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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model Problem Based 

Learning terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Populasi peneliti-

an ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 1 Candipuro tahun pelajaran 

2016/2017 sebanyak 223 siswa yang terdistribusi dalam enam kelas. Sampel 

penelitian ini adalah siswa kelas VII A dan VII B yang dipilih dengan teknik 

cluster random sampling. Penelitian ini menggunakan the pretest-posttest control 

group design.. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, model Problem 

Based Learning berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis matematis 

siswa. 

 

Kata kunci: pengaruh, Problem Based Learning, berpikir kritis matematis  
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan pengaruh besar bagi 

kehidupan manusia dalam berbagai bidang. Tujuan awal ilmu pengetahuan dan 

teknologi dikembangkan adalah untuk mempermudah aktivitas manusia. Namun 

seiring waktu, ilmu pengetahuan dan teknologi disalahgunakan untuk hal-hal yang 

negatif dan memunculkan ketidakpedulian sesama manusia dan lingkungan hidup. 

Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia perlu ditingkatkan agar manusia 

dapat memikirkan semua tindakan dan akibat dari tindakannya dengan lebih bijak. 

 

Usaha yang telah dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia adalah dengan menyelenggarakan pendidikan. Hal ini dilihat dari 

fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-undang 

Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 pasal 3 berikut. 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan mem-

bentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan mengembangkan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. 

 

Tujuan pendidikan nasional dapat diwujudkan melalui pengembangan kurikulum 

yang dilakukan secara terarah dan menyesuaikan perkembangan zaman. Hal ini 
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berdasarkan definisi kurikulum yang tercantum dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 19 tentang Sisdiknas, yaitu sepe-

rangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta 

cara-cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pem-

belajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Berdasarkan Peraturan Bersama 

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pasal 2 ayat 1 dan 3, kurikulum yang 

berlaku saat ini pada sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah 

Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013, dimana sekolah yang telah melaksanakan 

Kurikulum 2013 selama tiga semester akan tetap melaksanakan kurikulum 

tersebut, dan sekolah yang memilih untuk tidak melanjutkan Kurikulum 2013 

dapat melaksanakan Kurikulum Tahun 2006 dengan melaporkan kepada Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan melalui dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota. 

 

Pada Kurikulum 2013 dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, matematika 

merupakan salah satu mata pelajaran wajib untuk setiap jenjang pendidikan dasar 

dan menengah, yang menunjukkan bahwa matematika termasuk dalam mata 

pelajaran yang penting bagi siswa. Matematika melatih siswa menggunakan dan 

mengembangkan kemampuan berpikirnya. Salah satu Standar Kompetensi Ke-

lulusan mata pelajaran matematika untuk siswa SMP adalah memiliki kemampuan 

berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta mempunyai kemampuan 

bekerja sama (Permendiknas Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006).  

 

Kemampuan berpikir membantu siswa menyelesaikan permasalahan kehidupan 

sehari-hari. Khususnya dengan berpikir kritis, siswa dapat memutuskan langkah 
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apa yang tepat untuk menyelesaikan permasalahanya dengan memikirkan dampak 

yang akan dihasilkan dari langkah tersebut. Jika dampak yang dihasilkan kurang 

baik, maka siswa secara kritis mencari tahu apa penyebabnya dan alternatif penye-

lesaian yang lain. Selain itu, berpikir kritis dapat membantu seseorang memahami 

bagaimana ia memandang dirinya sendiri, bagaimana ia memandang dunia, dan 

bagaimana ia berhubungan dengan orang lain, membantu memahami perilaku diri 

sendiri, dan menilai diri sendiri (Lambertus, 2009). 

  

Kemampuan berpikir kritis dapat ditingkatkan melalui kegiatan pembelajaran 

yang mendorong siswa untuk aktif dalam mencari informasi dari berbagai sumber, 

menjelaskan informasi dan situasi yang dihadapi, mencari solusi yang tepat ketika 

mendapatkan masalah, serta menilai dan bertanggung jawab atas segala tindakan 

yang dilakukan. Salah satu pembelajaran yang dapat memfasilitasi kegiatan dalam 

upaya meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis adalah yang menekan-

kan pada suatu masalah, yaitu Problem Based Learning. Pembelajaran berbasis 

masalah memberi pengertian bahwa dalam pembelajaran siswa dihadapkan pada 

suatu masalah, yang kemudian diharapkan melalui pemecahan masalah siswa 

belajar keterampilan-keterampilan berpikir yang lebih mendasar (Husnidar, Ihsan, 

dan Rizal, 2014). 

 

Kemampuan berpikir kritis matematis siswa di Indonesia khususnya siswa SMP 

masih tergolong rendah berdasarkan hasil survei TIMSS pada tahun 2015 (Mullis 

et al, 2016), Indonesia memiliki skor 397 dan berada di urutan ke-44 dari 49 

negara. Meskipun skor Indonesia mengalami kenaikan dari survei tahun 2011, 

namun masih tergolong rendah. Rendahnya kemampuan berpikir kritis matematis 
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siswa di Indonesia dapat dilihat dari soal-soal dalam TIMSS, yaitu soal tidak rutin 

dengan proporsi 40% menuntut kemampuan siswa untuk memecahkan masalah, 

25% menuntut kemampuan siswa untuk menganalisa, menggeneralisasi, serta 

memberi alasan dalam menyelesaikan soal-soal yang disajikan, dan 35% soal 

pemahaman, dimana soal-soal dari TIMSS tersebut termasuk dalam indikator 

kemampuan berpikir kritis matematis siswa. 

 

Hasil observasi dan wawancara dengan guru matematika di SMP Negeri 1 

Candipuro menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis matematis siswa 

masih tergolong rendah. Hal tersebut terlihat selama proses pembelajaran pada 

tahap presentasi hasil diskusi kelompok, yakni pertanyaan yang diajukan siswa 

hanya sebatas pertanyaan pengetahuan yang bahkan jawabannya merupakan teori 

pada materi yang dipelajari, bukan pertanyaan yang menganalisis apa yang 

dipaparkan oleh kelompok penyaji. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tersebut 

mengakibatkan kelompok penyaji hanya memberi jawaban yang singkat tanpa 

disertai penjelasan yang lebih rinci. Penjelasan yang kurang rinci akan membuat 

siswa kurang mengembangkan kemampuan untuk menjelaskan dan meyakinkan 

seseorang tentang apa yang mereka lakukan. Selain itu, masih banyak siswa yang 

tidak menggunakan cara atau strategi tepat dalam mengerjakan soal uraian, serta 

tidak teliti dalam proses perhitungan, sehingga jawaban akhir siswa banyak yang 

tidak tepat. 

 

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka perlu dilakukan penelitian mengenai 

pengaruh model Problem Based Learning terhadap kemampuan berpikir kritis 

matematis siswa.  
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B. Rumusan Masalah  

 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah  

“Apakah model Problem Based Learning berpengaruh terhadap kemampuan ber-

pikir kritis matematis siswa?”. 

 

C. Tujuan Penelitian  

 

Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model Problem Based 

Learning terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa. 

 

D. Manfaat Penelitian  

 

 

1. Manfaat Teoritis  

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi  dalam 

pendidikan matematika yang berkaitan dengan model Problem Based Learning 

dan hubungannya dengan kemampuan berpikir kritis matematis siswa.  

 

2. Manfaat Praktis  

Secara praktis, hasil penelitian ini akan berguna bagi praktisi pendidikan sebagai 

alternatif model pembelajaran yang dapat digunakan dalam rangka meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Selain itu, dapat menjadi masukan 

dan bahan kajian pada penelitian yang sama di masa yang akan datang. 

 

 



 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Pustaka 

 

1. Problem Based Learning 

 

Problem Based Learning berasal dari sebuah teori yang menunjukkan bahwa 

untuk memperoleh pengetahuan secara efektif, siswa perlu dirangsang untuk 

merestrukturisasi informasi yang mereka punya dalam konteks yang realistis, 

memperoleh pengetahuan baru, kemudian menguraikan informasi baru tersebut 

dengan mengajarkannya kepada teman sebaya atau dengan membahas materi 

dalam kelompok, menurut Anderson (Kirloy, 2004: 411). Problem Based 

Learning bukan tentang pemecahan masalah, melainkan menggunakan masalah 

yang tepat untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman (Wood, 2003: 328). 

Berdasarkan pemaparan tersebut, inti dari Problem Based Learning adalah peng-

gunaan masalah realistis sebagai konteks pembelajaran. Tujuannya meningkatkan 

pengetahuan awal yang dimiliki siswa dan membangun pengetahuan baru melalui 

analisis informasi yang ada dalam masalah atau situasi yang disajikan dan infor-

masi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah tersebut . 

 

Masalah realistis yang disajikan dalam Problem Based Learning harus disesuai-

kan dengan jangkauan pengetahuan siswa dan ada tujuan pembelajaran yang jelas, 

sehingga tidak mempersulit siswa dalam merestrukturisasi informasi dari masalah 
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tersebut. Berikut poin-poin yang harus diperhatikan dalam masalah yang diguna-

kan untuk Problem Based Learning menurut Neame (Kirloy, 2004: 412), agar 

pembelajarannya menjadi efektif .  

a. Harus ada penjelasan realistis secara umum yang mendasari prinsip-prinsip  

dan proses pembelajaran. 

b. Harus ada ruang lingkup untuk kegiatan pemecahan masalah. 

c. Masalah harus dirumuskan secara jelas. 

d. Harus ada tingkat kompleksitas dalam skenario yang sesuai dengan peserta. 

1. Skenario yang terlalu sederhana tidak akan memotivasi siapa pun. 

2. Skenario yang sederhana dapat dialokasikan untuk mereka yang memiliki 

pengetahuan dasar atau keterampilan belajar yang relatif rendah. 

3. Skenario yang kompleks dialokasikan kepada anggota kelompok dengan 

kemampuan tinggi. 

e. Masalah mengangkat isu-isu yang belum ditangani oleh kebanyakan orang 

(tidak rutin).  

 

Adanya pemberian masalah realistis dalam pembelajaran, mendorong siswa untuk 

memikirkan seperti apa masalah yang mereka hadapi. Proses berpikir yang dilaku-

kan siswa tersebut akan terus diperdalam, karena mereka berusaha mencari infor-

masi yang relevan dan cara-cara untuk menyelesaikannya. Hal inilah yang mem-

buat Problem Based Learning mempunyai beberapa kelebihan sebagai berikut 

(Wood, 2003: 330). 

a. Pembelajaran yang berpusat pada siswa akan menumbuhkan pembelajaran 

yang aktif, peningkatan pemahaman, dan pengembangan keterampilan 

belajar. 
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b. Memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan generik dan sikap 

yang dibutuhkan dalam praktek masa depan mereka. 

c. Memfasilitasi kurikulum yang terintegrasi. 

d. Menyenangkan bagi siswa dan tutor, serta prosesnya mengharuskan semua 

siswa untuk terlibat dalam proses pembelajaran. 

e. Mendorong siswa untuk berinteraksi dengan materi pembelajaran yang 

berhubungan dengan konsep dalam kegiatan sehari-hari. 

f. Pendekatan konstruktivis memungkinkan siswa mengaktifkan pengetahuan 

awal dan membangun pengetahuan yang baru. 

 

Selain kelebihan yang dimiliki model Problem Based Learning, kekurangan dari 

model pembelajaran ini kemungkinan akan ditemui, tergantung pada pelaksanaan 

dan pengaturan proses pembelajarannya (Wood, 2003: 332), yaitu: 

a. Perubahan dari model pembelajaran tradisional ke Problem Based Learning 

membutuhkan adaptasi dari siswa.  

b. Siswa memerlukan akses ke perpustakaan dan fasilitas lainnya. 

c. Membutuhkan waktu yang tidak sedikit di awal pembelajaran untuk mengatur 

skenario pembelajaran. 

d. Siswa kemungkinan tidak tahu seberapa banyak dan luas materi yang harus 

dipelajari, informasi yang relevan dan berguna. 

e. Tidak semua mata pelajaran dapat menggunakan Problem Based Learning. 

 

Tahapan pada model Problem Based Learning dalam prakteknya terdiri dari tujuh 

tahap (Wood, 2003: 329). Berikut uraian tahapan model Problem Based Learning. 

1. Identify and clarify unfamiliar terms presented in the scenario. 
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Mengidentifikasi dan mengklarifikasi istilah asing yang disajikan dalam  

skenario serta membuat daftar istilahnya. 

2. Define the problem or problems to be discussed (menentukan masalah atau 

masalah-masalah yang akan dibahas; siswa mungkin memiliki pandangan 

berbeda terhadap isu yang muncul, tetapi semua harus dipertimbangkan; juru 

tulis mencatat daftar masalah yang telah disepakati). 

3. “Brainstorming” session to discuss the problem (sesi membahas masalah; 

menunjukkan kemungkinan penjelasan atas dasar pengetahuan sebelumnya; 

siswa menggunakan pengetahuan masing-masing yang telah dimiliki dan 

mengidentifikasi pengetahuan yang belum lengkap; juru tulis mencatat semua 

hasil diskusi). 

4. Review steps 2 and 3 and arrange explanations into tentative solutions 

(ulasan langkah 2 dan 3, serta mengatur penjelasan yang nantinya dijadikan 

solusi; juru tulis mengatur penjelasan dan restrukturisasi jika perlu). 

5. Formulate learning objectives (merumuskan tujuan pembelajaran; guru 

memastikan tujuan pembelajaran terfokus, tercapai, dan tepat). 

6. Private study (semua siswa mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan 

masing-masing tujuan pembelajaran). 

7. Group shares results of private study (siswa mempresentasikan hasil 

 diskusi; guru mengawasi dan menilai hasil diskusi tersebut). 

 

Terdapat tujuh tahapan juga dalam model Problem Based Learning (Schmidt, 

1983: 13) dan (Kirloy, 2004: 411) yang pada intinya mempunyai makna yang 

sama. Dalam penelitian ini, tahapan yang akan digunakan dalam model Problem 

Based Learning terdiri dari empat tahapan. 
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1. Tahap orientasi masalah realistis. Pada tahap ini, peserta didik diberikan 

masalah realistis yang berkaitan dengan materi ajar yang akan dibahas, 

dimana peserta didik diminta untuk menemukan, mengidentifikasi, dan 

mengumpulkan fakta atau informasi dari masalah yang disajikan. 

2. Tahap pengorganisasian peserta didik untuk melakukan penyelidikan individu 

maupun kelompok. Pada tahap ini, peserta didik secara berkelompok mendis-

kusikan masalah yang disajikan dengan menyusun penjelasan terkait masalah 

yang disajikan menggunakan pengetahuan yang telah dimiliki dari masing-

masing peserta didik, merumuskan tujuan pembelajaran, serta mengumpulkan 

informasi yang dibutuhkan dalam tujuan pembelajaran secara individu yang 

nantinya tetap akan diambil keputusan bersama. 

3. Menyajikan hasil diskusi kelompok.  

4. Menganalisis dan mengevaluasi hasil diskusi kelompok terkait kesimpulan 

dalam proses penyelesaian masalah dan pengetahuan baru yang didapatkan. 

 

Dalam setiap tahapan Problem Based Learning, mengharuskan semua peserta 

yang terlibat memiliki peran dalam pembelajaran. Guru berperan sebagai tutor, 

dan siswa dikelompokkan, dimana masing-masing kelompok terdiri dari ketua 

kelompok, juru tulis dan anggota kelompok. Berikut uraian tugas yang harus 

dilakukan untuk setiap peran (Wood, 2003: 328). 

1. Tutor bertugas mendorong semua anggota kelompok untuk berpartisipasi, 

mengawasi jalannya diskusi, mengatur waktu, memastikan setiap kelompok 

mencapai tujuan pembelajaran yang tepat, memeriksa pemahaman, serta 

menilai kinerja. 

2. Juru tulis kelompok bertugas mencatat poin-poin yang dibuat oleh kelompok, 
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membantu kelompok dalam menyampaikan pendapat, berpartisipasi dalam 

diskusi, serta sebagai sumber catatan yang digunakan oleh kelompok. 

3. Ketua kelompok bertugas memimpin kelompok selama proses diskusi, 

mendorong semua anggota untuk berpartisipasi, menjaga dinamika kelompok, 

mengatur waktu, memastikan kelompok menyelesaikan tugas yang diberikan, 

dan memastikan juru tulis dapat membuat catatan yang akurat. 

4. Anggota kelompok berpartisipasi dalam diskusi, menghargai pendapat orang 

lain, bertanya, meneliti semua tujuan pembelajaran, dan berbagi informasi. 

 

2. Kemampuan Berpikir Kritis Matematis 

 

Berpikir adalah proses mental seseorang yang lebih dari sekedar mengingat dan 

memahami (Sanjaya, 2006: 230). Aktivitas mengingat hanya mengulas kembali 

sesuatu yang pernah diperoleh tanpa menciptakan pengetahuan yang baru. Begitu 

pula dengan memahami, aktivitas memahami sesuatu yang sudah ada, berbeda 

dengan halnya berpikir, berpikir membuat seseorang melakukan aktivitas sebagai 

akibat dari proses mengingat dan memahami. Ada empat keterampilan berpikir, 

yaitu menyelesaikan masalah (problem solving), membuat keputusan (decision 

making), berpikir kritis, dan berpikir kreatif (Isjoni dan Arif, 2008: 164). 

 

Berpikir kritis berkaitan dengan aktif, terus menerus, serta pertimbangan yang 

cermat dari keyakinan atau pengetahuan dengan alasan yang mendukung dan 

kesimpulan lebih lanjut, menurut Dewey (Fisher, 2001: 2). Berdasarkan definisi 

berpikir kritis yang dikemukakan Dewey, berpikir kritis pada dasarnya adalah 

sebuah proses aktif dimana seseorang memikirkan hal-hal yang terlintas dalam 

diri sendiri, menimbulkan pertanyaan sendiri, menemukan informasi yang relevan, 



12 
 

dan lain-lain daripada belajar secara pasif dari orang lain. Definisi berpikir kritis 

sebagai pertimbangan yang cermat adalah untuk setiap pengambilan keputusan 

harus dilakukan secara cermat dan hati-hati serta memikirkan kemungkinan yang 

akan terjadi selanjutnya atau dampaknya. 

 

Hal yang paling penting dari definisi Dewey terkait berpikir kritis adalah landasan 

yang mendukung dalam sebuah keyakinan dan kesimpulan. Dengan kata lain, apa 

yang penting adalah alasan yang kita miliki untuk meyakini sesuatu dan implikasi 

dari keyakinan kita. Sehingga berpikir kritis lebih menekankan pada pentingnya 

berpikir kritis untuk memberikan alasan dan untuk mengevaluasi berpikir kritis 

tersebut. Salah satu definisi berpikir kritis yang memiliki kontribusi besar ialah 

dari Cf. Norris dan Ennis (Fisher, 2001: 4) yang menekankan pada berpikir secara 

rasional dan reflektif, serta berbicara tentang memutuskan apa yang dipilih atau 

apa yang dilakukan. Hal tersebut secara implisit menyebutkan bahwa pengambil-

an keputusan merupakan bagian dari berpikir kritis.  

 

Berdasarkan pemaparan tersebut, berpikir kritis berkaitan dengan proses berpikir 

secara aktif untuk memikirkan segala hal yang terlintas dalam pikiran sehingga 

memunculkan pertanyaan sendiri, mencari informasi relevan atas pertanyaan 

tersebut, pengambilan keputusan dari proses berpikir, serta memeriksa kembali 

keputusan dan informasi-informasi yang didapatkan berdasarkan landasan atau 

bukti yang mendukung. 

 

Melatih keterampilan berpikir kritis dalam pembelajaran matematika dapat dilaku-

kan dengan pemberian soal-soal tidak rutin yang terkait kehidupan sehari-hari, 

asalkan penyajiannya disesuaikan dengan perkembangan kognitif anak. Selain 
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pemberian soal-soal tidak rutin, pembelajaran yang berpusat pada siswa akan ber-

potensi untuk melatih dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis, karena 

siswa berkesempatan membangun pengetahuan sendiri, berdiskusi, mengajukan 

pendapat, menerima atau menolak pendapat teman, dan bimbingan guru dalam 

merumuskan kesimpulan (Lambertus, 2009: 142). Hal tersebut menunjukkan 

bahwa kemampuan berpikir kritis matematis siswa dapat dilatih atau ditingkatkan 

dengan pembelajaran yang mendorong siswa aktif dalam proses pembelajarannya, 

dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki dalam memecahkan soal-soal tidak 

rutin untuk membangun pengetahuan baru. 

 

Kemampuan berpikir kritis lebih terlihat pada diri seseorang ketika mendapatkan 

suatu masalah, sehingga mengharuskan menyelesaikannya dengan proses berpikir 

yang terdiri dari beberapa tahapan. Berikut lima tahapan berpikir kritis dalam 

proses pemecahan masalah yang dinamakan IDEAS (Facione, 2013: 25).  

1. Identify the problem and set priorities (I). Pada tahap ini, seseorang harus 

mengidentifikasi terlebih dahulu masalah yang dihadapi, dan menentukan 

prioritas utama yang akan membantu dalam menyelesaikan masalah tersebut. 

2. Deepen understanding and gather relevant information (D). Setelah masalah 

teridentifikasi, selanjutnya memperdalam pemahaman terkait masalah ter-

sebut dan mencari informasi yang relevan dari prioritas utama yang dibuat. 

3. Enumerate options and anticipate consequences (E), yakni menghitung, 

menentukan pilihan, serta mengantisipasi konsekuensi dari pilihan yang 

dibuat. 

4. Assess the situation and make a preliminary decision (A), yakni menilai  

situasi dan membuat keputusan awal. 
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5. Scrutinize the process and self correct as needed (S), yakni meneliti proses 

yang telah dilakukan dalam menyelesaikan masalah dan pembenaran diri 

ketika diperlukan (regulasi diri). 

 

Kemampuan berpikir yang mendasari pemikiran kritis menurut Glaser (Fisher, 

2001: 7), yaitu (a) mengenali masalah, (b) menemukan cara-cara yang dapat 

diterapkan untuk menemukan masalah, (c) mengumpulkan informasi yang terkait, 

(d) mengenali asumsi-asumsi dan nilai-nilai yang tersirat, (e) memahami dan 

menggunakan bahasa dengan akurasi, kejelasan, dan deskriminasi, (f) meng-

interpretasikan data, (g) menilai bukti dan mengevaluasi laporan, (h) mengakui 

adanya hubungan logis antara pernyataan-pernyataan, (i) menarik kesimpulan dan 

generalisasi, (j) menguji generalisasi dan kesimpulan yang didapat, (k) merekon-

struksi pengalaman yang lebih luas, dan (l) membuat penilaian yang akurat. 

 

Keterampilan berpikir kritis terdiri dari enam keterampilan kognitif, berikut uraian 

keterampilan kognitif dalam berpikir kritis (Facione, 2013: 5). 

1. Interpretasi (memahami dan mengungkapkan makna atau arti dari berbagai 

macam situasi, data, peristiwa, penilaian, pertimbangan, keyakinan, aturan, 

prosedur, atau kriteria). 

2. Analisis (mengidentifikasi hubungan antara pernyataan-pernyataan, pertanya-

an, konsep-konsep, deskripsi, atau lainnya dalam bentuk representasi yang 

dimaksudkan untuk mengekspresikan keyakinan, penilaian, pengalaman, 

alasan, informasi, atau pendapat). 

3. Evaluasi (menilai kredibilitas pernyataan atau penjelasan dari persepsi,  

pengalaman, situasi, pertimbangan, keyakinan, atau pendapat seseorang dan  
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untuk menilai secara logis hubungan antara pernyataan-pernyataan, deskripsi, 

pertanyaan, atau bentuk representasi lainnya). 

4. Inferensi (mengidentifikasi aspek-aspek yang dibutuhkan untuk menarik 

kesimpulan, untuk menentukan hipotesis, mempertimbangkan informasi yang 

relevan, dan akibat yang dihasilkan dari data, laporan, prinsip, bukti-bukti, 

penilaian, keyakinan, pendapat, konsep, deskripsi, pertanyaan, atau bentuk 

lain dari representasi). 

5. Penjelasan (menyajikan hasil berpikir kritis dengan argumen yang dapat 

meyakinkan, menggambarkan metode, hasil, dan prosedur disertai alasan 

yang baik). 

6. Regulasi diri (koreksi diri, penerapan keterampilan dalam analisis, dan 

evaluasi terhadap kegiatan diri sendiri, serta mengonfirmasikan, memvalidi-

tasi, dan mengoreksi hasil berpikir kritis seseorang). 

Berdasarkan pemaparan tersebut, indikator kemampuan berpikir kritis yang akan 

digunakan dalam penelitian ini mengambil beberapa indikator pendapat Facione, 

yaitu interpretasi, analisis, penjelasan, dan kesimpulan. 

 

B. Definisi Operasional 

 

Berikut beberapa definisi operasional dalam penelitian ini. 

 

1. Model Problem Based Learning merupakan model pembelajaran yang 

menggunakan masalah realistis sebagai suatu konteks pembelajaran untuk 

memperoleh informasi, pengetahuan baru, dan mengajarkannya kepada orang 

lain dalam diskusi kelompok. Tahapan Problem Based Learning terdiri dari 

orientasi siswa terhadap masalah, mengorganisasikan siswa dalam 
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penyelidikan individual maupun kelompok, menyajikan hasil diskusi, 

mengevaluasi proses penyelesaian masalah, sampai pada kegiatan 

menyimpulkan informasi baru yang didapatkan. 

2. Berpikir kritis berkaitan dengan proses berpikir secara aktif untuk memikir-

kan segala hal yang terlintas dalam pikiran sehingga memunculkan pertanya-

an sendiri, mencari informasi relevan atas pertanyaan tersebut, pengambilan 

keputusan dari proses berpikir, serta memeriksa kembali keputusan dan 

informasi-informasi yang didapatkan berdasarkan landasan atau bukti. 

3. Indikator kemampuan berpikir kritis matematis dalam penelitian ini meliputi 

interpretasi, analisis, penjelasan, dan kesimpulan. 

 

C. Kerangka Pikir 

 

Penelitian tentang pengaruh model Problem Based Learning terhadap kemampuan  

berpikir kritis matematis siswa ini terdiri dari satu variabel bebas dan satu variabel 

terikat. Model Problem Based Learning sebagai variabel bebas, sedangkan 

kemampuan berpikir kritis matematis siswa sebagai variabel terikat. 

 

Model Problem Based Learning menggunakan masalah realistis sebagai suatu 

konteks bagi siswa untuk mengaktifkan pengetahuan yang dimiliki, dan memper-

oleh pengetahuan yang baru melalui penyelidikan pada masalah yang disajikan. 

Tahapan dalam Problem Based Learning dimulai dengan orientasi masalah yang 

realistis, selanjutnya mengorganisasikan siswa dalam penyelidikan individual 

maupun kelompok, menyajikan hasil diskusi, mengevaluasi proses penyelesaian  

masalah, sampai pada kegiatan menyimpulkan informasi baru yang didapatkan.  
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Adanya orientasi masalah realistis dalam model Problem Based Learning, fokus 

kegiatan belajar siswa akan tertuju pada bagaimana cara atau solusi dalam menye-

lesaikan masalah yang disajikan, sehingga mendorong siswa mengidentifikasi, 

mengklarifikasi istilah-istilah asing atau konsep yang belum dipahami, menemu-

kan masalah, serta mengumpulkan fakta dari masalah yang disajikan. Hal ini 

menunjukkan bahwa pada tahap ini, siswa belajar bagaimana memahami dan 

mengungkapkan makna dari berbagai macam situasi, data, peristiwa, penilaian, 

pertimbangan, keyakinan, aturan, prosedur, maupun kriteria. 

 

Tahap kedua dalam model Problem Based Learning adalah pengorganisasian 

siswa untuk melakukan penyelidikan. Permulaan dari tahap ini bertujuan untuk 

menghasilkan definisi yang tepat dari masalah menggunakan pengetahuan yang 

telah dimiliki. Siswa secara berkelompok mengidentifikasi masalah lebih lanjut 

untuk menentukan hipotesis terkait solusi yang akan digunakan dalam menyele-

saikan masalah yang disajikan. Selanjutnya, merumuskan tujuan pembelajaran 

sehingga proses belajar lebih terarah. Masing-masing anggota kelompok mengum-

pulkan informasi sesuai dengan tujuan pembelajaran yang nantinya disatukan atau 

disepakati bersama. Pada tahap ini, siswa belajar bagaimana menganalisis suatu 

masalah atau situasi dengan mengidentifikasi hubungan antara pernyataan-

pernyataan, pertanyaan-pertanyaan, konsep-konsep, deskripsi, atau lainnya dalam 

bentuk representasi yang dimaksudkan untuk mengekspresikan keyakinan, 

penilaian, pengalaman, alasan, informasi, atau pendapat. Analisis suatu masalah 

atau situasi yang dilakukan akan membawa siswa untuk mengatur strategi dan 

teknik serta menjalankannya dengan benar. 
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Tahapan selanjutnya adalah menyajikan hasil diskusi kelompok, saling meleng-

kapi pengetahuan dan memperbaikinya jika perlu. Pada tahapan ini, akan dilaku-

kan pengujian informasi baru yang didapatkan, atau mengevaluasi strategi dan 

teknik, sehingga melatih siswa untuk menyakinkan orang lain tentang pendapat 

sendiri berdasarkan asumsi dan bukti yang telah ada.  

 

Tahapan yang terakhir pada model Problem Based Learning dalam penelitian ini 

mengarah pada kesimpulan proses penyelesaian masalah dan pengetahuan baru 

yang didapatkan. Siswa dituntun untuk menyimpulkan apa saja yang telah 

didapatkan selama proses pembelajaran menggunakan model Problem Based 

Learning, terutama terkait materi pelajaran yang sedang dipelajari. 

 

Berdasarkan kegiatan-kegiatan siswa dalam tahapan Problem Based Learning, 

maka siswa dapat melatih dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis matema-

tisnya lebih baik dibandingkan dengan kegiatan siswa dalam model pembelajaran 

yang diterapkan di sekolah yaitu model Reciprocal Teaching. Model Reciprocal 

Teaching tidak menggunakan masalah realistis sebagai konteks pembelajaran 

siswa pada awal pembelajaran, namun siswa langsung mencari sendiri informasi 

terkait materi yang akan dipelajari melalui buku bacaan. Hal ini menunjukkan 

bahwa dengan mencari informasi dari buku bacaan, siswa tidak mengonstruksi 

pengetahuannya sendiri, namun hanya memindahkan dari apa yang mereka baca. 

Kegiatan tersebut hanya mendorong siswa untuk memahami isi buku, sehingga 

kemampuan berpikir kritis siswa belum sepenuhnya terlatih karena berpikir kritis 

tidak hanya proses mengingat dan memahami, namun berpikir secara mendalam 

segala sesuatu yang dilakukan dan didapatkan. 
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D. Anggapan Dasar 

Penelitian ini mempunyai anggapan dasar bahwa semua siswa kelas VII SMP 

Negeri 1 Candipuro pada semester genap tahun pelajaran 2016/2017 memperoleh 

materi yang sama dan sesuai dengan kurikulum 2013.   

 

E. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, berikut hipotesis penelitian ini.  

1. Hipotesis Umum  

Model Problem Based Learning berpengaruh terhadap kemampuan berpikir 

kritis matematis siswa.  

2. Hipotesis Khusus  

Peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang diajar dengan 

model Problem Based Learning lebih dari siswa yang diajar dengan model 

Reciprocal Teaching. 

 

 



 

III. METODE PENELITIAN 

A. Populasi dan Sampel 

 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 

2016/2017 di SMP Negeri 1 Candipuro Kabupaten Lampung Selatan. Populasi 

dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas VII sebanyak 223 siswa. Siswa 

kelas VII tersebut terdistribusi dalam enam kelas secara homogen, yaitu kelas VII 

A hingga VII F, dimana pembagian kelas tidak berdasarkan peringkat tertentu. 

Dari enam kelas tersebut, diambil dua kelas secara acak untuk dijadikan sampel 

penelitian dengan teknik cluster random sampling (Fraenkel, Wallen, dan Hyun, 

2012: 95), sehingga terpilihlah kelas VII A sebanyak 37 siswa sebagai kelas 

kontrol dan kelas VII B sebanyak 37 siswa sebagai kelas eksperimen. Model 

pembelajaran yang digunakan pada kelas kontrol adalah Reciprocal Teaching, 

sedangkan pada kelas eksperimen adalah model Problem Based Learning. 

 

B. Desain penelitian 

 

Variabel penelitian ini terdiri dari variabel bebas dan terikat, yaitu Problem 

Based Learning sebagai variabel bebas, dan kemampuan berpikir kritis 

matematis sebagai variabel terikat. Desain yang digunakan pada penelitian ini 

adalah the pretest-posttest control group design (Fraenkel, Wallen dan Hyun, 

2012: 271) yang tertera pada Tabel 3.1. 
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Tabel 3.1 The Pretest-Posttest Control Group Design 
 

Group Pretest Treatment Posttest 

Problem Based Learning       

Reciprocal Teaching       

Keterangan: 

  = Data kemampuan berpikir kritis matematis siswa 

  = Model Problem Based Learning 

  = Model Reciprocal Teaching 
 

 

C. Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

 

Prosedur  pelaksanaan penelitian ini  dikelompokkan dalam  tiga tahap, yaitu: 

1. Tahap Persiapan 
 

a. Menyusun proposal penelitian. 

b. Membuat perangkat pembelajaran untuk kelas eksperimen dan kontrol. 

c. Membuat instrumen penelitian. 

d. Mengonsultasikan perangkat pembelajaran dan instrumen dengan dosen 

pembimbing. 

e. Melakukan ujicoba instrumen penelitian. 

2. Tahap Pelaksanaan 

 

a. Memberikan pretest pada kelas eksprimen dan kelas kontrol. 

b. Melaksanakan pembelajaran model Problem Based Learning pada kelas 

eksperimen dan model Reciprocal Teaching pada kelas kontrol. 

c. Memberikan posttest pada kelas eksprimen dan kelas kontrol. 

 

3. Tahap Pengolahan Data 

a. Mengumpulkan data dari kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

b. Mengolah dan menganalisis data yang diperoleh dari kelas eksperimen 

dan kelas kontrol serta membuat kesimpulan. 
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D. Data Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data  

 

Data dalam penelitian ini berupa data skor kemampuan berpikir kritis matematis 

awal yang diperoleh melalui pretest, data skor kemampuan berpikir kritis matema-

tis akhir setelah mengikuti pembelajaran yang diperoleh melalui posttest, dan data 

skor peningkatan (gain). Teknik pengumpulan data berupa tes. Tes diberikan 

sebelum (pretest) dan sesudah (posttest) pembelajaran pada kelas eksperimen dan 

kontrol.  

 

E. Instrumen Penelitian 

 

Pelaksanaan pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan instrumen tes 

kemampuan berpikir kritis matematis yang dituangkan dalam beberapa butir soal 

uraian. Tes yang diberikan pada kelas eksperimen dan kontrol adalah soal yang 

sama yakni materi perbandingan. Agar diperoleh data kemampuan berpikir kritis 

matematis yang baik, diperlukan instrumen tes yang baik pula ditinjau dari 

validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran. 

 

1. Validitas 

 

Validitas yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada validitas isi. 

Validitas isi melihat apakah isi instrumen mewakili keseluruhan materi atau 

bahan ajar, indikator kemampuan berpikir kritis matematis yang akan diukur, dan 

sesuai dengan kemampuan bahasa yang dimiliki siswa. Penilaian terhadap 

kesesuaian butir tes dengan kompetensi dasar dan indikator pencapaian 

kompetensi dilakukan oleh guru mata pelajaran matematika kelas VII SMPN 1 

Candipuro. Penilaian terhadap kesesuaian isi instrumen tes dengan kisi-kisi 
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instrumen tes yang diukur dan kesesuaian bahasa, digunakan daftar check list 

oleh guru. Tes dikategorikan valid apabila butir-butir tesnya telah dinyatakan 

sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator yang diukur. Pedoman pemberian 

skor kemampuan berpikir kritis matematis disajikan pada Tabel 3.2 

 

Tabel 3.2 Pedoman Penyekoran Kemampuan Berpikir Kritis Matematis 

 

No Indikator   Keterangan Skor 

1 Interpretasi Tidak ada penjelasan yang diketahui dan ditanyakan 0 

Penjelasan yang diketahui dan ditanyakan salah 1 

Penjelasan yang diketahui dan ditanyakan benar 2 

2 Analisis Tidak ada strategi dan teknik penyelesaian masalah 0 

Strategi dan teknik penyelesaian masalah salah 1 

Strategi dan teknik penyelesaian masalah benar 2 

3 Penjelasan Tidak ada penjelasan dalam perhitungan penyelesaian  0 

Menggunakan sebagian strategi dan teknik, namun 

penjelasan dalam perhitungan penyelesaian masalah salah 

1 

Menggunakan sebagian strategi dan teknik, dengan 

penjelasan dalam perhitungan penyelesaian masalah 

benar 

2 

Menggunakan semua strategi dan teknik, namun 

penjelasan dalam perhitungan dan penyelesaian masalah 

salah 

3 

Menggunakan semua strategi dan teknik, dengan 

penjelasan dalam perhitungan penyelesaian masalah 

benar 

4 

5 Kesimpulan Tidak ada kesimpulan 0 

Kesimpulan salah 1 

Kesimpulan benar 2 

 

 
 

Hasil penilaian oleh guru mitra menunjukkan bahwa instrumen tes yang 

digunakan untuk mengambil data kemampuan berpikir kritis matematis siswa 

dinyatakan valid (Lampiran B.5 halaman 172). Instrumen tes tersebut selanjutnya 

diujicobakan pada siswa kelas di luar sampel yaitu kelas VIII C. Data yang 

diperoleh dari hasil uji coba selanjutnya diolah menggunakan Software Microsoft 

Excel untuk mengetahui reliabilitas, daya pembeda, dan indeks kesukaran soal. 
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2. Reliabilitas  

 

Menurut Arikunto (2011: 109), untuk mencari koefisien reliabilitas (   ) soal tipe 

uraian, digunakan rumus Alpha Cronbach sebagai berikut.  

 

    (
 

   
) (  

∑  
 

  
 )  

Keterangan: 

      = koefisien reliabilitas alat evaluasi 

k  = banyaknya butir soal 
∑  

  = jumlah varians populasi skor tiap soal 

  
    = varians total skor 

 

 

Kirteria nilai reliabilitas tes (   ) yang digunakan menurut Arikunto (2011: 195) 

pada Tabel 3.3. Kriteria reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

cukup, tinggi, dan sangat tinggi, dengan hasil perhitungan uji coba instrumen tes, 

nilai koefisien reliabilitas tes adalah 0,65 yang menunjukkan reliabilitas cukup 

(Lampiran C.1 halaman 176). 

 

Tabel 3.3 Kriteria Reliabilitas 
 

Koefisien reliabilitas (r11) Kriteria 

          Sangat tinggi 

           Tinggi 

           Cukup 

           Rendah 

           Sangat rendah 

 

3. Daya Pembeda 

 

Daya pembeda soal adalah kemampuan soal untuk membedakan antara 

siswa yang mempunyai kemampuan tinggi dengan siswa yang mempunyai 

kemampuan rendah. Untuk menghitung indeks daya pembeda butir soal, terlebih 

dahulu diurutkan dari siswa yang memperoleh nilai terendah sampai siswa yang 
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memperoleh nilai tertinggi. Kemudian diambil 27% siswa yang memperoleh nilai 

tertinggi (disebut kelompok atas) dan 27% siswa yang memperoleh nilai terendah 

(disebut kelompok bawah). Interpretasi daya pembeda butir soal yang digunakan 

dapat dilihat pada pada Tabel 3.4. Interpretasi nilai daya pembeda yang 

digunakan adalah cukup, baik dan sangat baik. Dalam Sudijono (2008: 389-390) 

mengungkapkan untuk menghitung indeks daya pembeda digunakan rumus: 

   
     

  
  

Keterangan: 

DP  = indeks daya pembeda satu butir soal tertentu 

    = rata-rata nilai kelompok atas pada butir soal yang diolah 

    = rata-rata nilai kelompok bawah pada butir soal yang diolah 
 

 

Tabel 3.4 Interpretasi Nilai Daya Pembeda 

Koefisien Daya Pembeda Interpretasi 

           Sangat buruk 

          Buruk 

          Cukup 

          Baik 

          Sangat baik 

 

 

Berdasarkan hasil perhitungan daya pembeda butir soal instrumen pada uji coba 

diperoleh daya pembeda tes yang baik dan sangat baik (Lampiran C.1 halaman 

176), sehingga instrumen dapat digunakan. 

 

4. Tingkat kesukaran 

 

Tingkat kesukaran digunakan untuk menentukan derajat kesukaran suatu butir 

soal. Interpretasi tingkat kesukaran suatu butir soal dalam Sudijono (2008: 372) 

tertera pada Tabel 3.5. Interpretasi nilai tingkat kesukaran yang digunakan 
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dalam penelitian ini adalah sedang dan sukar. Dalam Sudijono (2008: 372), 

untuk tingkat kesukaran suatu butir soal digunakan rumus berikut.  

    
  

  
  

Keterangan: 

TK = tingkat kesukaran suatu butir soal 

JT = jumlah skor yang diperoleh siswa pada suatu butir soal  

IT = jumlah skor maksimum yang dapat diperoleh siswa pada suatu butir soal 

 

 

Tabel 3.5 Interpretasi Nilai Tingkat Kesukaran 
 

Nilai ( TK) Interpretasi 

          Sangat Sukar 

          Sukar 

          Sedang 

          Mudah 

          Sangat Mudah 

 

 

Berdasarkan hasil perhitungan, semua butir soal memiliki tingkat kesukaran 

sedang (Lampiran C.1 halaman 176). 

 

F. Teknik Analisis Data 

 

Setelah kedua sampel diberi perlakuan, data yang diperoleh dari hasil tes 

kemampuan awal dan akhir dianalisis untuk mendapatkan skor peningkatan 

(gain). Hasil perhitungan skor gain kemampuan berpikir kritis matematis siswa 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.4 halaman 191. Analisis ini ber-

tujuan untuk mengetahui besarnya peningkatan kemampuan berpikir kritis 

matematis siswa pada kelas kontrol dan eksperimen. Besarnya peningkatan 

dihitung dengan rumus gain ternormalisasi (Hake, 1998), 
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Analisis data diawali dengan uji normalitas sebagai syarat untuk dapat dilakukan 

uji parameter. Jika data gain berasal dari populasi berdistribusi normal, maka 

dilakukan uji homogenitas untuk mengetahui statistik apa yang akan digunakan 

dalam pengujian hipotesis. Jika data gain memiliki varians yang sama, maka 

digunakan uji-t, sedangkan untuk data gain yang memiliki varians tidak sama 

maka digunakan uji-t’. Jika data gain berasal dari populasi yang tidak ber-

distribusi normal, maka akan dilakukan uji non parameter. Berikut uraian uji 

normalitas, homogenitas, dan uji hipotesis yang digunakan.  

 

1. Uji Normalitas 

 

Dalam pengujian normalitas, rumusan hipotesisnya sebagai berikut. 

   :              
 

   :              

Keterangan: 

      = Fungsi distribusi populasi data gain kemampuan berpikir kritis 
matematis siswa hasil pengamatan 

      = Fungsi distribusi populasi data gain kemampuan berpikir kritis 

matematis siswa yang diharapkan (normal) 

 

 

Dalam Sudjana (2005: 272-273) untuk pengujian normalitas, digunakan uji chi-

kuadrat dengan kriteria pengujiannya adalah tolak    jika        
         

 , 

dimana        
          

  dengan taraf nyata α        dan       –   . 

       
  ∑

       
 

  

 
      

 

Keterangan: 

    = frekuensi pengamatan 

    = frekuensi yang diharapkan  

  = banyaknya pengamatan 
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Rekapitulasi uji normalitas data gain kemampuan berpikir kritis matematis siswa 

disajikan pada Tabel 3.6. 

 

Tabel 3.6 Rekapitulasi Uji Normalitas Data Gain Kemampuan Berpikir 

Kritis Matematis Siswa 

 

Pembelajaran   
         

       Keputusan    

Problem Based Learning 3,257 7,815 diterima 

Reciprocal Teaching 5,381 7,815 diterima 

 

 

Berdasarkan Tabel 3.6, data gain kemampuan berpikir kritis matematis siswa 

yang mengikuti model Problem Based Learning dan Reciprocal Teaching berasal 

dari populasi yang berdistribusi normal (Lampiran C.5 halaman 194 dan Lampiran 

C.6 halaman 197).  

 

2. Uji Homogenitas  

 

Untuk menguji homogenitas varians data sampel kemampuan berpikir kritis 

matematis siswa, rumusan hipotesis sebagai berikut. 

       
    

   

       
    

   

 
Keterangan: 

  
  = varians data gain kemampuan berpikir kritis matematis siswa dengan model 

Problem Based Learning 

  
  = varians data gain kemampuan berpikir kritis matematis siswa dengan model 

Reciprocal Teaching 

 

 

Dalam Sudjana (2005: 249-250), untuk menguji hipotesis di atas, maka 

digunakan statistik berikut ini.  
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Kriteria pengujian adalah    diterima jika                 dimana         

  

 
 
            yang diperoleh dari daftar distribusi F dengan taraf nyata 

       dan derajat kebebasan sesuai dengan dk pembilang dan penyebut.  

 

Berdasarkan uji homogenitas, diperoleh                    dengan        = 1,421 

dan               (Lampiran C.7 halaman 200), sehingga hipotesis    diterima. 

Dengan demikian, kedua data gain memiliki varians yang sama.  

 

3. Uji Hipotesis 

 

Uji normalitas yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa kedua data 

gain berdistribusi normal, sehingga dapat dilakukan uji parameter rata-rata dengan 

rumusan hipotesis statistik berikut. 

           

           

Keterangan: 

   = rata-rata data gain kemampuan berpikir kritis matematis siswa dengan model 

Problem Based Learning 

   = rata-rata data gain kemampuan berpikir kritis matematis siswa dengan model 

Reciprocal Teaching 

 

 

Karena data gain memiliki varians yang sama, maka untuk pengujian hipotesis 

dilakukan dengan Uji-t (Sudjana ,2005: 243) dengan statistik uji: 

        
 ̅   ̅ 

 √
 

  
 

 

  

  dengan    
        

          
 

       
 

 

Keterangan: 

 ̅1 : rata-rata skor kemampuan kelas eksperimen 

 ̅2  : rata-rata skor kemampuan kelas kontrol 
n1 : banyaknya siswa kelas eksperimen 

n2 : banyaknya siswa kelas kontrol 
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  : varians pada kelas eksperimen 

  
  : varians pada kelas kontrol 

   : varians gabungan 

 

 

Kriteria pengujiannya adalah    diterima jika diperoleh                 dimana 

                        , dengan taraf signifikansi       .  

 

 



 

V.  SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif kemampuan berpikir kritis matematis siswa 

(data statistik kemampuan berpikir kritis matematis awal, akhir, dan peningkatan), 

pengujian hipotesis, serta pembahasan terkait penyebab-penyebab yang 

menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis siswa 

yang mengikuti model Problem Based Learning lebih dari peningkatan 

kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang mengikuti model Reciprocal 

Teaching, dapat disimpulkan bahwa model Problem Based Learning berpengaruh 

terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa. 

 

B. Saran  

 

Berdasarkan hasil pada penelitian ini, saran-saran yang dapat dikemukan yaitu: 

1. Guru dapat menjadikan model Problem Based Learning sebagai alternatif 

model pembelajaran matematika dalam meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis matematis siswa. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, perlu mengkaji lebih dalam mengenai tahapan model  

Problem Based Learning, khususnya pengaturan waktu selama proses 

pembelajaran dan kriteria masalah yang akan disajikan, serta mengkaji lebih 

dalam pengaruhnya terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa. 
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