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LAMPIRAN 

Lampiran 1 

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN GURU KELAS UNTUK 

OBSERVASI AWAL 

Nama sekolah   : MI Poemusgri 

Tahun Ajaran  : 2019-2020 

Kelas    : IV  

Narasumber  : Desy Eka Wahyuni, S. Pd 

 

Hasil Wawancara  

1. Berapa jumlah peserta didik kelas  IV MI Poemusgri? 

30 peserta didik, 15 peserta didik laki-laki dan 15 peserta didik perempuan 

2. Bagaimana karakteristik peserta didik dalam pembelajaran di kelas IV 

ini? 

karakteristik peserta didik dikelas kebanyakan pasif dan malu jika ingin 

mengemukakan pendapatnya mereka lebih suka hal yg berhubungan dengan 

praktikum karena mereka dapat mengeskplore lebih banyak tentang 

pembelajaran yg belum mereka ketahui. 

3. Mengeskplore yang bagaimana pada saat pembelajaran praktikum? 

Mengeksplore dalam arti menggali materi lebih dalam, memunculkan 

pengetahuan baru yang belum mereka ketahui sebelumnya. 

4. Bagaimana kemampuan akademik dan non akademik peserta didik? 

Di kelas IV ini peserta didik tidak semua nya unggul, dan siswa yg unggul 

pun belum tentu aktif dalam pembelajaran.Sedangkan prestasi non akademik 

siswa justru sering diraih oleh siswa yg memiliki kemampuan yg kurang 

dalam bidang akademik sehingga dia cenderung malas dalam pembelajaran. 

5. Bagaimana motivasi belajar peserta didik saat pembelajaran? 
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Peserta didik di kelas IV ini cenderung lebih antusias dan termotivasi saat ada 

praktikum dalam pembelajaran dan vidio pembelajaran. 

6. Bagaimana kondisi peserta didik saat pembelajaran IPA? 

Kondisi saat pembelajaran cukup baik tergantung kondisi peserta didik pada 

saat itu 

7. Apakah peserta didik sangat antusias pada saat pembelajaran IPA? 

Sangat berantusias, setiap pembelajaran atau materi baru mereka pasti 

menanyakan tentang kegiatan praktikum. Saat materi baru pun mereka benar-

benar banyak ingin tahu dengan materi yang akan diajarkan oleh guru, 

berbeda dengan pembelajaran pelajaran yang lain.  

8. Bagaimana kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam 

pembelajaran IPA  pada kelas IV ini?  

Kemampuan berpikir kritis di kelas IV ini cukup rendah dari hasil yang 

pernah dilakukan hanya 30% peserta didik yang memiliki kemampuan 

berpikir kritis 

9. Pernahkah melakukan tes kemampuan berpikir kritis? 

Pernah pada saat menggunakan model pembelajaran project based learning 

10. Pada materi apa saat menggunakan model project based learning? 

pada materi energi alternatif, saat itu melakukan praktikum kentang sebagai 

energi alternatif  

11. Tes yang seperti apa yang pernah dilakukan, tes secara individu atau 

kelompok? 

soal tes individu sudah masuk dalam ulangan harian tematik,karena 

keterbatasan waktu dan mengejar materi tematik yang lain.Pernah juga 

melakukan tes secara kelompok dengan mengerjakan lembar kegiatan siswa 

atau praktikum 

12. Lks yang digunakan seperti apa? 

LKS yang digunakan pertama melakukan suatu percobaan atau praktikum 

lalu siswa menyimpulkan dari apa yang di lakukan dan menjawab pertanyaan  
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13. Pada materi apa saja yang menggunakan praktikum saat pembelajaran 

IPA? 

Perubahan energy, Energi alternative, listrik statis dan magnet. 

14. Adakah peristiwa yang menarik saat pelaksanaan praktikum IPA? 

Peristiwa yang menarik saat mereka mengetahui fenomena-fenomena baru 

yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, ternyata pembelajaran IPA 

itu sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka yang terkadang mereka 

tidak sadar. Terkadang mereka kagum dengan fenomena-fenomena baru 

dalam praktikum yang mereka temui. 

15. Hasil yang didapat seperti apa dari pelaksanaan praktikum IPA? 

Kondisi siswa dapat teramati, anak yang pasif dengan dorongan dan semangat 

dari teman sekelompoknya bisa ikut aktif, karena mereka berlomba ingin 

menjadi kelompok terbaik dalam setiap praktikum. 

16. Peserta didik yang akademiknya menonjol pada saat pembelajaran, 

apakah mereka juga aktif dalam diskusi praktikum? 

Tidak semua siswa yang nilai akademiknya menonjol aktif dalam diskusi 

maupun dalam praktikum. Terkadang mereka masih individualis dan ingin 

menyelesaikan praktikum secara mandiri, disini guru berhak mengarahkan 

agar mengerjakannya secara berkelompok. 

17. Apa biasanya yang membuat peserta didik tidak aktif dalam diskusi 

praktikum? 

Tergantung dengan suasana hati (mood) dan konsentrasi belajar siswa. 

Kadang juga terganggu konsentrasinya dari teman sebangkunya. 

18. Sebaliknya, apakah peserta didik yang tidak menonjol akademiknya 

tetapi mereka semangat saat praktikum? 

Justru menurut saya, siswa yang memiliki nilai akademik yang kurang 

menonjol lebih aktif dan percaya diri, lebih bersemangat dan sebagai 

penyemangat teman-teman sekelompoknya. 

19. Apakah pernah melakukan tes individu dengan menggunakan indikator 

berpikir tingkat tinggi atau HOTS? 
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Pernah, pada materi energi alternatif dan juga materi gaya. Memang hasilnya 

berbeda, tergantung dengan kosentrasi dan pemahaman siswa dalam 

menjawab soal. 

20. Bagaimana keaktifan peserta didik dalam bertanya, menjawab dan 

berpendapat dalam pembelajaran? 

Keantusiasan peserta didik dalam bertanya, menjawab, dan berpendapat 

dirasa kurang karena didalam pembelajaran peserta didik cenderung pasif. 

21. Adakah peserta didik yang aktif dalam menyampaikan pertanyaan dan 

pendapatnya? 

Hanya sebagian peserta didik yang memiliki keaktifan dalam pembelajaran serta 

berani mengungkapkan pendapatnya. Sebagian peserta didik itulah yang 

mendominasi pembelajaran dalam kelas. Sedangkan peserta didik yang masih 

kurang berpikir kritisnya masih membutuhkan arahan dari guru dalam pembelajaran. 

22. Bagaiamana kualitas pertanyaan yang ditanyakan peserta didik? 

Pertanyaan yang ditanyakan ya biasanya menggunakan bahasa yang sederhana  

23. Apakah pertanyaan itu dari ide atau pemikirannya sendiri atau pertanyaan 

yang ditanyakan itu dari soal-soal yang ibu berikan? 

Ada satu dua anak yang menyampaikan pertanyaan dari pemikiranny sendiri yang 

mereka benar tidak tahu, tetapi ada juga yang sering bertanya dari soal-soal yang 

saya berikan 

24. Bagaimana langkah ibu pada peserta didik yang kurang aktif dalam 

menyampaikan pertanyaan dan pendapatnya? 

Disini Saya berhak mengarahkan agar mengerjakannya secara berkelompok. 

Jadi guru harus berkeliling sembari memperhatikan ke aktifan setiap siswa 

dalam berkelompok. 

25. Apakah peserta didik menjawab pertanyaan dengan berpikir sendiri 

sebelum diberitahu oleh guru? 

Iya, tetapi peserta didik masih menggunakan bahasa yang sederhana dan 

terkadang kurang bisa dipahami oleh guru 

26. Bagaimana keaktifan peserta didik ketika diskusi dalam kelompok? 

Sebagian anak yang menonjol dalam bidang akademik, cenderung individual 

dalam mengerjakan tugas kelompok, sedangkan teman kelompok yang lain 
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terkadang bermain sendiri menunggu ditegur baru mereka sadar mengerjakan 

tugas secara berkelompok 

27. Bagaimana respon peserta didik setelah mendapat materi yang 

dijelaskan? 

Mereka cenderung diam antara sudah paham atau belum (malu untuk 

bertanya) 

28. Bagaiman langkah ibu saat respon peserta didik cenderung diam setelah 

materi dijelaskan? 

Biasanya saya pancing dengan memberikan pertanyaan timbal balik dengan 

mengetes seberapa paham siswa, jika siswa hanya diam atau jawaban masih 

kurang benar, maka Saya bisa menjelaskan kembali dengan 

mengkonsentrasikan siswa hingga paham. Meskipun terkadang agak lama 

dalam kendala waktu sehingga siswa yang benar-benar susah dalam 

pemahaman sepulang sekolah dibimbing lagi dengan pelajaran tambahan. 

29. Bagaimana sikap peserta didik ketika diberikan suatu permasalahan dan 

harus diselesaikan? 

Peserta didik cenderung bingung, terkadang guru yang harus menerangkan 

terlebih dahulu. 

30. Apakah peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan sendiri 

khususnya dalam pembelajaran IPA? 

Dikelas IV sendiri dalam pembelajaran IPA cara berpikir peserta didik masih 

mengalami kesulitan untuk memcahkan masalah yang diberikan oleh guru. 

31. Seperti apa contoh memecahkan masalah yang diberikan oleh guru? 

Penyelesaian masalah misalnya peserta didik diberikan Lembar Kegiatan 

Siswa pada materi gaya magnet yang didalamnya terdapat praktikum 

menggolongkan benda magnet berdasarkan sifatnya dan menjawab 

pertanyaan yang ada. Peserta didik tidak bisa langsung menyelesaikan 

masalah itu sendiri mereka harus dijelaskan terlebih dahulu sampai mereka 

paham. 
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32. Adakah peserta didik yang mampu menyelesaikan masalah dalam 

pembelajaran secara mandiri?  

Ada beberapa peserta didik, tetapi peserta didik tersebut cenderung 

pasif/diam sehingga guru tidak bisa membedakan dengan peserta didik yang 

belum bisa. 

33. Siswa yang bagaimana yang dapat menyelesaikan masalah dalam 

pembelajaran secara mandiri? 

Siswa yang memiliki kemampuan menyelesaikan masalah dalam 

pembelajaran cenderung pasif dan menutup diri, sehingga saya harus lebih 

aktif dalam memahami potensi siswa yang beragam. 

34. Apakah peserta didik menyelesaikan permasalahan secara sistematis? 

iya sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ada di LKS praktikum 

35. Apakah peserta didik mampu menyampaikan proses dalam 

memecahkan masalah? 

Bisa, masih terkendala oleh bahasa 

36. Bagaimana partisipasi peserta didik dalam diskusi kelompok? 

Ada yang melamun, ada yang mengerjakan sendiri, dan ada juga yang 

bermain-main saat praktikum 

37. Apakah peserta didik mendiskusikan pendapatnya dalam pembelajaran 

berkelompok? 

Iya, karena saat berkelompok banyak sekali ide-ide mereka yang tertuang saat 

mengerjakan praktikum  

38. Apakah peserta didik meneliti kembali jawaban atau hasil pekerjaan 

sebelum dikumpulkan ? 

Tidak, hanya beberapa siswa saja, yang seringkali terjadi siswa lebih 

mendahulukan urutan pengumpulan tugas dari pada meneliti kembali 

jawabannya 
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Lampiran 2 

LEMBAR VALIDASI  

WAWANCARA  

 

Nama  Validator : ................................................................. 

Instansi  : ................................................................. 

Jabatan  : ................................................................. 

 

A. Petunjuk pengisian 

Berilah penilaian pada kolom  validasi yang sesuai dengan aspek dan skor yang 

telah ditetapkan.Kriteria skor sebagai berikut 4 (sangat sesuai), 3 (sesuai), 2 

(kurang sesuai), 1 ( tidak sesuai ). 

II. Kolom validasi 

No Komponen Penilaian Skor 

1 Kesesuaian pertanyaan dengan indikator kemampuan 

berpikir kritis yang akan diteliti 

 

2 Butir pertanyaan menggambarkan tujuan penelitian 

yang akan dicapai 

 

3 Pertanyaan yang mudah dipahami, tidak membuat 

ambigu atau makna ganda 

 

4 Bahasa yang digunakan sesuai kaidah bahasa 

Indonesia 

 

Catatan:  
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III. Kesimpulan  

 Instrument ini dinyatakan : 

1. Layak digunakan tanpa ada revisi 

2. Layak digunakan dengan revisi 

3. Tidak layak digunakan  

*lingkari salah satu 

   

Gresik, ...................................2020 

       Validator 

 

 

 

       ____________________ 
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Lampiran 3 

Pedoman Wawancara Guru  

Pada Pelaksanaan Penelitian 

No INDIKATOR PERTANYAAN 

1 

 

Merumuskan 

pokok-pokok 

permasalahan 

dengan bertanya 

dan menjawab 

pertanyaan dari 

guru 

 

1. Adakah peserta didik yang bertanya ketika 

tidak paham sampai dia paham? 

2. Bagaimana contoh pertanyaan yang diajukan 

peserta didik? 

3. Apakah pertanyaan yang diajukan itu 

terhubung dengan materi yang sedang dibahas 

atau keluar dari materi yang dibahas? 

4. Bagimana respon peserta didik ketika 

diberikan pertanyaan seacara langsung 

khususnya pada pembelajaran IPA? 

5. Apakah peserta didik menyampaikan 

pengetahuan barunya yang didapat setelah 

pembelajaran? 

6. Adakah peserta didik yang berani 

menyampaikan pendapat secara langsung? 

7. Berapa banyak peserta didik yang berani 

menyampaikan pendapatnya? 

8. Bagaimana interaksi peserta didik dengan 

orang lain saat diskusi dalam kelas? 

9. Bagaimana respon peserta didik yang tidak 

aktif dalam menyampaikan pendapat ketika 

ada temannya yang menyampaikan pendapat? 

2 Memecahkan suatu 

permasalahan 

10. Bagaimana proses pembelajaran IPA yang 

biasa dilakukan untuk mengembangkan 

kemampuan berpikir kritis peserta didik? 

11. Apa saja biasanya yang dipersiapakan sebelum 

pembelajaran IPA dilaksanakan? 

12. Pembelajaran yang bagaimana agar peserta 

didik dapat mengembangkan berpikir kritisnya 

khususnya dalam pelajaran IPA? 

13. Apakah dalam perangkat pembelajaran IPA 

yang dibuat juga dirancang untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis? 

14. Menurut Ibu faktor apa saja yang dapat 

mempengaruhi kemampuan berpikir kritis 

peserta didik khususnya pada pembelajaran 

IPA? 

3 Membuat 15. Menurut Ibu apa pentingnya 
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kesimpulan dari 

hasil belajar 

mengembangakan berpikir kritis peserta didik 

pada pembelajaran IPA? 

16. Apakah Ibu memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk menyimpulkan sendiri 

materi yang sudah dijelaskan guru? 

17. Menurut Ibu apa saja faktor yang dapat 

meningkatkan berpikir kritis peserta didik  

18. Apa saja yang membuat peserta didik malas 

untuk mengembangkan berpikir kritisnya? 

19. Apa hambatan Ibu dalam mengembangkan 

berpikir kritis pada proses pembelajaran? 
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Lampiran 4 

PEDOMAN WAWANCARA PESERTA DIDIK 

No INDIKATOR PERTANYAAN 

1 

 

Merumuskan pokok-

pokok permasalahan 

dengan bertanya dan 

menjawab pertanyaan dari 

guru 

1. Bagaimana jika kamu tidak atau belum 

paham dengan materi yang dijelaskan 

guru? 

2. Bagaimana pertanyaan yang kamu 

tanyakan pada guru jika kamu belum 

paham? 

3. Apakah guru memberi kesempatan 

kamu untuk bertanya atau menjawab? 

4. Apa yang kamu lakukan jika kamu 

tidak bisa menjawab pertanyaan ? 

5. Bagaimana sikap kamu saat diskusi 

kelompok 

6. Bagaimana cara kamu menyampaikan 

pendapat saat diskusi kelompok? 

7. Saat diskusi kelompok, jika ada 

perbedaan pendapat bagaimana sikap 

yang dilakukan? 

8. Apa pendapatmu tentang belajar IPA? 

9. Apa yang kamu suka saat pembelajaran 

IPA? 

10. Apakah kamu pernah malas atau tidak 

bersemangat saat pelajaran IPA, 

alasannya apa? 

2 Memecahkan suatu 

permasalahan 

11. Apa yang kamu lakukan jika diberikan 

masalah atau tugas dari guru? 

12. Apakah kamu merasa kesulitan saat 

menerima tugas yang harus 

diselesaikan dari guru, alasannya apa? 

13. Bagaimana kamu memastikan bahwa 

jawaban atau ide dari memecahkan 

masalah yang kamu kerjakan itu benar? 

14. Apakah kamu lebih suka 

menyelesaikan masalah secara individu 

atau dengan diskusi kelompok bersama 

teman-teman? 

3 Membuat kesimpulan dari 

hasil belajar 

15. Apakah guru memberi kesempatan 

kamu untuk menyimpulkan materi 

pelajaran yang sudah dilakukan? 

 

16. Apakah kamu pernah menyimpulkan 
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materi yang sudah diajarkan kepada 

teman-temanmu? 

17. Apakah  kamu menyimpulkan materi 

sendiri dari yang diajarkan guru atau 

menunggu kesimpulan catatan dari 

guru? 

18. Apa alasan kamu jika lebih suka 

menyimpulkan materi dengan 

menunggu kesimpulan catatan dari 

guru? 
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Lampiran 5 

DAFTAR NAMA PESERTA DIDIK  

KELAS IV 

No Nama Kode 

1 Muhammad Ganisyah Putra S1 

2 Sultan Ahmad Islami S2 

3 Uswatun Dwi Hapsari S3 

4 Ahmad Naufal Muhtadi S4 

5 Ach Nazril Ilmi S5 

6 Ananda Putri Sabrina S6 

7 Annisa Hanuun Nabiilah S7 

8 Arinaa Rachmatika S8 

9 Aulia Balqis S9 

10 Azizatul Jamalia S10 

11 Khansa Aurelia Athifa S11 

12 Muhammad Faiz Syawaluddin S12 

13 Muhammad Wildan Ansori S13 

14 Muhammad Aly Asrori S14 

15 Muhammad Dzikrah Ganda Satria Samsudin S15 

16 Muhammad Dzikry Ganda Satria Samsudin S16 

17 Muhammad Iqbal Fairuzilmi S17 

18 Muhammad Rizqy Ashrafin S18 

19 Muhammad Rouf Al Faruq S19 

20 Muhammad Ubaidillah S20 

21 Nadifah S21 

22 Naqyla Roz Olivia S22 

23 Nur Lailatul Wachidah S23 

24 Oktaviano Aulia'Rahmansyah S24 

25 Rafa Aulya Rachmah S25 

26 Rachmi Ayu Wulandari S26 

27 Syafa Nur Rizqiyah S27 

28 Thorik Busthomi S28 

29 Zifana Letisya Yasmin Maulidina S29 

30 Khoirotus Zahro S30 
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Lampiran 6 
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Lampiran 7 

HASIL WAWANCARA GURU 

PROFIL KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS IPA 

 

Nama   : Desy Eka Wahyuni, S. Pd 

Jabatan : guru tematik kelas IV 

Tanggal  : 17/07/2020 

N

o 
PERTANYAAN 

 

1 

 

1. Adakah peserta didik yang 

bertanya ketika tidak paham 

sampai dia paham? 

Ada beberapa, tetapi kebanyakan 

mereka malu dan takut diejek oleh 

teman-temannya 

2. Bagaimana contoh pertanyaan 

yang diajukan peserta didik? 

Biasanya yang merekaTanyakan adalah 

pertanyaan tentang materi yang 

berkaitan dengan kehidupan sehari-

harinya. 

3. Apakah pertanyaan yang 

diajukan itu terhubung dengan 

materi yang sedang dibahas 

atau keluar dari materi yang 

dibahas? 

Jika tidak dibatasi oleh guru maka 

pertanyaannya dapat melebar sehingga 

guru berhak membatasi pertanyaan. 

Sehingga pertanyaan biasa berpusat 

pada materi. 

4. Bagimana respon peserta didik 

ketika diberikan pertanyaan 

seacara langsung khususnya 

pada pembelajaran IPA? 

Terkadang saat mereka tidak kosentrasi 

lalu saya Tanya malah mereka 

cenderung diam, dan Saya sering 

mengulang pertanyaan sampai dua kali 

hingga mereka bisa menjawab 

5. Apakah peserta didik 

menyampaikan pengetahuan 

barunya yang didapat setelah 

pembelajaran? 

Iya, berupa pertanyaan timbal balik saat 

pelajaran selesai 

6. Adakah peserta didik yang 

berani menyampaikan pendapat 

secara langsung? 

Ada beberapa memang yang menonjol 

dalam berdiskusi tapi belum tentu dia 

sendiri paham tentang apa yang 

diutarakan 

7. Berapa banyak peserta didik 

yang berani menyampaikan 

pendapatnya? 

Hanya sekitar 35% sajatergantung 

suasana hati dan juga konsentrasi dalam 

menerima pembelajaran 

8. Bagaimana interaksi peserta 

didik dengan orang lain saat 

diskusi dalam kelas? 

Sangat beragam, karena disini kita bias 

benar-benar melihat karakter siswa 

yang individualis dan yang suka 
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berkelompok dengan baik 

9. Bagaimana respon peserta 

didik yang tidak aktif dalam 

menyampaikan pendapat ketika 

ada temannya yang 

menyampaikan pendapat? 

Mereka lebih suka ngobrol dengan 

teman yang lain sehingga merugikan 

teman yang lain. Ada juga yang hanya 

diam dan melihat 

2 

10. Bagaimana proses 

pembelajaran IPA yang biasa 

dilakukan untuk 

mengembangkan kemampuan 

berpikir kritis peserta didik? 

Jika memungkinkan untuk praktikum, 

kita lakukan praktikum. Tergantung 

dengan materi 

11. Apa saja biasanya yang 

dipersiapakan sebelum 

pembelajaran IPA 

dilaksanakan? 

Materi yang jelas, contoh dalam 

kehidupan sehari-hari sehingga mereka 

memiliki gambaran tentang materi yang 

akan mereka pelajari, serta video 

pembelajaran yang menarik agar 

mereka tidak bosan. 

12. Pembelajaran yang bagaimana 

agar peserta didik dapat 

mengembangkan berpikir 

kritisnya khususnya dalam 

pelajaran IPA? 

Banyak sebetulnya, model yang 

digunakan bisa PBL (baik Problem / 

Project Based Learning) karena siswa 

benar-benar harus bekerja sendiri 

dengan kelompok tanpa bantuan dari 

guru. 

13. Apakah dalam perangkat 

pembelajaran IPA yang dibuat 

juga dirancang untuk 

mengembangkan kemampuan 

berpikir kritis? 

Tidak ada tuntutan dari sekolah untuk 

membuat perangkat IPA yang sesuai 

dengan materi atau saat praktikum, guru 

hanya memiliki perangkat TEMATIK 

yang berpedoman dari buku guru. Jika 

guru hanya menggunakan perangkat 

terpadu tersebut yang jelas pengetahuan 

siswa rendah dan tidak dapat 

mengembangkan kemampuan berpikir 

kritis dalam pembelajaran khususnya  

IPA. 

14. Menurut Ibu faktor apa saja 

yang dapat mempengaruhi 

kemampuan berpikir kritis 

peserta didik khususnya pada 

pembelajaran IPA? 

Faktor itu ada dua secara internal dan 

eksternal, secara internal dari niat 

merekasendiri untuk belajara, 

sedangkan eksternal bisa dari materi yag 

diajarkan guru, perhatian guru kepada 

siswa,serta interaksi dengan temannya. 

3 

15. Menurut Ibu apa pentingnya 

mengembangakan berpikir 

kritis peserta didik pada 

pembelajaran IPA? 

Pentingnya untuk mencari bibit-bibit 

unggul secara akademik, biasanya kita 

ikutkan olimpiade atau lomba tentang 

IPA dan semacamnya 

16. Apakah Ibu memberikan 

kesempatan kepada peserta 

Biasanya saat penutupan akhir 

pembelajaran saya meminta siswa 
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didik untuk menyimpulkan 

sendiri materi yang sudah 

dijelaskan guru? 

meriview materi yang mereka dapatkan 

Jika ada yang tidak sama maka tugas 

saya untuk mengarahkan kembali 

sehingga apa yang mereka tanggap 

dengan tujuan belajar dapat tercapai 

17. Menurut Ibu apa saja faktor 

yang dapat meningkatkan 

berpikir kritis peserta didik  

Praktikum dan juga berdiskusi, cara ini 

benar-benar dapat menggali 

kemampuan berpikir kritis mereka 

18. Apa saja yang membuat peserta 

didik malas untuk 

mengembangkan berpikir 

kritisnya? 

Kurangnya konsentrasi dan menyerah 

sebelum memulai pelajaran 

19. Apa hambatan Ibu dalam 

mengembangkan berpikir kritis 

pada proses pembelajaran? 

Dalam pembelajaran materi IPA dalam 

kitabTematik terlalu sedikit sehingga 

untuk bahan belajar dirumah cenderung 

kurang, biasanya saya siasati dengan 

membuat catatan untuk dipelajari 

dirumah. Saat praktikum, Minimnya 

alat praga maupun praktikkum 

disekolah sehinnga kami menggunakan 

alat seadanya yang dipunya dirumah, 

kadang siswa yang membawa, jika 

perlu membeli maka kita akan patungan 

membeli bahan yang terkadang masih 

dirasa berat oleh beberapa wali murid 
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HASIL WAWANCARA PESERTA DIDIK 

PROFIL KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS IPA 

 

Nama   : S15 

Kelas  : IV 

Tanggal  : 18/07/2020 

No PERTANYAAN  

1 

 

1. Bagaimana jika kamu tidak atau 

belum paham dengan materi 

yang dijelaskan guru? 

Bertanya langsung bu kalau memang 

saya nggak paham 

2. Bagaimana pertanyaan yang 

kamu tanyakan pada guru jika 

kamu belum paham? 

Ya tanya biasanya kalau lagi 

menjawab soal latihan 

3. Apakah guru memberi 

kesempatan kamu untuk 

bertanya atau menjawab? 

Iya bu pasti ditanyai apalagi kalau kita 

ga fokus waktu pelajaaran pasti 

disuruh menjawab pertanyaan 

4. Apa yang kamu lakukan jika 

kamu tidak bisa menjawab 

pertanyaan ? 

iya bu pasti ditanya kalau kita ga fokus 

waktu pelajaran pasti disuruh 

menjawab pertanyaan 

5. Bagaimana sikap kamu saat 

diskusi kelompok 

Ikut ngerjakan bareng bu, dan 

berpendapat kalau tidak malas 

6. Bagaimana cara kamu 

menyampaikan pendapat saat 

diskusi kelompok? 

Langsung mengucapkan pendapat saya  

7. Saat diskusi kelompok, jika ada 

perbedaan pendapat bagaimana 

sikap yang dilakukan? 

Didiskusikan dulu dicari mana yang 

benar, dan saling menghargai pendapat 

8. Apa pendapatmu tentang belajar 

IPA? 

Senang bu karena tidak banyak 

berhitung 

9. Apa yang kamu suka saat 

pembelajaran IPA? 

Banyak pengetahuan baru belajar 

tentang hewan-hewan  

10. Apakah kamu pernah malas atau 

tidak bersemangat saat pelajaran 

IPA, alasannya apa? 

Pernah malas saat pelajaran IPA, 

karena sudah capek belajar terus 

kadang kepala pusing jadi malas 

belajar 

2 

11. Apa yang kamu lakukan jika 

diberikan masalah atau tugas 

dari guru? 

Tanya ke guru dulu baru saya 

mengerjakan sendiri 

12. Apakah kamu merasa kesulitan 

saat menerima tugas yang harus 

Pernah  bu, waktu aku malasberpikir 

dan mengerjakan tugas 
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diselesaikan dari guru, 

alasannya apa? 

13. Bagaimana kamu memastikan 

bahwa jawaban atau ide dari 

memecahkan masalah yang 

kamu kerjakan itu benar? 

Aku langsung melihatkan ke bu guru 

dulu, kadang disuruh mencari dikitab 

dulu jawabannya 

14. Apakah kamu lebih suka 

menyelesaikan masalah secara 

individu atau dengan diskusi 

kelompok bersama teman-

teman? 

Nyelesaikan masalah sendiri karena 

biar cepet selesainya kali bareng-

bareng biasanya ada yang 

menggaanggu 

3 

15. Apakah guru memberi 

kesempatan kamu untuk 

menyimpulkan materi pelajaran 

yang sudah dilakukan? 

 

Iya bu guru biasanya tanya kesimpulan 

pelajaran  

16. Apakah kamu pernah 

menyimpulkan materi yang 

sudah diajarkan kepada teman-

temanmu? 

Pernah waktu selesainya praktek itu 

bu, biasanya disuruh menjelaskan ke 

teman-teman 

17. Apakah  kamu menyimpulkan 

materi sendiri dari yang 

diajarkan guru atau menunggu 

kesimpulan catatan dari guru? 

Nunggu dicatatkan bu guru dipapan 

tulis 

18. Apa alasan kamu jika lebih suka 

menyimpulkan materi dengan 

menunggu kesimpulan catatan 

dari guru? 

Enak tinggal menyalin catatan dan 

kalau diacatatkan bu guru lebih 

lengkap 
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HASIL WAWANCARA PESERTA DIDIK 

PROFIL KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS IPA 

 

Nama   : S22 

Kelas  : IV 

Tanggal  : 18/07/2020 

No PERTANYAAN  

1 

 

1. Bagaimana jika kamu tidak 

atau belum paham dengan 

materi yang dijelaskan guru? 

kalau ada yang ga paham saya 

langsung tanya keguru 

2. Bagaimana pertanyaan yang 

kamu tanyakan pada guru jika 

kamu belum paham? 

kok bisa bu, pintu kulkas itu dapat 

menutup rapat, padahal tidak ada 

lemnya 

3. Apakah guru memberi 

kesempatan kamu untuk 

bertanya atau menjawab? 

iya guru biasanya menanyai satu-satu 

katanya biar paham 

4. Apa yang kamu lakukan jika 

kamu tidak bisa menjawab 

pertanyaan ? 

kalau nggak bisa menjawab biasanya 

senyum saja bu, kalau enggak nanya 

temen sebangku terus disuruh bu guru 

mengulang kembali apa yang dijawab 

tadi biar hafal 

5. Bagaimana sikap kamu saat 

diskusi kelompok 

Saat diskusi saya aktif berpendapat 

karen akan dapat nilai tambahan dari 

bu guru 

6. Bagaimana cara kamu 

menyampaikan pendapat saat 

diskusi kelompok? 

Mengacungkan tangan buat minta izin 

menyampaikan pendapat saya 

7. Saat diskusi kelompok, jika 

ada perbedaan pendapat 

bagaimana sikap yang 

dilakukan? 

Ditampung dulu pendapatnya temen-

temen nanti dicari mana pendapat yang 

benar sesuai dengan kitab atau yang 

diterngakan guru 

8. Apa pendapatmu tentang 

belajar IPA? 

Menyenangkan bu karena pelajaran 

IPA banyak praktikumnya dan agak 

mudah dipahami dari pada matematika 

9. Apa yang kamu suka saat 

pembelajaran IPA? 

Dapet ilmu baru yang belum aku tau 

sebelumnya 

10. Apakah kamu pernah malas 

atau tidak bersemangat saat 

pelajaran IPA, alasannya apa? 

Ya pernah bu, kalau pelajaran lagi 

banyak dan mengerjakan tuags terus 

jaid merasa bosan 

2 11. Apa yang kamu lakukan jika Menunggu penjelasan dari guru 
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diberikan masalah atau tugas 

dari guru? 

terlebih dahulu, kalau saya paham 

langsung saya kerjakan  

12. Apakah kamu merasa 

kesulitan saat menerima tugas 

yang harus diselesaikan dari 

guru, alasannya apa? 

Pernah pada waktu menjawab soal 

latihan dan pada waktu praktikum 

13. Bagaimana kamu memastikan 

bahwa jawaban atau ide dari 

memecahkan masalah yang 

kamu kerjakan itu benar? 

Membaca buku atau kitab terlebih 

dahulu  

14. Apakah kamu lebih suka 

menyelesaikan masalah secara 

individu atau dengan diskusi 

kelompok bersama teman-

teman? 

Saya lebih suka mengerjakan sendiri 

bu, teman-teman biasanya dan yang ga 

bisa lama menjawabnya 

3 

15. Apakah guru memberi 

kesempatan kamu untuk 

menyimpulkan materi 

pelajaran yang sudah 

dilakukan? 

 

Pernah bu biasanya guru bertanya 

diakhir pelajaran 

16. Apakah kamu pernah 

menyimpulkan materi yang 

sudah diajarkan kepada teman-

temanmu? 

Kalau setelah praktikum, biasanya kita 

disuruh prensentasi menyimpulkan 

materi yang sudah kita pelajari 

bersama kepada kelompok lain 

17. Apakah  kamu menyimpulkan 

materi sendiri dari yang 

diajarkan guru atau menunggu 

kesimpulan catatan dari guru? 

Tergantung materi nya, kalau saya 

paham biasanya membuat kesimpulan 

sendiri kalau tidak ya menunggu 

dikasih catatan sama bu guru 

18. Apa alasan kamu jika lebih 

suka menyimpulkan materi 

dengan menunggu kesimpulan 

catatan dari guru? 

Sukanya menunggu catatan dari guru 

karena biarnggak mikir lagi kadang 

ada yang lupa waktu dijelaskan bu 

guru tadi 
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HASIL WAWANCARA PESERTA DIDIK 

PROFIL KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS IPA 

 

Nama   : S14 

Kelas  : IV 

Tanggal  : 18/07/2020 

No PERTANYAAN  

1 

 

1. Bagaimana jika kamu tidak 

atau belum paham dengan 

materi yang dijelaskan guru? 

langsung saya tanyakan, karena itu 

sudah menjadi hak saya 

2. Bagaimana pertanyaan yang 

kamu tanyakan pada guru jika 

kamu belum paham? 

tentang apa yang ada difikiran saya 

seperti, mengapa ya bu listrik statis itu 

tidak tersetrum padahal listrik dirumah 

saya dapat tersetrum, tapi ini malah 

menempel? 

3. Apakah guru memberi 

kesempatan kamu untuk 

bertanya atau menjawab? 

iya diberi kesempatan, karena suara 

saya keras jika guru tidak memberikan 

saya kesempatan biasanya saya akan 

mengacungkan tangan dan berbicara 

dengan lantang agar didengar oleh 

guru 

4. Apa yang kamu lakukan jika 

kamu tidak bisa menjawab 

pertanyaan ? 

saya akan mencari pertanyaan yang 

ada diotak saya tapi guru mengarahkan 

jawaban yang benar kadang saya 

ngawur hehe 

5. Bagaimana sikap kamu saat 

diskusi kelompok 

saya sering mengutarakan pendapat 

saya tapi karena teman-teman saya 

kurang seberapa paham dengan yang 

saya terangkan jadi kesusahan 

6. Bagaimana cara kamu 

menyampaikan pendapat saat 

diskusi kelompok? 

menunggu ditunjuk dan 

menyampaikan yang ingin saya 

sampaikan kepada anggota kelompok 

saya 

7. Saat diskusi kelompok, jika 

ada perbedaan pendapat 

bagaimana sikap yang 

dilakukan? 

menerima dengan baik, karena itu 

adalah hak mereka 

8. Apa pendapatmu tentang 

belajar IPA? 

saya suka, karena saya suka 

bereksperimen 

9. Apa yang kamu suka saat Praktikum dan manfaatnya dalam 
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pembelajaran IPA? kehidupan sehari-hari 

10. Apakah kamu pernah malas 

atau tidak bersemangat saat 

pelajaran IPA, alasannya apa? 

saya suka melamun dan bermain 

sendiri seperti menggambar coret-

coret dibuku tulis 

2 

11. Apa yang kamu lakukan jika 

diberikan masalah atau tugas 

dari guru? 

sering bertanya dulu sampai saya 

paham tugasnya 

12. Apakah kamu merasa 

kesulitan saat menerima tugas 

yang harus diselesaikan dari 

guru, alasannya apa? 

pernah, karena saat diterangkan saya 

tidak mendengarkan dan tidak tanya 

lagi maksud dari tugasnya 

13. Bagaimana kamu memastikan 

bahwa jawaban atau ide dari 

memecahkan masalah yang 

kamu kerjakan itu benar? 

karena saya menulisnya lama dan 

kehabisan waktu seringnya saya 

langsung mengumpulkan tanpa 

mencari dulu benar atau tidak 

14. Apakah kamu lebih suka 

menyelesaikan masalah secara 

individu atau dengan diskusi 

kelompok bersama teman-

teman? 

suka secara individu karena tidak 

semua teman paham apa yang saya 

maksut 

3 

15. Apakah guru memberi 

kesempatan kamu untuk 

menyimpulkan materi 

pelajaran yang sudah 

dilakukan? 

 

Iya terkadang saya ditunjuk, dibantu 

merangkai kalimat agar teman-teman 

saya paham juga 

16. Apakah kamu pernah 

menyimpulkan materi yang 

sudah diajarkan kepada teman-

temanmu? 

jarang sekali, karena teman-teman 

kadang tidakpaham dengan maksud 

saya 

17. Apakah  kamu menyimpulkan 

materi sendiri dari yang 

diajarkan guru atau menunggu 

kesimpulan catatan dari guru? 

lebih sering menyimpulkan sendiri 

dengan bertanya kepada guru sudah 

benar atau salah yang sudah 

disimpulkan 

18. Apa alasan kamu jika lebih 

suka menyimpulkan materi 

dengan menunggu kesimpulan 

catatan dari guru? 

bahasa yang digunakan oleh guru lebih 

dimengerti jika saya lupa 
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HASIL WAWANCARA PESERTA DIDIK 

PROFIL KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS IPA 

 

Nama   : S17 

Kelas  : IV 

Tanggal  : 18/07/2020 

No PERTANYAAN  

1 

 

1. Bagaimana jika kamu tidak 

atau belum paham dengan 

materi yang dijelaskan guru? 

bingung dan kesal, mau berani itu 

kadang berani kadang nggak 

2. Bagaimana pertanyaan yang 

kamu tanyakan pada guru jika 

kamu belum paham? 

pertanyaan yang sangat bingung 

seperti waktu dikasih soal latihan gitu 

3. Apakah guru memberi 

kesempatan kamu untuk 

bertanya atau menjawab? 

waktu aku nggak konsentrasi bu hehe.. 

iya pernah disuruh menjawab 

pertanyaan 

4. Apa yang kamu lakukan jika 

kamu tidak bisa menjawab 

pertanyaan ? 

nanya keteman sebelah, tetapi kalau 

temenku gatau jawabannya juga bu 

guru langsung mengulang kembali 

penjelasannya 

5. Bagaimana sikap kamu saat 

diskusi kelompok 

ikut ngerjakan tugas sesuai bagiannya 

dan ikut berpendapat 

6. Bagaimana cara kamu 

menyampaikan pendapat saat 

diskusi kelompok? 

rek aku punya pendapat gini... gimana 

rek.. izin dulu gitu bu 

7. Saat diskusi kelompok, jika 

ada perbedaan pendapat 

bagaimana sikap yang 

dilakukan? 

Aku panggilkan bu guru, bener atau 

salah 

8. Apa pendapatmu tentang 

belajar IPA? 

Banyak pengetahuan baru 

9. Apa yang kamu suka saat 

pembelajaran IPA? 

banyak quis, banyak praktikum, sering 

dilihatkan vidio jadi menarik bu 

10. Apakah kamu pernah malas 

atau tidak bersemangat saat 

pelajaran IPA, alasannya apa? 

diajak teman mengobrol dan bermain 

jadi tidak konsentrasi 

2 

11. Apa yang kamu lakukan jika 

diberikan masalah atau tugas 

dari guru? 

bertanya guru dulu biar aku tahu mana 

tugas yang dikerjakan 

12. Apakah kamu merasa kalau tugasnya aku tidak paham 
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kesulitan saat menerima tugas 

yang harus diselesaikan dari 

guru, alasannya apa? 

13. Bagaimana kamu memastikan 

bahwa jawaban atau ide dari 

memecahkan masalah yang 

kamu kerjakan itu benar? 

enggak pake aku pastikan bu, 

langsung aku kumpulkan cepet-

cepetan sih bu biasanya anak-anak 

ngumpulkannya 

14. Apakah kamu lebih suka 

menyelesaikan masalah secara 

individu atau dengan diskusi 

kelompok bersama teman-

teman? 

bareng-bareng bu supaya mikirnya 

juga bareng-bareng 

3 

15. Apakah guru memberi 

kesempatan kamu untuk 

menyimpulkan materi 

pelajaran yang sudah 

dilakukan? 

 

iya bu diberi kesempatan kayak waktu 

habis praktikum itu disuruh 

menyimpulkan 

16. Apakah kamu pernah 

menyimpulkan materi yang 

sudah diajarkan kepada teman-

temanmu? 

pernah ya pas selasai praktikum kita 

menyimpulkan materi bareng-bareng 

sekelompok 

17. Apakah  kamu menyimpulkan 

materi sendiri dari yang 

diajarkan guru atau menunggu 

kesimpulan catatan dari guru? 

kalau membuat catatan sendiri jarang 

bu, lebih sering menunggu catatan dari 

bu guru 

18. Apa alasan kamu jika lebih 

suka menyimpulkan materi 

dengan menunggu kesimpulan 

catatan dari guru? 

aku lebih paham dengan bahasa nya bu 

guru 
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HASIL WAWANCARA PESERTA DIDIK 

PROFIL KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS IPA 

 

Nama   : S9 

Kelas  : IV 

Tanggal  : 17/07/2020 

No PERTANYAAN  

1 

 

1. Bagaimana jika kamu tidak 

atau belum paham dengan 

materi yang dijelaskan guru? 

diam saja, malu bertanya biasanya 

teman-teman mengejek kalau bertanya 

2. Bagaimana pertanyaan yang 

kamu tanyakan pada guru jika 

kamu belum paham? 

waktu tanya jawaban yang aku gatau 

kalau dikasih tugas 

3. Apakah guru memberi 

kesempatan kamu untuk 

bertanya atau menjawab? 

Iya pernah ditanyai waktu pelajaran 

disuruh menjawab 

4. Apa yang kamu lakukan jika 

kamu tidak bisa menjawab 

pertanyaan ? 

biasanya diam saja bu, sambil ketawa 

karena gatau mau jawab apa 

5. Bagaimana sikap kamu saat 

diskusi kelompok 

pernah ikut ngasih pendapatdari 

menjawab pertanyaan 

6. Bagaimana cara kamu 

menyampaikan pendapat saat 

diskusi kelompok? 

langsung nyeletuk bu memberi 

jawaban gitu 

7. Saat diskusi kelompok, jika 

ada perbedaan pendapat 

bagaimana sikap yang 

dilakukan? 

diam saja bu ikut dengerin, biar anak-

anak yang ngurus bu 

8. Apa pendapatmu tentang 

belajar IPA? 

Pembelajaran IPA menyenangkan 

karena banyak praktikumnya 

9. Apa yang kamu suka saat 

pembelajaran IPA? 

Yang disukai saat pelajaran IPA waktu 

ada praktikumnya 

10. Apakah kamu pernah malas 

atau tidak bersemangat saat 

pelajaran IPA, alasannya apa? 

biasanya kalau pelajaranya sudah 

banyak dan disuruh menjawab latihan 

soal bosen bu 

2 

11. Apa yang kamu lakukan jika 

diberikan masalah atau tugas 

dari guru? 

Nyamperin bu guru langsung, minta 

jelaskan sendiri 

12. Apakah kamu merasa 

kesulitan saat menerima tugas 

sering merasa kesulitan karena aku 

tidak fokus saat mengerjakan 
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yang harus diselesaikan dari 

guru, alasannya apa? 

13. Bagaimana kamu memastikan 

bahwa jawaban atau ide dari 

memecahkan masalah yang 

kamu kerjakan itu benar? 

bertanya ketemanku sih bu, kalau 

kelamaan dan waktunya sudah habis 

langsung aku anggap benar saja 

jawabanku 

14. Apakah kamu lebih suka 

menyelesaikan masalah secara 

individu atau dengan diskusi 

kelompok bersama teman-

teman? 

lebih suka diskusi kelompok bu, 

karena bisa saling kerja sama 

3 

15. Apakah guru memberi 

kesempatan kamu untuk 

menyimpulkan materi 

pelajaran yang sudah 

dilakukan? 

 

Iya pernah memberi kesempatan  

16. Apakah kamu pernah 

menyimpulkan materi yang 

sudah diajarkan kepada teman-

temanmu? 

Pernah tapi tidak sendiri satu 

kelompok pada waktu presentasi 

setelah praktikum 

17. Apakah  kamu menyimpulkan 

materi sendiri dari yang 

diajarkan guru atau menunggu 

kesimpulan catatan dari guru? 

tidak menyimpulkan sendiri bu, 

melihat catatan dari guru 

18. Apa alasan kamu jika lebih 

suka menyimpulkan materi 

dengan menunggu kesimpulan 

catatan dari guru? 

malas membuat catatan sendiri, lebih 

suka melihat yang dicatatkan guru 
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HASIL WAWANCARA PESERTA DIDIK 

PROFIL KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS IPA 

 

Nama   : S20 

Kelas  : IV 

Tanggal  : 18/07/2020 

No PERTANYAAN  

1 

 

1. Bagaimana jika kamu tidak 

atau belum paham dengan 

materi yang dijelaskan guru? 

ga berani bu, kalau ga paham aku diem 

saja 

2. Bagaimana pertanyaan yang 

kamu tanyakan pada guru jika 

kamu belum paham? 

gatau bu, ga pernah bertanya heheh 

3. Apakah guru memberi 

kesempatan kamu untuk 

bertanya atau menjawab? 

pernah sih bu disuruh bertanya atau 

ditanyai disuruh menjawab sama guru 

4. Apa yang kamu lakukan jika 

kamu tidak bisa menjawab 

pertanyaan ? 

tanya keteman langsung bu..opo yoo 

jawabane.. gitu bu hehhe 

5. Bagaimana sikap kamu saat 

diskusi kelompok 

Pernah berpendapat ikut ngerjakan tapi 

jarang bu kalau aku lagi paham 

maksutnya 

6. Bagaimana cara kamu 

menyampaikan pendapat saat 

diskusi kelompok? 

Ya biasanya langsung ngomong bu, 

“Ga ngene ta rek?” gitu bu 

7. Saat diskusi kelompok, jika 

ada perbedaan pendapat 

bagaimana sikap yang 

dilakukan? 

iya aku dengarkan saja bu, biar teman-

teman yang ngomong hehe 

8. Apa pendapatmu tentang 

belajar IPA? 

Banyak praktikum 

9. Apa yang kamu suka saat 

pembelajaran IPA? 

senang kalau ada praktek bu sambil 

mainan biasanya 

10. Apakah kamu pernah malas 

atau tidak bersemangat saat 

pelajaran IPA, alasannya apa? 

bosen belajar terus, pingin main diluar 

kelas 

2 
11. Apa yang kamu lakukan jika 

diberikan masalah atau tugas 

dari guru? 

tanya ke teman kalau mengerjakan 

sendiri aku gapahamn bu 
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12. Apakah kamu merasa 

kesulitan saat menerima tugas 

yang harus diselesaikan dari 

guru, alasannya apa? 

sering bu, karena kalau aku malas 

yang aku kerjakan rasanya sulit 

13. Bagaimana kamu memastikan 

bahwa jawaban atau ide dari 

memecahkan masalah yang 

kamu kerjakan itu benar? 

langsung aku kumpulkan ke guru bu, 

kalau waktu berkelompok biasanya 

teman yang lain yang mencari jawaban 

yang benar 

14. Apakah kamu lebih suka 

menyelesaikan masalah secara 

individu atau dengan diskusi 

kelompok bersama teman-

teman? 

bersama teman-teman bu kalau sendiri 

enggak rame 

3 

15. Apakah guru memberi 

kesempatan kamu untuk 

menyimpulkan materi 

pelajaran yang sudah 

dilakukan? 

 

Iya 

16. Apakah kamu pernah 

menyimpulkan materi yang 

sudah diajarkan kepada teman-

temanmu? 

enggak pernah, waktu presentasi 

selesainya praktikum juga aku enggak 

ikut ngomong didepan teman-teman 

17. Apakah  kamu menyimpulkan 

materi sendiri dari yang 

diajarkan guru atau menunggu 

kesimpulan catatan dari guru? 

kalau menyimpulkan sendiri aku cepat 

lupa apa yang diterangkan tadi, jadi 

enak menyalin catatan di papan tulis 

18. Apa alasan kamu jika lebih 

suka menyimpulkan materi 

dengan menunggu kesimpulan 

catatan dari guru? 

tidak bisa merangkai kalimat sama aku 

lupa yang diterangkan tadi 
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HASIL WAWANCARA PESERTA DIDIK 

PROFIL KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS IPA 

 

Nama   : S7 

Kelas  : IV 

Tanggal  : 17/07/2020 

No PERTANYAAN  

1 

 

1. Bagaimana jika kamu tidak 

atau belum paham dengan 

materi yang dijelaskan guru? 

jika tidak paham saya bertanya ke 

guru, tapi melihat gurunya yang 

mengajar 

2. Bagaimana pertanyaan yang 

kamu tanyakan pada guru jika 

kamu belum paham? 

pelajaran yang kurang saya pahami, 

biasanya saya meminta diterangkan 

kembali kadang ketika istirahat saya 

meminta penjelasan sendiri kepada 

guru 

3. Apakah guru memberi 

kesempatan kamu untuk 

bertanya atau menjawab? 

iya kadang juga guru bergantian 

menanyai anak yang tidak 

mendengarkan 

4. Apa yang kamu lakukan jika 

kamu tidak bisa menjawab 

pertanyaan ? 

kadang saya cuman tersenyum, 

gurunya sudah paham kalau saya tidak 

paham biasanya guru bertanya lagi 

sampai saya ingat 

5. Bagaimana sikap kamu saat 

diskusi kelompok 

saat diskusi saya aktif berpendapat 

karena akan dapat nilai tambahan dari 

guru 

6. Bagaimana cara kamu 

menyampaikan pendapat saat 

diskusi kelompok? 

meminta kesempatan berbicara dengan 

mengacungkan tangan dan sopan 

7. Saat diskusi kelompok, jika 

ada perbedaan pendapat 

bagaimana sikap yang 

dilakukan? 

tidak mengejek atau membuli harus 

kita hargai pendapat teman kita 

8. Apa pendapatmu tentang 

belajar IPA? 

Menyenangkan lebih mudah dari pada 

matematika 

9. Apa yang kamu suka saat 

pembelajaran IPA? 

pelajaran yang menyenangkan karena 

saya suka praktikum 

10. Apakah kamu pernah malas 

atau tidak bersemangat saat 

pelajaran IPA, alasannya apa? 

karena lapar atau mengantuk saya jadi 

tidak berkonsentrasi saat pelajaran 
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2 

11. Apa yang kamu lakukan jika 

diberikan masalah atau tugas 

dari guru? 

bu guru biasanya menjelaskan dulu, 

jika saya belum paham saya akan 

bertanya kembali 

12. Apakah kamu merasa 

kesulitan saat menerima tugas 

yang harus diselesaikan dari 

guru, alasannya apa? 

pernah saat praktikum kadang sulit 

jika praktikumnya tidak berhasil 

13. Bagaimana kamu memastikan 

bahwa jawaban atau ide dari 

memecahkan masalah yang 

kamu kerjakan itu benar? 

membaca dari kitab atau catatan yang 

diberikan guru 

14. Apakah kamu lebih suka 

menyelesaikan masalah secara 

individu atau dengan diskusi 

kelompok bersama teman-

teman? 

suka mengerjakan sendiri, kadang 

temen-temen banyak bercandanya jadi 

tugasnya tidak selesai-selesai 

3 

15. Apakah guru memberi 

kesempatan kamu untuk 

menyimpulkan materi 

pelajaran yang sudah 

dilakukan? 

 

Iya biasanya pada akhir pelajaran kita 

ditanyai lagi pelajaran yang kita 

pelajari 

16. Apakah kamu pernah 

menyimpulkan materi yang 

sudah diajarkan kepada teman-

temanmu? 

Pernah, pada saat praktikum jika saya 

paham saya terangkan keteman-teman 

dulu sebelum menyampaikan ke 

kelompok lain 

17. Apakah  kamu menyimpulkan 

materi sendiri dari yang 

diajarkan guru atau menunggu 

kesimpulan catatan dari guru? 

kalau saya paham biasanya sendiri, 

kalau tidak paham biasanya tanya ke 

guru atau teman 

18. Apa alasan kamu jika lebih 

suka menyimpulkan materi 

dengan menunggu kesimpulan 

catatan dari guru? 

Karena kalau keterangan dari bu guru 

lebih mudah dipahami dari pada 

teman-teman, kalau saya yang 

membuat kesimpulan kadang susah 

dipahami oleh teman saya 
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HASIL WAWANCARA PESERTA DIDIK 

PROFIL KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS IPA 

 

Nama   : S30 

Kelas  : IV 

Tanggal  : 17/07/2020 

No PERTANYAAN  

1 

 

1. Bagaimana jika kamu tidak 

atau belum paham dengan 

materi yang dijelaskan guru? 

bertanya tentang materi tersebut 

2. Bagaimana pertanyaan yang 

kamu tanyakan pada guru jika 

kamu belum paham? 

Contohnya..“ bu saya belum paham 

maksutnya apa?” 

3. Apakah guru memberi 

kesempatan kamu untuk 

bertanya atau menjawab? 

iya pernah dikasih kesempatan 

bertanya dan menjawab materi yang 

dijelaskan 

4. Apa yang kamu lakukan jika 

kamu tidak bisa menjawab 

pertanyaan ? 

bertanya ke guru langsung atau 

membaca dulu kitab siapa tau ada 

jawabannya dikitab bu 

5. Bagaimana sikap kamu saat 

diskusi kelompok 

pernah berpendapat saat diskusi, setiap 

ada tugas kelompok saya selalu 

berpendapat 

6. Bagaimana cara kamu 

menyampaikan pendapat saat 

diskusi kelompok? 

mengacungkan tangan dulu dan 

berbicara yang sopan agar teman-

teman tidak marah 

7. Saat diskusi kelompok, jika 

ada perbedaan pendapat 

bagaimana sikap yang 

dilakukan? 

mendengarkan dan menghormati 

perbedaan pendapat teman, 

dibicarakan baik-baik kalau kita masih 

berbeda pendapat langsung bertanya 

sama bu guru 

8. Apa pendapatmu tentang 

belajar IPA? 

Menyenangkan bu, tidak banyak 

mengitung 

9. Apa yang kamu suka saat 

pembelajaran IPA? 

Praktikum 

10. Apakah kamu pernah malas 

atau tidak bersemangat saat 

pelajaran IPA, alasannya apa? 

Ketika saya sakit jadi tidak 

bersemangat saat pelajaran 

2 11. Apa yang kamu lakukan jika 

diberikan masalah atau tugas 

biasanya mencoba memahami sendiri 

dulu, kalau belum bisa baru bertanya 
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dari guru? 

12. Apakah kamu merasa 

kesulitan saat menerima tugas 

yang harus diselesaikan dari 

guru, alasannya apa? 

pernah merasa kesulitan, tapi masih 

bisa diselesaikan dengan bertanya ke 

bu guru dulu 

13. Bagaimana kamu memastikan 

bahwa jawaban atau ide dari 

memecahkan masalah yang 

kamu kerjakan itu benar? 

tanya ke bu guru menunjukkan 

jawaban yang kita punya, kalau misal 

nya tugas kelompok ya kita diskusikan 

bersama-sama 

14. Apakah kamu lebih suka 

menyelesaikan masalah secara 

individu atau dengan diskusi 

kelompok bersama teman-

teman? 

lebih suka sendiri bu.. karena biasanya 

teman-teman rame 

3 

15. Apakah guru memberi 

kesempatan kamu untuk 

menyimpulkan materi 

pelajaran yang sudah 

dilakukan? 

 

Selalu bu setiap selesai pelajaran 

16. Apakah kamu pernah 

menyimpulkan materi yang 

sudah diajarkan kepada teman-

temanmu? 

pernah menyimpulkan materi setelah 

pelajaran disuruh bu guru karena 

teman-teman tidak ada yang mau 

17. Apakah  kamu menyimpulkan 

materi sendiri dari yang 

diajarkan guru atau menunggu 

kesimpulan catatan dari guru? 

kadang menyimpulkan sendiri, kadang 

nunggu catatan dari bu guru 

18. Apa alasan kamu jika lebih 

suka menyimpulkan materi 

dengan menunggu kesimpulan 

catatan dari guru? 

agak bingung bu kalau membuat 

catatan sendiri bahasanya berbeda 

dengan yang dicatatkan bu guru, enak 

menyali catatan dari bu guru biar sama 

kayak teman-teman lainnya 
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HASIL WAWANCARA PESERTA DIDIK 

PROFIL KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS IPA 

 

Nama   : S28 

Kelas  : IV 

Tanggal  : 18/07/2020 

No PERTANYAAN  

1 

 

1. Bagaimana jika kamu tidak 

atau belum paham dengan 

materi yang dijelaskan guru? 

aku langsung bertanya keguru, tapi 

waktu menyampaikan keguru bingung 

menjelaskannya sampai gurunya tidak 

mengerti aku tanya apa 

2. Bagaimana pertanyaan yang 

kamu tanyakan pada guru jika 

kamu belum paham? 

pertanyaan soal yang aku bingung 

maksutnya bu 

3. Apakah guru memberi 

kesempatan kamu untuk 

bertanya atau menjawab? 

sering bu aku sering ga fokus waktu 

pelajaran mainan sendiri jadi sama bu 

guru aku kena pertanyaa 

4. Apa yang kamu lakukan jika 

kamu tidak bisa menjawab 

pertanyaan ? 

bertanya balik ke guru bu biasanya, 

kayak apa bu..aku gatau bu.. sambil 

ketawa gitu bu 

5. Bagaimana sikap kamu saat 

diskusi kelompok 

biar dapet nilai bu ikut ngerjakan sama 

ngomong ide ku apa 

6. Bagaimana cara kamu 

menyampaikan pendapat saat 

diskusi kelompok? 

he rek gini aja loh ga lama-lama 

7. Saat diskusi kelompok, jika 

ada perbedaan pendapat 

bagaimana sikap yang 

dilakukan? 

aku bilang sembarang bu, ngikut aja 

hehe 

8. Apa pendapatmu tentang 

belajar IPA? 

Menyenangkan  

9. Apa yang kamu suka saat 

pembelajaran IPA? 

Paling suka dilihatkan vidio tentang 

alam dan kuis 

10. Apakah kamu pernah malas 

atau tidak bersemangat saat 

pelajaran IPA, alasannya apa? 

ketika aku merasa kecapean jadi tidak 

bersemangat 

2 
11. Apa yang kamu lakukan jika 

diberikan masalah atau tugas 

dari guru? 

tanya dulu, aku bingungan bu jadi 

gabisa langsung ngerjakan sendiri 

perlu dijelaskan lagi 
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12. Apakah kamu merasa 

kesulitan saat menerima tugas 

yang harus diselesaikan dari 

guru, alasannya apa? 

pernah pada waktu praktikumnya tidak 

berhasil dan mencoba kembali 

13. Bagaimana kamu memastikan 

bahwa jawaban atau ide dari 

memecahkan masalah yang 

kamu kerjakan itu benar? 

enggak pake di periksa lagi bu 

langsung dikumpukan saja 

14. Apakah kamu lebih suka 

menyelesaikan masalah secara 

individu atau dengan diskusi 

kelompok bersama teman-

teman? 

saya lebih suka menyelesaikan 

masalah secara berkelompok, karena 

jawabannya bisa dipikir bersama-sama 

3 

15. Apakah guru memberi 

kesempatan kamu untuk 

menyimpulkan materi 

pelajaran yang sudah 

dilakukan? 

 

Iya kalau sudah selasai dijelaskan 

terus tugas waktu terakhirnya ditanya 

lagi apa yang sudah dipelajari 

16. Apakah kamu pernah 

menyimpulkan materi yang 

sudah diajarkan kepada teman-

temanmu? 

enggak pernah menyampaikan ke 

teman-teman bu, bingung ngomong 

nya ke teman-teman 

17. Apakah  kamu menyimpulkan 

materi sendiri dari yang 

diajarkan guru atau menunggu 

kesimpulan catatan dari guru? 

tidak pernah menyimpulkan sendiri 

lebih sering melihat yang dicatatkan bu 

guru di papan tulis 

18. Apa alasan kamu jika lebih 

suka menyimpulkan materi 

dengan menunggu kesimpulan 

catatan dari guru? 

sukanya menunggu catatan dari guru 

biar tidak pake mikir lagi, kadang saya 

lupa apa yang dijelaskan tadi 
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HASIL WAWANCARA PESERTA DIDIK 

PROFIL KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS IPA 

 

Nama   : S11 

Kelas  : IV 

Tanggal  : 17/07/2020 

No PERTANYAAN  

1 

 

1. Bagaimana jika kamu tidak 

atau belum paham dengan 

materi yang dijelaskan guru? 

tanya langsung bu ke guru, kadang 

keteman juga 

2. Bagaimana pertanyaan yang 

kamu tanyakan pada guru jika 

kamu belum paham? 

kayak tanya pertanyaan yang disoal 

gitu loh bu, yang aku ga paham 

maksutnya apa 

3. Apakah guru memberi 

kesempatan kamu untuk 

bertanya atau menjawab? 

iya diberi kesempatan menjawab sama 

bu guru, dan disuruh bertanya kalau 

ada yang ga paham 

4. Apa yang kamu lakukan jika 

kamu tidak bisa menjawab 

pertanyaan ? 

diam saja bu sambil tersenyum heheh 

5. Bagaimana sikap kamu saat 

diskusi kelompok 

Iya menyampaikan pendapatku tapi 

tidak dihairaukan sama teman-teman 

6. Bagaimana cara kamu 

menyampaikan pendapat saat 

diskusi kelompok? 

permisi dulu bu mengacungkan tangan 

kalau mau menyampaikan pendapat 

7. Saat diskusi kelompok, jika 

ada perbedaan pendapat 

bagaimana sikap yang 

dilakukan? 

kalau ada perbedaan pendapat, 

langsung memanggil guru bu biar jelas 

8. Apa pendapatmu tentang 

belajar IPA? 

Tidak banyak berhitung, belajar 

tentang alam 

9. Apa yang kamu suka saat 

pembelajaran IPA? 

Yang aku sukai ketika kuis dan 

praktek 

10. Apakah kamu pernah malas 

atau tidak bersemangat saat 

pelajaran IPA, alasannya apa? 

capek banyak pelajaran, terus asik 

ngobrol dengan teman 

2 

11. Apa yang kamu lakukan jika 

diberikan masalah atau tugas 

dari guru? 

memanggil bu guru dulu untuk minta 

dijelaskan 

12. Apakah kamu merasa iya bu pernah, mesti aku ini ga 
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kesulitan saat menerima tugas 

yang harus diselesaikan dari 

guru, alasannya apa? 

pahaman kalau diberi tugas jadi selalu 

butuh bantuan guru kalau  nggak 

teman 

13. Bagaimana kamu memastikan 

bahwa jawaban atau ide dari 

memecahkan masalah yang 

kamu kerjakan itu benar? 

aku tanyakan ke bu guru ini sudah 

benar ta bu, kalau kata bu guru salah 

aku perbaiki lagi 

14. Apakah kamu lebih suka 

menyelesaikan masalah secara 

individu atau dengan diskusi 

kelompok bersama teman-

teman? 

enak secara berkelompok ada yang 

membantu aku kalau aku tidak bisa 

3 

15. Apakah guru memberi 

kesempatan kamu untuk 

menyimpulkan materi 

pelajaran yang sudah 

dilakukan? 

 

Iya guru bertanya tentang pelajaran 

apa yang sudah dipelajari diakhir 

pelajaran 

16. Apakah kamu pernah 

menyimpulkan materi yang 

sudah diajarkan kepada teman-

temanmu? 

kalau menjelaskan sendiri tidak 

pernah, tapi kalau bersama-sama teman 

pernah bu 

17. Apakah  kamu menyimpulkan 

materi sendiri dari yang 

diajarkan guru atau menunggu 

kesimpulan catatan dari guru? 

enggak pernah membuat catatan 

sendiri bu, pasti menunggu yang 

dicatatkan bu guru 

18. Apa alasan kamu jika lebih 

suka menyimpulkan materi 

dengan menunggu kesimpulan 

catatan dari guru? 

enggak pakai berpikir lagi bu, tinggal 

menyalin saja 
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Lampiran 8 
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PRAKTIKUM GAYA MAGNET 
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Lampiran 9 

Dokumentasi Wawancara  
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