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ABSTRAK 

Skripsi ini berjudul “ Analisis Ketrampilan Bertanya Siswa Secara Kritis dan 

Motivasi Dalam Pembelajaran IPS Terpadu Kelas VIII SMP Negeri 2 Silat Hilir 

Kabupaten Kapuas Hulu”. Masalah umum dalam penelitian ini adalah 

“Bagaimanakah Ketrampilan Bertanya Siswa Secara Krits dan Motivasi Dalam 

Pembelajaran IPS Terpadu”. Adapun sub masalahnya adalah Bagaimana kondisi 

motivasi siswa pada pembelajaran IPS Terpadu, Bagaimanakah keterampilan 

bertanya secara kritis siswa pada pembelajaran IPS Terpadu, Bagaimanakah 

kendala siswa dalam keterampilan bertanya secara kritis pada pembelajaran IPS 

Terpadu. 

Tujuan dalam penelitian ini adalah kondisi motivasi siswa pada Pembelajaran 

IPTerpada di kelas VIII SMP Negeri 2 Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu, 

keterampilan bertanya secara kritis siswa pada pempelajaran IPS Terpadu di kelas 

VIII SMP Negeri 2 Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu, kendala siswa dalam 

keterampilan bertanya secara kritis siswa pada pembelajaran IPS Terpadu di kelas 

VIII SMP Negeri 2 Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu. 

Penelitian ini merupakan penelitian  kualitatif, dengan mengambil latar SMP 

Negeri 2Silat Hilir, subjek penelitian adalah kepala Guru SMP Negeri 2 Silat 

Hilir, dan siswa kelas VIII dan Obyek Penelitian adalah Keterampilan Bertanya 

Siswa Secara Kritis dan Motivasi Dalam Pebelajaran, Tekni pengumpulan data 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data di lakukan dengan 

memfokuskan pada hal yang menjadi pokok bahasan, kemudian di pahami dan 

data tersebut di sajukan dan di tarik kesimpulan, dan menggunakan analisis 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi untuk 

mengatahui kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. Pemeriksaan keabsahan data 

di lakukan dengan mengadakan triangulasi data, penggabungan teknik observasi, 

wawancara, dokumentasi. 

Hasil penelitian ini yaitu keterampilan bertanya siswa di lihat dari jenis 

pertanyaan yang di sampaikan secara lisan maupun tertulis masih tergolong 

rendah di karenakan tidak ada 1 orang siswa yang bertanya pada tingkatan 

aplikasi, kurangnya rasa ingin tahu siswa. Keterampilan bertanya secara tulisan 

yang di miliki siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu 

di kategorikan sudah cukup tinggi di karenakan pertanyaan yang di ajukan siswa 

sudah pada tingkatan aaplikasi, di mana siswa bisa berpikir lebih mendalam 

tentang suatu materi ketika pertanyaan di ajukan secara tulisan di bandingkan 

pertanyaan yang di ajukan secara lisan. Hanya saja hanya 2 orang siswa yang 

mengajukan pertanyaan secara tulisan. Tingkat kekritisan siswa dalam 

mengajukan pertanyaan secara lisan maupun tulisan masih tergolong rendah. Di 

karenakan dari 30 siswa hanya 7 orang siswa yang mampu mengajukan 

pertanyaan baik lisan maupun tulisan, walaupun ada beberapa siswa yang mampu 

berpikir kritis dalam mengajukan pertanyaan. Di lihat dari motvasi dan antusias 

saat proses pembelajaran berlangsung di dalam kelas dari pertanyaan yang di 

ajukan oleh siswa. 
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