
 SEMINAR NASIONAL MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA UNY 2016 

MP 173 

 

Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Problem 

Solving Terhadap Peningkatan Kemampuan Berpikir 

Kritis Matematis  

 

Viviana Muplihah 

(Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan (FKIP), Universitas Langlangbuana Bandung) 

e-mail : viviana.va609@gmail.com 

 

Abstrak- Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kemampuan berpikir kritis matematis siswa 

yang masih rendah, oleh karena itu dilakukan suatu kajian tentang penerapan model 

pembelajaran problem solving pada pembelajaran  matematika. Tujuan dari penelitian ini 

untuk memperoleh gambaran mengenai pengaruh penerapan model pembelajaran problem 

solving terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis siswa serta untuk 

memperoleh gambaran perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis 

antara siswa yang belajar menggunakan model problem solving dengan siswa yang belajar 

menggunakan model pembelajaran konvensional pada siswa kategori tinggi, sedang, 

rendah, secara keseluruhan dan interaksi antara model pembelajaran yang digunakan 

terhadap kategori tinggi, sedang dan rendah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode kuasi eksperimen, populasi pada penelitian ini seluruh siswa kelas X pada 

salah satu SMA di kota Bandung dengan sampel yaitu kelas X-5 sebagai kelas eksperimen 

dan X-8 sebagai kelas kontrol. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

berupa tes tertulis kemampuan berpikir kritis matematis siswa dan lembar observasi. 

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat pengaruh penerapan model 

pembelajaran problem solving terhadap perbedaan kemampuan berpikir kritis matematis 

siswa pada siswa kategori tinggi, sedang, rendah, dan secara keseluruhan serta terdapat 

interaksi antara model pembelajaran yang digunakan terhadap kategori sedang dan rendah. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh penerapan model problem solving 

terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis siswa SMA. 

Kata kunci : Berpikir Kritis, konvensional, problem solving 

 

I. PENDAHULUAN 

 

Tujuan mata pelajaran matematika itu menunjukan bahwa salah satu peranan matematika adalah 

untuk mempersiapkan siswa agar sanggup menghadapi perubahan keadaan atau tantangan-tantangan 

didalam kehidupan sehari-hari. Persiapan-persiapan itu dilakukan melalui latihan membuat keputusan dan 

kesimpulan atas dasar pemikiran secara logis, rasional, kritis, cermat dan jujur. Rendahnya berpikir kritis 

terlihat dari hasil observasi peneliti di sebuah sekolah di kota Bandung, siswa kelas X kemampuan 

berpikir kritisnya masih rendah, hal tersebut didapat dari hasil ulangan harian yang diberikan oleh 

gurunya, dimana siswa hanya bisa menjawab langsung tanpa menyertakan  proses penyelesaiannya dan 

hanya ada beberapa siswa saja yang bisa menyelesaikan soal dengan menuliskan proses penyelesaiannya 

dan jenis soal yang diberikan oleh gurunya itu adalah soal yang tidak rutin. Hal tersebut disebabkan oleh 

beberapa hal seperti pada saat proses pembelajaran masih saja guru menggunakan model pembelajaran 

konvensional yaitu metode ekspositori dimana hanya guru saja yang aktif dalam pembelajaran, sehingga 

siswa hanya duduk, mendengarkan dan mencatat semua yang dipaparkan oleh gurunya. Pemberian soal 

tidak rutin pun masih jarang diberikan oleh guru kepada siswanya dikarenakan guru tidak mau banyak 

siswa yang bertanya seperti “bagaimana cara penyelesaiannya”, “harus pakai rumus apa”, dan 

“bagaimana mendeskripsikan soal cerita kedalam gambar”. Jadi hanya soal-soal yang bentuknya rutin 

yang diberikan. Serta jarangnya mengaitkan pembelajaran pada kehidupan sehai-hari. Hal ini 

menyebabkan kemampuan berpikir kritis siswa pun tidak berkembang dengan baik karena dampak dari 

teacher centered pembelajaran pun jadi monoton dan tidak menarik sehingga siswa malas untuk 

mengikuti pembelajaran. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan guru matematika yaitu kurang 
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terlatihnya berpikir kritis juga dikarenakan dalam pembelajaran dikelas belum muncul situasi 

pembelajaran yang memicu peserta didik untuk berpikir kritis seperti adanya pengajuan pertanyaan: 

“bagaimana jika menyelesaikan soal dengan cara lain”, “mengajukan pertanyaan…”, “apa yang salah” 

dan “apa yang kamu lakukan”, serta dalam proses pembelajaran pun siswa masih merasa malu untuk 

mengajukan pertanyaan kepada guru dikarenakan ada rasa malu atau gensi dengan teman sekelasnya dan 

tidak mau di anggap memiliki kemampuan yang kurang dalam pembelajaran. Sedangkan hasil belajar 

siswa dalam satu kelas itupun beraneka ragam atau berbeda, tidak hanya siswa yang memiliki 

kemampuan tinggi saja tetapi ada yang mempunyai kemampuan sedang dan rendah hal tersebut 

disebabkan oleh daya serap atau daya tangkap siswa itu tidak sama. Siswa yang memiliki kemampuan 

tinggi akan dengan cepat menyerap setiap materi yang diberikan dan bisa mengerjakan soal tidak rutin 

yang diberikan, siswa yang memiliki kemampuan sedang akan cepat menyerap setiap materi namun 

sedikit kesulitan apabila diberikan soal yang tidak rutin, sedangkan siswa yang memiliki kemampuan 

rendah akan sulit dalam menyerap materi yang diberikan dan akan membuat siswa ini malas karena 

ketidakpahaman dalam menyerap materi dan tidak akan tercapainya berpikir kritis.  
Untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut, guru harus memilih serta menerapkan suatu 

model pembelajaran yang bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Salah satu model 

pembelajaran yang bisa diterapkan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis yaitu model 

pembelajaran Problem Solving, karena model pembelajaran Problem Solving adalah suatu model yang 

meliputi kemampuan untuk mencari informasi, menganalisis situasi, dan mengidentifikasi masalah 

dengan tujuan untuk menghasilkan alternatif penyelesaian sehingga dapat mengambil suatu tindakan 

keputusan untuk mencapai sasaran. Melalui model pembelajaran problem solving siswa diharapkan dapat 

mengembangkan keleluasaan berpikir kritis siswa sehingga siswa dapat memiliki pemahaman yang lebih 

baik terhadap materi yang akan disampaikan guru di dalam kelas. Berbagai kelebihan dalam model 

pembelajaran problem solving dapat membantu siswa dalam menyelesaikan pemecahan masalah 

matematika, serta mampu menstimulus siswa untuk berpikir kritis. 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh penerapan model 

pembelajaran problem solving terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis siswa SMA? 

Apakah terdapat perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis antara siswa yang belajar 

menggunakan model pembelajaran problem solving dengan siswa yang belajar menggunakan model 

pembelajaran konvensional pada siswa kategori tinggi, kategori sedang, kategori rendah dan secara 

keseluruhan? Serta apakah terdapat interaksi antara model pembelajaran yang digunakan terhadap 

kategori tinggi, sedang, dan rendah? 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran problem 

solving terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis siswa SMA, untuk mengetahui 

perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis antara siswa yang belajar menggunakan 

model pembelajaran problem solving dengan siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran 

konvensional pada siswa kategori tinggi, kategori sedang, kategori rendah dan secara keseluruhan serta 

untuk mengetahui interaksi antara model pembelajaran yang digunakan terhadap kelompok tinggi, sedang 

dan rendah. Sedangkan kegunaan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi sekolah, guru dan 

peneliti. 

 

II. METODE PENELITIAN 

 

A. Metode, Sifat dan Desain Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah kuasi eksperimen karena subjek tidak 

dikelompokan secara acak tetapi peneliti menerima keadaan subjek seadanya. Sifat penelitian ini 

adalah kuantitatif, karena data yang akan diolah berupa nilai atau angka-angka yang data dihitung 

secara matematis dan menggunakan perhitungan statistik untuk menguji hipotesis. Pada pelaksanaan 

penelitian ini ada sepasang kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kedua kelas dipilih secara 

purposive yaitu berdasarkan rekomendasi dari guru matematika di SMA Pasundan 1 Bandung. Dalam 

penelitian ini desain yang digunakan adalah desain penelitian kelompok kontrol non-ekivalen 

menurut Ruseffendi (2010) sebagai berikut : 

Kelas Eksperimen : O1    X O2 

     --------------------- 

       Kelas Kontrol   : O1  O2 

Keterangan: 
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O1  = soal pretes tes kemampuan berpikir kritis matematis. 

X = pembelajaran matematika dengan menggunakan model problem  solving 

------------- = sampel tidak dikelompokan secara acak. 

O2  = soal postes tes kemampuan berpikir kritis matematis. 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMA Pasundan Bandung tahun 

ajaran 2015/2016. Sampel yang dipilih sebanyak dua kelas yaitu kelas X-5 dan X-8 yang ditentukan 

oleh guru matematika kelas X karena kedua kelas tersebut dianggap mempunyai kemampuan awal 

matematis yang relatif sama. Kelas X-5 sebagai kelas eksperimen yang pembelajarannya 

menggunakan model problem solving sebagai perlakuan dan kelas X-8 sebagai kelas kontrol yang 

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran konvensional sebagai perlakuan. 

C. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pada penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu instrumen pembelajaran dan instrumen 

penelitian. 

1. Instrumen Pembelajaran 

Instrumen pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah silabus, Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS) dan Bahan Ajar. 

2. Insturmen Penelitian 

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian ini, peneliti membuat instrumen 

penelitian yaitu 

a. Tes kemampuan berpikir kritis matematis yang dijadikan sebagai soal pretes dan postes. 

Tipe tes yang digunakan adalah tipe uraian. Tipe uraian dipakai karena dapat terlihat 

kemampuan siswa dalam mengungkapkan ide serta sistematika pengerjaan soal dalam 

meyelesaikan permasalahan yang disajikan dalam pembelajaran. Sebelum instrumen tes 

kemampuan berpikir kritis matematis digunakan untuk pretes dan postes, soal-soal diuji 

coba terlebih dahulu kemudian dianalisis validitas, reliabilitas, daya pembeda, serta indeks 

kesukaran.  

b. Lembar observasi 

D. Prosedur Analisis Data 

Dalam penelitian ini data yang diperoleh ada dua yaitu data yang bersifat kuantitatif dan data 

kualitatif. 

1. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif diperoleh dari data hasil pretes dan postes. Sebelum diberikan pretes siswa 

dikelompokan berdasarkan kategori Kemampuan Awal Matematis (KAM). Kriteria 

pengelompokan KAM siswa berdasarkan skor rata-rata ( ) dan simpangan baku (SB) sebagai 

berikut : 

Tabel 1 Kriteria Pengelompokan Kemampuan Awal Matematis (KAM) 

Nilai KAM 
Kategori KAM 

KAM  ≥    + SB 
Tinggi 

   – SB ≤ KAM <     + SB 
Sedang 

KAM <    – SB  
Rendah 

Sumber : Somakim, 2010 

Untuk mempermudah pengolahan data kuantitatif, pengujian dalam penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan program SPSS 22 for windows. Pengolahan data dilakukan dengan 

menggunakan uji statistik terhadap hasil data pretes dan postes kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Analisis data kuantitatifnya sebagai berikut : 

a. Pretes Kemampuan Berpikir Kritis Matematis 

1) Analisis deskriptif statistik 

2) Uji normalitas 

3) Uji homogenitas 

4) Uji perbedaan Rata-rata 
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b. Analisis Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis matematis 

1) Analisis deskriptif statistik 

2) Uji normalitas 

3) Uji homogenitas 

4) Uji perbedaan rata-rata sub hipotesis ke-1, ke-2, dan ke-3. 

5) Uji anava dua jalur sub hipotesis ke-4 dan ke-5. 

2. Data Kualitatif 

Untuk menganalisis data hasil observasi, peneliti mengubahnya keperbandingan jawaban “YA” 

dan “TIDAK” dari keseluruhan pernyataan pedoman. Adapun kategori pedoman observasi 

sebagai berikut : 

Tabel 2 Kategori Pedoman Observasi 

Alternatif Jawaban Aspek Hasil Jawaban 

YA Pernyataan terjadi saat proses pembelajaran 

TIDAK Pernyataan tidak terjadi pada saat proses pembelajaran 

Berdasarkan kategori pedoman observasi pada tabel 3.3, hasil observasi aktifitas guru dan siswa 

dapat dihitung dengan menggunakan presentase, dengan rumus sebagai berikut : 

  
 

 
       

Keterangan : 

  = presentse komponen yang diobservasi 

  = jumlah skor komponen yang diobservasi 

  = skor alternatif jawaban 

Tabel 3 Klasifikasi Presentase Hasil Observasi 

Presentasi Kategori 

90% - 100% Sangat Baik 

75% - 90% Baik 

55% - 75% Cukup Baik 

40% - 55% Kurang Baik 

< 40% Tidak Baik 

Sumber :Erman Suherman 2003 

 

 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran problem solving 

terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis siswa SMA. Sebelum dilakukan pengolah 

data, terlebih dahulu akan disajikan deskripsi hasil penelitian.  

A. Analisis Pretes Kemampuan Berpikir Kritis Matematis 

Analisis data deskriptif digunakan untuk melihat gambaran deskriptif data pretes kelas eksperimen 

dan kelas control, diperoleh rata-rata pretes kelas eksperimen ialah 15,72 sedangkan rata-rata pretes 

kelas kontrol adalah 13,90. Terlihat bahwa rata-rata pretes di kelas eksperimen lebih tinggi daripada 

kelas kontrol, namun hal tersebut belum menunjukan bahwa kemampuan awal berpikir kritis 
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matematis kelas eksperimen dan kelas kontrol sama atau tidak. Berdasarkan  hasil uji SPSS diperoleh 

hasil uji normalitas (Eks Sig. = 0,070 ≥ 0,05; kontrol Sig. = 0,148 ≥ 0,05), homogenitas (Sig. = 0,680 

≥ 0,05), uji perbedaan rata-rata (Sig. = 0,102 ≥ 0,05) dapat disimpulkan bahwa kedua kelas tidak 

terdapat perbedaan. 

B. Pengelompokan Siswa Berdasarkan Kemampuan 

Kriterianya pengelompokannya sebagai berikut : 

Kemampuan Tinggi : mean (    + SB = 13,97 + 5.26 = 19,23 

Kemampuan Sedang = 19,23 ≤ skor < 8,72   

Kemampuan Rendah : mean (    - SB = 13,97 – 5.26 = 8,72 

Jadi yang termasuk kelompok tinggi adalah siswa yang mempunyai skor total ≥ 19,23. Untuk siswa 

yang memiliki skor total < 8,72 termasuk kelompok rendah dan untuk siswa yang memiliki skor total 

19,23 ≤ skor < 8,72 termasuk kelompok sedang.  
C. Analisis Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Matematis 

Berdasarkan uji SPSS diperoleh hasil uji normalitas (Eks Sig. = 0,548 ≥ 0,05; Kontrol Sig. = 0,060 ≥ 

0,05), homogenitas (Sig. = 0,573 ≥ 0,05). Uji perbedaan rata-rata kategori tinggi (Sig. = 0,002 < 

0,05), uji perbedaan rata-rata kategori sedang (Sig. = 0,002 < 0,05), uji perbedaan rata-rata kategori 

rendah (Sig. = 0,028 < 0,05), hasil uji anava secara keseluruhan (tinggi, sedang, rendah) Sig. = 0,000 

< 0,05 yang berarti terdapat perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis antara 

siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran problem solving dengan siswa yang belajar 

menggunakan model pembelajaran konvensional pada siswa kategori tinggi, sedang, rendah serta 

secara keseluruhan, adanya perbedaan ini menunjukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari 

model problem solving terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis siswa kategori 

tinggi, sedang, rendah. Hasil uji anava interaksi antara model pembelajaran terhadap kategori (tinggi, 

sedang,rendah) Sig. = 0,001 < 0,05 yang berarti terdapat interaksi antara model pembelajaran yang 

digunakan terhadap kategori tinggi, sedang dan rendah. Adapun untuk melihat berapa besar 

peningkatan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol serta antara kategori tinggi, sedang dan 

rendah dapat di lihat pada tabel 4 dibawah : 

Tabel 4 Deskriptif Statistik 

kelas KAM Mean Std. Deviation N 

Eksperimen Tinggi ,4100 ,19956 9 

Sedang ,4692 ,17579 26 

Rendah ,5850 ,10344 4 

Total ,4674 ,17832 39 

Kontrol Tinggi ,1162 ,11401 8 

Sedang ,4375 ,15855 28 

Rendah ,3367 ,11015 3 

Total ,3638 ,19457 39 

Total Tinggi ,2718 ,22009 17 

Sedang ,4528 ,16625 54 

Rendah ,4786 ,16436 7 

Total ,4156 ,19259 78 
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Berdasarkan tabel 4 mendeskripsikan rata-rata peningkatan berdasarkan kelas dan KAM. Terlihat 

bahwa rata-rata gain KAM tinggi kelas eksperimen (0,4100) lebih tinggi dibandingkan rata-rata gain 

KAM tinggi kelas kontrol (0,1162). Terlihat pula rata-rata gain KAM sedang pada kelas eksperimen 

lebih tinggi yaitu 0,4692 dibandingkan dengan rata-rata gain kelompok kontrol yaitu 0,4375. Rata-

rata gain pada KAM rendah rata-rata gain pada kelas eksperimen (0,5850) lebih tinggi dibandingkan 

rata-rata gain KAM sedang pada kelas kontrol (0,3367). 

 
 

D. Deskripsi Data Hasil Lembar Observasi Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Pada kelas eksperimen secara keseluruhan guru telah melaksanakan proses pembelajaran sesuai 

dengan model pembelajaran problem solving yang telah disusun dalam RPP. Namun tidak seluruh 

langkah-langkah pembelajaran dapat dilakukan dengan baik. Hal ini terdapat pada aktivitas 

pembelajaran pertemuan pertama dengan persentase 57,14 %, dimana guru tidak sepenuhnya 

melaksanakan langkah-langkah pembelajaran yang telah disusun. Aktivitas siswa selama 

pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran problem solving secara keseluruhan 

telah sesuai dengan langkah-langkah model pembelajaran problem solving, namun tidak semua 

aktivitas dilakukan oleh siswa, hal ini dapat terlihat pada aktifitas pembelajaran di pertemuan 

pertama. Sedangkan pada kelas kontrol secara keseluruhan guru telah melaksanakan proses 

pembelajaran sesuai dengan model pembelajaran konvensional yang telah disusun dalam RPP. 

Namun tidak seluruh langkah-langkah pembelajaran dapat dilakukan dengan baik. Hal ini terdapat 

pada aktivitas pembelajaran pertemuan pertama dengan persentase 60%, dimana guru tidak 

sepenuhnya melaksanakan langkah-langkah pembelajaran yang telah disusun. Aktivitas siswa selama 

pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran konvensional secara keseluruhan telah 

sesuai dengan langkah-langkah model pembelajaran konvensional, namun tidak semua aktivitas 

dilakukan oleh siswa, hal ini dapat terlihat pada aktifitas pembelajaran di pertemuan pertama. 

Berdasarkan hasil pengujian statistik uji normalitas data pretes kemampuan berpikir kritis matematis pada 

siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol berasal dari populasi yang berdistribusi normal, mempunyai 

varians yang sama dan tidak terdapat perbedaan rata-rata kemampuan awal matematis yang berbeda untuk 

kedua kelas. 

Sub hipotesis pertama menyatakan bahwa terdapat perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kritis 

matematis antara siswa yang belajar menggunakan model problem solving dengan siswa yang belajar 

menggunakan model pembelajaran konvensional pada siswa kategori tinggi. Hipotesis ini diterima 

berdasarkan pengujian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa siswa kategori tinggi yang 

pembelajarannya menggunakan model problem solving lebih meningkat dibandingkan dengan siswa 

kategori tinggi yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran konvensional. Dalam hal ini 

dapat dikatakan bahwa siswa kategori tinggi pembelajarannya cocok menggunakan model pembelajaran 

problem solving. Berdasarkan pengalaman peneliti, siswa dapat berpikir kritis saat diberikan sebuah 

masalah dalam kelompoknya dan apabila ada siswa dalam kelompok tersebut menanyakan pada teman 

sekelompoknya ataupun guru. 

Sub hipotesis kedua menyatakan bahwa terdapat terdapat perbedaan peningkatan kemampuan berpikir 

kritis matematis antara siswa yang belajar menggunakan model problem solving dengan siswa yang 

belajar menggunakan model pembelajaran konvensional pada siswa kategori sedang. Hipotesis ini 

diterima berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa siswa kategori 

sedang yang pembelajarannya menggunakan model problem solving lebih meningkat dibandingkan 

dengan siswa kategori sedang yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran konvensional. 

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa siswa yang memiliki kategori sedang cocok menggunakan model 

pembelajaran problem solving dalam proses pembelajarannya.  

Sub hipotesis ketiga menyatakan bahwa terdapat terdapat perbedaan peningkatan kemampuan berpikir 

kritis matematis antara siswa yang belajar menggunakan model problem solving dengan siswa yang 

belajar menggunakan model pembelajaran konvensional pada siswa kategori rendah. Hipotesis ini 

diterima berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa siswa kategori rendah 

yang pembelajarannya menggunakan model problem solving lebih meningkat dibandingkan dengan siswa 

kategori rendah yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran konvensional. Dapat dikatakan 

bahwa siswa kategori rendah cocok menggunakan model pembelajaran problem solving dalam proses 

pembelajarannya.  
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Sub hipotesis yang keempat menyatakan bahwa terdapat perbedaan peningkatan kemampuan berpikir 

kritis matematis antara siswa yang belajar menggunakan model problem solving dengan siswa yang 

belajar menggunakan model pembelajaran konvensional secara keseluruhan (tinggi, sedang, rendah). 

Hipotesis ini diterima berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa siswa 

secara keseluruhan yang pembelajarannya menggunakan model problem solving lebih meningkat 

dibandingkan dengan siswa secara keseluruhan yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran 

konvensional. Sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran 

problem solving terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis siswa secara keseluruhan, 

yang berarti siswa yang memiliki kategori tinggi, sedang dan rendah cocok menggunakan model 

pembelajaran problem solving dalam proses pembelajarannya. 

Sub hipotesis yang kelima menyatakan bahwa terdapat interaksi antara model pembelajaran yang 

digunakan terhadap kategori tinggi, sedang dan rendah. Hipotesis ini diterima berdasarkan hasil pengujian 

yang telah dilakukan, maka dapat dikatakan bahwa model pembelajaran yang digunakan yaitu problem 

solving memiliki hubungan dan keterkaitan dengan pengelompokan siswa kategori tinggi, sedang dan 

rendah. Interaksi terjadi pada siswa kategori sedang dan rendah, berarti dapat dikatakan model problem 

solving lebih baik digunakan pada siswa kategori sedang dan rendah dalam hal peningkatan kemampuan 

berpikir kritis. Dilihat dari salah satu kelebihan model problem solving yaitu mampu melatih peserta didik 

untuk memecahkan masalah melalui latihan soal yang diberikan dan mampu mengembangkan 

kemampuan berpikir kreatif (Aris Shoimin, 2014). Sehingga model pembelajaran problem solving dapat 

membantu meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis siswa kategori sedang dan rendah.   

Selain data yang mendukung pada hipotesis, adapula data yang menunjang dalam penelitian ini yaitu data 

yang berasal dari observasi pelaksanaan penerapan model pembelajaran problem solving telah berjalan 

sesuai dengan RPP. Peneliti yang berperan sebagai guru dapat mengefisienkan waktu dalam membimbing 

siswa serta memberikan perhatian yang merata kepada seluruh siswa secara merata. Dilihat dari hasil 

lembar observasi kegiatan siswa yang terlaksana dengan baik, dapat disimpulkan siswa antusias 

mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran problem solving sehingga kemampuan berpikir 

kritis siswa lebih miningkat dibandingkan siswa yang menggunakan model pembelajaran konvensional. 

Sesuai yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa model pembelajaran problem solving memiliki ciri 

utama yaitu problem solving merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang artinya dalam kegiatan 

pembelajaran ada kegiatan yang harus diseesaikan oleh siswa, tidak hanya mendengar, mencatat dan 

menghafal materi namun melalui problem solving siswa aktif dalam berpikir, komunikasi, mencari data 

sampai mengolahnya sampai menyimpulkan. Hasil penelitian ini sejalan dengan pernyataan Ridwan 

Abdul Sani (2013) yang menyatakan bahwa problem solving ialah model pembelajaran yang berpotensial 

untuk melatih peserta didik dalam berpikir kreatif dalam menghadapi berbagai masalah, peserta didik 

belajar secara mandiri untuk mengidentifikasi masalah, mencari alternatif jawaban dan memecahkan 

masalah. Pada penelitian ini peneliti menerapkan ciri utama dari problem solving dalam proses 

pembelajarannya dengan tujuan meningkatkan keaktifan dalam berpikir yaitu mampu berpikir kritis 

dengan baik, mau itu di kategori tinggi, sedang maupun rendah. Hal ini terlihat dari hasil penelitian yang 

menunjukan terdapat pengaruh model  pembelajaran problem solving terhadap peningkatan kemampuan 

berpikir kritis matematis siswa SMA. 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

 

Terdapat perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis antara siswa yang belajar 

menggunakan model pembelajaran problem solving dengan siswa yang belajar menggunakan model 

pembelajaran konvensional pada siswa kategori tinggi, kategori sedang, karegori rendah dan secara 

keseluruhan serta terdapat interaksi antara model pembelajaran yang digunakan terhadap kategori tinggi, 

sedang dan rendah. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh peningkatan model pembelajaran 

problem solving terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis SMA. Saran untuk penelitian 

selanjutnya adalah penggunaan model pembelajaran problem solving direkomendasikan untuk dilakukan 

pada aspek penelitian lain dengan cakupan yang lebih luas, misalnya dengan materi yang berbeda, subjek 

dan kemampuan matematika lainnya serta Adanya kendala dalam pelaksanaan pembelajaran perlu 

diantisipasi oleh guru, karena siswa tidak terbiasa belajar mandiri, memecahkan masalah dan berdiskusi 

bisa menghambat keberhasilan proses pembelajaran. Oleh karena itu, disarankan agar guru membantu 

siswa dalam mengatasi masalahnya dalam bentuk memberi petunjuk-petunjuk untuk menyelesaikan 

masalah bukan dalam bentuk hasil akhir.   
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