XIX-2 Bandung yang sebelumnya sudah 

diberikan arahan untuk dapat mengamati dan mengisi lembar observasi. 

4. Refleksi (Reflecting) 

Pada tahap ini guru berdiskusi dengan guru IPS SMP Kartika XIX-2 Bandung 

mengenai hasil pengamatan yang dilakukan selama pembelajaran. Refleksi 

bertujuan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan yang terjadi saat 

pembelajaran berlangsung. Hasil dari diskusi yang dilakukan dapat digunakan 

sebagai pertimbangan dalam merencanakan pembelajaran siklus berikutnya agar 

berjalan sesuai dengan tujuan penelitian 

3.3. Prosedur Pelaksanaa Penelitian  

Penelitian ini berdasar pada permasalahan yang ditemui peneliti pada saat 

melaksanakan studi pendahuluan di lapangan yakni rendahnya kemampuan berpikir 

kritis peserta didik , dan rendahnya variatif model pembelajaran yang dilaksanakan 

guru dalam pembelajaran IPS selama pembelajaran daring berlangsung. Peneliti 

melaksanakan penelitian ini secara langsung terlibat sebagai guru dalam 

pembelajaran IPS. Untuk mengukur keberhasilan penelitian ini, peneliti 

menggunakan pendekatan campuran kuantitatif dan kualitatif. Prosedur penelitian 

ini terdiri dari perencanaan dan pelaksanaan tindakan. 

3.3.1 Perencanaan Penelitian 

a. Peneliti melakukan observasi sebagai data pendahuluan di lapangan, dalam 

melakukan observasi ke sekolah yakni pada kelas VIII B SMP Kartika XIX 2 

Bandung, peneliti mengamati kondisi sarana dan prasarana pembelajaran serta 

karakteristik peserta didik saat pembelajaran IPS berlangsung sebanyak dua 

kali observasi pengamatan awal. 

b. Peneliti melaksanakan wawancara pra penelitian dan pasca penelitian, 

informan dari wawancara ini ialah guru mata pelajaran IPS kelas VIII A SMP 

Kartika XIX 2 Bandung. Tujuan dari wawancara ini  sebagai data pendukung 

untuk mengetahui karakteristik dan keadaan peserta didik khususnya dalam 

kemampuan berpikir kritis. Guru juga mewawancarai peserta didik pra dan 

pasca penelitian, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui tanggapan peserta 

didik dalam pelaksanaan pembelajaran IPS. 
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c. Pembuatan surat izin penelitian yakni peneliti membuat surat izin kepada 

fakultas FPIPS UPI dan SMP Kartika XIX 2 Bandung untuk melaksanakan 

penelitian. 

d. Mengidentifikasi permasalahan yakni khususnya pada kemampuan berpikir 

kritis yang dimiliki peserta didik di kelas VIII A  

e. Menyusun RPP dan pelaksanaan pembelajaran setiap siklus 

f. Peneliti menyusun lembar observer dan soal test, tujuannya ialah untuk 

mengamati perkembangan berpikir kritis peserta didik selama berlangsungnya 

penelitian. 

 

3.3.2 Pelaksanaan Penelitian 

a. Siklus I  

1) Perencanaan  

a) Menyusun RPP sesuai dengan tujuan penelitian 

b) Mempersiapkan kelengkapan perangkat pembelajaran 

c) Membuat lembar pengamatan untuk observer 

d) Merancang skenario pembalajaran dengan mengintegrasikan materi 

dengan permasalahan kasus atau berita yang terjadi 

e) Membuat soal test dalam bentuk essay 

2) Tindakan  

a) Guru berpedoman pada skenario dan RPP yang telah disusun 

b) Guru menerapkan skenario pembalajaran dengan mengintegrasikan 

materi dengan permasalahan kasus atau berita yang terjadi. 

c) Pelaksanaan tindakan melibatkan guru, peserta didik, dan peneliti.  

3) Pengamatan  

Pengamatan dilaksanakan pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung, 

lembar pengamatan telah disusun sesuai dengan langkah sintaks pembelajaran 

yang mendukung kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis. Pengamatan 

dilakukan oleh observer untuk mengamati aktivitas selama proses 

pembelajaran berlangsung.  

4) Refleksi  

Refleksi dilaksanakan untuk mengetahui kendala yang terjadi saat 

berlangsungnya penelitian, refleksi juga berfungsi untuk memperbaiki 

pembelajaran pada siklus II. Refleksi dilaksanakan oleh peneliti sebagai 

pelaksana penelitian dan guru sebagai observer. 

b. Siklus II 

1) Perencanaan  

a) Menyusun RPP sesuai dengan tujuan penelitian 

b) Mempersiapkan kelengkapan perangkat pembelajaran 

c) Membuat lembar pengamatan untuk observer 
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f) Merancang skenario pembalajaran dengan mengintegrasikan materi 

dengan permasalahan kasus atau berita yang terjadi. 

2) Tindakan  

a) Guru berpedoman pada skenario dan RPP yang telah disusun 

b) Guru menerapkan skenario pembalajaran dengan mengintegrasikan 

materi materi dengan permasalahan kasus atau berita yang terjadi. 

c) Pelaksanaan tindakan melibatkan guru, peserta didik, dan peneliti.  

3) Pengamatan  

Pengamatan dilaksanakan pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung, 

lembar pengamatan telah disusun sesuai dengan langkah sintaks pembelajaran 

yang mendukung kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis. Pengamatan 

dilakukan oleh observer untuk mengamati aktivitas selama proses 

pembelajaran berlangsung.  

4) Refleksi  

Refleksi dilaksanakan untuk mengetahui kendala yang terjadi saat 

berlangsungnya penelitian, refleksi juga berfungsi untuk memperbaiki 

pembelajaran pada siklus III. Refleksi dilaksanakan oleh peneliti sebagai 

pelaksana penelitian dan guru sebagai observer. 

c. Siklus III 

1) Perencanaan  

a) Menyusun RPP sesuai dengan tujuan penelitian 

b) Mempersiapkan kelengkapan perangkat pembelajaran 

c) Membuat lembar pengamatan untuk observer 

d) Merancang skenario pembalajaran dengan mengintegrasikan materi 

materi dengan permasalahan kasus atau berita yang terjadi. 

2) Tindakan  

a) Guru berpedoman pada skenario dan RPP yang telah disusun 

b) Guru menerapkan skenario pembalajaran dengan mengintegrasikan 

materi dengan permasalahan kasus atau berita yang terjadi. 

c) Pelaksanaan tindakan melibatkan guru, peserta didik, dan peneliti.  

3) Pengamatan  

Pengamatan dilaksanakan pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung, 

lembar pengamatan telah disusun sesuai dengan langkah sintaks pembelajaran 

yang mendukung kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis. Pengamatan 

dilakukan oleh observer untuk mengamati aktivitas selama proses 

pembelajaran berlangsung.  

4) Refleksi  

Refleksi dilaksanakan untuk mengetahui kendala yang terjadi saat 

berlangsungnya penelitian, refleksi juga berfungsi untuk memperbaiki 
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pembelajaran. Refleksi dilaksanakan oleh peneliti sebagai pelaksana penelitian 

dan guru sebagai observer.  

 

3.4. Fokus Penelitian 

3.4.1 Berpikir Kritis 

Berikut merupakan indikator yang digunakan dalam penelitian ini yang 

dikembangkan oleh Ennis (1985), yaitu sebagai berikut: 

No Indikator Sub Indikator 

1. Memberikan penjelasan sederhana 

(elementary clarification) 

a. Peserta didik mampu 

memberikan  penjelasan atas 

suatu pertanyaan/ masalah 

b. Peserta didik mampu 

menyusun dan merumuskan 

jawaban atas suatu pertanyaan 

c. Peserta didik mampu 

merumuskan 

pendapat/argument 

d. Peserta didik mampu 

menyampaikan gagasan yang 

baik 

2. Membangun keterampilan dasar 

(basic support) 

a. Peserta didik mampu 

menyesuaikan permasalahan 

dengan sumber yang relevan 

b. Peserta didik mampu 

mengobservasi dan 

mempertimbangkan hasil 

observasi 

4. Menyimpulkan (inference) a. Peserta didik mampu 

membuat kesimpulan atas 

suatu permasalahan 

  b. Peserta didik mampu 

memberikan solusi atas suatu 

permasalahan 

 

3.4.2 Problem Based Learning  

Problem based learning menurut Erik dan Annate dalam Assegaf (2016), 

PBL merupakan suatu pendekatan pendidikan dimana masalahnya adalah titik awal 

dari proses pembelajaran. Jenis masalah tergantung pada organisasi tertentu. 

Biasanya, masalah didasarkan pada masalah kehidupan nyata yang telah dipilih dan 

diedit untuk memenuhi tujuan pendidikan dan kriteria. Terdapat beberapa langkah 
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dalam PBL agar pembelajaranberjalan dengan baik. Langkah-langkah tersebut 

adalah: 

a. Mengorientasikan peserta didik terhadap masalah,  

b. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar,  

c. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok,  

d. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya,  

e. Menganalisis dan mengevaluasi. 

 

 

 

 

3.5 Teknik Pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

3.5.1 Observasi 

Observasi merupakan pengamatan dan per catatan secara sisematik terhadap 

gejala yang tampak pada objek penelitian (Djaelani,2010 hlm 91). Hal ini sejalan 

dengan pendapat yang dikemukan oleh Morris (1973: 906) mendefinisikan 

observasi sebagai aktivitas mencatat suatu gejala dengan bantuan instrumen-

instrumen dan merekamnya dengan tujuan ilmiah atau tujuan lain (dalam Hasanah 

2017 hlm 26).  

Sejalan dengan dua pendapat para ahli, dalam penelitian ini merupakan 

pengamatan secara langsung untuk mengamati segala aktivitas yang dilakukan 

siswa, seperti kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara daring melalui 

Google Meets atau WhatsApp Group. Melalui lembar observasi yang telah disusun, 

untuk mengamati perkembangan berpikir kritis siswa, maka pelaksanaan observasi 

dilaksanakan sebagai berikut: 

a. Observasi Pra Penelitian 

1) Observasi I   : hari 17 Februari 2021 

2) Observasi II : hari 24 Februari 2021 

b. Observasi saat penelitian berlangsung dilaksanakan pada : 

1) Siklus I      : 7 dan 14 April 2021 

2) Siklus II     : 21 dan 28 april 2021 

3) Siklus III    : 5 dan 19 mei 2021 

c. Observasi pada penelitian ini, guru berkolaborasi dengan guru IPS kelas 

VIII-A SMP Kartika XIX 2 Bandung, dan rekan PPLSP jurusan 

pendidikan IPS sebagai berikut : 

1) Observer pelaksana mengamati Guru      : Ani Maryani, M.Pd 

2) Observer pelaksana mengamati peserta didik  : Tasya Mutiara 

3) Observer pelaksana mengamati peserta didik : Risha Nursabila Rahman 
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3.5.2 Wawancara 

Esterberg dalam Sugiyono (2007:211), mendefinisikan wawancara sebagai 

pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya 

jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tersebut. Dengan 

wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang 

informan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal 

ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. Dalam melakukan wawancara, peneliti 

menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis untuk 

diajukan, dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan, oleh karena itu jenis 

jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti termasuk kedalam jenis wawancara 

terstruktur. 

Peneliti melakukan wawancara kepada guru mata pelajaran IPS dan siswa, 

dengan memberikan beberapa pertanyaan terkait pembelajaran IPS menggunakan 

model Problem Based Learning dan keterampilan berpikir kritis siswa. Wawancara 

dilakukan pada dua tahap yakni, sebelum melakukan penelitian dan sesudah 

melakukan penelitian. Saat sebelum melakukan penelitian tujuannya adalah untuk 

mengetahui bagaimana kondisi awal sebelum diterapkannya model pembelajaran 

Problem Based Learning dan saat setelah melakukan penelitian untuk mengetahui 

seberapa efektifnya model Problem Based Learning ketika sudah diterapkan dalam 

pembelajaran. 

3.5.2 Tes 

Tes merupakan suatu teknik yang digunakan dalam rangka melaksanakan 

kegiatan pengukuran, yang di dalamnya terdapat berbagai pertanyaan, atau 

serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau dijawab oleh peserta didik untuk 

mengukur aspek perilaku peserta didik (Arifin, 2016 hlm 118). Dalam penelitian 

ini, peneliti menggunakan bentuk tes tertulis, sehingga semua siswa diminta untuk 

menjawab soal-soal yang telah dipersiapkan oleh guru secara tertulis untuk 

mengukur keterampilan berpikir kritis siswa.  

3.5.3 Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi merupakan teknik untuk mempelajari dan menganalisis 

bahan-bahan tertulis kantor atau sekolah, seperti : silabus, program tahunan, 

program bulanan, program mingguan, rencana pelaksanaan pembelajaran (rpp), 

catatan pribadi peserta didik, buku raport, kisi-kisi, daftar nilai, lembar soal/tugas, 

lembar jawaban dll (Arifin, 2011 hlm 243) .  

3.6 Lembar Instrumen 

Untuk mengumpulkan data di lapangan peneliti memerlukan instrumen yang 

digunakan, baik sebelum penelitian maupun setelah penelitian. Adapun lembar 

instrumen yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah lembar observasi, 

lembar wawancara, soal tes dan studi dokumentasi. 
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3.6.1 Lembar Observasi 

Lembar obervasi berperan sebagai pedoman dalam mencatat perkembangan 

pembelajaran peserta didik yang diberikan oleh guru, lembar observasi juga 

menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan tindakan yang harus dilakukan 

umtuk menindaklanjuti kekurangan dari pembelajaran sebelumnya. Adapun kisi-

kisi lembar Observasi untuk meningkatkan berpikir kritis siswa melalui model 

Problem Based Learning. 

Tabel 3.1 

Kisi-Kisi Instrumen Pengamatan Aktivitas Guru 

Aspek Pengamatan 

Keterangan 

4 3 2 1 Catatan 

Langkah-langkah Penerapan  pembelajaran 

Pendahuluan 

Orientasi      

Guru mengucapkan salam 

kepada peserta didik 

     

Guru mengkondusifkan 

kelas                

     

Guru mengintruksikan 

kepada salah satu peserta 

didik untuk mempimpin 

kelas berdoa terlebih 

dahulu sebelum memulai 

pembelajaran. 

     

Guru melakukan presensi 

satu persatu peserta didik 

di dalam kelas 

     

Motivasi      

Guru menstimulus peserta 

didik agar menumbuhkan 

semangat dalam 

pembelajaran  dan 

memberi motivasi kepada 

peserta didik untuk aktif 

dalam proses 

pembelajaran 
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Apersepsi      

Guru menanyakan 

kembali materi pada 

pertemuan sebelumnya 

dan mengaitkannya 

dengan materi yang akan 

dibahas 

     

Guru mengajukan 

pertanyaan yang ada 

kaitannya dengan materi 

pembelajaran yang akan 

dilakukan 

     

Pemberian Acuan      

Guru memeriksa buku 

atau sumber belajar 

peserta didik 

     

Guru memberitahukan 

materi pembelajaran yang 

akan dibahas pada 

pertemuan saat ini 

     

Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran 

     

Guru menjelaskan 

mekanisme belajar sesuai 

langkah-langkah 

pembelajaran 

     

Kegiatan Inti 

Curah Gagasan      

Guru melaksanakan 

kegiatan curah gagasan 

mengenai postingan vidio 

media sosial tiktok  

mengenai kedatangan 

bangsa barat melalui daya 

tariknya kepada rempah-

rempah di Indonesia. 

     

Guru menambahkan 

informasi bahwa bangsa 
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barat datang ke Indonesia 

karena dipengaruhi oleh 

beberapa factor yang 

menarik bangsa barat 

untuk melakukan 

penjelajahan, factor 

tersebut yaitu daya tarik 

rempah-rempah, motivasi 

3G dan revolusi industry 

Guru berdasarkan hasil 

pengamatan tersebut 

pendidik 

menginstruksikan agar 

setiap individu 

mengungkapkan hal- hal 

yang ingin diketahui dari 

hasil pengamatan tentang 

kedatangan bangsa barat 

di Indonesia serta 

mengaitkannya dengan 

pembelajaran IPS dengan 

permaslahan yang 

ditemukan siswa secara 

disiplin dan tertib 

     

Menetapkan masalah      

Guru berkomunikasi 

kepada peserta didik 

dalam menetapkan 

masalah yang sering 

terjadi dalam kehidupan 

sehari-hari salah satunya 

fenomena menggiring 

opini publik ke arah yang 

negatif (Postingan 

Kontroversial) 

     

Membaca Postingan      

Guru mencari informasi 

lalu membaca dengan 

seksama pada sebuah 
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postingan  kedatangan 

bangsa barat jika tidak ada 

rempah-rempah maka 

buku sejarah Indonesia 

akan tipis 

Menentukan fakta dan 

opini 

     

Guru melakukan kegiatan 

melihat postingan  

tersebut dilanjutkan 

dengan menentukan fakta 

dan opini yang terdapat 

dalam postingan 

     

Menguji fakta dan 

opini: 

     

Guru menginstruksikan 

untuk mengklasifikasikan 

fakta dan opini dari teks 

bacaan, kemudian 

menguji kebenaran fakta 

dan opini dari berbagai 

sumber yang mendukung 

dengan bimbingan guru 

     

Menetapkan fenomena 

sosial 

     

Guru menetapkan 

fenomena sosial dari teks 

bacaan yang telah diuji 

kebenarannya 

     

Mengerjakan LKPD      

Guru bersama pendidik 

membuat kesimpulan 

hasil pembelajaran 

(penguatan). 

     

Guru diberi tugas untuk 

membaca materi lebih 

rinci terkait kolonialisme 

dan perlawanan yang 
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dilakukan rakyat 

Indonesia 

Guru memberikan pesan 

moral terkait materi 

pembelajaran dan 

mengaitkannya dalam 

kehidupan sehari-hari 

     

Guru memberi informasi 

pada peserta didik 

mengenai materi untuk 

pertemuan berikutnya 

serta memberikan 

instruksi untuk 

mengerjakan LKPD yang 

telah diberikan  

     

Guru menginstruksikan 

peserta didik menutup 

pelajaran dengan do’a. 

     

JUMLAH      

KATEGORI      

 

 

 

Tabel 3.2 

Kisi-Kisi Instrumen Pengamatan Aktivitas Siswa 

 

No Aspek Pengamatan 
Keterangan 

4 3 2 1 Catatan 

1. Berpikir kritis peserta didik 

a. Dapat mengidentifikasi dan 

meneliti keterhubungan suatu 

masalah atau pertanyaan 

     

b. Mampu menjawab pertanyaan 

tentang suatu penjelasan 

     

c. Mengaitkan permasalahan yang 

terjadi dengan materi dan 

memberikan penjelasan lebih 

lanjut 
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d. Menganalisis masalah secara 

mendalam antara fakta dan 

asumsi 

     

e. Mampu memberikan argumen 

atau pendapat dengan bahasa 

sendiri 

     

f. Menggunakan sumber yang 

kredibel dalam mengemukakan 

penjelasan 

     

g. Mencari infornasi lebih banyak       

h. Menghargai perbedaan pendapat      

i. Membuat kesimpulan terhadap 

suatu masalah 

     

j. Memberikan solusi atas 

permasalahan yang terjadi  

     

 

Keterangan : 

Nilai dan Bobot Keterangan 

Presentase 

Sangat Baik (4) 76-100% 

Baik (3) 51%-75% 

Cukup (2) 26%-50% 

Kurang (1) 0%-25% 

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖
 𝑥 100 = 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 

 

3.6.2 Lembar Pedoman Wawancara 

Pada penelitian ini, peneliti melakukan dialog untuk memperoleh informasi 

pendukung yang ditunjukan pada guru IPS dan siswa kelas VIII-A SMP Kartika 

XIX-2 Bandung. Dalam lembar pedoman wawancara ini berisi pertanyaan-

pertanyaan mengenai pendapat narasumber yang berkaitan dengan keterampilan 

berpikir kritis dan model Problem Based Learning. Wawancara dilaksanakan dalam 

dua tahap, yakni sebelum melakukan penelitian dan sesudah melakukan penelitian. 

 

Tabel 3.3 

Kisi-Kisi wawancara Guru 

No Pertanyaan 

A. Sebelum melaksanakan Penelitian 

1. Bagaimana menurut ibu karakteristik siswa di kelas VIII A? 
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2. Model pembelajaran apa saja yang ibu gunakan di kelas VIII A saat 

pembelajaran IPS? 

3. Bagaimana menurut ibu keterampilan berpikir kritis siswa dikelas VIII 

A? 

4. Apakah ibu mengetahui tentang Model Problem Based Learning? 

B. Setelah melaksanakan Penelitian 

1. Bagaimana pendapat ibu setelah melihat tugas atau soalsoal masalah 

terbuka yang telah diterapkan oleh peneliti? 

2. Menurut ibu, apakah tugas atau soal-soal tersebut membantu anak 

untuk dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritisnya? 

3. Bagaimana persiapan yang dilakukan oleh peneliti dalam menyiapkan 

tugas/soal-soal tersebut? 

4. Menurut ibu, seberapa penting keterampilan berpikir kritis bagi siswa? 

 

 

Tabel 3.4 

Kisi-Kisi Wawancara Siswa 

 

No Pertanyaan 

A. Sebelum melaksanakan Penelitian 

1. Bagaimana pendapatmu mengenai mata pelajaran IPS? 

2. Metode apa saja yang digunakan oleh guru saat pembelajaran IPS 

dikelas? 

3. Apakah kamu pernah belajar dengan pembelajaran berbasis masalah? 

4. Sumber belajar apa yang sering guru gunakan saat proses pembelajaran 

dikelas? 

B. Setelah melaksanakan Penelitian 

1. Bagaimana pendapatmu saat belajar online mata pelajaran IPS dengan 

mengerjakan tugas atau soal-soal berbasis masalah? 

2. Apakah kamu dapat menjawab/memecahkan sebuah permasalahan 

dalam tugas atau soal-soal tersebut? 

3. Apakah kamu dapat berargumen/mengungkapkan pendapat selama 

proses pembelajaran IPS melalui tugas atau soal-soal dalam 

pembelajaran daring? 

4. pa kendala yang kamu rasakan selama mengerjakan tugas atau soal-

soal IPS dengan berbasis masalah t 

 

3.6.3 Tes 

Tes berisi soal-soal tertulis yang dipersiapkan oleh peneliti saat melakukan 

pembelajaran daring, tes akan diberikan pada setiap siklus. Tes digunakan untuk 
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mengukur keterampilan berpikir kritis siswa sebagai tindak lanjut selama dilakukan 

proses pembelajaran daring. Adapun kisi-kisi soal sebagai berikut :  

Tabel 3.5  

Kisi-Kisi Intrumen Tes 

Kompetensi Dasar Materi  Soal  Bentuk soal  

3.4 menganalisis 

kronologi, perubahan 

dan kesinambungan 

ruang (geografis, 

politik, ekonomi, 

pendidikan, sosial, 

budaya) dari masa 

penjajahan sampai 

tumbuhnya semangat 

kebangsaan. 

4.4 menyajikan 

kronologi perubahan 

dan kesinambungan 

ruang (geografis, 

politik, ekonomi, 

pendidikan, sosial, 

budaya) dari masa 

penjajahan sampai 

tumbuhnya semangat 

kebangsaan 

 

Perubahan 

Masyarakat 

Indonesia 

pada Masa 

Penjajahan 

dan 

Tumbuhnya 

Semangat 

Kebangsaan 

1. Coba kamu identifikasi 

kedua gambar tersebut dan 

deskripsikan perbedaan 

latar belakang masalah 

yang dihadapi terhadap 

perlawanan yang 

dilakukan ! 

2. Jelaskan dan deskripsikan 

dengan kalimatmu sendiri 

mengenai kedua gambar 

perlawanan tersebut! 

3. Coba kamu identifikasi, 

apakah unjuk rasa atau 

demo termasuk 

perlawanan seperti yang 

dilakukan pahlawan 

Indonesia dalam mengusir 

Pemerintahan Hindia 

Belanda? 

4. Jelaskan dengan 

kalimatmu sendiri, apa 

perbedaan perlawanan 

yang dilakukan rakyat 

Indonesia ketika zaman 

Pemerintahan Hindia 

Belanda dengan 

perlawanan rakyat 

Indonesia zaman 

sekarang! 

5. Identifikasi solusi yang 

ditawarkan dengan 

bahasamu terhadap 

masing-masing 

perlawanan ! 

 

Uraian  
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3.4 menganalisis 

kronologi, perubahan 

dan kesinambungan 

ruang (geografis, 

politik, ekonomi, 

pendidikan, sosial, 

budaya) dari masa 

penjajahan sampai 

tumbuhnya semangat 

kebangsaan. 

4.4 menyajikan 

kronologi perubahan 

dan kesinambungan 

ruang (geografis, 

politik, ekonomi, 

pendidikan, sosial, 

budaya) dari masa 

penjajahan sampai 

tumbuhnya semangat 

kebangsaan 

     

 

Pergerakan 

Nasional 

Pada Masa 

Pendudukan 

Jepang     

1. Temukan permasalahan 

yang terdapat dalam 

wacana dan gambar, coba 

kamu uraikan apa 

hubungannya kemiskinan 

saat era penjajahan dengan 

kemiskinan saat ini 

terjadi? 

2. Jelaskan dan deskripsikan 

dengan kalimatmu sendiri 

mengapa rakyat Indonesia 

masih dihantui dengan 

garis kemiskinan yang 

tinggi! (jelaskan 

berdasarkan data dan fakta 

yang terjadi) 

3. Jelaskan dan deskripsikan 

dengan kalimatmu sendiri, 

apakah kemiskinan yang 

terjadi saat ini terjadi 

karena adanya dampak 

dari penjajahan zaman 

dahulu? 

4. Coba kamu identifikasi, 

apakah perbedaan dari 

kemiskinan ketika zaman 

penjajahan dan 

kemiskinan yang terjadi 

saat ini? 

5. bagaimana pengaruh 

kemiskinan di Indonesia 

terhadap kesejahteraan 

rakyat, menurut kamu 

apakah kesejahteraan 

rakyat Indonesia sudah 

sesuai dengan apa yang 

dicita-citakan pada 

pembukaan UUD 1945? 4 

6. Identifikasi solusi yang 

tepat dalam 

Uraian  



39 
 

Zikrah Ilahi, 2022 
PENERAPAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING PADA PEMBELAJARAN DARING IPS UNTUK 
MENINGKATKAN BERFIKIR KRITIS SISWA (PENELITIAN TINDAKAN KELAS PADA KELAS VIII-A SMP 
KARTIKA XIX-2 BANDUNG)  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

 

menanggulangi 

kemiskinan Indonesia, dari 

sudut pandang pemerintah 

dan sudut pandang kamu 

sebagai masyarakat! 

Masing-masing jawaban 

minimal 3 solusi  

3.4 menganalisis 

kronologi, perubahan 

dan kesinambungan 

ruang (geografis, 

politik, ekonomi, 

pendidikan, sosial, 

budaya) dari masa 

penjajahan sampai 

tumbuhnya semangat 

kebangsaan. 

4.4 menyajikan 

kronologi perubahan 

dan kesinambungan 

ruang (geografis, 

politik, ekonomi, 

pendidikan, sosial, 

budaya) dari masa 

penjajahan sampai 

tumbuhnya semangat 

kebangsaan 

 

Perubahan 

Masyarakat 

Indonesia 

Pada Masa 

Penjajahan     

1. Temukan permasalahan 

yang terdapat dalam 

wacana dan gambar, coba 

kamu uraikan apa 

hubungannya perluasan 

lahan yang dilakukan 

perusahaan  di Indonesia 

dengan Kebakaran Hutan 

yang terjadi? 

2. Jelaskan dan deskripsikan 

dengan kalimatmu sendiri 

mengapa perusahaan-

perusahaan swasta sangat 

menyukai hutan atau lahan 

di Indonesia sebagai lahan 

pertaniannya! (jelaskan 

berdasarkan data dan fakta 

yang terjadi) 

3. Jelaskan dan deskripsikan 

dengan kalimatmu sendiri, 

apakah perluasan 

penggunaan lahan yang 

terjadi pada masa Kolonial 

Belanda menjadi awal 

mula terjadinya kebakaran 

hutan di Indonesia? 

4. Coba kamu identifikasi, 

apakah perbedaan dari 

perluasaan lahan pada 

masa Kolonial Belanda 

dengan perluasan lahan 

saat ini? 

Uraian  
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5. Identifikasi solusi yang 

tepat dalam 

menanggulangi kebakaran 

di Indonesia, dari sudut 

pandang perusahaan dan 

pemerintah! Masing 

masing 3 solusi  

 

 

3.6.4 Rubrik Penilaian 

Tabel 3.6 

Rubrik Berpikir Kritis Yang Dimodifikasi Dari Finken dan Ennis (1993) 

Kriteria/Skor Deskriptor 

4 (Sangat Baik)  

 Semua konsep benar, jelas dan 

spesifik  

 Semua uraian jawaban benar, 

jelas, dan spesifik, didukung 

oleh alasan yang kuat, benar, 

argumen jelas  

 Alur berpikir baik, semua 

konsep saling berkaitan dan 

terpadu  

 Tata bahasa baik dan benar  

 Semua aspek nampak, bukti 

baik dan seimbang  

 
 

3 (Baik)  Sebagian besar konsep benar, 

jelas namun kurang spesifik  

 Sebagian besar uraian jawaban 

benar, jelas, namun kurang 

spesifik  

 Alur berpikir baik, sebagian 

besar konsep saling berkaitan 

dan terpadu  

 Tata bahasa baik dan benar, 

ada kesalahan kecil  

 Semua aspek nampak, namun 

belum seimbang  
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2 (Cukup)  

 Konsep kurang fokus atau 

berlebihan atau meragukan  

 Uraian jawaban tidak 

mendukung  

 Alur berpikir kurang baik, 

konsep tidak saling berkaitan  

 Tata bahasa baik, kalimat 

tidak lengkap  

 Sebagian kecil aspek yang 

nampak benar  

 
 

1 (Kurang)  Semua konsep tidak benar 

atau tidak mencukupi 

 Alasan tidak benar 

 Alur berpikir tidak baik 

 Tata bahasa tidak baik 

 Secara keseluruhan aspek 

tidak mencukupi 

 

1.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

3.7.1 Teknik Pengelolahan data  

a. Data Kualitatif  

Data kualitatif dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu 

teknik pengolahan data dengan cara mendeskripsikan hasil data kualitatif yang 

meliputi hasil observasi, catatan lapangan dan hasil wawancara. Fitrah (2018: hlm. 

39) mengemukakan bahwa analisis penelitian dalam penelitian tindakan kelas 

(PTK) yakni penelitian yang mencakup berbagai macam prosedur untuk dapat 

menjabarkan secara rinci permasalahan yang bersifat spesifik atau khusus, maka 

penelitian tindakan kelas lebih berdasar pada data pengamatan kualitatif  

behavioristik. 

 

3.7.2 Validitas  

Validitas adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek 

penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti (Sugiyono, 2012 hlm 363). 

Untuk itu peneliti melakukan validasi data dalam penelitian ini dengan cara sebagai 

berikut :  

1. Member Check  
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Member Check adalah memeriksa kembali keterangan-keterangan atau 

infoemasi data yang di peroleh selama observasi. Ceklis adalah suatu 

daftar atau tabel yang berisi hal-hal yang hendak diamati dengan kolom-

kolom yang akan digunakan untuk mengecek apakah sesuatu terjadi atau 

tidak terjadi.  

2. Expert Opinion  

Dalam tahap ini peneliti meminta bantuan kepada orang yang dianggap 

ahli dalam bidangnya untuk memeriksa dan memberikan masukan serta 

keputusan terhadap masalah yang diteliti. 

3. Triangulasi  

Susan StainBack (dalam Sugiyono, 2017 hlm 127) menyatakan bahwa 

“Tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa 

fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap 

apa yang telah ditemukannya”. 

 

3.7.3 Analisis  

data Menurut Sugiyono (2010, hlm 89) Analisis data merupakan suatu proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil instrument 

dengan cara mengorganisasi data kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih data mana yang penting dan 

yang akan dipelajari dan memuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri 

sendiri dan orang lain.  

Tahap ini dilakukan setelah semua data terkumpul, dan peneliti dapat 

melakukan pemilihan data mana yang diperlukan dan menghilangkan data yang 

tidak diperlukan. Menurut Sanjaya (2016) analisis data dilakukan dalam tiga tahap 

yaitu, : 

1) Reduksi Data Yakni kegiatan menyeleksi data sesuai dengan focus 

masalah. Pada tahap ini peneliti mengumpulkan semua instrument yang digunakan 

untuk mengumpulkan data kemudian dikelompokkan berdasarkan focus masalah.  

2) Mendeskripsikan Data Mendeskripsikan data sehingga data yang telah 

diorganisasi menjadi bermakna. Mendeskripsikan data bisa dilakukan dalam bentuk 

naratif, membuat grafik atau menyusunnya dalam bentuk tabel.  

3) Menyimpulkan Data Dalam Proses penelitian menganalisis dan 

menginterpretasi data merupakan langkah yang sangat penting, sebab data yang 

telah terkumpul tidak akan berarti apa-apa tanpa dianalisi dan diberi makna melalui 

interpretasi data.
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