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Abstrak—Pembelajaran matematika pada dasarnya bertujuan untuk 

mengeksplorasim kemampuan berpikir kritis dan disposisi melalui 

pembelajaran berbasis masalah. Salah satu tujuan pembelajaran matematika 

di sekolah adalah untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, 

untuk itu siswa sangat dituntut memiliki kemampuan berpikir yang lebih 

tinggi seperti kemampuan berpikir kritis. Penggunaan kemampuan berpikir 

kritis yang tepat akan sangat membantu siswa dalam meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah. Selain kemampuan berpikir kritis, aspek 

lain yang sangat penting untuk ditingkatkan dalam pembelajaran matematika 

adalah sikap atau pandangan positif siswa terhadap matematika atau dikenal 

dengan istilah disposisi matematis. Pembelajaran berbasis masalah yang 

dalam proses pembelajarannya mengharuskan siswa untuk mengajukan soal 

serta membuat penyelesaiannya diduga akan mampu mengembangkan 

kemampuan berpikir siswa terutama kemampuan berpikir kritis matematis 

dan mengubah pandangan siswa terhadap matematika menjadi lebih positif. 

Tinjauan ini bertujuan untuk mengkaji peningkatan kemampuan berpikir 

kritis dan disposisi matematis dalam pembelajaran berbasis masalah. Hasil 

tinjauan menunjukkan bahwa secara teoritis ada peningkatan kemampuan 

berpikir kritis dan disposisi matematis dalam pembelajaran berbasis masalah. 

Kata Kunci:PBM, Berpikir Kritis, Disposisi Matematis 

I. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan proses mengubah tingkah laku siswa menjadi manusia dewasa yang mampu  
hidup  mandiri  dan  sebagai  anggota  masyarakat  di  lingkungan  alam  sekitarnya. Dalam  kehidupannya, 
setiap  individu  senantiasa  menghadapi  masalah,  dalam skala sempit maupun luas, sederhana maupun 
kompleks. Melalui pendidikan siswa dapat mengembangkan kemampuan secara optimal dan dapat 
mewujudkan fungsi dirinya sesuai dengan kebutuhan pribadi dan masyarakat. Untuk itu, langkah yang 
paling efisien dalam memperbaiki sifat dan akhlak seorang siswa adalah melalui peningkatan pendidikan. 
Sebagai salah satu materi dalam pendidikan, matematika memegang peranan penting untuk pengembangan 
kemampuan berpikir siswa. Kesuksesan individu sangat ditentukan oleh kreativitasnya dalam 
menyelesaikan masalah [11]. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis 
penting untuk dikembangkan. 

Pengembangan kemampuan pemecahan masalah menjadi fokus  pembelajaran  matematika [2]. Melalui 
pembelajaran matematika, siswa diharapkan mempunyai kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, 
kritis, dan kreatif, serta mempunyai kemampuan bekerja sama. Hal tersebut sesuai  dengan  salah  satu 
tujuan pembelajaran matematika pada jenjang pendidikan dasar dan tingkat menengah yang dimuat dalam 
kurikulum tingkat satuan pendidikan [14] yaitu: Melatih cara berpikir dan bernalar dalam menarik 
kesimpulan, misalnya melalui kegiatan penyelidikan, eksplorasi, eksperimen, menunjukkan kesamaan, 
perbedaan, konsistensi, dan inkosistensi. Mengajarkan dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis 
dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting untuk dikembangkan di sekolah agar siswa mampu dan 
terbiasa menghadapi berbagai permasalahan di sekitarnya. 

Menurut Cabera [4] penguasaan kemampuan berpikir kritis tidak cukup dijadikan sebagai tujuan 
pendidikan semata, tetapi juga sebagai proses fundamental yang memungkinkan siswa untuk mengatasi 
berbagai permasalahan masa mendatang di  lingkungannya.  Untuk  itu  dalam  proses  belajar  mengajar  
guru  tidak  boleh  mengabaikan penguasaan kemampuan berpikir kritis siswa.  Orang  yang  berpikir  kritis  
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matematis  akan cenderung memiliki sikap yang positif terhadap matematika, sehingga akan berusaha 
menalar dan mencari strategi penyelesaian masalah  matematika. 

Glazer [9] menyatakan bahwa berpikir kritis matematis adalah kemampuan dan disposisi matematis 

untuk melibatkan pengetahuan sebelumnya, penalaran matematis, strategi kognitif untuk menggeneralisasi, 

membuktikan, dan mengevaluasi situasi matematis. Dengan demikian diperlukan adanya suatu model  

pembelajaran  yang  mampu  membangun  pengetahuan dan  kemampuan  berpikir  kritis  dan disposisi 

pada diri siswa. Salah  satu  alternatif model pembelajaran yang dapat  meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis dan disposisi matematis siswa adalah Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM). Hal ini sesuai dengan 

pendapat Arends [10] yang menyatakan bahwa: Pembelajaran berbasis masalah (PBM) merupakan  suatu 

model pembelajaran dimana siswa mengerjakan permasalahan yang autentik  dengan maksud untuk 

menyusun pengetahuan mereka sendiri, mengembangkan inkuiri dan keterampilan berpikir kritis, 

mengembangkan kemandirian, dan percaya diri. 

Menurut Barrow [7] pemberian masalah dalam PBM harus memperhatikan dan memahami jenis 

masalah yang diberikan. Ada dua jenis masalah secara umum yaitu masalah yang tidak terstruktur (ill-

structure), kontekstual dan menarik (contextual and engaging). Pemilihan terhadap jenis masalah yang 

diberikan  diharapkan dapat merangsang siswa untuk bertanya dari berbagai perspektif. Melalui PBM 

siswa juga belajar untuk bertanggung jawab dalam kegiatan belajar, tidak sekedar penerima informasi yang 

pasif, namun harus aktif mencari informasi yang diperlukan sesuai dengan kapasitas yang ia miliki. Dalam 

PBM siswa dituntut untuk bertanya dan mengemukakan pendapat, menemukan informasi yang relevan dari 

sumber yang tersembunyi, mencari berbagai cara (alternatif) untuk mendapatkan solusi, dan  menemukan 

cara yang paling efektif untuk menyelesaikan masalah. Menurut Slavin [7] : Karakteristik lain dari PBM 

meliputi  pengajuan pertanyaan terhadap masalah, fokus pada keterkaitan antara disiplin, penyelidikan 

authentik, kerja sama, dan menghasilkan produk atau karya yang harus dipamerkan. Sejalan dengan 

pendapat yang dikemukakan oleh Slavin, menurut Pierce dan Jones [8] “Dalam pelaksanaan PBM terdapat 

proses yang harus dimunculkan, seperti: keterlibatan (engagement), inkuiri dan investigasi (inquiry and 

investigation), kinerja (performance), Tanya jawab dan diskusi (debriefing)”. Dengan demikian PBM 

menghendaki agar siswa aktif untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapinya. Agar siswa aktif 

maka diperlukan desain bahan ajar yang sesuai dengan mempertimbangkan pengetahuan  siswa serta guru 

dapat memberikan bantuan atau intervensi berupa petunjuk (scaffolding) yang mengarahkan siswa untuk 

menemukan solusinya. Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dirumuskan masalah tinjauan ini 

sebagai berikut: 

1. Apakah  peningkatan  kemampuan  berpikir  kritis  matematis  siswa  yang  memperoleh 

pembelajaran  dengan  model  pembelajaran  berbasis  masalah  lebih  tinggi  dari  siswa  yang 

memperoleh  pembelajaran  secara  konvensional  ditinjau  dari keseluruhan  siswa,  dan 

peringkat  siswa? 

2. Apakah  peningkatan  disposisi  matematis  siswa  yang  memperoleh pembelajaran  dengan  

model  pembelajaran  berbasis  masalah  lebih  tinggi  dari  siswa  yang memperoleh  

pembelajaran  secara  konvensional  ditinjau  dari keseluruhan siswa dan peringkat siswa? 

3. Apakah terdapat interaksi antara faktor pembelajaran dan pengelompokan siswa terhadap 

peningkatan  kemampuan  berpikir  kritis  matematis  siswa. 

4. Apakah  terdapat  interaksi  antara faktor pembelajaran dan pengelompokan siswa terhadap 

peningkatan disposisi matematis siswa. 
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II. PEMBAHASAN 

A. Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) 

Dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita sering menghadapi masalah. Menurut Gorman [4] masalah 

atau problem adalah situasi yang mengandung kesulitan bagi seseorang dan mendorongnya untuk 

mencari solusi.[4] juga menyatakan bahwa masalah bukanlah latihan-latihan soal rutin yang biasa 

diberikan dalam kelas melainkan masalah-masalah non rutin yang belum diketahui prosedur 

pemecahannya. Stanic & Kilpatrick [4] menyatakan  

Nonrutine problem solving is characterized as a higher level skill to be acquired after skill at solving 

routine problems (which, in turn, is to be acquired after students learn basic mathematical concepsts 

and skills). 

Salah satu pembelajaran yang didasarkan pada masalah adalah pembelajaran berbasis masalah atau 

problem based learning. Pembelajaran berbasis masalah pertama kali diperkenalkan pada awal tahun 

1970-an di Universitas Mc Master Fakultas Kedokteran Kanada, sebagai upaya yang digunakan untuk 

menemukan solusi dalam diagnosis dengan membuat pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan situasi 

yang ada [7]. 

Banyak orang yang mendefinisikan pembelajaran berbasis masalah. Sudarman [9] mengemukakan 

bahwa  

Pembelajaran berbasis masalah adalah suatu pendekatan pembelajaran yang dalam kegiatan 

pembelajaran menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi peserta didik untuk 

belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk 

memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi kuliah atau materi pelajaran yang 

diberikan. 

Sementara itu menurut Arends [5] model pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu model 

pembelajaran di mana siswa mengerjakan permasalahan yang autentik dengan maksud untuk 

menyusun pengetahuan mereka sendiri, mengembangkan inkuiri dan keterampilan berpikir tingkat 

lebih tinggi, mengembangkan kemandirian dan percaya diri. Sedangkan Herman [5] menyatakan 

bahwa PBM merupakan suatu pendekatan yang diawali dengan menghadapkan siswa pada masalah 

dan siswa dituntut untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan pengetahuan yang dimilikinya, 

masalah yang disajikan kaya akan konsep matematika. 

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berbasis masalah adalah 

pembelajaran diawali dengan menghadapkan siswa pada masalah dan siswa dituntut untuk 

menyelesaikan masalah tersebut dengan pengetahuan yang dimilikinya. Masalah dalam kegiatan 

pembelajaran menggunakan masalah dunia nyata dan dalam pembelajaran ini kemampuan berpikir 

siswa betul-betul dioptimalisasikan melalui proses kerja kelompok atau tim yang sistematis, yang 

dapat mengembangkan kemampuan berpikirnya.  

Adapun tahap-tahap pelaksanaan pembelajaran berbasis masalah dikemukakan oleh [10] adalah: 

Tabel 2.1 Tahap-Tahap Pelaksanan Pembelajaran Berbasis Masalah 

Fase Indikator Prilaku guru 

1 Orientasi siswa pada masalah Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, 

menjelaskan logistik yang diperlukan dan 

memotivasi siswa untuk terlibat pada 

aktivitas pemecahan masalah 

2 Mengorganisasi siswa untuk belajar Guru membantu siswa mendefinisikan dan 

mengorganisasikan tugas belajar yang 

berhubungan dengan masalah tersebut 

3 Membimbing penyelidikan individual 

maupun kelompok 

Guru mendorong siswa untuk 

mengumpulkan informasi yang sesuai, 

melaksanakan eksperimen untuk 

mendapatkan penjelasan dan pemecahan 

masalah 
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4 Mengembangkan dan menyajikan hasil karya Guru membantu siswa dalam 

merencanakan dan menyiapkan karya 

sesuai seperti laporan, dan membantu 

mereka untuk berbagai tugas dengan 

temannya. 

5 Menganalisis dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

Membantu siswa untuk melakukan refleksi 

atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka 

dan proses yang mereka gunakan. 

 

Pembelajaran berbasis masalah memiliki 5 karakteristik. Seperti yang dikemukakan oleh Herman [5] 5 

karakteristik dalam pembelajaran tersebut yaitu:  

a. Memposisikan siswa sebagai self-directed problem solver (pemecah masalah) melalui kegiatan 

kolaboratif.  

b. Mendorong siswa untuk mampu menemukan masalah dan mengelaborasinya dengan 

mengajukan dugaan-dugaan dan merencanakan penyelesaian 

c. Memfasilitasi siswa untuk mengekspolarasi berbagai alternatif penyelesaian dan impikasinya 

serta mengumpulkan dan mendistribusikan informasi. 

d. Melatih siswa untuk terampil menyajikan temuan 

e. Membiasakan siswa untuk merefleksikan tentang efektivitas cara berpikir mereka dan 

menyelesaikan masalah. 

 

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan model pembelajaran berbasis masalah merupakan 

suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai titik awal pembelajaran. 

Masalah-masalah yang digunakan adalah masalah kontekstual yang berkaitan dengan kehidupan 

nyata. Dalam penerapan PBM guru bertindak sebagai fasilitator sekaligus pembimbing yang mampu 

menjadi penengah yang dapat merangsang kemampuan berpikir siswa. 

 

B. Kemampuan Berpikir Kritis Matematis 

Banyak para ahli yang mendefinisikan tentang berpikir kritis seperti pengertian yang diberikan oleh 

Ennis [3], berpikir kritis adalah berpikir secara beralasan dan reflektif dengan menekankan pada 

pengambilan keputusan tentang apa yang harus dipercayai atau dilakukan. Dengan kata lain, pengambilan 

keputusan diambil setelah dilakukan refleksi dan evaluasi pada apa yang dipercayai. Sejalan dengan itu 

Fachrurazi (2011: 81) mengemukakan bahwa berpikir kritis adalah proses sistematis yang memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk merumuskan dan mengevaluasi keyakinan dan pendapat mereka sendiri. 

Sementara itu Kusumaningsih [4] mengemukakan bahwa berpikir kritis merupakan proses berpikir secara 

tepat, terarah, beralasan, dan reflektif dalam pengambilan keputusan yang dapat dipercaya. 

Pentingnya mengajarkan dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis harus dipandang sebagai 

sesuatu yang urgen dan tidak bisa disepelekan lagi. Penguasaan kemampuan berpikir kritis tidak cukup 

dijadikan sebagai tujuan pendidikan semata, tetapi juga sebagai proses fundamental yang memungkinkan 

siswa untuk mengatasi ketidak tentuan masa mendatang [3]. Berpikir kritis memungkinkan siswa untuk 

menemukan kebenaran ditengah banjir kejadian dan informasi yang mengelilingi mereka setiap hari. 

Melalui berpikir kritis siswa akan mengalami proses sistematis yang memungkinkan siswa untuk 

merumuskan dan mengevaluasi keyakinan dan pendapat mereka sendiri. 

Dalam rangka mengetahui bagaimana mengembangkan berpikir kritis pada diri seseorang, Ennis 

[3] menyebutkan bahwa pemikir kritis idealnya mempunyai 12 kemampuan berpikir kritis yang 

dikelompokkan menjadi 5 aspek kemampuan berpikir kritis, antara lain: 1) Elementary clarification 

(memberikan penjelasan dasar) yang meliputi, fokus pada pertanyaan (dapat mengidentifikasi 

pertanyaan/masalah, dapat mengidentifikasi jawaban yang mungkin, dan apa yang dipikirkan tidak keluar 

dari masalah itu), Menganalisis pendapat (dapat mengidentifikasi kesimpulan dari masalah itu, dapat 

mengidentifikasi alasan, dapat menangani hal-hal yang tidak relevan dengan masalah itu), berusaha 

mengklarifikasi suatu penjelasan melalui tanya-jawab. 2) The basis for the decision (menentukan dasar 

pengambilan keputusan) yang meliputi, mempertimbangkan apakah sumber dapat dipercaya atau tidak, 

mengamati dan mempertimbangkan suatu laporan hasil observasi. 3) Inference (menarik kesimpulan) 

yang meliputi, mendeduksi dan mempertimbangkan hasil deduksi, menginduksi dan mempertimbangkan 

hasil induksi, membuat dan menentukan pertimbangan nilai. 4) Advanced clarification (memberikan 

penjelasan lanjut) yang meliputi, mendefinisikan istilah dan mempertimbangkan definisi tersebut, 

mengidentifikasi asumsi. 5) Supposition and integration (memperkirakan dan menggabungkan) yang 
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meliputi, mempertimbangkan alasan atau asumsi-asumsi yang diragukan tanpa menyertakannya dalam 

anggapan pemikiran kita, menggabungkan kemampuan dan karakter yang lain dalam penentuan 

keputusan. 

Berpikir kritis memiliki beberapa karakteristik, Facione [3] merumuskan beberapa karakteristik 

berpikir kritis melalui kemampuan kognitif dan disposisi afektif. Kemampuan kognitif terdiri dari 

kemampuan utama kognitif dan subkemampuan kognitif. Kemampuan utama kognitif terdiri dari: 1) 

interpretasi (melakukan katagorisasi, menjelaskan arti), 2) analisis (meneliti ide-ide, mengidentifikasi dan 

menganalisis argumen), 3) evaluasi (menilai pendapat), 4) pengambilan kesimpulan (mencari bukti dan 

alternatif, membuat kesimpulan), 5) menjelaskan (menyatakan hasil, membenarkan prosedur, dan 

menyajikan argumen), dan 6) pengaturan diri (pemeriksaan diri dan koreksi diri). Dari karakteristik dan 

kemampuan berpikir kritis dapat dirumuskan beberapa indikator kemampuan berpikir kritis matematis, 

yaitu: 1) interpretasi (melakukan katagorisasi, menjelaskan arti), 2) analisis (meneliti ide-ide, 

mengidentifikasi dan menganalisis argumen), 3) evaluasi (menilai pendapat), 4) pengambilan kesimpulan 

(mencari bukti dan alternatif, membuat kesimpulan), 5) menjelaskan (menyatakan hasil, membenarkan 

prosedur, dan menyajikan argumen), dan 6) pengaturan diri (pemeriksaan diri dan koreksi diri). 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan berpikir kritis dalam matematika adalah berpikir yang 

menguji, mempertanyakan, menghubungkan, mengevaluasi semua aspek yang ada dalam suatu situasi 

ataupun suatu masalah yang diberikan. Dalam penelitian ini, peneliti hanya akan menggunakan indikator 

interpretasi (melakukan katagorisasi, menjelaskan arti), analisis (meneliti ide-ide, mengidentifikasi dan 

menganalisis argumen), evaluasi (menilai pendapat), dan pengambilan kesimpulan (mencari bukti dan 

alternatif, membuat kesimpulan). 

 

C. Disposisi Matematis 

Menurut Herman [5] disposisi matematis siswa adalah kecenderungan siswa untuk berpikir dan 

berbuat dengan cara yang positif. Sementara NCTM [1] menyatakan disposisi matematis adalah 

keterkaitan dan apresiasi terhadap matematika yaitu suatu kecenderungan untuk berpikir dan bertindak 

dengan cara yang positif. Dari definisi tersebut dikatakan disposisi merupakan suatu kecenderungan untuk 

bersikap, bertindak, atau bertingkah laku terhadap suatu perlakuan tertentu. Sejalan dengan pernyataan 

tersebut, menurut Sumarmo [10] disposisi matematis adalah keinginan, kesadaran, dan dedikasi yang kuat 

pada diri siswa untuk belajar matematika dan melaksanakan berbagai kegiatan matematika.  

Menurut Yuanari [11] seorang siswa akan gagal dalam menyelesaikan soal jika siswa tersebut sudah 

kehilangan kepercayaan dirinya, dan ketika siswa kepercayaan dirinya muncul mereka dapat 

mengembangkan kemampuan /keterampilan menggunakan prosedur dan penalaran adaptifnya. Dengan 

demikian disposisi matematis merupakan faktor penting dalam menentukan kesuksesan pendidikan.  

Disposisi matematis tampak ketika siswa menyelesaikan tugas matematika, apakah dikerjakan dengan 

percaya diri, tanggung jawab, tekun, pantang putus asa, merasa tertantang, memiliki kemauan untuk 

mencari cara lain dan melakukan refleksi terhadap cara berpikir yang telah dilakukan. Hal ini sejalan 

dengan NCTM [1], yang menyatakan bahwa: 

 

The assessment of students’ mathematical disposition should seek information about their (1) 

confidence in using mathematics to solve problems, to communicate ideas, and to reason; (2) 

flexibility in exploring mathematical ideas and trying alternative methods in solving problems; 

(3) willingness to persevere in mathematical tasks; (4) interest, curiosity, and inventiveness in 

doing mathematics; (5) inclination to monitor and reflect on their own thinking and 

performance; (6) valuing of the application of mathematics to situations arising in other 

disciplines and everyday experiences; (7) appreciation of the role of mathematics in our culture 

and its value as a tool and as a language. 

 

Sementara itu disposisi menurut Maxwell [6], terdiri dari (1) inclination (kecenderungan), yaitu 

bagaimana sikap siswa terhadap tugas-tugas; (2) sensitivity (kepekaan), yaitu bagaimana kesiapan siswa 

dalam menghadapi tugas; dan (3) ability (kemampuan), yaitu bagaimana siswa fokus untuk 

menyelesaikan tugas secara lengkap; dan (4) enjoyment (kesenangan), yaitu bagaimana tingkah laku 

siswa dalam menyelesaikan tugas. 

Ada komponen-komponen disposisi matematis menurut National Council of Teachers of Mathematics 

[1], yaitu memuat tujuh komponen (1) percaya diri dalam menggunakan matematika, (2) fleksibel dalam 

melakukan kerja matematika (bermatematika), (3) gigih dan ulet dalam mengerjakan tugas-tugas 

matematika, (4) memiliki rasa ingin tahu dalam bermatematika, (5) melakukan refleksi atas cara berpikir, 
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(6) menghargai aplikasi matematika, dan (7) mengapresiasi peranan matematika. Jadi, dapat dikatakan 

disposisi matematis siswa adalah kecenderungan siswa untuk berpikir dan berbuat dengan cara yang 

positif. Disposisi siswa terhadap matematika terwujud melalui sikap dan tindakan dalam memilih 

pendekatan untuk menyelesaikan tugas. Apakah dilakukan dengan percaya diri, keingintahuan mencari 

alternatif, tekun, dan tertantang serta kecendrungan siswa merefleksi cara berpikir yang dilakukannya dan 

disposisi matematis merupakan keinginan, kesadaran, dan dedikasi yang kuat pada diri siswa untuk 

belajar matematika. 

Disposisi matematika memuat tujuh komponen indikator yaitu: (1) percaya diri dalam menggunakan 

matematika, (2) fleksibel dalam melakukan kerja matematika (bermatematika), (3) gigih dan ulet dalam 

mengerjakan tugas-tugas matematika, (4) memiliki rasa ingin tahu dalam bermatematika, (5) melakukan 

refleksi terhadap cara berpikir dan kinerja pada diri sendiri dalam belajar matematika, (6) menghargai 

aplikasi matematika, dan (7) mengapresiasi peranan matematika/ pendapat tentang matematika. 

 

D. Metode Penelitian 

Menurut hasil tinjauan saya penelitian  ini  adalah  suatu  eksperimen  dengan  pendekatan  

kuantitatif  tentang  penerapan pembelajaran  berbasis  masalah  yang  dilakukan  untuk  mengetahui  

peningkatan  kemampuan berpikir kritis dan disposisi matematis siswa. Desain yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah “pretest-posttest  control  group  desain”.  Populasi  dalam  penelitian  ini  yaitu  

seluruh  siswa   SMP. Sedangkan yang menjadi sampel penelitian adalah siswa kelas VIII.  Teknik  

pengambilan  sampel dilakukan  secara  Simple  Random  sampling mengingat  rata-rata  kemampuan  

siswa  disetiap  kelas adalah sama. Untuk  memperoleh  data  dalam  penelitian  ini  digunakan  

instrumen  tes  yang terdiri  dari seperangkat  soal  untuk  mengukur  kemampuan  berpikir  kritis  

matematis  siswa  dan  disposisi matematis siswa. 

E. Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Dan Disposisi Matematis Dalam Pembelajaran Berbasis 

Masalah 

1.  Analisis Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Matematis Siswa 

Secara keseluruhan rata-rata N-gain kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang diajarkan 

dengan PBM lebih tinggi dari siswa yang diajarkan secara konvensional. Hasil uji t ditunjukkan 

dalam tabel berikut: 

TABEL 1. UJI PERBEDAAN DUA RATA-RATA N-GAIN 

 
Dari tabel 1 di atas, ternyata H0 ditolak (karena nilai Sig. (2-tailed) = 0,000 / 2 = 0 < α 

dan H1 diterima, artinya: Rata-rata N-gain kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang 

diajarkan dengan PBM lebih tinggi dari siswa yang diajarkan secara konvensional. 

Rata-rata N-gain kemampuan berpikir kritis matematis siswa kelompok tinggi yang 

diajarkan dengan PBM lebih tinggi dari siswa kelompok tinggi yang diajarkan secara 

konvensional. Hasil uji t ditunjukkan dalam tabel berikut: 

TABEL 2. UJI PERBEDAAN RATA-RATA N-GAIN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS MATEMATIS 

SISWA KELOMPOK TINGGI 

 

Sub 
t -test for Equality of Means Kesimpulan 

 T Df Sig.(2-tailed) 

Equal variances 

assumed 

4.373 45 .000 
Tolak H0 

Sub 
t -test for Equality of Means Kesimpulan 

 T Df Sig.(2-tailed) 

Equal variances 

assumed 

4.064 15 .001 
Tolak H0 
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Dari tabel 2 di atas, ternyata H0 ditolak (karena nilai sig. = 0,001/ 2 = 0,0005 < α) dan 

H1 diterima, artinya: Rata-rata N-gain kemampuan berpikir kritis matematis siswa kelompok 

tinggi yang di ajarkan dengan PBM lebih tinggi dari siswa kelompok tinggi yang diajarkan 

secara konvensional. 

Rata-rata N-gain kemampuan berpikir kritis matematis siswa kelompok sedang kelas 

eksperimen juga lebih tinggi dari pada kelompok sedang kelas kontrol. Hasil uji t ditunjukkan 

dalam tabel berikut: 

TABEL 3. UJI PERBEDAAN DUA RATA-RATA N-GAIN KELOMPOK SEDANG 

 
Berdasarkan tabel 3 di atas, ternyata H0 diterima (karena nilai sig. = 0,029/ 2 = 0,014 < 

α) dan H1 diterima, artinya: Rata-rata N-gain kemampuan berpikir kritis matematis siswa 

kelompok sedang yang diajarkan dengan PBM lebih tinggi dari siswa kelompok sedang yang 

diajarkan secara konvensional. 

Sedangkan rata-rata N-gain kemampuan berpikir kritis matematis siswa kelompok 

rendah yang diajarkan dengan PBM dan siswa kelompok rendah yang diajarkan secara 

konvensional adalah sama. Hasil uji t ditunjukkan pada tabel berikut ini: 

TABEL 4. UJI PERBEDAAN DUA RATA-RATA N-GAIN KELOMPOK RENDAH 

 
Dari tabel 4 di atas, ternyata H0 diterima (karena nilai sig. = 0,242/2 = 0,121 > α) dan 

H1 ditolak, artinya: Rata-rata N-gain kemampuan berpikir kritis matematis siswa kelompok 

rendah yang diajarkan dengan PBM dan siswa kelompok rendah yang diajarkan secara 

konvensional sama. 

 

2. Analisis Peningkatan Disposisi Matematis Siswa 

Berdasarkan uji normalitas dan uji homogenitas terhadap data disposisi diperoleh bahwa data 

berdistribusi normal dan tidak homogen sehingga untuk uji kesamaan dua rata-rata digunakan uji t’. 

Berdasarkan hasil uji rata-rata diperoleh secara keseluruhan rata-rata N-gain disposisi matematis siswa 

yang diajarkan dengan PBM lebih tinggi dari siswa yang diajarkan secara konvensional. Hasil uji t’ 

itunjukkan dalam tabel berikut: 

TABEL 5. UJI PERBEDAAN DUA RATA-RATA N-GAIN DISPOSISI MATEMATIS 

 
Berdasarkan tabel 5 di atas, ternyata H0 ditolak (karena nilai sig. = 0,000/2 = 0 < α) dan H1  

diterima, artinya: Rata-rata N-gain disposisi matematis siswa yang diajarkan dengan PBM lebih tinggi 

dari N-Gain disposisi matematis siswa yang diajarkan secara konvensional. 

Rata-rata N-gain disposisi matematis siswa kelompok tinggi yang diajarkan dengan PBM lebih 

tinggi dari siswa kelompok tinggi yang diajarkan secara konvensional. Hasil uji t’ ditunjukkan dalam 

tabel berikut: 

Sub 
t -test for Equality of Means Kesimpulan 

 T df Sig.(2-tailed) 

Equal variances 

assumed 

2.554 12 .029 
Terima H0 

Sub 
t -test for Equality of Means Kesimpulan 

 T df Sig.(2-tailed) 

Equal variances 

assumed 

1.215 16 .242 
Terima H0 

Sub 
t -test for Equality of Means Kesimpulan 

 T df Sig.(2-tailed) 

Equal variances 

assumed 

4.531 36.117 .000 
Tolak  H0 
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TABEL 6. UJI PERBEDAAN DUA RATA-RATA N-GAIN DISPOSISI MATEMATIS KELOMPOK TINGGI 

 
Dari tabel 6 di atas, ternyata H0 ditolak (karena nilai Sig. (2-tailed)= 0,026 / 2 = 0,013< 

α) dan H1 diterima, artinya: Rata-rata N-gain disposisi matematis siswa kelompok tinggi yang 

diajarkan dengan PBM lebih tinggi dari siswa kelompok tinggi yang diajarkan secara 

konvensional. 

Rata-rata N-gain disposisi matematis siswa kelompok sedang yang diajarkan dengan 

PBM dan siswa kelompok sedang yang diajarkan secara konvensional adalah sama. Hasil uji t’ 

ditunjukkan dalam tabel berikut: 

TABEL 7. UJI PERBEDAAN DUA RATA-RATA N-GAIN DISPOSISI MATEMATIS KELOMPOK 

SEDANG 

 
Dari tabel 7 di atas, ternyata H0 diterima (karena nilai Sig. (2-tailed) = 0,175 / 2 = 

0,087 > α) dan H1 ditolak, artinya: Rata-rata N-gain disposisi matematis siswa kelompok sedang 

yang diajarkan dengan PBM dan kelompok sedang yang diajarkan secara konvensional sama. 

Rata-rata N-gain disposisi matematis siswa kelompok rendah yang diajarkan dengan 

PBM lebih tinggi dari siswa kelompok rendah yang diajarkan secara konvensional. Hasil uji _′ 

ditunjukkan dalam tabel berikut: 

TABEL 8. HASIL UJI PERBEDAAN DUA RATA-RATA N-GAIN DISPOSISI MATEMATIS SISWA 

KELOMPOK RENDAH 

 

Dari tabel 8 di atas, ternyata H0 ditolak (karena nilai Sig. (2-tailed) = 0,003/ 2 = 0,001 

< α) dan H1 diterima, artinya: Rata-rata N-gain disposisi matematis siswa kelompok rendah yang 

diajarkan dengan PBM lebih tinggi dari siswa kelompok rendah yang diajarkan secara 

konvensional. Hasil analisis dengan uji anava dua jalur menunjukkan bahwa terdapat interaksi 

antara faktor pembelajaran dan pengelompokan siswa terhadap kemampuan berpikir kritis 

matematis dengan sig. = 0,019, dan tidak terdapat interaksi antara faktor pembelajaran dan 

pengelompokan siswa terhadap disposisi matematis siswa dengan sig. = 0,744. 

Hasil tinjauan ini juga sesuai dengan hasil peneliti-penelitian sebelumnya yaitu 

Fachrurazi [4] yang menyimpulkan bahwa model pembelajaran berbasis masalah meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis matematis siswa dengan nilai t = 6,042. Namun untuk disposisi siswa 

terhadap matematika hasil penelitian ini sedikit berbeda dengan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Husnindar [12], yaitu bahwa pembelajaran berbasis masalah memberikan 

dampak positif terhadap pembentukan sikap siswa terhadap matematika. 

 
 
 
 

Sub 
t -test for Equality of Means Kesimpulan 

 T df Sig.(2-tailed) 

Equal variances 

assumed 

2.500 13.366 .026 
Tolak H0 

Sub 
t -test for Equality of Means Kesimpulan 

 T df Sig.(2-tailed) 

Equal variances 

assumed 

1.4
93 

7.708 .175 
Terima H0 

Sub 
t -test for Equality of Means Kesimpulan 

 T df Sig.(2-tailed) 

Equal variances 

assumed 

3.779 11.396 .003 
Tolak H0 
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III. SIMPULAN DAN SARAN 

 
Berdasarkan  hasil  analisis  yang  telah  diuraikan  pada  bab  sebelumnya,  maka  dapat dibuat 

kesimpulan berikut ini: 

1. Secara  keseluruhan,  peningkatan  kemampuan  berpikir  kritis  matematis  siswa  yang  diajarkan 
dengan model pembelajaran berbasis masalah pada materi bangun ruang lebih tinggi daripada 
siswa yang diajarkan secara konvensional pada materi yang sama. 

2. Pada  pengelompokan  siswa  menurut  peringkat,  peningkatan  kemampuan  berpikir  kritis 
matematis siswa yang diajarkan dengan model pembelajaran berbasis masalah lebih tinggi dari 
siswa yang diajarkan secara konvensional terjadi pada kelompok tinggi dan kelompok sedang 
saja. 

3. Secara  keseluruhan,  disposisi  matematis  siswa  yang  diajarkan  dengan  model  pembelajaran 
berbasis masalah lebih tinggi daripada siswa yang diajarkan secara konvensional. 

4. Pada  pengelompokan  siswa  menurut  peringkat,  peningkatan  disposisi  matematis  siswa  yang 
diajarkan  dengan  model  pembelajaran  berbasis  masalah  lebih  tinggi  daripada  siswa  yang 
diajarkan secara konvensional terjadi pada kelompoktinggi dan kelompok rendah saja. 

5. Terdapat interaksi antara faktor pembelajaran dan pengelompokan siswa terhadap kemampuan 
berpikir kritis matematis siswa. 

6. Tidak  terdapat  interaksi  antara  faktor  pembelajaran dan  pengelompokan  siswa  terhadap 
disposisi matematis siswa.  

 

Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  temuan-temuan  peneliti  selama  melakukan penelitian, peneliti 
memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi  guru-guru  bidang  studi  matematika,  PBM  dapat  dijadikan  salah  satu  alternatif  
dalam pembelajaran  matematika  untuk  meningkatkan  kemampuan  berpikir  kritis  
matematis  siswa, khususnya untuk materi bangun ruang dan selanjutnyadapat meningkatkan 
jumlah siswa yang dinyatakan tuntas. 

2. Hasil  penelitian  ini  hendaknya  dapat  dijadikan  masukan  dan  bahan  pertimbangan  bagi  
guru agar  dapat  merancang  soal-soal  berpikir  kritis  sehingga  dapat  meningkatkan  
kualitas pembelajaran matematika. 
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