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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan model 

pembelajaran Problem Based Learning dalam pembelajaran matematika yang dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan keaktifan siswa di SMP Negeri 1 

Ngemplak Boyolali. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berdasarkan 

fungsinya dengan desain penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam 2 siklus. 

Penelitian bersifat kolaboratif antara peneliti, guru sebagai subjek pemberi tindakan 

penelitian dan subjek penerima tindakan adalah siswa kelas VIII E yang berjumlah 

35 siswa. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, catatan 

lapangan, wawancara, tes, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan 

peneliti adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk 

menjamin keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian 

menunjukkan adanya peningkatan kemampuan berpikir kritis dan keaktifan siswa. 

Peningkatan kemampuan berpikir kritis dapat dilihat dari indikator 1) Kemampuan 

siswa memahami dan menganalisis untuk menentukan solusi permasalahan dalam 

soal sebelum tindakan 6 siswa (17,14%) meningkat menjadi 20 siswa (57,14%), 2) 

Kemampuan siswa menentukan kesimpulan dari permasalahan yang diperoleh pada 

solusi permasalahan sebelum tindakan ada  5 siswa (14,3%) meningkat menjadi  18 

siswa (51,42%). Sedangkan adanya peningkatan keaktifan belajar siswa dapat dilihat 

dari indikator berikut: 1) Keaktifan siswa untuk bertanya sebelum tindakan ada 4 

siswa (11,43%) meningkat menjadi 19 siswa (54,28%), 2) Keaktifan berdiskusi 

dalam kelompok untuk menentukan solusi permasalahan sebelum tindakan 4 siswa 

(11,43%) meningkat menjadi 22 siswa (62,85%), 3) keaktifan mengerjakan soal 

latihan di depan kelas sebelum tindakan ada 5 siswa (14,3%) meningkat menjadi 20 

siswa (57,14%). Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan model 

pembelajaran Problem Based Learning dalam pembelajaran matematika dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan keaktifan siswa. 

 

Kata kunci : kemampuan berpikir kritis, keaktifan, Problem Based Learning 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This study aimed to describe the application of Problem Based Learning in 

mathematics that can improve critical thinking skills and student activity in SMP 

Negeri 1 Ngemplak Boyolali learning. This study is a qualitative study based on the 

function to design a classroom action research conducted in two cycles. Research 

collaboration between researchers, teachers as action research and action classes of 

subject subject VIII E receiver as much as 35 students. Data were collected through 

observation, field notes, interviews, testing, and documentation. Data analysis 

techniques used by researchers is data reduction, data presentation, and conclusion. 

To ensure the validity of the data using triangulation techniques. The results showed 

an increase in critical thinking skills and student activities. Improved critical 

thinking skills can be seen from the indicator 1) The ability of students to understand 

and analyze to determine solutions to problem in the form of material before action 6 

students (17.14%) increased to 20 students (57.14%), 2) the ability of students the 

conclusion of the problem derived from solutions to problem before the action there 

are 5 students (14.28%) increased to 18 students (51.42%). While the improvement 

of student learning activities can be seen from the following indicators: 1) The active 

participation of students to ask before action there are 4 students (11.43%) increased 

to 19 students (54.28%), 2) activit discussions in group to determine solutions to 

problem of the expression before action 4 students (11 , 43%) increased to 22 

students (62.85%), 3) the activity of doing exercises in front of the class before 

action there are 5 students (14.28%) increased to 20 students (57.14%). The results 

of these studies it can be concluded that the application of the model of Problem 

Based Learning in mathematics learning can enhance critical thinking skills and 

student activities. 
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PENDAHULUAN 

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini 

menyebabkan arus informasi menjadi cepat dan tanpa batas. Hal ini memungkinkan 

semua pihak dapat memperoleh informasi denga cepat, mudah, dan melimpah dari 

berbagai sumber dan tempat dimana mereka berada. Kondisi seperti ini menjadi 

tanggung jawab lembaga pendidikan, karena pendidikan adalah proses perubahan 

tingkah laku menuju kedewasaan agar mampu hidup mandiri sebagai anggota 

masyarakat. Pendidikan dijadikan pedoman seseorang mengenai cara belajar dan 



cara berpikirnya, manusia dituntut dapat berpikir secara kritis dalam berbagai 

kesempatan dan aspek kehidupan guna meningkatkan kesejahteraan untuk 

mempertahankan hidup dalam menghadapi arus globalisasi.  

Pendidikan matematika memiliki peran yang sangat penting karena 

matematika ilmu dasar yang digunakan secara luas dalam berbagai bidang 

kehidupan. Permen 22 Tahun 2006 (Standar Isi) menyatakan bahwa pelajaran 

matematika diberikan kepada semua peserta didik untuk membekali mereka dengan 

kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif. Serta kemampuan 

bekerjasama. Oleh karena itu sangat diperlukan peningkatan kemampuan berpikir 

kritis yang merupakan salah satu prioritas dalam pembelajaran matematika. Melalui 

pembelajaran matematika siswa diharapkan dapat menumbuhkan kemampuan 

berpikir kritis, logis, sistematis, cermat, efektif, dan efisien dalam memecahkan 

masalah. Permasalahan yang sering muncul dalam dunia pendidikan adalah 

lemahnya kemampuan siswa dalam menggunakan kemampuan berpikirnya untuk 

menyelesaikan masalah. 

Pentingnya mengajarkan dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis 

bagi siswa menengah pertama tidak bisa disepelekan karena pada tingkat ini proses 

berpikir siswa mulai berkembang dalam memecahkan  masalah. Pada kenyataannya 

kebanyakan siswa di sekolah, metematika bukanlah pelajaran yang diinginkan dan 

disukai hal ini disebabkan adanya kesulitan belajar dalam memahami pelajaran 

matematika. Menurut Endahwari (2010) salah satu faktor yang menyebabkan 

matematika terasa sulit bagi siswa adalah keabstrakan matematika, sehingga siswa 

sulit untuk membayangkan apa yang sedang mereka pelajari. Pembelajaran 

matematika saat ini masih cenderung menggunkan pendekatan konvensional, dimana 

pendekatan menerangkan dengan ceramah lebih ditekankan daripada penguasaan 

konsep matematika. Akibatnya ketrampilan berpikir tinggi seperti kemampuan 

berpikir kritis matematik dalam memecahkan masalah kurang berkembang. 

Kurangnya kemampuan siswa dalam memahami dan menganalisis untuk 

memecahkan masalah mejadi alasan siswa kurangnya semangat dalam pembelajaran 

matematika, sehingga berdampak pada keaktifan siswa dalam proses pembelajaran 

matematika di kelas tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan. Menanggapi dari 



permasalahan tersebut peran guru sangat berpengaruh yaitu untuk dapat memilih 

metode pembelajaran yang dapat mengatasi permasalahan tersebut. 

Berdasarkan hasil observasi awal di SMP Negeri 1 Ngemplak kelas VIII E 

yang berjumlah 35 siswa terdiri dari 17 siswa laki-laki dan 18 siswa perempuan 

diperoleh data bahwa kemampuan dalam berpikir kritis dan keaktifan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran matematika masih rendah. Hal ini dapat terjadi karena 

beberapa faktor. Rendahnya kemampuan berpikir kritis dapat dilihat dari indikator : 

1) Siswa mampu memahami permasalahan dalam soal sebanyak 6 siswa (17,14%), 2) 

Siswa mampu menentukan kesimpulan dari permasalahan yang diperoleh sebanyak 5 

siswa (14,28%). Sedangkan rendahnya keaktifan siswa dalam pembelajaran 

matematika diamati dari indikator : 1) Keaktifan siswa untuk bertanya sebanyak 4 

siswa (11,43%), 2) Aktif berdiskusi dalam kelompok untuk menentukan solusi 

permasalahan sebanyak 4 siswa (11,43%), 3) Mengerjakan soal latihan di depan 

kelas sebanyak 5 siswa (14,28%). Dapat ditarik kesimpulan bahwa kemampuan 

berpikir kritis dan keaktifan siswa pada kelas VIII E termasuk dalam golongan yang 

rendah 

Mengatasi permasalahan tersebut, perlu adanya metode yang tepat untuk 

membantu siswa dalam memecahkan masalah, salah satunya adalah Problem Based 

Learning. Menurut Santyasa (dalam Ghofur:2013) Problem Based Learning 

merupakan suatu strategi atau pendekatan yang dirancang untuk membantu proses 

belajar sesuai dengan langkah-langkah yang terdapat pada pola pemecahan masalah 

yakni mulai dari analisis, rencana, pemecahan, dan penilaian yang melekat pada 

setiap tahap. Problem Based Learning tidak disusun untuk  

membantu guru dalam menyampaikan banyak informasi tetapi guru sebagai penyaji 

masalah, pengaju pertanyaan, dan fasilitator. Problem Based Learning lebih 

menekankan pada pemberian masalah yang didiskusikan dengan kerja kelompok 

sebagai wahan sharing, penyampaian pendapat dan bertukar pikiran. 

Peneliti mempunyai beberapa tujuan diantaranya adalah tujuan umum dan 

tujuan khusus. Tujuan umum penelitian ialah untuk meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis dan keaktifan siswa. Tujuan Khusus penelitian adalah untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan keaktifan siswa kelas VIII E SMP 



Negeri 1 Ngemplak tahun ajaran 2014/2015 pada pembelajaran matematika melalui 

penerapan model pembelajaran Problem Based Learning. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian tindakan kelas 

(PTK)dengan bekerjasama secara kolaborasi antara kepala sekolah, guru matematika 

dan peneliti. Menurut Sutama (2014: 29) karakteristik PTK secara garis besar, yatu: 

1) mengkaji permasalahan situasional dan kontekstual, 2) adanya tindakan, 3) adanya 

evaluasi terhadap tindakan, 4) pengkajian terhadap tindakan, 5) adanya kerjasama, 

dan 6) adanya refleksi. Langkah-langkah penelitian ini terdiri dari (1) dialog awal, 

(2) perencanaan tindakan, (3) pelaksanaan, (4) observasi, (5) refleksi, (6) evaluasi, 

dan (7) penyimpulan. 

Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 1 Ngemplak yang pada dasarnya 

mempunyai latar belakang sekolah yang masih dalam tahap perkembangan, prestasi 

siswa di sekolah masih rendah dan belum ada penelitian dengan judul yang sama. 

Penelitian melibatkan guru matematika yang bertindak pemberi tindakan, peneliti 

yang bertindak sebagai pengamat dan siswa kelas VIII E SMP Negeri 1 Ngemplak 

yang berjumlah 35 siswa. 

Penelitian dilakukan secara kolaboratif antara peneliti dan guru 

matematikadengan menggunakan pedoman yang telah disepakati. Diharapkan pada 

penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir krtitis dan keaktifan siswa 

dalam pembelajaran matematika dan dapat menjadi referensi guru dalam memberi 

pembelajaran di kelas. Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini sebagai 

berikut dialog awal, perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan,  observasi atau 

monitoring,  refleksi,  evaluasi. Penerapan model pembelajaran yaitu Problem Based 

Learning dilaksanakan untuk mengatasi rendahnya kemampuan berpikir kritis dan 

keaktifan siswa. 

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu 1) 

metode observasi yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperoleh dengan 

cara mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap pembelajaran yang 

dilakukan di SMP Negeri 1 Ngemplak, 2) catatan lapangan yang digunakan peneliti 



untuk memperoleh data detail dari hasil pengamatan pada saat penelitian, 3) metode 

tes digunakan untuk mengukur ketrampilan, pengetahuan maupun bakat yang 

dimiliki individu atau kelompok, 4) metode dokumentasi digunakan untuk 

memperoleh daftar nama siswa, jenis kelamin, nomor absen, hasil belajar, RPP, dan 

foto berlangsungnya proses pembelajaran, 5) wawancara digunakan untuk 

mengetahui kondisi yang ada dengan mengajukan pertanyaan secara lisan oleh guru 

yang bersangkutan. 

Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada penelitian ini terfokuskan pada indikator-

indikator yaang akan diteliti yaitu motivasi dan hasil belajar matematika siswa. 

Indikator dari motivasi belajar terdiri dari 1) siswa mampu memahami dan 

menganalisis untuk menentukan solusi permasalahan dalam soal, 2) siswa mampu 

menentukan kesimpulan dari permasalahan yang diperoleh pada solusi permasalahan. 

Sedangkan rendahnya keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika  diamati dari 

indikator : 1) keaktifan siswa untuk bertanya, 2) Aktif berdiskusi dalam kelompok 

untuk menentukan solusi permasalahan, 3) mengerjakan soal latihan di depan kelas. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Sebelum diadakan penelitian, tindakan pembelajaran dengan model 

pembelajaran Problem Based Learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis dan keaktifan siswa masih tergolong rendah. Penelitian ini terbagi dilaksanakan 

dengan 2 siklus dengan rentetan kegiatan mulai dari rencana, pelaksanaan, dan 

evaluasi. Pada siklus I Perencanaan tindakan kelas Siklus I dilaksanakan sesuai 

dengan pedoman rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang telah dibuat oleh 

peneliti dan atas bimbingan guru. Pembelajaran yang direncanakan pada siklus I 

yaitu  menggunakan penerapan model pembelajaran Problem Based Learning. 

Kompetensi dasar yang disampaikan meghitung panjang garis singgung persekutuan 

dua lingkaran dengan indikator pencapaian yaitu menemukan sifat sudut yang 

dibentuk oleh garis singgung dan garis yang melalui titik pusat serta menjelaskan 

garis singgung persekutuan dalam dan persekutuan luar dua lingkaran. Pada tindakan 

ini siswa dibagi menjadi 7 kelompok yang tiap kelompok terdiri dari 5 siswa. Siswa 



diberikan permasalahan dan dituntut menyelesaikan secara berkelompok dengan 

waktu yang telah ditentukan. Guru dan peneliti melakukan monitoring pada siswa 

sebagai fasilitator selama proses diskusi. Selanjutnya siswa mempresentasikan hasil 

tugas kelompoknya dan guru menyimpulkan hasil tugas bersama siswa. 

Pada siklus kedua masih menggunakan model pembelajaran Problem Based 

Learning. Siswa kembali diberikan tugas kelompok untuk diselesaikan dengan 

permasalahan yang berbeda dari siklus sebelumnya. Tiap kelompok wajib membuat 

laporan dan mempresentasikan di depan kelas. Siswa dituntut lebih aktif dalam 

bertanya jika mereka belum jelas dengan apa yang disampaikan temannya didepan 

kelas. Pada akhir prmbelajaran guru bersama dengan siswa menyimpulkan tugas dan 

meluruskan jika ada kesalahan.  

Dari sebelum adanya tindakan hingga siklus kedua kemampuan siswa dalam 

berpikir kritis mengalami peningkatan terhadap penjelasan guru, memahami bahkan 

menyelesaikan masalah, sedangkan keaktifan siswa dalam bertanya, mengemukakan 

pendapat/ide, mengerjakan latihan soal di depan kelas juga mengalami peningkatan. 

Adanya peningkatan tersebut dapat dilihat pada table dan grafik berikut ini: 

 

Tabel 1 

Data Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis dalam Pembelajaran Matematika 

Indikator kemampuan berpikir 

kritis 

Sebelum 

tindakan 

Sesudah tindakan 

Siklus I 

Pert I 

Siklus I 

Pert II 

Siklus II 

Pert I 

Siklus II 

Pert II 

a. Mampu memahami 

permasalahan dalam bentuk 

soal 

6 siswa 

(17,14%) 

7 siswa 

(20%) 

10 siswa 

(28,57%) 

14 siswa 

(40%) 

20 siswa 

(57,14%) 

b. Mampu menentukan 

kesimpulan  dari 

permasalahan yang 

peroleh. 

5 siswa 

(14,3%) 

7 siswa 

(20%) 

9 siswa 

(25,71%) 

12 siswa 

(34,28%) 

18 siswa 

(51,42%) 

 



Adapun grafik yang menggambarkan peningkatan kemampuan berpikir kritis 

dalam pembelajaran matematika dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

Gambar 1 

 

 

Sebelum adanya tindakan penerapan model pembelajaran Problem Based 

Learning hingga siklus kedua terjadi peningkatan keaktifan siswa dalam 

pembelajaran matematika. Peningkatan keaktifan siswa dapat disajikan dalam tabel 

berikut: 
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TINDAKAN 

Grafik Peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa 
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Tabel 2 

Data Peningkatan Keaktifan Siswa dalam Pembelajaran 

Indikator Keaktifan 

Siswa 

Sebelum 

tindakan 

Sesudah tindakan 

Siklus I 

Per I 

Siklus I 

Pert II 

Siklus II 

Pert I 

Siklus II 

Pert II 

1. Keaktifan siswa untuk 

bertanya 

4 siswa 

(11,43%) 

6 siswa 

(17,14%) 

8 siswa 

(22,85%) 

13 siswa 

(37,14%) 

19 siswa 

(54,28%) 

2. Aktif dalam berdiskusi 

kelompok 

4 siswa 

(11,43%) 

7 siswa 

(20%) 

10 siswa 

(28,57%) 

15 siswa 

(42,85%) 

22 siswa 

(62,,85%) 

3. Mengerjakan soal 

latihan di depan kelas 

5 siswa 

(14,28%) 

8 siswa 

(22,85%) 

12 siswa 

(34,28%) 

16 siswa 

(45,71%) 

20 siswa 

(57,14%) 

 

Adapun grafik peningkatan keaktifan belajar siswa dari sebelum tindakan 

hingga siklus kedua dapat digambarkan pada grafik tersebut: 

 

Gambar 2 
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TINDAKAN 

Grafik Peningkatan Keaktifan Siswa 
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Berdasarkan uraian di atas menunjukkan adanya peningkatan kemampuan 

berpikir kritis dan keaktifan belajar matematika siswa. Hal ini ditunjukkan dengan 

tabel dan grafik dari sebelum tindakan hingga tindakan siklus kedua yang mengalami 

peningkatan. Penggunaan model pembelajaran Problem Based Learning dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan keaktifan belajar matematika siswa.  

Hasil penelitian ini diperkuat dengan penelitian sebelumnya. Penelitian tentang 

penerapan model pembelajaran Problem Based Learning telah dilakukan beberapa 

peneliti sebelumnya salah satunya Fachrurazi (2011) perbedaan peneliti sebelumnya 

dengan peneliti adalah variabel yang ingin diteliti. Peneliti terdahulu komunikasi 

matematis sedangkan peneliti meneliti keaktifan siswa dan variabel yang sama yaitu 

kemampuan berpikir kritis, sedangkan kesamaannya model pembelajarannya yaitu 

Problem Based Learning. Fachrurazi (2011) menyimpulkan menggunakan model 

pembelajaran Problem Based Learning dapat meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis dan komunikasi matematis siswa. 

Sudarman (2007) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa terjadi peningkatan 

kemampuan berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah dengan 

pendekatan Problem Based Learning. Berpikir kritis dapat meningkat ditinjau dari 

kemampuan siswa mengerjakan tugas dan menyelesaikannya dengan baik. 

Dari penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya dan peneliti terdapat 

perbedaan dan kesamaan dari tiap penelitian dan dapat disimpulkan bahwa penelitian 

yang dilakukan peneliti sejalan dengan penelitian  sebelumnya oleh para peneliti. 

 

SIMPULAN  

Penerapan model pembelajaran Problem Based Learning dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis dan keaktifan siswa. Siswa lebih memperhatikan 

penjelasan guru sehingga siswa mampu memahami dan menyelesaikan masalah yang 

diberikan, dan siswa tidak malu untuk bertanya kepada guru jika mengalami 

kesulitan, siswa antusias dalam mengerjakan tugas kelompok maupun individu serta 

berani dalam mengemukakan pendapat. Hasil penelitian yang dilakukan kolaboratif 

antara guru dengan peneliti diperoleh bahwa 1) siswa mampu memahami 

permasalahan dalam soal sebanyak 20 siswa (57,14%), 2) siswa mampu menentukan 



kesimpulan dari permasalahan yang diperoleh sebanyak 18 siswa (51,42%). 

Sedangkan rendahnya keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika  diamati dari 

indikator : 1) keaktifan siswa untuk bertanya sebanyak 19 siswa (54,28%), 2) Aktif 

berdiskusi dalam kelompok untuk menentukan solusi permasalahan sebanyak 22 

siswa (62,85%), 3) mengerjakan soal latihan di depan kelas sebanyak 20 siswa 

(57,14%) 
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