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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis, Setting, dan Karakteristik Subjek Penelitian 

3.1.1 Jenis Penelitian  

Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action 

Research). Penelitian kolaboratif ini guna meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis dan hasil belajar siswa dalam menyelesaikan soal cerita pada mata pelajaran 

matematika dengan menggunakan model pembelajaran Poblem Based Learning 

kelas 4 SD Negeri Lodoyong 03. Kegiatan penelitian dimulai dari permasalahan 

nyata yang dialami oleh guru di dalam proses pembelajaran, kemudian 

direfleksikan solusi untuk masalah tersebut. Setelah itu masalah ditindaklanjuti 

dengan tindakan yang sudah terencana dan juga terukur. Oleh karena itu, dalam 

penelitian tindakan kelas membutuhkan kerjasama antara peneliti, guru, siswa, 

dan juga staf sekolah yang lainnya untuk menghasilkan kinerja yang baik.  

Penelitian tindakan kelas (PTK) adalah penelitian dimana peneliti berperan 

sebagai observasi, pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa di kelas. 

Dalam PTK terdapat tiga pengertian yaitu penelitian, tindakan dan kelas. 

Pengertian penelitian sendiri merupakan suatu kegiatan untuk mencermati atau 

meneliti sebuah objek untuk memperoleh data maupun informasi. Peneliti juga 

perlu menyiapkan tahap-tahap  yang mana akan di gunakan dalam pelaksanaan 

penelitian nantinya.  

Penelitian tindakan kelas (classroom action research) adalah penelitian 

tindakan yang bersifat systemic inquiry, yaitu penelitian tindakan kelas (PTK) 

dilakukan oleh pendidik (guru dan dosen) dan kepala sekolah atau pejabat 

struktural di lingkungan perguruan tinggi, karena kepala sekolah dan pejabat 

struktural mempunyai jabatan fungsional pendidik yaitu wajib membelajarkan 

peserta didik; kepala sekolah dan pejabat struktural perguruan tinggi dapat 

melakukan penelitian tindakan dan penelitian tindakan kelas; sedangkan pendidik 

(guru dan dosen) melakukan penelitian tindakan kelas (Mills dalam Saur 

Tampubolon, 2013:18). Jadi, bukan hanya guru yang melakukan penelitian 
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tindakan kelas. Berdasarkan definisi-definisi penelitian tindakan kelas di atas, 

maka dapat disimpulkan bahwa pengertian penelitian tindakan kelas adalah 

penelitian yang dilakukan dengan cara memberikan suatu tindakan dari guru 

terhadap siswa dalam suatu kelas secara bersama-sama dengan tujuan untuk 

memperbaiki dan atau meningkatkan kualitas pembelajaran. 

3.1.2 Setting Penelitian  

Penelitian Tindakan Kelas ini dilakukan di SD Negeri Lodoyong 03 yang 

terletak di Desa Lodoyong. SD Negeri Lodoyong 03 terletak di Desa Lodoyong 

Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. SD Negeri Lodoyong 

03 memiliki 6 ruangan yang digunakan sebagai tempat dalam melaksanakan 

proses pembelajaran kelas 1 hingga kelas 6, satu ruang untuk kantor guru, ruang 

perpustakaan, koperasi dan kantin. Di setiap kelas terdapat gambar-gambar dan 

alat peraga yang digunakan untuk menunjang proses pembelajaran di dalam kelas. 

3.1.3 Karakteristik Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 4 SD Negeri Lodoyong 03 Tahun 

Ajaran 2018/2019 dengan jumlah siswa sebanyak 22 siswa. Rata-rata usia siswa 

SDN Lodoyong  03 Ambarawa berkisara antara 7 - 8 tahun. Latar belakang 

pekerjaan para orangtua siswa mayoritas bekerja sebagai buruh dan petani. Latar 

belakang pendidikan orangtua siswa rata-rata lulusan SMA. Perhatian orang tua 

terhadap anak tergolong kurang baik dan kurangnya perhatian sama anak. 

Sehingga anak dalam mengikuti pemeblajaran di kelas kurang baik dan rendahnya 

kemampuan-kemampuan siswa didalam kelas. Siswa kelas 4 SDN Lodoyong 03 

Ambarawa tersebut sebagai subjek penelitian yang akan di lakukan oeleh peneliti 

dengan menerapkan Model Problem Based Learning (PBL). Dengan penerapan 

model tersebut diharapkan kemampuan belajar dan hasil belajar siswa SDN 

Lodoyong 03 Ambarawa dapat meningkat dari sebelumnya. 

3.2 Variabel dan Definisi Operasional 

3.2.1 Variabel 

Variabel penelitian pada dasarnya adalah suatu atribut atau sifat atau nilai 

dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang diterapkan 
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oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2012: 38). 

Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis, berikut variabel yang digunakan oleh 

penulis, yaitu: 

1. Variabel Bebas (independent) 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 

2012: 39). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penerapan model 

pembelajaran Problem Based Learning. 

2. Variabel Terikat (dependent) 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2012:39). Variabel terikat 

dalam penelitian ini adalah (y1) kemampuan berpikir kritis dan (y2) hasil 

belajar dalam menyelesaikan soal cerita pada mata pelajaran matematika kelas 

4 SD Negeri Lodoyong 03. 

3.2.2 Definisi Operasional 

3.2.2.1 Model Pembelajaran Problem Based Learning  

Model pembelajaran Problem Based Learning merupakan model 

pembelajaran yang menyajikan suatu permasalahan untuk dipecahkan dengan 

kemampuan berpikir yang tinggi. Permasalahan yang disajikan dalam model 

pembelajaran inipun merupakan permasalahan nyata yang dapat dialami oleh 

seseorang sehingga dengan penerapan model pembelajaran ini dapat memberikan 

pengalaman langsung kepada para siswa terutama dalam memecahkan 

permasalahan nyata yang dapat saja terjadi di kehidupan sehari-hari. Jadi, dengan 

penerapan model pembelajaran Problem Based Learning diharapkan dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir siswa yang tinggi terutama dalam 

memecahkan permasalahan riil di kehidupan sehari-hari. 

3.2.2.2 Kemampuan Berpikir Kritis 

Kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang 

untuk dapat berpikir tingkat tinggi terutama dalam memecahkan suatu 

permasalahan agar dapat berpikir secara logis atas keputusan yang diambil untuk 
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memecahkan permasalahan tersebut. Kemampuan berpikir kritis tidak dapat 

muncul begitu saja, namun perlu untuk diasah terus menerus, terutama mengasah 

sikap maupun perilaku yang menunjang seseorang untuk memiliki kemampuan 

berpikir kritis. Dengan memiliki kemampuan berpikir kritis, maka seseorang 

dapat mengetahui mana yang baik, benar dan pantas untuk dilakukan karena 

didasari oleh pemikiran yang kritis akan suatu hal. 

3.2.2.3 Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah hasil yang diperoleh siswa dari usaha yang telah 

dilakukannya dalam rangka menambah informasi, pengetahuan maupun 

pengalaman. Melalui hasil belajar yang diperoleh, siswa dapat mengukur sejauh 

mana kemampuan yang telah dimilikinya dan dapat menentukan hal-hal apa saja 

yang harus dilakukan kedepannya agar memperoleh hasil belajar yang lebih 

maksimal. Untuk memperoleh hasil belajar, maka siswa harus melalui proses 

“belajar” terlebih dahulu untuk nantinya memperoleh hasil yang diharapkan. 

3.3 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian adalah rencana yang disusun oleh peneliti untuk 

menemukan jawaban dalam pertanyaan-pertanyaan penelitiannya. Dalam 

penelitian ini, rencana yang disusun oleh peneliti memiliki tujuan yaitu 

menerapkan model pembelajaran Problem Based Learning untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar dalam menyelesaikan soal cerita pada 

mata pelajaran matematika kelas 4 SD Negeri Lodoyong 03.  

Dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK), terdapat beberapa siklus. Dalam 

perencanaan penelitian yang akan peneliti lakukan terdapat 2 siklus yaitu siklus I 

dan siklus II. Dalam siklus I, dari permasalahan yang didapatkan dilakukan 

perencanaan tindakan I, pelaksanaan tindakan I, pengamatan/ pengumpulan data I 

dan refleksi I. Kemudian, pada siklus II terdapat beberapa proses dari 

permasalahan baru hasil refleksi I, yaitu perencanaan tindakan II, pelaksanaan 

tindakan II, pengamatan/ pengumpulan data II dan refleksi II. Dalam penelitian 

ini, peneliti menggunakan model penelitian tindakan dari model Kemmis & Mc 

Taggart (Arikunto, 2010:17), yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan/ 
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pengumpulan data, refleksi. Tahapan metode penelitian tindakan kelas ini dapat 

dilihat pada gambar berikut: 

 

 

 

 

Siklus I 

 

 

 

 

 

 

Siklus II 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Bagan Penelitian Tindakan Kelas  

(Kemmis & Mc Taggart) 

 

3.3.1 Siklus I 

Rencana tindakan pada siklus I terdiri dari empat tahapan, yaitu tahap 

perencanaan I, tahap pelaksanaan tindakan I, tahap pengamatan/ pengumpulan 

data I, dan tahap refleksi I. Rencana tindakan penelitian siklus I yang dilakukan di 

SD Negeri Lodoyong 03 dapat diuraikan sebagai berikut: 
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1. Tahap Perencanaan I 

Tahap perencanaan I yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Menentukan kelas penelitian, waktu penelitian, dan guru kolaborator. 

b. Menentukan KI, KD, dan indikator pembelajaran berdasarkan materi 

pelajaran matematika yang akan diajarkan. Peneliti merumuskan tujuan 

sesuai dengan KI, KD dan indikator yang telah ditentukan. 

c. Peneliti menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk siklus 

I mata pelajaran matematika sesuai dengan KI, KD dan indikator yang 

telah ditentukan dengan menerapkan model pembelajaran Problem Based 

Learning. 

d. Mempersiapkan sumber dan alat peraga yang dipergunakan untuk 

pembelajaran. 

e. Menyusun lembar observasi model pembelajaran Problem Based Learning 

untuk mengetahui aktivitas guru dan aktivitas siswa selama tindakan 

pembelajaran berlangsung. 

f. Menyusun lembar observasi berpikir kritis dan hasil belajar siswa. 

g. Menyampaikan rencana kegiatan pelaksanaan pembelajaran kepada guru 

kolaborator SD Negeri Lodoyong 03. 

2. Tahap Pelaksanaan Tindakan I 

Pelaksanaan tindakan merupakan implementasi kegiatan pembelajaran 

yang sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Selama 

pelaksanaan tindakan berlangsung dilakukan pula observasi. Dalam kegiatan 

observasi, observer (orang yang melakukan observasi) melakukan pengamatan 

terhadap proses pelaksanaan tindakan dengan mengisi lembar observasi 

kegiatan siswa, lembar observasi kegiatan guru, dan lembar observasi 

kemampuan berpikir kritis siswa.. 

Penelitian tindakan kelas ini merupakan implementasi kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan perencanaan yang ada yaitu pelaksanaan 

pembelajaran dengan menggunakan model Problem Based Learning. 

Pelaksanaan pada siklus I dilakukan dengan alokasi waktu 9 x 35 menit, dibagi 
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dalam 3x pertemuan dengan 1x pertemuan memiliki alokasi waktu 3 x 35 

menit. Langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan model Problem 

Based Learning sebagai berikut: 

Pertemuan 1-3 

a. Kegiatan Pendahuluan (15 menit) 

1) Guru bersama dengan siswa berdoa sebelum pembelajaran dimulai. 

2) Guru mengucapkan salam kepada siswa. 

3) Guru melakukan presensi kepada siswa. 

4) Guru melakukan apersepsi dengan menanyakan beberapa hal yang 

berkaitan dengan materi yang akan disampaikan. 

5) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

b. Kegiatan Inti (75 menit) 

1) Guru menunjukkan gambar pada siswa untuk memancing rasa ingin tahu 

siswa. 

2) Guru mengajukan permasalahan tentang materi yang akan dibahas. 

3) Siswa diberikan kesempatan untuk menjawab dari permasalahan yang 

diajukan guru. 

4) Siswa dibagi kelompok, setiap kelompok terdiri dari 4-5 siswa. 

5) Setiap kelompok mendapatkan permasalahan yang diberikan oleh guru. 

6) Setiap kelompok mendiskusikan permasalahan yang didapatkan. 

7) Siswa menuliskan hasil diskusi pada lembar kerja kelompok. 

8) Setiap kelompok mempresentasikan hasil pekerjaan secara bergantian. 

9) Siswa diberi kesempatan untuk menguji hipotesis dan menjawab ulang 

permasalahan yang diajukan guru berdasarkan konsep baru yang 

didapatkan. 

10) Guru membimbing siswa dalam menemukan jawaban dari 

permasalahan. 

11) Guru memberikan soal evaluasi kepada siswa. 

12) Siswa mengerjakan soal evaluasi dari guru. 

c. Kegiatan Penutup (15 menit) 
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1) Siswa bersama-sama dengan guru membuat kesimpulan materi 

pembelajaran. 

2) Siswa yang kurang memahami materi pembelajaran diberi kesempatan 

untuk bertanya. 

3) Siswa diberi penguatan dan umpan balik oleh guru. 

4) Guru menanamkan nilai moral pada siswa berdasarkan kegiatan 

pembelajaran yang baru saja dilakukan. 

5) Siswa bersama guru melakukan refleksi pembelajaran. 

6) Siswa berdoa diakhir pembelajaran. 

3. Tahap Pengamatan I 

Dalam tahap pengamatan, peneliti memantau proses pembelajaran yang 

berlangsung setelah dilaksanakannya tindakan I. Peneliti melakukan 

pengamatan terhadap pengaruh dari tindakan I yang dilakukan terhadap proses 

pembelajaran di kelas. Peneliti juga melihat kendala dari pengaruh dalam 

penerapan tindakan dan identifikasi penyebab terkendalanya tindakan yang 

dilakukan serta permasalahan lain yang mungkin muncul. Pada kegiatan 

pengamatan, peneliti mengamati tentang : 

a. Semua hal-hal yang penting yang terjadi selama proses pembelajaran 

berlangsung setelah diberikan tindakan I. 

b. Kegiatan guru selama proses pembelajaran. 

c. Kegiatan siswa selama proses pembelajaran termasuk di dalamnya 

kemampuan berpikir kritis siswa dalam menjawab pertanyaan setelah 

diberikan tindakan I. 

d. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran setelah diberikan tindakan I. 

4. Tahap Refleksi I  

Refleksi dilakukan untuk memahami hal-hal yang memiliki kaitan erat 

dengan proses dan hasil yang diperoleh sebagai akibat dari tindakan yang telah 

dilakukan. Pada tahap refleksi I dilakukan analisis terhadap kekurangan 

maupun hambatan yang diperoleh selama siklus I sebagai masukan untuk 

siklus II. Pada tahap refleksi juga dilakukan perencanaan  tindak lanjut siklus II 

untuk memperbaiki kekurangan yang terdapat pada siklus I. 
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3.3.2 Siklus II 

Rencana tindakan pada siklus II terdiri dari empat tahapan, yaitu tahap 

perencanaan II, tahap pelaksanaan tindakan II, tahap pengamatan/ pengumpulan 

data II, dan tahap refleksi II. Rencana tindakan penelitian siklus I yang dilakukan 

di SD Negeri Lodoyong 03 dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Tahap Perencanaan II 

Tahap perencanaan II yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Menentukan kelas penelitian, waktu penelitian, dan guru kolaborator. 

b. Menentukan KI, KD, dan indikator pembelajaran berdasarkan materi 

pelajaran matematika yang akan diajarkan. Peneliti merumuskan tujuan 

sesuai dengan KI, KD dan indikator yang telah ditentukan. 

c. Peneliti menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk siklus 

II mata pelajaran matematika sesuai dengan KI, KD dan indikator yang 

telah ditentukan dengan menerapkan model pembelajaran Problem Based 

Learning. 

d. Mempersiapkan sumber dan alat peraga yang dipergunakan untuk 

pembelajaran. 

e. Menyusun lembar observasi model pembelajaran Problem Based Learning 

untuk mengetahui aktivitas guru dan aktivitas siswa selama tindakan 

pembelajaran berlangsung. 

f. Menyusun lembar observasi berpikir kritis dan hasil belajar siswa. 

g. Menyampaikan rencana kegiatan pelaksanaan pembelajaran kepada guru 

kolaborator SD Negeri Lodoyong 03. 

2. Tahap Pelaksanaan Tindakan II 

Pelaksanaan tindakan merupakan implementasi kegiatan pembelajaran 

yang sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Selama 

pelaksanaan tindakan berlangsung dilakukan pula observasi. Dalam kegiatan 

observasi, observer (orang yang melakukan observasi) melakukan pengamatan 

terhadap proses pelaksanaan tindakan dengan mengisi lembar observasi 
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kegiatan siswa, lembar observasi kegiatan guru, dan lembar observasi 

kemampuan berpikir kritis siswa.. 

Penelitian tindakan kelas ini merupakan implementasi kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan perencanaan yang ada yaitu pelaksanaan 

pembelajaran dengan menggunakan model Problem Based Learning. 

Pelaksanaan pada siklus II dilakukan dengan alokasi waktu 9 x 35 menit, 

dibagi dalam 3x pertemuan dengan 1x pertemuan memiliki alokasi waktu 3 x 

35 menit. Langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan model 

Problem Based Learning sebagai berikut: 

Pertemuan 1-3 

a. Kegiatan Pendahuluan (15 menit) 

1) Guru bersama dengan siswa berdoa sebelum pembelajaran dimulai. 

2) Guru mengucapkan salam kepada siswa. 

3) Guru melakukan presensi kepada siswa. 

4) Guru melakukan apersepsi dengan menanyakan beberapa hal yang 

berkaitan dengan materi yang akan disampaikan. 

5) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

b. Kegiatan Inti (75 menit) 

1) Guru menunjukkan gambar pada siswa untuk memancing rasa ingin tahu 

siswa. 

2) Guru mengajukan permasalahan tentang materi yang akan dibahas. 

3) Siswa diberikan kesempatan untuk menjawab dari permasalahan yang 

diajukan guru. 

4) Siswa dibagi kelompok, setiap kelompok terdiri dari 4-5 siswa. 

5) Setiap kelompok mendapatkan permasalahan yang diberikan oleh guru. 

6) Setiap kelompok mendiskusikan permasalahan yang didapatkan. 

7) Siswa menuliskan hasil diskusi pada lembar kerja kelompok. 

8) Setiap kelompok mempresentasikan hasil pekerjaan secara bergantian. 

9) Siswa diberi kesempatan untuk menguji hipotesis dan menjawab ulang 

permasalahan yang diajukan guru berdasarkan konsep baru yang 

didapatkan. 
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10) Guru membimbing siswa dalam menemukan jawaban dari 

permasalahan. 

11) Guru memberikan soal evaluasi kepada siswa. 

12) Siswa mengerjakan soal evaluasi dari guru. 

c. Kegiatan Penutup (15 menit) 

1) Siswa bersama-sama dengan guru membuat kesimpulan materi 

pembelajaran. 

2) Siswa yang kurang memahami materi pembelajaran diberi kesempatan 

untuk bertanya. 

3) Siswa diberi penguatan dan umpan balik oleh guru. 

4) Guru menanamkan nilai moral pada siswa berdasarkan kegiatan 

pembelajaran yang baru saja dilakukan. 

5) Siswa bersama guru melakukan refleksi pembelajaran. 

6) Siswa berdoa diakhir pembelajaran. 

3. Tahap Pengamatan II 

Dalam tahap pengamatan, peneliti memantau proses pembelajaran yang 

berlangsung setelah dilaksanakannya tindakan II. Peneliti melakukan 

pengamatan terhadap pengaruh dari tindakan II yang dilakukan terhadap proses 

pembelajaran di kelas. Peneliti juga melihat kendala dari pengaruh dalam 

penerapan tindakan dan identifikasi penyebab terkendalanya tindakan yang 

dilakukan serta permasalahan lain yang mungkin muncul. Pada kegiatan 

pengamatan, peneliti mengamati tentang : 

a. Semua hal-hal yang penting yang terjadi selama proses pembelajaran 

berlangsung setelah diberikan tindakan II. 

b. Kegiatan guru selama proses pembelajaran. 

c. Kegiatan siswa selama proses pembelajaran termasuk di dalamnya 

kemampuan berpikir kritis siswa dalam menjawab pertanyaan setelah 

diberikan tindakan II. 

d. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran setelah diberikan tindakan II. 
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4. Tahap Refleksi II  

Refleksi dilakukan untuk memahami hal-hal yang memiliki kaitan erat 

dengan proses dan hasil yang diperoleh sebagai akibat dari tindakan yang telah 

dilakukan. Pada tahap refleksi II dilakukan analisis terhadap kekurangan 

maupun hambatan yang diperoleh selama siklus II sebagai masukan untuk 

siklus selanjutnya. Pada tahap refleksi juga dilakukan perencanaan  apakah 

akan diadakan tindak lanjut atau tidak. Pada siklus II ini diharapkan sudah 

mampu untuk mencapai indikator-indikator pencapaian dalam tujuan 

penelitian. 

3.4 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

3.4.1 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas 

ini adalah tes, wawancara, rubrik dan observasi. Pengumpulan data dilakukan 

dengan cara sebagai berikut.  

1. Tes 

Teknik pengumpulan data menggunakan tes bertujuan untuk mengukur 

kemampuan dasar dan pencapaian atau prestasi (Arikunto, 2006: 233). Tes ini 

akan diberikan pada siswa kelas 4 SD Negeri Lodoyong 03 untuk mengetahui 

peningkatan kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar dalam menyelesaikan 

soal cerita pada siklus 1 dan siklus 2. Tes yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah soal uraian disetiap siklus. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah berupa data kuantitatif. 

2. Angket 

Angket adalah instrumen penelitian yang berisikan serangkaian 

pertanyaan atau pernyataan untuk menjaring data atau informasi yang harus 

dijawab responden secara bebas sesuai dengan pendapatnya (Arifin, 2011: 

228). Angket yang digunakan dalam penelitian ini berupa pernyataan 

berdasarkan proses pembelajaran dan indikator kemampuan berpikir kritis. 

Kuesioner dilakukan sebelum peneliti menerapkan model pembelajaran 

Problem Based Learning untuk mengetahui kondisi awal siswa dan juga 
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dilakukan di akhir siklus II untuk mengetahui kondisi akhir kemampuan 

berpikir kritis siswa. 

3. Observasi 

Observasi merupakan teknik mengumpulkan data dengan cara 

mengamati setiap kejadian yang sedang berlangsung dan mencatatnya dengan 

alat observasi tentang hal-hal yang akan diamati atau diteliti (Sanjaya, 2011: 

86). Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui kemampuan 

berpikir kritis matematika siswa pada saat pembelajaran berlangsung.  

Observasi juga dilakukan untuk mengamati segala aktivitas guru dan siswa 

pada saat berlangsungnya pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

Problem Based Learning.  

3.4.2 Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen  pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari : 

1. Tes 

Tes digunakan untuk mengukur hasil belajar dalam menyelesaikan soal 

cerita pada mata pelajaran matematika. Tes tertulis ini berupa soal uraian 

sebanyak 15 butir di setiap akhir siklus. 

Tabel 3.1. 

Kisi-kisi Soal Evaluasi Siklus I 

Kompetensi Dasar Indikator 
Jenjang 

Kognitif 

No 

Soal 

Butir 

Soal 

3.6 Menjelaskan dan 

menentukan faktor 

persekutuan, faktor 

persekutuan terbesar (FPB), 

kelipatan persekutuan, dan 

kelipatan persekutuan terkecil 

(KPK) dari dua bilangan 

berkaitan dengan kehidupan 

sehari-hari 

Memecahkan masalah 

berkaitan dengan faktor 

persekutuan dalam soal 

cerita 

C4 1, 2, 3, 

4,5 

5 

Menghubungkan masalah 

faktor persekutuan terbesar 

(FPB) dalam soal cerita 

berkaitan dengan kehidupan 

sehari-hari 

C6 , 6, 7, 

8, 9, 10 

5 

Membandingkan masalah 

berkaitan dengan FPB dan 

KPK dalam soal cerita 

C5  11, 12, 

13, 14, 

15 

5 

Jumlah 15 
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Tabel 3.2. 

Kisi-kisi Soal Evaluasi Siklus II 

Kompetensi Dasar Indikator 
Jenjang 

Kognitif 

No 

Soal 

Butir 

Soal 

3.6 Menjelaskan dan 

menentukan faktor 

persekutuan, faktor 

persekutuan terbesar (FPB), 

kelipatan persekutuan, dan 

kelipatan persekutuan terkecil 

(KPK) dari dua bilangan 

berkaitan dengan kehidupan 

sehari-hari 

Memecahkan masalah 

berkaitan dengan kelipatan 

persekutuan dalam soal 

cerita 

C4 1, 2, 3, 

4, 5 

5 

Menghubungkan masalah 

kelipatan persekutuan 

terkecil (KPK) dalam soal 

cerita berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari 

C6 6, 7, 8, 

9, 10 

5 

Membandingkan masalah 

berkaitan dengan FPB dan 

KPK dalam soal cerita 

C5 11, 12, 

13, 14, 

15 

5 

Jumlah 15 

 

Siswa menuliskan jawaban dengan menggunakan langkah-langkah dan 

proses pengerjaannya. Langkah pengerjaan soal cerita tersebut adalah dengan 

menuliskan diketahui, ditanyakan, cara, dan kalimat jadi pada lembar jawab.  

2. Lembar Angket 

Teknik pengumpulan data kemampuan berpikir kritis dilakukan dengan 

menggunakan kuesioner yang nantinya akan diisi oleh setiap siswa. Angket 

diberikan kepada siswa pada kondisi awal (pra siklus) dan kondisi akhir (di 

akhir siklus II). Kisi-kisi angket kemampuan berpikir kritis yang digunakan 

oleh peneliti adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.3. 

Kisi-kisi Angket Kemampuan Berpikir Kritis 

No Indikator Berpikir Kritis 
Item Pernyataan 

Jumlah 
Favorable Unfavorable 

1 Mampu menganalisis 1, 3, 7 5, 9 5 

2 Mampu bertanya 4, 8, 2 6, 10  5 

3 Mampu menjawab 

pertanyaan 

19, 12 11, 17, 21  5 

4 Mampu memecahkan 

masalah 

13, 25 16, 14, 23 5 

5 Mampu membuat 

kesimpulan 

18, 20, 26 22, 15 5 

6 Mampu  mengevaluasi 

atau menilai 

24, 28, 30 29, 27 5 

Total 30 

 

Pernyataan pada kuesioner terdiri dari pernyataan positif (favorable) dan 

pernyataan negatif (unfavorable). Siswa memberikan checklist pada alternatif 

jawaban yang telah disediakan. Kuesioner yang sudah diisi siswa kemudian 

dihitung dengan menggunakan skala likert 1-5. Skala ini disusun dalam bentuk 

suatu pernyataan dan diikuti oleh lima respon yang menunjukkan tingkatan. 

Dengan ketentuan bahwa pada pernyataan positif apabila menyatakan Sangat 

Selalu (SL) diberi skor 4, Sering (S) diberi skor 3, kadang (K) diberi skor 2, 

dan Tidak pernah (TP) diberi skor 1, Sedangkan untuk pernyataan negatif 

apabila Selalu (SL) diberi skor 1, Sering (S) diberi skor 2, kadang (K) diberi 

skor 3, dan Tidak Pernah (TP) diberi skor 4, (Riduwan, 2013: 13). 

3. Lembar Observasi  

Lembar Observasi digunakan untuk mengamati pelaksanaan tindakan. 

Observasi dilakukan dengan mengamati proses pembelajaran yang sedang 

berlangsung di kelas. Observasi ini untuk mengetahui penerapan model 

Problem Based Learning terhadap guru dan siswa serta untuk mengetahui 

kemampuan berpikir kritis siswa.  
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Tabel 3.4. 

Kisi-kisi Lembar Observasi Penerapan Model Pembelajaran Problem Based 

Learning terhadap Guru 

Langkah 

Pembelajaran 
Sintaks PBL Indikator 

Nomor 

Soal 

Jumlah 

Soal 

Kegiatan awal 

(pembuka) 

Orientasi siswa 

pada masalah  

Menjelaskan tujuan pembelajaran 

kepada siswa. 

7 1 

Menjelaskan logistik yang 

diperlukan oleh siswa. 

8 1 

Memotivasi siswa terlibat pada 

aktivitas pemecahan masalah. 

9 1 

Kegiatan Inti Mengorganisasi 

siswa untuk 

belajar 

Membantu siswa dalam 

mendefinisikan tugas belajar yang 

berhubungan dengan masalah 

tersebut.  

10, 12 2 

 

 

 

Membantu siswa dalam 

mengorganisasikan tugas belajar 

yang berhubungan dengan 

masalah tersebut. 

11, 13 2 

Membimbing 

pengalaman 

individual atau 

kelompok 

Mendorong siswa untuk 

mengumpulkan informasi yang 

sesuai. 

14, 15, 

16 

3 

Membimbing siswa 

melaksanakan eksperimen untuk 

mendapatkan penjelasan dan 

pemecahan masalah. 

17, 18 2 

Mengembangkan 

dan menyajikan 

hasil karya  

Membantu siswa dalam 

merencanakan karya yang sesuai 

seperti laporan.  

19 1 

Membantu siswa dalam 

menyiapkan karya yang sesuai 

seperti laporan. 

20, 22 2 

Membantu siswa untuk berbagai 

tugas dengan temannya. 

21, 23 2 

Kegiatan 

Akhir 

(penutup) 

Menganalisis dan 

mengevaluasi 

proses pemecahan 

masalah 

Membantu siswa untuk 

melakukan refleksi terhadap 

penyelidikan mereka dan proses 

yang mereka gunakan. 

24, 26 2 

Membantu siswa untuk 

melakukan evaluasi terhadap 

penyelidikan mereka dan proses 

yang mereka gunakan. 

25, 27 2 

Jumlah 21 



  

57 
 

Tabel 3.5. 

Kisi-kisi Lembar Observasi Penerapan Model Pembelajaran Problem Based 

Learning terhadap Siswa 

Langkah 

Pembelajaran 
Sintaks PBL Indikator 

Nomor 

Soal 

Jumlah 

Soal 

Kegiatan awal 

(pembuka) 

Orientasi siswa 

pada masalah  

Menyimak tujuan pembelajaran 

yang disampaikan oleh guru. 

7 1 

Menyimak penjelasan dari guru 

mengenai logistik yang 

diperlukan oleh siswa. 

8 1 

Mendengarkan dan menghayati 

motivasi dari guru untuk terlibat 

pada aktivitas pemecahan 

masalah. 

9 1 

Kegiatan Inti Mengorganisasi 

siswa untuk 

belajar 

Mendefinisikan tugas belajar yang 

berhubungan dengan masalah 

yang disajikan.  

10, 12 2 

 

 

 

Mengorganisasikan tugas belajar 

yang berhubungan dengan 

masalah yang disajikan. 

11, 13 2 

Membimbing 

pengalaman 

individual atau 

kelompok 

Mengumpulkan informasi yang 

sesuai dengan permasalahan. 

14, 15, 

16 

3 

Melaksanakan eksperimen untuk 

mendapatkan penjelasan dan 

pemecahan masalah. 

17, 18 2 

Mengembangkan 

dan menyajikan 

hasil karya  

Merencanakan karya yang sesuai 

seperti laporan.  

19 1 

Menyiapkan karya yang sesuai 

seperti laporan. 

20, 22 2 

Berbagai tugas dengan teman. 21, 23 2 

Kegiatan 

Akhir 

(penutup) 

Menganalisis dan 

mengevaluasi 

proses pemecahan 

masalah 

Melakukan refleksi terhadap 

penyelidikan dan proses yang 

telah dilakukan. 

24, 26 2 

Melakukan evaluasi terhadap 

penyelidikan dan proses yang 

telah dilakukan. 

25, 27 2 

Jumlah 21 

Indikator yang dirumuskan pada kisi-kisi observasi aktivitas guru dan 

siswa diatas sesuai dengan standar proses dan langkah-langkah model 

pembelajaran Problem Based Learning. Dalam observasi ini setiap butir 

pertanyaan memiliki 2 pilihan jawaban, yaitu ya dan tidak.  
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3.5 Uji Instrumen Pengumpulan Data  

3.5.1 Uji Validitas 

Validitas adalah ketepatan mengukur yang dimiliki oleh sebutir item untuk 

mengukur apa yang seharusnya (Sujono A, 2001: 25). Sedangkan menurut 

Suharsimi Arikunto (2010: 211) validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen. 

Sehubungan dengan pengertian validitas tersebut, validitas tentukan dengan 

rumus berikut ini.  

 

 

 

Rumus untuk mencari r tabel  

 

 

Dimana n = jumlah siswa keseluruhan. 

3.1.1 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena 

instrumen tersebut sudah baik (Arikunto, 2010: 221). Pengukuran tingkat 

reliabilitas instrumen soal dalam penelitian ini menggunakan Cronbach’s Alpha. 

Besarnya koefisien Alpha merupakan tolak ukur dari tingkat reliabilitasnya. 

Tahapan uji reliabilitas ini menggunakan Program SPSS (Statistical Product and 

service Solution). 

Seperti yang terdapat dalam buku Asesmen Pembelajaran SD yang ditulis 

oleh Wardani Naniek Sulistya dan Slameto (2012: 346) kriteria indeks 

reliabilitas tersaji melalui tabel 3.3 berikut ini: 

 

 

 

 

 

r hitung > r tabel  valid 

r hitung < r tabel  tidak valid  

 

Df = n – 2  
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Tabel 3.7. Kriteria Indeks Reliabilitas 

No.  Indeks  Kriteria  

1.   0,81 – 1,00 Sangat Reliabel 

2.  < 0,80 – 0,06 Reliabel 

3.  < 0,60 – 0,30 Cukup Reliabel 

4.  < 0,30 – 0,20 Agak Reliabel 

5.  < 0,20 Kurang Reliabel 

 

3.6 Indikator Kinerja 

3.6.1 Indikator Proses 

Keberhasilan proses dapat dilihat dari perubahan dalam proses pembelajaran 

matematika yaitu menyelesaikan soal cerita dengan model pembelajaran Problem 

Based Learning, yaitu melakukan semua langkah-langkah pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning dengan urut dan 

sistematis serta terjadi peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa melalui 

proses pembelajaran yang dilakukan.  

3.6.2 Indikator Hasil 

Sesuai dengan judul penelitian yang dipilih, penelitian ini mempunyai dua 

variabel yaitu kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar. Indikator hasil 

kemampuan berpikir kritis diukur dengan menggunakan kuesioner dan 

pengamatan yang telah diolah sehingga dapat diketahui adanya peningkatan dari 

kondisi awal (pra siklus) ke kondisi akhir (akhir siklus II). Sedangkan hasil belajar 

siswa diukur menggunakan soal evaluasi siklus I dan II. Hasil dari setiap siklus 

digunakan untuk mengetahui adanya peningkatan hasil belajar siswa. Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) untuk mata pelajaran matematika kelas 4 SD Negeri 

Lodoyong 03 adalah 70. 
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3.7 Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam Penilitian Tindakan 

Kelas (PTK) ini adalah teknik deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Data yang 

diperoleh dari hasil tes yang berbentuk uraian yaitu data kuantitatif. Sedangkan 

data kualitatif diperoleh dari hasil wawancara, lembar kuesioner dan lembar 

observasi. Kemudian data kuantitatif dan kualitatif tersebut dianalisa 

menggunakan deskriptif komparatif dengan membandingkan kondisi pada siklus I 

dan II. Dari hasil perbandingan tersebut dapat diketahui peningkatan kualitas 

pembelajaran yaitu proses pembelajaran dan hasil pembelajaran mengggunakan 

model pembelajaran Problem Based Learning. Dibawah ini merupakan teknik 

analisis data dari instrumen yang digunakan oleh peneliti yang membutuhkan 

penghitungan: 

1. Tes Hasil Belajar 

Kriteria ketuntasan hasil belajar : 

       Nilai yang diperoleh  ≥ 70 (KKM) 

Hasil nilai setiap siswa dimasukkan ke dalam tabel dengan kriteria 

penilaian sebagai berikut : 

a. Menentukan penskoran 

Tes evaluasi berupa soal uraian penskorannya dilakukan dengan 

memberikan nilai di setiap nomornya. Skor setiap nomor dihitung 

berdasarkan kriteria penskoran yang telah ditentukan. 
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Tabel 3.8. Penskoran Soal Tes Setiap Nomor 

Kriteria Skor 
Total Skor Setiap 

Nomor 

Kalimat diketahui 3 12 

Kalimat ditanya 1 

Cara dan hasil yang diperoleh 6 

Kalimat jadi 2 

 

b. Menghitung nilai akhir setiap siswa dengan menggunakan rumus: 

                   

             
       

c. Menghitung nilai rata-rata kelas dengan menggunakan rumus: 

                          

                    
 

d. Perhitungan persentase ketuntasan siswa dengan menggunakan rumus: 

                             

                    
        

e. Membandingkan persentase evaluasi pada kondisi awal dengan akhir siklus 

I dan akhir siklus II. 

f. Menghitung kenaikan hasil belajar siswa antar siklus, apakah terjadi 

peningkatan secara signifikan atau tidak dilihat dari persentase ketuntasan 

maupun rata-rata kelas. 

2. Angket Kemampuan Berpikir Kritis 

Angket berpikir kritis meliputi 6 indikator sebagai fokus penelitian, yaitu: 

(1) Mampu menganalisis argumen, (2) Mampu bertanya, (3) Mampu menjawab 

pertanyaan, (4) Mampu memecahkan masalah, (5) Mampu membuat kesimpulan, 

dan (6) Mampu mengevaluasi atau menilai hasil. Dari 6 indikator kemampuan 

berpikir kritis tersebut kemudian dibuat kuesioner berjumlah 21 butir pernyataan 

yang terdiri dari pernyataan favorable atau pernyataan positif dan unfavorable 

atau pernyataan negatif.  
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Penelitian ini menggunakan instrumen angket untuk mengumpulkan data 

kemampuan berpikir kritis. Peneliti akan menentukan kriteria kemampuan 

berpikir kritis dengan menggunakan PAP tipe 1 sebagai dasar acuan (Masidjo, 

1995: 153), dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 3.9. PAP Tipe 1 

Tingkat Penguasaan 

Kompetensi 
Rentang Skor Keterangan 

90% - 100%  Sangat Kritis 

80% - 89%  Kritis 

65% - 79%  Cukup Kritis 

55% - 64%  Tidak Kritis 

Di bawah 55%  Sangat Tidak Kritis 

 

Berdasarkan tabel diatas, siswa yang dianggap mampu berpikir kritis adalah 

siswa yang mampu memenuhi kriteria minimal Cukup Kritis. Peneliti menghitung 

data angket dengan mencari rata-rata setiap indikator, persentase setiap indikator, 

rata-rata secara keseluruhan, dan persentase secara keseluruhan. Analisis data 

kemampuan berpikir kritis tersebut dapat dihitung dengan menggunakan langkah-

langkah berikut: 

a. Rentangan skor kriteria berpikir kritis 

Rentang skor = Persentase x Skor maksimal 

b. Menghitung skor rata-rata 

                
                 

            
  

c. Menghitung nilai rata-rata kemampuan berpikir kritis 

       
              

             
        

d. Jumlah siswa yang minimal cukup kritis (CK) 

Jumlah siswa yang minimal cukup kritis (CK): 

Jumlah siswa – siswa yang tidak termasuk kriteria CK  

e. Menghitung persentase jumlah siswa minimal cukup kritis (CK) 
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1) Indikator 1 

Indikator 1 terdiri dari 4 pernyataan, sehingga didapatkan skor maksimal 

sebesar 20. Skor maksimal tersebut didapatkan dari 4 x 4 = 16 {jumlah 

pernyataan dikali 5 (jumlah respon)}. 

Tabel 3.10. Kriteria Indikator 1 

Tingkat Penguasaan 

Kompetensi 
Rentang Skor Keterangan 

90% - 100% 14,4  – 16 Sangat kritis 

80% - 89% 12,8 – 14,2 Kritis 

65% - 79% 10,4 – 12,6 Cukup kritis 

55% - 64% 8,8 – 10,2 Tidak kritis 

< 55% <55 Sangat tidak kritis 

 

2) Indikator 2 

Indikator 2 terdiri dari 2 pernyataan, sehingga didapatkan skor maksimal 

sebesar 10. Skor maksimal tersebut didapatkan dari 2 x 4 = 8 {jumlah 

pernyataan dikali 5 (jumlah respon)}. 

Tabel 3.11. Kriteria Indikator 2 

Tingkat Penguasaan 

Kompetensi 
Rentang Skor Keterangan 

90% - 100% 7,2 – 8 Sangat kritis 

80% - 89% 6,4 – 7,1 Kritis 

65% - 79% 5,2 – 6,3 Cukup kritis 

55% - 64% 4,4 – 5,1 Tidak kritis 

< 55% <55 Sangat tidak kritis 

 

3) Indikator 3 

Indikator 3 terdiri dari 4 pernyataan, sehingga didapatkan skor maksimal 

sebesar 20. Skor maksimal tersebut didapatkan dari 4 x 4 = 16 {jumlah 

pernyataan dikali 5 (jumlah respon)}. 
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Tabel 3.12. Kriteria Indikator 3 

Tingkat Penguasaan 

Kompetensi 
Rentang Skor Keterangan 

90% - 100% 14,4  – 16 Sangat kritis 

80% - 89% 12,8 – 14,2 Kritis 

65% - 79% 10,4 – 12,6 Cukup kritis 

55% - 64% 8,8 – 10,2 Tidak kritis 

< 55% <55 Sangat tidak kritis 

 

4) Indikator 4 

Indikator 4 terdiri dari 5 pernyataan, sehingga didapatkan skor maksimal 

sebesar 25. Skor maksimal tersebut didapatkan dari 5 x 4 = 20 {jumlah 

pernyataan dikali 5 (jumlah respon)}. 

Tabel 3.13. Kriteria Indikator 4 

Tingkat Penguasaan 

Kompetensi 
Rentang Skor Keterangan 

90% - 100% 18 – 20 Sangat kritis 

80% - 89% 16 – 17,8 Kritis 

65% - 79% 13 – 15,8 Cukup kritis 

55% - 64% 11 – 12,8 Tidak kritis 

< 55% <55 Sangat tidak kritis 

 

5) Indikator 5 

Indikator 5 terdiri dari 3 pernyataan, sehingga didapatkan skor maksimal 

sebesar 15. Skor maksimal tersebut didapatkan dari 3 x 4 = 12 {jumlah 

pernyataan dikali 5 (jumlah respon)}. 

Tabel 3.14. Kriteria Indikator 5 

Tingkat Penguasaan 

Kompetensi 
Rentang Skor Keterangan 

90% - 100% 10,8 – 12 Sangat kritis 

80% - 89% 9,6 – 10,7 Kritis 

65% - 79% 7,8 – 9,5 Cukup kritis 

55% - 64% 6,6 – 7,7 Tidak kritis 

< 55% <55 Sangat tidak kritis 
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6) Indikator 6 

Indikator 6 terdiri dari 3 pernyataan, sehingga didapatkan skor maksimal 

sebesar 15. Skor maksimal tersebut didapatkan dari 3 x 5 = 15 {jumlah 

pernyataan dikali 5 (jumlah respon)}. 

Tabel 3.15. Kriteria Indikator 6 

Tingkat Penguasaan 

Kompetensi 
Rentang Skor Keterangan 

90% - 100% 10,8 – 12 Sangat kritis 

80% - 89% 9,6 – 10,7 Kritis 

65% - 79% 7,8 – 9,5 Cukup kritis 

55% - 64% 6,6 – 7,7 Tidak kritis 

< 55% <55 Sangat tidak kritis 

7) Nilai indikator 

Indikator 1 sampai dengan indikator 6 kemudian dibuat skor secara 

keseluruhan. Skor keseluruhan kemampuan berpikir kritis dapat dilihat pada 

tabel 3.16 sebagai berikut: 

Tabel 3.16. Kriteria Nilai Indikator 

Tingkat Penguasaan 

Kompetensi 
Rentang Skor Keterangan 

90% - 100% 75,6 – 84  Sangat kritis 

80% - 89% 67,2 – 75  Kritis 

65% - 79% 54,6 – 66,4  Cukup kritis 

55% - 64% 46,2 – 53,8  Tidak kritis 

< 55% < 58 Sangat tidak kritis 

 

            
                            

                    
         

 

3. Lembar Observasi 

Analisis kemampuan berpikir kritis dalam penelitian ini menggunakan 

lembar observasi, yang terdiri dari 6 indikator sebagai fokus penelitian, yaitu: (1) 

Mampu menganalisis, (2) Mampu bertanya, (3) Mampu menjawab pertanyaan, (4) 

Mampu memecahkan masalah, (5) Mampu membuat kesimpulan, (6) Mampu 

mengevaluasi dan menilai. Dari 6 indikator kemampuan berpikir kritis tersebut 
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kemudian dibuat lembar observasi. Observasi dilakukan selama proses 

pembelajaran siklus I dan siklus II. 

Penelitian ini menggunakan instrumen observasi untuk mengumpulkan data 

kemampuan berpikir kritis matematika. Peneliti akan menentukan kriteria 

kemampuan berpikir kritis dengan menggunakan PAP tipe 1 sebagai dasar acuan 

(Masidjo, 1995: 153), dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 3.17. PAP Tipe 1 

Tingkat Penguasaan 

Kompetensi 
Rentang Skor Keterangan 

90% - 100%  Sangat Kritis 

80% - 89%  Kritis 

65% - 79%  Cukup Kritis 

55% - 64%  Tidak Kritis 

Di bawah 55%  Sangat Tidak Kritis 

 

Berikut ini merupakan langkah-langkah dalam analisis data observasi: 

1. Rata-rata Setiap Indikator 

a) Mendata hasil pengamatan kemampuan berpikir kritis siswa ke dalam tabel. 

b) Mencari jumlah skor setiap indikator. 

c) Jumlah setiap indikator yang telah diperoleh, kemudian dimasukkan ke 

dalam kriteria sebagai berikut: 

Tabel 3.18. Kriteria Rata-rata Observasi Setiap Indikator 

Tingkat Penguasaan 

Kompetensi 
Rentang Skor Keterangan 

90% - 100% 129 – 144 Sangat Kritis 

80% - 89% 115 – 128 Kritis 

65% - 79% 93 – 114 Cukup Kritis 

55% - 64% 79 – 92 Tidak Kritis 

Di bawah 55% 78 Sangat Tidak Kritis 

 

 


