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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model PBL terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. 

Model PBL diterapkan dalam pembelajaran matematika pada materi aritmatika sosial. Populasi penelitian ini 

adalah semua siswa kelas VII SMP Negeri 1 Tuntang Kabupaten Semarang. Pengambilan sampel dilakukan 

secara cluster random sampling dan diperoleh siswa kelas VII A (26 siswa) sebagai kelas eksperimen yang 

diajar menggunakan Model PBL. Jenis penelitian ini adalah eksperimen semu dengan desain One Group 

Pretest-Posttest Design. Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, metode tes, metode 

angket dan metode wawancara. Data yang diperoleh dianalisis dengan uji wilcoxon signed rank dengan alat 

bantu SPSS 16.0 for windows. Berdasarkan hasil analisis data, uji ini menghasilkan nilai signifikasi mendekati 

nol yang kurang dari 0,05. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh Model PBL terhadap 

kemampuan berpikir kritis bagi siswa kelas VII A SMP Negeri 1 Tuntang Kabupaten Semarang Tahun 

Pelajaran 2015/2016. Hasil uji wilcoxon signed rank pada masing-masing indikator kemampuan berpikir kritis 

juga menunjukkan bahwa Model PBL berpengaruh secara signifikan terhadap masing-masing indikator 

kemampuan berpikir kritis siswa kelas VII A SMP Negeri 1 Tuntang Kabupaten Semarang.  

 

Kata kunci : Model PBL, kemampuan berpikir kritis, aritmatika sosial 

 

PENDAHULUAN 

Pembelajaran matematika di sekolah tidak hanya berkaitan dengan penguasaan materi 

matematika sebanyak-banyaknya, melainkan juga untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih 

tinggi, misalnya mengembangkan kemampuan berpikir siswa (Mahmudi, 2009:349). 

Pengembangan kemampuan berpikir siswa menjadi fokus pembelajaran dan merupakan salah 

satu standar kelulusan siswa SMP. Lulusan SMP dituntut untuk mempunyai kemampuan 

berpikir logis, analitis, sistematis, kritis dan kreatif (Permendiknas, 2006:361). Guna 

membekali kompetensi tersebut, maka siswa harus dikenalkan dan diajarkan tentang 

kemampuan-kemampuan berpikir. Menurut Fisher (2009:1), kemampuan-kemampuan berpikir 

perlu diajarkan karena pengajaran selama ini hanya mengajarkan tentang isi materi pelajaran 

dan mengesampingkan pengajaran kemampuan berpikir. Oleh sebab itu perlu adanya proses 

pembelajaran yang melatih kemampuan berpikir siswa. Johnson (2006:184) mengungkapkan 
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bahwa kemampuan berpikir dapat dilatih dengan cara memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menggunakan pemikiran dengan tingkatan yang lebih tinggi di setiap tingkat kelas. 

Artinya, dalam pembelajaran siswa tidak hanya sekedar mempelajari fakta dan konsep semata, 

melainkan diberi permasalahan kontekstual yang dapat membangkitkan rasa ingin tahu siswa 

sehingga siswa tertarik untuk menyelidiki permasalahan tersebut. Selain itu, Bempah (2014:3) 

mengatakan bahwa pemberian kesempatan bagi siswa untuk menggunakan pemikiran yang 

lebih tinggi akan menyadarkan siswa bahwa kemampuan berpikir pada dasarnya berkaitan 

dengan kemampuan untuk menghubungkan persoalan atau informasi yang diperolehnya 

melalui penyelidikan dan pengkajian secara sistematis sehingga menghasilkan suatu ide atau 

solusi untuk memecahkan persoalan tersebut. Salah satu kemampuan berpikir yang berkaitan 

dengan pengumpulan informasi melalui penyelidikan dan pengkajian secara sistematis adalah 

kemampuan berpikir kritis. 

Kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan berpikir yang beralasan dan reflektif 

yang berfokus untuk memutuskan apa yang mesti dipercaya atau dilakukan (Norris dan Ennis 

dalam Fisher, 2009:4). Artinya, seseorang harus mampu memfokuskan masalah dan 

mengumpulkan data atau fakta yang logis berdasarkan permasalahan tersebut sebelum 

menyimpulkannya, sehingga seseorang tidak akan terburu-buru dalam mengambil keputusan. 

Krulick dan Rudrick dalam Syahbana (2012:17) mengungkapkan bahwa kemampuan berpikir 

kritis juga merupakan suatu kemampuan untuk menguji, menghubungkan dan mengevaluasi 

semua aspek dari suatu situasi masalah, termasuk di dalamnya kemampuan mengumpulkan 

informasi, mengingat, menganalisis asumsi, membaca serta memahami dan mengidentifikasi 

hal-hal yang diperlukan. Menurut Norris dan Ennis dalam Davidson dan Dunham (1997:45), 

kemampuan berpikir kritis dikelompokkan ke dalam lima indikator kemampuan berpikir kritis 

yang dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Indikator Kemampuan Berpikir Kritis 

No 
Indikator Kemampuan 

Berpikir Kritis 
Sub-indikator Kemampuan Berpikir Kritis 

1. 
Elementary clarification 

(klarifikasi dasar) 

a. Mengidentifikasi atau merumuskan pertanyaan. 

b. Menganalisis argumen. 

c. Bertanya dan menjawab pertanyaan. 

2. 

The basis for the decision 

(memberikan alasan untuk suatu 

keputusan 

a. Mempertimbangkan apakah sumber dapat dipercaya 

atau tidak. 

b. Mengamati dan mempertimbangkan suatu laporan 

hasil observasi. 

3. Inference (menyimpulkan) 

a. Membuat dan mempertimbangkan hasil deduksi. 

b. Membuat dan mempertimbangkan hasil induksi. 

c. Membuat dan mempertimbangkan nilai keputusan. 

4. Advance clarification (klarifikasi a. Mengidentifikasi istilah dan mempertimbangkan 
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lebih lanjut) definisi. 

b. Mengidentifikasi asumsi. 

5. 
Strategies and tactics (strategi 

dan taktik) 

a. Menentukan tindakan dan berinteraksi dengan orang 

lain. 

Sumber : Norris dan Ennis dalam Davidson dan Dunham (1997:45) 

Kemampuan berpikir kritis memberikan banyak manfaat bagi siswa, diantaranya dapat 

meningkatkan dan mengembangkan pemahaman konsep siswa serta dapat mengembangkan 

kemampuan berpikirnya sehingga akan mudah menyelesaikan soal-soal yang lebih kompleks 

(Bempah, 2014:3). Hal tersebut disebabkan karena dalam proses pembelajaran, siswa akan 

mempertanyakan berbagai informasi yang diterima dan menggunakan kemampuan berpikirnya 

untuk menganalisis dan mengevaluasi permasalahan tersebut dengan menggunakan alasan 

yang logis. 

Akan tetapi, kenyatannya masih terdapat siswa dalam mempelajari matematika hanya 

sesuai dengan apa yang diajarkan oleh pendidik tanpa disertai proses berpikir kritis, yakni yang 

lebih bersifat prosedural dan mekanistis. Hal ini diperkuat dari hasil pengamatan dan observasi 

yang dilakukan pada tanggal 10 November 2015 di kelas VII A SMP Negeri 1 Tuntang. Hasil 

observasi menunjukkan bahwa tidak adanya respon yang diberikan siswa terhadap apa yang 

disampaikan guru. Misalnya saat guru menjelaskan, siswa hanya mengikuti langkah guru 

tersebut tanpa mempertanyakan alasan pengambilan langkah tersebut. Selain itu, tak satupun 

siswa untuk mencoba mencari langkah lain yang lebih mudah dalam menyelesaikan masalah. 

Lebih memprihatinkan lagi, ketika guru melakukan kesalahan dalam menjelaskan ataupun 

salah menuliskan operasi bilangan tertentu (misalnya salah menuliskan tanda operasi bilangan) 

tidak seorangpun siswa menyadarinya hingga gurulah yang menyadarinya. Hal yang sama 

terjadi ketika guru memberikan soal cerita. Hampir semua siswa menunggu guru untuk 

mengubah soal cerita kedalam bentuk model matematika dan hanya beberapa siswa yang 

mencoba untuk melanjutkannya dalam menentukan solusinya. Hal-hal tersebut menunjukkan 

bahwa siswa tidak secara aktif memahami, menganalisis dan mengevaluasi apa yang 

disampaikan guru baik dalam penyampaian materi maupun pemecahan masalah atau dengan 

kata lain kemampuan berpikir kritis siswa masih rendah.  

Hasil tes awal kemampuan berpikir kritis juga menunjukkan bahwa sebagian besar siswa 

masih kesulitan dalam menyelesaikannya. Hal tersebut dapat dilihat pada contoh hasil 

pekerjaan siswa pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Contoh Pekerjaan Siswa 

Hasil pekerjaan siswa menunjukkan bahwa dari 5 soal, siswa dapat menyelesaikan 3 soal 

yaitu salah satunya soal nomor 1. Meskipun demikian, siswa hanya memperoleh informasi 

dengan menulis ulang soal. Selain itu, siswa juga tidak dapat menentukan prosedur dan aturan 

penyelesaian yang tepat untuk soal tersebut. Hal ini dikarenakan siswa kurang memahami soal, 

sehingga siswa tidak dapat menjawab apa yang ditanyakan dari soal 1. Oleh karena itu, dapat 

dikatakan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa tersebut masih rendah. 

Menurut Russefendi dalam Pahlavi (2014:1), kemampuan berpikir kritis akan timbul 

apabila siswa dilatih dan dibiasakan untuk melakukan eksplorasi, inkuiri, penemuan dan 

memecahkan masalah. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilakukan apabila guru menggunakan 

model pembelajaran yang tepat. Model pembelajaran yang dapat mengembangkan 

kemampuan-kemampuan tersebut salah satunya adalah model Problem Based Learning (PBL). 

PBL merupakan model pembelajaran yang menggunakan masalah nyata yang ditemui di 

lingkungan sebagai dasar untuk memperoleh pengetahuan dan konsep melalui kemampuan 

berpikir kritis dan memecahkan masalah (Fakhiriyah, 2014:96). Wardoyo (2013:74) 

mengatakan bahwa Model PBL menuntut adanya aktifitas siswa secara penuh dalam rangka 

menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi siswa secara mandiri dengan cara 

mengkonstruksi pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki. Lebih lanjut, Tan dalam Amir 

(2009:22) serta Savoie dan Hughes dalam Wena (2009:91-92) mengatakan bahwa Model PBL 

ditandai dengan adanya masalah sebagai stimulus dalam pembelajaran, masalah yang 

digunakan harus berhubungan dengan dunia nyata siswa sehingga siswa akan merasa 
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tertantang untuk mendapatkan pembelajaran di ranah pembelajaran baru, siswa belajar dalam 

kelompok kecil dan dituntut untuk belajar mandiri serta menuntut siswa untuk menemukan dan 

memecahkan masalah yang diberikan. 

Model PBL dirancang untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir, 

pemecahan masalah dan keterampilan intelektual. Adapun tujuan dari hasil belajar yang 

dicapai dengan model PBL menurut Nur dalam Amir (2012:4-5), yaitu 1) keterampilan 

berpikir dan pemecahan masalah (PBL memungkikan siswa mencapai keterampilan berpikir 

yang lebih tinggi); 2) pemodelan peran orang dewasa (PBL membantu siswa untuk berkinerja 

dalam situasi kehidupan nyata dan belajar pentingnya orang dewasa); dan 3) pembelajaran 

yang otonom dan mandiri (PBL memungkinkan siswa menjadi pelajar yang otonom dan 

mandiri melalui bimbingan guru dalam mengajukan pertanyaan, mencari penyelesaian terhadap 

masalah nyata oleh siswa sendiri dan belajar untuk menyelesaikan tugas secara mandiri). 

Menurut Arends (2008:57), untuk mencapai ketiga tujuan tersebut, maka di dalam 

pelaksanaannya model PBL memiliki 5 tahap utama (sintaks) yang dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Sintaks PBL dan Perilaku Guru yang Relevan 

No Fase Perilaku Guru 

1. 

Fase 1 : Memberikan orientasi 

tentang permasalahannya 

kepada siswa. 

Guru membahas tujuan pelajaran, mendeskripsikan 

berbagai kebutuhan logistik (bahan dan alat) penting 

dan memotivasi siswa untuk terlibat dalam kegiatan 

mengatasi masalah. 

2. 
Fase 2 : Mengorganisasikan 

siswa untuk meneliti. 

Guru membantu siswa untuk mendefinisikan dan 

mengorganisasikan tugas-tugas belajar yang terkait 

dengan permasalahannya. 

3. 
Fase 3 : Membantu investigasi 

mandiri dan kelompok. 

Guru mendorong siswa untuk mendapatkan informasi 

yang tepat, melaksanakan eksperimen dan mencari 

penjelasan serta solusi. 

4. 

Fase 4 : Mengembangkan dan 

mempresentasikan artefak dan 

exhibit. 

Guru membantu siswa dalam merencanakan dan 

menyampaikan artefak-artefak yang tepat, seperti 

laporan, rekaman video dan model-model serta 

membantu siswa untuk menyampaikannya kepada 

orang lain. 

5. 

Fase 5 : Menganalisis dan 

mengevaluasi proses mengatasi 

masalah. 

Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi 

terhadap investigasinya dan proses-proses yang mereka 

gunakan. 

Sumber : Arends (2008:57) 

Afrizon (2012:6) mengatakan bahwa dalam melaksanakan sintaks PBL perlu dirancang 

perangkat pembelajaran yang mewakili kelima sintaks model PBL, sehingga dapat membantu 

siswa dalam memecahkan masalah yang diberikan kepada kelompoknya dan dapat merangsang 

keterampilan berpikir kritis. Hal ini sesuai dengan penelitian Fakhriyah (2014) yang 

menunjukkan bahwa dengan menggunakan model pembelajaran PBL, kemampuan berpikir 
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kritis mahasiswa PGSD berkembang. Hasil penelitian Susila (2014) juga mengatakan bahwa 

model PBL berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. 

Berdasarkan hasil penelitian dan teori menyatakan bahwa Model PBL erat kaitannya 

dengan kemampuan berpikir kritis. Oleh karena itu, penelitian ini akan menerapkan PBL dalam 

salah satu pemebelajaran matematika. Penelitian ini akan dilakukan dalam pembelajaran 

matematika pada kelas VII A SMP Negeri 1 Tuntang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh model PBL terhadap kemampuan berpikir kritis bagi siswa kelas VII A 

SMP Negeri 1 Tuntang Kabupaten Semarang tahun pelajaran 2015/2016. 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan adalah eksperimen semu dengan desain one-group 

pretest-posttest design. Populasi penelitian ini adalah semua siswa kelas VII SMP Negeri 1 

Tuntang Kabupaten Semarang Tahun Pelajaran 2014/2015 (104 siswa). Pengambilan sampel 

dilakukan secara cluster random sampling, diperoleh siswa kelas VII A (26 siswa) sebagai 

kelas eksperimen yang diajar menggunakan model PBL. Variabel bebas (independent variabel) 

dalam penelitian ini yaitu model PBL, sedangkan variabel terikat (dependent variable) yaitu 

kemampuan berpikir kritis. 

Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, metode tes, metode angket 

dan metode wawancara. Metode tes digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir kritis 

siswa baik sebelum dan setelah mengikuti pembelajaran dengan model PBL, metode angket 

digunakan untuk mengetahui sikap siswa selama pembelajaran dan metode wawancara 

digunakan untuk mengetahui lebih mendalam mengenai kemampuan berpikir kritis siswa 

setelah diberi PBL. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah instrumen tes, 

angket dan wawancara. Pedoman penilaian telah disusun oleh peneliti dengan 

mempertimbangkan 5 aspek kemampuan berpikir kritis sesuai teori Norris dan Ennis dalam 

Davidson dan Dunham (1997:45), yaitu elementary clarification, the basis for the decision, 

inference, advance clarification dan strategies and tactics. Instrumen yang akan digunakan 

terlebih dahulu divalidasi oleh ahli (expert judgement). Validator dalam penelitian ini adalah 

Prof. Dr. Sutriyono, M.Sc, Ph.D selaku dosen Pendidikan Matematika, Yustinus Windrawanto, 

S.Pd., M.Pd. selaku dosen Bimbingan dan Konseling (BK) dan Ely Supriyani selaku guru 

matematika di sekolah tempat penelitian. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah statistik non-parametris. Data yang diperoleh dianalisis dengan uji wilcoxon signed rank 

dengan alat bantu hitung SPSS 16.0 for windows. Adapun kisi-kisi tes kemampuan berpikir 

kritis dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Kisi-kisi Pretest dan Posttest Kemampuan Berpikir Kritis 

Indikator 

Pembelajaran 
Indikator Soal 

Nomor 

Soal 

Nilai per unit 

dan nilai 

keseluruhan 

Diberikan dua jenis barang yang akan dibeli dalam jumlah 

berbeda, harga sebagian dari masing-masing barang tersebut, serta 

banyaknya uang yang akan digunakan untuk membeli barang 

tersebut (jumlah uang bisa kurang atau lebih). Siswa diminta 

untuk menganalisis harga satuan dari masing-masing barang 

tersebut serta siswa diminta untuk menganalisis apakah uangnya 

kurang atau lebih sehingga siswa dapat menentukan apa yang 

harus dilakukannya. 

1 

Harga jual dan 

harga beli 

Dibekan harga beli keseluruhan dari suatu barang (jumlah barang 

yang dibeli dalam kemasan dus/jumlah banyak), harga jual dari 

sebagian barang yang dibeli (harga eceran) serta presentase rugi 

yang dialami oleh pedagang setelah barang tersebut terjual semua. 

Siswa diminta untuk menganalisis harga jual dari sisa barang 

tersebut. 

5 

Untung dan 

rugi 

Diberikan harga beli persatuan (Barang >10), harga jual sebagian 

(harga jual dari barang yang sudah dibeli), jasa angkut (biaya 

transportasi) dalam kegiatan jual beli dan persentase keuntungan 

(persentase keuntungan >12% dan < 12%). Siswa diminta untuk 

menentukan dan menjelaskan persentase keuntungan yang 

diperoleh dari hasil penjualan serta dapat menjelaskan apakah 

biaya transportasi dihitung dalam kegiatan jual beli tersebut. 

4 

Diskon 

Diberikan harga suatu barang yang memiliki dua jenis diskon 

(diskon satu tahap dan diskon dua tahap) dengan total presentase 

diskon sama. Siswa diminta menganalisis diskon jenis manakah 

yang menguntungkan pembeli. 

2 

Rabat, bruto, 

tara dan netto 

Diberikan suatu barang yang dikemas dalam kemasan berbeda 

(kemasan I masih terdapat tara, kemasan II tidak terdapat tara). 

Siswa diminta menganalisis netto barang tersebut dari masing-

masing kemasan, sehingga dapat menentukan apakah memiliki 

netto sama atau tidak. 

3 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Kemampuan berpikir kritis siswa diukur melalui tes matematika, dimana soal tes tersebut 

dibuat berdasarkan 5 indikator kemampuan berpikir kritis. Skor kemampuan berpikir kritis 

siswa pada posttest mengalami perkembangan dibandingkan dengan skor kemampuan berpikir 

kritis siswa pada pretest. Hal ini ditunjukkan pada Tabel 4 

Tabel 4. Skor Pretest dan Posttest Kemampuan Berpikir Kritis Siswa 

Subjek 
Pretest Posttest 

Nilai Kategori Nilai Kategori 

ADC 7 Rendah 11 Rendah 

AT 20 Rendah 26 Rendah 

ANP 3 Rendah 5 Rendah 
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BDW 6 Rendah 7 Rendah 

DSK 0 Rendah 11 Rendah 

DPOF 4 Rendah 7 Rendah 

DKA 15 Rendah 23 Rendah 

DI 12 Rendah 18 Rendah 

ISP 5 Rendah 19 Rendah 

IH 10 Rendah 18 Rendah 

IBH 6 Rendah 8 Rendah 

KAP 6 Rendah 12 Rendah 

KBM 4 Rendah 8 Rendah 

LIP 10 Rendah 13 Rendah 

MEJ 0 Rendah 9 Rendah 

MDP 11 Rendah 17 Rendah 

NA 2 Rendah 8 Rendah 

NAI 9 Rendah 17 Rendah 

NFP 14 Rendah 24 Rendah 

RDP 5 Rendah 10 Rendah 

SN 15 Rendah 18 Rendah 

SS 6 Rendah 10 Rendah 

TY 8 Rendah 17 Rendah 

UK 23 Rendah 29 Rendah 

UK 7 Rendah 11 Rendah 

VGA 9 Rendah 15 Rendah 

 

Tabel 4 menunjukkan bahwa skor kemampuan berpikir kritis siswa pada posttest berada 

diantara 5 sampai 29 sedangkan skor kemampuan berpikir kritis siswa pada pretest berada 

diantara 0 sampai 23 dimana seluruh skor siswa berada dikategori kemampuan berpikir kritis 

rendah. Pengkategorian kemampuan berpikir kritis diperoleh berdasarkan nilai maksimum 

sebesar 100, nilai minimum sebesar 0 dan rentang sebesar 33,3. Hal ini dapat dilihat pada 

Tabel 5. 

Tabel 5. Kategori Kemampuan Berpikir Kritis 

No Interval Kategori 
Pretest Posttest 

Jumlah Persentase (%) Jumlah Persentase (%) 

1 0 ≤ X ≤ 33,3 Rendah 26 100 26 100 

2 33,3 ≤ X ≤ 66,7 Sedang - - - - 

3 66,7 ≤ X ≤ 100 Tinggi - - - - 

 

Berdasarkan Tabel 5 tampak bahwa kemampuan berpikir kritis siswa dalam kategori 

rendah baik berdasarkan hasil pretest maupun posttest. Hasil pretest dan posttest juga 

menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa mengalami perubahan. Hal ini dapat 

dilihat dari hasil uji wilcoxon signed rank pada Tabel 6. 

Tabel 6. Hasil Tes Awal dan Tes Akhir Kemampuan Berpikir Kritis Siswa 
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Tabel 6 menunjukkan bahwa dari 26 siswa kelas VII A diperoleh nilai signifikasi 

mendekati nol yang kurang dari 0,05. Hal ini berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara 

kemampuan berpikir kritis siswa sebelum dan sesudah diberi PBL, atau dengan kata lain H0 

ditolak dan H1 diterima. Artinya, model PBL berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis 

bagi siswa kelas VII A SMP Negeri 1 Tuntang. Pengaruh PBL terhadap kemampuan berpikir 

kritis secara individual. Hasil tes akhir dan tes awal kemampuan berpikir kritis siswa secara 

individual menunjukkan perubahan. 

Analisis deskripsi hasil tes kemampuan berpikir kritis siswa per indikator soal dilakukan 

untuk mengkonfirmasi hasil analisis statistik kemampuan berpikir kritis. Hasil analisis 

deskripsi yang diberikan berdasarkan jawaban siswa pada masing-masing soal tes kemampuan 

berpikir kritis, baik jawaban yang tepat maupun kurang tepat. Jawaban yang dimaksud berupa 

jawaban tertulis yang dipadukan juga dengan jawaban lisan dari hasil wawancara terhadap 

siswa. Hasil tes awal dan akhir kemampuan berpikir kritis siswa pada soal 1 yang berkaitan 

dengan nilai per unit dan nilai keseluruhan dapat dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7. Hasil Tes Awal dan Akhir Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Indikator Soal 

1 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Tabel 7 tampak bahwa dari 26 siswa kelas VII A diperoleh nilai signifikasi 

sebesar 0,005 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, 

model PBL berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis bagi siswa kelas VII A SMP 

Negeri 1 Tuntang Kabupaten Semarang dalam penyelesaian soal 1 yang berkaitan dengan nilai 

per unit dan nilai keseluruhan. Secara lebih rinci, dilakukan analisis kemampuan dalam 

memberikan klarifikasi dasar, memberikan alasan untuk suatu keputusan, menyimpulkan, 

memberikan klarifikasi lanjut serta menentukan strategi dan taktik. Contoh hasil pekerjaan 

 Sesudah diberi PBL - Sebelum diberi PBL 

Z -4.471
a
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a. Based on negative ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 Sesudah diberi PBL - Sebelum diberi PBL 

Z -2.825
a
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .005 

a. Based on negative ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 
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siswa sebelum dan sesudah diberi PBL yang memuat indikator-indikator kemampuan berpikir 

kritis dan soal nomor 1 dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 2(a) 

 

Gambar 2(b) 

Gambar 2. Contoh Jawaban Pretest dan Posttest Siswa pada Soal 1 

Berdasarkan hasil pekerjaan siswa sebelum dan sesudah diberi PBL pada Gambar 2 

tampak bahwa belum semua indikator-indikator kemampuan berpikir kritis dapat dipenuhi 

oleh siswa. Gambar 2(a), hasil pretest siswa menunjukkan bahwa siswa tidak dapat 

memahami soal, dimana siswa menjawab apa yang ditanyakan dari soal. Sedangkan Gambar 

2(b), hasil posttest menunjukkan bahwa siswa mampu memahami soal. Hal tersebut dapat 

dilihat dari hasil jawaban siswa yang menunjukkan bahwa siswa dapat menjawab apa yang 

ditanyakan dari soal, dimana dalam menjawab soal tersebut diperlukan kemampuan dalam 

pengidentifikasian soal, strategi dan taktik serta kemampuan siswa dalam memberikan 

klarifikasi lanjut dan kemampuan siswa dalam memberikan alasan dari berbagai informasi 

yang diperoleh untuk menentukan langkah-langkah yang akan ditempuh. 

Pengidentifikasian soal, ditunjukkan dari siswa menemukan informasi yang terdapat 

dari soal 1 yaitu siswa memperoleh harga sebagian dari masing-masing barang yang telah 

diketahui pada soal. Setelah memperoleh informasi dari soal, tampak bahwa siswa dapat 

fokus terhadap masalah yaitu sebelum mengetahui uang Tika kurang atau tidak, terlihat 

bahwa siswa terlebih dahulu mencari harga satuan dari masing-masing barang tersebut. Hal 

ini mengindikasikan bahwa siswa mampu memberikan klarifikasi dasar melalui kegiatan 

analisis dan pengidentifikasian masalah. 

Sementara itu, siswa dalam menentukan prosedur penyelesaian masih kurang runtut, 

dimana masih terdapat beberapa prosedur atau langkah-langkah penyelesaian yang hilang, 

meskipun siswa telah mencari harga satuan barang dan menentukan banyaknya barang yang 

sebaiknya dibeli berdasarkan uang yang dimiliki oleh Tika. Selain itu, siswa juga dapat 
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membuat kesimpulan pada soal 1, dimana kesimpulan tersebut diperoleh dapat menjawab 

pertanyaan. Namun, Gambar 2(b) menunjukkan bahwa siswa tidak dapat memberikan 

alasan sebelum menentukan langkah-langkah yang akan ditempuh dan tidak dapat 

memberikan klarifikasi lebih lanjut, tetapi siswa dapat menyampaikannya secara lisan. 

Hasil wawancara, menunjukkan bahwa siswa menjawab soal 1 dapat memberikan 

alasan untuk suatu keputusan dan klarifikasi lebih lanjut. Pada indikator memberikan alasan 

untuk suatu keputusan (the basis for the decision), siswa mampu memberikan penjelasan 

dimana penjelasan tersebut berdasarkan informasi yang siswa peroleh sebelum menentukan 

langkah-langkah penyelesaian, seperti siswa dapat menjelaskan mengapa siswa perlu 

mencari harga satuan terlebih dahulu dalam penyelesaian masalah pada soal 1. Sedangkan 

pada indikator klarifikasi lanjut (advance clarification) siswa mampu menentukan dan 

menjelaskan aturan yang digunakan, dengan siswa mengatakan bahwa untuk mencari harga 

5 buku tulis dan 3 bolpoin, maka siswa harus mencari harga satuan terlebih dahulu dengan 

cara harga yang diketahui dibagi dengan banyaknya barang sehingga akan diperoleh harga 

satuan, setelah itu siswa mengatakan bahwa untuk mencari harga 5 buku tulis maka 

banyaknya buku tulis dikalikan dengan harga satuan barang tersebut. Hal ini 

mengindikasikan bahwa siswa dapat memberikan alasan sebelum menentukan langkah-

langkah penyelesaian serta dapat menentukan aturan serta menjelaskan aturan penyelesaian 

secara lisan. 

Berdasarkan hasil tes dan wawancara di atas, siswa memenuhi indikator-indikator 

kemampuan berpikir kritis dan cukup mampu dalam mengidentifikasi, menyelidiki dan 

mengevaluasi permasalahan soal 1, sehingga siswa dapat memberikan klarifikasi dasar, 

memberikan alasan untuk suatu keputusan, menyimpulkan, memberikan klarifikasi lanjut 

serta menentukan strategi dan taktik. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kemampuan 

berpikir kritis siswa pada soal 1 mengalami perubahan meskipun dalam kategori rendah. 

Hasil tes awal dan akhir kemampuan berpikir kritis siswa pada soal 2 yang berkaitan 

dengan diskon (potongan harga) dapat dilihat pada Tabel 8. 

Tabel 8. Hasil Tes Awal dan Akhir Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Indikator Soal 

2 

 

 

 

 

 

 Sesudah diberi PBL - Sebelum diberi PBL 

Z -4.087
a
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a. Based on negative ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 
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Berdasarkan Tabel 8 tampak bahwa dari 26 siswa kelas VII A diperoleh nilai signifikasi 

mendekati nol yang kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 

diterima. Artinya model PBL berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis bagi siswa 

kelas VII A SMP Negeri 1 Tuntang Kabupaten Semarang dalam penyelesaian soal 2 yang 

berkaitan dengan diskon (potongan harga). 

Untuk menganalisis kemampuan dalam memberikan klarifikasi dasar, memberikan 

alasan untuk suatu keputusan, menyimpulkan, memberikan klarifikasi lanjut serta 

menentukan strategi dan taktik. Berikut ditampilkan contoh hasil pekerjaan siswa sebelum 

dan sesudah diberi PBL yang memuat indikator-indikator kemampuan berpikir kritis pada 

Gambar 3. 

 

 

 

 

Gambar 3(a) Gambar 3(b) 

Gambar 3. Contoh Jawaban Pretest dan Posttest Siswa pada Soal 2 

Berdasarkan hasil pekerjaan siswa sebelum dan sesudah diberi PBL pada Gambar 3 

tampak bahwa belum semua indikator-indikator kemampuan berpikir kritis dapat dipenuhi 

oleh siswa. Gambar 3(a), hasil pretest siswa mengerjakan soal meskipun belum selesai. 

Gambar 3(a) menunjukkan bahwa siswa hanya dapat menganalisis dan mengidentifikasi 

soal sehingga diperoleh informasi yang terdapat dari soal. Namun, informasi yang diperoleh 

masih kurang lengkap. Selain itu, siswa juga telah menunjukkan bahwa siswa dapat 

menentukan langkah-langkah atau prosedur penyelesaian meskipun tidak sampai akhir dan 

juga terdapat kesalahan hitung. 

Sementara itu, Gambar 3(b) hasil posttest menunjukkan bahwa siswa mampu 

memahami soal. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil jawaban siswa yang menunjukkan 

bahwa siswa dapat menjawab apa yang ditanyakan dari soal meskipun belum tepat. Dalam 

menjawab soal tersebut, diperlukan kemampuan dalam pengidentifikasian soal, strategi dan 

taktik serta kemampuan siswa dalam memberikan klarifikasi lanjut dan kemampuan siswa 
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dalam memberikan alasan dari berbagai informasi yang diperoleh untuk menentukan 

langkah-langkah yang akan ditempuh. 

Pengidentifikasian soal, ditunjukkan dari siswa dapat menemukan informasi pada soal 

2, seperti menentukan apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal 2. Setelah memperoleh 

informasi dari soal, tampak bahwa siswa dapat fokus terhadap masalah yaitu siswa mencari 

diskon secara bertahap dimana diskon yang diperoleh Febi tidak langsung dijumlahkan. 

Sementara itu, siswa dalam menentukan prosedur penyelesaian masih kurang runtut dan 

kurang tepat, dimana masih terdapat beberapa prosedur atau langkah-langkah penyelesaian 

yang hilang. Selain itu, siswa hanya mengalikan diskon-diskon tersebut dengan harga beli 

terutama diskon pada pakaian Febi. Dalam menyelesaikan diskon bertahap, tampak bahwa 

siswa mengalikan kedua diskon tersebut dengan harga beli. Terlepas hal tersebut, setelah 

diberi PBL siswa dapat menentukan prosedur penyelesaian sampai akhir. Selain itu, siswa 

juga dapat membuat kesimpulan pada soal 2. Namun, kesimpulan yang diperoleh kurang 

tepat, hal tersebut dikarenakan prosedur penyelesaian yang juga kurang tepat. Akan tetapi, 

dalam hal ini siswa telah melakukan kegiatan evaluasi sebelum ia membuat kesimpulan. 

Namun, Gambar 3(b) menunjukkan bahwa siswa tidak dapat memberikan alasan sebelum 

menentukan langkah-langkah yang akan ditempuh dan tidak dapat memberikan klarifikasi 

lebih lanjut, tetapi siswa dapat menyampaikannya secara lisan. 

Hasil wawancara dari beberapa siswa menunjukkan bahwa siswa dapat memberikan 

alasan sebelum menentukan langkah-langkah yang akan ditempuh dan meberikan klarifikasi 

lebih lanjut serta strategi dan taktik. Pada indikator memberikan alasan untuk suatu 

keputusan (the basis for the decision), siswa mampu memberikan penjelasan sebelum 

menentukan langkah-langkah penyelesaian. Sedangkan pada indikator klarifikasi lanjut 

(advance clarification) siswa mampu menentukan dan menjelaskan aturan dalam 

menyelesaikan masalah pada soal 2, dengan siswa mengatakan bahwa aturan pencarian 

diskon dilakukan per tahap dan tidak dijumlahkan secara langsung apabila dalam satu 

barang memiliki dua diskon. 

Berdasarkan hasil tes dan wawancara di atas, siswa memenuhi indikator-indikator 

kemampuan berpikir kritis dan cukup mampu dalam mengidentifikasi, menyelidiki dan 

mengevaluasi permasalahan soal 2 sehingga siswa dapat memberikan klarifikasi dasar, 

memberikan alasan untuk suatu keputusan, menyimpulkan, memberikan klarifikasi lanjut 

serta menentukan strategi dan taktik. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kemampuan 

berpikir kritis siswa pada soal 2 mengalami perubahan meskipun dalam kategori rendah. 
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Hasil tes awal dan akhir kemampuan berpikir kritis pada soal 3 yang berkaitan dengan 

rabat, bruto, tara dan netto dapat dilihat pada Tabel 9. 

Tabel 9. Hasil Tes Awal dan Akhir Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Indikator Soal 

3 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Tabel 9 tampak bahwa dari 26 siswa kelas VII A diperoleh nilai signifikasi 

mendekati nol yang kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 

diterima. Artinya, model PBL berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis bagi siswa 

kelas VII A SMP Negeri 1 Tuntang Kabupaten Semarang dalam penyelesaian soal 3 yang 

berkaitan dengan rabat, bruto, netto dan tara. 

Untuk menganalisis kemampuan dalam memberikan klarifikasi dasar, memberikan 

alasan untuk suatu keputusan, menyimpulkan, memberikan klarifikasi lanjut serta 

menentukan strategi dan taktik, dapat dilihat pada contoh hasil pekerjaan siswa sebelum dan 

sesudah diberi PBL yang memuat indikator-indikator kemampuan berpikir kritis pada 

Gambar 4. 

  

Gambar 4(a) Gambar 4(b) 

Gambar 4. Contoh Jawaban Pretest dan Posttest Siswa pada Soal 3 

Berdasarkan hasil pekerjaan siswa sebelum dan sesudah diberi PBL pada Gambar 4 

tampak bahwa belum semua indikator-indikator kemampuan berpikir kritis dapat dipenuhi 

oleh siswa. Gambar 4(a), hasil pretest siswa menunjukkan bahwa siswa hanya dapat 

mengidentifikasi apa yang diketahui dan ditanyakan. Sedangkan Gambar 4(b), hasil posttest 

menunjukkan bahwa siswa mampu memahami soal. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil 

jawaban siswa yang menunjukkan bahwa siswa dapat mengerjakan soal nomor 3, dimana 

tampak bahwa siswa dalam mengerjakan soal dapat mengidentifikasi dan menganalisis 

 Sesudah diberi PBL - Sebelum diberi PBL 

Z -3.556
a
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a. Based on negative ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 
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permasalahan. Selain itu, siswa juga dapat menentukan prosedur penyelesaian secara runtut. 

Namun, siswa belum dapat membuat kesimpulan, tidak dapat memberikan alasan sebelum 

menentukan langkah-langkah yang akan ditempuh dan tidak dapat memberikan klarifikasi 

lebih lanjut, tetapi siswa dapat menyampaikannya secara lisan. 

Hasil wawancara dari beberapa siswa menunjukkan bahwa siswa mampu memberikan 

klarifikasi dasar, memberikan alasan untuk suatu keputusan, menyimpulkan dan klarifikasi 

lebih lanjut. Pada indikator memberikan alasan untuk suatu keputusan (the basis for the 

decision), siswa mamu memberikan alasan sebelum menentukan langkah-langkah 

penyelesaian. Sedangkan pada indikator klarifikasi lanjut (advance clarification) siswa 

mampu menentukan dan menjelaskan aturan yang digunakan yaitu siswa mengatakan 

bahwa untuk mencari nilai tara dengan menggunakan rumus yang sudah ada dan langkah 

selanjutnya mencari netto dengan aturan atau rumus yang sudah ada. 

Berdasarkan hasil tes dan wawancara di atas, siswa memenuhi indikator-indikator 

kemampuan berpikir kritis dan cukup mampu dalam mengidentifikasi, menyelidiki dan 

mengevaluasi permasalahan soal 3 sehingga siswa dapat memberikan klarifikasi dasar, 

memberikan alasan untuk suatu keputusan, menyimpulkan, memberikan klarifikasi lanjut 

serta menentukan strategi dan taktik. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kemampuan 

berpikir kritis siswa pada soal 3 mengalami perubahan meskipun dalam kategori rendah. 

Hasil tes awal dan akhir kemampuan berpikir kritis pada soal 4 yang berkaitan dengan 

untung dan rugi dapat dilihat pada Tabel 10. 

Tabel 10. Hasil Tes Awal dan Akhir Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Indikator 

Soal 4 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Tabel 10 tampak bahwa dari 26 siswa kelas VII A diperoleh nilai 

signifikasi mendekati nol yang kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 

ditolak dan H1 diterima. Artinya, model PBL berpengaruh terhadap kemampuan berpikir 

kritis bagi siswa kelas VII A SMP Negeri 1 Tuntang Kabupaten Semarang dalam 

penyelesaian soal 4 yang berkaitan dengan untung dan rugi. 

Untuk menganalisis kemampuan dalam memberikan klarifikasi dasar, memberikan 

alasan untuk suatu keputusan, menyimpulkan, memberikan klarifikasi lanjut serta 

 Sesudah diberi PBL - Sebelum diberi PBL 

Z -3.508
a
 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 
.000 

a. Based on negative ranks. 
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menentukan strategi dan taktik. Berikut ditampilkan contoh hasil pekerjaan siswa sebelum 

dan sesudah diberi PBL yang memuat indikator-indikator kemampuan berpikir kritis pada 

Gambar 5. 

 

 

Gambar 5(a) Gambar 5(b) 

Gambar 5. Contoh Jawaban Pretest dan Posttest Siswa pada Soal 4 

Berdasarkan hasil pekerjaan siswa sebelum dan sesudah diberi PBL pada Gambar 5 

tampak bahwa belum semua indikator-indikator kemampuan berpikir kritis dapat dipenuhi 

oleh siswa. Gambar 5(a) merupakan hasil pretest siswa yang menunjukkan bahwa siswa 

tidak dapat memahami soal. Hal tersebut ditunjukkan dari siswa tidak dapat mengerjakan 

soal 4. Sedangkan Gambar 5(b), hasil posttest menunjukkan bahwa siswa mampu 

memahami soal. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil jawaban siswa yang menunjukkan 

bahwa siswa dapat menjawab apa yang ditanyakan dari soal, dimana dalam menjawab soal 

tersebut diperlukan kemampuan dalam pengidentifikasian soal, strategi dan taktik serta 

kemampuan siswa dalam memberikan klarifikasi lanjut dan kemampuan siswa dalam 

memberikan alasan dari berbagai informasi yang diperoleh untuk menentukan langkah-

langkah yang akan ditempuh. 

Pengidentifikasian soal, ditunjukkan dari siswa menemukan informasi yang terdapat 

dari soal 4 yaitu siswa memperoleh apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal. 

Setelah memperoleh informasi dari soal, tampak bahwa siswa dapat fokus terhadap masalah 

yaitu menentukan harga beli secara keseluruhan dari banyaknya barang yang diketahui dan 

harga beli. Namun informasi yang diperoleh masih kurang tepat, sehingga prosedur 

penyelesaian yang dilakukan belum tepat. Selain itu, kesimpulan yang diperoleh juga 

kurang tepat. Sementara itu, Gambar 5(b) menunjukkan bahwa siswa tidak dapat 

memberikan alasan sebelum menentukan langkah-langkah yang akan ditempuh dan tidak 

dapat memberikan klarifikasi lebih lanjut, tetapi siswa dapat menyelesaikannya secara lisan. 
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Hasil wawancara dari beberapa siswa menunjukkan bahwa siswa dapat memberikan 

klarifikasi dasar, memberikan alasan untuk suatu keputusan, menyimpulkan, memberikan 

klarifikasi lebih lanjut serta menentukan strategi dan taktik. Pada indikator memberikan 

alasan untuk suatu keputusan (the basis for the decision), siswa mampu memberikan alasan 

sebelum menentukan langkah-langkah penyelesaian, seperti siswa dapat menjelaskan untuk 

mencari harga keseluruhan dan yang diketahui harga sebagian, maka siswa mencari harga 

satuan terlebih dahulu sebelum mencari harga keseluruhan. Sedangkan pada indikator 

klarifikasi lanjut (advance clarification) siswa mampu menentukan dan menjelaskan aturan 

yang digunakan namun tidak disesuaikan dengan konteks masalah. Hal tersebut ditunjukkan 

dari siswa yang mengatakan bahwa dalam menyelesaikan soal 4 langkah pertama yaitu 

mencari harga satuan terlebih dahulu baik harga jual maupun harga beli. Setelah harga 

satuan dan keseluruhan diketahui, siswa menentukan untung dan persentase keuntungan 

dengan aturan (rumus) yang ada. 

Berdasarkan hasil tes dan wawancara di atas, siswa memenuhi indikator-indikator 

kemampuan berpikir kritis dan cukup mampu dalam mengidentifikasi, menyelidiki dan 

mengevaluasi permasalahan soal 4 sehingga siswa dapat memberikan klarifikasi dasar, 

memberikan alasan untuk suatu keputusan, menyimpulkan, memberikan klarifikasi lanjut 

serta menentukan strategi dan taktik. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kemampuan 

berpikir kritis siswa pada soal 4 mengalami perubahan meskipun dalam kategori rendah. 

Hasil tes awal dan akhir kemampuan berpikir kritis pada soal 5 yang berkaitan dengan 

harga jual dan harga beli dapat dilihat pada Tabel 11. 

Tabel 11. Hasil Tes Awal dan Akhir Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Indikator 

Soal 5 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Tabel 11 tampak bahwa dari 26 siswa kelas VII A diperoleh nilai 

signifikasi sebesar 0,012 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 

diterima. Artinya, model PBL berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis bagi siswa 

kelas VII A SMP Negeri 1 Tuntang Kabupaten Semarang dalam penyelesaian soal 5 yang 

berkaitan dengan harga jual dan harga beli. 

 Sesudah diberi PBL - Sebelum diberi PBL 

Z -2.511
a
 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 
.012 

a. Based on negative ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 
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Untuk menganalisis kemampuan dalam memberikan klarifikasi dasar, memberikan 

alasan untuk suatu keputusan, menyimpulkan, memberikan klarifikasi lanjut serta 

menentukan strategi dan taktik. Berikut contoh hasil pekerjaan siswa sebelum dan sesudah 

diberi PBL yang memuat indikator-indikator kemampuan berpikir kritis pada Gambar 6. 

 

Gambar 6(a) 
Gambar 6(b) 

Gambar 6. Contoh Jawaban Pretest dan Posttest Siswa pada Soal 5 

Berdasarkan hasil pekerjaan siswa sebelum dan sesudah diberi PBL pada Gambar 6 

tampak bahwa belum semua indikator-indikator kemampuan berpikir kritis dapat dipenuhi 

oleh siswa. Gambar 6(a) merupakan hasil pretest siswa yang menunjukkan bahwa siswa 

hanya menulis ulangsoal. Sedangkan Gambar 6(b) merupakan hasil posttest yang juga 

menunjukkan bahwa siswa belum memahami soal, dimana dalam prosedur penyelesaian 

yang dilakukan oleh siswa masih kurang jelas, analisis siswa pada soal juga kurang tepat. 

Oleh karena itu, dilakukan wawancara untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis siswa 

secara lisan. 

Hasil wawancara dari beberapa siswa menunjukkan bahwa siswa mampu memenuhi 

indikator klarifikasi dasar, memberikan alasan untuk suatu keputusan, menyimpulkan, 

memberikan klarifikasi lanjut serta menentukan strategi dan taktik. Pada indikator 

memberikan alasan untuk suatu keputusan (the basis for the decision), siswa mampu 

memberikan alasan sebelum menentukan langkah-langkah penyelesaian. Sementara itu, 

pada indikator klarifikasi lanjut (advanc clarification) siswa mampu menentukan dan 

menjelaskan aturan yang digunakan. 

Berdasarkan hasil tes dan wawancara di atas menunjukkan bahwa siswa memenuhi 

indikator-indikator kemampuan berpikir kritis dan cukup mampu dalam mengidentifikasi, 

menyelidiki dan mengevaluasi permasalahan soal 5 sehingga siswa dapat memberikan 

klarifikasi dasar, meberikan alasan untuk suatu keputusan, menyimpulkan, memberikan 

klarifikasi lanjut serta menentukan strategi dan taktik. Oleh karena itu, dapat dikatakan 
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bahwa kemampuan berpikir kritis siswa pada soal 5 mengalami perubahan meskipun dalam 

kategori rendah. 

Pembelajaran dengan menerapkan model PBL dapat melatih kemampuan berpikir kritis 

siswa. Hal tersebut dikarenakan model PBL lebih menekankan pada usaha penyelesaian 

masalah melalui kegiatan penyelidikan, dimana kegiatan penyelidikan tersebut 

membutuhkan informasi dari berbagai sumber. Kegiatan mengolah informasi merupakan 

salah satu ciri dari kemampuan berpikir kritis. Oleh karena itu, penerapan model PBL dalam 

penelitian ini berdampak pada kemampuan berpikir kritis siswa yang lebih baik. Hal ini juga 

dapat dilihat dari hasil analisis angket, dimana hasil angket dari respon siswa menunjukkan 

bahwa siswa memiliki tanggapan positif terhadap model PBL yaitu dengan banyaknya 

persentase siswa pada klasifikasi tinggi (61% - 80%) dan sangat tinggi (81% - 100%). Oleh 

karena itu, dapat dikatakan bahwa model PBL selama pembelajaran dapat mempengaruhi 

kemampuan berpikir kritis siswa, dimana dengan model PBL siswa lebih aktif dalam 

pembelajaran, dapat berinteraksi dengan orang lain, mau bertanya dan menjawab selama 

pembelajaran serta dapat menyampaikan argumen atau pendapat selama pembelajaran 

berlangsung. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat dibuat kesimpulan bahwa 

terdapat pengaruh model PBL terhadap kemampuan berpikir kritis bagi siswa kelas VII A 

SMP Negeri 1 Tuntang Kabupaten Semarang tahun ajaran 2015/2016. Hal ini ditunjukkan 

dari hasil olah data uji wilcoxon signed rank diperoleh nilai signifikasi mendekati nol yang 

kurang dari 0,05. Hasil uji wilcoxon signed rank pada masing-masing indikator kemampuan 

berpikir kritis juga menunjukkan bahwa PBL berpengaruh secara signifikan terhadap 

masing-masing indikator kemampuan berpikir kritis siswa kelas VII A SMP Negeri 1 

Tuntang Kabupaten Semarang. 

Berdasarkan hasil tersebut maka disarankan bagi guru untuk menerapkan PBL guna 

melatih kemampuan berpikir kritis siswa. Adapun bagi siswa disarankan untuk berlatih 

memecahkan masalah matematika guna melatih kemampuan berpikir kritis. 
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