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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada era teknologi, komunikasi dan informasi sekarang ini, kemampuan 

berpikir kritis menjadi kemampuan yang sangat diperlukan agar manusia sanggup 

menghadapi perubahan keadaan atau tantangan-tantangan di dalam kehidupan 

yang selalu berkembang. Misalnya, pada saat seseorang ingin menyampaikan 

artikel melalui online submission untuk jurnal bereputasi internasional, maka 

kemampuan berpikir kritis sangat diperlukan. Begitu juga dengan komunikasi dan 

informasi,seseorang akan mudah melakukan kesalahan dalam menginterpretasikan 

sesuatu informasi, jika tidak berhati-hati (kritis) dalam menganalisis informasi 

tersebut. Oleh karena itu kemampuan berpikir kritis sesuatu kemampuan yang 

seharusnya dimiliki setiap manusia. 

Ditinjau secara filosofi, hakekat berpikir kritis adalah berpikir bagaimana 

caranya, mengapa harus begitu, mengapa tidak begini, apa sebenarnya maksud 

nya, mengapa begitu, benar tidak seperti ini, bagaimana bisa menjadi seperti itu, 

dan masih banyak rangkaian pertanyaan lain. Berkaitan dengan berpikir kritis, 

Siegel (2003, hlm.141) mengatakan bahwa berpikir kritis menempati posisi yang 

utama diantara tujuan dan cita-cita yang diharapkan dalam dunia pendidikan. 

Kemampuan berpikir kritis dapat dipersepsi berbeda oleh banyak orang 

dan sangat bergantung pada pemikiran mereka, misalnya yang disampaikan  

(Maulana, 2016, hlm 3) bahwa dalam berpikir kritis, peserta didik harus mampu 

menginterpretasikan masalah yang diberikan ke dalam kalimat matematika, 

menyelesaikannya, dan mengevaluasi pemecahan masalah yang diperoleh serta 

menguji atau memeriksa kembali kebenaran jawaban dari masalah yang diberikan. 

Berbeda dengan Maulana, Chukyuwenum, (2013, hlm.18) menyatakan 

bahwa berpikir kritis adalah suatu konsep yang kompleks yang meliputi 

keterampilan kognitif dan disposisi afektif yang mempengaruhi cara guru dalam 

menyampaikan konsep kepada siswanya. Ini diperkuat oleh Facione, et.al (1995) 

dalam Aktaşa dan Ünlü (2013, hlm 832) bahwa disposisi berpikir kritis dapat 
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membantu memprediksi keterampilan berpikir kritis. Berpikir kritis juga membuat 

seseorang memiliki rasa ingin tahu (curious) secara intelektual, karena dengan 

proses berpikir, akan memunculkan rasa penasaran terhadap masalah yang 

dihadapi. Oleh karena itu, Thompson (2011, hlm 2) menyatakan bahwa berpikir 

kritis menjadi  tujuan pembelajaran dan penilaian. Selanjutnya Thompson (2011, 

hlm 4) menyatakan bahwa “ critical thinking as a process, it is the intellectual 

process of actively conceptualizing, applying, analyzing, synthesizing and or 

evaluating information gathered  from, or generated by observation, experience, 

reflection, reasoning or communication, as a guide to belief and action” 

Selain berpikir kritis, kemampuan komunikasi juga diperlukan dalam 

kehidupan, begitu banyak permasalahan yang terjadi karena salah dalam 

berkomunikasi dan salah menginterpretasikan suatu informasi. Sebagai contoh 

sederhana, jika seseorang diberitahu tentang adanya kebakaran di suatu tempat, 

dengan tanpa cek terlebih dahulu langsung membawa dinas pemadam kebakaran. 

Setelah dicek ternyata hanya isu belaka, akhirnya terjadi kesia-sian. Untuk itu 

perlu menanggapi komunikasi dan informasi secara jelas dan benar.  Begitu juga 

komunikasi dalam pembelajaran matematika. Salah dalam menafsirkan apa yang 

disampaikan tentang matematika baik secara lisan maupun tulisan akan 

berdampak terhadap hasil yang diperoleh. Dengan demikian kemampuan 

komunikasi sangat dipentingkan dalam segala hal, baik dalam kehidupan 

keseharian ataupun dalam pembelajaran matematika. 

Tentang pentingnya kemampuan komunikasi, didalam dokumen NCTM 

(2000) diuraikan bahwa komunikasi merupakan bagian yang esensial dari 

matematika dan pendidikan matematika,  yaitu dikatakan bahwa peserta didik 

harus belajar berkomunikasi matematis, disamping penalaran, pemecahan masalah 

pada pendidikan dasar dan menengah. Kadir (2013, hlm 78) ini mengisyaratkan 

bahwa pentingnya komunikasi dalam pembelajaran matematika, karena seseorang 

dapat diketahui sudah memahami sesuatu, jika dia dapat menjelaskan sesuatu itu 

dengan baik dan benar, serta dapat menjelaskan secara lisan ataupun tulisan.  
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Selain itu, pentingnya komunikasi matematis juga merupakan tujuan dari 

pendidikan untuk peserta didik, ini termuat dalam dokumen NCTM (1989) 

disebutkan bahwa salah satunya agar peserta didik dapat berkomunikasi 

matematis dengan baik. Di dalam proses pembelajaran, jika peserta didik tidak 

dapat berkomunikasi. Khusus dalam pembelajaran matematika, komunikasi sangat 

memegang peranan penting, karena peserta didik tidak akan dapat menjelaskan 

makna dalam matematika tersebut jika tidak memahami apa yang dimaksud dalam 

bahasa matematika itu sendiri. Menurut Brenner (Azhar, 2013) ada 3 aspek 

komunikasi matematis yaitu : komunikasi tentang matematika, komunikasi dalam 

matematika dan komunikasi dengan matematika. Komunikasi tentang matematika 

adalah bagaimana seorang peserta didik dapat memahami, membaca konsep-

konsep dalam matematika, komunikasi dalam matematika dimaksudkan adalah 

menulis makna yang dapat dipahami dari matematika itu sendiri sedangkan 

komunikasi dengan matematika adalah komunikasi lisan, menjelaskan apa yang 

dipahami tentang konsep matematika itu sendiri.  

Berpikir kritis dan berkomunikasi matematika dapat dilakukan dengan 

baik sangat dipengaruhi oleh adanya rasa ingin tahu terhadap masalah yang 

dimunculkan atau apa yang terjadi. Kemampuan berpikir kritis, komunikasi 

matematis dan sikap rasa ingin tahu (curiosity) yang mendalam diperlukan dalam 

menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Khusus untuk matematika di 

Perguruan Tinggi, kemampuan berpikir kritis, komunikasi dan curiosity 

matematis merupakan modal utama bagi peserta didik dalam menghadapi masalah 

yang ada, baik dalam pembelajaran maupun dalam kehidupan sosial keseharian.  

Klurik dan Rudnick (Sabandar, 2008) mengemukakan bahwa yang 

termasuk berpikir kritis dalam matematika adalah berpikir yang menguji, 

mempertanyakan, menghubungkan, mengevaluasi semua aspek yang ada dalam 

suatu situasi maupun dalam suatu masalah. Berpikir kritis tersebut akan muncul, 

jika dalam pembelajaran diberikan masalah yang menantang. Masalah tersebut 

biasanya tidak hanya menuntut pengetahuan dan pemahaman tapi lebih dari itu, 

masalah yang diberikan berisi kemampuan menganalisis, mensintesis seperti 
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dengan memberikan pertanyaan: “Periksa, apakah penyelesaian masalahnya 

sudah benar?”, “Mengajukan pertanyaan .... bagaimana jika..”, “Apa yang 

salah?”, dan “Apa yang akan dilakukan?”. Berpikir kritis juga dapat membantu 

mengasah keterampilan dalam memproses suatu masalah yang dihadapi. Ennis 

(1987) menyatakan bahwa berpikir kritis adalah berpikir secara beralasan 

(penalaran) dan reflektif dengan menekankan pada pembuatan keputusan tentang 

apa yang harus dipercayai atau dilakukan. Pernyataan  Ennis ini mengindikasikan 

bahwa dalam berpikir kritis didalamnya sudah tercakup logical reasoning dan 

reflextive thinking.  

Lunenburg (2011, hlm .2 ) menyatakan bahwa konsep berpikir kritis salah 

satu trend yang paling signifikan dalam pendidikan dan memiliki hubungan yang 

dinamis bagaimana guru mengajar dan peserta didik belajar. Lunenburg 

menambahkan setelah  memahami konten dengan menggunakan pemikiran yang 

kritis selanjutnya dapat menalar, menganalisis, mensintesis, mengevaluasi, dan 

mentransformasikannya.  

Selanjutnya  Facione (2011) bahwa konsep dasar dari berpikir kritis adalah 

interpretasi, analisis, evaluasi, menyimpulkan, penjelasan dan kepercayaan diri. 

Sedangkan berpikir kritis menurut Onosko and Newmann (1994) dalam Firdaus, 

et.al (2015) bagaimana menantang peserta didik dalam menginterpretasikan, 

menganalisis dan memanipulasi informasi. Oleh karena itu keterampilan berpikir 

kritis diperlukan ketika kita mencoba memahami informasi yang akan digunakan 

untuk mencetuskan ide atau gagasan.  

` Berpikir kritis menurut Johnson (2007) merupakan sebuah proses terarah 

dan jelas yang digunakan dalam kegiatan mental seperti memecahkan masalah, 

mengambil keputusan, membujuk, menganalisis asumsi, dan melakukan 

penelitian ilmiah. Senada dengan itu, Ennis yang dikutip Lipman (2003) 

mengemukakan aspek dalam berpikir kritis  adalah focus (fokus), reasons 

(alasan), inference (simpulan), situation (situasi), clarity (kejelasan), dan overview 

(tinjau ulang).  
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Dengan berpikir kritis, peserta didik menjadi lebih curious karena adanya 

dorongan rasa ingin tahu dan keinginan untuk memperoleh kebenaran. Kebiasaan 

untuk berpikir kritis akan meningkatkan kemampuan matematis peserta didik, 

karena sudah terdorong untuk melakukan berbagai aktivitas seperti: menghadapi 

berbagai tantangan dalam pembelajaran, menemukan hal-hal yang baru, dan 

menyelesaikan masalah-masalah yang bersifat konflik (menimbulkan disequili-

brium). Peserta didik dapat memahami masalah dengan baik, membuat rencana 

penyelesaian masalah, dan membuat alternatif penyelesaian masalah dengan cara 

yang lebih praktis, oleh karena itu peserta didik yang memiliki kemampuan 

berpikir kritis diharapkan dapat mencapai suatu kualitas solusi yang baik dari 

permasalahan matematika yang perlu dipecahkan. 

Pernyataan di atas mengindikasikan bahwa berpikir kritis dapat membuat 

dan melatih seseorang untuk melakukan (doing math) dalam pembelajaran 

matematika. Peserta didik tidak belajar dengan menghafal rumus atau aturan 

dalam matematika tetapi belajar matematika dengan melakukan atau menemukan 

secara aktif. Oleh sebab itu, kemampuan berpikir kritis sangat penting untuk 

dikembangkan.  

Kenyataannya dalam pembelajaran matematika, kemampuan komunikasi 

matematis masih perlu mendapat perhatian. Hasil penelitian Fauzan (2002) di 

sekolah dasar menemukan bahwa  peserta didik mengalami kesulitan mencari ide-

ide dalam menyelesaikan masalah yang diberikan, menjelaskan materi atau hasil 

yang mereka peroleh dalam diskusi atau di depan kelas. Ini juga didukung hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Rahman, A.R, et.al (2012. hlm. 5543) bahwa 

mahasiswa jurusan teknik di UTM International Campus, Kuala Lumpur, 

Malaysia dalam mata kuliah „Matematika Terapan‟ mengalami kesulitan dalam 

mengkomunikasikan ide-ide matematika dalam bentuk tulisan, hal ini disebabkan 

mereka kesulitan memahami dan menginterpretasikan bahasa matematika, baik ke 

dalam kalimat matematika maupun dalam bentuk grafik.  

Beberapa hasil penelitian sebelumnya diantaranya penelitian Bondan 

(2010), Somakin (2010), Ismaimuza (2010), Santoso (2011), Sabirin (2011), 
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Armiati (2011), Hawa (2012), Zulkarnain (2013), Pratiwi (2013), Kadir dan 

Parman (2013), Anggoro (2014), Ismawati (2014) dan Firdaus et.al (2015), 

menyatakan bahwa kemampuan berpikir kritis, komunikasi matematis dan 

curiosity matematis masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Somakin, 

Ismaimuza, Hawa, Kadir dan Parman menyatakan masih rendahnya kemampuan 

berpikir kritis peserta didik, hal ini disebabkan masih rendahnya keinginan peserta 

didik untuk mencoba menyelesaikan permasalahan yang diberikan secara individu 

ataupun kelompok. Bondan, Sabirin, Armiati, Pratiwi menemukan masih 

rendahnya kemampuan komunikasi matematis, baik komunikasi lisan maupun 

tulisan, baik peserta didik di tingkat sekolah menengah maupun di perguruan 

tinggi.  

Kenyataan rendahnya kemampuan berpikir kritis matematis juga didukung 

oleh hasil penelitian Zetriuslita, dkk (2014) tentang kemampuan berpikir kritis 

mahasiswa pada mata kuliah kalkulus 2 berdasarkan level akademik (tinggi, 

sedang, rendah) diperoleh data bahwa mahasiswa berkemampuan tinggi rata-

ratanya 7,5, sedang 4,99 dan rendah 2,83 (skor ideal 10). Ini menunjukkan 

kemampuan berpikir kritis mahasiswa belum tampak baik. Dari hasil pekerjaan 

beberapa mahasiswa juga dapat dilihat masih kurangnya kemampuan mahasiswa 

menganalisis sebuah masalah yang diberikan. 

Misalnya untuk menyelesaikan ∫     (
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Apakah penyelesaian soal integral di atas benar? 

a. Jika benar, salinlah kembali soal tersebut di lembar jawabanmu 

b. Jika salah, tunjukkan dimana letak kesalahannya, dan tulislah jawaban yang 

benar. 

Pertanyaan diatas memuat salah satu indikator dari kemampuan berpikir 

kritis yaitu kemampuan menganalisis algoritma, yaitu kemampuan mengevaluasi 

atau memeriksa suatu algoritma pada mata kuliah kalkulus 2.  Salah satu hasil 

jawaban mahasiswa.  

 
Gambar 1.1 Jawaban Mahasiswa untuk Soal Kalkulus Integral 

Dari jawaban mahasiswa di atas diduga mahasiswa belum memiliki 

kemampuan untuk menganalisis algoritma, yaitu kemampuan mengevaluasi atau 

memeriksa suatu algoritma. Untuk meyakinkan peneliti, maka dilakukan 

wawancara terhadap mahasiswa tersebut tentang soal yang diberikan. Berikut 

petikan wawancaranya: 

Peneliti : Apakah saudara bisa menentukan apakah selesaian yang  

  diberikan sudah benar atau masih salah? 

Mahasiswa : Sudah pak, menurut saya masih salah 

Peneliti : Mengapa menurut saudara masih salah? 

Mahasiswa : Karena dipersoalan ada pangkat genap dan ganjil, maka  

  harus dioperasikan sekaligus. 

Peneliti : Kalau begitu, bisakah saudara menentukan mana yang salah  

  dari selesaian yang diberikan? 

Mahasiswa : Semuanya salah pak 
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Peneliti : Kalau begitu, tolong berikan koreksian terhadap selesaian  

   yang diberikan? 

Mahasiswa : Di lembar jawaban sudah saya tuliskan. 

Peneliti : Apakah saudara yakin itu selesaian yang sebenarnya? 

Mahasiswa : Kurang yakin pak 

Peneliti : Mengapa begitu? 

Mahasiswa : Karena saya kurang menguasai konsep integral trigonometri 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, mahasiswa belum dapat melakukan 

analisis terhadap persoalan yang diberikan. Dugaan terhadap hasil pekerjaan yang 

dilakukan adalah mahasiswa kurang mampu menganalisis suatu konsep untuk 

menyelesaikan persoalan yang diberikan.  

Dalam hal kemampuan komunikasi matematis dan rasa keingintahuan 

(curiosity) terhadap matematika juga belum memuaskan. Hasil studi pendahuluan 

tentang disposisi (sikap) matematis mahasiswa semester 2, dengan menggunakan 

instrumen angket (kuesioner), hasilnya menunjukkan bahwa disposisi matematis 

mahasiswa masih tergolong “cukup”, baik untuk mahasiswa kemampuan tinggi, 

mahasiswa kemampuan sedang ataupun mahasiswa kemampuan rendah. Salah 

satu indikator disposisi matematis adalah curiosity matematis. Pada indikator ini, 

mahasiswa masih lemah dalam hal antusias atau semangat dalam belajar, tidak 

segera menyelesaikan masalah yang diberikan (Zetriuslita, 2016). Hasil penelitian 

berikutnya menunjukkan bahwa profil berpikir kritis mahasiswa pada tingkat 

kemampuan akademik tinggi pada umumnya memiliki kemampuan 

menggeneralisasi yang cukup baik, sebagian besar mampu dalam  

mengidentifikasi dan menjastifikasi konsep serta hanya sebagian kecil yang 

mampu menganalisis algortima. Sedangkan profil berpikir kritis mahasiswa pada 

tingkat kemampuan akademik  sedang, pada umumnya kurang mampu dalam 

mengidentifkasi dan menjastifikasi konsep, menggeneralisasi algoritma, dan 

menganalisis algoritma. Selanjutnya untuk mahasiswa pada tingkat kemampuan 

akademik rendah, pada umumnya tidak mampu dalam mengidentifkasi dan 

menjastifikasi konsep, menggeneralisasi algoritma, dan menganalisis algoritma. 

(Zetriuslita, dkk: 2015; 2016)  
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Masalah lain dari pengalaman  peneliti dalam mengajar, kurangnya daya 

juang atau rasa tertantang dan rasa keingintahuan (curiosity) mahasiswa untuk 

memahami materi yang disampaikan, ini dapat dilihat kurangnya keinginan 

mahasiswa untuk mengetahui jawaban dari soal-soal yang diberikan, tidak 

bertanya tentang permasalahan yang yang tidak dipahami, padahal itu merupakan 

modal utama untuk keberhasilan dalam belajar. Carin (1997) mendefinisikan 

curiosity sebagai keinginan dan kebutuhan seseorang untuk memperoleh jawaban 

dari suatu pertanyaan atau hal-hal yang menimbulkan keingintahuan yang 

mendalam. Curiosity dapat menumbuhkan motivasi internal untuk belajar dan 

memahami tentang sesuatu hal, sehingga curiosity dapat dikembangkan dalam 

proses pembelajaran.  

Berdasarkan kenyataaan-kenyataan diatas, perlu usaha-usaha dalam rangka 

mengembangkan dan meningkatkan kemampuan-kemampuan tersebut diatas. 

Penelitian Ismawati (2014) terkait tentang masih perlunya curiosity matematis 

peserta didik ditingkatkan, salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan 

menerapkan model pembelajaran conceptual understanding procedures dan 

Zulkarnain (2013) menemukan masih rendahnya komunikasi dan pemahaman 

matematis, usaha yang dilakukan adalah melalui penerapan pembelajaran 

kooperatif berbasis konflik kognitif. Sedangkan Armiati (2011) untuk 

mengembangkan kemampuan komunikasi dan pemahaman matematis mahasiswa 

menerapkan pembelajaran berbasis masalah. Selanjutnya Ismaimuza (2010) 

menerapkan pembelajaran berbasis masalah dengan strategi konflik kognitif untuk 

mengembangkan berpikir kritis dan kreatif matematis peserta didik SMP. Hasil 

yang mereka peroleh dari peneltian yang dilakukan adalah dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis, komunikasi matematis dan curiosity matematis . 

 Untuk mengatasi masalah-masalah yang disampaikan tentang masih 

rendahnya kemampuan berpikir kritis, komunikasi matematis dan curiosity mate-

matis peserta didik di atas, peneliti mencoba menerapkan salah satu pembelajaran 

berpaham konstruktivis yaitu Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) dan 

Cognitive Conflict Strategy. Namun Sweller et.al (2013) menganalisis dari hasil-



10 
 

 
Zetriuslita, 2017 
PENINGKATAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS, KOMUNIKASI MATEMATIS DAN CURIOSITY  
MATEMATIS MAHASISWA MELALUI PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH DENGAN COGNITIVE 
CONFLICT STRATEGY  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

hasil penelitian pembelajaran berbasis konstruktivis seperti Discovery, Inquiry 

based teaching, Problem based, Experiential, pembelajaran yang meminimalkan 

bimbingan banyak mengalami kegagalan dalam mencapai tujuan yang diharapkan.  

Rusman (2013) menjelaskan pendapat Moffit bahwa PBM merupakan 

suatu model pembelajaran yang digunakan untuk merangsang berpikir tingkat 

tinggi dalam situasi yang berorientasi pada masalah dunia nyata (world problem), 

termasuk didalamnya belajar bagaimana belajar. PBM juga menggunakan 

menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi peserta didik 

belajar tentang berpikir kritis dan keterampilan berpikir kritis serta untuk 

memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensi dari materi pelajaran. 

Orey (2010) menyatakan bahwa PBM adalah salah satu model 

pembelajaran yang diduga dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Dia  

PBM ini didasari oleh teori belajar konstruktivis kognitif Piaget dan konstruktivis 

sosial Vygotsky. Orey (2010) mengutip pendapat Piaget yang menyatakan bahwa 

struktur kognitif sebagai skemata, artinya bahwa belajar berdasarkan atas 

perkembangan kognitif anak. Sedangkan pendapat Vygotsky menyatakan bahwa 

peserta didik dalam mengkonstruksi konsep perlu memperhatikan lingkungan 

sosialnya. Dalam teori Vygotsky ada dua konsep yang penting yaitu Zone of 

Proximal Development (ZPD) dan Scaffolding. Menurut Herman (2007), ZPD 

merupakan jarak antara tingkat pengembangan aktual yang didefinisikan sebagai 

kemampuan berpikir kritis secara mandiri dan tingkat pengembangan potensial 

yang didefinisikan sebagai kemampuan berpikir kritis di bawah bimbingan orang 

dewasa atau melalui kerjasama dengan teman sebaya yang kemampuannya lebih 

tinggi. Scaffolding merupakan pemberian sejumlah bantuan kepada anak selama 

tahap-tahap awal pembelajaran, kemudian mengurangi bantuan dan memberikan 

kesempatan kepada anak untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin 

besar setelah ia dapat melakukannya.  Pengembangan aktual akan mencapai 

maksimum jika mereka diberikan masalah yang menantang sehingga terjadi 

konflik kognitif. Pengembangan potensial akan mencapai maksimum jika 

pembelajaran dilakukan secara kolaboratif dan melakukan teknik scaffolding. 
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Ismaimuza (2010) menguraikan pendapat Mischel (1971) bahwa cognitive 

conflict strategy adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembelajaran yang 

menggunakan masalah sebagai suatu konflik dalam kognitif (pikiran) sehingga 

muncul pada diri individu ketidakseimbangan (disequilibrium). Watson (2002) 

mengatakan bahwa congnitive conflict strategy dalam pembelajaran membantu 

peserta didik dalam mengkonstruksi pengetahuan mereka. Dengan rekonstruksi 

tersebut, maka peserta didik dapat mengaitkan pengetahuan yang hendak 

dipelajari dengan pengetahuan yang telah dipelajari sebelumnya, sehingga 

aktifitas belajar seperti itu akan menjadi bermakna bagi peserta didik. 

PBM dengan gabungan cognitive conflict strategy diberi nama 

Pembelajaran Berbasis Masalah dengan Cognitive Conflict Strategy (PBMCCS).  

PBMCCS ini diawali dengan pemberian masalah yang bersifat konflik yang 

mengakibatkan timbulnya disequilibrium antara skema awal dengan skema baru 

akibat diberikannya masalah. Dengan begitu peserta didik akan penasaran atau 

tertantang terhadap penyelesaian jawaban dari masalah yang diberikan sehingga 

akan memunculkan rasa keingintahuannya (curiosity) terhadap penyelesaian dari 

masalah yang diberikan. Ini dapat dilihat strukturnya adalah dari indikator-indika-

tor curiosity matematis, yaitu:  

• Bertanya tentang informasi atau masalah yang diberikan 

• Berkeinginan mengetahui hal secara rinci 

• Antusias/semangat dalam belajar 

• Mencari informasi dari berbagai sumber 

• Mencoba alternatif dari pemecahan masalah  

 Konflik itu muncul secara pribadi (individu) dalam diri peserta didik. 

Konflik juga muncul dalam kegiatan kelompok (social cognitive conflict). Dalam 

menyelesaikannya, peserta didik saling membantu satu sama lain, sehingga 

lingkungan sosial di sekitar peserta didik dapat bersama-sama melakukan kegiatan 

pembelajaran dalam menyelesaikan masalah yang diberikan. Jadi penekanannya 

lebih kepada membangun kerjasama dalam memahami penyelesaian masalah 

dengan teman dalam kelompoknya. 
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Dari kedua pandangan teori di atas, yaitu teori Piaget dan Vygotsky dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran berpaham konstruktivis tersebut bercirikan tiga 

hal, yaitu (1) konstruktivis pengetahuan berdasarkan tahap perkembangan kognitif 

anak; (2) konstruktivis sosialnya, dan dari masalah yang diberikan, artinya 

memahami pengetahuan dengan belajar sesama teman sebaya, dan (3) konstruksi 

pengetahuan melalui pemberian masalah. Watson (2002) mengatakan bahwa 

cognitive conflict strategy dalam pembelajaran membantu peserta didik dalam 

mengkonstruksi pengetahuan mereka. Dengan rekonstruksi tersebut, maka peserta 

didik akan lebih mudah mengoneksikan pengetahuan yang hendak dipelajari 

dengan pengetahuan yang telah dipelajari sebelumnya, sehingga aktifitas belajar 

seperti itu akan menjadi bermakna bagi peserta didik. 

Selain faktor pembelajaran,  ada faktor lain yang diduga akan mempenga-

ruhi kemampuan berpikir kritis, komunikasi matematis dan curiosity matematis 

mahasiswa. Faktor tersebut adalah kemampuan awal matematis (KAM) diambil 

dari level Indek Prestasi Komulatif (level IPK) mahasiswa, artinya bahwa dalam 

suatu kelompok peserta didik akan selalu dijumpai peserta didik dari kelompok 

tinggi, sedang dan kelompok rendah. Galton (Russefendi, 2006) menyatakan 

bahwa sekelompok peserta didik sangat jarang dijumpai memiliki kemampuan 

yang sama, tetapi menyebar berdasarkan distribusi normal.  

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan, maka pene-

liti ingin melakukan penelitian dengan judul “Peningkatan Kemampuan 

Berpikir Kritis, Komunikasi Matematis dan Curiosity Matematis Mahasiswa 

Melalui Pembelajaran Berbasis Masalah dengan Cognitive Conflict Strategy”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka rumusan 

masalah yang diajukan adalah sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat perbedaan pencapaian dan peningkatan kemampuan 

berpikir kritis matematis antara mahasiswa yang mendapat Pembelajaran 

Berbasis Masalah dengan Cognitive Conflict Strategy dengan mahasiswa 
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yang mendapat pembelajaran Explicit Direct Instruction ditinjau dari : (a) 

keseluruhan mahasiswa, (b) level IPK ((tinggi, sedang, rendah)? 

2. Apakah terdapat perbedaan pencapaian dan peningkatan kemampuan 

berpikir kritis matematis antara mahasiswa dari level IPK  (tinggi, sedang, 

rendah)? 

3. Apakah terdapat perbedaan pencapaian dan peningkatan  kemampuan 

komunikasi matematis antara mahasiswa yang mendapat Pembelajaran 

Berbasis Masalah dengan Cognitive Conflict Strategy dengan mahasiswa 

yang mendapat pembelajaran Explicit Direct Instruction ditinjau dari : (a) 

keseluruhan mahasiswa, (b) level IPK ((tinggi, sedang, rendah)? 

4. Apakah terdapat perbedaan pencapaian dan peningkatan kemampuan 

komunikasi matematis antara mahasiswa dari level IPK  (tinggi, sedang, 

rendah)? 

5. Apakah terdapat perbedaan pencapaian dan peningkatan curiosity matematis 

antara mahasiswa yang mendapat Pembelajaran Berbasis Masalah dengan 

Cognitive Conflict Strategy dengan mahasiswa yang mendapat pembelajaran 

Explicit Direct Instruction ditinjau dari : (a) keseluruhan mahasiswa, (b) 

level IPK ((tinggi, sedang, rendah)? 

6. Apakah terdapat perbedaan pencapaian dan peningkatan curiosity matematis 

antara mahasiswa dari level IPK  (tinggi, sedang, rendah)? 

7. Apakah terdapat pengaruh interaksi antara pembelajaran dengan level IPK 

terhadap pencapaian dan peningkatan kemampuan berpikir  kritis matematis 

mahasiswa? 

8. Apakah terdapat pengaruh interaksi antara pembelajaran dengan level IPK 

terhadap pencapaian dan peningkatan kemampuan komunikasi matematis 

mahasiswa? 

9. Apakah terdapat pengaruh interaksi antara pembelajaran dengan level IPK 

terhadap pencapaian dan peningkatan curiosity matematis mahasiswa? 

10. Bagaimana proses berpikir kritis, komunikasi dan curiosity matematis  

antara mahasiswa yang mendapatkan pembelajaran Pembelajaran Berbasis 
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Masalah dengan Cognitive Conflict Strategy dengan mahasiswa yang 

mendapatkan pembelajaran Explicit Direct Instruction ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk melihat hasil secara empiris 

efek penerapan Pembelajaran Berbasis Masalah dengan Cognitive Conflict 

Strategy terhadap kemampuan berpikir kritis, komunikasi matematis dan curiosity 

matematis mahasiswa. Adapun secara khusus, penelitian bertujuan untuk 

mengkaji dan menelaah secara komprehensif: 

 

1. Perbedaan pencapaian dan peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis 

antara mahasiswa yang mendapat Pembelajaran Berbasis Masalah dengan 

Cognitive Conflict Stratagy dengan mahasiswa yang mendapat pembelajaran 

Explicit Direct Instruction ditinjau dari : (a) keseluruhan mahasiswa, (b) level 

IPK  (tinggi, sedang, rendah). 

2. Perbedaan pencapaian dan peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis 

antara mahasiswa dari level IPK  (tinggi, sedang, rendah). 

3. Perbedaan pencapaian dan peningkatan kemampuan komunikasi matematis 

antara mahasiswa yang mendapat Pembelajaran Berbasis Masalah dengan 

Cognitive Conflict Strategy dengan mahasiswa yang mendapat pembelajaran 

Explicit Direct Instruction ditinjau dari : (a) keseluruhan mahasiswa, (b) level 

IPK  (tinggi, sedang, rendah). 

4. Perbedaan pencapaian dan peningkatan kemampuan komunikasi matematis 

antara mahasiswa dari level IPK  (tinggi, sedang, rendah). 

5. Perbedaan pencapaian dan peningkatan curiosity matematis antara mahasiswa 

yang mendapat Pembelajaran Berbasis Masalah dengan Cognitive Conflict 

Stratagy dengan mahasiswa yang mendapat pembelajaran Explicit Direct 

Instruction ditinjau dari : (a) keseluruhan mahasiswa, (b) level IPK  (tinggi, 

sedang, rendah). 

6. Perbedaan pencapaian dan peningkatan kemampuan komunikasi matematis 

antara mahasiswa dari level IPK  (tinggi, sedang, rendah). 



15 
 

 
Zetriuslita, 2017 
PENINGKATAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS, KOMUNIKASI MATEMATIS DAN CURIOSITY  
MATEMATIS MAHASISWA MELALUI PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH DENGAN COGNITIVE 
CONFLICT STRATEGY  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

7. Pengaruh interaksi antara pembelajaran dengan level IPK terhadap pencapaian 

dan peningkatan kemampuan berpikir  kritis matematis mahasiswa. 

8. Pengaruh interaksi antara pembelajaran dengan level IPK terhadap pencapaian 

dan peningkatan kemampuan komunikasi matematis mahasiswa. 

9. Pengaruh interaksi antara pembelajaran dengan level IPK terhadap pemcapaian 

dan peningkatan kemampuan curiosity matematis mahasiswa. 

10. Proses berpikir kritis, komunikasi matematis dan curiosity matematis antara 

mahasiswa yang mendapat Pembelajaran Berbasis Masalah dengan Cognitive 

Conflict Strategy dengan mahasiswa yang mendapat pembelajaran Explicit 

Direct Instruction.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan, maka diharapkan 

penelitian ini secara umum bermanfaat dalam upaya pengembangan kualitas 

pendidikan matematika dan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam 

memenuhi tuntutan zaman yang semakin maju.  

Secara lebih khusus, manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan 

memberikan pedoman keberlakuan Pembelajaran Berbasis Masalah dengan 

Cognitive Conflict Strategy dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis, 

komunikasi matematis dan curiosity matematis mahasiswa. Kemudian manfaat 

secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara 

langsung bagi para pendidik dalam mengembangkan kualitas pembelajaran 

matematika dalam upaya meningkatkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi 

matematis dan curiosity matematis terhadap pembelajaran matematika melalui 

penerapan Pembelajaran Berbasis Masalah dengan Cognitive Conflict Strategy.  

Bagi mahasiswa, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengalaman 

yang menarik, menantang, memunculkan rasa ingin tahu dan rasa penasaran 

sehingga memberikan efek positif  dalam meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis, komunikasi matematis dan curiosity matematis. Bagi stakeholder sebagai 

pengambil kebijakan, dapat dijadikan bahan masukan untuk melakukan perbaikan 

mutu lulusan LPTK khususnya program studi pendidikan matematika. Bagi 
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peneliti, dapat mengembangkan kemampuan meneliti (research) dan 

mengembangkan model pembelajaran khususnya dalam bidang pendidikan 

matematika dan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi oleh peneliti lainnya 

yang relevan. 

1.5 Struktur Organisasi Disertasi 

Rincian penulisan disertasi ini meliputi lima bab, dimulai Bab I sampai 

dengan Bab V. Bagian pertama, Bab I merupakan pendahuluan yang  mencakup 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat 

penelitian, baik secara teoritis maupun secara praktis. Bagian kedua, Bab II, 

mengenai kajian teori yang berkenaan dengan variabel-variabel penelitian. Kajian 

pertama yang dibahas adalah kemampuan berpikir kritis, dimulai dari pengertian 

berpikir kritis, kemampuan berpikir kritis dan indikator kemampuan berpikir kritis 

matematis, kemudian dilanjutkan dengan kemampuan komunikasi matematis dan  

curiosity matematis. Selanjutnya dibahas tentang Pembelajaran Berbasis Masalah 

dengan Cognitive Conflict Strategy (PBMCCS),  Explicit Direct Instruction 

(EDI), keterkaitan kemampuan berpikir kritis, komunikasi matematis dan 

curiosity matematis dengan PBMCCS, dilanjutkan dengan kerangka pemikiran 

dan hipotesis penelitian. 

Bagian ketiga, Bab III, dibahas metode penelitian, mulai dari desain 

penelitian, populasi dan sampel, definisi operasional, instrumen penelitian dan 

pengembangannya, prosedur penelitian dan terakhir teknik analisis data. Bagian 

keempat, Bab IV, menyajikan temuan dan pembahasan,. Pada temuan dibahas 

analisis statistika deskriptif Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), analisis statistika 

deskriptif data pretes, deskripsi kemampuan berpikir kritis (KCM), deskripsi 

kemampuan komunikasi matematis (KKM) dan deskripsi curiosity matematis 

(CM). Pada bagian pembahasan, dianalisis secara komprehensif dan rinci hasil 

temuan yang diperoleh mengenai hal-hal berikut : (1) Pencapaian dan peningkatan 

KCM, KKM dan CM mahasiswa, (2) Pengaruh interaksi pembelajaran dan level 

IPK terhadap KCM, KKM dan CM mahasiswa. (3) Hasil pekerjaan mahasiswa, 

dan (4) Hasil wawancara. 
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Bagian terakhir, Bab V, berisi kesimpulan, implikasi dan rekomendasi. 

Kesimpulan berisi jawaban dari setiap rumusan masalah yang dipaparkan di Bab 

I, implikasi berisi bahwa hasil penelitian ini dapat dipertimbangkan untuk 

digunakan dan rekomendasi yang ditujukan kepada semua pihak yang 

dimungkinkan terlibat atau berkaitan dengan penelitian ini, baik secara langsung 

maupun tidak langsung. 

 

 

 

 

 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

2.1 Kemampuan Berpikir Kritis 

2.1.1 Pengertian Berpikir Kritis 

Berpikir kritis merupakan salah satu keterampilan tingkat tinggi yang 

sangat penting diajarkan kepada peserta didik selain keterampilan berpikir logis, 

analitis dan kreatif. Johnson (2007) mendefinisikan berpikir kritis merupakan 

sebuah proses terarah dan jelas yang digunakan dalam kegiatan mental seperti 

memecahkan masalah, mengambil keputusan, membujuk, menganalisis asumsi, 

dan melakukan penelitian ilmiah. Senada dengan pernyataan di atas, Santrock 

(1997) mendefinisikan berpikir kritis adalah “critical thinking involves grasping 

the deefer meaning of problems, keeping an open mind about different approaches 

and perspective, not accepting on faith what other people and books tell you, and 

thinking reflectively rather than accepting the first idea comes to mind”. Krulik 

and Rudnick (1995) berpikir kritis adalah berpikir analitis dan reflektif yang 

meliputi aktifitas pengujian, pertanyaan, menghubungkan dan mengevaluasi 

semua aspek dari situasi atau masalah yang diberikan. Sedangkan Yeats, W.B 

(2005)  mendefinisikan berpikir kritis adalah suatu proses menganalisis dan 

menilai dalam rangka memperbaiki proses  berpikir itu sendiri. Senada dengan 



18 
 

 
Zetriuslita, 2017 
PENINGKATAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS, KOMUNIKASI MATEMATIS DAN CURIOSITY  
MATEMATIS MAHASISWA MELALUI PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH DENGAN COGNITIVE 
CONFLICT STRATEGY  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Krulik dan Rudnick, Dewey, J (1909) dalam Fisher, A (2001) mengatakan bahwa 

berpikir kritis itu adalah berpikir reflektif. Juga pendapat Fisher, A ini diperkuat 

oleh Ennis, R.H (2011, hlm. 1) bahwa berpikir kritis adalah berpikir beralasan dan 

reflektif berfokus dalam memutuskan apa yang dipercaya dan melakukan apa?. 

Lau (2011) dalam Soeyono, Y. (2013)  mendefinisikan berpikir kritis sebagai 

“thinking clearly and rationally. It involves thinking precisely and systematically, 

and following the rules of logic and scientific reasoning, among other things”. 

Selanjutnya Glaser (Fisher, A, 2008) mendefinisikan bahwa berpikir kritis 

sebagai: (1) suatu sikap mau berpikir secara mendalam tentang masalah-masalah 

dan hal-hal yang berada dalam jangkauan pengalaman seseorang; (2) pengetahuan 

tentang metode-metode pemeriksaan dan penalaran logis; (3) semacam suatu 

keterampilan untuk menerapkan metode-metode tersebut. Berpikir kritis menuntut 

upaya keras untuk memeriksa setiap keyakinan atau pengetahuan asumtif 

berdasarkan bukti pendukungnya dan kesimpulan-kesimpulan lanjutan yang 

diakibatkannya.  

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa 

berpikir kritis merupakan berpikir yang terarah dan jelas yang digunakan dalam 

kegiatan mental seperti memecahkan masalah, mengambil keputusan, 

menganalisis asumsi, dan merefleksi permasalahan secara mendalam. 

Berpikir kritis merupakan kemampuan tingkat tinggi level atas dari 

taksonomi Bloom yaitu, menganalisis, mensintesis dan mengevaluasi (Ennis 

(1993, hlm. 179); Duron, et.al, 2006, hlm.160). Berpikir kritis mensyaratkan 

pengetahuan dan struktur yang paling mendasar. Berpikir kritis adalah intinya 

menganalisis dan mengevaluasi kembali proses berpikir yang sudah ada. 

(Johnson, 2007) berpikir kritis merupakan sebuah  proses  yang  terarah  dan  jelas  

yang  digunakan  dalam  kegiatan  mental seperti memecahkan masalah, 

mengambil keputusan, membujuk, menganalisis, dan melakukan penelitian 

ilmiah.  

Krulik dan Rudnick (NCTM, 1989) mengemukakan bahwa yang termasuk 

berpikir kritis dalam matematika adalah berpikir yang menguji, mempertanyakan, 
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menghubungkan, mengevaluasi semua aspek yang ada dalam suatu situasi 

ataupun suatu masalah. Sebagai contoh, ketika seseorang sedang membaca suatu 

naskah matematika ataupun mendengarkan suatu ungkapan atau penjelasan 

tentang matematika seyogyanya ia akan berusaha memahami dan coba 

menemukan atau mendeteksi adanya hal-hal yang istimewa dan yang perlu 

ataupun yang penting. Demikian juga dari suatu data ataupun informasi, ia akan 

dapat membuat kesimpulan yang tepat dan benar sekaligus adanya kontradiksi, 

ataupun ada tidaknya konsistensi atau kejanggalan indormasi tersebut. Baron dan 

Sternberg (1987, hlm.10) menyatakan bahwa dalam berpikir kritis mencakup 

dalam lima hal dasar yaitu praktis, reflektif, masuk akal, keyakinan dan tindakan. 

Artinya bahwa berpikir kritis itu adalah suatu pikiran reflektif yang difokuskan 

untuk memutuskan apa yang diyakini dan dilakukan.Sejalan dengan Ennis, 

Johnson dan Klurik dan Rudnick, Fisher (1995) mengatakan bahwa berpikir kritis 

adalah menjelaskan apa yang dipikirkan, bagaimana bertanya, kapan bertanya, apa 

pertanyaannya dan mempertimbangkan argumen sebelum mendapatkan justifikasi  

 Berpikir kritis merupakan kemampuan yang sangat penting untuk 

dikembangkan di sekolah dan guru diharapkan mampu merancang dan 

menghadirkannya pembelajaran yang dapat mengembangkan berpikir kritis 

peserta didik. Berpikir kritis dibutuhkan peserta didik ketika menghadapi 

tantangan dan ia harus membuat membuat keputusan, mengevaluasi dan 

mempertimbangkan dengan baik informasi yang diterima, digunakan dan 

dipercaya, membuat rencana dan menentukan tindakan yang akan diambil. 

Dengan kemampuan tersebut peserta didik dapat memilih informasi mana yang 

menurutnya penting dan mempertimbangkannya untuk membuat keputusan dalam 

rangka menyelesaikan masalah yang ada. 

Demikian juga dengan berpikir kritis, dari suatu data ataupun informasi,  

akan dapat dibuat kesimpulan yang tepat dan benar sekaligus melihat adanya 

kontradiksi ataupun ada tidaknya konsistensi atau kejanggalan dalam informasi 

itu. Jadi dalam berpikir kritis itu orang menganalisis dan merefleksikan hasil 

berpikirnya. Tentu diperlukan adanya suatu observasi yang jelas serta aktivitas 
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eksplorasi, dan inkuiri agar terkumpul informasi yang akurat yang membuatnya 

mudah melihat ada atau tidak ada suatu keteraturan ataupun sesuatu yang 

mencolok. Singkatnya, seorang yang berpikir kritis selalu akan peka terhadap 

informasi atau situasi yang sedang dihadapinya, dan cenderung bereaksi terhadap 

situasi atau informasi itu. 

Menurut Innabi et.al (2006), konsep berpikir kritis bukanlah sesuatu yang 

baru. Konsep ini sudah muncul pada masa Socrates. Pada abad ke-20, dituliskan 

oleh Dewey dalam bukunya “ How to Think “ dan juga Glaser yang mengilhami 

konsep berpikir kritis. Sehingga saat ini tugas kita adalah  bagaimana proses 

berpikir kritis tersebut dapat  dikembangkan dengan baik, khususnya untuk 

peserta didik yang akan menghadapi masalah-masalah dalam matematika secara 

umum masalah dalam kehidupan.  

Berpikir kritis dapat dipandang sebagai berpikir rasional dan reflektif yang 

menfokuskan pada pertimbangan mengenai apa yang harus dilakukan atau yang 

dipercaya. Konsep Ennis (1996) bahwa berpikir kritis mempunyai 3 bagian utama 

yaitu : 1) dimulai sebagai suatu proses pemecahan masalah dalm konteks 

berinteraksi dengan orang lain; 2) dilanjutkan dengan proses penalaran yang 

didukung oleh latar belakang pengetahuan dan kesimpulan yang baru saja 

diperoleh, dan hal ini mengakibatkan penarikan sejumlah kesimpulan melalui 

deduksi, induksi dan memberi pertimbangan; 3) berakhir pada sebuah kesimpulan 

tentang apa yang harus dilakukan dan dipercayai. Krulik dan Rudnick (Sabandar, 

2008) mengemukakan bahwa yang termasuk  berpikir kritis dalam matematika 

adalah berpikir yang menguji, mempertanyakan,  menghubungkan, mengevaluasi 

semua aspek yang ada dalam suatu situasi ataupun suatu masalah. 

Selanjutnya Siegel, H (2010, p.143-144) menyatakan kenapa penting 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis? Menurut Ennis ada empat alasan 

yaitu, (1) orang yang memiliki kemampuan berpikir kritis yang sangat penting 

adalah diperlakukan dengan hormat sebagai manusia, (2)  sebagai dasar untuk 

mempersiapkan peserta didik menjadi dewasa, (3) mengembangkan berpikir kritis 

merupakan tugas utama pendidikan, (4) mengembangkan berpikir kritis sebagai 
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pendidikan dasar yang ideal. Pendapat Ennis ini mengindikasikan bagaimana 

pentingnya mengembangkan kemampuan berpikir kritis ini, karena jika 

dikembangkan akan memberikan  pengaruh yang besar pada diri seseorang. 

Banyak ahli mengatakan berpikir kritis melibatkan penalaran logis, 

penerapan pertimbangan reflektif, pencarian asumsi-asumsi, penggunaan dan 

pengujian makna, mengenali adanya makna ganda dalam penalaran, 

mengidentifikasi kontradiksi dalam memberi alasan, memastikan secara empiris 

kesimpulan-kesimpulan atau generalisasi. Oleh karena itu berpikir kritis 

memerlukan kecurigaan, keingintahuan, fleksibilitas, keragu-raguan dan 

kejujuran. Sebab jika ada rasa kecurigaan, keingitahuan terhadap masalah yang 

diberikan, sudah pasti peserta didik akan tertantang untuk mendapat penyelesaian, 

timbulnya pertanyaan, ada apa? Bagaimana menyelesaikannya? Ada sesuatu yang 

salah atau kurang dari masalah yang diberikan?, sudah pasti peserta didik 

berusaha mencari tahu bagaimana menyelesaikannya. 

2.1.2 Kemampuan Berpikir Kritis Matematis 

Glaser (dalam Fisher, 2008) menyatakan keterampilan-keterampilan 

/kemampuan berpikir kritis yang dapat dipandang sebagai landasan untuk berpikir 

kritis yaitu: (1) kemampuan untuk mengenal masalah; (2) kemampuan untuk 

menemukan cara-cara yang dapat dipakai untuk menangani masalah-masalah; (3) 

kemampuan untuk mengenal asumsi-asumsi dan nilai-nilai yang tidak dapat 

dinyatakan; (4) kemampuan untuk memahami dan menggunakan bahasa yang 

tepat, jelas, dan khas; (5) kemampuan untuk menganalisis data; (6) kemampuan 

untuk menilai fakta dan mengevaluasi pernyataan-pernyataan; (7) kemampuan 

untuk mengenal adanya hubungan yang logis antara masalah-masalah; (8) 

kemampuan untuk menarik kesimpulan-kesimpulan dan kesamaan-kesamaan 

yang diperlukan; (9) kemampuan untuk menguji kesamaan-kesamaan dan 

kesimpulan kesimpulan yang seseorang ambil; (10) kemampuan untuk menyusun 

kembali pola-pola keyakinan seseorang berdasarkan pengalaman yang lebih luas; 

(11) kemampuan membuat penilaian yang tepat tentang hal-hal dan kualitas-

kualitas tertentu dalam kehidupan sehari-hari. 
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Dalam berpikir kritis, perlu adanya kepekaan terhadap masalah yang 

dihadapi, cepat tanggap terhadap isu yang muncul, juga merencanakan 

penyelesaiannya dengan berbagai cara, namun tetap memilih cara yang efektif dan 

efisien. Selanjutnya melaksanakan rencana yang sudah dipilih atau 

mengkonstruksi gagasan untuk menyelesaikan masalah, menyimpulkan dan 

menilai kesimpulan yang dibuat. Terakhir memeriksa kembali solusi yang 

diperoleh. 

Selanjutnya Somakim (2010) menyatakan bahwa ada beberapa indikator 

dari aspek berpikir kritis yang berkaitan dengan materi pelajaran, yaitu: 

a. Aspek yang berkaitan dengan konsep, meliputi: 

- Mengidentifikasi karakteristik konsep 

- Membandingkan konsep dengan konsep lainnya 

- Mengidentifikasi contoh konsep dengan menjastifikasi 

- Mengidentifikasi kontra contoh konsep dengan menjastifasi 

b. Aspek yang berkaitan dengan generalisasi, meliputi: 

- Menentukan konsep-konsep yang termuat dalam generalisasi dan 

keterkaitannya 

- Menentukan kondisi untuk menerapkan generalisasi 

- Menentukan rumus-rumus generalisasi yang berbeda (situasi khusus) 

- Menyediakan bukti pendukung untuk generalisasi 

c. Aspek yang berkaitan dengan keterampilan dan algoritma, meliputi: 

- Mengklasifikasi dasar konseptual dari keterampilan 

- Membandingkan kinerja yang dihasilkan dengan kinerja yang dicontoh 

d. Aspek yang berkaitan dengan pemecahan masalah, meliputi: 

- Menyediakan bentuk umum untuk tujuan penyelesaian 

- Menentukan informasi yang diberikan 

- Menentukan relevansi dan tidak relevansi suatu informasi 

- Memilih dan menjastifikasi suatu strategi untuk menyelesaikan masalah 

- Menentukan dan mendeduksi sub tujuan yang mengarah pada tujuan 

- Menyarankan metode alternatif untuk memecahkan masalah 
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- Menentukan keserupaan dan perbedaan antara masalah yang diberikan 

dengan dan masalah lain. 

 Berpikir kritis tersebut bisa muncul apabila dalam pembelajaran adanya 

masalah yang menjadi memicu dan diikuti dengan pertanyaan: Menyelesaikan 

soal itu dengan cara yang lain”, “Mengajukan pertanyaan bagaimana jika ?”, “Apa 

yang salah?”, dan “Apa yang akan dilakukan?”. Situasi seperti ini belum muncul 

dalam pembelajaran matematika konvensional, sehingga kemampuan berpikir 

kritis peserta didik kurang terlatih. Pada hal kemampuan berpikir kritis sangat 

dibutuhkan oleh peserta didik dalam mengatasi berbagai permasalahan dalam 

kehidupan sehari-hari.  

Pengembangan berpikir kritis matematis peserta didik sekolah menengah 

pertama adalah amanah kurikulum matematika. Adapun tujuan dan tuntutannya 

terkait dengan pengembangan berpikir kritis matematis yang tercantum dalam 

kurikulum adalah mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua 

peserta didik mulai dari sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan 

kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, kreatif, pemecahan masalah, 

dan generalisasi.  

Indikator kemampuan berpikir kritis dibagi menjadi lima kelompok (Ennis 

dalam Costa, 1985) yaitu memberikan penjelasan sederhana, membangun 

keterampilan dasar, menyimpulkan, membuat penjelasan lebih lanjut serta 

mengatur strategi dan taktik.  

Keterampilan pada kelima kelompok berpikir kritis ini dirinci lagi sebagai 

berikut: a). Memberikan penjelasan sederhana, terdiri dari keterampilan 

memfokuskan pertanyaan, menganalisis argumen, bertanya dan menjawab 

pertanyaan, b). Membangun keterampilan dasar terdiri dari menyesuaikan dengan 

sumber, mengamati dan melaporkan hasil observasi, c). Menyimpulkan terdiri 

dari keterampilan mempertimbangkan kesimpulan, melakukan generalisasi dan 

melakukan evaluasi, d). Membuat penjelasan lanjut contohnya mengartikan istilah 

dan membuat definisi, e). Mengatur strategi dan taktik contohnya menentukan 

suatu tindakan dan berinteraksi dengan orang lain dan berkomunikasi. 
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 Keterampilan berpikir kritis peserta didik antara lain dapat dilatih melalui 

pemberian masalah dalam bentuk soal yang bervariasi. Ada berbagai konsep dan 

contoh keterampilan berpikir yang dikembangkan oleh para ahli pendidikan. Pada  

taksonomi Bloom, level kemampuan berpikir kritis ada pada level analisis, 

sintesis dan evaluasi.  

Pengembangan soal untuk mengukur kemampuan berpikir kritis 

memerlukan berbagai kriteria baik dari segi bentuk soalnya maupun konten materi 

subyeknya. Ada beberapa cara yang dapat dijadikan pedoman oleh para penulis 

soal untuk menulis butir soal yang menuntut berpikir tingkat tinggi, yakni materi 

yang akan ditanyakan diukur dengan perilaku sesuai dengan ranah kognitif Bloom 

pada level analisis, sintesis dan evaluasi, setiap pertanyaan diberikan dasar 

pertanyaan (stimulus) dan soal mengukur kemampuan berpikir kritis. 

2.1.3 Indikator Kemampuan Berpikir Kritis Matematis 

O‟Daffer dan Thornquist (1993) mengajukan suatu model berpikir kritis 

sebagai berikut: (1) memahami masalah, (2) melakukan pengkajian terhadap 

bukti, data dan asumsi, (3) melakukan pengkajian hal di luar bukti, data dan 

asumsi, (4) menyatakan dan mendukung suatu kesimpulan, keputusan atau solusi, 

(5) menerapkan kesimpulan, keputusan atau solusi. (Hidayat, 2010).  

Sedangkan Gokhale (1995) mengungkapkan bahwa untuk mengukur 

kemampuan berpikir kritis peserta didik dapat dilihat dari tiga ranah taksonomi 

Bloom, yaitu menganalisis, mensintesis dan mengevaluasi dengan menggunakan 

soal yang dikembangkan atas dimensi pengetahuan konseptual (conceptual 

knowledge), dan prosedural (procedural knowledge). 

Innabi (2003, hlm 124-125) menjelaskan indikator berpikir kritis yang 

berkaitan pembelajaran di dalam kelas adalah : 

Indikator umum : 

a. Kemampuan (abilities) 

1) Fokus pada suatu isu spesifik 

2) Menyimpan tujuan umum dalam pikiran 

3) Menanyakan pertanyaan-pertanyaan klarifikasi 
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4) Menanyakan pertanyaan-pertanyaan penjelas 

5) Memperhatikan pendapat peserta didik, salah maupun benar kemudian 

mendiskusikannya 

6) Mengkoneksikan pengetahuan sebelumnya dengan pengetahuan    

    yang baru 

7) Secara tepat menggunakan pernyataan atau symbol 

8) Menyediakan informasi dalam suatu cara yang sistematis 

9) Kekonsistenan dalam pernyataan-pernyataan 

b. Pengaturan (disposition)  

1) Menekankan kebutuhan untuk mengidentifikasi tujuan dan apa yang 

seharusnya dikerjakan sebelum menjawab 

2) Menekankan kebutuhan untuk mengidentifikasi informasi yang diberikan 

sebelum menjawab 

3) Mendorong peserta didik untuk mencari informasi yang diperlukan 

4) Mendorong peserta didik untuk menguji solusi yang diperoleh 

5)  Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk merepresentasikan 

informasi dengan menggunakan tabel, grafik, dan lain-lain. 

Indikator-indikator yang berkaitan dengan isi (konten) adalah sebagai 

berikut: 

a. Konsep (concept) 

1) Mengidentifikasi karakteristik konsep 

2) Membandingkan konsep dengan konsep lain 

3) Mengidentifikasi contoh konsep dengan jastifikasi yang diberikan 

4) Mengidentifikasi kontra contoh konsep yang diberikan 

b. Generalisasi (generalization) 

1) Menentukan konsep-konsep yang termuat dalam generalisasi dan 

keterkaitannya 

2)  Menentukan kondisi-kondisi dalam menerapkan generalisasi 

3)  Menetukan rumusan-rumusan yang berbeda dari generalisasi (situasi 

khusus) 



26 
 

 
Zetriuslita, 2017 
PENINGKATAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS, KOMUNIKASI MATEMATIS DAN CURIOSITY  
MATEMATIS MAHASISWA MELALUI PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH DENGAN COGNITIVE 
CONFLICT STRATEGY  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

4)  Menyediakan bukti pendukung untuk generalisasi 

c. Algoritma dan keterampilan (algorithms and skills) 

1)    Mengklarifikasi dasar konseptual dari keterampilan 

2)    Membandingkan performan peserta didik dengan performan yang patut    

       dicontoh 

d. Pemecahan masalah (problem solving) 

1) Merancang bentuk umum untuk tujuan penyelesaian 

2)  Menentukan informasi yang diberikan 

3) Menentukan relevansi dan tidak relevansinya suatu informasi 

4) Memilih dan menjastifikasi suatu strategi untuk memecahkan masalah 

5) Menentukan dan mendeduksi subtujuan yang mengarah pada tujuan 

6) Menyarankan metode alternatif untuk memecahkan masalah 

7) Menentukan keserupaan dan perbedaan suatu masalah yang diberi-kan 

dan masalah lain. 

Ada beberapa indikator berpikir kritis. Ennis (1996) mengidentifikasi 12 

indikator berpikir kritis, yang dikelompokkannya dalam lima besar aktivitas 

sebagai berikut:  

a. Memberikan penjelasan sederhana, yang berisi:  

1) Memfokuskan pertanyaan  

2) Menganalisis pertanyaan dan bertanya  

3) Menjawab pertanyaan tentang suatu penjelasan atau peryataan  

b. Membangun keterampilan dasar, yang terdiri atas:  

1) Mempertimbangkan apakah sumber dapat dipercaya atau tidak  

2) Mengamati serta mempertimbangkan suatu laporan hasil observasi  

c. Menyimpulkan, yang terdiri atas kegiatan:  

1) Mendeduksi atau mempertimbangkan hasil deduksi  

2) Menginduksi atau mempertimbangkan hasil induksi  

3) Membuat serta menentukan nilai pertimbangan  

d. Memberikan penjelasan lanjut, yang terdiri atas:  

1) Mengidentifikasi istilah- istilah dan definisi pertimbangan dimensi  
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2) Mengidentifikasi asumsi  

e. Mengatur strategi dan teknik, yang terdiri atas:  

1) Menentukan tindakan  

2) Berinteraksi dengan orang lain  

Dari pendapat-pendapat diatas tentang berpikir kritis matematis, maka 

dalam penelitian ini indikator yang penulis gunakan adalah: 

1. Kemampuan mengidentifikasi, yaitu kemampuan memberikan alasan 

terhadap penguasaan konsep. 

2. Kemampuan menghubungkan, yaitu kemampuan menemukan fakta, data, 

konsep dan menghubungkannya. 

3. Kemampuan menganalisis,  yaitu kemampuan memilih dan menentukan 

informasi yang penting dari soal yang diberikan. 

4. Kemampuan mengevaluasi, yaitu kemampuan menemukan dan mendeteksi 

hal-hal yang penting dari konsep yang diberikan. 

5. Kemampuan memecahkan masalah, yaitu kemampuan memahami masalah, 

memilih strategi dan melaksanakan penyelesaian dari masalah yang 

diberikan. 

2.2 Kemampuan Komunikasi Matematis 

2.2.1 Pengertian Komunikasi 

Dalam hidup, komunikasi sangat berperan penting, akan berakibat fatal, 

jika terjadi salah komunikasi. Contohnya seseorang melarang untuk mendatangi 

suatu gedung karena diduga ada bom di sana, tapi karena salah komunikasi 

diberitahu bahwa bom sudah tidak ada lagi, orang beranggapan tidak ada masalah 

dengan gedung tersebut, apa yang akan terjadi jika hal yang disampaikan itu tidak 

benar, atau salah dalam menginterpretasikan informasi yang diberikan. 

Menurut Mulyana, D (2007), komunikasi (communication) berasal dari 

bahasa Latin “communis” yang artinya sama. Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa secara terminologi komunikasi berarti 

pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau lebih dengan cara yang 

tepat sehingga dipahami apa yang dimaksud. Dari pengertian di atas dapat 
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disimpulkan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari sesorang 

kepada orang lain sehingga mereka mempunyai pengertian yang sama terhadap 

hal yang mereka bicarakan (Rohana, 2015, hlm. 27). 

Dalam Shannon, C.E (1948) dan Shannon, C.E and Weaver, W (1949), 

dijelaskan bagaimana suatu komunikasi atau pesan sampai ke penerima digambar-

kan dalam diagram berikut : 

 

 

 

           
 Message               

 

Gambar 2. 1 Jalan Komunikasi Dari Sumber Informasi Sampai Ke Penerima 

Agar komunikasi dapat berjalan dengan baik, diperlukan suatu alat. Alat 

utama dalam melakukan komunikasi adalah bahasa. Kusumah (2008) mengemu-

kakan bahwa melalui komunikasi, ide matematika dapat dieksploitasi dalam 

berbagai perspektif, cara berpikir peserta didik dapat dipertajam, pertumbuhan 

pemahaman dapat diukur, pemikiran peserta didik dapat dikonsolidasikan dan 

diorganisir, pengetahuan matematika dan pengembangan masalah peserta didik 

dapat dikonstruksi, penalaran peserta didik dapat ditingkatkan, dan komunitas 

peserta didik dapat dibentuk (Rohana, 2015, hlm. 28) 

Begitu juga dalam pembelajaran, seorang guru harus dapat menjadi 

komunikator yang efektif (Lang & Evans, 2006). Komunikasi dalam kelas akan 

berjalan dengan baik, jika guru membangun kepercayaan peserta didik dan saling 

menghormati sehingga dapat dibangun komunitas dalam pembelajaran yang dapat 

memunculkan keterlibatan peserta didik secara langsung dalam penyelidikan 

terhadap masalah yang diberikan(Silver, et.al, 1995),Bergeson, T, 2000, hlm. 34)).  

2.2.2 Kemampuan Komunikasi Matematis 

Khusus dalam pembelajaran matematika, komunikasi menjadi bagian 

essensial dari matematika dan pembelajaran matematika (Bondan, 2010). Artinya 

Information 
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tujuan yang akan dicapai dalam matematika bagaimana seseorang dapat 

berkomunikasi matematis seperti yang tertulis dalam NCTM (1989, 2000) yaitu “ 

Learn to communicate mathematically”. Dalam Freitas, E.D (2012, hlm.1-2), 

dikatakan bahwa komunikasi matematis adalah suatu cara berbagi ide-ide dan 

memperjelas pemahaman. Melalui komunikasi, ide-ide menjadi objek refleksi, 

perbaikan, diskusi dan amandemen. Ketika peserta didik ditantang untuk 

mengkomunikasikan hasil pemikirannya kepada yang lain, baik secara lisan 

ataupun tertulis, belajar jadi jelas, yakin dan tepat dalam menggunakan bahasa 

matematika (NCTM, 2000).  

Selanjutnya dalam NCTM (2000) dikatakan bahwa komunikasi matematis 

menjadi perhatian utama bagi guru matematika sekolah menengah. Di Kanada, 

guru-guru matematika menilai hasil belajar dan melaporkan kemampuan 

komunikasi matematis peserta didik. Juga di Malaysia dan Singapura,  menurut 

Lim & Chew (2007) komunikasi matematis dinyatakan secara eksplisit sebagai 

salah satu tujuan dalam kurikulum matematika untuk sekolah menengah. 

Kemampuan komunikasi matematis tidak muncul dengan sendirinya, tetapi 

perlu dilatihkan. Bagi peserta didik kemampuan komunikasi matematis dapat 

dilatihkan dalam kegiatan pembelajaran. Hal yang dapat dilakukan pengajar 

(guru/dosen) untuk memacu peserta didik (siswa/mahasiswa) dalam 

mengembangkan kemampuan komunikasi tentang matematika diantaranya adalah 

membuat penjelasan (explanation) secara lebih rinci, menjelaskan apa yang 

diperoleh atau jawaban dengan bahasa sendiri, sedangkan komunikasi dalam 

matematika (komunikasi lisan) dapat dilatihkan melalui diskusi dalam kelompok-

kelompok heterogen dan melalui presentasi dalam kelompok atau di depan kelas. 

Dari penjelasan-penjelasan diatas, dapat dikatakan pentingnya mempelajari 

bagaimana berkomunikasi, baik secara lisan maupun tulisan. Dalam NCTM 

(1989) diisyaratkan bahwa komunikasi matematis merupakan suatu kemampuan 

yang esensial untuk dikembangkan.  

 Beberapa pengertian tentang komunikasi matematika.  
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a. Komunikasi matematika adalah suatu keterampilan penting dalam matematika 

yaitu kemampuan mengekspresikan ide-ide matematika secara koheren kepada 

teman, guru dan lainnya melalui bahasa lisan dan tulisan (ILOs-The Intended 

Learning Outcomes, dikutip Armiati 2011)  

b. Komunikasi matematika adalah kemampuan peserta didik dalam menjelaskan 

suatu algoritma dan cara unik untuk berpikir kritis, kemampuan peserta didik 

mengkonstruksikan dan menjelaskan sajian fenomena dunia nyata secara 

grafis, kata-kata/kalimat, persamaan, tabel dan sajian secara fisik atau 

kemampuan peserta didik memberikan dugaan tentang gambar-gambar 

geometri  

c. Komunikasi matematis adalah cara untuk menyampaikan ide-ide berpikir 

kritis, strategi, baik secara tertulis mapun secara lisan. 

d. Komunikasi matematis adalah kemampuan mengkonstruksi kemudian 

menyajikan ide-ide matematika secara grafis, kata-kata/tulisan, persamaan, 

tabel, dan atau gambar-gambar geometrik sehingga dapat dihasilkan berpikir 

kritis yang dapat dipahami. 

e. Komunikasi matematika adalah cara berbagi ide dan memperjelas pemahaman. 

NCTM (2000).  

 Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan komunikasi matematis adalah kemampuan menyampaikan dan 

mengkonstruksi ide-ide berpikir kritis dengan menyajikan ide-ide tersebut dalam 

bentuk  model matematika, tabel dan persamaan, menyajikan ide-ide dalam bahasa 

sendiri baik secara tulisan maupun secara lisan. Untuk komunikasi tulisan dapat 

dilihat dari hasil tes sedangkan komunikasi lisan dapat dilihat selama proses 

pembelajaran.  

 Menurut Brendefur, et.al (2000), penekanan dalam komunikasi matematis 

untuk guru adalah 1) kesadaran guru dalam mengembangkan kemampuan 

pemahaman matematis peserta didik, 2) membantu guru dalam mengembangkan 

komunikasi matematis. Selanjutnya Azhar (2013) mengutip pendapat Bruner 

bahwa  ada 3 aspek komunikasi matematis yaitu : komunikasi tentang matematika, 
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komunikasi dalam matematika dan komunikasi dengan matematika. Arti 

komunikasi tentang matematika adalah bagaimana seorang peserta didik dapat 

memahami, membaca konsep-konsep dalam matematika, komunikasi dalam 

matematika dimaksudkan adalah menulis makna yang dapat dipahami dari 

matematika itu sendiri sedangkan komunikasi dengan matematika adalah 

komunikasi lisan, menjelaskan apa yang dipahami tentang konsep matematika itu 

sendiri. 

Ketika peserta didik tertantang untuk mengkomunikasikan hasil pemikiran 

mereka untuk lain secara lisan atau tertulis, mereka belajar untuk meyakinkan 

dengan jelas dan tepat dalam penggunaan bahasa matematika. Penjelasan harus 

mencakup argumen matematika dan alasan-alasan, bukan hanya deskripsi 

prosedural atau ringkasan. Mendengarkan penjelasan lain memberi peluang 

peserta didik untuk mengembangkan pemahaman mereka sendiri.  

Komunikasi secara lisan dapat dilihat pada peserta didik berdiskusi dalam 

kelompok-kelompok kecil. Namun menurut Nilsson, P & Ryve, A (2010), tidak 

ada jaminan pembelajaran yang berarti akan terjadi, jika keberagaman peserta 

didik dalam kelompok sangat nyata, sehingga kemungkinan dalam mendiskusikan 

ide-idenya terjadi hasil yang bertentangan.Untuk itu peran pendidik dalam hai ini 

guru/dosen agar dapat menfasilitasi agar diskusi berjalan maksimal. 

Menurut Hirald dalam Pratiwi dkk (2013) bahwa melalui komunikasi, 

peserta didik dapat mengekplorasi dan mengkonsolidasikan kemampuan 

pemikiran matematisnya. Komunikasi merupakan bagian dari matematika dan 

pendidikan matematika. Juga pernyataan ini didukung oleh Wahyudin (2008) 

bahwa komunikasi adalah bagian yang esensial dari matematika dan pendidikan 

matematika. Melalui komunikasi, gagasan-gagasan menjadi objek-objek refleksi, 

penghalusan, diskusi dan perombakan. Para peserta didik mendapat kesempatan 

berbicara, menyimak, menulis dan membaca di dalam kelas-kelas matematika 

mendapat keuntungan ganda, mereka berkomunikasi untuk belajar matematika 

dan belajar berkomunikasi secara matematis. 

Ada dua alasan penting, mengapa komunikasi menjadi salah satu fokus 
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dalam pembelajaran matematika. Pertama, matematika pada dasarnya adalah 

sebuah bahasa bagi matematika itu sendiri. Matematika   tidak   hanya merupakan 

alat berpikir yang membantu kita untuk menemukan pola, memecahkan masalah 

dan menarik kesimpulan, tetapi juga sebuah alat untuk mengomunikasikan 

pikiran kita tentang berbagai ide dengan jelas, tepat dan ringkas. Bahkan, 

matematika dianggap sebagai "bahasa universal" dengan simbol-simbol dan 

struktur yang unik. Semua orang di dunia dapat menggunakannya untuk 

mengomunikasikan informasi matematika meskipun bahasa asli mereka berbeda. 

Kedua, belajar dan mengajar matematika merupakan aktivitas sosial yang 

melibatkan paling sedikit dua pihak, yaitu guru dan murid. Dalam proses belajar 

dan mengajar, sangat penting mengemukakan pemikiran dan gagasan itu kepada 

orang lain melalui bahasa. Pada dasarnya pertukaran pengalaman dan ide ini 

merupakan proses mengajar dan belajar. Tentu saja, berkomunikasi dengan teman 

sebaya sangat penting untuk pengembangan keterampilan berkomunikasi  

sehingga  dapat  belajar  berfikir seperti seorang matematikawan dan berhasil 

menyelesaikan masalah yang benar-benar baru. Selanjutnya komunikasi dalam 

matematika berarti peserta didik mengkomunikasikan gagasan-gagasannya 

tentang matematika secara tertulis, sehingga dapat merefleksikan pemikiran 

mereka tentang konteks matematika. 

2.2.3 Indikator Kemampuan Komunikasi matematis 

Baroody (1993) mengusulkan 5 aspek tentang komunikasi yaitu : 1) 

Representasi,  membuat dalam bentuk lain ide dari masalah, bisa dalam bentuk 

tabel atau yang lainnya. 2) Mendengar, adalah salah satu aspek yang penting 

dalam diskusi, kemampuan mendengarkan untuk topik yang didiskusikan 

menghasilkan sebuah opini atau komentar. 3) Membaca, adalah aktifitas yang 

kompleks karena didalamnya ada aspek mengingat, memahami, membandingkan, 

menganalisa dan mengorganisasi. 4) Diskusi, artinya dalam diskusi peserta didik 

dapat mengekspresikan dan merefleksikan pikirannya berdasarkan konten yang 

dipelajari. 5) Menulis, aktivitas yang dilakukan dengan sadar untuk 
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mengungkapkan dan merefleksikan yang dituangkan dalam media kertas, 

komputer atau media lain. 

Terdapat beberapa teknik bertanya yang dapat digunakan membantu 

peserta didik mengembangkan kemampuan komunikasi matematis. Mahmudi 

(2006), dalam penelitiannya memberikan contoh-contoh tentang teknik 

bertanya dalam mengembangkan kemampuan komunikasi matematis, 

memberikan pertanyaan yang dapat diajukan kepada peserta didik. 

1. Membantu peserta didik bekerja sama agar memiliki sense matematika, 

yaitu dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut. 

a. Apakah yang orang lain pikirkan tentang yang kamu katakan? 

b. Apakah kamu setuju? Tidak setuju? 

c. Apakah setiap orang mempunyai jawaban yang sama tetapi mempunyai 

cara berbeda untuk menjelaskannya? 

d. Apakah kamu memahami apa yang mereka katakan? 

2. Membantu peserta didik menyadari benar tidaknya suatu ide matematika, yaitu 

dengan mengajukan seperti berikut. 

a. Mengapa kamu berpikir seperti itu? 

b. Mengapa hal itu benar? 

c. Bagaimana kamu menyimpulkan hal itu? 

d. Dapatkah kamu membuat sebuah model untuk menunjukkan hal itu? 

3. Membantu peserta didik mengembangkan penalaran, yaitu dengan 

mengajukan pertanyaan sebagai berikut. 

a. Apakah hal itu selalu berlaku untuk kondisi lain? 

b. Apakah hal itu benar untuk semua kasus? 

c. Bagaimana kamu membuktikan hal itu? 

d. Asumsi-asumsi apakah yang digunakan? 

4. Membantu peserta didik membuat dugaan, penemuan, dan penyelesaian 

masalah, yaitu dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut. 

a. Apa yang terjadi jika ...? Bagaimana jika tidak? 

b. Dapatkah kamu melihat polanya? 
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c. Dapatkah kamu memprediksi pola berikutnya? 

d. Apakah persamaan dan perbedaan metode penyelesaianmu dengan 

temanmu? 

5. Membantu peserta didik menghubungkan ide-de matematika dan 

aplikasinya, yaitudengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut. 

a) Apakah hubungannya dengan konsep lain? 

b) Ide-ide matematika apakah yang harus dipelajari sebelum digunakan untuk 

menyelesaikan masalah? 

c) Apakah kamu pernah menyelesaikan masalah seperti ini sebelumnya? 

d) Dapatkah kamu memberikan sebuah contoh tentang .... 

Selanjutnya indikator komunikasi matematis menurut Sumarmo (2013) adalah:  

1. Menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam idea 

matematika;  

2. Menjelaskan idea, situasi, dan relasi matematik, secara lisan dan tulisan 

dengan benda nyata, gambar, grafik dan aljabar;  

3. Menyatakan situasi ke dalam bahasa matematika, 

4. Mendengarkan, berdiskusi, dan menulis matematika;   

5. Membaca presentasi matematika tertulis;  

6. Membuat konjektur, argumen, mendefinikan dan generalisasi  

7. Menjelaskan/bertanya tentang matematika. 

Sedangkan indikator komunikasi matematis menurut NCTM (1989) 

adalah: 

1. Kemampuan mengekspresikan ide-ide matematika melalui lisan, tertulis, 

dan mendemonstrasikannya serta menggambarkannya secara visual; 

2. Kemampuan memahami, menginterpretasikan, dan mengevaluasi ide-ide 

Matematika baik secara lisan maupun dalam bentuk visual lainnya. 

3. Kemampuan dalam menggunakan istilah-istilah, notasi-notasi matematika 

dan struktur-strukturnya untuk menyajikan ide, menggambarkan hubungan-

hubungan dan model-model situasi. 



35 
 

 
Zetriuslita, 2017 
PENINGKATAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS, KOMUNIKASI MATEMATIS DAN CURIOSITY  
MATEMATIS MAHASISWA MELALUI PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH DENGAN COGNITIVE 
CONFLICT STRATEGY  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa indikator 

kemampuan komunikasi matematis yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah  

1. menuliskan ide-ide, situasi-situasi, alasan-alasan dan relasi-relasi dalam 

menyelesaikan masalah matematis;  

2. menggunakan istilah, tabel, diagram, notasi, atau rumus matematika dengan 

tepat;  

3. menjelaskan/bertanya tentang matematika 

4. memahami, menginterpretasikan, dan mengevaluasi ide-ide matematika 

dalam bentuk tulisan dan dalam bentuk visual lainnya. 

5. mengungkapkan kembali suatu uraian ke dalam bahasa sendiri.  

2.3 Curiosity Matematis 

2.3.1 Pengertian curiosity 

Menurut Manguel, A (2015, p.13) curiosity adalah suatu kata yang 

memiliki makna ganda. Secara etimologi dalam kamus Cuvarrubius Spanyol 

(1611) mendefenisikan bahwa„curioso‟ adalah seseorang yang memiliki perhatian 

khusus dan memiliki kepintaran, sedangkan etimologi kamus Italia, mendefenisi-

kan bahwa „curiosita‟ adalah seseorang yang selalu muncul pertanyaan dalam 

dirinya „ kenapa ini? Dan kenapa itu?‟. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI), curiosity atau rasa keingintahuan diartikan sebagai perasaan 

atau sikap yg kuat untuk mengetahui sesuatu; dorongan kuat untuk mengetahui 

lebih banyak tentang sesuatu. Curiosity ini merupakan salah satu dari sikap 

ilmiah. Binson (2009) memberikan definisi curiosity sebagai kecenderungan 

untuk bertanya, menyelidiki dan mencari setelah mendapatkan pengetahuan. 

Kecenderungan untuk bertanya, menyelidiki, dan mencari merupakan suatu 

kerangka berpikir mengenai sikap ingin tahu yang lebih mendalam mengenai 

sesuatu. Keinginan yang tinggi atau antusias seseorang untuk mencari jawaban 

dari suatu pertanyaan, adalah katalis untuk mengembangkan kemampuan sains 

seseorang. Collin, Litman & Spielberger (2003) menyatakan bahwa curiosity 

adalah keinginan untuk memperoleh informasi dan pengetahuan baru, serta 
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pengalaman sensori baru yang dapat memotivasi perilaku untuk mencari tahu. 

Santoso (2011) mengatakan bahwa rasa ingin tahu (curiosity), ingin mengerti 

yang merupakan kodrat manusia membuat manusia selalu bertanya-tanya “ini 

apa?”. Kemudian menyusul pertanyaan-pertanyaan “mengapa begini?”, “mengapa 

begitu?”, dan selanjutnya pertanyaan kita berkembang menjadi pertanyaan-

pertanyaan seperti “bagaimana hal itu bisa terjadi?”, “bagaimana 

memecahkannya?”, dan seterusnya. pertanyaan ini muncul sejak manusia mulai 

bisa berbicara dan dapat mengungkapkan isi hatinya.  

 Dalam pembelajaran, curiosity diartikan sebagai dorongan yang kuat yang 

muncul dalam diri seseorang untuk memahami materi atau masalah yang sedang 

dihadapi. Rasa ingin tahu (curiosity) ini menurut Santoso (2011) tidak muncul 

dengan sendirinya namun perlu diasah dan dilatih sehingga tumbuh dengan baik. 

Cara melatih curiosity adalah dengan memberikan masalah yang menantang dan 

membingungkan sehingga muncul ragam pertanyaan dalam diri peserta didik 

tersebut. Curiosity peserta didik dapat ditingkatkan dengan memberikan pem-

belajaran yang menarik, misalnya kegiatan demonstrasi di awal pembelajaran, 

pertanyaan-pertanyaan yang menantang kemampuan berpikir atau dengan 

memberikan masalah-masalah yang membingungkan mereka, dengan harapan 

mereka penasaran untuk menemukan jawabannya. 

  Suhadak (2014) menyatakan bahwa curiosity ditandai dengan adanya 

kegiatan mencari dan menemukan sehingga muncul antusias dalam mempelajari, 

mencari tahu dan menyelidiki. Pendapat Suhadak ini juga didukung oleh 

McElmeel (2002) bahwa curiosity dapat diidentifikasi dari keinginan untuk 

mempelajari, menyelidiki, dan mengetahui. Shellnut (1996) memandang  curiosity 

ini penting untuk dikembangkan dalam pembelajaran karena curiosity merupakan 

bagian dari motivasi. Elliott, et al (2000) menyatakan bahwa peranan penting 

curiosity dalam pembelajaran lainnya adalah bahwa curiosity dapat mendorong 

dan membangun pengetahuan peserta didik (Suhadak (2014). Oleh karena itu, 

pengembangan curiosity harus menjadi tujuan belajar. Karena ketika peserta didik 

memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap sesuatu, maka semakin dekat 
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mereka dengan lingkungan belajarnya termasuk kelompok belajarnya (Binson, 

2009). 

2.3.2 Curiosity Matematis 

Curiosity matematis diartikan sebagai dorongan yang kuat yang ada dalam 

diri peserta didik dalam memahami materi atau masalah matematika yang 

diberikan.  Keingintahuan terhadap masalah matematika yang diberikan 

mendorong peserta didik untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan yang 

dimilikinya. Salah satu cara untuk mendapatkan jawaban adalah bertanya kepada 

pendidik. Kegiatan bertanya membantu peserta didik untuk mengkonstruksi 

pemahamannya secara mandiri. Pemahaman konsep yang diperoleh dengan cara 

mengkonstruksi pemahaman lebih baik dibandingkan dengan pemahaman yang 

diperoleh. Untuk itu perlu mengembangkan curiosity peserta didik dalam 

mempelajari matematika karena curiosity akan mendorong peserta didik 

memperoleh pengetahuan baru. Curiosity matematis yang dimaksudkan disini 

adalah rasa keingintahuan mahasiswa terhadap masalah atau konflik yang 

diberikan dalam pembelajaran matematika.  

2.3.3 Indikator Curiosity Matematis 

  Dari definisi-definisi yang diberikan dan ciri-ciri dari curiosity, maka 

yang dijadikan indikator curiosity matematis dalam penelitian ini adalah : 

1. Bertanya tentang informasi atau masalah yang diberikan 

2. Berkeinginan mengetahui hal secara rinci 

3. Antusias/semangat dalam belajar 

4. Mencari informasi dari berbagai sumber 

5. Mencoba alternatif dari pemecahan masalah 

2.4  Pembelajaran Berbasis Masalah dengan Cognitive Conflict Strategy 

(PBMCCS) 

Pembelajaran Berbasis Masalah dengan Cognitive Conflict Strategy 

(PBMCCS) merupakan gabungan antara Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM)  

dan Cognitive Conflict Strategy. Untuk itu masing-masing akan dijelaskan satu 
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persatu, setelah itu hasil penggabungan akan menggambarkan pembelajaran 

yang akan dilakukan. 

2.4.1 Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) 

Sejarah munculnya Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) atau Problem 

Based Learning (PBL) bermula di dunia pendidikan obat-obatan (kesehatan) 

(medical education) di Fakultas kesehatan (Faculty of Medicine) di McMaster 

University Kanada pada pertengahan tahun 1960. Setelah itu berkembang ke 

Nederland, Australia ( Camp, G, 1996). PBM ini didasarkan pada konstruktivis 

kognitif Piaget dan konstruktivis sosial Vygotsky. Orey (2010) menguraikan 

pendapat Piaget bahwa ada dua prinsip utama yang membantu mengembangkan 

pertumbuhan intelektual dan perkembangan secara biologis yaitu adaptasi dan 

organisasi. Untuk dapat tetap bertahan hidup dalam lingkungan, mereka harus 

beradaptasi kepada stimuli fisik dan mental. Suparno (2006) mengutip pendapat 

Piaget bahwa pengetahuan yang dibangun itu dikonstruksi sambil pebelajar 

mengatur pengalaman-pengalamannya yang terdiri atas struktur struktur mental 

atau skemata-skemata yang sudah ada padanya. Piaget dengan konstruktivis 

kognitifnya, menyatakan bahwa perkembangan manusia terdiri dari empat tahap 

yaitu, tahap sensori motor, praoperasional, operasi konkrit dan operasi formal. 

Konstruktivis sosial Vygotsky, yang terkenal dengan ZPDnya menyatakan 

bahwa dalam belajar peserta didik tidak dilepas sama sekali dan juga tidak dibantu 

secara total tapi diantara keduanya. ZPD merupakan basis dari komponen 

scaffolding dari proses kognitif. Arends (2007) scaffolding merujuk pada berbagai 

cara yang dapat kita terapkan untuk memperoleh kontrol metakognitif secara 

maksimal. Dua konstruktivisme inilah yang mendasari Pembelajaran Berbasis 

Masalah (PBM).  

Zabit (2010) menguraikan pendapat Armstrong (1991) bahwa salah satu 

tujuan PBM adalah untuk meningkatkan keaktifan peserta didik dan mengurangi 

kepasifan yang muncul dalam perkuliahan. Untuk itu dosen berusaha untuk 

mengurangi dalam menghabiskan waktu menyampaikan materi perkuliahan secara 

formal. Dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan 
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tugas-tugas pembelajaran dalam rangka mengembangkan kemampuan berpikir 

kritis. Pernyataan Zabit ini didukung oleh Demiral dan Dagyar (2016) yang 

menyatakan bahwa dalam PBM peserta didik tidak hanya belajar materi, tetapi 

mereka memperoleh keterampilan mentransfer pengetahuan, mengambil tanggung 

jawab untuk belajar sendiri dan belajar sepanjang hidup mereka. Oleh karena itu 

PBM adalah suatu pendekatan pembelajaran yang mengaktifkan peserta didik, 

memainkan peranan yang berarti dalam meningkatkan  level minat dan hasil 

belajar peserta didik. Juga Padmavath dan Mareesh (2013) sesuai dengan Zabit, 

Demiral dan Dagyar bahwa PBM adalah suatu pendekatan pembela-jaran yang 

menggambarkan suatu lingkungan belajar yang mana masalah menjadi kendaraan 

utama dalam belajar, artinya pembelajaran dimulai dengan masalah yang harus 

diselesaikan, diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan pengetahuan 

baru sebelum mereka dapat menyelesaikan masalah yang diberikan. 

Rusman (2013) mengutip pendapat Moffit bahwa PBM merupakan suatu 

pendekatan pembelajaran yang digunakan untuk merangsang berpikir tingkat 

tinggi dalam situasi yang berorientasi pada masalah dunia nyata (world problem), 

termasuk didalamnya belajar bagaimana belajar. PBM juga menggunakan 

menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi peserta didik 

belajar tentang berpikir kritis dan keterampilan berpikir kritis serta untuk 

memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensi dari materi pelajaran. Savery 

(2006) mengatakan bahwa karakteristik PBM adalah suatu pendekatan 

pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, peserta didik mempunyai 

tanggung jawab terhadap belajarnya, peserta didik telibat dalam masalah yang 

muncul dalam pengetahuan atau pengalaman mereka. 

Shipton (2009, hlm 59) menguraikan PBM berdasarkan pendapat Biggs 

(1999) bahwa dengan mengaktifkan peserta didik dalam pembelajaran, membuat 

PBM merupakan metode yang efektif karena PBM mengikutsertakan suatu 

pendekatan pembelajaran yang lebih mendalam atau level kognitif tingkat tinggi. 

Ada lima tujuan utama dalam PBM yaitu (1) membangun basis pengetahuan yang 

luas dan fleksibel, (2) mengembangkan kemampuan pemecahan masalah, (3) 
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mengembangkan belajar mandiri, kemampuan pembelajaran sepanjang hidup, (4) 

menjadi kolaborator yang efektif, (5) menjadi pemotivasi secara instrinsik untuk 

belajar. 

 Prinsip pertama PBM adalah pembelajaran konstruktivis yang menjadikan 

peserta didik sebagai subjek pembelajaran dengan menganalisis, melakukan 

pemecahan dan diskusi dari masalah yang diberikan (Cazzola, 2008; Arends, 

2007). Selanjutnya PBM dapat juga diartikan sebagai salah satu pendekatan yang 

menjadikan peserta didik subjek pembelajaran yang mengajak peserta didik dalam 

penyelidikan masalah kompleks otentik.  (Peggy and Krista, 2000-2005; Orey, 

2010). PBM adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menantang peserta didik 

untuk belajar, peserta didik bekerja sama dalam kelompok untuk mencari solusi 

untuk masalah dunia nyata dan yang lebih penting, untuk mengembangkan 

keterampilan untuk menjadi diri sebagai pembelajar (Herman 2006 yang dikutip 

dari Ngeow). Hampir senada dengan  Herman, Soemarmo (2013) mendefinisikan 

PBM sebagai suatu pendekatan pembelajaran yang diawali dengan penyajian 

masalah yang dirancang dalam konteks yang relevan dengan materi yang akan 

dipelajari.  

Dari beberapa pendapat ahli tentang PBM, maka dapat disimpulkan bahwa 

PBM adalah suatu model pembelajaran yang menekankan pembelajaran berpusat 

pada peserta didik, peserta didik sebagai subjek pembelajaran, menyelesaikan 

masalah-masalah yang otentik, kompleks dan nyata dengan bekerjasama secara 

berkelompok. 

Dari pengertian diatas dapat dilihat karakteristik PBM, seperti yang 

dikembangkan oleh Barrows (1996)  adalah : 

a. Belajar berpusat pada peserta didik (student centered) 

b. Belajar menggunakan masalah otentik (authenthic problem) 

c. Memperoleh informasi baru melalui belajar secara langsung 

d. Belajar dengan kelompok kecil (small group) 

Karakteristik lain bahwa dalam PBM, belajar terjadi melalui interaksi sosial. 

Lingkungan dapat membantu individu memperluas belajar mereka, juga kerja 
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kelompok merupakan esensi PBM, dimana belajar bersama dalam kelompok kecil 

member kesempatan pada peserta didik untuk berinteraksi dengan peserta didik 

yang lainnya. Dalam PBM, menurut Arends (2007) menekankan adanya 

komunikasi, baik peserta didik dengan peserta didik, ataupun dengan guru dalam 

menyelesaikan masalah. Kolaborasi peserta didik dalam PBM mendorong 

penyelidikan dan dialog bersama dan pengembangan keterampilan berpikir dan 

keterampilan sosial. 

Dalam kelas yang menerapkan PBM, peserta didik bekerja dalam tim untuk 

memecahkan masalah dunia nyata (real world). Dengan PBM akan terjadi 

pembelajaran  bermakna. Menurut Sockalingam & Schmidt (2011), masalah  

dianggap sebagai salah satu dari tiga elemen kunci dari PBM, disamping elemen 

peserta didik dan guru. Peserta didik yang belajar memecahkan suatu masalah 

maka mereka akan menerapkan pengetahuan yang dimilikinya atau berusaha 

mengetahui pengetahuan yang diperlukan. belajar dapat semakin bermakna dan 

dapat diperluas ketika peserta didik berhadapan dengan situasi di mana konsep 

diterapkan. Dalam situasi PBM, peserta didik mengintegrasikan pengetahuan dan 

ketrampilan secara simultan dan mengaplikasikannya dalam konteks yang relevan 

PBM dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, menumbuhkan inisiatif 

peserta didik dalam bekerja, motivasi internal untuk belajar, dan dapat 

mengembangkan hubungan interpersonal dalam bekerja kelompok. Menurut Yih 

Chyn A. Ke and Huijser (2011, p.334) bahwa PBM merupakan solusi yang kuat 

dan tepat dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis peserta didik, titik 

sentral  adalah bahwa kemampuan ini bisa diajarkan, dan selanjutnya bisa 

ditransfer. Dalam hal ini peserta didik dalam belajar selalu mengedepankan 

adanya interaksi sesama peserta didik.  

Menurut Arends (2007), langkah-langkah PBM adalah :  

1) Orientasi peserta didik pada masalah 

2) Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar 

3) Membimbing penyelidikan individu dan kelompok 

4) Mengembangkan dan menyajikan hasil karya  
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5) Menganalisis dan mengevaluasi hasil berpikir kritis 

Dari langkah-langkah PBM diatas, menurut Arends (2007) dapat diuraikan 

bahwa prinsip-prinsip PBM yaitu : 

1) Peran guru dalam PBM adalah menyodorkan berbagai masalah otentik, 

memfasilitasi penyelidikan peserta didik dan mendukung pembelajaran 

peserta didik.  

2) Esensi PBM melibatkan presentasi situasi-situasi yang otentik dan 

bermakna, sebagai landasan bagi investigasi peserta didik.  

3) Materi PBM diorganisasikan seputar situasi-situasi kehidupan nyata yang 

menolak jawaban-jawaban yang sederhana.  

4) Kolaborasi peserta didik dalam PBM mendorong penyelidikan dan dialog 

bersama dan pengembangan keterampilan berpikir dan keterampilan sosial  

5) Keterampilan berpikir tingkat tinggi tidak dapat diajarkan dengan 

menggunakan pendekatan yang dirancang untuk mengajarkan ide-ide dan 

keterampilan-keterampilan konkrit. 

6) PBM mengambil psikologi kognitif sebagai dukungan teoritiknya.  

7) Karena sifat interaktifnya, PBM membutuhkan perencanaan yang sama 

banyaknya atau bahkan lebih banyak, jika dibandingkan dengan 

pembelajaran yang berpusat pada guru. 

8) Peserta didik perlu memahami bahwa maksud PBM adalah   untuk belajar 

tentang cara menyelidiki  permasalahan-permasalahan penting dan menja-

di peserta didik-peserta didik yang mandiri.  

Dari penjelasan tentang pengertian, langkah-langkah dan prinsip-prinsip 

PBM, maka Arends (2007) dari PBM ini diharapkan diperoleh peserta didik 

adalah : 

a. Mengembangkan keterampilan berpikir, penyelidikan dan keterampilan 

menyelesaikan masalah. 

b. Mengembangkan perilaku dan keterampilan sosial sesuai peran orang 

dewasa. 

c. Mengembangkan keterampilan secara mandiri. 
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Namun seperti yang kita ketahui bahwa tidak ada pembelajaran yang 

dapat diterapkan untuk semua materi pelajaran dan untuk semua tingkat 

kemampuan akademik peserta didik, tidak terkecuali PBM. Sweller, et.al (2006), 

menganalisis dari beberapa penelitian yang melaksanakan pembelajaran 

konstruktivis seperti Discovery learning (Anthony, 1973; Bruner, 1961); PBL 

(Barrows & Tamblyn, 1980; Schimdt, 1983), Inquiry Learning (Papert; 1980; 

Ruherford, 1964) bahwa tidak selamanya pembelajaran berpaham konstruktivis 

tersebut dengan meminimalkan bimbingan atau tidak memberikan bimbingan 

sama sekali membuat peserta didik putus asa, tidak bersemangat, menyerah 

karena tidak mendapatkan bantuan yang cukup untuk mendapatkan solusi. 

Selanjutnya akan diuraikan keunggulan dan kelemahan PBM.  

Keunggulan PBM  

a. PBM dengan berpikir kritis merupakan teknik yang cukup bagus untuk lebih 

memahami isi pelajaran. 

b. Dapat menantang kemampuan peserta didik serta memberikan kepuasan 

untuk menemukan pengetahuan baru bagi peserta didik. 

c. Dapat  meningkatkan aktivitas pembelajaran peserta didik. 

d. Membantu peserta didik bagaimana mentransfer pengetahuan mereka untuk 

memahami masalah dalam kehidupan nyata. 

e. Berpikir kritis dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan 

pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang 

mereka lakukan. Selain itu juga dapat mendorong untuk melakukan evaluasi 

sendiri baik terhadap hasil maupun proses belajarnya. 

f. Melalui berpikir kritis bisa memperlihatkan kepada peserta didik bahwa 

setiap mata pelajaran pada dasarnya merupakan cara berpikir dan sesuatu 

yang harus dimengerti oleh peserta didik, bukan hanya sekedar belajar  dari 

guru atau dari buku-buku saja. 

g. Berpikir kritis dianggap lebih menyenangkan dan disukai peserta didik. 
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h. Berpikir kritis dapat mengembangkan kemampuan peserta didik untuk 

berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk 

menyesuaikan dengan pengetahuan baru. 

i. Berpikir kritis dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata. 

j. Berpikir kritis dapat mengembangkan minat peserta didik untuk secara 

terus-menerus belajar sekalipun belajar pada pendidikan formal telah 

berakhir. 

Kelemahan PBM 

a. Manakala peserta didik tidak mempunyai minat atau tidak mempunyai 

kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka 

mereka akan merasa enggan untuk mencoba. 

b. Keberhasilan pembelajaran melalui berpikir kritis membutuhkan cukup 

waktu untuk persiapan. 

c. Tanpa  pemahaman mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang 

sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin 

pelajari. 

Menurut Baron dalam Rusmono (2014), untuk menerapkan PBM di kelas, 

maka harus dikenal terlebih dahulu ciri-ciri PBM yaitu: 

a. Menggunakan permasalahan dalam dunia nyata 

b. Pembelajaran dipusatkan pada penyelesaian masalah 

c. Tujuan pembelajaran ditentukan oleh peserta didik (relatif) 

d. Guru berperan sebagai fasilitator 

e. Masalah yang digunakan harus sesuai dengan tujuan pembelajaran 

Selain itu keunggulan PBM adalah memberi kesmpatan pada peserta didik 

untuk berkomunikasi, baik dengan peserta didik maupun guru. PBM mendorong 

peserta didik untuk berdiskusi dengan peserta didik dan guru pada saat 

menyelesaikan masalah 

Sesuai dengan langkah-langkah, prinsip-prinsip dan ciri-ciri PBM yang 

sudah dikemukakan diatas, maka dapat dirancang bagaimana penerapan PBM 
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dalam pembelajaran. Secara umum pelaksanaan PBM di kelas dapat diuraikan 

sebagai berikut  

1) Guru memberikan informasi tentang masalah yang akan diselesaikan 

dalam pembelajaran. 

2) Peserta didik belajar mengumpulkan informasi atau-atau hal-hal yang 

diperlukan dalam penyelesaian masalah otentik 

3) Guru memberikan dukungan, bantuan informasi agar peserta didik dapat 

membangun pengetahuannya, mengembangkan kemampuan dan 

keterampilan berpikir kritis 

4) Memantau kecepatandan perkembangan kelompok, serta mendorong 

peserta didik untuk berpartisipasi dalam penyelesaian masalah 

5) Membantu peserta didik dalam merefleksikan kembali proses berpikir 

kritisnya. 

Sebelum memulai proses belajar-mengajar di dalam kelas, peserta didik 

terlebih dahulu diminta untuk mengobservasi suatu fenomena terlebih dahulu. 

Kemudian peserta didik diminta mencatat masalah-masalah yang muncul. Setelah 

itu tugas guru adalah merangsang peserta didik untuk berpikir kritis dalam 

memecahkan masalah yang ada. Tugas guru adalah mengarahkan peserta didik 

untuk bertanya, membuktikan asumsi, dan mendengarkan pendapat yang berbeda 

dari mereka. Memanfaatkan lingkungan peserta didik untuk memperoleh 

pengalaman belajar. Guru memberikan penugasan yang dapat dilakukan di 

berbagai konteks lingkungan peserta didik, antara lain di sekolah, keluarga dan 

masyarakat. Penugasan yang diberikan oleh guru memberikan kesempatan bagi 

peserta didik untuk belajar diluar kelas. Peserta didik diharapkan dapat 

memperoleh pengalaman langsung tentang apa yang sedang dipelajari. 

Pengalaman belajar merupakan aktivitas belajar yang harus dilakukan peserta 

didik dalam rangka mencapai penguasaan standar kompetensi, kemampuan dasar 

dan materi pembelajaran. 

Adapun penerapan PBM seperti yang disampaikan Arends (2007) dalam 

pembelajaran adalah sebagai berikut.  
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a. Orientasi peserta didik pada masalah 

Guru mengajukan masalah semenarik dan seakurat mungkin yang dapat 

membangkitkan ketertarikan dan memotivasi peserta didik dalam 

menyelesaikan masalah yang diberikan. Guru perlu hati-hati dalam 

memberikan masalah, jika diberikan masalah yang terlalu sulit, akan membuat 

peserta didik putus asa, sedangkan jika diberikan masalah yang terlalu mudah, 

juga tidak akan membuat peserta didik bergairah untuk menyelesaikannya. 

b. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar 

1) Membagi peserta didik ke dalam kelompok dimana satu kelompok terdiri 

dari 4-5 orang peserta didik yang memiliki kemampuan heterogen. 

2) Mengorganisasikan tugas-tugas belajar yang terkait dengan permasalah-

annya 

3) Meminta peserta didik mengemukakan ide kelompoknya sendiri tentang 

menyelesaikan    masalah tersebut. 

4) Meminta peserta didik memahami masalah di Lembar Kerja Peserta didik 

(LKPD) dan menyesaikannya sesuai dengan petunjuk yang diberikan.  

c.  Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok 

Mendorong peserta didik untuk mendapatkan informasi yang tepat, 

membimbing peserta didik  menemukan penjelasan dan berpikir kritis yang  

diberikan oleh guru. Bimbingan yang dimaksud disini adalah bantuan yang 

diberikan oleh guru terhadap kelompok atau individu dalam kelompok dengan 

cara mengarahkan pertanyaan peserta didik dengan jawaban tidak langsung, 

mungkin dengan bertanya kembali atau dengan menyarankan peserta didik 

membaca sumber belajar yang mendukung. 

d. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 

Mendorong peserta didik untuk menyajikan hasil berpikir kritis tersebut 

dengan cara menunjuk satu kelompok secara acak untuk menuliskan hasil diskusi 

kelompok di papan tulis dan kelompok lain menanggapi hasil penyajian kelompok 

yang  maju. 

e. Menganalisa dan mengevaluasi proses berpikir kritis 
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 Membantu peserta didik mengkaji ulang proses atau hasil berpikir kritis 

yang  telah dipersentasikan di depan kelas. Kemudian bersama dengan peserta 

didik menarik kesimpulan  dari masalah yang diberikan Pada pelaksanaannya, 

guru berperan sebagai fasilitator. Namun begitu pengajar harus selalu memantau 

perkembangan aktifitas peserta didik dan mendorong peserta didik untuk 

mencapai target yang hendak dicapai.  

Pembelajaran konstruktivisme tidak selalu memperoleh hasil yang sesuai 

dengan yang diharapkan. Seperti yang disampaikan oleh Sweller, et.al (2006), dari 

hasil analisisnya terhadap penelitian berbasis konstruktivis seperti discovery 

learning (Anthony, 1973;Bruner, 1961); problem-based learning (PBL; Barrows 

& Tamblyn, 1980; Schmidt, 1983), inquiry learning (Papert,1980; Rutherford, 

1964), experiential learning (Boud,Keogh, & Walker, 1985; Kolb & Fry, 1975), 

and (Jonassen, 1991; Steffe & Gale, 1995) bahwa meminimalkan bimbingan 

dalam  instruksi atau pengajaran cenderung tidak efektif. Selama setengah abad 

penelitian empiris tentang masalah ini telah memberikan bukti dan jelas bahwa 

meminimalkan bimbingan selama pengajaran secara signifikan kurang efektif dan 

efisien daripada bimbingan khusus dirancang untuk mendukung proses kognitif 

yang diperlukan untuk belajar.  

2.4.2 Strategi Konflik Kognitif (Cognitive Conflict Strategy) 

Strategi konflik kognitif (Cognitive Conflict Strategy) ini berkembang 

berdasarkan asumsi yang menyebutkan bahwa pengetahuan peserta didik yang 

sebelumnya akan mempengaruhi bagaimana cara mereka mempelajari 

pengetahuan baru dan membentuk gambaran ide yang baru. Strategi ini 

dimaksudkan untuk menciptakan sebuah situasi ketidakcocokan antara struktur 

kognitif yang mereka punyai dengan informasi yang mereka peroleh. Kondisi ini 

yang dimaksud dengan konflik kognitif, suatu situasi yang mengakibatkan 

kesadaran seseorang individu mengalami ketidakseimbangan (Mischel, 1997 

dalam Ismaimuza, 2010). 

Konflik kognitif adalah stimulus untuk memahami apa yang dipelajari, dan 

konflik kognitif harus selalu diupayakan dalam pembelajaran dan pengetahuan 
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dapat berkembang melalui interaksi sosial dan negoisasi. Oleh karena itu sangat 

bersesuaian dengan teori belajar konstruktivisme Piaget khususnya teori 

perkembangan kognitif. Teori ini memandang bahwa proses   level pengetahuan 

diawali dengan terjadinya konflik kognitif. 

Dalam proses belajar mengajar, peserta didik sering mengalami 

kebimbangan dalam memastikan apakah solusi atau alasan yang dia berikan sudah 

benar atau salah. Memberi jawaban terhadap suatu pertanyaan terkait dengan 

kemampuan kognitif dari individu dalam situasi konflik yang terjadi sehubungan 

dengan kemampuan kognitif dengan situasi dimana individu tidak mampu 

menyesuaikan struktur kognitifnya dengan situasi yang dihadapi dalam belajar, 

maka dikatakan bahwa ada konflik dalam individu tersebut (Ismaimuza, 2010). Di 

lain kasus konflik kognitif juga terjadi pada peserta didik atau mahasiswa jika 

diberikan masalah yang bertentangan dengan pengetahuan awal yang mereka 

miliki. 

Woolfolk (1984) yang menyatakan bahwa konflik kognitif adalah suatu 

situasi dimana kesadaran seorang individu mengalami ketidakseimbangan 

(disequilibrium). Teori konstruktivisme Piaget menyatakan bahwa seseorang 

membangun ilmu pengetahuannya, maka untuk keseimbangan ilmu yang lebih 

tinggi diperlukan asimilasi, yaitu kontak atau konflik kognitif yang efektif antara 

konsep lama dengan kenyataan baru. (Sugiyanta, 2008).  

Sebagai contoh dapat digambarkan situasi konflik kognitif pada materi 

kalkulus integral yaitu pada sub materi integral tentu. 

Soal : Periksa apakah  luas daerah yang dibatasi oleh kurva dengan persamaannya  

      dan dibatasi oleh          adalah nol ? 

Jawab : Dengan menggunakan prosedur integral tentu akan diperoleh :  

∫      
 

 
  ]

 

  
 

 

 
   

 

  

       

 

Pertanyaan berikutnya : 

Berdasarkan hasil yang diperoleh, apakah anda yakin dengan jawaban 

yang diperoleh? Periksa lagi secara seksama, apakah  ada yang salah atau 
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informasi yang tidak lengkap dalam pertanyaan? Apakah yang harus anda lakukan 

selanjutnya? Perlukah dibuat grafik fungsinya? Coba periksa dan lakukan lagi. 

Contoh diatas merupakan salah satu masalah konflik kognitif yang 

dimunculkan untuk peserta didik, diharapkan muncul kebingungan dalam diri 

peserta didik supaya ada keinginan berpikir lagi terhadap jawaban yang diperoleh. 

Konflik kognitif juga dapat muncul dalam lingkungan sosial ketika ada 

pertentangan pendapat atau pemikiran antara individu dengan individu lainnya 

pada lingkungan individu bersangkutan. Dalam situasi konflik kognitif, peserta 

didik akan memanfaatkan kemampuan kognitifnya dalam upaya mencari 

jastifikasi, konfimasi, atau verifikasi pendapatnya. 

Menurut Surya (2015), strategi kognitif dapat dimaknai sebagai suatu 

prosedur mental yang digunakan untuk mencapai tujuan kognitif mulai dari yang 

paling naluriah seperti penginderaan sampai pada jenjang kognitif yang lebih 

tinggi yaitu pengamatan, menyimpan dan mengingat, imajinasi dan berpikir. 

Selanjutnya Surya (2015) menguraikan pendapat Bruner dan Gagne  bahwa dalam 

memaknai strategi kognitif merujuk pada proses yang digunakan dalam 

menemukan dan memecahkan masalah. Sedangkan konflik kognitif dapat 

diartikan sebagai tidak terdapat kesamaan persepsi (pendapat) yang menimbulkan 

pertentangan dua kelompok. Kemudian jika dalam diri individu terjadi 

kebimbangan dalam memilih satu atau lebih pilihan dari banyak pilihan, maka 

dalam diri individu telah terjadi konflik.  

Dari strategi kognitif dan konflik kognitif dipadukan menjadi strategi 

konflik kognitif. Strategi ini merupakan salah satu pembelajaran konstruktivisme. 

Woolfolk (1984) menjelaskan teori konstruktivisme Piaget yang menyatakan 

bahwa ketika seseorang membangun ilmu pengetahuannya, maka untuk 

membentuk keseimbangan ilmu yang lebih tinggi diperlukan asimilasi, yaitu 

kontak atau konflik kognitif yang efektif antara konsep lama dengan kenyataan 

baru. Pandangan Piaget diatas menyatakan bahwa peserta didik secara aktif 

melakukan reorganisasi pengetahuan yang telah tersimpan dalam struktur kognitif. 



50 
 

 
Zetriuslita, 2017 
PENINGKATAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS, KOMUNIKASI MATEMATIS DAN CURIOSITY  
MATEMATIS MAHASISWA MELALUI PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH DENGAN COGNITIVE 
CONFLICT STRATEGY  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Perkembangan struktur kognitif salah satunya dengan adaptasi yang berupa 

asimilasi dan akomodasi. 

Menurut Santrock (2011)  asimilasi adalah suatu proses informasi yang 

masuk ke otak diubah sedemikian rupa sampai cocok dengan struktur otak sendiri. 

Sedangkan akomodasi adalah proses perubahan struktur otak karena hasil 

pengamatan atau informasi. Lebih lanjut Santrock menjelaskan tentang asimilasi 

dan akomodasi, yaitu ada dua tahap yang dilakukan dalam proses belajar untuk 

perubahan konsep. Tahap pertama itu asimilasi dan tahap kedua akomodasi. 

Dengan asimilasi peserta didik menggunakan konsep-konsep yang telah mereka 

punyai untuk berhadapan dengan fenomena baru. Dengan akomodasi peserta didik 

mengubah konsepnya yang tidak cocok lagi dengan fenomena baru yang mereka 

hadapi 

Rangsangan konflik kognitif dalam pembelajaran akan sangat 

membantu proses asimilasi menjadi lebih efektif dan bermakna dalam pergulatan 

intelektualitas peserta didik. Untuk itu pendekatan konflik kognitif perlu 

dilakukan dalam strategi pembelajaran matematika. Dahlan (2012) mengatakan 

bahwa konflik kognitif jarang terjadi dalam konteks kolaboratif tetapi dalam 

konteks personal. Saat berkolaborasi adalah saat untuk memecahkan konflik yang 

muncul dalam diri peserta didik secara individu (personal). Rangsangan konflik 

kognitif dalam pembelajaran akan membantu proses asimilasi menjadi lebih 

efektif dan lebih bermakna dalam pergulatan intelektualitas peserta didik. 

Selanjutnya Ismaimuza (2010) menyatakan bahwa strategi konflik kognitif 

mempunyai pola umum yaitu: exposing alternative framework (mengungkapkan 

konsepsi awal), creating conceptual cognitif (menciptakan konflik konseptual), 

encouraging cognitive accommodation (mengupayakan terjadinya akomodasi 

kognitif). Selanjutnya Singh (2014) mengatakan bahwa seorang pendidik yang 

konstruktivis dalam mengajarkan suatu materi menggunakan pengetahuan yang 

ada untuk memahami pengetahuan baru yang diterima peserta didik dengan 

memberikan konflik kognitif kepada peserta didiknya, sehingga menimbulkan 

tantangan untuk dipelajari.  
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Berdasarkan hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalam otak 

peserta didik sudah ada konsepsi peserta didik dan teori-teori peserta didik, level 

informasi baru akan disesuaikan dengan struktur kognitif peserta didik maka dapat 

menimbulkan konflik dan terjadilah asimilasi dan akomodasi, yaitu perubahan 

konsep dengan membentuk struktur kognitif yang cocok dengan informasi baru 

tersebut. Perubahan konsep yang benar dapat dilakukan dengan pendekatan 

konflik kognitif. Strategi konflik kognitif dikembangkan dari pandangan Piaget 

bahwa peserta didik secara aktif dapat melakukan reorganisasi pengetahuan yang 

telah tersimpan dalam struktur kognitif. Konflik kognitif dapat dipergunakan 

untuk mengembangkan pendekatan pembelajaran matematika yang secara khusus 

untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Dreyfus (1990) 

menjelaskan bahwa ada tiga langkah/fase yang harus ditempuh untuk menerapkan 

strategi konflik kognitif yaitu, mengidentifikasi prakonsepsi peserta didik sebelum 

memulai pelajaran di dalam kelas, membangkitkan situasi konflik atau 

pertentangan dalam struktur kognitif peserta didik dan menyiapkan dalam 

memberi latihan, pertanyaan dan soal, untuk memantapkan konsep baru yang 

telah dimiliki tersebut.  

Strategi ini dimaksudkan untuk menciptakan sebuah situasi sehingga 

merasa adanya ketidakcocokan antara struktur kognitif mereka dengan informasi 

yang diperoleh atau antara komponen-komponen struktur kognitif mereka.  

Penerapan strategi konflik kognitif dalam pembelajaran dimulai diawal 

pembelajaran, sewaktu guru menumbuhkan minat dan motivasi peserta didik 

untuk memulai pembelajaran. Karena pada umumnya peserta didik tidak selalu 

siap dan fokus pada awal pembelajaran.  Guru perlu menumbuhkan minat dan 

perhatian anak didik melalui penyampaian sesuatu yang baru, aneh, kontradiktif 

atau kompleks. Dari hasil penelitian Sukariasih (2016) tentang penerapan strategi 

konflik kognitif (cognitive conflict strategy) dapat mengurangi miskonsepsi dan 

meningkatkan pemahaman peserta didik kelas X di SMAN 1 Watopute semester 

ganjil tahun pelajaran 2015/2016 pada materi pokok Gerak Lurus Fisika. Hal ini 

mengindikasikan bahwa strategi ini membantu peserta didik dalam meningkatkan 
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pemahaman mereka terhadap materi yang dipelajari. Senada dengan Sukariasih, 

Baser (2006), juga menyatakan bahwa penerapan strategi konflik kognitif lebih 

efektif dari pembelajaran konvensional pada peserta didik sekolah dasar dalam 

mengurangi miskonsepsi dan peningkatan pemahaman peserta didik. Temuan 

Sukariasih dan Baser juga didukung oleh hasil penelitian Adnyani,et.al (2013) 

bahwa strategi konflik kognitif berpengaruh terhadap penurunan miskonsepsi 

fisika ditinjau dari gaya kognitif peserta didik kelas X di SMA Negeri 1 

Babendam tahun pelajaran 2012/2013. 

Berdasarkan prinsip-prinsip Cognitive Conflict Strategy, maka disusun 

langkah-langkah pembelajaran matematika pada Tabel 2.1 berikut: 

Tabel  2.1 Langkah-langkah Pembelajaran dengan Cognitive Conflict 

Strategy 

Langkah- 
Langkah 

Aktivitas guru Aktivitas peserta didik 

Pendahuluan Menyampaikan topik yang akan 

dipelajari 
Memotivasi peserta didik 
Apersepsi 

Mengorganisasikan peserta didik 
dalam tugas 

Memperhatikan penjelasan 

guru dan mengikuti 
instruksi yang diberikan 

Presentasi 

kelas 

Mendemonstrasikan konsep-

konsep atau keterampilan 

Menyimak secara aktif dan 

mengajukan pertanyaan 

Latihan 
Terbimbing 

Meminta peserta didik membahas 
contoh-contoh soal dan 
mengerjakan soal yang ada pada 

LKS 
Memastikan pemahaman konsep 

peserta didik 

Membahas masalah yang 
diberikan pada LKS secara 
individu dan kelompok 

Orientasi 
konflik 
kognitf 

Memberi penugasan berupa 
masalah yang memiliki rintangan 
konseptual 

Menyelesaikan tugas dalam 
kelompok 

Diskusi Kelas Fasilitator dan mediator Mempresentasikan hasil 
diskusi kelompok 

Konfrontasi Menampilkan solusi alternatif/ 
pembanding 

Membenarkan, menanyakan 
atau  

Resolasi 

Konflik dan 
refleksi 

Menjelaskan konsep yang 

mendasari resolusi konflik 

Peserta didik menata ulang 

pemahaman konsep 

Sumber : Dahlan (2012) 
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Jika pembelajaran dimulai dengan suatu masalah berupa pengajuan 

pertanyaan yang membuat peserta didik menjadi bingung, maka dapat terjadi 

ketidakseimbangan kognitif pada diri peserta didik tersebut. Keadaan ini dapat 

mendorong rasa ingin tahu sehingga memunculkan bermacam-macam pertanyaan 

disekitar masalah seperti, apa yang dimaksud dengan...? Mengapa bisa terjadi..? 

Bagaimana caranya mengetahuinya.. .? dan seterusnya.  

Jika pertanyaan-pertanyaan tersebut telah muncul dalam diri peserta didik, 

maka motivasi intrinsik mereka (rasa ingin tahu) untuk mempelajarinya akan 

tumbuh dan berkembang. Pada kondisi tersebut diperlukan peran guru sebagai 

fasilitator untuk mengarahkan peserta didik tentang konsep apa yang diperlukan 

untuk memecahkan masalah, apa yang harus dilakukan atau bagaimana melaku-

kannya dan seterusnya.  

Berdasarkan langkah-langkah PBM dan Cognitive Conflict Strategy maka 

disusun langkah-langkah pembelajaran yang merupakan kombinasi keduanya 

yang diberi nama dengan Pembelajaran Berbasis Masalah dengan Cognitive 

Conflict Strategy (PBMCCS) secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.2  berikut: 

Tabel 2.2 Penerapan PBMCCS  dalam Proses Pembelajaran 

Kegiatan Dosen Kegiatan Mahasiswa 
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I. Kegiatan Pendahuluan (15 menit) 

1. Dosen mempersilakan mahasiswa 

untuk memimpin doa  

2. Dosen mengecek kehadiran 

mahasiswa dan meminta mahasiswa 

untuk mempersiapkan perlengkapan 

dan peralatan yang diperlukan 

3. Dosen menyiapkan mahasiswa 

secara psikis dan fisik untuk 

mengikuti proses pembelajaran  

4. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai 

5. Melalui tanya jawab mahasiswa 

diingatkan kembali tentang materi 

yang berkaitan dengan materi yang 

akan dipelajari 

6. Menyampaikan cakupan materi dan 

memberikan informasi tentang 

langkah-langkah kegiatan 

pembelajaran yang akan 

dilaksanakan. 

I. Kegiatan Pendahuluan (15 menit) 

1. Perwakilan mahasiswa memimpin do‟a 

sebelum perkuliahan dimulai 

2. Mahasiswa mempersiapkan diri untuk 

mulai belajar 

3. Mahasiswa secara psikis dan fisik 

mempersiapkan diri untuk mengikuti 

proses pembelajaran  

4. Menyimak tujuan pembelajaran yang 

disampaikan dosen 

5. Melalui tanya jawab mahasiswa 

mengingat kembali tentang materi yang 

berkaitan dengan materi yang akan 

dipelajari 

6. Menyimak cakupan materi dan 

informasi tentang langkah-langkah 

kegiatan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan. 

II. Kegiatan inti (120 menit) 

Tahap 1: Orientasi Peserta Didik 

pada Masalah 

1. Dosen mengarahkan mahasiswa 

kepada  masalah dengan 

memberikan situasi dari materi yang 

akan dipelajari 

2. Untuk menjawab situasi yang 

diberikan, mahasiswa diminta untuk 

memahami  materi yang terdapat 

dalam Lembar Kerja Mahasiswa 

(LKM) 

3. Dosen memotivasi mahasiswa untuk 

aktif dalam memahami materi yang 

berisi masalah yang terdapat dalam 

LKM. 

4. Mahasiswa diminta memikirkan 

masalah/soal yang diberikan.  

II. Kegiatan inti (120 menit) 

Tahap 1: Orientasi Peserta Didik pada 

Masalah 

1. Mahasiswa meyimak informasi tentang 

materi yang akan dipelajari dari 

masalah yang diberikan 

2. Mahasiswa menyimak penjelasan dosen 

tentang informasi materi yang ada 

dalam LKM dengan penuh rasa ingin 

tahu 

3. Mahasiswa menyimak motivasi yang 

diberikan dosen.  

4. Mahasiswa menyimak dan memikirkan 

masalah/soal yang diberikan dosen 

 

Tahap 2 : Mengorganisasikan peserta 

didik ke dalam kelompok  belajar 

1. Mahasiswa berada dalam kelompok 
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Tahap 2 : Mengorganisasikan peser-

ta didik ke dalam kelompok belajar 

1. Mahasiswa dibagi menjadi beberapa 

kelompok, untuk masing-masing 

kelompok terdiri dari 4 sampai 

dengan 5 orang. 

2. Dosen memberikan LKM mengenai 

materi induksi matematika dengan 

uraian materi pengertian induksi 

matematika dan langkah-langkahnya  

yang akan membantu mahasiswa 

menjawab permasalahan yang 

diberikan. 

3. Mengarahkan mahasiswa untuk 

menyelesaikan masalah yang 

diberikan dalam LKM 

Tahap 3: Membimbing penyelidikan 

individual maupun kelompok 

1. Dosen memberikan waktu kepada 

mahasiswa untuk memahami isi 

LKM secara individu dan 

menyelesaikan latihan yang terdapat 

dalam LKM 

2. Jika mahasiswa mengalami kesulitan 

dalam memahami isi LKM, dosen 

memberikan kesempatan kepada 

mahasiswa mendiskusikan dengan 

teman dalam kelompoknya terlebih 

dahulu. 

3. Selama mahasiswa menyelesaikan 

tugas yang terdapat dalam LKM, 

dosen berkeliling ke setiap 

kelompok, jika mahasiswa dalam 

kelompok belum bisa mengatasi 

masalah yang ada, dosen 

memberikan scaffolding berupa 

pertanyaan-pertanyaan  dalam 

rangka memberikan pemahaman 

terhadap konsep yang diberikan 

yang sudah ditentukan. 

2. Mahasiswa dalam kelompok menerima 

LKM  yang dibagikan dosen 

3. Mahasiswa  menyimak arahan dosen 

dalam menyelesaikan masalah yang 

diberikan dalam LKM  

 

Tahap 3: Membimbing penyelidikan 

individual maupun kelompok 

     

1. Mahasiswa memahami isi LKM dan 

menyelesaikan latihan yang terdapat 

didalamnya secara individu. 

2. Mahasiswa mendiskusikan isi LKM 

secara berkelompok 

3. Mahasiswa menyimak arahan dosen 

dalam bentuk pertanyaan yang 

membantu dalam menjawab 

permasalahan yang ada dan berdiskusi 

dengan penuh semangat 

4. Mahasiswa menyimak motivasi dosen 

untuk bersemangat berdiskusi untuk 

menyelesaikan tugas dalam LKM 

5. Mahasiswa bekerjasama dalam 

menyelesaikan tugas dalam LKM 

6. Mahasiswa mempersiapkan diri untuk 

mempresentasikan hasil kerja kelompok 

ke depan kelas  

 

Tahap 4. Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya  

 

1. Perwakilan mahasiswa dari beberapa 

kelompok mempresentasikan hasil 

diskusinya ke depan kelas. 

2. Kelompok lain menanggapi hasil 

presentasi kelompok 

 

Tahap 5. Menganalisis dan Mengeva-
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seperti:  Apa informasi yang 

diberikan? Apa yang dapat 

dilakukan dengan informasi yang 

ada?, Apa yang akan dicari? 

Bagaimana cara menyelesaikannya? 

Caba diskusikan lagi. 

4. Dengan proses tanya jawab, dosen 

mendorong mahasiswa untuk 

antusias dan memiliki semangat 

dalam menyelesaikan masalah yang 

terdapat dalam LKM 

5. Dosen mendorong mahasiswa dalam 

kelompok untuk saling kerjasama 

agar diperoleh hasil yang maksimal. 

6. Dosen mempersilakan mahasiswa 

untuk mempersiapkan diri untuk 

mempresentasikan hasil kerja 

kelompok di depan kelas 

Tahap 4. Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya  

1. Dosen meminta beberapa perwakilan 

kelompok untuk mempresentasikan 

salah satu hasil penyelesaian tentang 

penyelesaian masalah yang terdapat 

dalam LKM 

2. Dosen meminta kelompok lain untuk 

menyimak dan menanggapi hasil 

kerja kelompok temannya dengan 

membandingkan jawaban dari 

masing-masing kelompok. 

Tahap 5. Menganalisis dan mengeva-

luasi hasil pemecahan masalah 

1. Dosen memberikan kesempatan 

pada mahasiswa menganalisis hasil 

pekerjaan kelompok dan 

menanggapi hasil presentasi dari 

kelompok lain. 

2. Jika ada kelompok memiliki cara 

dan jawaban yang berbeda, maka 

luasi hasil pemecahan masalah 

 

1. Mahasiswa menyelidiki hasil pekerjaan 

kelompok dan menanggapi hasil 

presentasi kelompok lain 

2. Mahasiswa menyampaikan jastifikasi 

jawaban dari kelompok penyaji. 
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dosen menfasilitasi untuk 

menjastifikasi jawaban tersebut. 

III. Kegiatan Penutup (10 menit) 

1. Dosen memberikan kesempatan 

kepada mahasiswa membuat 

kesimpulan  

2. Dosen memberikan apresiasi kepada 

mahasiswa yang berpartisipasi aktif 

selama pembelajaran. 

3. Dosen memberikan pekerjaan rumah 

kepada mahasiswa tentang materi 

yang sudah dipelajari secara 

individual 

4. Dosen menginformasikan materi 

yang akan dipelajari pada pertemuan 

berikutnya  

5. Dosen menutup perkuliahan dengan 

doa bersama 

III. Kegiatan Penutup (10 menit) 

1. Mahasiswa membuat kesimpulan dari 

materi yang dipelajari 

2. Mahasiswa menerima apresiasi dari 

dosen 

3. Mahasiswa mencatat pekerjaan rumah 

uang diberikan dosen 

4. Mahasiswa menyimak informasi 

tentang materi yang akan dipelajari 

pada pertemuan berikutnya 

5. Mahasiswa berdoa bersama 

 

2.5 Explicit Direct Instruction (EDI) 

Model pembelajaran langsung (Explicit Direct Instruction) adalah sebuah 

model pembelajaran yang menitikberatkan pada penguasaan konsep dan juga 

perubahan perilaku dengan melakukan pendekatan secara deduktif. Di sini peran 

dari guru/pendidik memang sangat penting sebagai penyampai informasi, 

sehingga sudah seyogyanya seorang guru memanfaatkan berbagai fasilitas yang 

ada seperti tape recorder, film, peragaan, gambar dan sebagainya. Adapun 

informasi yang disampaikan bisa berupa pengetahuan yang sifatnya prosedural 

maupun pengetahuan deklaratif. Meskipun demikian kekurangannya yaitu model 

pembelajaran seperti ini tidak bisa digunakan setiap waktu serta tidak dapat 

diterapkan di semua tujuan pembelajaran. EDI ini sangat baik digunakan apabila 

tujuan pembelajaran yang ingin dicapai  berkenaan dengan pengetahuan 

prosedural dan pengetahuan deklaratif yang terstruktur dengan baik dan dapat 

dipelajari selangkah demi selangkah. EDI memerlukan perencanaan dan 

pelaksanaan yang cukup rinci terutama pada analisis tugas. EDI berpusat pada 
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guru, tetapi harus menjamin terjadinya keterlibatan peserta didik. Jadi 

lingkungannya harus diciptakan yang berorientasi pada tugas-tugas yang 

diberikan pada peserta didik. 

Hollingsworth, et.al (2013) mengatakan bahwa komponen-komponen 

yang harus ada dalam EDI adalah : (1) Preparation, (2) Prensentation, (3) 

Independent Practice. Dalam Tahap Persiapan (Preparation), guru menjelaskan 

tujuan pembelajaran dan mengingatkan materi prasyarat atau materi yang 

berkaitan dengan materi yang akan dipelajari, dalam Tahap Penyajian 

(Prensentation), kegiatan guru menjelaskan konsep yang akan dipelajari dan 

keterampilan yang diperlukan serta memberikan latihan yang dibimbing (contoh-

contoh soal dari materi). Terakhir pada Tahap Latihan (Independent Practice), 

peserta didik diberi soal atau latihan yang dikerjakan secara mandiri berdasarkan 

contoh yang telah diberikan dan menyimpulkan.   

Sesuai dengan karakteristik EDI, maka dapat dikatakan bahwa EDI  

memiliki ciri-ciri :  

a. Adanya tujuan pembelajaran dan prosedur penilaian hasil belajar. 

b. Sintaks atau pola keseluruhan dan alur kegiatan pembelajaran. 

c. Sistem pengelolaan dan lingkungan belajar yang mendukung berlangsung 

dan berhasilnya pembelajaran. 

Dari ciri-ciri EDI yang diberikan dapat dijelaskan bahwa pembela-jaran 

diatur dan direncanakan sedemikian rupa oleh pengajar agar memperoleh hasil 

yang maksimal, sedangkan peserta didik berperan sebagai objek yang mendengar-

kan dan memperhatikan yang disampaikan pengajar. 

Secara rinci penerapan Pembelajaran EDI dalam proses pembelajaran 

dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut : 

Tabel 2.3 Penerapan EDI  dalam Proses Pembelajaran 

Kegiatan Dosen Kegiatan Mahasiswa 

1. Kegiatan Pendahuluan (15 menit) 

Tahap 1 : Menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan mempersiapkan 

peserta didik untuk  belajar 

1. Kegiatan Pendahuluan (15 menit) 

Tahap 1 : Menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan mempersiapkan 

peserta didik untuk belajar 
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a. Dosen meminta mahasiswa untuk 

memimpin doa  

b. Dosen mengecek kehadiran 

mahasiswa dan meminta mahasiswa 

untuk mempersiapkan perlengkapan 

belajar yang diperlukan 

c. Dosen menyiapkan mahasiswa 

secara psikis dan fisik untuk 

mengikuti proses pembelajaran  

d. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai 

e. Melalui tanya jawab mahasiswa 

diingat-kan kembali tentang materi 

himpunan bilangan dan sifat-

sifatnya.   

f. Menyampaikan cakupan materi dan 

memberikan informasi tentang 

kegiatan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan. 

a. Perwakilan mahasiswa memimpin 

do‟a sebelum perkuliahan dimulai 

b. Mahasiswa mempersiapkan diri 

untuk mulai belajar 

c. Mahasiswa secara psikis dan fisik 

mempersiapkan diri untuk mengikuti 

proses pembelajaran  

d. Menyimak tujuan pembelajaran 

yang disampaikan dosen 

e. Melalui tanya jawab mahasiswa 

mengingat kembali tentang 

himpunan bilangan dan sifat-sifatnya 

f. Menyimak cakupan materi dan 

informasi tentang langkah-langkah 

kegiatan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan. 

2. Kegiatan inti (120 menit) 

Tahap 2: Mendemonstrasikan pengeta-

huan dan keterampilan  

a. Dengan metode ceramah, dosen 

menjelaskan materi tentang induksi 

matematika dengan uraian materi 

pengertian induksi matematika dan 

sifat-sifatnya  setahap demi setahap. 

b. Dosen memberikan contoh soal 

kepada mahasiswa dan menyelesai-

kannya. 

c. Memberikan kesempatan bertanya 

kepada dosen , jika ada materi atau 

penjelasan dosen yang tak dipahami. 

d. Memberikan latihan kepada 

mahasiswa. 

Tahap 3 : Membimbing pelatihan 

a. Dosen menbimbing mahasiswa. 

mengerjakan latihan yang diberikan 

b. Memberikan bantuan kepada maha-

2. Kegiatan Inti (120 menit) 

Tahap 2: Mendemonstrasikan pengeta-

huan dan keterampilan  

a. Mahasiswa menyimak penjelasan 

dosen tentang materi tentang induksi 

matematika dengan uraian materi 

pengertian induksi matematika dan 

sifat-sifatnya   

b. Mahasiswa memperhatikan contoh 

soal dan penyelesaian yang diberi-

kan dosen. 

c. Mahasiswa bertanya terhadap 

penjelasan dosen yang tak dipahami. 

d. Mahasiswa mengerjakan latihan 

yang diberikan dosen. 

 

Tahap 3 : Membimbing pelatihan 

a. Mahasiswa menyimak bimbingan 

yang diberikan dosen dalam 

mengerjakan latihan yang diberikan. 
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siswa, jika mengalami kesulitan 

dalam menyelesaikan latihan. 

Tahap 4: Mengecek pemahaman dan 

memberikan umpan balik 

a. Dosen mempersilakan mahasiswa 

untuk menjawab pertanyaan yang 

diberikan, dapat dilakukan dengan 

memperlihatkan jawaban yang 

diperoleh atau menyajikannya di 

depan kelas. 

b. Mahasiswa lain diminta untuk 

menanggapi jawaban yang sudah 

dipresentasikan hasil diskusi 

kelompok dan menyuruh mahasiswa 

lain bertanya tentang hasil jawaban 

yang sudah dijawab di depan kelas. 

Tahap 5.  Memberikan latihan lanjutan 

a. Dosen memberikan soal yang 

berkaitan dengan materi yang 

dipelajari dan dikerjakan secara 

individu 

b. Secara bersama memeriksa jawaban 

yang diperoleh dan memberikan 

penilaian 

b. Mahasiswa menyelesaikan latihan di 

bawah bantuan dosen. 

 

Tahap 4: Mengecek pemahaman dan 

memberikan umpan balik 

a. Mahasiswa menjawab pertanyaan 

yang diberikan, dapat dilakukan 

dengan memperlihatkan jawaban 

yang diperoleh atau menyajikannya 

di depan kelas. 

b. Mahasiswa menanggapi jawaban 

yang sudah dipresentasikan 

kelompok penyaji dan menyuruh 

mahasiswa lain bertanya tentang 

hasil jawaban yang sudah dijawab di 

depan kelas.  

 

Tahap 5.  Memberikan latihan lanjutan 

a. Mengerjakan soal yang berkaitan 

dengan materi yang dipelajari dan 

dikerjakan secara individu 

b. Secara bersama memeriksa jawaban 

yang diperoleh dan memberikan 

penilaian 

Kegiatan Penutup (10 menit) 

a. Dosen menyimpulkan materi yang 

dipelajari. 

b. Dosen memberikan apresiasi kepada 

mahasiswa yang berpartisipasi aktif 

selama pembelajaran. 

c. Dosen memberikan pekerjaan rumah 

kepada mahasiswa tentang materi 

yang sudah dipelajari secara 

individual. 

d. Dosen menginformasikan materi 

yang akan dipelajari pada pertemuan 

berikutnya.  

e. Dosen menutup perkuliahan dengan 

doa bersama. 

Kegiatan Penutup (10 menit) 

 

a. Mahasiswa menyimak kesimpulan 

yang disampaikan dosen. 

b. Mahasiswa menerima apresiasi dari 

dosen. 

c. Mahasiswa mencatat pekerjaan 

rumah uang diberikan dosen. 

d. Mahasiswa menyimak informasi 

tentang materi yang akan dipelajari 

pada pertemuan berikutnya. 

e. Mahasiswa berdoa bersama. 
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Dalam menyusun perencanaan pembelajaran, guru terlebih dahulu harus 

mempersiapkan rencana pelaksanaan perkuliahan (RPP) dengan  merumuskan 

tujuan pembelajaran, memilih materi,  mempertimbangkan berapa banyak 

informasi yang akan disampaikan dalam kurun waktu tertentu. Pengajar harus 

selektif dalam memilih konsep yang mendapat pembelajarankan dengan model 

pengajaran langsung. Melakukan analisis tugas, dengan menganalisis tugas, akan 

membantu pengajar menentukan dengan tepat apa yang perlu dilakukan peserta 

didik untuk melaksanakan keterampilan yang dipelajari. Merencanakan waktu, 

guru/dosen harus memperhatikan bahwa waktu yang tersedia sepadan dengan 

kemampuan dan bakat peserta didik, dan memotivasi peserta didik agar 

melakukan tugas-tugasnya dengan perhatian yang optimal. Sehingga diharapkan 

dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan 

memperoleh hasil yang optimal. 

2.6  Keterkaitan Kemampuan Berpikir Kritis, Komunikasi Matematis dan 

Curiosity Matematis dengan Pembelajaran Berbasis Masalah dengan 

Cognitive Conflict Strategy 

Penelitian tentang kemampuan berpikir kritis , komunikasi matematis dan  

curiosity matematis terkait dengan pembelajaran berbasis masalah sudah banyak 

dilakukan, antara lain Okinoğlu dan Tandoğan (2006) menerapkan PBM dalam 

penelitiannya menyimpulkan bahwa PBM berpengaruh terhadap hasil belajar, 

pemahaman konsep dan sikap peserta didik. Sedangkan penelitian MaCSath, 

Wallace dan Chi (2009) menerapkan Pembelajaran Berbasis Pembelajaran Aktif 

dalam penelitiannya dengan prinsip-prinsip yaitu,a) Menggunakan kelompok kecil 

untuk berkolaborasi menyelesaikan problem, b) Peserta didik sebagai pusat 

pembelajaran, c) Menggunakan masalah nyata dan d) Guru sebagai fasilitator. 

Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa Pembelajaran Berbasis Pembelajaran 

Aktif dapat meningkatkan hasil belajar, sikap dan konsep belajar peserta didik. 

Penelitian yang dilakukan oleh Caesar, et.al (2016) menyatakan bahwa PBM 

efektif  dalam memberikan kesempatan keterlibatan siswa dan meningkatkan 

pemahaman siswa dalam mata pelajaran geografi.  Senada dengan Caesar, Iji, et.al 
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(2015) juga dalam penelitiannya menyatakan bahwa PBM efektif dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Geometri. Penelitian Caesar 

ini dilakukan di kelas XI setingkat SMA di Nigeria. Hasil penelitian menunjukkan 

ada perbedaan signifikan hasil belajar siswa yang mendapatkan PBM dengan yang 

mendapat pembelajaran konvensional, sedangkan ditinjau dari aspek gender, tidak 

ada perbedaan hasil belajarnya.  

 Penelitian Ibrahim (2011) tentang kemampuan komunikasi, penalaran dan 

pemecahan masalah matematis menyimpulkan bahwa pembelajaran berbasis 

masalah dapat meningkatkan kemampuan komunikasi, penalaran dan pemecahan 

masalah matematis peserta didik SMA lebih baik dibandingkan dengan kelas 

konvensional, namun kemampuan komunikasi dan penalaralan matematis masih 

dalam kategori sedang dan rendah. Sedangkan Herman (2007) PBM dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi peserta didik sekolah 

menengah pertama. Palinusa (2012) menyimpulkan bahwa salah satu alternatif 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam Pembelajaran Matematika dengan 

Pendekatan Matematika Realistik Berbasis Budaya. Sedangkan Anggoro (2014) 

menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa salah satu metode yang dapat digunakan 

dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis matematis peserta didik adalah 

melalui metode Improve.   

Santoso (2011) dalam tulisannya bahwa untuk mengasah kemampuan 

berpikir kreatif dan rasa ingin tahu dapat dilakukan melalui pembelajaran 

matematika dengan berbasis masalah, sedangkan Sabirin (2011) dalam 

penelitiannya menyimpulkan bahwa Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) 

berpengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah, komunikasi dan 

representasi matematis peserta didik SMP. 

Khusus Dahlan (2012), penelitiannya terkait dengan strategi konflik 

kognitif menyimpulkan bahwa implementasi strategi pembelajaran konflik 

kognitif dalam upaya meningkatkan high order mathematical thinking peserta 

didik. Berhubungan juga dengan strategi konflik kognitif, Adnyani, Ni Wayan, 

dkk (2013) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh strategi 
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pembelajaran konflik kognitif terhadap penurunan miskonsepsi fisika ditinjau dari 

gaya kognitif peserta didik Kelas X di SMA Negeri 1 Bebandem. Ismaimuza 

(2010) dengan penelitiannya menyimpulkan bahwa  terdapat peningkatan 

kemampuan berpikir kritis dan kreatif peserta didik SMP melalui Pembelajaran 

Berbasis Masalah dengan Strategi Konflik Kognitif. Selanjutnya Zulkarnain, I 

(2013), dalam  penelitiannya yang berkaitan dengan kemampuan pemahaman dan 

komunikasi matematis dalam pembelajaran kooperatif berbasis konflik kognitif  

menyimpulkan bahwa kemampuan pemahaman dan komunikasi matematis dalam 

pembelajaran kooperatif berbasis konflik kognitif lebih baik dari kelas 

konvensional.  

Tentang curiosity matematis Ismawati, dkk (2014), menyimpulkan dari 

penelitiannya bahwa penerapan model pembelajaran conceptual understanding 

procedures dapat meningkatkan curiosity matematis dan pemahaman konsep 

peserta didik. 

 Dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dapat 

dikatakan pembelajaran yang dipilih dalam rangka memperbaiki kemampuan-

kemampuan diatas memiliki kontribusi yang signifikan. Ditinjau dari teori-teori 

yang berkaitan dengan pembelajaran dan kemampuan-kemampuan, ini dapat 

dilihat dari langkah-langkah pembelajaran dan indikator-indikator kemampuan 

yang dipilih. Salah satunya indikator kemampuan berpikir kritis adalah 

mengidentifikasi, ini diduga dapat dikembangkan dalam langkah pertama dari 

PBM  dengan Cognitive Conflict Strategy, kemampuan komunikasi matematis 

diduga dapat dikembangkan  pada langkah mengorganisasikan peserta didik 

dalam kelompok belajar, dimana saat tersebut peserta didik sudah mulai 

memikirkan masalah yang sudah diberikan pada langkah orientasi peserta didik 

pada masalah (konflik) dan seterusnya.  

Dari beberapa hasil penelitian diatas dan analisis terhadap pembelajaran 

dan kemampuan-kemampuan diatas, bahwa Pembelajaran Berbasis Masalah 

dengan Cognitive Conflict Strategy (PBMCCS) diduga berkontribusi dalam 
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pengembangan kemampuan berpikir kritis, komunikasi matematis dan Curiosity 

matematis. 

Salah satu tujuan penerapan PBMCCS adalah bahwa mahasiswa dapat 

memecahkan masalah yang membuat adanya pertentangan (konflik) dalam 

kognitif mahasiswa. Pemberian masalah atau konflik harus dapat membuat 

mahasiswa tertantang dan penasaran serta muncul rasa ingin tahu dalam 

menemukan penyelesaiannya, tidak menjadikan mahasiswa putus asa menghadapi 

masalah yang diberikan. Namun perlu digarisbawahi bahwa konstruktivis bukan 

berarti guru tidak memberikan informasi tentang pengajaran, namun perlu dilihat 

situasi dan mahasiswa yang seperti apa guru dapat sedikit membiarkan mahasiswa 

membangun sendiri pengetahuannya dan kapan memang perlu banyak informasi 

atau instruksi yang harus diberikan guru.  

2.7 Kerangka Berpikir 

Urgensi penelitian ini dapat ditinjau dari kerangka kerja konseptual, 

artinya bahwa apa alasan dan perlunya penelitian ini dilakukan. Pada uraian 

sebelumnya sudah dipaparkan kerangka teori tentang kemampuan berpikir kritis, 

komunikasi matematis dan curiosity matematis, PBMCCS dan keterkaitan antara 

variabel-variabel tersebut, juga dapat dilihat dari hasil penelitian-penelitian terkait 

sebelumnya (kerangka kerja praktis). Penelitian ini berusaha mengeksplorasi, 

mengungkap dan mengkaji serta menganalisis dampak dari implementasi 

PBMCCS dalam upaya meningkatkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi 

matematis dan curiosity matematis dalam mata kuliah Teori Bilangan.  

Dalam langkah-langkah PBMCCS, di langkah pertama yaitu Orientasi 

peserta didik pada masalah, ini dapat diuraikan bahwa dengan pemberian masalah 

ini akan memberikan konflik dalam individu peserta didik dan berpikir bagaimana 

untuk menyelesaikannya dan akan mendorong rasa ingin tahu (curiosity) dan 

memunculkan kebingungan terhadap konflik (masalah) yang diberikan. Untuk 

mengatasi konflik dalam individu, maka di langkah kedua yaitu 

mengorganisasikan peserta didik ke dalam kelompok belajar. Dalam kondisi ini, 

proses komunikasi dalam pembelajaran akan terfasilitasi, karenapeserta didik akan 
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mengomunikasikan konflik yang mereka hadapi secara individu dalam kelompok 

sehingga akan memunculkan konflik kognitif sosial (social cognitive conflict), 

saling berbeda pendapat dalam menyelesaikan masalah yang diberikan. Untuk 

mengatasi hal demikian, maka pendidik akan menfasilitasi dengan scaffolding 

berupa pertanyaan-pertanyaan dalam rangka memberikan pemahaman konsep 

seperti pertanyaan “Apa informasi yang diberikan?, “Apa yang dapat dilakukan 

dengan informasi yang ada?”, “Apa yang akan dicari?” “ Bagaimana cara 

menyelesaikannya?”. 

Langkah ketiga yaitu membimbing penyelidikan individu dan kelompok. 

Dalam tahap ini, peserta didik secara individu dan kelompok berusaha 

menyelesaikan masalah yang diberikan dengan dibantu scaffolding dari pendidik. 

Pada kesempatan ini, peserta didik akan berpikir dengan rasa ingin tahu yang 

tinggi agar permasalahan yang diberikan dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini 

juga, komunikasi lisan dan tulisan dapat dikembangkan oleh peserta didik dalam 

kelompoknya. Selanjutnya langkah keempat adalah mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya. Pada kesempatan ini, setelah selesai diskusi dalam 

kelompok, beberapa perwakilan mahasiswa mempresentasikan hasil diskusinya di 

depan kelas. Dalam kondisi akan memunculkan rasa antusias dan semangat dan 

mengkomunikasikan hasil diskusi yang sudah diperoleh. Setelah dipresentasikan, 

peserta didik yang lain diminta menanggapi apa yang sudah disampaikan. 

Kesempatan ini akan mengembangkan kemampuan peserta didik dalam 

mengomunikasikan jawaban yang diperoleh.  

Langkah terakhir dalam PBMCCS adalah menganalisis dan mengevaluasi 

hasil pemecahan masalah. Setelah diperoleh jawaban, peserta didik dapat 

menganalisis kembali jawaban yang diperoleh, kondisi ini menuntut kemampuan 

berpikir kritis dan rasa ingin tahu yang tinggi supaya diperoleh hasil yang 

maksimal. 

Pada kajian teoritis terdahulu telah dibahas pentingnya mengembangkan 

kemampuan berpikir kritis, komunikasi matematis dan curiosity peserta didik 

(siswa/mahasiswa). Dari penelitian-penelitian sebelumnya berbagai metode, 
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model, strategi dan pendekatan sudah dilakukan dalam usaha meningkatkan 

kemampuan-kemampuan diatas.  Terkait dengan PBMCCS, setiap orang akan 

senantiasa berhadapan dengan berbagai masalah (konflik) dalam kehidupannya, 

sehingga dimulai dari hal yang khusus masalah dalam matematika, maka peserta 

didik dituntut memiliki kemampuan menyelesaikan masalah tersebut, bagaimana 

menginterpretasikan masalah tersebut, menganalisis, mengevaluasi sampai kepada 

memecahkan masalah tersebut.  

Salah satu kemampuan yang harus dimiliki adalah kemampuan berpikir 

kritis,sesuai dengan pendapat Gokhale(1995) bahwa untuk mengukur kemampuan 

berpikir kritis peserta didik dapat dilihat dari tiga ranah taksonomi Bloom, yaitu 

menganalisis, mensintesis dan mengevaluasi dengan menggunakan soal yang 

dikembangkan atas dimensi pengetahuan konseptual (conceptual knowledge), dan 

prosedural (procedural knowledge). 

Terkait dengan komunikasi matematis, tak kalah penting dengan berpikir 

kritis, kemampuan ini perlu dikembangkan. Dalam NCTM (2000) dikatakan 

bahwa komunikasi matematis menjadi perhatian utama bagi guru matematika 

sekolah menengah. Di Kanada, guru-guru matematika menilai hasil belajar dan 

melaporkan kemampuan komunikasi matematis peserta didik. Juga di Malaysia 

dan Singapura,  menurut Lim & Chew (2007) komunikasi matematis dinyatakan 

secara eksplisit sebagai salah satu tujuan dalam kurikulum matematika untuk 

sekolah menengah. Begitu juga dalam pembelajaran, seorang guru harus dapat 

menjadi komunikator yang efektif (Lang & Evans, 2006). Komunikasi dalam 

kelas akan berjalan dengan baik, jika guru membangun kepercayaan peserta didik 

dan saling menghormati sehingga dapat dibangun komunitas dalam pembelajaran 

dimana peserta didik terlibat langsung dalam penyelidikan terhadap masalah yang 

diberikan (Silver, et.al, 1995 dalam Bergeson, T, 2000, hlm. 34).   

Terakhir untuk curiosity, merupakan salah satu aspek sikap atau disposisi 

yang akan dikembangkan dalam pembelajaran. Rasa ingin tahu (curiosity) ini 

menurut Santoso (2011) tidak muncul dengan sendirinya namun perlu diasah dan 

dilatih sehingga tumbuh dengan baik. Cara melatih curiosity adalah dengan 



67 
 

 
Zetriuslita, 2017 
PENINGKATAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS, KOMUNIKASI MATEMATIS DAN CURIOSITY  
MATEMATIS MAHASISWA MELALUI PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH DENGAN COGNITIVE 
CONFLICT STRATEGY  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

memberikan masalah yang menantang dan membingungkan sehingga muncul 

ragam pertanyaan dalam diri peserta didik tersebut. 

Dari apa yang dipaparkan di atas, sudah nampak pentingnya mengembang-

kan kemampuan-kemampuan tersebut. Penelitian sebelumnya belum ada yang 

betul-betul menerapkan Pembelajaran Berbasis Masalah dengan Cognitive 

Conflict Strategy (PBMCCS) dalam hal meningkatkan kemampuan berpikir kritis, 

komunikasi matematis dan curiosity matematis khususnya untuk mata kuliah 

Teori Bilangan di Perguruan Tinggi. Khusus untuk curiosity yang merupakan 

sikap ilmiah (scientific attitude) masih sedikit penelitian pada pembelajaran 

matematika, lebih banyak di pembelajaran Sains ( Fisika, Kimia dan Biologi).  

Terkait dengan kemampuan-kemampuan diatas,dapat dikatakan bahwa jika 

seseorang dapat mengkomunikasikan matematika, baik secara lisan maupun 

tulisan dan menginterpretasikan makna matematika, maka seeorang tersebut sudah 

dapat dikatakan sudah dapat berpikir kritis dalam matematika.  

Keterkaitan antara PBMCCS dengan kemampuan berpikir kritis, 

komunikasi matematis dan curiosity matematis dapat digambarkan pada bagan 

berikut ini :  

1. Kemampuan 
mengevaluasi

2. Kemampuan 
mengidentifikasi

3. Kemampuan 
menghubungkan 
dan memeriksa 
kembali

4. Kemampuan 
menganalisis

5. Kemampuan 
memecahkan 
masalah

DIKEMBANGKANBERPIKIR KRITIS 
MATEMATIS

PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH 
DENGAN COGNITIVE CONFLICT STRATEGY

1. Orientasi siswa pada 
konflik

2. Mengorganisasikan 
siswa pada kelompok-
kelompok belajar

3. Membimbing siswa 
secara individual dan 
secara kelompok 

4. Mengembangkan dan 
menyajikan hasil karya

5. Menganalisa dan 
mengevaluasi proses 
pemecahan masalah
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Gambar 2.2 Keterkaitan PBMCCS dengan Berpikir Kritis Matematis 

 

1. menuliskan ide-ide, situasi-
situasi, alasan-alasan dan 
relasi-relasi dalam 
menyelesaikan masalah 
matematis; 

2. menggunakan istilah, tabel, 
diagram, notasi, atau rumus 
matematika dengan tepat;

3. menjelaskan/bertanya 
tentang matematika

4. memahami, menginterpretasi-
kan, dan mengevaluasi ide-ide 
matematika dalam bentuk 
tulisan dan dalam bentuk 
visual lainnya. 

5. mengungkapkan kembali 
suatu uraian ke dalam bahasa 
sendiri. 

DIKEMBANGKANKEMAMPUAN 
KOMUNIKASI MATEMATIS

PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH 
DENGAN COGNITIVE CONFLICT STRATEGY

1. Orientasi siswa pada 
konflik

2. Mengorganisasikan 
siswa pada kelompok-
kelompok belajar

3. Membimbing siswa 
secara individual dan 
secara kelompok 

4. Mengembangkan dan 
menyajikan hasil karya

5. Menganalisa dan 
mengevaluasi proses 
pemecahan masalah

 

Gambar 2.3 Keterkaitan PBMCCS dengan Komunikasi Matematis 

1.Bertanya tentang 
konflik yang diberikan

2.Merespon 
pertanyaan yang 
diberikan

3.Antusias/semangat 
dalam belajar

4.Mencari informasi 
dari berbagai sumber

5.Mencoba alternatif 
dari pemecahan 
masalah

DIKEMBANGKAN
CURIOSITY 
MATEMATIS

PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH 
DENGAN COGNITIVE CONFLICT STRATEGY

1. Orientasi siswa pada 
konflik

2. Mengorganisasikan 
siswa pada kelompok-
kelompok belajar

3. Membimbing siswa 
secara individual dan 
secara kelompok 

4. Mengembangkan dan 
menyajikan hasil karya

5. Menganalisa dan 
mengevaluasi proses 
pemecahan masalah
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Gambar 2.4 Keterkaitan PBMCCS dengan Curiosity Matematis 

2.8 Hipotesis Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang masalah dan kajian teori yang dikemukakan, 

maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut : 

1. Terdapat perbedaan pencapaian kemampuan berpikir kritis matematis antara 

mahasiswa yang mendapat Pembelajaran Berbasis Masalah dengan 

Cognitive Conflict Strategy (PBMCCS) dengan mahasiswa yang mendapat 

pembelajaran Explicit Direct Instruction (EDI). 

2. Terdapat perbedaan pencapaian kemampuan berpikir kritis matematis antara 

mahasiswa dari level IPK tinggi yang mendapat Pembelajaran Berbasis 

Masalah dengan Cognitive Conflict Strategy (PBMCCS) dengan mahasiswa 

yang mendapat pembelajaran Explicit Direct Instruction (EDI)  

3. Terdapat perbedaan pencapaian kemampuan berpikir kritis matematis antara 

mahasiswa dari level IPK sedang yang mendapat Pembelajaran Berbasis 

Masalah dengan Cognitive Conflict Strategy (PBMCCS) dengan mahasiswa 

yang mendapat pembelajaran Explicit Direct Instruction (EDI)  

4. Terdapat perbedaan pencapaian kemampuan berpikir kritis matematis antara 

mahasiswa dari level IPK rendah yang mendapat Pembelajaran Berbasis 

Masalah dengan Cognitive Conflict Strategy (PBMCCS) dengan mahasiswa 

yang mendapat pembelajaran Explicit Direct Instruction (EDI) 

5. Terdapat perbedaan pencapaian kemampuan berpikir kritis matematis antara 

mahasiswa dari level IPK (tinggi, sedang, rendah) yang mendapat 

Pembelajaran Berbasis Masalah dengan Cognitive Conflict Strategy 

(PBMCCS) dan Explicit Direct Instruction (EDI). 

6. Terdapat perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis 

antara mahasiswa yang mendapat Pembelajaran Berbasis Masalah dengan 

Cognitive Conflict Strategy (PBMCCS) dengan mahasiswa yang mendapat 

pembelajaran Explicit Direct Instruction (EDI). 
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7. Terdapat perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis 

antara mahasiswa dari level IPK tinggi yang mendapat Pembelajaran 

Berbasis Masalah dengan Cognitive Conflict Strategy (PBMCCS) dengan 

mahasiswa yang mendapat pembelajaran Explicit Direct Instruction (EDI). 

8.  Terdapat perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis 

antara mahasiswa dari level IPK sedang yang mendapat Pembelajaran 

Berbasis Masalah dengan Cognitive Conflict Strategy (PBMCCS) dengan 

mahasiswa yang mendapat pembelajaran Explicit Direct Instruction (EDI). 

9.  Terdapat perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis 

antara mahasiswa dari level IPK rendah yang mendapat Pembelajaran 

Berbasis Masalah dengan Cognitive Conflict Strategy (PBMCCS) dengan 

mahasiswa yang mendapat pembelajaran Explicit Direct Instruction (EDI) 

10. Terdapat perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis 

antara mahasiswa dari level IPK (tinggi, sedang, rendah) yang mendapat 

Pembelajaran Berbasis Masalah dengan Cognitive Conflict Strategy 

(PBMCCS) dan Explicit Direct Instruction (EDI) 

11. Terdapat perbedaan pencapaian kemampuan komunikasi matematis antara 

mahasiswa yang mendapat Pembelajaran Berbasis Masalah dengan 

Cognitive Conflict Strategy (PBMCCS) dengan mahasiswa yang mendapat 

pembelajaran Explicit Direct Instruction (EDI)  

12. Terdapat perbedaan pencapaian kemampuan komunikasi matematis antara 

mahasiswa dari level IPK tinggi yang mendapat Pembelajaran Berbasis 

Masalah dengan Cognitive Conflict Strategy (PBMCCS) dengan mahasiswa 

yang mendapat pembelajaran Explicit Direct Instruction (EDI)  

13. Terdapat perbedaan pencapaian kemampuan komunikasi matematis antara 

mahasiswa dari level IPK sedang yang mendapat Pembelajaran Berbasis 

Masalah dengan Cognitive Conflict Strategy (PBMCCS) dengan mahasiswa 

yang mendapat pembelajaran Explicit Direct Instruction (EDI)  

14. Terdapat perbedaan pencapaian kemampuan komunikasi matematis antara 

mahasiswa dari level IPK rendah yang mendapat Pembelajaran Berbasis 
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Masalah dengan Cognitive Conflict Strategy (PBMCCS) dengan mahasiswa 

yang mendapat pembelajaran Explicit Direct Instruction (EDI). 

15. Terdapat perbedaan pencapaian kemampuan komunikasi matematis antara 

mahasiswa dari level IPK (tinggi, sedang, rendah) yang mendapat 

Pembelajaran Berbasis Masalah dengan Cognitive Conflict Strategy 

(PBMCCS) dan Explicit Direct Instruction (EDI) 

16. Terdapat perbedaan peningkatan kemampuan komunikasi matematis antara 

mahasiswa yang mendapat Pembelajaran Berbasis Masalah dengan 

Cognitive Conflict Strategy (PBMCCS) dengan mahasiswa yang mendapat 

pembelajaran Explicit Direct Instruction (EDI)  

17. Terdapat perbedaan peningkatan kemampuan komunikasi matematis antara 

mahasiswa dari level IPK tinggi yang mendapat Pembelajaran Berbasis 

Masalah dengan Cognitive Conflict Strategy (PBMCCS) dengan mahasiswa 

yang mendapat pembelajaran Explicit Direct Instruction (EDI)  

18. Terdapat perbedaan peningkatan kemampuan komunikasi matematis antara 

mahasiswa dari level IPK sedang yang mendapat Pembelajaran Berbasis 

Masalah dengan Cognitive Conflict Strategy (PBMCCS) dengan mahasiswa 

yang mendapat pembelajaran Explicit Direct Instruction (EDI)  

19. Terdapat perbedaan peningkatan kemampuan komunikasi matematis antara 

mahasiswa dari level IPK rendah yang mendapat Pembelajaran Berbasis 

Masalah dengan Cognitive Conflict Strategy (PBMCCS) dengan mahasiswa 

yang mendapat pembelajaran Explicit Direct Instruction (EDI). 

20. Terdapat perbedaan peningkatan kemampuan komunikasi matematis antara 

mahasiswa dari level IPK (tinggi, sedang, rendah) yang mendapat 

Pembelajaran Berbasis Masalah dengan Cognitive Conflict Strategy 

(PBMCCS) dan Explicit Direct Instruction (EDI) 

21. Terdapat perbedaan pencapaian curiosity matematis antara mahasiswa yang 

mendapat Pembelajaran Berbasis Masalah dengan Cognitive Conflict 

Strategy (PBMCCS) dengan mahasiswa yang mendapat pembelajaran 

Explicit Direct Instruction (EDI). 
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22. Terdapat perbedaan pencapaian curiosity matematis antara mahasiswa dari 

level IPK tinggi yang mendapat Pembelajaran Berbasis Masalah dengan 

Cognitive Conflict Strategy (PBMCCS) dengan mahasiswa yang mendapat 

pembelajaran Explicit Direct Instruction (EDI)  

23. Terdapat perbedaan pencapaian curiosity matematis antara mahasiswa dari 

level IPK sedang yang mendapat Pembelajaran Berbasis Masalah dengan 

Cognitive Conflict Strategy (PBMCCS) dengan mahasiswa yang mendapat 

pembelajaran Explicit Direct Instruction (EDI)  

24. Terdapat perbedaan pencapaian curiosity matematis antara mahasiswa dari 

level IPK rendah yang mendapat Pembelajaran Berbasis Masalah dengan 

Cognitive Conflict Strategy (PBMCCS) dengan mahasiswa yang mendapat 

pembelajaran Explicit Direct Instruction (EDI)  

25. Terdapat perbedaan peningkatan pencapaian curiosity matematis antara 

mahasiswa dari level IPK (tinggi, sedang, rendah) yang mendapat 

Pembelajaran Berbasis Masalah dengan Cognitive Conflict Strategy 

(PBMCCS) dan Explicit Direct Instruction (EDI) 

26. Terdapat perbedaan peningkatan curiosity matematis antara mahasiswa yang 

mendapat Pembelajaran Berbasis Masalah dengan Cognitive Conflict 

Strategy (PBMCCS) dengan mahasiswa yang mendapat pembelajaran 

Explicit Direct Instruction (EDI). 

27. Terdapat perbedaan peningkatan curiosity matematis antara mahasiswa dari 

level IPK tinggi yang mendapat Pembelajaran Berbasis Masalah dengan 

Cognitive Conflict Strategy (PBMCCS) dengan mahasiswa yang mendapat 

pembelajaran Explicit Direct Instruction (EDI)  

28. Terdapat perbedaan peningkatan curiosity matematis antara mahasiswa dari 

level IPK sedang yang mendapat Pembelajaran Berbasis Masalah dengan 

Cognitive Conflict Strategy (PBMCCS) dengan mahasiswa yang mendapat 

pembelajaran Explicit Direct Instruction (EDI)  

29. Terdapat perbedaan peningkatan curiosity matematis antara mahasiswa dari 

level IPK rendah yang mendapat Pembelajaran Berbasis Masalah dengan 
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Cognitive Conflict Strategy (PBMCCS) dengan mahasiswa yang mendapat 

pembelajaran Explicit Direct Instruction (EDI). 

30.  Terdapat perbedaan peningkatan pencapaian curiosity matematis antara 

mahasiswa dari level IPK (tinggi, sedang, rendah) yang mendapat 

Pembelajaran Berbasis Masalah dengan Cognitive Conflict Strategy 

(PBMCCS) dan Explicit Direct Instruction (EDI). 

31. Terdapat pengaruh interaksi antara pembelajaran dan level IPK terhadap 

pencapaian kemampuan berpikir  kritis matematis mahasiswa 

32. Terdapat pengaruh interaksi antara pembelajaran dan level IPK. terhadap 

peningkatan kemampuan berpikir  kritis matematis mahasiswa. 

33. Terdapat pengaruh interaksi antara pembelajaran dan level IPK terhadap 

pencapaian kemampuan komunikasi matematis mahasiswa. 

34. Terdapat pengaruh interaksi antara pembelajaran dan level IPK terhadap 

peningkatan kemampuan komunikasi matematis mahasiswa. 

35. Terdapat pengaruh interaksi antara pembelajaran dan level IPK terhadap 

pencapaian curiosity matematis mahasiswa. 

36. Terdapat pengaruh interaksi antara pembelajaran dan level IPK terhadap 

peningkatan curiosity matematis mahasiswa. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian ini adalah eksperimen semu (quasi- experimental design) 

(Creswell , 2014, Cohen et.al, 2007) yang bertujuan untuk memperoleh data 

kuantitatif tentang kemampuan berpikir kritis, komunikasi matematis dan 

curiosity matematis mahasiswa yang mendapat pembelajaran dengan 

Pembelajaran Berbasis Masalah dengan Cognitive Conflict Strategy (PBMCCS) 

dan yang mendapat pembelajaran dengan Explicit Direct Instruction (EDI). 

Sedangkan data kualitatif yang diperoleh digunakan untuk mengetahui proses 

berpikir kritis, komunikasi matematis dan curiosity matematis mahasiswa.  

Pada penelitian ini ada dua kelompok, satu kelompok eksperimen dan 

kelompok yang satu lagi adalah kelompok kontrol. Pada kelompok eksperimen 

diberikan perlakuan pembelajaran dengan menerapkan Pembelajaran Berbasis 

Masalah dengan Cognitive Conflict Strategy (PBMCCS) sedangkan kelompok 

kontrol diterapkan pembelajaran Explicit Direct Instruction (EDI) 

Desain penelitian ini menggunakan gabungan metode kuantitatif dan 

kualitatif atau dikenal dengan metode campuran (mixed method) dengan strategi 

eksplanatoris sekuensial (Creswell, 2010). Pengumpulan data, baik kuantitatif 

dilakukan pada saat penelitian eksperimen dan data kuantitatif dianalisis, 

kemudian dari data kualitatif dilakukan setelah pengumpulan data kuantitatif dan 

dianalisis secara terpisah karena kedua data tersebut untuk menjawab rumusan 

masalah yang berbeda. Berdasarkan desain yang dipilih, prioritas penelitian ini 

pada pengumpulan data kuantitatif, sedangkan data kualitatif sebagai data 
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pendukung dan pelengkap data kuantitatif, bersifat memperjelas hasil analisis data 

kuantitatif, sehingga informasi yang diperoleh lebih jelas dan terperinci. Adapun 

rancamgan penelitiannya dapat digambarkan seperti di bawah ini : 

 

 

Gambar 3.1 Rancangan Penelitian (Creswell, 2010) 

Dari gambar 3.1 dapat disampaikan bahwa rancangan penelitian ini 

menggunakan dua tahap yaitu tahap kuantitatif dan tahap kualitatif. Pada tahap 

kuantitatif, hasil penelitian dianalisis berdasarkan data yang diperoleh secara 

kuantitatif dan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian, sedangkan 

untuk tahap kualitatif, dilakukan analisis terhadap pekerjaan mahasiswa dan untuk 

mendapatkan informasi yang lebih mendalam dilakukan wawancara. 

Dari kedua kelompok eksperimen dengan menerapkan PBMCCS dan EDI 

akan diperoleh data kuantitatif  berupa data tentang kemampuan berpikir kritis dan 

komunikasi matematis mahasiswa serta curiosity matematis mahasiswa, 

sedangkan data kualitatif diperoleh dari hasil pekerjaan peserta didik (postes) dan 

hasil wawancara. Desain dengan strategi eksplanatoris sekuensial  artinya 

mengumpulkan data kuantitatif dan data kualitatif secara berurutan, artinya 

pengumpulan dan analisis data kuantitatif dilakukan terlebih dahulu setelah itu 

dilanjutkan pengumpulan dan analisis data kualitatif kemudian hasil analisis 

keduanya diinterpretasikan secara bersama-sama. Dalam model penggabungan ini, 

metode kuantitatif menjadi metode primer dan metode kualitatif menjadi metode 
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sekunder. 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah Pre-test and Post-test Non-

Equivalent Group Design dalam Cohen, et.al (2007) dan digambarkan sebagai 

berikut: 

 

Tabel 3.1 Pre-test and Post-test Non-Equivalent Group Design 

 Pretes Perlakuan Postes 

Eksperimen            O1                             X                         O2 

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

           O3                               -                         O4 
Kontrol 

Keterangan : 

Oi :  Nilai pretes dan postes dari kelas eksperimen dan kelas kontrol 

X : Perlakuan denganPembelajaran Berbasis Masalah dengan Cognitive 

   Conflict Strategy (PBMCCS) 

 - : Perlakuan dengan Explicit Direct Instruction (EDI) 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas dan variabel 

terikat. Variabel bebasnya adalah Pembelajaran Berbasis Masalah dengan 

Cognitive Conflict Strategy dan variabel terikat terdiri dari kemampuan berpikir 

kritis, komunikasi matematis dan Curiosity matematis mahasiswa. Dalam 

penelitian ini Kemampuan Awal Matematis (KAM) mahasiswa dengan kategori 

(tinggi, sedang, rendah) merupakan variabel kontrol.  

 Keterkaitan antara variabel bebas dan variabel terikat dan variabel kontrol 

dapat disajikan pada Tabel 3.2 berikut: 

Tabel 3.2 Keterkaitan antara Kemampuan Berpikir Kritis, Komunikasi 

Matematis dan Curiosity Matematis Mahasiswa Berdasarkan Pembelajaran 

Kemampuan Level IPK PBMCCS  (E) EDI (C) 

Berpikir kritis 

Matematis (KCM) 

Tinggi (T) TE-KCM TC-KCM 

Sedang (S) SE-KCM SC-KCM 

Rendah(R) RE-KCM RC-KCM 

Komunikasi 
Matematis (KKM) 

Tinggi (T) TE-KKM TC-KKM 

Sedang (S) SE-KKM SC-KKM 
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Rendah(R) RE-KKM RC-KKM 

Curiosity 

Matematis (CM) 

Tinggi (T) TE-CM TC-CM 

Sedang (S) SE-CM SC-CM 

Rendah(R) RE-CM RC-CM 

Keterangan : 

T/S/R/E-KCM : Kemampuan berpikir kritis mahasiswa kelas eksperimen 

berdasarkan tingkat   level IPK.(tinggi/sedang/rendah). 

T/S/R/E-KKM : Kemampuan komunikasi matematis mahasiswa kelas 

eksperimen berdasarkan tingkat level IPK (tinggi/sedang 

/rendah). 

T/S/R/E-CM : Curiosity matematis mahasiswa kelas eksperimen 

berdasarkan tingkat   level IPK.(tinggi/sedang/rendah). 

T/S/R/C-KCM : Kemampuan berpikir kritis mahasiswa kelas kontrol 

berdasarkan tingkat   level IPK.(tinggi/sedang/rendah). 

T/S/R/C-KKM : Kemampuan komunikasi matematis mahasiswa kelas 

kontrol berdasarkan tingkat level IPK (tinggi/sedang 

/rendah). 

T/S/R/C-CM : Curiosity matematis mahasiswa kelas kontrol berdasarkan 

tingkat   level IPK.(tinggi/sedang/rendah). 

3.2 Populasi dan Sampel  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa program studi 

pendidikan matematika semester tiga FKIP Universitas Islam Riau tahun 

akademik 2016/2017 . Adapun sebaran populasi penelitian dapat dilihat pada tabel 

3.3 berikut : 

Tabel 3.3 Sebaran Populasi Penelitian 

Smt/Kelas 3A 3B 3C 3D 3E 

Banyak mahasiswa 24 25 26 24 23 

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik 

purposive random sampling, artinya pemilihan dilakukan berdasarkan pengacakan 
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kelas karena kelima kelas memiliki kemampuan yang relatif sama dan 

penempatan mahasiswa pada setiap kelas tidak berdasarkan adanya tingkatan 

kelas. Sehingga yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah kelas 3B dan 

3C. Mahasiswa kelas 3B sebagai sampel di kelas eksperimen dan mahasiswa kelas 

3C sebagai sampel di kelas kontrol. Untuk mengelompokkan mahasiswa 

kelompok tinggi, sedang dan rendah, nilai diambil IPK mahasiswa pada semester  

sebelumnya. Sebagai bahan pertimbangan adalah karena IPK sudah dapat 

menggambarkan kemampuan awal mahasiswa untuk mengikuti mata kuliah di 

semester 3, khususnya mata kuliah Teori Bilangan. 

3.3 Definisi Operasional 

Dalam penelitian ini, akan dijelaskan beberapa istilah untuk menghindari 

kesalahan dalam penafsiran. 

1. Kemampuan Berpikir Kritis Matematis (KCM) adalah kemampuan 

berpikir yang terarah dan jelas yang digunakan dalam mengidentifikasi 

konsep, menghubungkan yaitu menemukan fakta, menganalisis, 

mengevaluasi dan memecahkan masalah.  

2. Kemampuan Komunikasi Matematis (KKM) adalah kemampuan 

menyampaikan dan mengkonstruksi ide-ide berpikir kritis dengan 

menyajikan ide-ide tersebut secara grafis, model matematika, tabel dan 

persamaan baik secara tertulis maupun lisan, dengan indikator 1) 

menuliskan ide-ide, situasi-situasi, alasan-alasan dan relasi-relasi dalam 

menyelesaikan masalah matematis; 2) menggunakan istilah, tabel, 

diagram, notasi, atau rumus matematika dengan tepat; 4) mengungkapkan 

kembali suatu uraian ke dalam bahasa sendiri. 5) menjelaskan/bertanya 

tentang matematika 

3. Curiosity Matematis (CM) dalam penelitian ini adalah keinginan,  

kesadaran,  dan  dedikasi  yang kuat  pada  diri  peserta didik untuk  

belajar  matematika  dan  melaksanakan  berbagai  kegiatan  matematika, 

keingintahuan yang meliputi: sering mengajukan pertanyaan, 
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antusias/semangat dalam belajar, banyak memba-ca/mencari sumber lain 

dan keinginan untuk mempelajari,  menyelidiki dan mengevaluasi. 

4. Pembelajaran Berbasis Masalah dengan Cognitive Conflict Strategy 

(PBMCCS) merupakan gabungan PBM dengan cognitive conflict strategy,  

sebuah pembelajaran yang menyajikan masalah sehingga merangsang sis-

wa untuk belajar  dengan langkah-langkahnya sebagai berikut: a) orientasi 

peserta didik pada konflik, b) mengorganisasikan peserta didik untuk 

belajar, c) membimbing penyelidikan individual maupun kelompok, d) 

mengembangkan dan menyajikan hasil karya, e) menganalisa dan 

mengevaluasi proses pemecahan masalah. 

5. Explicit Direct Instruction (EDI) yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah pembelajaran langsung (explicit direct instruction), dimana 

pelaksanaan pembelajarannya lebih didominasi oleh dosen/pendidik. 

6. Peningkatan kemampuan matematis yang dimaksud ialah gain 

ternormalisasi         ) yang diperoleh dari hasil pretes dan postes, 

dengan rumus: 

       
                        

                         
 

     (Meltzer, 2002) 

3.4 Instrumen Penelitian dan Pengembangannya 

Instrumen dalam penelitian ini adalah tes dan non tes, instrumen tes 

digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir kritis, komunikasi matematis 

mahasiswa, instrumen non tes berupa angket yang disusun berdasarkan skala 

Likert untuk mengukur kemampuan curiosity matematis mahasiswa, hasil 

pekerjaan mahasiswa dari hasil postes kemampuan berpikir kritis, komunikasi 

matematis mahasiswa, lembar observasi untuk mencatat aktivitas mahasiswa salah 

satunya sikap curiosity matematis dalam kelas selama proses belajar mengajar 

berlangsung dan pedoman wawancara untuk menggali proses berpikir kritis, 

komunikasi matematis dan curiosity matematis mahasiswa.  

Instrumen untuk data kuantitatif berupa tes untuk mengukur kemampuan 
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berpikir kritis dan kemampuan komunikasi matematis mahasiswa dikembangkan 

dengan membuat kisi-kisi tes dengan langkah-langkah, a) merancang kisi-kisi tes, 

b) menyusun item-item tes, c) melakukan validasi pada ahli (pakar), d) tes 

diujicobakan, e) uji validitas dan reliabilitas, f) melakukan revisi, jika diperlukan. 

Setelah itu pengembangan angket curiosity matematis mahasiswa berupa 

instrumen non-tes, disusun berdasarkan indikator-indikator, kemudian dibuat kisi-

kisi pernyataan yang berupa pernyataan positif dan negatif dan diujicobakan 

kemudian direvisi jika diperlukan. Sedangkan instrumen non-tes berupa angket 

yang digunakan untuk melihat peningkatan curiosity matematis mahasiswa 

dikembangkan dengan berdasarkan indikator-indikator curiosity dan membuat 

pernyataan-pernyataan positif dan pernyataan negatif  dan lembar observasi 

digunakan untuk mendeskripsikan keterlaksanaan pembelajaran.  

Sebagai instrumen  untuk data kualitatif berupa pedoman wawacara dan 

hasil pekerjaan mahasiswa (hasil postes). Pedoman wawancara digunakan untuk 

menggali informasi tentang proses berpikir kritis, komunikasi matematis dan 

curiosity matematis mahasiswa. Penulis melakukan wawancara terhadap beberapa 

mahasiswa yang mewakili sampel dengan mempertimbangkan keterwakilan setiap 

kelompok berdasarkan tingkat   level IPK (tinggi, sedang, rendah). Sedangkan hasil 

pekerjaan mahasiswa untuk mengidentifikasi proses berpikir kritis dan komunikasi 

matematis mahasiswa.  

Adapun instrumen penelitian yang dikembangkan dalam rangka menjawab 

rumusan masalah yang dikemukakan pada bab sebelumnya. Adapun keterkaitannya 

dapat dilihat pada Tabel 3.4  berikut ini: 

Tabel 3.4 Instrumen Penelitian Berdasarkan Rumusan Masalah dan 

Jenis Data 

No. Rumusan Masalah Jenis Data Instrumen  

1. Apakah terdapat perbedaan pencapaian 

kemampuan berpikir kritis, komunikasi 
matematis dan curiosity matematis antara 

mahasiswa yang mendapat pembelajaran 
PBMCCS dengan mahasiswa yang mendapat 
pembelajaran EDI ditinjau dari : (a) 

keseluruhan, (b)  level IPK (tinggi, sedang, 

KUAN 

Tes, Angket 

dan  
Observasi 
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rendah)? 

2. Apakah terdapat perbedaan pencapaian 
kemampuan berpikir kritis, komunikasi 

matematis dan curiosity matematis antara 
mahasiswa dari level IPK (tinggi, sedang, 

rendah)? 

KUAN 
Tes, Angket 
dan  

Observasi 

3. Apakah terdapat perbedaan peningkatan 

kemampuan berpikir kritis, komunikasi 
matematis dan curiosity matematis antara 

mahasiswa yang mendapat pembelajaran 
PBMCCS dengan mahasiswa yang mendapat 
pembelajaran EDI ditinjau dari : (a) 

keseluruhan, (b)  level IPK (tinggi, sedang, 
rendah)? 

KUAN 
Tes, Angket 
dan  
Observasi 

4. Apakah terdapat perbedaan peningkatan 
kemampuan berpikir kritis, komunikasi 

matematis dan curiosity matematis antara 
mahasiswa dari level IPK (tinggi, sedang, 
rendah)? 

KUAN 
Tes, Angket 
dan  
Observasi 

5. Apakah terdapat pengaruh interaksi antara 

pembelajaran dengan level IPK terhadap  
kemampuan berpikir  kritis, komunikasi 
matematis dan curiosity matematis 

mahasiswa? 
 

KUAN 
Tes, Angket 
dan  

Observasi 

6. Bagaimana proses berpikir kritis, komunikasi 

matematis dan curiosity matematis 
mahasiswa yang mendapat pembelajaran 
PBMCCS dengan yang mendapat 

pembelajaran  EDI?  
 

kual 

Observasi,  

Hasil 
Wawancara 

dan  
Hasil Postes 

3.4.1 Kemampuan Awal Matematika ( KAM) 

Sebagai dasar untuk mengelompokkan mahasiswa berdasarkan level 

kemampuan awal matematis (tinggi, sedang, rendah ), maka peneliti ambil dari nilai 

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa pada semester sebelumnya. Level IPK 
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ini juga berfungsi sebagai kemampuan prasyarat untuk mengikuti mata kuliah Teori 

Bilangan.  

Untuk mengelompokkan tingkat kemampuan akademik mahasiswa 

berdasarkan level IPK, maka dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut: 

Tabel 3.5 Kategori Pengelompokan Data level IPK 

Kelompok Interval Skor Level  IPK 

Tinggi      ̅        

Sedang  ̅            ̅        

Rendah    ̅        

Arikunto, S (2012) 

Keterangan: 
   = nilai IPK Mahasiswa 

 ̅  = Rerata 

      = Simpangan baku 

 Pengelompokan Arikunto ini dimodifikasi dengan mengambil persentase 

kelompok tinggi dan rendah adalah 27% dari banyak peserta didik sisanya untuk 

kelompok sedang (46%).Berdasarkan dasar pengelompokan diatas, maka hasil 

pengelompokan mahasiswa berdasarkan  nilai  IPK dapat dilihat pada Tabel 3.6 

berikut : 

Tabel 3.6 Pengelompokan Mahasiswa Berdasarkan Level IPK 

Kelompok Interval Skor Level IPK 

Tinggi         

Sedang             

Rendah        

3.4.2 Tes Kemampuan Berpikir Kritis Matematis  

 Instrumen yang digunakan adalah tes yang mengukur kemampuan berpikir 

kritis, terlebih dahulu dilakukan uji validasi muka dan isi (konten). Sebelum tes 

digunakan, tes ini dikonsultasi terlebih dahulu kepada tim pembimbing disertasi, 

dan mendapat koreksi serta masukan untuk diperbaiki sesuai saran. Selanjutnya, 

sesuai saran pembimbing, tes awal pembelajaran ini sebaiknya dilakukan validasi 
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oleh para validator (penimbang) yang mengetahui karakteristik tes yang akan 

diujikan.  

Uji validasi ini dilakukan oleh beberapa orang ahli dalam bidang 

matematika maupun pendidikan matematika, dalam hal ini penulis mengambil 

ahlinya dari dua orang doktor di bidang pendidikan matematika, 1 orang doktor 

spesialisasi bidang mata kuliah teori bilangan dan 1 orang lagi sudah senior dalam 

mengajar mata kuliah tersebut dan 1 orang lagi calon doktor di bidang pendidikan 

matematika. Sehingga jumlah validator semuanya adalah 5 orang ahli. 

Secara umum hasil pertimbangan para validator menyatakan bahwa butir 

soal tes dapat dipergunakan sebagai instrumen penelitian, meskipun perlu 

dilakukan beberapa perbaikan terutama dari segi narasi atau bahasa, juga terkait 

kesesuaian antara soal dengan indikatornya. Selanjutnya akan dilihat hasil 

pertimbangan dari para validator, baik dari validitas muka maupun validitas isi. 

 

1. Validitas Muka (Face Validity) 

Hasil pertimbangan validator (V1 sampai dengan V5 ) untuk  validitas 

muka dapat dilihat pada Tabel 3.7 berikut : 

Tabel 3.7 Hasil Pertimbangan Validator untuk Validitas Muka Instrumen 

Kemampuan Berpikir Kritis 

No Soal V1 V2 V3  V4 V5 

1a 1 1 1 1 1 

2a 0 1 1 1 1 

3a 1 1 1 1 1 

4b 1 1 1 1 1 

5a 0 1 1 0 1 

Untuk menguji pertimbangan validitas muka  dari kemampuan berpikir 

kritis dari ke-5 ahli, maka terlebih dahulu dirumuskan hipotesis statistiknya.  

Adapun hipotesisnya adalah : 

H0 : Para validator memberikan pertimbangan seragam 

H1 : Para validator memberikan pertimbangan tidak seragam 
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Untuk menguji keseragaman hasil validitas muka ini, maka digunakan uji 

statistik Q-Cochran. Kriteria pengujiannya : Terima H0  jika nilai Asymp.Sig 

lebih besar dari α =0,05 lainnya Tolak H0. Hasil uji statistik Q-Cochran dapat 

dilihat pada Tabel 3.8  berikut : 

Tabel 3.8 Uji Keseragaman Validitas Muka Instrumen 

N 5 

Cochran's Q 6.857a 

Df 4 

Asymp. Sig. ,144 

a. 1 is treated as a success. 

Pada Tabel 3.8 terlihat bahwa nilai Asymp. Sig = 0,144 lebih besar dari α 

=0,05. Dengan demikian H0 diterima dan H1 ditolak, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa kelima validator telah memberikan pertimbangan yang seragam terhadap 

validitas muka untuk instrumen kemampuan berpikir kritis. Artinya untuk 

penggunaan bahasa dalam instrumen yang diberikan sudah memenuhi keefektifan 

dan selanjutnya akan dilihat uji kevalidan isi dari instrumen kemampuan berpikir 

kritis dari lima soal yang diberikan. 

2. Validitas Isi (Content Validity) 

Hasil pertimbangan  validator untuk  validitas isi dapat dilihat pada Tabel 

3.9 berikut : 

Tabel 3.9 Hasil Pertimbangan Validator untuk Validitas Isi 

No Soal V1 V2 V3  V4 V5 

1a 1 1 1 1 1 

2a 0 0 1 1 1 

3a 1 1 1 1 1 

4b 1 1 1 1 1 

5a 0 1 1 0 1 

Untuk menguji keseragaman hasil validitas isi  ini, maka digunakan uji 

statistik Q-Cochran. Kriteria pengujiannya : Terima H0  jika nilai Asymp.Sig 
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lebih besar dari α =0,05 lainnya Tolak H0. Hasil uji statistik Q-Cochran dapat 

dilihat pada Tabel 3.10  berikut : 

Tabel 3.10 Uji Keseragaman Validitas Isi Instrumen 

N 5 

Cochran's Q 5,000a 

Df 4 

Asymp. Sig. ,287 

a. 1 is treated as a success. 
Pada tabel 3.10 terlihat bahwa nilai Asymp. Sig = 0,287 lebih besar dari α 

=0,05. Dengan demikian H0 diterima dan H1 ditolak sehingga dapat disimpulkan 

bahwa kelima validator telah memberikan pertimbangan yang seragam terhadap 

validitas muka untuk instrumen kemampuan berpikir kritis. 

Selanjutnya, setelah uji keseragaman dari validator , dilanjutkan dengan 

diujicobakan instrumen kepada mahasiswa yang sudah mengikuti mata kuliah Teori 

Bilangan sehingga diperoleh validitas, reliabilitas tes sesuai standar yang 

diinginkan. Untuk validitas setiap soal, maka kriteria yang digunakan adalah jika rxy 

≥ rkritis maka soal valid, dan untuk reliabiltas soal, jika R11≥ rkritis, maka soal 

dikatakan reliabel 

Dari hasil ujicoba diperoleh data tentang validitas dan reliabilitas tes 

kemampuan berpikir kritis sebagai berikut: 

Tabel 3.11 Hasil Uji Coba Validitas dan Reliabilitas Tes Berpikir Kritis 

Nomor Soal Validitas Reliabilitas 

rxy Keterangan R11 Kategori 

1 a 0,535 Valid 

0,807 Sangat Tinggi 

2 a 0,432 Valid 

3 a 0,705 Valid 

4 b 0,518 Valid 

5 a 0,279 Valid 

Keterangan : rkritis = 0,273 dan dk = 50  untuk α = 0,05 
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 Tabel 3.11 menunjukkan bahwa soal tes kemampuan berpikir kritis dapat 

digunakan dalam penelitian ini karena semua soal yang diberikan sudah valid dan 

memiliki reliabilitas yang sangat tinggi. 

 Untuk memperoleh skor untuk kemampuan berpikir kritis, diperlukan 

pedoman penskoran terhadap jawaban mahassiswa setiap butir soal. Kriteria 

penskoran yang digunakan mengadopsi dari Facione (2009) dalam  The Holistic 

Critical Thinking Scoring Rubric – HCTSR dapat dilihat pada tabel 3.12 berikut: 

Tabel 3.12 Pedoman Penskoran Kemampuan Berpikir Kritis Matematis  

Aspek Yang Diukur Respon Mahasiswa Terhadap Soal Skor 

 

Kemampuan 

mengidentifikasi dan 

menjastifikasi konsep, 

yaitu kemampuan 

memberikan alasan 

terhadap penguasaan 

konsep; 

Dapat menggunakan rumus matematika dengan tepat dan 

benar, bisa menyusun deret aritmatikanya, dan dapat 

memberikan alasan dengan tepat dan benar jika deretnya 

bukan deret aritmatika 

3 

Dapat menggunakan rumus matematika dengan tepat dan 

benar, bisa menyusun deret aritmatikanya, dan tidak dapat 

memberikan alasan dengan tepat dan benar jika deretnya 

bukan deret aritmatika 

2 

Dapat menggunakan rumus matematika dengan tepat dan 

benar, tidak bisa menyusun deret aritmatikanya, dan tidak 

dapat memberikan alasan dengan tepat dan benar jika 

deretnya bukan deret aritmatika 

1 

 

Kemampuan 

menghubungkan, yaitu 

kemampuan menemu-

kan fakta, data, konsep 

dan menghubungkan-

nya. 

Dapat menguraikan bentuk kombinasi dalam bentuk 

perkalian bilangan berurutan dengan benar dan tepat dan 

dapat menghubungkan dengan jumlah deret yang diberikan  

3 

Dapat menguraikan bentuk kombinasi dalam bentuk 

perkalian bilangan berurutan dengan benar dan tepat, namun 

masih salah dalam menghubungkan dengan jumlah deret 

yang diberikan 

2 

Menguraikan bentuk kombinasi dalam bentuk perkalian 

bilangan berurutan masih salah dan tidak dapat 

menghubungkan dengan jumlah deret yang diberikan. 

1 

 

Kemampuan meng-

analisis,  yaitu kemam-

puan memilih dan 

menentukan informasi 

yang penting dari soal 

yang diberikan 

Dapat menentukan sifat yang digunakan untuk menentukan 

bilangan habis dibsgi 7 dan dapat melakukan perhitungan 

dengan tepat dan benar.  

3 

Dapat menentukan sifat yang digunakan untuk menentukan 

bilangan habis dibagi 7 namun salah dalam melakukan 

perhitungan. 

2 

Masih salah dalam menentukan sifat yang digunakan dan  

dalam melakukan perhitungan. 

1 

 

Kemampuan meng-

evaluasi, yaitu kemam-

puan menemukan dan 

mendeteksi hal-hal 

yang penting dari 

konsep yang diberikan  

Dapat menemukan dan mendeteksi langkah-langkah 

penyelesaian soal dan memberikan alasan yang tepat dan 

benar  

3 

Dapat menemukan dan mendeteksi langkah-langkah 

penyelesaian soal tapi  memberikan alasan yang masih salah 

2 

Sebagian masih salah dalam menemukan dan mendeteksi 

langkah-langkah penyelesaian soal dan salah dalam 

memberikan alasan  

1 
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Kemampuan 

memecahkan masalah, 

yaitu kemampuan 

memahami masalah, 

memilih strategi dan 

melaksanakan penyele-

saian dari masalah 

yang diberikan 

Dapat mengidentifikasi soal (diketahui, ditanyakan, 

kecukupan unsur) membuat dan menyelesaikan model 

matematika dengan benar, dan mencek kebenaran jawaban 

yang diperolehnya.  

3 

Dapat mengidentifikasi soal (diketahui, ditanyakan, 

kecukupan unsur) dengan benar dan membuat model 

matematika dengan benar serta benar namun masih salah 

dalam menyelesaikannya. namun tidak mencek kebenaran 

jawaban yang diperolehnya 

2 

Masih salah dalam mengidentifikasi soal (diketahui, 

ditanyakan, kecukupan unsur) dan membuat model 

matematika serta tidak mencek kebenaran jawaban yang 

diperolehnya 

1 

 

 
Diadaptasi dari The Holistic Critical Thinking Scoring Rubric - HCTSR 
A Tool for Developing and Evaluating Critical Thinking (Peter A. & Noreen C. Facione, 
2009) 

3.4.3 Tes Kemampuan Komunikasi  Matematis 

1. Validitas Muka (Face Validity) 

Hasil pertimbangan dari validator untuk kemampuan komunikasi matematis 

untuk validitas muka dapat dilihat pada Tabel 3.13 berikut : 

Tabel 3.13 Hasil Pertimbangan Validator untuk Validitas Muka Instrumen 

Kemampuan Komunikasi Matematis 

No Soal V1 V2 V3  V4 V5 

1b 1 1 1 1 1 

2b 0 1 1 1 1 

3b 1 1 1 1 1 

4a 1 1 1 1 1 

5b 0 1 1 0 1 

Untuk menguji pertimbangan validitas muka  dari kemampuan komunikasi 

matematis  dari ke-5 ahli, maka terlebih dahulu dirumuskan hipotesis statistiknya.  

Adapun hipotesisnya adalah : 

H0 : Para validator memberikan pertimbangan seragam 

H1 : Para validator memberikan pertimbangan tidak seragam 

Untuk menguji keseragaman hasil validitas muka ini, maka digunakan uji 

statistik Q-Cochran. Kriteria pengujiannya : Terima H0  jika nilai Asymp.Sig 
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lebih besar dari α =0,05 lainnya Tolak H0. Hasil uji statistik Q-Cochran dapat 

dilihat pada Tabel 3.14  berikut : 

Tabel 3.14 Uji Keseragaman Validitas Muka Instrumen 

N 5 

Cochran's Q 6.857a 

Df 4 

Asymp. Sig. ,144 

a. 1 is treated as a success. 

Pada Tabel 3.14 terlihat bahwa nilai Asymp. Sig = 0,144 lebih besar dari α 

=0,05. Dengan demikian H0 diterima dan H1 ditolak sehingga dapat disimpulkan 

bahwa kelima validator telah memberikan pertimbangan yang seragam terhadap 

validitas muka untuk instrumen kemampuan komunikasi matematis. Selanjutnya 

akan diuji keseragaman validitas isi untuk instrumen kemampuan komunikasi 

matematis. 

2. Validitas Isi (Content Validity) 

Hasil pertimbangan untuk validitas isi dari kemampuan komunikasi 

matematis dapat dilihat pada Tabel 3.15 berikut : 

Tabel 3.15 Hasil Pertimbangan  Validator untuk Validitas Isi Instrumen 

Kemampuan Komunikasi Matematis 

No Soal V1 V2 V3  V4 V5 

1b 1 1 1 1 1 

2b 0 0 1 1 1 

3b 1 1 1 1 1 

4a 1 1 1 1 1 

5b 0 1 1 0 1 

Untuk menguji keseragaman hasil validitas isi  ini, maka digunakan uji 

statistik Q-Cochran. Kriteria pengujiannya : Terima H0  jika nilai Asymp.Sig 

lebih besar dari α =0,05 lainnya Tolak H0. Hasil uji statistik Q-Cochran dapat 

dilihat pada Tabel 3.16  berikut : 

Tabel 3.16 Uji Keseragaman Validitas Isi Instrumen 

N 5 
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Cochran's Q 5.000a 

Df 4 

Asymp. Sig. ,287 

a. 1 is treated as a success. 
 

Pada Tabel 3.16 terlihat bahwa nilai Asymp. Sig = 0,287 lebih besar dari α 

= 0,05. Dengan demikian H0 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa kelima 

validator telah memberikan pertimbangan yang seragam terhadap validitas muka 

untuk instrumen kemampuan berpikir kritis. 

Selanjutnya, setelah uji keseragaman dari validator , dilanjutkan dengan 

diujicobakan instrumen kepada mahasiswa yang sudah mengikuti mata kuliah Teori 

Bilangan sehingga diperoleh validitas, reliabilitas tes sesuai standar yang 

diinginkan. Untuk validitas, soal dikatakan valid,  jika rxy ≥ rkritis dan untuk 

reliabilitas, soal dikatakan reliabel, jika R11 ≥ rkritis. 

Dari hasil ujicoba yang dilakukan untuk tes komunikasi matematis diperoleh 

hasil validitas dan reliabilitasnya sebagai berikut: 

Tabel 3.17 Hasil Uji Coba Validitas dan Reliabilitas Tes Komunikasi 

Matematis 

Nomor Soal 
Validitas Reliabilitas 

rxy Keterangan R11 Kategori 

1 b 0,535 Valid 

0,807 
Sangat 

Tinggi 

2 b 0,432 Valid 

3 b 0,705 Valid 

4 a 0,518 Valid 

5 b 0,279 Valid 

 

Keterangan : rkritis = 0,273 dan dk = 50 untuk α = 5% 

 Tabel 3.17 menunjukkan bahwa soal tes kemampuan komunikasi matematis 

dapat digunakan dalam penelitian ini karena semua soal yang diberikan sudah valid 

dan memiliki reliabilitas yang sangat tinggi. 

 Untuk memperoleh skor kemampuan komunikasi matematis, maka disusun 

pedoman penskoran untuk setiap butir soal. Adapun pedoman penskorannya 
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mengadopsi pedoman penskoran dari Maryland State Departement of Education, 

sample activities, student responses and Maryland teacher‟s comment on a sample 

task, mathematics grade 8; 1991 (Wahyuningrum, E dan Suryadi, D, 2014). 

Pedoman penskorannya dapat dilihat pada Tabel 3.18 berikut ini : 

 Tabel 3.18 Pedoman Penskoran Kemampuan Komunikasi Matematis 

Aspek Yang Diukur Respon Mahasiswa Terhadap Soal Skor 

menuliskan ide-ide, 

situasi-situasi, alasan-

alasan dan relasi-relasi 

dalam menyelesaikan 

masalah matematis 

yang berkaitan   

Dapat memberikan ide dalam menyelesaikan soal dan 

memberikan alasan dengan tepat dan benar serta 

menyelesaikannya  

3 

Dapat memberikan ide dalam menyelesaikan soal dan 

memberikan alasan dengan tepat dan benar namun masih 

salah dalam  menyelesaikannya 

2 

Ide yang diberikan dalam menyelesaikan soal masih salah dan 

tidak memberikan alasan serta tidak menyelesaikannya 

1 

menggunakan istilah,  

rumus matematika 

dengan tepat dalam 

menyelesaikan masalah 

yang berkaitan   

Dapat menentukan dan menggunakan rumus matematika serta 

menyelesaikannya dengan tepat dan  benar 

3 

Dapat menentukan dan mengguna-kan rumus matematika 

dengan tepat dan  benar namun  masih salah dalam 

menyelesaikannya  

2 

Dapat menentukan rumus matematika dengan tepat dan  benar 

namun  masih salah menggunakan dan menyelesaikannya 

1 

mengungkapkan 

kembali suatu uraian ke 

dalam bahasa sendiri 

masalah yang berkaitan 

Dapat menentukan sifat-sifat dan menggunakannya  dan 

menyelesai-kannya dengan tepat dan benar,  

3 

Dapat menentukan sifat-sifat dan menggunakanny, tetapi 

melakukan kesalahan dalam melakukan perhitungan.  

2 

Belum dapat menentukan sifat-sifat dan menggunakannya  

dan menyelesaikannya  

1 

memahami, menginter-

pretasikan, dan 

mengevaluasi ide-ide 

matematika dalam 

bentuk tulisan dan 

dalam bentuk visual 

lainnya. 

Dapat memeriksa dan mendeteksi langkah-langkah 

penyelesaian soal dan memberikan alasan dengan benar.  

3 

Dapat memeriksa dan mendeteksi langkah-langkah 

penyelesaian soal namun alasan yang diberikan masih salah. 

2 

Masih ada kesalahan dalam  memeriksa dan mendeteksi 

langkah-langkah penyelesaian soal dan tidak memberikan 

alasan 

1 

Menjelaskan/bertanya 

tentang matematika 

tentang masalah yang 

berkaitan dengan 

Persamaan Diophantine 

Linier 

Dapat menjelaskan penyelesaian soal dengan bahasa sendiri  

dengan tepat dan benar 

3 

Masih ada kesalahan dalam menjelaskan penyelesaian soal 

dengan bahasa sendiri, namun usaha sudah dilakukan 

2 

Tidak dapat memberikan penjelesan dengan bahasa sendiri 

dari penyelesaian soal yang diberikan 

1 

Diadaptasi dari HRSB Program, Assessment and Evaluation (2009) 

3.4.4 Skala Curiosity Matematis  

Instrumen yang digunakan untuk mengukur rasa ingin tahu (curiosity) 

mahasiswa terhadap pelajaran matematika adalah angket yang berisi pernyataan 

positif dan negatif. Skala yang digunakan adalah skala Likert yaitu dengan 
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alternatif jawaban untuk setiap pernyataan adalah Selalu (SL), Sering (SR), Jarang 

(JR) dan Tidak Pernah (TP). Angket ini terdiri dari 40 pernyataan yang disusun 

berdasarkan indikator curiosity, dapat dilihat pada Tabel 3.19 berikut 

Tabel 3.19 Kisi-Kisi Instrumen Rasa Ingin Tahu (Curiosity) Matematis 

Setelah pernyataan disusun berdasarkan indikator diatas, maka untuk 

mendapatkan instrumen yang baik, maka diujicobakan kepada mahasiswa untuk 

melihat validitas dan reliabilitasnya, maka diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 3.20 Reliabilitas Instrumen Angket Curiosity Matematis 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

No 

 

Indikator Sub-indikator No.Soal 

Positif Negatif 

1 Bertanya 

tentang infor-

masi atau 

masalah/soal 

yang diberikan 

1. Bertanya dan merespon terhadap 

masalah yang diberikan 

2. Merespon pertanyaan yang diajukan 

3. Berani memberikan pertanyaan 

1,10, 

12,27,38 

15,29,31 

2 Berkeinginan 

mengetahui hal 

secara rinci 

1. Berusaha menyelidiki penyelesaian 

yang dilakukan 

2. Pantang menyerah dalam 

menyelesaikan masalah yang 

diberikan 

3. Perhatian terhadap masalah yang 

diberikan 

4. Mengevaluasi hasil pekerjaan yang 

diperoleh 

5. Fokus terhadap masalah yang 

diberikan 

4,9,11,16, 17, 

25, 31, 41 

13,23,24,

32 

3 Antusias 

/semangat  

dalam belajar  

1. Antusiasme dalam melakukan 

diskusi 

2. Tertarik terhadap materi yang 

diberikan 

3. Semangat dalam menyelesaikan soal 

yang diberikan 

3,6,8,15,35,40 18,20,22, 

28,30 

4 Mencari 

informasi dari 

berbagai sumber 

1. Membaca materi yang terkait dengan 

masalah yang diberikan 

2. Mencari referensi terkait dengan 

masalah yang diberikan 

2,26,33,36 19,21 

5 Mencoba 

alternatif dari 

pemecahan 

masalah/soal 

1. Berusaha mencari penyelesaian dari 

masalah yang diberikan 

2. Bersemangat dalam mencari 

alternatif dari pemecahan 

masalah/soal 

7,14,34, 37 39,40 
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,910 40 

Tabel 3.20  menunjukkan nilai koefisien Cronbach‟s Alpha sebesar 0,910. 

Reliabilitas alat ukur (instrumen) dapat dikategorikan sangat tinggi. 

Selanjutnya untuk validitas masing-masing item atau butir soal dapat 

dilihat pada Tabel 3.21 di bawah ini : 

Tabel 3.21  Korelasi Butir (Item) Dengan Total Butir (Item) 

 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Butir1 114,2459 142,155 ,407 ,909 

Butir2 113,7869 144,504 ,301 ,910 

Butir3 113,4754 143,854 ,441 ,908 

Butir4 114,4754 145,687 ,309 ,910 

Butir5 114,2131 139,037 ,618 ,906 

Butir6 113,8525 143,095 ,473 ,908 

Butir7 113,9672 144,166 ,408 ,909 

Butir8 114,0492 145,381 ,317 ,910 

Butir9 114,0656 144,596 ,350 ,909 

Butir10 113,7541 140,655 ,542 ,907 

Butir11 113,3115 144,085 ,399 ,909 

Butir12 113,4918 144,454 ,363 ,909 

Butir13 113,2623 140,163 ,640 ,906 

Butir14 113,2295 142,680 ,435 ,908 

Butir15 113,6066 142,976 ,393 ,909 

Butir16 113,2951 143,945 ,344 ,909 

Butir17 113,3607 139,534 ,661 ,905 

Butir18 113,3115 142,285 ,523 ,907 

Butir19 113,3279 142,491 ,535 ,907 

Butir20 113,8689 143,383 ,390 ,909 

Butir21 113,9836 142,616 ,466 ,908 

Butir22 113,5902 143,513 ,419 ,908 

Butir23 113,7869 141,670 ,499 ,907 

Butir24 113,3607 143,301 ,417 ,908 

Butir25 114,0492 144,981 ,345 ,909 

Butir26 114,1148 145,970 ,266 ,910 
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Butir27 113,9344 142,396 ,412 ,909 

Butir28 113,4262 145,282 ,347 ,909 

Butir29 114,2295 141,280 ,522 ,907 

Butir30 113,3279 142,657 ,498 ,907 

Butir31 113,5902 141,813 ,532 ,907 

Butir32 113,6393 145,034 ,398 ,909 

Butir33 113,7213 139,771 ,525 ,907 

Butir34 113,6885 140,518 ,599 ,906 

Butir35 114,0820 144,510 ,353 ,909 

Butir36 113,7213 140,838 ,532 ,907 

Butir37 114,6885 146,918 ,326 ,909 

Butir38 114,3770 144,572 ,337 ,909 

Butir39 114,0164 145,516 ,273 ,910 

Butir40 114,2367 140,231 ,223 ,905 

Tabel 3.21  dapat digunakan untuk melihat validitas butir (item) dengan 

melihat Corrected Item-Total Correlation. Jika ada butir (item) yang nilainya 

dibawah 0,2, maka dikatakan item tidak valid. Dari 40 item, dapat dikatakan 

semua valid karena nilai Corrected Item-Total Correlation diatas 0,2. 

Dari hasil pertimbangan dari validator dan uji validitas dan reliabilitas dari 

instrumen kemampuan berpikir kritis dan komunikasi matematis serta angket 

curiosity matematis, diperoleh instrumen yang sudah memenuhi kriteria instrumen 

yang baik. Dalam arti kata instrumen ini sudah dapat digunakan dalam proses 

pengambilan data yang diperlukan. 

3.4.5 Perangkat Pembelajaran 

Perangkat pembelajaran yang dikembangkan dalam penelitian ini meliputi 

Satuan Acara Perkuliahan (SAP) dan Lembar Kerja Mahasiswa (LKM) yang 

disusun dan dikembangkan berdasarkan topik yang terdapat pada mata kuliah 

Teori Bilangan dengan materi setiap pertemuan dapat dilihat pada Tabel 3.22 

berikut: 

 

Tabel 3.22 Materi Perkuliahan Teori Bilangan untuk Setiap Pertemuan 

Kode LKM Pertemuan Materi 
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LKM-1 Perkuliahan ke-1 Induksi Matematika 

LKM-2 Perkuliahan ke-2 Notasi Sigma 

LKM-3 Perkuliahan ke-3 Teorema Sigma 

LKM-4 Perkuliahan ke-4 Keterbagian 

LKM-5 Perkuliahan ke-5 Keterbagian (Lanjutan)  

LKM-6 Perkuliahan ke-6 FPB 

LKM-7 Perkuliahan ke-7 KPK 

LKM-8 Perkuliahan ke-8 Kekongruenan 

LKM-9 Perkuliahan ke-9 Kekongruenan Linier 

LKM-10 Perkuliahan ke-10 PDL 

LKM ini  dikembangkan berdasarkan dan mengacu pada tahapan-tahapan 

yang terdapat dalam pembelajaran PBMCCS. Lembar Kerja Mahasiswa (LKM) 

disusun untuk digunakan dalam proses perkuliahan maupun tugas mandiri dalam 

rangka usaha mengungkap kemampuan berpikir kritis, komunikasi matematis dan  

curiosity matematis mahasiswa. 

Sebelum LKM ini digunakan, terlebih dahulu dikonsultasikan dengan tim 

pembimbing disertasi sehingga LKM ini sudah layak digunakan. Pelaksanaan 

pembelajaran dengan bantuan LKM ini dilaksanakan selama 10 pertemuan. 

Disamping LKM, mahasiswa juga diwajibkan memiliki buku Teori Bilangan, ada 

buku utama dan buku penunjang dan ditambah bahan ajar yang membantu 

memahami materi yang ada di LKM. Diharapkan dengan diberikan acuan buku 

wajib, buku penunjang dan bahan ajar sebelum perkuliahan, diharapkan 

mahasiswa sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran. 

Nilai akhir ditentukan dengan rumus    
                         

 
. Nilai 

harian (NH) merupakan rata-rata dari nilai kuis setiap akhir pertemuan, Nilai 

Kelompok (NK) adalah rata-rata nilai dari tugas kelompok setiap pertemuan, dan 

nilai postes adalah nilai dari penilaian di akhir pembelajaran. 

Dalam setiap pertemuan, LKM dibagikan kepada setiap kelompok 

mahasiswa yang sudah diatur pada pertemuan sebelumnya sehingga mereka pada 

pertemuan pertama sudah siap mengikuti pembelajaran, di awal mahasiswa 

dengan bantuan LCD Proyektor, peneliti memberikan arahan dan penjelasan 

terlebih dahulu tentang apa yang harus dilakukan terhadap LKM yang dibagikan. 
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Peneliti memotivasi mahasiswa di awal untuk menggunakan pemikirin yang kritis 

terhadap masalah yang diberikan dalam LKM 

3.5 Prosedur Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan yakni: (1) Tahap 

persiapan, (2) Tahap pelaksanaan, dan (3) Tahap analisis data dan penyusunan 

laporan penelitian. 

3.5.1 Tahap Persiapan 

Tahap ini diawali dimulai bulan Januari sampai dengan Juli 2016 . Kegiatan 

yang dilakukan pada tahap persiapan ini adalah (1) mengidentifikasi komponen-

komponen yang diperlukan berkaitan untuk pelaksanaan penelitian yaitu  studi 

literatur dan penyiapan referensi tentang pelaksanaan Pembelajaran Berbasis 

Masalah, Cognitive Conflict Strategy, berpikir kritis, komunikasi matematis dan 

curiosity matematis serta identifikasi masalah yang berkaitan dengan materi Teori 

Bilangan; (2) mengembangkan Rencana Pelaksanaan Perkuliahan (RPP); (3) 

mengembangkan Lembar Kerja Mahasiswa (LKM); (4) mengembangkan instrumen 

tes; (5) menyusun skala instrumen curiosity matematis, pedoman wawancara, 

lembar observasi ; dan (6) mengembangkan pedoman penskoran untuk tes 

kemampuan berpikir kritis dan komunikasi matematis. 

Pengembangan instrumen dan perangkat pembelajaran dilakukan dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: (1) bimbingan dengan promotor; (2) diskusi 

dengan para dosen pengasuh mata kuliah Teori Bilangan pada perguruan tinggi lain 

sebagai bahan masukan bagi penulis; (3) uji instrumen dari validator (pakar); (4) 

revisi; (5) ujicoba instrumen; (6) evaluasi hasil ujicoba; (7) finishing instrumen 

untuk digunakan dalam penelitian.   

3.5.2 Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap ini mahasiswa dibagi menjadi dua kelompok yakni kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. Selanjutnya kedua kelompok dikumpulkan 

Kartu Hasil Studi (KHS) pada semester sebelumnya sebagai dasar  untuk kemam-

puan awal mahasiswa (KAM). Pelaksanaan berikutnya yakni kedua kelompok 
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diberikan pretes kemampuan berpikir kritis matematis dan komunikasi matematis 

yang soalnya dijadikan satu set dengan alasan supaya mahasiswa tidak terlalu 

sering diberikan tes dan hari berikutnyamenyebarkan angket skala curiosity 

matematis. Untuk soal postes, ada perubahan dari segi angka-angka tapi tidak  

merubah maksud dan indikator soal, ini dilakukan supaya mahasiswa tidak 

menghafal soal yang pernah diujikan pada pretes. Penerapan pembelajaran 

berbasis masalah dengan cognitive conflict strategy dan pembelajaran Explicit 

Direct Instruction (EDI) dilakukan setelah kedua kelompok diberikan pretes. 

Selama proses perkuliahan, kedua kelompok diberi perlakuan yang sama dalam 

hal memperoleh materi kuliah maupun frekuensi kuliah yang diberikan serta tim 

pengamat sebanyak dua orang yang selalu membantu peneliti dalam mengamati 

dan mengungkap interaksi selama berlangsung perkuliahan. 

Setelah pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran berbasis masalah 

dengan cognitive conflict strategy (PBMCCS) dan pembelajaran Explicit Direct 

Instruction (EDI) dilaksanakan, kedua kelompok diberikan postes dan setelah 

postes, mahasiswa diminta untuk mengisi kembali angket skala curiosity 

matematis. Untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, seluruh 

mahasiswa diwawancarai berdasarkan panduan wawancara yang telah disusun. 

Dari paparan di atas, dapat digambarkan pelaksanaan PBMCCS dan EDI 

untuk kedua kelas (eksperimen dan kontrol) dalam penelitian ini pada bagan di 

bawah ini. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahasiswa dikelompokkan 

berdasarkan level IPK 

(Kelas eksperimen) 

Mahasiswa dikelompokkan 

berdasarkan level  IPK  (kelas 

kontrol) 
 

Interpretasi 

secara 

keseluruhan 

(triangulasi) 

Mixed Method 

eksplanatoris 

sekuensial 

Data yang diperoleh dari tes, 

pekerjaan mahasiswa, wawancara 

dianalisis secara kuantitatif dan 

kualitatif 

Perkuliahan Teori 

Bilangan 
Berpikir kritis, komunikasi 

dan curiosity dengan 

PBMCCS 

Berpikir kritis, 

komunikasi dan 

curiosity dengan EDI 
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Gambar 3.2 Pelaksanaan Pembelajaran untuk Mata Kuliah Teori Bilangan 

3.5.3 Tahap Analisis Data dan Penyusunan Laporan Penelitian 

Tahap ini dimulai pada bulan Desember 2016 sampai dengan  Juni 2017. 

Pada tahap ini, data yang diperoleh selama pelaksanaan penelitian dianalisis 

secara kuantitatif maupun kualitatif, yang dilanjutkan dengan penarikan 

kesimpulan dan rekomendasi. Selanjutnya disusunlah laporan hasil penelitian. 

Prosedur penelitian yang telah dikemukakan di atas, dirangkum dalam bentuk 

diagram berikut ini: 

PROSEDUR PENELITIAN

IDENTIFIKASI MASALAH

PENYUSUNAN INSTRUMEN 
DAN BAHAN AJAR

MENGUJI COBA 
INSTRUMEN

ANALISIS HASIL UJI 
COBA

PERBAIKAN 
INSTRUMEN

PEMBERIAN PRETES

KELAS EKSPERIMEN KELAS KONTROL

PEMBERIAN 
POSTES

ANALISIS DATA

KESIMPULAN

Wawancara 
(kualitatif)

Wawancara 
(kualitatif)

Hasil Pekerjaan 
Mhs (kualitatif)

data 
kualitatif

data 
kuantitatif

Wawancara (kualitatif)

 

Gambar 3.3 Prosedur Penelitian 

3.6 Teknik Analisis Data 

Ada dua jenis data dalam penelitian ini, yaitu data kuantitatif dan data 

kualitatif.  Data kuantitatif dianalisis dengan menggunakan statistika deskripsi, 

uji-t (untuk data berdistribusi normal) dan uji Mann-Whitney-U, ANOVA satu 

jalur, Kruskal-Wallis (data tidak berdistribusi normal),  ANOVA dua jalur (Tukey 

HSD), uji Kruskal-Wallis dan uji lanjut (post-hoc test) dengan menggunakan uji 

Scheffe atau uji Tamhane.  

Untuk mengetahui peningkatan kemampuan berpikir kritis, komunikasi 

matematis dan curiosity matematis mahasiswa digunakan rumus      

                        yaitu : 
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(Meltzer, 2002) 

Selanjutnya Hake (1998, hlm.65, 1999), nilai        ini diinterpretasikan 

dalam kelompok-kelompok sebagai berikut : 

       > 0,7   : Tinggi (high) 

                  : Sedang (medium) 

             : Rendah (low)   

Adapun uji hipotesis penelitian menggunakan uji statistik berikut ini: 

Tabel 3.23 Keterkaitan Hipotesis Penelitian dengan Uji Statistik yang 

Digunakan dalam Analisis Data 

No Hipotesis Penelitian yang Diuji Uji Statistik yang 

Digunakan 

1 Apakah terdapat perbedaan pencapaian KCM 
antara mahasiswa yang mendapat PBMCCS 
dengan mahasiswa yang mendapat 

pembelajaran EDI ? 

Uji-t atau uji Mann- 
Whitney-U 

2 Apakah terdapat perbedaan pencapaian KCM 
antara mahasiswa dari level IPK tinggi yang 

mendapat  PBMCCS dengan mahasiswa yang 
mendapat pembelajaran EDI)? 

Uji-t atau uji Mann- 
Whitney-U 

3 Apakah terdapat perbedaan pencapaian KCM 
antara mahasiswa dari level IPK sedang yang 

mendapat  PBMCCS dengan mahasiswa yang 
mendapat pembelajaran EDI? 

Uji-t atau uji Mann- 
Whitney-U 

4 

Apakah terdapat perbedaan pencapaian KCM 

antara mahasiswa dari level IPK rendah yang 
mendapat  PBMCCS dengan mahasiswa yang 

mendapat pembelajaran EDI? 

Uji-t atau uji Mann- 

Whitney-U 

5 

Apakah terdapat perbedaan pencapaian KCM 
antara mahasiswa dari level IPK (tinggi, 
sedang, rendah)  yang mendapat  PBMCCS 

EDI? 

Uji ANOVA Satu jalur 

6 

Apakah terdapat perbedaan peningkatan KCM 
antara mahasiswa yang mendapat PBMCCS 

dengan mahasiswa yang mendapat 
pembelajaran EDI ? 

Uji-t atau uji Mann- 
Whitney-U 

7 
Apakah terdapat perbedaan peningkatan KCM 
antara mahasiswa dari level IPK tinggi yang 

mendapat  PBMCCS dengan mahasiswa yang 

Uji-t atau uji Mann- 
Whitney-U 
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mendapat pembelajaran EDI)? 

8 

Apakah terdapat perbedaan peningkatan KCM 
antara mahasiswa dari level IPK sedang yang 

mendapat  PBMCCS dengan mahasiswa yang 
mendapat pembelajaran EDI? 

Uji-t atau uji Mann- 
Whitney-U 

9 

Apakah terdapat perbedaan peningkatan KCM 

antara mahasiswa dari level IPK rendah yang 
mendapat  PBMCCS dengan mahasiswa yang 
mendapat pembelajaran EDI? 

Uji-t atau uji Mann- 

Whitney-U 

10 

Apakah terdapat perbedaan peningkatan KCM 

antara mahasiswa dari level IPK (tinggi, 
sedang, rendah)  yang mendapat  PBMCCS 

EDI? 

Uji-t atau uji Mann- 

Whitney-U 

11 

Apakah terdapat perbedaan pencapaian KKM 
antara mahasiswa yang mendapat PBMCCS 

dengan mahasiswa yang mendapat 
pembelajaran EDI ? 

Uji-t atau uji Mann- 
Whitney-U 

12 

Apakah terdapat perbedaan pencapaian KKM 
antara mahasiswa dari level IPK tinggi yang 

mendapat  PBMCCS dengan mahasiswa yang 
mendapat pembelajaran EDI? 

Uji-t atau uji Mann- 
Whitney-U 

13 

Apakah terdapat perbedaan pencapaian KKM 

antara mahasiswa dari level IPK sedang yang 
mendapat  PBMCCS dengan mahasiswa yang 
mendapat pembelajaran EDI? 

Uji-t atau uji Mann- 

Whitney-U 

14 

Apakah terdapat perbedaan pencapaian KKM 

antara mahasiswa dari level IPK rendah yang 
mendapat  PBMCCS dengan mahasiswa yang 

mendapat pembelajaran EDI? 

Uji-t atau uji Mann- 

Whitney-U 

15 

Apakah terdapat perbedaan pencapaian KKM 
antara mahasiswa dari level IPK (tinggi, 

sedang, rendah)  yang mendapat  PBMCCS 
EDI? 

Uji ANOVA Satu jalur 

16 

Apakah terdapat perbedaan peningkatan KKM 
antara mahasiswa yang mendapat PBMCCS 

dengan mahasiswa yang mendapat 
pembelajaran EDI ? 

Uji-t atau uji Mann- 
Whitney-U 

17 

Apakah terdapat perbedaan peningkatan KKM 

antara mahasiswa dari level IPK tinggi yang 
mendapat  PBMCCS dengan mahasiswa yang 
mendapat pembelajaran EDI? 

Uji-t atau uji Mann- 

Whitney-U 

18 

Apakah terdapat perbedaan peningkatan KKM 
antara mahasiswa dari level IPK sedang yang 
mendapat  PBMCCS dengan mahasiswa yang 

mendapat pembelajaran EDI? 

Uji-t atau uji Mann- 
Whitney-U 
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19 

Apakah terdapat perbedaan peningkatan KKM 
antara mahasiswa dari level IPK rendah yang 

mendapat  PBMCCS dengan mahasiswa yang 
mendapat pembelajaran EDI? 

Uji-t atau uji Mann- 
Whitney-U 

20 

Apakah terdapat perbedaan peningkatan KKM 

antara mahasiswa dari level IPK (tinggi, 
sedang, rendah)  yang mendapat  PBMCCS 
EDI? 

Uji ANOVA Satu jalur 

21 

Apakah terdapat perbedaan pencapaian CM 

antara mahasiswa yang mendapat PBMCCS 
dengan mahasiswa yang mendapat 

pembelajaran EDI ? 

Uji-t atau uji Mann- 

Whitney-U 

22 

Apakah terdapat perbedaan pencapaian CM 
antara mahasiswa dari level IPK tinggi yang 
mendapat  PBMCCS dengan mahasiswa yang 

mendapat pembelajaran EDI? 

Uji-t atau uji Mann- 
Whitney-U 

23 

Apakah terdapat perbedaan pencapaian CM 
antara mahasiswa dari level IPK sedang yang 

mendapat  PBMCCS dengan mahasiswa yang 
mendapat pembelajaran EDI? 

Uji-t atau uji Mann- 
Whitney-U 

24 

Apakah terdapat perbedaan pencapaian CM 

antara mahasiswa dari level IPK rendah yang 
mendapat  PBMCCS dengan mahasiswa yang 
mendapat pembelajaran EDI? 

Uji-t atau uji Mann- 

Whitney-U 

25 

Apakah terdapat perbedaan pencapaian CM 

antara mahasiswa dari level IPK (tinggi, 
sedang, rendah)  yang mendapat  PBMCCS 

EDI? 

Uji ANOVA Satu jalur 

26 

Apakah terdapat perbedaan peningkatan CM 
antara mahasiswa yang mendapat PBMCCS 
dengan mahasiswa yang mendapat 

pembelajaran EDI ? 

Uji-t atau uji Mann- 
Whitney-U 

27 

Apakah terdapat perbedaan peningkatan CM 
antara mahasiswa dari level IPK tinggi yang 

mendapat  PBMCCS dengan mahasiswa yang 
mendapat pembelajaran EDI? 

Uji-t atau uji Mann- 
Whitney-U 

28 

Apakah terdapat perbedaan peningkatan CM 

antara mahasiswa dari level IPK sedang yang 
mendapat  PBMCCS dengan mahasiswa yang 
mendapat pembelajaran EDI? 

Uji-t atau uji Mann- 

Whitney-U 

29 

Apakah terdapat perbedaan peningkatan CM 

antara mahasiswa dari level IPK rendah yang 
mendapat  PBMCCS dengan mahasiswa yang 

mendapat pembelajaran EDI? 

Uji-t atau uji Mann- 

Whitney-U 

30 Apakah terdapat perbedaan peningkatan CM Uji ANOVA Satu jalur 



101 
 

 
Zetriuslita, 2017 
PENINGKATAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS, KOMUNIKASI MATEMATIS DAN CURIOSITY  
MATEMATIS MAHASISWA MELALUI PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH DENGAN COGNITIVE 
CONFLICT STRATEGY  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

antara mahasiswa dari level IPK (tinggi, 
sedang, rendah)  yang mendapat  PBMCCS 

EDI? 

31 

Apakah terdapat pengaruh interaksi antara 
pembelajaran dengan level IPK terhadap 

pencapaian kemampuan berpikir  kritis 
matematis mahasiswa? 

Uji ANOVA Dua Jalur 

32 

Apakah terdapat pengaruh interaksi antara 
pembelajaran dengan level IPK terhadap 

peningkatan kemampuan berpikir  kritis 
matematis mahasiswa? 

Uji ANOVA Dua Jalur 

33 

Apakah terdapat pengaruh interaksi antara 

pembelajaran dengan level IPK terhadap 
pencapaian kemampuan komunikasi 
matematis mahasiswa? 

Uji ANOVA Dua Jalur 

34 

Apakah terdapat pengaruh interaksi antara 
pembelajaran dengan level IPK terhadap 
peningkatan kemampuan komunikasi 

matematis mahasiswa? 

Uji ANOVA Dua Jalur 

35 

Apakah terdapat pengaruh interaksi antara 
pembelajaran dengan level IPK terhadap 

pencapaian curiosity matematis mahasiswa? 
 

Uji ANOVA Dua Jalur 

36 

Apakah terdapat pengaruh interaksi antara 
pembelajaran dengan level IPK terhadap 

peningkatan curiosity matematis mahasiswa? 
 

Uji ANOVA Dua Jalur 
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BAB IV 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam BAB ini diuraikan tentang hasil analisis dan interpretasi data baik 

secara kuantitatif maupun kualitatif dalam menjawab rumusan masalah dan tujuan 

penelitian serta hipotesis yang telah dirumuskan. Analisis dan interpretasi data 

kuantitatif diperoleh dari  kemampuan awal matematis (KAM) mahasiswa dilihat 

dari Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), kemampuan berpikir kritis matematis 

(KCM), kemampuan komunikasi matematis (KKM)  dan curiosity matematis 

(CM) mahasiswa melalui Pembelajaran Berbasis Masalah dengan Cognitive 

Conflict Strategy (PBMCCS) sebagai pembelajaran di kelas eksperimen dengan 

mahasiswa yang mendapat pembelajaran Explicit Direct Instruction (EDI) sebagai 

pembelajaran di kelas kontrol. Akan dijelaskan juga secara komprehensif interaksi 

antara model pembelajaran (PBMCCS dan EDI) dan kemampuan awal matematis 

(KAM) terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis, kemampuan komunikasi 

matematis dan curiosity matematis mahasiswa. Selain dilakukan analisis 

kuantitatif, juga dilakukan analisis kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara, 

observasi dan analisis jawaban hasil tes mahasiswa secara terpisah, Berdasarkan 

hasil kedua analisis ini, peneliti mencoba menjelaskan tentang proses berpikir 

kritis matematis, komunikasi matematis dan curiosity matematis mahasiswa. 

Terakhir dilakukan pembahasan hasil kedua analisis tersebut. 

4.1 Temuan 

4.1.1 Analisis Statistik Kemampuan Awal Matematis (KAM) 

Kemampuan awal matematis mahasiswa (KAM) pada penelitian ini seperti 

yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa data skornya diambil dari Indeks 

Prestasi Kumulatif (IPK) pada semester sebelumnya, dimana dasar pengambilan 
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IPK sebagai KAM dengan pertimbangan sudah dapat menjadi cermin kemampuan 

awal matematis mahasiswa sebagai prasyarat untuk mengikuti mata kuliah di 

semester berikutnya termasuk mata kuliah Teori Bilangan. IPK sebagai nilai 

KAM ini digunakan untuk mengetahui kesetaraan kemampuan awal matematis 

mahasiswa antara kelas eksperimen dan kelas kontrol dan juga kemampuan awal 

matematis mahasiswa ini digunakan untuk mengelompokkan mahasiswa ke dalam 

tiga leve yaitu tinggi, sedang dan rendah. Untuk selanjutnya KAM ditulis IPK 

level IPK. Adapun deskripsi data IPK mahasiswa dari kedua kelas eksperimen dan 

kelas kontrol dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini : 

Tabel 4.1 Deskripsi Data IPK Mahasiswa Berdasarkan Pembelajaran 

Kelas Perlakuan    ̅   

Eksperimen PBMCCS 25 3,03 0,52 

Kontrol EDI 26 3,14 0,50 

 
Keterangan : 

    : banyak mahasiswa 

 ̅  : rata-rata IPK mahasiswa  
    : simpangan baku (standar deviasi) 

Tabel 4.1 di atas menunjukkan  bahwa secara keseluruhan rerata dan 

simpangan baku IPK mahasiswa untuk kedua kelas pembelajaran memiliki 

kualitas secara deskriptif sama. Hal ini cukup menjadi alasan untuk memberikan 

perlakuan yang berbeda untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol. Selanjutnya 

deskripsi tentang rerata dan simpangan baku IPK mahasiswa ditinjau dari level 

IPK ( tinggi, sedang,  rendah). Hasilnya dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut:  

Tabel 4.2 Rekapitulasi Data IPK Mahasiswa Berdasarkan 

Pembelajaran dan level IPK    

Level IPK PBMCCS EDI 

   ̅      ̅   

Tinggi  7 3,57 0,18 7 3,64 0,09 

Sedang 11 3,13 0,20 12 3,22 0,16 

Rendah 7 2,34 0,29 7 2,50 0,26 

Keseluruhan 25 3,03 0,52 26 3,14 0,50 
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 Tabel 4.2 menunjukkan bahwa dari setiap level IPK mahasiswa pada 

kedua kelompok pembelajaran, secara deskriptif memiliki  rerata dan simpangan 

baku relatif sama, ini dapat  dilihat dari masing-masing level IPK,  artinya  level 

IPK tinggi dari kedua kelompok pembelajaran (PBMCCS dan EDI) tidak jauh 

berbeda, begitu juga untuk level IPK sedang dan rendah. Hal ini dapat menjamin 

jika diberikan perlakuan yang berbeda terhadap kedua kelompok pembelajaran, 

maka jika terdapat perbedaaan rata-rata dapat dikatakan bahwa perbedaan tersebut 

terjadi karena semata-mata pengaruh perlakuan yang diberikan.  

 Sebelum dilakukan pengujian hipotesis tentang kesetaraan dua rata-rata 

untuk data IPK, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi yaitu uji normalitas, uji  

homogenitas variansi.  

H0 : Data  IPK mahasiswa berdistribusi normal 

H1 : Data  IPK mahasiswa tidak berdistribusi normal 

Kriteria pengujian yang digunakan adalah : jika nilai probabilitas (sig) atau 

Asymp.Sig (2 tailed) lebih dari α = 0,05, H0 diterima, lainnya H0 ditolak. 

Dengan menggunakan software IBM SPSS versi 20.00 dan Microsoft Excel 

2007, untuk menguji kenormalan data, baik secara keseluruhan maupun untuk 

setiap level IPK, digunakan uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S), hasilnya 

dapat digambarkan pada Tabel 4.3 berikut : 

Tabel 4.3 Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S):Uji Normalitas Data 

IPK Mahasiswa Berdasarkan Pembelajaran dan level IPK 

[level IPK Pembelajaran N K-S Sig  Keterangan 

Tinggi 
PBMCCS 7 0,523 0,947 Normal 

EDI 7 0,500 0,964 Normal 

Sedang 
PBMCCS 11 0,689 0,730 Normal 

EDI 12 0,737 0, 650 Normal 

Rendah 
PBMCCS 7 0,637 0,812 Normal 

EDI 7 0,501 0,963 Normal 

Keseluruhan PBMCCS 25 0,804 0,537 Normal 

EDI 26 0,619 0,838 Normal 
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 Dari Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa secara keseluruhan nilai Sig  ≥ α   dari 

kedua kelompok pembelajaran dari setiap level IPK berdistribusi normal. Untuk 

itu dapat dilakukan uji lanjut yaitu uji homogenitas variansi dan uji-t untuk kedua 

kelompok pembelajaran.  

Dengan menggunakan software IBM SPSS versi 20.00, untuk menguji 

kehomogenan variansi digunakan uji-Lavene, Adapun hasilnya dapat dilihat pada 

Tabel 4.4 berikut : 

Tabel 4.4 Uji Lavene: Hasil Uji Homogenitas Variansi Data IPK Mahasiswa 

Berdasarkan level IPK dan Keseluruhan 

Level IPK 

Levene's Test for Equality 

of Variances   Keterangan 

F Sig 

Tinggi 3,163 0,101 Homogen 

Sedang 0,238 0,631 Homogen 

Rendah 0,690 0,422 Homogen 

Keseluruhan 0,484 0,490 Homogen 

 
Dari Tabel 4.4 diperoleh bahwa Sig  ≥ α = 0,05  , artinya H0 diterima, 

dengan perkataan lain variansi data IPK homogen, selanjutnya karena asumsi 

kenormalan dipenuhi, maka dilakukan uji perbedaan dua rerata IPK berdasarkan 

level IPK dan keseluruhan dengan menggunakan uji-t. Hasilnya dapat dilihat pada 

Tabel 4.5 berikut ini :  

Tabel 4.5 Uji-t: Hasil Uji Perbedaan Rerata IPK Mahasiswa Berdasarkan 

level IPK dan Keseluruhan 

Level IPK 

t-test for Equality of Means Keterangan 

t df Sig. 

(2-

tailed) 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 
 

Lower Upper 

Tinggi -1,052 12 0,313 -0,245 0.086 Tidak Berbeda 

Sedang -1,286 21 0,212 -0,254 0,059 Tidak Berbeda 

Rendah -1,098 12 0,294 -0,481 0,158 Tidak Berbeda 
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Keseluruhan -0,818 49 0,417 -0,392 0,165 Tidak Berbeda 

Tabel 4.5 memberikan gambaran bahwa rerata data IPK ditinjau secara 

keseluruhan dan level IPK tidak berbeda. Sehinga dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat perbedaaan rerata data IPK baik ditinjau secara keseluruhan ataupun 

berdasarkan level IPK. 

4.1.2 Analisis Statistika Deskriptif Data Pretes  

4.1.2.1 Deskripsi data pretes kemampuan berpikir kritis  

Kemampuan berpikir kritis yang diukur dalam penelitian ini diperoleh dari 

hasil tes kemampuan berpikir kritis yang diberikan kepada kedua kelompok 

sebelum pembelajaran dilakukan. Pada tabel 4.6 diberikan data tentang banyak 

mahasiswa, nilai minimum, nilai maksimum, mean dan simpangan baku dari 

kedua kelompok pembelajaran 

Tabel 4.6 Deskripsi Data Pretes KCM Berdasarkan Pembelajaran 

Descriptive Statistics 

Pembelajaran N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

PBMCCS 25 0,00 6,00 2,200 1,756 

EDI 26 0,00 6,00 1,654 1,853 

Keseluruhan 51 0,00 6,00 1,922 1,809 

 
 Sebelum dilakukan uji perbedaan rerata data pretes kemampuan berpikir 

kritis matematis (KCM) mahasiswa berdasarkan pembelajaran dan level IPK, 

terlebih dahulu diuji normalitas dan homogenitas dari data pretes tersebut.  Hasil 

uji normalitas dengan uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S) dapat dilihat 

pada Tabel 4.7 berikut: 

Tabel 4.7 Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S) : Uji Normalitas Data 

Pretes KCM 

Level IPK Pembelajaran N K-S Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

Keterangan 

Tinggi PBMCCS 7 0,699 0,713 Normal 

EDI 7 0,797 0,549 Normal 

Sedang PBMCCS 11 0,856 0,456 Normal 

EDI 12 1,034 0,236 Normal 

Rendah PBMCCS 7 0,808 0,532 Normal 
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EDI 7 0,553 0,919 Normal 

Keseluruhan PBMCCS 25 0,927 0,357 Normal 

EDI 26 1,487 0,024 Tidak Normal 

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa data pretes untuk pembelajaran dan level 

IPK berdistribusi normal kecuali untuk pembelajaran EDI untuk keseluruhan, 

untuk itu dilakukan uji homogenitas variansi untuk level IPK. Maka untuk data 

pretes setiap level IPK digunakan uji Lavene, sedangkan untuk keseluruhan 

menggunakan uji Mann Whitney_U. Adapun hasil uji homogenitasnya dapat 

dilihat pada Tabel 4.8 berikut: 

Tabel 4.8 Uji Lavene : Hasil Uji Homogenitas Variansi Data Pretes KCM  

Level IPK 
Levene's Test for Equality 

of Variances   Keputusan 

F Sig 

Tinggi  3,091 0,104 Homogen 

Sedang 0,567 0,460 Homogen 

Rendah 0,000 1,000 Homogen 

 

Dari Tabel 4.8 diperoleh bahwa variansi data pretes KCM homogen. 

Karena asumsi kenormalan dan homogen dipenuhi maka dilakukan uji perbedaan 

rerata pretes KCM berdasarkan level IPK dengan menggunakan uji-t . Hasil uji 

perbedaan rerata pretes dapat dilihat pada Tabel 4.9 berikut ini  

Tabel 4.9 Uji-t: Hasil Uji Perbedaan Rerata Pretes KCM Mahasiswa 

Berdasarkan level IPK  

Level IPK 

t-test for Equality of Means Keterangan 

t df Sig. 

(2-

tailed) 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 
 

Lower Upper 

Tinggi -0,858 12 0,408 -0,723 0,314 Tidak Berbeda 

Sedang -0,324 21 0,749 -0,524 0,383 Tidak Berbeda 

Rendah -0,377 12 0,713 -0,726 0,512 Tidak Berbeda 

Keseluruhan -0,858 12 0,408 -0,723 0,314 Tidak Berbeda 
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Selanjutnya untuk  data keseluruhan, digunakan uji Mann Whitney-U 

karena data pretes KCM tidak berdistribusi normal. Hasilnya dapat dilihat pada 

Tabel 4.10 berikut : 

Tabel 4.10 Uji Mann Whitney_U :Uji rerata Pretes KCM berdasarkan 

Keseluruhan 

Level IPK Pembelajaran Mean Rank Asymp. Sig.  Keputusan 

Keseluruhan PBMCCS 28,78 0,181 Tidak Berbeda 
EDI 23,33 

Dari Tabel 4.10 dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan diperoleh nilai 

Asymp. Sig = 0,181 ≥ α = 0,05, artinya H0 diterima. Hal ini mengindikasikan 

bahwa tidak terdapat perbedaan rerata kemampuan berpikir kritis matematis 

mahasiswa sebelum pembelajaran (pretes). Dari Tabel 4.9 dan Tabel 4.10 dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis 

matematis mahasiswa sebelum pembelajaran (pretes) baik secara keseluruhan 

maupun berdasarkan level IPK. 

Selanjutnya akan dideskripsikan dan diuji perbedaan rerata data pretes 

untuk kemampuan komunikasi matematis (KKM) dan curiosity matematis (CM) 

mahasiswa. 

4.1.2.2 Deskripsi data pretes kemampuan komunikasi matematis  

Sebelum dilakukan uji perbedaan rerata data pretes kemampuan 

komunikasi matematis (KKM) mahasiswa berdasarkan pembelajaran dan level 

IPK, terlebih dahulu diuji normalitas dan homogenitas dari data pretes tersebut.  

Hasil uji normalitas dengan uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S) dapat 

dilihat pada Tabel 4.11 berikut: 

Tabel 4.11 Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S) :Uji Normalitas 

Data Pretes KKM Mahasiswa Berdasarkan Level IPK 

Level IPK Pembelajaran n K-S Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

Keterangan 

Tinggi PBMCCS 7 0,643 0,803 Normal 

EDI 7 0,797 0,549 Normal 

Sedang PBMCCS 11 1,513 0,021 Tidak Normal 
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EDI 12 1,034 0,236 Normal 

Rendah PBMCCS 7 0,773 0,588 Normal 

EDI 7 0,553 0,919 Normal 

Keseluruhan PBMCCS 25 1,385 0,043 Tidak Normal 

EDI 26 1,875 0,002 Tidak Normal 

 

Tabel 4.11 menunjukkan  bahwa data pretes KKM ada tidak berdistribusi 

normal yaitu untuk kelompok sedang dari PBMCCS dan keseluruhan, untuk itu 

dilakukan uji Mann Whitney-U. Adapun hasil ujinya dapat dilihat pada Tabel 4.12 

berikut : 

Tabel 4.12 Uji Mann Whitney-U : Uji Perbedaan Rerata Pretes KKM  

Level IPK Pembelajaran Mean Rank Asymp. Sig.  Keterangan 

Sedang 
PBMCCS 17,29 

0,89 
Tidak Berbeda 

 EDI 17,71 

Keseluruhan 
PBMCCS 28,78 

0,18 
Tidak Berbeda 

 EDI 23,33 

Dari Tabel 4.12 dapat dikatakan bahwa berdasarkan level sedang dan 

secara keseluruhan, nilai Asymp. Sig ≥ α sehingga H0 diterima. Hal ini memberi-

kan arti tidak terdapat perbedaan kemampuan komunikasi  matematis mahasiswa 

sebelum pembelajaran (pretes).  

Untuk level IPK tinggi dan rendah, sebelum dilakukan uji perbedaan rerata 

KKM, terlebih dahulu dilakukan homogenitas variansi.  

Adapun hasilnya dapat dilihat pada Tabel 4.13 berikut : 

Tabel 4.13 Uji Levene : Uji Homogenitas Variansi Data Pretes KKM 

Level IPK 

Levene's Test for Equality 

of Variances   Keterangan 

F Sig 

Tinggi 0,676 0,427 Homogen 

Rendah 1,250 0,285 Homogen 
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Tabel 4.13 memperlihatkan bahwa Sig ≥ α = 0,05, artinya variansi 

homogen, maka uji perbedaan rerata pretes dengan menggunakan uji-t, hasilnya 

dapat dilihat pada tabel 4.14 berikut: 

Tabel 4.14 Uji-t: Uji Perbedaan Rerata Pretes KKM 

Level 

IPK 

Pembelajaran n Rerata Sig Keterangan 

T Sig 
Tinggi PBMCCS 7 2,000 

0,849 0,413 Tidak Berbeda 
EDI 7 1,143 

Rendah PBMCCS 7 2,428 
0,922 0,375 Tidak Berbeda 

EDI 7 1,429 

Dari Tabel 4.14 diperoleh nilai Sig  ≥ α, artinya H0 diterima. Hal ini 

mengindikasikan bahwa tidak terdapat perbedaan kemampuan komunikasi 

matematis mahasiswa sebelum pembelajaran (pretes). 

4.1.2.3 Deskripsi dan analisis data pretes curiosity matematis  

Sebelum dilakukan uji perbedaan rata-rata data pretes kemampuan 

curiosity matematis (CM) mahasiswa berdasarkan pembelajaran dan level IPK, 

terlebih dahulu diuji normalitas dan homogenitas dari data pretes tersebut.  Hasil 

uji normalitas dengan uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S) dapat dilihat 

pada Tabel 4.15 berikut: 

Tabel 4.15 Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S) : Uji Normalitas Data 

Pretes CM Berdasarkan Level IPK 

Level IPK Pembelajaran n K-S Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

Keterangan 

Tinggi PBMCCS 7 0,683 0,740 Normal 
EDI 7 0,650 0,792 Normal 

Sedang PBMCCS 11 0,806 0,534 Normal 

EDI 12 0,795 0,552 Normal 
Rendah PBMCCS 7 0,649 0,793 Normal 

EDI 7 0,400 0,997 Normal 
Keseluruhan PBMCCS 25 0,561 0,911 Normal 

EDI 26 0,651 0,790 Normal 

  

Tabel 4.15 menunjukkan bahwa data pretes kemampuan curiosity matema-

tis (CM) mahasiswa berdasarkan pembelajaran dan level IPK berdistribusi 
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normal, maka dilanjutkan uji-t. Adapun hasilnya dapat dilihat pada Tabel 4.16 

berikut : 

Tabel 4.16 Uji Levene : Uji Homogenitas Variansi Data Pretes CM 

Level IPK 

Levene's Test for Equality 

of Variances   Keterangan 

F Sig 

Tinggi 7,886 0,016 Tidak Homogen 

Sedang 0,045 0,833 Homogen 

Rendah 2,425 0,145 Homogen 

Keseluruhan 0,543 0,465 Homogen 

Tabel 4.16 memperlihatkan bahwa Sig ≥ α = 0,05, artinya variansi 

homogen, kecuali untuk level IPK tinggi, maka uji perbedaan rerata pretes dengan 

menggunakan uji-t, hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.17 berikut: 

Tabel 4.17 Uji-t : Uji Perbedaan Rerata Pretes CM 

Level 

IPK 

Pembelaja

ran 

N Rerata Uji-t Ketera

ngan Homo

gen 

Tidak 

homogen 

Sig 

Tinggi PBMCCS 7 126,14 
 -0,689 0,505 

Tidak 
Berbeda EDI 7 129,86 

Sedang PBMCCS 11 111,91 
-0,985  0,336 

Tidak 
Berbeda EDI 12 117,92 

Rendah PBMCCS 7 108,29 
-0,698  0,499 

Tidak 
Berbeda EDI 7 113,71 

Keseluru

han 

PBMCCS 25 114,88 
-1,246  0,219 

Tidak 
Berbeda EDI 26 120,00 

Dari Tabel 4.17 diperoleh nilai Sig  ≥ α, dengan α = 0,05  artinya H0 

diterima dan H1 ditolak. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat perbedaan 

kemampuan komunikasi matematis mahasiswa sebelum pembelajaran (pretes). 

Hasil analisis di atas menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan rerata 

data KCM, KKM dan CM sebelum pembelajaran (pretes). Artinya ada jaminan 

bahwa sebelum diberikan perlakuan dengan pembelajaran yang berbeda, rerata 
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data KCM, KKM dan CM mahasiswa sama, sehingga jika terdapat perbedaan 

diakhir pembelajaran semata-mata dipengaruhi oleh perlakuan yang diberikan. 

4.1.3  Deskripsi Kemampuan Berpikir Kritis Matematis (KCM) 

Data kemampuan berpikir kritis matematis diperoleh dari data pretes, postes 

dan N-Gain (peningkatan) berdasarkan keseluruhan dan level IPK. Selanjutnya 

data ini dianalisis berdasarkan level IPK, model pembelajaran PBMCCS dan EDI 

secara total. Untuk memperoleh gambaran yang lebih detail tentang kemampuan 

pembuktian terhadap peningkatan aspek yang diamati, berikut ini disajikan secara 

deskriptif maupun inferensial. Secara deskriptif akan diperoleh nilai rerata, 

simpangan baku secara keseluruhan dan level IPK. Terlebih dahulu diuraikan 

statistik deskriptif untuk pencapaian KCM, peningkatan KCM, kemudian 

dilakukan uji inferensial untuk pencapaian dan peningkatan KCM serta pengaruh 

interaksi antara pembelajaran dan level IPK terhadap pencapaian dan peningkatan 

KCM. 

4.1.3.1 Analisis Statistik Pencapaian Kemampuan Berpikir Kritis 

Matematis (KCM) 

Analisis data pencapaian kemampuan berpikir kritis matematis (KCM) 

diperoleh dari hasil postes setelah diberi perlakuan yang meliputi rerata, 

simpangan baku dan        berdasarkan level IPK dan pembelajaran. 

Rekapitulasi data pencapaian kemampuan berpikir kritis matematis (KCM) 

disajikan pada Tabel 4.18 berikut ini: 

Tabel 4.18 Deskripsi Pencapaian KCM 

Level IPK Statistik Pembelajaran 

PBMCCS EDI 

Tinggi   7 7 

 ̅ 13,446 10,403 

  0,553 1,580 

Sedang   11 12 

 ̅ 13,561 10,117 
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  0,553 1,580 

Rendah   7 7 

 ̅ 13,177 9,624 

  0,630 1,149 

Keseluruhan   25 26 

 ̅ 13,421 10,066 

  0,603 1,245 

   Keterangan : Skor maksimal = 15 

 Berdasarkan Tabel 4.18, secara deskriptif rerata pencapaian KCM maha-

siswa  yang mendapat pembelajaran PBMCCS lebih besar dari pada mahasiswa 

yang mendapat pembelajaran EDI ditinjau secara keseluruhan dan dari level IPK 

(tinggi, sedang, rendah).  

4.1.3.2 Hasil Uji Perbedaan Pencapaian Kemampuan Berpikir Kritis 

Matematis (KCM) 

Skor pencapaian kemampuan berpikir kritis (KCM) dapat dilihat pada 

Tabel 4.19 berikut : 

Tabel 4.19  Skor Pencapaian KCM Mahasiswa yang Mendapat 

Pembelajaran PBMCCS dan EDI 

   MODEL PEMBELAJARAN 

PBMCCS EDI 

L 

E 

V 

E 

L 

 

I 

P 

K 

Tinggi 
13,70 13,42 12,31 13,14 10,51 9,94 10,51 10,71 

14,53 13,42 13,61  9,74 10,83 10,58  

Sedang 

13,59 12,20 13,42 14,53 9,87 10,71 9,87 10,45 

13,61 13,70 13,97 13,42 10,64 10,32 10,45 10,58 

13,42 13,61 13,70  9,04 5,77 12,12 11,60 

Rendah 
13,42 13,61 13,70 12,76 9,62 7,95 8,21 10,71 

11,92 13,42 13,42  10,58 9,68 10,58  

Skor data pencapaian KCM mahasiswa pada Tabel 4.19 digunakan dalam 

pengujian hipotesis 1 sampai dengan hipotesis 5 dan hipotesis 31.  

Hipotesis 1 :  
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Terdapat perbedaan pencapaian kemampuan berpikir kritis matematis antara 

mahasiswa yang mendapat Pembelajaran Berbasis Masalah dengan Cognitive 

Conflict Strategy (PBMCCS) dengan mahasiswa yang mendapat pembelajaran 

Explicit Direct Instruction (EDI). 

Untuk menguji hipotesis 1, dilakukan  langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Uji normalitas data skor KCM antara mahasiswa yang mendapat pembelajaran 

PBMCCS dan mahasiswa yang mendapat pembelajaran EDI. Hasil uji 

normalitas dengan uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S) untuk data pada 

Tabel 4.19 dapat dilihat pada Tabel 4.20 berikut: 

Tabel 4.20 Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S) : Uji Normalitas 

Rerata Pencapaian KCM Mahasiswa  

 Pembelajaran n K-S Asymp. Sig Keterangan 

Keseluruhan PBMCCS 25 1,492 0,023 Tidak Normal 

EDI 26 1,044 0,226 Normal 

2. Karena data skor KCM untuk pembelajaran PBMCCS tidak normal, maka uji 

perbedaan dua rata-rata dilakukan dengan uji Mann Whitney-U.  

3. Jika terdapat perbedaan, maka model pembelajaran mana yang memiliki efek 

yang lebih baik terhadap pencapaian KCM. 

4. Dalam pengujian hipotesis ini, secara formal, hipotesis statistik (H0 ) dan hipo-

tesis penelitian (H1 ) adalah sebagai berikut :  

H0 :        

H1 :        

Catatan :      dan    berturut-turut adalah  distribusi skor 

pencapaian KCM dari populasi mahasiswa yang  

mendapat pembelajaran PBMCCS dan EDI 

5. Dengan menggunakan software SPSS versi 20.00 yang berkaitan dengan uji 

Mann Whitney-U, maka diperoleh output sebagai berikut : 

 Tabel 4.21 Uji Mann Whitney-U: Uji Perbedaan Rerata Pencapaian KCM 

Ranks 

 
Pembelajaran n Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 

Keseluruhan PBMCCS 25 38,96 974,00 
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EDI 26 13,54 352,00 

Total 51   

Test Statisticsa 

 KCM 

Mann-Whitney U 1,000 

Wilcoxon W 352,000 

Z -6,121 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 

a. Grouping Variable: 

Pembelajaran 

  

Dari Tabel 4.21, diperoleh bahwa nilai Sig = 0,000 ≤ α = 0,05, yang berarti 

H0 ditolak dan H1 diterima. Karena H1 diterima, maka hipotesis yang menyatakan 

“Terdapat perbedaan pencapaian KCM antara mahasiswa yang mendapat 

pembelajaran PBMCCS dan mahasiswa yang mendapat pembelajaran EDI” 

diterima. Karena nilai rata-rata di PBMCCS lebih tinggi dari nilai rata-rata di EDI, 

secara rata-rata pencapaian KCM mahasiswa yang mendapat pembelajaran 

PBMCCS secara signifikan lebih baik dari mahasiswa yang mendapat 

pembelajaran EDI. 

Hipotesis 2 :  

Terdapat perbedaan pencapaian kemampuan berpikir kritis matematis antara 

mahasiswa dari level IPK tinggi yang mendapat Pembelajaran Berbasis Masalah 

dengan Cognitive Conflict Strategy (PBMCCS) dengan mahasiswa yang 

mendapat pembelajaran Explicit Direct Instruction (EDI). 

Untuk menguji hipotesis 2, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Uji normalitas data skor KCM antara mahasiswa dari level IPK tinggi yang 

mendapat pembelajaran PBMCCS dan mahasiswa yang mendapat 

pembelajaran EDI. Hasil uji normalitas dengan uji One-Sample Kolmogorov-

Smirnov (K-S) dapat dilihat pada Tabel 4.22 berikut: 

Tabel 4.22 Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S) : Uji Normalitas 

Rerata Pencapaian KCM Mahasiswa dari Level IPK Tinggi 

Level IPK Pembelajaran n K-S Asymp. Sig Keterangan 
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Tinggi 
PBMCCS 7 0,557 0,916 Normal 

EDI 7 0,850 0,465 Normal 

 

2. Karena data berdistribusi normal, maka dilakukan uji perbedaan dua rata-rata 

dilakukan dengan distribusi-t.  

3. Jika terdapat perbedaan, maka model pembelajaran mana yang memiliki efek 

yang lebih baik terhadap pencapaian KCM. 

4. Dalam pengujian hipotesis ini, secara formal, hipotesis statistik (H0 ) dan hipo-

tesis penelitian (H1 ) adalah sebagai berikut :  

H0 :        

H1 :        

Catatan 

:  

   dan    berturut-turut adalah  rata-rata pencapaian 

KCM dari populasi mahasiswa dari level IPK tinggi 

yang mendapat pembelajaran PBMCCS dan EDI 

5. Dengan menggunakan software SPSS versi 20.00 yang berkaitan dengan uji -t, 

maka diperoleh output sebagai berikut : 

 

 

 

Tabel 4.23 Uji -t: Uji Perbedaan Rerata Pencapaian KCM Mahasiswa dari 

Level IPK Tinggi 

 

Independent Samples Test 

 Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differ

ence 

Std. 

Error 

Differ

ence 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Level 

IPK 

Tinggi 

Equal 

variances 

assumed 

,292 ,599 10,33 12 ,000 3,043 ,2943 2,4020 3,684 

Equal 

variance not 

assumed 

  

10,33 9,91 ,000 3,043 ,2943 2,3866 3,700 
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Dari Tabel 4.23, diperoleh bahwa nilai Sig = 0,000 ≤ α dengan α = 0,05, 

yang berarti H0 ditolak dan  H1 diterima. Karena H1 diterima, maka hipotesis yang 

menyatakan “Terdapat perbedaan pencapaian KCM antara mahasiswa dari level 

IPK tinggi yang mendapat pembelajaran PBMCCS dan mahasiswa yang mendapat 

pembelajaran EDI” diterima. Karena nilai rata-rata di PBMCCS lebih tinggi dari 

nilai rata-rata di EDI, secara rata-rata pencapaian KCM mahasiswa dari level IPK 

tinggi yang mendapat pembelajaran PBMCCS lebih baik dari  mahasiswa yang 

mendapat pembelajaran EDI. 

Hipotesis 3 :  

Terdapat perbedaan pencapaian kemampuan berpikir kritis matematis antara 

mahasiswa dari level IPK sedang yang mendapat Pembelajaran Berbasis Masalah 

dengan Cognitive Conflict Strategy (PBMCCS) dengan mahasiswa yang 

mendapat pembelajaran Explicit Direct Instruction (EDI). 

Untuk menguji hipotesis 3, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Uji normalitas data skor KCM antara mahasiswa dari level IPK sedang yang 

mendapat pembelajaran PBMCCS dan mahasiswa yang mendapat 

pembelajaran EDI. Hasil uji normalitas dengan uji One-Sample Kolmogorov-

Smirnov (K-S) dapat dilihat pada Tabel 4.24 berikut: 

Tabel 4.24 Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S) : Uji Normalitas 

Rerata Pencapaian KCM Mahasiswa dari Level IPK Sedang 

Level IPK Pembelajaran n K-S Asymp. Sig Keterangan 

Sedang 
PBMCCS 11 1,021 0,248 Normal 

EDI 12 0,941 0,339 Normal 

2. Karena data berdistribusi normal, maka dilakukan uji perbedaan dua rata-rata 

dilakukan dengan distribusi-t.  

3. Jika terdapat perbedaan, maka model pembelajaran mana yang memiliki efek 

yang lebih baik terhadap pencapaian KCM. 

4. Dalam pengujian hipotesis ini, secara formal, hipotesis statistik (H0 ) dan hipo-

tesis penelitian (H1 ) adalah sebagai berikut :  

H0 :        Catatan :     dan    berturut-turut adalah  rata-rata 
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H1 :        pencapaian KCM dari populasi mahasiswa dari 

level IPK sedang  yang mendapat pembelajaran 

PBMCCS dan EDI 

5. Dengan menggunakan software SPSS versi 20.00 yang berkaitan dengan uji -t, 

maka diperoleh output sebagai berikut : 

Tabel 4.25 Uji -t: Uji Perbedaan Rerata Pencapaian KCM Mahasiswa dari 

Level IPK Sedang 

Dari Tabel 4.25, diperoleh bahwa nilai Sig = 0,000 ≤ α, dengan  α = 0,05, 

yang berarti H0 ditolak dan H1 diterima. Karena H1 diterima, maka hipotesis yang 

menyatakan “Terdapat perbedaan pencapaian KCM antara mahasiswa dari level 

IPK sedang yang mendapat pembelajaran PBMCCS dan mahasiswa yang 

mendapat pembelajaran EDI” diterima. Karena nilai rata-rata di PBMCCS lebih 

tinggi dari nilai rata-rata di EDI, secara rata-rata pencapaian  KCM mahasiswa 

dari level IPK sedang yang mendapat pembelajaran PBMCCS lebih baik dari  

mahasiswa yang mendapat pembelajaran EDI. 

Hipotesis 4 :  

Terdapat perbedaan pencapaian kemampuan berpikir kritis matematis antara 

mahasiswa dari level IPK rendah yang mendapat Pembelajaran Berbasis Masalah 

Independent Samples Test 

 Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means  

F Sig. t df Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differ

ence 

Std. 

Error 

Differ

ence 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Level 

IPK 

Sedang 

Equal 

variances 

assumed 

2,982 ,099 6,839 21 ,000 3,4430 ,50342 2,3961 4,4899 

Equal 

variance 

not 

assumed 

  

7,087 13,8 ,000 3,4430 ,48583 2,4001 4,4860 
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dengan Cognitive Conflict Strategy (PBMCCS) dengan mahasiswa yang 

mendapat pembelajaran Explicit Direct Instruction (EDI). 

Untuk menguji hipotesis 4, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Uji normalitas data skor KCM antara mahasiswa dari level IPK rendah yang 

mendapat pembelajaran PBMCCS dan mahasiswa yang mendapat 

pembelajaran EDI. Hasil uji normalitas dengan uji One-Sample Kolmogorov-

Smirnov (K-S) dapat dilihat pada Tabel 4.26 berikut: 

Tabel 4.26 Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S) : Uji Normalitas 

Rerata Pencapaian KCM Mahasiswa dari Level IPK Rendah 

Level IPK Pembelajaran n K-S Asymp. Sig Keterangan 

Rendah 
PBMCCS 7 0,961 0,314 Normal 

EDI 7 0,595 0,871 Normal 

2. Karena data berdistribusi normal, maka dilakukan uji perbedaan dua rata-rata 

dilakukan dengan distribusi-t.  

3. Jika terdapat perbedaan, maka model pembelajaran mana yang memiliki efek 

yang lebih baik terhadap pencapaian KCM. 

4. Dalam pengujian hipotesis ini, secara formal, hipotesis statistik (H0 ) dan hipo-

tesis penelitian (H1 ) adalah sebagai berikut :  

H0 :        

H1 :        

Catatan:     dan    berturut-turut adalah rata-rata pencapaian 

KCM dari populasi mahasiswa dari level IPK ren-

dah yang mendapat pembelajaran PBMCCS dan EDI 

5. Dengan menggunakan software SPSS versi 20.00 yang berkaitan dengan uji -t, 

maka diperoleh output sebagai berikut : 

Tabel 4.27 Uji -t: Uji Perbedaan Rerata Pencapaian KCM Mahasiswa dari 

Level IPK Rendah 

Independent Samples Test 

 Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 
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Dari Tabel 4.27, diperoleh bahwa nilai Sig = 0,000 ≤ α, α = 0,05, yang 

berarti H0 ditolak dan H1 diterima. Karena H1 diterima, maka hipotesis yang 

menyatakan “Terdapat perbedaan pencapaian KCM antara mahasiswa dari level 

IPK rendah yang mendapat pembelajaran PBMCCS dan mahasiswa yang 

mendapat pembelajaran EDI” diterima. Karena nilai rata-rata di PBMCCS lebih 

tinggi dari nilai rata-rata di EDI, secara rata-rata pencapaian KCM mahasiswa dari 

level IPK rendah yang mendapat pembelajaran PBMCCS lebih baik dari  

mahasiswa yang mendapat pembelajaran EDI. 

 

Hipotesis 5 

Terdapat perbedaaan pencapaian KCM antara mahasiswa level IPK (tinggi, 

sedang , rendah)  yang mendapat pembelajaran PBMCCS dan EDI  

Untuk menguji hipotesis 5, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Uji normalitas data skor pencapaian KCM antara mahasiswa dari level IPK 

(tinggi,sedang, rendah) yang mendapat pembelajaran PBMCCS dan mahasiswa 

yang mendapat pembelajaran EDI. Hasil uji normalitas dengan uji One-Sample 

Kolmogorov-Smirnov (K-S) dapat dilihat pada Tabel 4.28 berikut: 

Tabel 4.28 Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S) : Uji Normalitas 

Rerata Pencapaian KCM Mahasiswa dari Level IPK  

Level IPK T K-S Asymp. Sig Keterangan 

Tinggi 14 0,729 0,662 Normal 

Sedang 23 1,043 0,226 Normal 

F Sig. t df Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differ

ence 

Std. 

Error 

Differ

ence 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Level 

IPK 

Rendah 

Equal 

variances 

assumed 

2,183 ,165 7,169 12 ,000 3,553 ,4956 2,473 4,632 

Equal 

variance not 

assumed 

  

7,169 9,31 ,000 3,553 ,4956 2,437 4,668 
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Rendah 14 0,912 0,376 Normal 

2. Karena data berdistribusi normal, maka dilakukan uji perbedaan rata-rata 

dilakukan dengan uji ANOVA  

3. Jika terdapat perbedaan, maka mahasiswa dari level IPK manakah yang lebih 

baik terhadap pencapaian KCM. 

4. Dalam pengujian hipotesis ini, secara formal, hipotesis statistik (H0 ) dan hipo-

tesis penelitian (H1 ) adalah sebagai berikut :  

H0 :           

H1 :       H0 

Catatan 

:  

   ,    dan     berturut-turut adalah  rata-rata 

pencapaian KCM dari populasi mahasiswa dari 

level IPK (tinggi, sedang, rendah)   

5. Dengan menggunakan software SPSS versi 20.00 yang berkaitan dengan 

deskripsi dan uji ANOVA, maka diperoleh output sebagai berikut : 

Tabel 4.29 Deskripsi Rerata Pencapaian KCM Mahasiswa dari Level IPK 

Pencapaian KCM 

 N Mean Std. 

Deviati

on 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Mini

mum 

Maxi

mum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Tinggi 14 2,3763 ,34664 ,09264 2,1761 2,5764 1,94 2,91 

Sedang 23 2,3695 ,42557 ,08874 2,1854 2,5535 1,15 2,91 

Rendah 14 2,2629 ,39005 ,10424 2,0377 2,4881 1,59 2,74 

Total 51 2,3421 ,39104 ,05476 2,2321 2,4521 1,15 2,91 

 Secara deskriptif dapat dilihat pada Tabel 4.29 di atas bahwatidak begitu 

nampak perbedaan rata-rata  pencapaian KCM mahasiswa dilihat dari level IPK, 

untuk lebih jelasnya dapat dilihat uji ANOVA berikut ini : 

Tabel 4.30 Uji ANOVA: Uji Perbedaan Rerata Pencapaian KCM 

Mahasiswa dari Level IPK  

ANOVA 

Pencapaian KCM 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Between Groups ,121 2 ,061 ,387 ,681 
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Within Groups 7,524 48 ,157   

Total 7,646 50    

 

Dari Tabel 4.30, diperoleh bahwa nilai Sig = 0,681 ≥ α, dengan α= 0,05, 

yang berarti H0 diterima dan H1 ditolak. Karena H1 ditolak, maka hipotesis yang 

menyatakan “Terdapat perbedaaan pencapaian KCM antara mahasiswa level IPK 

(tinggi, sedang , rendah)  yang mendapat pembelajaran PBMCCS dan EDI ” 

ditolak. Sehingga dapat dikatakan secara rata-rata tidak terdapat perbedaan 

pencapaian KCM mahasiswa dari level IPK (tinggi, sedang , rendah) yang 

mendapat pembelajaran PBMCCS lebih baik dari  mahasiswa yang mendapat 

pembelajaran EDI. 

Hasil analisis di atas mengindikasikan bahwa pembelajaran PBMCCS 

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kemampuan berpikir 

kritis matematis mahasiswa sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan pencapaian kemampuan berpikir kritis matematis antara mahasiswa 

yang mendapat Pembelajaran Berbasis Masalah dengan Cognitive Conflict 

Strategy (PBMCCS) dengan mahasiswa yang mendapat pembelajaran Explicit 

Direct Instruction (EDI) ditinjau secara keseluruhan maupun berdasarkan level 

IPK. Selanjutnya akan diuji pengaruh interaksi antara pembelajaran dan level IPK 

terhadap pencapaian kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Hasilnya dapat dilihat 

di bawah ini.   

4.1.3.3 Pengaruh Interaksi antara Pembelajaran dan level IPK terhadap 

Pencapaian Kemampuan Berpikir Kritis Matematis (KCM) 

Mahasiswa 

Sebelum mengetahui ada tidaknya interaksi antara pembelajaran dan level 

IPK terhadap pencapaian KCM mahasiswa secara signifikan, maka dilakukan 

dengan uji berikut ini.  Adapun hipotesis yang akan diuji adalah : 

Hipotesis 31 

Terdapat pengaruh interaksi antara pembelajaran dan  level IPK terhadap 

pencapaian kemampuan berpikir  kritis matematis mahasiswa 
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Hipotesis formal yang diajukan untuk diuji adalah : 

H0 : 

 

Tidak terdapat pengaruh interaksi antara pembelajaran dan level IPK 

terhadap  pencapaian kemampuan berpikir  kritis matematis mahasiswa 

H1 : Terdapat pengaruh interaksi antara pembelajaran dan level IPK terhadap 

pencapaian kemampuan berpikir  kritis matematis mahasiswa 

Untuk mengetahui pengaruh interaksi antara model pembelajaran 

(PBMCCS dan EDI) dan level IPK (tinggi, sedang, dan rendah) terhadap 

peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis (KCM) mahasiswa,  digunakan 

uji statistik ANOVA dua jalur. Hasil ujinya dapat dilihat pada Tabel 4.31 berikut: 

Tabel 4.31  Uji ANOVA Dua JaIur : Uji Interaksi Pembelajaran dan Level 

IPK terhadap Pencapaian KCM  

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable: Peningkatan KCM 

Source Type III Sum 

of Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Corrected Model 146,687a 5 29,337 29,667 ,000 

Intercept 6633,277 1 6633,277 6707,863 ,000 

Pembelajaran 135,170 1 135,170 136,690 ,000 

Level_IPK 2,310 2 1,155 1,168 ,320 

Pembelajaran * Level_IPK ,521 2 ,260 ,263 ,770 

Error 44,500 45 ,989   

Total 7182,800 51    

Corrected Total 191,187 50    

a. R Squared = ,767 (Adjusted R Squared = ,741) 

Tabel 4.31 tentang Tests of Between-Subjects Effects, memperlihatkan 

bahw  sig = 0,770 ≥ α = 0,05, H0 diterima dan H1 ditolak. Ini berarti bahwa tidak 

terdapat pengaruh interaksi yang signifikan antara pembelajaran dan level IPK 

terhadap pencapaian kemampuan berpikir kritis matematis mahasiswa. Begitupun, 

level IPK tidak menunjukkan efek utama yang signifikan terhadap pencapaian 

kemampuan berpikir kritis, ini dapat dilihat dari  sig = 0,320 ≥ α = 0,05. Tetapi, 

pembelajaran menunjukkan efek utama yang signifikan terhadap pencapaian 

kemampuan berpikir kritis.  Sekitar 76,7% pencapaian kemampuan berpikir kritis 

dapat dijelaskan oleh model pembelajaran.  
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Untuk lebih jelasnya ada tidaknya pengaruh interaksi tersebut, dapat 

dilihat pada Gambar 4.1 berikut ini : 

 

Gambar 4.1 Grafik Pengaruh Interaksi antara Model Pembelajaran dan 

Level IPK terhadap Pencapaian KCM Mahasiswa 

 Gambar 4.1 secara umum memperlihatkan bahwa rerata pencapaian KCM 

mahasiswa yang mendapatkan PBMCCS  lebih tinggi dari pada pencapaian  KCM 

mahasiswa pembelajaran EDI. Jika dilihat pada grafik, dapat dilihat bahwa rerata 

pencapaian KCM terbesar pada pembelajaran PBMCCS berada pada level IPK 

tinggi, diikuti level IPK sedang dan rendah, sedangkan pada pembelajaran EDI, 

urutan rerata pencapaian KCM, mulai dari level rendah, sedang dan tinggi. 

Walaupun ada perubahan pencapaian KCM antara pembelajaran PBMCCS dan 

EDI, namun dapat dilihat bahwa perubahannya tidak terlalu besar, sehingga kecil 

kemungkinan akan berinteraksi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

pengaruh  interaksi antara pembelajaran dan level IPK terhadap pencapaian 

kemampuan berpikir kritis mahasiswa.  

4.1.3.4 Analisis Statistik Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Matematis 

(KCM) 

Analisis data peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis (KCM) 

diperoleh dari pretes, postes dan        yang meliputi rerata, simpangan baku 

dan berdasarkan level IPK dan pembelajaran. Deskripsi rerata peningkatan KCM 

disajikan pada Tabel 4.32 berikut ini: 
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Tabel 4.32 N_Gain : Deskripsi Rerata Data Peningkatan KCM 

Level IPK Statistik Pembelajaran 

PBMCCS EDI 

Pretes Postes        Pretes Postes        

Tinggi   7 7 

 ̅ 2,571 13,446 0,858 2,000 10,402 0,717 

  1,133 0,665 0,599 1,632 0,404 0,149 

Sedang   11 12 

 ̅ 1,272 13,561 0,903 0,833 10,117 0,529 

  1,489 0,553 0,272 1,466 1,581 0,223 

Rendah   7 7 

 ̅ 3,286 13,177 0,841 2,714 9,624 0,412 

  2,508 0,630 0,046 2,214 1,149 0,187 

Keseluruhan   25 26 

 ̅ 1,655 13,421 0,873 1,653 8,923 0,548 

  0,118 0,623 0,203 1,583 3173 0,222 

   Keterangan : Skor maksimal Pretes dan Postes = 15 

 
Berdasarkan Tabel 4.32, tampak bahwa terdapat perbedaan perbedaan 

peningkatan KCM mahasiswa antara ketiga kelompok level IPK, dimana 

kelompok sedang secara keseluruhan memperoleh N_Gain tertinggi (0,903), 

diikuti secara keseluruhan (0,873), kelompok tinggi (0,858) dan yang terkecil 

kelompok level IPK rendah (0,841).  Ditinjau dari pembelajaran, secara deskriptif 

rerata peningkatan KCM mahasiswa  yang mendapat pembelajaran PBMCCS 

lebih besar dari pada mahasiswa yang mendapat pembelajaran EDI baik secara 

keseluruhan maupun dari level IPK dengan kategori peningkatan tinggi untuk 

kelompok eksperimen dan kategori sedang untuk kelompok kontrol.  

4.1.3.5 Hasil Uji Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Matematis (KCM) 

Sama dengan langkah pengujian hipotesis pada uji pencapaian KCM, 

maka pengujian hipotesis untuk peningkatan KCM antara mahasiswa yang yang 

mendapat pembelajaran PBMCCS dengan mahasiswa yang mendapat 

pembelajaran EDI ditinjau baik secara keseluruhan, digunakan langkah-langkah 
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berikut. Terlebih dahulu dideskripsikan skor data peningkatan KCM mahasiswa 

yang mendapat Pembelajaran PBMCCS dan EDI berdasarkan level IPK.  

Tabel 4.33  Skor Peningkatan KCM Mahasiswa yang Mendapat 

Pembelajaran PBMCCS dan EDI 

   MODEL PEMBELAJARAN 

PBMCCS EDI 

L 

E 

V 

E 

L 

 

I 

P 

K 

Tinggi 
0,96 0,88 0,87 0,82 0,60 1,00 0,60 0,71 

0,86 0,84 0,77  0,79 0,75 0,57  

Sedang 

0,89 0,96 0,88 0,91 0,44 0,79 0,79 0,53 

0,90 0,92 0,89 0,91 0,64 0,67 0,14 0,75 

0,91 0,91 0,86  0,27 0,53 0,20 0,60 

Rendah 
0,79 0,83 0,88 0,89 0,42 0,67 0,27 0,27 

0,89 0,83 0,78  0,57 0,15 0,53  

Skor data peningkatan KCM mahasiswa pada Tabel 4.33 digunakan dalam 

pengujian hipotesis 6 sampai dengan  hipotesis 10 dan hipotesis 32.  

Hipotesis 6 :  

Terdapat perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis antara 

mahasiswa yang mendapat Pembelajaran Berbasis Masalah dengan Cognitive 

Conflict Strategy (PBMCCS) dengan mahasiswa yang mendapat pembelajaran 

Explicit Direct Instruction (EDI). 

Untuk menguji hipotesis 6, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Uji normalitas data skor KCM antara mahasiswa yang mendapat pembelajaran 

PBMCCS dan mahasiswa yang mendapat pembelajaran EDI. Hasil uji 

normalitas dengan uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S) untuk data pada 

Tabel 4.33 dapat dilihat pada Tabel 4.34 berikut: 

Tabel 4.34 Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S) : Uji Normalitas 

Rerata Peningkatan KCM Mahasiswa  

 Pembelajaran N K-S Asymp. Sig Keterangan 

Keseluruhan PBMCCS 25 0,712 0,691 Normal 

EDI 26 0,844 0,474 Normal 
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2. Karena data berdistribusi normal, maka uji perbedaan dua rata-rata dilakukan 

dengan distribusi-t.  

3. Jika terdapat perbedaan, maka model pembelajaran mana yang memiliki efek 

yang lebih baik terhadap peningkatan KCM. 

4. Dalam pengujian hipotesis ini, secara formal, hipotesis statistik (H0 ) dan hipo-

tesis penelitian (H1 ) adalah sebagai berikut :  

H0 :        

H1 :        

Catatan:     dan    berturut-turut adalah rata-rata pencapaian 

KCM dari populasi mahasiswa yang mendapat 

pembelajaran PBMCCS dan EDI 

5. Dengan menggunakan software SPSS versi 20.00 yang berkaitan dengan 

distribusi-t,  maka diperoleh output sebagai berikut : 

Tabel 4.35 Uji-t: Uji Perbedaan Rerata Peningkatan KCM 

Dari Tabel 4.35 diperoleh nilai sig = 0,000 ≤ α, dengan α =0,05, berarti H0 

ditolak, H1 diterima. Karena H1 diterima, maka hipotesis yang menyatakan 

“Terdapat perbedaan peningkatan KCM antara mahasiswa yang mendapat 

pembelajaran PBMCCS dan mahasiswa yang mendapat pembelajaran EDI” 

diterima. Karena nilai rata-rata di PBMCCS lebih tinggi dari nilai rata-rata di EDI, 

secara rata-rata peningkatan  KCM mahasiswa yang mendapat pembelajaran 

PBMCCS lebih baik dari  mahasiswa yang mendapat pembelajaran EDI. 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differ

ence 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval  

Lower Upper 

Keselu 

ruhan 

Equal 

variances 

assumed 

24,777 0,000 7,14 49 0,000 0,11 0,061 0,0079 0,2736 

Equal 

variance not 

assumed 

  

7,27 
27,6

3 
0,000 3,043 ,2943 2,3866 3,7000 
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Hipotesis 7 :  

Terdapat perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis antara 

mahasiswa dari  level  IPK  tinggi yang mendapat Pembelajaran Berbasis Masalah 

dengan Cognitive Conflict Strategy (PBMCCS) dengan mahasiswa yang 

mendapat pembelajaran Explicit Direct Instruction (EDI). 

Untuk menguji hipotesis 7, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Uji normalitas data skor KCM antara mahasiswa dari level IPK tinggi yang 

mendapat pembelajaran PBMCCS dan mahasiswa yang mendapat 

pembelajaran EDI. Hasil uji normalitas dengan uji One-Sample Kolmogorov-

Smirnov (K-S) dapat dilihat pada Tabel 4.36 berikut: 

Tabel 4.36 Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S) : Uji Normalitas 

Rerata Peningkatan KCM Mahasiswa dari Level IPK Tinggi 

Level IPK Pembelajaran n K-S Asymp. Sig Keterangan 

Tinggi 
PBMCCS 7 0,557 0,916 Normal 

EDI 7 0,850 0,465 Normal 

2. Karena data berdistribusi normal, maka dilakukan uji perbedaan dua rata-rata 

dilakukan dengan distribusi-t.  

3. Jika terdapat perbedaan, maka model pembelajaran mana yang memiliki efek 

yang lebih baik terhadap peningkatan KCM. 

4. Dalam pengujian hipotesis ini, secara formal, hipotesis statistik (H0 ) dan hipo-

tesis penelitian (H1 ) adalah sebagai berikut :  

H0 :        

H1 :        

Catatan:     dan    berturut-turut adalah rata-rata peningkatan 

KCM dari populasi mahasiswa dari level IPK tinggi 

yang mendapat pembelajaran PBMCCS dan EDI 

5. Dengan menggunakan software SPSS versi 20.00 yang berkaitan dengan uji -t, 

maka diperoleh output sebagai berikut : 

 

Tabel 4.37 Uji -t: Uji Perbedaan Rerata Peningkatan KCM Mahasiswa 

dari Level IPK Tinggi 

Independent Samples Test 
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Dari Tabel 4.37 diperoleh nilai sig = 0,000 ≤ α, dengan α =0,05, berarti H0 

ditolak, H1 diterima. Karena H1 diterima, maka hipotesis yang menyatakan 

“Terdapat perbedaan peningkatan KCM antara mahasiswa dari level IPK tinggi 

yang mendapat pembelajaran PBMCCS dan mahasiswa yang mendapat 

pembelajaran EDI” diterima. Karena nilai rata-rata di PBMCCS lebih tinggi dari 

nilai rata-rata di EDI, secara rata-rata peningkatan KCM mahasiswa dari level IPK  

tinggi yang mendapat pembelajaran PBMCCS lebih baik dari  mahasiswa yang 

mendapat pembelajaran EDI. 

Hipotesis 8 :  

Terdapat perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis antara 

mahasiswa dari level IPK sedang yang mendapat Pembelajaran Berbasis Masalah 

dengan Cognitive Conflict Strategy (PBMCCS) dengan mahasiswa yang 

mendapat pembelajaran Explicit Direct Instruction (EDI). 

Untuk menguji hipotesis 8, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Uji normalitas data skor KCM antara mahasiswa dari level IPK sedang yang 

mendapat pembelajaran PBMCCS dan mahasiswa yang mendapat 

pembelajaran EDI. Hasil uji normalitas dengan uji One-Sample Kolmogorov-

Smirnov (K-S) dapat dilihat pada Tabel 4.38 berikut: 

Tabel 4.38 Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S) : Uji Normalitas 

Rerata Peningkatan KCM Mahasiswa dari Level IPK Sedang 

 Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. T df Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differ

ence 

Std. 

Error 

Differ

ence 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Level 

IPK 

Tinggi 

Equal 

variances 

assumed 

3,337 ,093 2,309 12 ,040 ,14079 ,06098 ,0079 ,27366 

Equal 

variance not 

assumed 

  

2,309 7,87 ,050 ,14079 ,06098 -,0002 ,28182 
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Level IPK Pembelajaran N K-S Asymp. Sig Keterangan 

Sedang 
PBMCCS 11 0,584 0,884 Normal 

EDI 12 0,600 0,864 Normal 

2. Karena data berdistribusi normal, maka dilakukan uji perbedaan dua rata-rata 

dilakukan dengan distribusi-t.  

3. Jika terdapat perbedaan, maka model pembelajaran mana yang memiliki efek 

yang lebih baik terhadap peningkatan KCM. 

4. Dalam pengujian hipotesis ini, secara formal, hipotesis statistik (H0 ) dan hipo-

tesis penelitian (H1 ) adalah sebagai berikut :  

H0 :        

H1 :        

Catatan:     dan    berturut-turut adalah rata-rata peningkatan 

KCM dari populasi mahasiswa dari level IPK sedang  

yang mendapat pembelajaran PBMCCS dan EDI 

5. Dengan menggunakan software SPSS versi 20.00 yang berkaitan dengan uji -t, 

maka diperoleh output sebagai berikut : 

Tabel 4.39 Uji -t: Uji Perbedaan Rerata Peningkatan KCM Mahasiswa 

dari Level IPK Sedang 

Dari Tabel 4.39, diperoleh bahwa nilai Sig = 0,000 ≤ α, dengan α =0,05, 

berarti H0 ditolak, H1 diterima. Karena H1 diterima, maka hipotesis yang 

menyatakan “Terdapat perbedaan peningkatan KCM antara mahasiswa dari level 

IPK sedang  yang mendapat pembelajaran PBMCCS dan mahasiswa yang 

mendapat pembelajaran EDI” diterima. Karena nilai rata-rata di PBMCCS lebih 

tinggi dari nilai rata-rata di EDI, secara rata-rata peningkatan KCM mahasiswa 

Independent Samples Test 

 Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differ

ence 

Std. 

Error 

Diff 

95% 

Confidence 

Interval of diff 

Lower Upper 

Level 

IPK 

Sedang 

Equal 

variances 

assumed 

16,91 ,000 5,491 21 ,000 ,374 ,0680 ,2322 ,5153 

Equal 

variance not 

assumed 

  

5,739 11,35 ,000 ,374 ,0651 ,2310 ,5166 
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dari level IPK sedang  yang mendapat pembelajaran PBMCCS lebih baik dari  

mahasiswa yang mendapat pembelajaran EDI. 

Hipotesis 9 :  

Terdapat perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis antara 

mahasiswa dari  level  IPK rendah yang mendapat Pembelajaran Berbasis Masalah 

dengan Cognitive Conflict Strategy (PBMCCS) dengan mahasiswa yang 

mendapat pembelajaran Explicit Direct Instruction (EDI). 

Untuk menguji hipotesis 9, dilakukan  langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Uji normalitas data skor KCM antara mahasiswa dari level IPK rendah yang 

mendapat pembelajaran PBMCCS dan mahasiswa yang mendapat 

pembelajaran EDI. Hasil uji normalitas dengan uji One-Sample Kolmogorov-

Smirnov (K-S) dapat dilihat pada Tabel 4.40 berikut: 

Tabel 4.40 Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S) : Uji Normalitas 

Rerata Peningkatan KCM Mahasiswa dari Level IPK Rendah 

Level IPK Pembelajaran t K-S Asymp. Sig Keterangan 

Rendah 
PBMCCS 7 0,558 0,915 Normal 

EDI 7 0,525 0,946 Normal 

2. Karena data berdistribusi normal, maka dilakukan uji perbedaan dua rata-rata 

dilakukan dengan distribusi-t.  

3. Jika terdapat perbedaan, maka model pembelajaran mana yang memiliki efek 

yang lebih baik terhadap peningkatan KCM. 

4. Dalam pengujian hipotesis ini, secara formal, hipotesis statistik (H0 ) dan hipo-

tesis penelitian (H1 ) adalah sebagai berikut :  

H0 :        

H1 :        

Catatan:     dan    berturut-turut adalah rata-rata peningkatan 

KCM dari populasi mahasiswa dari level IPK rendah  

yang mendapat pembelajaran PBMCCS dan EDI 

5. Dengan menggunakan software SPSS versi 20.00 yang berkaitan dengan uji -t, 

maka diperoleh output sebagai berikut : 

Tabel 4.41 Uji -t: Uji Perbedaan Rerata Peningkatan KCM Mahasiswa 

dari Level IPK Rendah 

Independent Samples Test 
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Dari Tabel 4.41, diperoleh bahwa nilai Sig = 0,000 ≤ α, dengan α =0,05, 

berarti H0 ditolak, H1 diterima. Karena H1 diterima, maka hipotesis yang 

menyatakan “Terdapat perbedaan peningkatan KCM antara mahasiswa dari level 

IPK rendah yang mendapat pembelajaran PBMCCS dan mahasiswa yang 

mendapat pembelajaran EDI” diterima. Karena nilai rata-rata di PBMCCS lebih 

tinggi dari nilai rata-rata di EDI, secara rata-rata peningkatan KCM mahasiswa 

dari level IPK rendah yang mendapat pembelajaran PBMCCS lebih baik dari  

mahasiswa yang mendapat pembelajaran EDI. 

Hipotesis 10 

Terdapat perbedaaan peningkatan KCM antara mahasiswa level IPK (tinggi, 

sedang , rendah)  yang mendapat pembelajaran PBMCCS dan EDI  

Untuk menguji hipotesis 10, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Uji normalitas data skor pencapaian KCM antara mahasiswa dari level IPK 

(tinggi,sedang, rendah) yang mendapat pembelajaran PBMCCS dan mahasiswa 

yang mendapat pembelajaran EDI. Hasil uji normalitas dengan uji One-Sample 

Kolmogorov-Smirnov (K-S) dapat dilihat pada Tabel 4.42 berikut: 

 

Tabel 4.42 Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S) : Uji Normalitas 

Rerata Peningkatan KCM Mahasiswa dari Level IPK  

Level IPK t K-S Asymp. Sig Keterangan 

Tinggi 14 0,513 0,955 Normal 

Sedang 23 0,970 0,303 Normal 

 Levene's Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differe

nce 

Std. 

Error 

Diff 

95% Confidence 

Interval of diff 

Lower Upper 

Level 

IPK 

Rendah 

Equal 

variances 

assumed 

24,777 ,000 7,147 49 ,000 ,32516 ,04549 ,23373 ,41658 

Equal 

variance not 

assumed 

  

7,277 27 ,000 ,32516 ,04468 ,23358 ,41674 
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Rendah 14 0,834 0,490 Normal 

1. Karena data berdistribusi normal, maka dilakukan uji perbedaan rata-rata 

dilakukan dengan uji ANOVA  

2. Jika terdapat perbedaan, maka mahasiswa dari level IPK manakah yang lebih 

baik terhadap peningkatan KCM. 

3. Dalam pengujian hipotesis ini, secara formal, hipotesis statistik (H0 ) dan hipo-

tesis penelitian (H1 ) adalah sebagai berikut :  

H0 :           

H1 :       H0 

Catatan 

:  

   ,    dan     berturut-turut adalah  rata-rata 

pencapaian KCM dari populasi mahasiswa dari 

level IPK (tinggi, sedang, rendah)   

4. Dengan menggunakan software SPSS versi 20.00 yang berkaitan dengan 

deskripsi dan uji ANOVA, maka diperoleh output sebagai berikut : 

Tabel 4.43 Deskripsi Rerata Peningkatan KCM Mahasiswa dari Level IPK 

Descriptives 

Peningkatan KCM 

 N Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 95% Confidence 

Interval for Mean 

Mini

mum 

Maxi

mum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Tinggi 14 ,7877 ,13172 ,03520 ,7116 ,8637 ,57 1,00 

Sedang 23 ,7081 ,24868 ,05185 ,6006 ,8157 ,14 ,96 

Rendah 14 ,6269 ,25914 ,06926 ,4773 ,7765 ,15 ,89 

Total 51 ,7077 ,22979 ,03218 ,6430 ,7723 ,14 1,00 

 Secara deskriptif dapat dilihat pada Tabel 4.43 di atas bahwa ada nampak 

perbedaan rata-rata  peningkatan KCM mahasiswa dilihat dari level IPK, dimana 

rata-rata peningkatan KCM mahasiswa level tinggi lebih baik dari rata-rata 

peningkatan KCM mahasiswa level sedang dan rendah dan untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat uji ANOVA berikut ini : 

Tabel 4.44 Uji ANOVA: Uji Perbedaan Rerata Peningkatan KCM 

Mahasiswa dari Level IPK  

ANOVA 
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Peningkatan KCM 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Between Groups ,181 2 ,090 1,766 ,182 

Within Groups 2,459 48 ,051   

Total 2,640 50    

 

Dari Tabel 4.44, diperoleh bahwa nilai Sig = 0,182 ≥ α, dengan α= 0,05, 

yang berarti H0 diterima dan H1 ditolak. Karena H1 ditolak, maka hipotesis yang 

menyatakan “Terdapat perbedaaan peningkatan KCM antara mahasiswa level IPK 

(tinggi, sedang , rendah)  yang mendapat pembelajaran PBMCCS dan EDI ” 

ditolak. Sehingga dapat dikatakan secara rata-rata tidak terdapat perbedaan 

peningkatan KCM mahasiswa dari level IPK (tinggi, sedang , rendah) yang 

mendapat pembelajaran PBMCCS lebih baik dari  mahasiswa yang mendapat 

pembelajaran EDI. 

Hasil analisis di atas mengindikasikan bahwa pembelajaran PBMCCS 

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kemampuan 

berpikir kritis matematis mahasiswa sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis antara mahasiswa 

yang mendapat Pembelajaran Berbasis Masalah dengan Cognitive Conflict 

Strategy (PBMCCS) dengan mahasiswa yang mendapat pembelajaran Explicit 

Direct Instruction (EDI). Dilihat dari rata-rata peningkatan, baik secara 

keseluruhan maupun ditinjau dari level IPK maka rata-rata peningkatan KCM 

yang mendapat Pembelajaran Berbasis Masalah dengan Cognitive Conflict 

Strategy (PBMCCS)  lebih tinggi daripada rata-rata peningkatan KCM dengan 

mahasiswa yang mendapat pembelajaran Explicit Direct Instruction (EDI).  

4.1.3.6 Pengaruh Interaksi antara Pembelajaran dan level IPK terhadap 

Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Matematis (KCM) 

Mahasiswa 

Hipotesis 32 
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Terdapat pengaruh interaksi antara pembelajaran dan  level IPK terhadap 

peningkatan kemampuan berpikir  kritis matematis mahasiswa 

Hipotesis formal yang diajukan untuk diuji adalah : 

H0   : Tidak terdapat pengaruh interaksi antara pembelajaran dan level IPK 

        terhadap  peningkatan kemampuan berpikir  kritis matematis mahasiswa. 

H1   :  Terdapat pengaruh interaksi antara pembelajaran dan level IPK terhadap 

       peningkatan kemampuan berpikir  kritis matematis mahasiswa. 

Untuk mengetahui pengaruh interaksi antara model pembelajaran 

(PBMCCS dan EDI) dan level IPK (tinggi, sedang, dan rendah) terhadap 

peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis (KCM) mahasiswa,  digunakan 

uji statistik ANOVA dua jalur. Salah satu asumsi dasar yang harus dipenuhi dalam 

menggunakan uji ANOVA dua jalur diantaranya adalah data berdistribusi normal.  

Dari Tabel 4.34 diperoleh bahwa data peningkatan KCM berdistribusi 

normal, maka dengan menggunakan ANOVA dua jalur, diperoleh hasil data pada 

Tabel 4.45 berikut : 

Tabel 4.45  Uji ANOVA Dua JaIur : Uji Interaksi Pembelajaran dan Level 

IPK terhadap Peningkatan KCM  

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable: Peningkatan KCM 

Source Type III Sum 

of Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Corrected Model 5,896a 5 1,179 30,333 ,000 

Intercept 264,654 1 264,654 680,619 ,000 

Level_IPK ,143 2 ,072 1,845 ,170 

Pembelajaran 5,356 1 5,356 51,766 ,000 

Level_IPK * Pembelajaran ,012 2 ,006 ,152 ,859 

Error 1,749 45 ,039   

Total 287,402 51    

Corrected Total 7,646 50    

a. R Squared = ,771 (Adjusted R Squared = ,746) 
 

Dari Tabel 4.45 tentang Tests of Between-Subjects Effects, diperoleh sig = 

0,859 ≥ α = 0,05, H0 diterima dan H1 ditolak. Ini berarti bahwa tidak terdapat 

pengaruh interaksi yang signifikan antara pembelajaran dan level IPK terhadap 
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peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis mahasiswa. Dari level IPK, 

juga tidak menunjukkan efek utama terhadap peningkatan KCM (sig = 0,170 ≥ α 

= 0,05). Tetapi pembelajaran menunjukkan efek utama yang signifikan terhadap 

kemampuan peningkatan berpikir kritis (sig = 0,00 ≤ α = 0,05). Dari nilai R-

Squared, diperoleh bahwa sekitar 77,1% peningkatan kemampuan berpikir kritis 

dapat dijelaskan oleh model pembelajaran Untuk lebih jelasnya ada tidaknya 

pengaruh interaksi tersebut, dapat dilihat pada gambar berikut ini : 

 

Gambar 4.2 Grafik Pengaruh Interaksi antara Model Pembelajaran dan 

Level IPK terhadap Peningkatan KCM Mahasiswa 

 Dari Gambar 4.2 dapat dilihat secara seksama bahwa kedua grafik 

memiliki kemiringan yang relatif sama dan tidak berpotongan, artinya  model 

pembelajaran dan level IPK (tinggi, sedang, rendah) secara bersamaan tidak 

memberikan pengaruh yang nyata terhadap peningkatan  KCM mahasiswa. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh interaksi antara 

pembelajaran dan level IPK terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis 

matematis mahasiswa. 

4.1.4 Deskripsi Kemampuan Komunikasi Matematis (KKM) 

Data kemampuan komunikasi matematis diperoleh dari data pretes, postes 

dan N-Gain (peningkatan) berdasarkan keseluruhan dan level IPK. Selanjutnya 

data ini dianalisis berdasarkan level IPK, pembelajaran PBMCCS dan EDI secara 
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keseluruhan. Untuk memperoleh gambaran yang lebih detail tentang kemampuan 

komunikasi matematis terhadap peningkatan aspek yang diamati, berikut ini 

disajikan secara deskriptif maupun inferensial. Seacara deskriptif akan diperoleh 

nilai rerata, simpangan baku secara keseluruhan dan level IPK. Terlebih dahulu 

diuraikan analisis statistik deskriptif untuk pencapaian KKM, setelah itu 

peningkatan KKM, setelah itu dilakukan analisis  statistik inferensial untuk 

pencapaian dan peningkatan KKM. 

4.1.4.1 Analisis Statistik Pencapaian  Kemampuan Komunikasi Matematis 

(KKM) 

Analisis data pencapaian kemampuan komunikasi matematis (KKM) 

diperoleh dari hasil postes setelah diberi perlakuan yang meliputi rerata, 

simpangan baku dan        berdasarkan level IPK dan pembelajaran. 

Rekapitulasi data pencapaian kemampuan komunikasi matematis (KKM) 

disajikan pada Tabel 4.46 berikut ini: 

Tabel 4.46 Statistik Data Pencapaian KKM 

Level IPK Statistik Pembelajaran 

PBMCCS EDI 

Tinggi   7 7 

 ̅ 6,143 8,143 

  2,609 4,099 

Sedang   11 12 

 ̅ 5,818 6,333 

  3,458 3,524 

Rendah   7 7 

 ̅ 7,857 8,142 

  3,760 3,236 

Keseluruhan   25 26 

 ̅ 6,480 7,307 

  3,318 3,586 

Keterangan : Skor maksimal = 15 

 Pada Tabel 4.46 secara deskriptif dapat dilihat data pencapaian KKM 

mahasiswa  ditinjau secara keseluruhan dan level IPK. Berdasarkan pembelajar-

an, rerata pencapaian KKM mahasiswa  yang mendapatkan pembelajaran 

PBMCCS kurang dari pada mahasiswa yang mendapat pembelajaran EDI 
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sedangkan berdasarkan level IPK, rerata pencapaian KKM mahasiswa level IPK 

sedang dari kedua kelompok pembelajaran lebih besar dari kedua level IPK yang 

lain. Secara keseluruhan, rerata pencapaian KKM mahasiswa yang mendapat 

pembelajaran PBMCCS kurang dari pada mahasiswa yang mendapat pembelajar-

an EDI. 

4.1.4.2  Hasil Uji  Pencapaian Kemampuan Komunikasi Matematis (KKM) 

Skor pencapaian kemampuan komunikasi matematis (KKM) mahasiswa 

dapat dilihat pada Tabel 4.47 berikut : 

Tabel 4.47  Skor Pencapaian KKM Mahasiswa yang Mendapat 

Pembelajaran PBMCCS dan EDI 

   MODEL PEMBELAJARAN 

PBMCCS EDI 

L 

E 

V 

E 

L 

 

I 

P 

K 

Tinggi 
9,00 4,00 5,00 10,00 14,00 9,00 7,00 1,00 

5,00 3,00 7,00  9,00 6,00 11,00  

Sedang 

3,00 7,00 6,00 1,00 4,00 10,00 7,00 3,00 

3,00 7,00 12,00 4,00 8,00 9,00 7,00 4,00 

3,00 7,00 11,00  0,00 9,00 3,00 12,00 

Rendah 
10,00 5,00 5,00 9,00 10,00 7,00 10,00 3,00 

14,00 9,00 3,00  6,00 8,00 13,00  

Skor data pencapaian KKM mahasiswa pada Tabel 4.47 digunakan dalam 

pengujian hipotesis 11 sampai dengan hipotesis 16 dan hipotesis 33.  

Hipotesis 11 :  

Terdapat perbedaan pencapaian kemampuan komunikasi matematis antara 

mahasiswa yang mendapat Pembelajaran Berbasis Masalah dengan Cognitive 

Conflict Strategy (PBMCCS) dengan mahasiswa yang mendapat pembelajaran 

Explicit Direct Instruction (EDI). 

Untuk menguji hipotesis 11, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Uji normalitas data skor pencapaian KKM antara mahasiswa yang mendapat 

pembelajaran PBMCCS dan mahasiswa yang mendapat pembelajaran EDI. 
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Hasil uji normalitas dengan uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S) untuk 

data pada Tabel 4.47 dapat dilihat pada Tabel 4.48 berikut: 

Tabel 4.48 Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S) : Uji Normalitas 

Rerata Pencapaian KKM Mahasiswa  

 Pembelajaran N K-S Asymp. Sig Keterangan 

Keseluruhan PBMCCS 25 0,761 0,609 Normal 

EDI 26 0,610 0,851 Normal 

2. Karena data berdistribusi normal, maka uji perbedaan dua rata-rata dilakukan 

dengan uji distribusi-t.  

3. Jika terdapat perbedaan, maka model pembelajaran mana yang memiliki efek 

yang lebih baik terhadap pencapaian KKM. 

4. Dalam pengujian hipotesis ini, secara formal, hipotesis statistik (H0 ) dan hipo-

tesis penelitian (H1 ) adalah sebagai berikut :  

H0 :        

H1 :        

Catatan :     dan    berturut-turut adalah  rata-rata pen-

capaian  KKM dari populasi mahasiswa yang 

mendapat pembelajaran PBMCCS dan EDI 

      

5. Dengan menggunakan software SPSS versi 20.00 yang berkaitan dengan uji -t, 

maka diperoleh output sebagai berikut : 

Dari Tabel 4.49 di bawah ini dapat dilihat bahwa nilai Sig = 0,397 ≥ α, H0 

diterima, H1 ditolak. Karena H1 ditolak, maka hipotesis yang menyatakan 

“Terdapat perbedaaan pencapaian KKM antara mahasiswa yang mendapat 

pembelajaran PBMCCS dan EDI ” ditolak. Sehingga dapat dikatakan secara rata-

rata tidak terdapat perbedaan pencapaian KKM mahasiswa antara mahasiswa yang 

mendapat Pembelajaran Berbasis Masalah dengan Cognitive Conflict Strategy 

(PBMCCS) dengan mahasiswa yang mendapat pembelajaran Explicit Direct 

Instruction (EDI). 

 

Tabel 4.49 Uji -t: Uji Perbedaan Rerata Pencapaian KKM Mahasiswa  

Independent Samples Test 
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Hipotesis 12 :  

Terdapat perbedaan pencapaian kemampuan komunikasi matematis antara 

mahasiswa dari level IPK tinggi yang mendapat Pembelajaran Berbasis Masalah 

dengan Cognitive Conflict Strategy (PBMCCS) dengan mahasiswa yang 

mendapat pembelajaran Explicit Direct Instruction (EDI). 

Untuk menguji hipotesis 12, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Uji normalitas data skor pencapaian KKM antara mahasiswa dari level IPK 

tinggi yang mendapat pembelajaran PBMCCS dan mahasiswa yang mendapat 

pembelajaran EDI. Hasil uji normalitas dengan uji One-Sample Kolmogorov-

Smirnov (K-S) dapat dilihat pada Tabel 4.50 berikut: 

Tabel 4.50 Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S) : Uji Normalitas 

Rerata Pencapaian KKM Mahasiswa dari Level IPK Tinggi 

Level IPK Pembelajaran n K-S Asymp. Sig Keterangan 

Tinggi 
PBMCCS 7 0,557 0,916 Normal 

EDI 7 0,850 0,465 Normal 

 

2. Karena data berdistribusi normal, maka dilakukan uji perbedaan dua rata-rata 

dilakukan dengan distribusi-t.  

 Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differ

ence 

Std. 

Error 

Diff 

95% 

Confidence 

Interval of diff 

Lower Upper 

Keselu 

Ruhan 

Equal 

variances 

assumed 

,038 ,846 -,855 49 ,397 -,8276 ,96849 -2,774 1,1185 

Equal 

variance not 

assumed 

  

-,856 48,93 ,396 -,8276 ,96699 -2,771 1,1156 
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3. Jika terdapat perbedaan, maka model pembelajaran mana yang memiliki efek 

yang lebih baik terhadap pencapaian KKM. 

4. Dalam pengujian hipotesis ini, secara formal, hipotesis statistik (H0 ) dan hipo-

tesis penelitian (H1 ) adalah sebagai berikut :  

H0 :        

H1 :        

Catatan :     dan    berturut-turut adalah  rata-rata pencapaian 

KKM dari populasi mahasiswa dari level IPK tinggi 

yang mendapat pembelajaran PBMCCS dan EDI 

 

5. Dengan menggunakan software SPSS versi 20.00 yang berkaitan dengan uji -t, 

maka diperoleh output sebagai berikut : 

Tabel 4.51 Uji -t: Uji Perbedaan Rerata Pencapaian KKM Mahasiswa dari 

Level IPK Tinggi 

 

Dari Tabel 4.51, diperoleh bahwa nilai Sig = 0,298 ≥ α, dengan α = 0,05, 

H0 diterima dan  H1 ditolak. Karena H1 ditolak, maka hipotesis yang menyatakan 

“Terdapat perbedaaan pencapaian KKM antara mahasiswa dari level tinggi yang 

mendapat pembelajaran PBMCCS dan EDI ” ditolak. Sehingga dapat dikatakan 

secara rata-rata tidak terdapat perbedaan pencapaian KKM mahasiswa antara 

mahasiswa dari level tinggi yang mendapat Pembelajaran Berbasis Masalah 

dengan Cognitive Conflict Strategy (PBMCCS) dengan mahasiswa yang 

mendapat pembelajaran Explicit Direct Instruction (EDI). 

 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t Df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differe

nce 

Std. 

Error 

Diff 

95% Confidence 

Interval of diff 

Lower Upper 

Level 

IPK 

Tinggi 

Equal variances 

assumed 
,598 ,454 -1,089 12 ,298 -2,000 1,8368 -6,002 2,0022 

Equal variance 

not assumed 

  

-1,089 10,176 ,301 -2,000 1,8368 -6,083 2,0832 
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Hipotesis 13 :  

Terdapat perbedaan pencapaian kemampuan komunikasi matematis antara 

mahasiswa dari level IPK sedang yang mendapat Pembelajaran Berbasis Masalah 

dengan Cognitive Conflict Strategy (PBMCCS) dengan mahasiswa yang 

mendapat pembelajaran Explicit Direct Instruction (EDI). 

Untuk menguji hipotesis 13, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Uji normalitas data skor pencapaian KKM antara mahasiswa dari level IPK 

sedang yang mendapat pembelajaran PBMCCS dan mahasiswa yang mendapat 

pembelajaran EDI. Hasil uji normalitas dengan uji One-Sample Kolmogorov-

Smirnov (K-S) dapat dilihat pada Tabel 4.52 berikut: 

Tabel 4.52 Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S) : Uji Normalitas 

Rerata Pencapaian KKM Mahasiswa dari Level IPK Sedang 

Level IPK Pembelajaran n K-S Asymp. Sig Keterangan 

Sedang 
PBMCCS 11 0,612 0,848 Normal 

EDI 12 0,564 0,909 Normal 

2. Karena data berdistribusi normal, maka dilakukan uji perbedaan dua rata-rata 

dilakukan dengan distribusi-t.  

3. Jika terdapat perbedaan, maka model pembelajaran mana yang memiliki efek 

yang lebih baik terhadap pencapaian KKM. 

4. Dalam pengujian hipotesis ini, secara formal, hipotesis statistik (H0 ) dan hipo-

tesis penelitian (H1 ) adalah sebagai berikut :  

H0 :        

H1 :        

Catatan 

:  

   dan    berturut-turut adalah  rata-rata pencapaian 

KKM dari populasi mahasiswa dari level IPK sedang 

yang mendapat pembelajaran PBMCCS dan EDI 

5. Dengan menggunakan software SPSS versi 20.00 yang berkaitan dengan uji -t, 

maka diperoleh output sebagai berikut : 

Tabel 4.53 di bawah memperlihatkan bahwa nilai Sig = 0,727 ≥ α, dengan 

α = 0,05, H0 diterima dan  H1 ditolak. Karena H1 ditolak, maka hipotesis yang 

menyatakan “Terdapat perbedaaan pencapaian KKM antara mahasiswa dari level 

sedang yang mendapat pembelajaran PBMCCS dan EDI ” ditolak. Sehingga dapat 
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dikatakan secara rata-rata tidak terdapat perbedaan pencapaian KKM mahasiswa 

antara mahasiswa dari level sedang yang mendapat Pembelajaran Berbasis 

Masalah dengan Cognitive Conflict Strategy (PBMCCS) dengan mahasiswa yang 

mendapat pembelajaran Explicit Direct Instruction (EDI). 

Tabel 4.53 Uji -t: Uji Perbedaan Rerata Pencapaian KKM Mahasiswa dari 

Level IPK Sedang 

 

Hipotesis 14 :  

Terdapat perbedaan pencapaian kemampuan komunikasi matematis antara 

mahasiswa dari level IPK rendah yang mendapat Pembelajaran Berbasis Masalah 

dengan Cognitive Conflict Strategy (PBMCCS) dengan mahasiswa yang 

mendapat pembelajaran Explicit Direct Instruction (EDI). 

Untuk menguji hipotesis 14, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Uji normalitas data skor KKM antara mahasiswa dari level IPK rendah yang 

mendapat pembelajaran PBMCCS dan mahasiswa yang mendapat 

pembelajaran EDI. Hasil uji normalitas dengan uji One-Sample Kolmogorov-

Smirnov (K-S) dapat dilihat pada Tabel 4.54 berikut: 

 

 

Independent Samples Test 

 Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differ

ence 

Std. 

Error 

Diff 

95% 

Confidence 

Interval of diff 

Lower Upper 

Level 

IPK 

Sedang 

Equal 

variances 

assumed 

,070 ,794 -,353 21 ,727 -,5151 1,4582 ,070 ,794 

Equal 

variance not 

assumed 

  

-,354 20,89 ,727 -,5151 1,4570 
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Tabel 4.54 Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S) : Uji Normalitas 

Rerata Pencapaian KKM Mahasiswa dari Level IPK Rendah 

Level IPK Pembelajaran N K-S Asymp. Sig Keterangan 

Rendah 
PBMCCS 7 0,542 0,931 Normal 

EDI 7 0,385 0,998 Normal 

2. Karena data berdistribusi normal, maka dilakukan uji perbedaan dua rata-rata 

dilakukan dengan distribusi-t.  

3. Jika terdapat perbedaan, maka model pembelajaran mana yang memiliki efek 

yang lebih baik terhadap pencapaian KKM. 

4. Dalam pengujian hipotesis ini, secara formal, hipotesis statistik (H0 ) dan 

hipotesis penelitian (H1 ) adalah sebagai berikut :  

H0 :        

H1 :        

Catatan     dan    berturut-turut adalah  rata-rata pencapaian 

KKM dari populasi mahasiswa dari level rendah 

yang mendapat pembelajaran PBMCCS dan EDI 

5. Dengan menggunakan software SPSS versi 20.00 yang berkaitan dengan uji -t, 

maka diperoleh output sebagai berikut : 

Tabel 4.55 Uji-t: Uji Perbedaan Rerata Pencapaian KKM Mahasiswa dari 

Level IPK Rendah 

 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

differe

nce 

Std. 

Error 

Differe

nce 

95% Confidence 

Interval of 

difference 

Lower Upper 

Level 

IPK 

Rendah 

Equal 

variances 

assumed 

,328 ,578 -,152 12 ,881 -,2857 1,8753 -4,372 3,8003 

Equal variance 

not assumed 

  
-,152 11, ,881 -,2857 1,8753 -4,382 3,8104 
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Dari Tabel 4.55, diperoleh bahwa nilai Sig = 0,881 ≥ α,dengan α = 0,05, 

H0 diterima dan  H1 ditolak. Karena H1 ditolak, maka hipotesis yang menyatakan 

“Terdapat perbedaaan pencapaian KKM antara mahasiswa dari level rendah yang 

mendapat pembelajaran PBMCCS dan EDI ” ditolak. Sehingga dapat dikatakan 

secara rata-rata tidak terdapat perbedaan pencapaian KKM mahasiswa antara 

mahasiswa dari level rendah yang mendapat Pembelajaran Berbasis Masalah 

dengan Cognitive Conflict Strategy (PBMCCS) dengan mahasiswa yang 

mendapat pembelajaran Explicit Direct Instruction (EDI). 

Hipotesis 15 

Terdapat perbedaaan pencapaian KKM antara mahasiswa level IPK (tinggi, 

sedang , rendah)  yang mendapat pembelajaran PBMCCS dan EDI  

Untuk menguji hipotesis 15, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Uji normalitas data skor pencapaian KKM antara mahasiswa dari level IPK 

(tinggi,sedang, rendah) yang mendapat pembelajaran PBMCCS dan mahasiswa 

yang mendapat pembelajaran EDI. Hasil uji normalitas dengan uji One-Sample 

Kolmogorov-Smirnov (K-S) dapat dilihat pada Tabel 4.56 berikut: 

Tabel 4.56 Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S) : Uji Normalitas 

Rerata Pencapaian KKM Mahasiswa dari Level IPK  

Level IPK n K-S Asymp. Sig Keterangan 

Tinggi 14 0,497 0,966 Normal 

Sedang 23 0,785 0,568 Normal 

Rendah 14 0,501 0,963 Normal 

2. Karena data berdistribusi normal, maka dilakukan uji perbedaan rata-rata 

dilakukan dengan uji ANOVA  

3. Jika terdapat perbedaan, maka mahasiswa dari level IPK manakah yang lebih 

baik terhadap pencapaian KKM. 

4. Dalam pengujian hipotesis ini, secara formal, hipotesis statistik (H0 ) dan hipo-

tesis penelitian (H1 ) adalah sebagai berikut :  

H0 :           

H1 :       H0 

Catatan 

:  

   ,    dan     berturut-turut adalah  rata-rata 

pencapaian KKM dari populasi mahasiswa dari 
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level IPK (tinggi, sedang, rendah)   

5. Dengan menggunakan software SPSS versi 20.00 yang berkaitan dengan 

deskripsi dan uji ANOVA, maka diperoleh output sebagai berikut : 

Tabel 4.57 Deskripsi Rerata Pencapaian KKM Mahasiswa dari Level IPK 

Descriptives 

Pencapaian KKM 

 n Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Mini

mum 

Maxi

mum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Tinggi 14 7,1429 3,46093 ,92497 5,1446 9,1411 1,00 14,00 

Sedang 23 6,0870 3,42336 ,71382 4,6066 7,5673 ,00 12,00 

Rendah 14 8,0000 3,37411 ,90177 6,0518 9,9482 3,00 14,00 

Total 51 6,9020 3,44822 ,48285 5,9321 7,8718 ,00 14,00 

 

Secara deskriptif dapat dilihat pada Tabel 4.57 bahwa  rerata pencapaian 

KKM mahasiswa level rendah lebih tinggi dari level tinggi dan sedang. Artinya 

untuk rerata pencapaian KKM paling tinggi dari level yang lain, namun apakah 

pencapaiannya berbeda secara signifikan, perlu uji statistik lebih lanjut yaitu uji 

ANOVA pada Tabel 4.58 berikut ini : 

Tabel 4.58 Uji ANOVA: Uji Perbedaan Rerata Pencapaian KKM 

Mahasiswa dari Level IPK  

ANOVA 

Pencapaian KKM 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Between Groups 32,969 2 16,485 1,409 ,254 

Within Groups 561,540 48 11,699   

Total 594,510 50    

 

Dari Tabel 4.58, diperoleh bahwa nilai Sig = 0,254 ≥ α, dengan α= 0,05, 

yang berarti H0 diterima dan H1 ditolak. Karena H1 ditolak, maka hipotesis yang 

menyatakan “Terdapat perbedaaan pencapaian KKM antara mahasiswa level IPK 

(tinggi, sedang , rendah)  yang mendapat pembelajaran PBMCCS dan EDI ” 
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ditolak. Sehingga dapat dikatakan secara rata-rata tidak terdapat perbedaan 

pencapaian KKM mahasiswa dari level IPK (tinggi, sedang , rendah) yang 

mendapat pembelajaran PBMCCS dan mahasiswa yang mendapat pembelajaran 

EDI. 

Hasil analisis di atas mengindikasikan bahwa pembelajaran PBMCCS 

belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kemampuan 

komunikasi  matematis mahasiswa sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat perbedaan pencapaian kemampuan komunikasi  matematis antara 

mahasiswa yang mendapat Pembelajaran Berbasis Masalah dengan Cognitive 

Conflict Strategy (PBMCCS) dengan mahasiswa yang mendapat pembelajaran 

Explicit Direct Instruction (EDI).  

4.1.4.3  Pengaruh Interaksi antara Pembelajaran dan level IPK terhadap  

Pencapaian Kemampuan Komunikasi Matematis Mahasiswa 

Hipotesis 33 

Terdapat pengaruh interaksi antara pembelajaran dengan level IPK  terhadap 

pencapaian kemampuan komunikasi matematis mahasiswa. 

Hipotesis formal yang diajukan untuk diuji adalah : 

H0 : 

 

Tidak terdapat pengaruh interaksi antara pembelajaran dan level IPK 

terhadap  pencapaian kemampuan komunikasi matematis mahasiswa 

H1 : Terdapat pengaruh interaksi antara pembelajaran dan level IPK terhadap 

pencapaian kemampuan komunikasi matematis mahasiswa 

Dari Tabel 4.48 diperoleh bahwa data pencapaian komunikasi matematis 

berdistribusi normal, maka untuk itu dilakukan uji ANOVA dua jalur untuk 

melihat pengaruh interaksi antara pembelajaran dan level IPK terhadap 

pencapaian komunikasi matematis mahasiswa. Tabel 4.59 dapat dilihat di bawah 

Tabel 4.59 Uji ANOVA Dua Jalur : Uji Interaksi  Pembelajaran dan 

Level IPK terhadap Pencapaian KKM 

Dependent Variable: Pencapaian  KKM 

Source Type III Sum 

of Squares 

df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 48,778a 5 9,756 ,804 ,553 

Intercept 2415,165 1 2415,165 199,150 ,000 
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level IPK 10,521 1 10,521 ,868 ,357 

Pembelajaran 33,362 2 16,681 1,375 ,263 

level IPK * Pembelajaran 6,385 2 3,193 ,263 ,770 

Error 545,732 45 12,127   

Total 3024,000 51    

Corrected Total 594,510 50    

a. R Squared = ,082 (Adjusted R Squared = -,020) 
 

Tabel 4.58 tentang Tests of Between-Subjects Effects, memperlihatkan 

bahw  sig = 0,770 ≥ α = 0,05, H0 diterima dan H1 ditolak. Ini berarti bahwa tidak 

terdapat pengaruh interaksi yang signifikan antara pembelajaran dan level IPK 

terhadap pencapaian kemampuan komunikasi matematis mahasiswa. Begitupun, 

level IPK tidak menunjukkan efek utama yang signifikan terhadap pencapaian 

kemampuan komunikasi, ini dapat dilihat dari  sig = 0,357 ≥ α = 0,05 dan 

pembelajaran menunjukkan efek utama yang signifikan terhadap pencapaian 

kemampuan komunikasi (sig = 0,263 ≥ α = 0,05).  Dari nilai R Squared = ,082, 

artinya hanya 8,2% pencapaian kemampuan komunikasi matematis dapat 

dijelaskan oleh model pembelajaran, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak 

terdapat pengaruh interaksi yang signifikan antara pembelajaran dan level IPK 

terhadap pencapaian kemampuan komunikasi matematis mahasiswa. 

Untuk lebih jelasnya ada tidaknya pengaruh interaksi tersebut, dapat 

dilihat pada Gambar 4.3 berikut ini : 

 



149 
 

 
Zetriuslita, 2017 
PENINGKATAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS, KOMUNIKASI MATEMATIS DAN CURIOSITY  
MATEMATIS MAHASISWA MELALUI PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH DENGAN COGNITIVE 
CONFLICT STRATEGY  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Gambar 4.3 Grafik Pengaruh Interaksi antara Model Pembelajaran dan 

Level IPK terhadap Pencapaian KKM Mahasiswa 

Dari Gambar 4.3 dapat dilihat secara seksama bahwa untuk secara keseluruhan 

rerata pencapaian KKM yang mendapat pembelajaran PBMCCS lebih rendah dari 

yang mendapatkan pembelajaran EDI. Dilihat dari rerata pencapaian KKM 

tertinggi untuk PBMCCS berada pada level IPK rendah, diikuti oleh level IPK 

sedang dan tinggi, sedangkan untuk EDI,  rerata pencapaian KKM tertinggi untuk 

PBMCCS berada pada level IPK rendah, diikuti oleh level IPK tinggi dan tinggi 

sedang. Walaupun ada perbedaan urutan pencapaian, namun perbedaan tersebut 

tidak signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh 

interaksi antara pembelajaran dan level IPK terhadap pencapaian kemampuan 

komunikasi matematis mahasiswa. 

4.1.4.4 Analisis Statistik Peningkatan  Kemampuan Komunikasi Matematis 

(KKM) 

Analisis data peningkatan kemampuan komunikasi matematis (KKM) 

diperoleh dari pretes, postes dan        yang meliputi rerata, simpangan baku 

dan berdasarkan level IPK dan pembelajaran. Deskripsi data peningkatan 

kemampuan komunikasi matematis (KKM) disajikan pada Tabel 4.60 berikut ini: 

Tabel 4.60  N_Gain : Deskriptif Rerata Data Peningkatan KKM 

Level IPK  Statistik Pembelajaran 

PBMCCS EDI 

Pretes Postes        Pretes Postes        

Tinggi   7 7 

 ̅ 2,000 8,667 0,285 1,143 11,000 0,505 

  2,236 1,527 0, 301 1,464 2,944 0,274 

Sedang   11 12 

 ̅ 0,636 6,529 0,368 0,833 7,175 0,402 

  1,804 3,537 0,207 1,466 3,302 0,230 

Rendah   7 7 

 ̅ 2,428 5,000 0,576 1,429 4,800 0,489 

  2,439 2,915 0,254 1,511 2,949 0,228 

Keseluruhan   25 26 

 ̅ 1,520 6,48 0,391 0,923 7,307 0,454 
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  2,182 3,318 0,260 1,354 3,586 0,237 

    

Tabel 4.60 memberikan gambaran bahwa peningkatan KKM mahasiswa  

yang mendapat pembelajaran PBMCCS kurang dari pada mahasiswa yang 

mendapat pembelajaran EDI ditinjau secara keseluruhan dan level IPK. Tidak 

terlalu besar perbedaaan antara N_Gain KKM mahasiswa antara PBMCCS dan 

EDI. 

4.1.4.5  Hasil Uji Peningkatan Kemampuan Komunikasi Matematis (KKM) 

Sama dengan langkah pengujian hipotesis pada uji pencapaian KKM, 

maka pengujian hipotesis untuk peningkatan KKM antara mahasiswa yang yang 

mendapat pembelajaran PBMCCS dengan mahasiswa yang mendapat 

pembelajaran EDI ditinjau baik secara keseluruhan, digunakan langkah-langkah 

berikut. Terlebih dahulu dideskripsikan skor data peningkatan KKM mahasiswa 

yang mendapat Pembelajaran PBMCCS dan EDI berdasarkan level IPK. Skor 

peningkatan kemampuan komunikasi matematis (KKM) mahasiswa dapat dilihat 

pada Tabel 4.61 berikut : 

Tabel 4.61  Skor Peningkatan KKM Mahasiswa yang Mendapat 

Pembelajaran PBMCCS dan EDI 

   MODEL PEMBELAJARAN 

PBMCCS EDI 

L 

E 

V 

E 

L 

 

I 

P 

K 

Tinggi 
0,50 -0,22 0,33 0,67 0,93 0,54 0,33 0,07 

0,33 0,00 0,38  0,60 0,40 0,67  

Sedang 

0,20 0,47 0,40 0,07 0,27 0,67 0,43 0,20 

0,20 0,43 0,80 0,27 0,36 0,57 0,47 0,27 

0,20 0,47 0,56  0,00 0,60 0,20 0,80 

Rendah 
0,64 0,64 0,17 0,57 0,58 0,33 0,67 0,20 

0,88 0,45 0,67  0,36 0,42 0,87  

Skor data peningkatan KKM mahasiswa pada Tabel 4.61 digunakan dalam 

pengujian hipotesis 16 sampai hipotesis 20 dan hipotesis 34.  

Hipotesis 16 :  
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Terdapat perbedaan peningkatan kemampuan komunikasi matematis antara 

mahasiswa yang mendapat Pembelajaran Berbasis Masalah dengan Cognitive 

Conflict Strategy (PBMCCS) dengan mahasiswa yang mendapat pembelajaran 

Explicit Direct Instruction (EDI). 

Untuk menguji hipotesis 16, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Uji normalitas data skor peningkatan KKM antara mahasiswa yang mendapat 

pembelajaran PBMCCS dan mahasiswa yang mendapat pembelajaran EDI. 

Hasil uji normalitas dengan uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S) untuk 

data pada Tabel 4.61 dapat dilihat pada Tabel 4.62 berikut: 

Tabel 4.62 Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S) : Uji Normalitas 

Rerata Peningkatan KKM Mahasiswa  

 Pembelajaran n K-S Asymp. Sig Keterangan 

Keseluruhan PBMCCS 25 0,429 0,993 Normal 

EDI 26 0,410 0,996 Normal 

2. Karena data berdistribusi normal, maka uji perbedaan dua rata-rata dilakukan 

dengan uji distribusi-t.  

3. Jika terdapat perbedaan, maka model pembelajaran mana yang memiliki efek 

yang lebih baik terhadap peningkatan KKM. 

4. Dalam pengujian hipotesis ini, secara formal, hipotesis statistik (H0 ) dan hipo-

tesis penelitian (H1 ) adalah sebagai berikut :  

H0 :        

H1 :        

Catatan :     dan    berturut-turut adalah  rata-rata pening-

katan KKM dari populasi mahasiswa yang 

mendapat pembelajaran PBMCCS dan EDI 

5. Dengan menggunakan software SPSS versi 20.00 yang berkaitan dengan uji-t, 

maka diperoleh output sebagai berikut : 

Tabel 4.63 Uji -t: Uji Perbedaan Rerata Peningkatan KKM Mahasiswa  

Independent Samples Test 

 Levene's Test 
for Equality 

of Variances 

t-test for Equality of Means 
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Dari Tabel 4.63, diperoleh bahwa nilai Sig = 0,317 ≥ α, H0 diterima, H1 ditolak. 

Karena H1 ditolak, maka hipotesis yang menyatakan “Terdapat perbedaaan 

peningkatan KKM antara mahasiswa yang mendapat pembelajaran PBMCCS dan 

EDI ” ditolak. Sehingga dapat dikatakan secara rata-rata tidak terdapat perbedaan 

peningkatan KKM mahasiswa antara mahasiswa yang mendapat Pembelajaran 

Berbasis Masalah dengan Cognitive Conflict Strategy (PBMCCS) dengan 

mahasiswa yang mendapat pembelajaran Explicit Direct Instruction (EDI). 

Hipotesis 17 :  

Terdapat perbedaan peningkatan kemampuan komunikasi matematis antara 

mahasiswa dari level IPK tinggi yang mendapat Pembelajaran Berbasis Masalah 

dengan Cognitive Conflict Strategy (PBMCCS) dengan mahasiswa yang 

mendapat pembelajaran Explicit Direct Instruction (EDI). 

Untuk menguji hipotesis 17, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Uji normalitas data skor KKM antara mahasiswa dari level IPK tinggi yang 

mendapat pembelajaran PBMCCS dan mahasiswa yang mendapat 

pembelajaran EDI. Hasil uji normalitas dengan uji One-Sample Kolmogorov-

Smirnov (K-S) dapat dilihat pada Tabel 4.64 berikut: 

Tabel 4.64 Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S) : Uji Normalitas 

Rerata Peningkatan KKM Mahasiswa dari Level IPK Tinggi 

Level IPK Pembelajaran n K-S Asymp. Sig Keterangan 

Tinggi 
PBMCCS 7 0,735 0,652 Normal 

EDI 7 0,359 1,000 Normal 

F Sig. t df Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Differ
ence 

Std. 
Error 
Diff 

95% 
Confidence 
Interval of 

diff 

Lowe
r 

Upper 

Keselu
ruhan 

Equal 
variances 
assumed 

,014 ,906 -1,01 49 ,317 -,069 ,0687 -,207 ,0685 

Equal 
variance not 
assumed 

  

-1,01 48,44 ,317 -,069 ,0688 -,207 ,0688 



153 
 

 
Zetriuslita, 2017 
PENINGKATAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS, KOMUNIKASI MATEMATIS DAN CURIOSITY  
MATEMATIS MAHASISWA MELALUI PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH DENGAN COGNITIVE 
CONFLICT STRATEGY  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

2. Karena data berdistribusi normal, maka dilakukan uji perbedaan dua rata-rata 

dilakukan dengan distribusi-t.  

3. Jika terdapat perbedaan, maka model pembelajaran mana yang memiliki efek 

yang lebih baik terhadap peningkatan KKM. 

4. Dalam pengujian hipotesis ini, secara formal, hipotesis statistik (H0 ) dan hipo-

tesis penelitian (H1 ) adalah sebagai berikut :  

H0 :        

H1 :        

Catatan     dan    berturut-turut adalah  rata-rata peningkatan 

KKM dari populasi mahasiswa dari level IPK tinggi 

yang mendapat pembelajaran PBMCCS dan EDI 

5. Dengan menggunakan software SPSS versi 20.00 yang berkaitan dengan uji -t, 

maka diperoleh output sebagai berikut : 

Tabel 4.65 Uji -t: Uji Perbedaan Rerata Pencapaian KKM Mahasiswa dari Level 

IPK Tinggi 

Dari Tabel 4.65, diperoleh bahwa nilai Sig = 0,178 ≥ α, H0 diterima, H1 

ditolak. Karena H1 ditolak, maka hipotesis yang menyatakan “Terdapat 

perbedaaan peningkatan  KKM antara mahasiswa dari level IPK tinggi yang 

mendapat pembelajaran PBMCCS dan EDI ” ditolak. Sehingga dapat dikatakan 

secara rata-rata tidak terdapat perbedaan peningkatan KKM mahasiswa antara 

mahasiswa dari level IPK tinggi yang mendapat Pembelajaran Berbasis Masalah 

Independent Samples Test 

 
Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t Df Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differ

ence 

Std. 

Error 

Diff 

95% 

Confidence 

Interval of diff 

Lower Upper 

Level 

IPK 

Tinggi 

Equal 

variances 

assumed 

,057 ,815 -1,430 12 ,178 -,2204 ,15410 -,5561 ,11536 

Equal 

variance not 

assumed 

  

-1,430 11,897 ,178 -,2204 ,15410 -,5564 ,11569 
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dengan Cognitive Conflict Strategy (PBMCCS) dengan mahasiswa yang 

mendapat pembelajaran Explicit Direct Instruction (EDI). 

Hipotesis 18 :  

Terdapat perbedaan peningkatan kemampuan komunikasi matematis antara 

mahasiswa dari level IPK sedang yang mendapat Pembelajaran Berbasis Masalah 

dengan Cognitive Conflict Strategy (PBMCCS) dengan mahasiswa yang 

mendapat pembelajaran Explicit Direct Instruction (EDI). 

Untuk menguji hipotesis 14, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Uji normalitas data skor peningkatan KKM antara mahasiswa dari level IPK 

sedang yang mendapat pembelajaran PBMCCS dan mahasiswa yang mendapat 

pembelajaran EDI. Hasil uji normalitas dengan uji One-Sample Kolmogorov-

Smirnov (K-S) dapat dilihat pada Tabel 4.66 berikut: 

 

Tabel 4.66 Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S) : Uji Normalitas 

Rerata Pencapaian KKM Mahasiswa dari Level IPK Sedang 

Level IPK Pembelajaran n K-S Asymp. Sig Keterangan 

Sedang 
PBMCCS 11 0,513 0,955 Normal 

EDI 12 0,482 0,974 Normal 

2. Karena data berdistribusi normal, maka dilakukan uji perbedaan dua rata-rata 

dilakukan dengan distribusi-t.  

3. Jika terdapat perbedaan, maka model pembelajaran mana yang memiliki efek 

yang lebih baik terhadap pencapaian KKM. 

4. Dalam pengujian hipotesis ini, secara formal, hipotesis statistik (H0 ) dan hipo-

tesis penelitian (H1 ) adalah sebagai berikut :  

H0 :        

H1 :        

Catatan 

:  

   dan    berturut-turut adalah  rata-rata peningkatan 

KKM dari populasi mahasiswa dari level IPK sedang 

yang mendapat pembelajaran PBMCCS dan EDI 

5. Dengan menggunakan software SPSS versi 20.00 yang berkaitan dengan uji -t, 

maka diperoleh output sebagai berikut : 
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Tabel 4.67 Uji -t: Uji Perbedaan Rerata Peningkatan KKM Mahasiswa 

dari Level IPK Sedang 

 

Dari Tabel 4.67, diperoleh bahwa nilai Sig = 0,712 ≥ α, H0 diterima, H1 ditolak. 

Karena H1 ditolak, maka hipotesis yang menyatakan “Terdapat perbedaaan 

peningkatan  KKM antara mahasiswa dari level IPK sedang yang mendapat 

pembelajaran PBMCCS dan EDI ” ditolak. Sehingga dapat dikatakan secara rata-

rata tidak terdapat perbedaan peningkatan KKM mahasiswa antara mahasiswa dari 

level IPK sedang yang mendapat Pembelajaran Berbasis Masalah dengan 

Cognitive Conflict Strategy (PBMCCS) dengan mahasiswa yang mendapat 

pembelajaran Explicit Direct Instruction (EDI). 

Hipotesis 19 :  

Terdapat perbedaan peningkatan kemampuan komunikasi matematis antara 

mahasiswa dari level IPK rendah yang mendapat Pembelajaran Berbasis Masalah 

dengan Cognitive Conflict Strategy (PBMCCS) dengan mahasiswa yang 

mendapat pembelajaran Explicit Direct Instruction (EDI). 

Untuk menguji hipotesis 16, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Uji normalitas data skor KKM antara mahasiswa dari level IPK rendah yang 

mendapat pembelajaran PBMCCS dan mahasiswa yang mendapat 

pembelajaran EDI. Hasil uji normalitas dengan uji One-Sample Kolmogorov-

Smirnov (K-S) dapat dilihat pada Tabel 4.68 berikut: 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differe

nce 

Std. 

Error 

Diff 

95% Confidence 

Interval of diff 

Lower Upper 

Level 

IPK 

Sedang 

Equal variances 

assumed 
,183 ,673 -,374 21 ,712 -,0343 ,09174 -,2251 ,15651 

Equal variance 

not assumed 

  
-,375 20,9 ,711 -,0343 ,09131 -,2242 ,15562 
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Tabel 4.68 Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S) : Uji Normalitas 

Rerata Peningkatan KKM Mahasiswa dari Level IPK Rendah 

Level IPK Pembelajaran n K-S Asymp. Sig Keterangan 

Rendah 
PBMCCS 7 0,455 0,986 Normal 

EDI 7 0,518 0,951 Normal 

2. Karena data berdistribusi normal, maka dilakukan uji perbedaan dua rata-rata 

dilakukan dengan distribusi-t.  

3. Jika terdapat perbedaan, maka model pembelajaran mana yang memiliki efek 

yang lebih baik terhadap pencapaian KKM. 

4. Dalam pengujian hipotesis ini, secara formal, hipotesis statistik (H0 ) dan 

hipotesis penelitian (H1 ) adalah sebagai berikut :  

H0 :        

H1 :        

Catatan 

:  

   dan    berturut-turut adalah  rata-rata peningkatan 

KKM dari populasi mahasiswa dari level rendah 

yang mendapat pembelajaran PBMCCS dan EDI 

5. Dengan menggunakan software SPSS versi 20.00 yang berkaitan dengan uji -t, 

maka diperoleh output sebagai berikut  

Tabel 4.69 Uji-t: Uji Perbedaan Rerata Pencapaian KKM Mahasiswa dari 

Level IPK Rendah 

 

Dari Tabel 4.69 diperoleh bahwa nilai Sig = 0,889 ≥ α, H0 ditolak, H1 

diterima. Karena H1 ditolak, maka hipotesis yang menyatakan “Terdapat 

perbedaaan peningkatan  KKM antara mahasiswa dari level IPK rendah yang 

mendapat pembelajaran PBMCCS dan EDI ” ditolak. Sehingga dapat dikatakan 

Independent Samples Test 

 Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t Df Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differ

ence 

Std. 

Error 

Diff 

95% 

Confidence 

Interval of diff 

Lower Upper 

Level 

IPK 

Rendah 

Equal 

variances 

assumed 

,052 ,823 ,143 12 ,889 ,01851 ,12936 -,2633 ,30035 

Equal 

variance not 

assumed 

  

,143 11,8 ,889 ,01851 ,12936 -,2637 ,30071 
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tidak terdapat perbedaan peningkatan KKM mahasiswa antara mahasiswa dari 

level IPK rendah yang mendapat Pembelajaran Berbasis Masalah dengan 

Cognitive Conflict Strategy (PBMCCS) dengan mahasiswa yang mendapat 

pembelajaran Explicit Direct Instruction (EDI).  

Hasil analisis di atas mengindikasikan bahwa pembelajaran PBMCCS 

belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kemampuan 

komunikasi  matematis mahasiswa baik ditinjau secara keseluruhan maupun 

berdasarkan level IPK.  

Hipotesis 20 

Terdapat perbedaaan peningkatan KKM antara mahasiswa level IPK (tinggi, 

sedang , rendah)  yang mendapat pembelajaran PBMCCS dan EDI  

Untuk menguji hipotesis 20, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Uji normalitas data skor peningkatan KKM antara mahasiswa dari level IPK 

(tinggi,sedang, rendah) yang mendapat pembelajaran PBMCCS dan mahasiswa 

yang mendapat pembelajaran EDI. Hasil uji normalitas dengan uji One-Sample 

Kolmogorov-Smirnov (K-S) dapat dilihat pada Tabel 4.70 berikut: 

Tabel 4.70 Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S) : Uji Normalitas 

Rerata Peningkatan KKM Mahasiswa dari Level IPK  

Level IPK n K-S Asymp. Sig Keterangan 

Tinggi 14 0,763 0,606 Normal 

Sedang 23 0,696 0,717 Normal 

Rendah 14 0,596 0,870 Normal 

2. Karena data berdistribusi normal, maka dilakukan uji perbedaan rata-rata 

dilakukan dengan uji ANOVA  

3. Jika terdapat perbedaan, maka mahasiswa dari level IPK manakah yang lebih 

baik terhadap pencapaian KKM. 

4. Dalam pengujian hipotesis ini, secara formal, hipotesis statistik (H0 ) dan hipo-

tesis penelitian (H1 ) adalah sebagai berikut :  

H0 :           Catatan    ,    dan     berturut-turut adalah  rata-rata 
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H1 :       H0 :  pencapaian KKM dari populasi mahasiswa dari 

level IPK (tinggi, sedang, rendah)   

5. Dengan menggunakan software SPSS versi 20.00 yang berkaitan dengan 

deskripsi dan uji ANOVA, maka diperoleh output sebagai berikut : 

Tabel 4.71 Deskripsi Rerata Peningkatan KKM Mahasiswa dari Level IPK 

Descriptives 

Peningkatan KCM 

 n Mean Std. 

Deviatio

n 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Mini

mum 

Maxi

mum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Tinggi 14 ,3953 ,29966 ,08009 ,2223 ,5683 -,22 ,93 

Sedang 23 ,3861 ,21543 ,04492 ,2930 ,4793 ,00 ,80 

Rendah 14 ,4984 ,23271 ,06219 ,3640 ,6327 ,17 ,88 

Total 51 ,4195 ,24549 ,03438 ,3504 ,4885 -,22 ,93 

 
Secara deskriptif dapat dilihat pada Tabel 4.71 di atas bahwa rerata 

pencapaian KKM mahasiswa level rendah lebih tinggi dari mahasiswa dari level 

tinggi dan sedang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat uji ANOVA berikut ini : 

Tabel 4.72 Uji ANOVA: Uji Perbedaan Rerata Peningkatan KKM 

Mahasiswa dari Level IPK  

ANOVA 

Peningkatan KKM 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Between Groups ,121 2 ,060 1,003 ,374 

Within Groups 2,892 48 ,060   

Total 3,013 50    

 

Dari Tabel 4.72, diperoleh bahwa nilai Sig = 0,374 ≥ α, dengan α= 0,05, 

yang berarti H0 diterima dan H1 ditolak. Karena H1 ditolak, maka hipotesis yang 

menyatakan “Terdapat perbedaaan peningkatan KKM antara mahasiswa level IPK 

(tinggi, sedang , rendah)  yang mendapat pembelajaran PBMCCS dan EDI ” 

ditolak. Sehingga dapat dikatakan secara rata-rata tidak terdapat perbedaan 
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peningkatan KKM mahasiswa dari level IPK (tinggi, sedang , rendah) yang 

mendapat pembelajaran PBMCCS dan EDI. 

Hasil analisis di atas mengindikasikan bahwa pembelajaran PBMCCS 

belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kemampuan 

komunikasi  matematis mahasiswa sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat perbedaan peningkatan kemampuan komunikasi  matematis antara 

mahasiswa yang mendapat Pembelajaran Berbasis Masalah dengan Cognitive 

Conflict Strategy (PBMCCS) dengan mahasiswa yang mendapat pembelajaran 

Explicit Direct Instruction (EDI).  

4.1.4.6 Pengaruh Interaksi antara Pembelajaran dan level IPK terhadap 

Peningkatan Kemampuan Komunikasi Matematis Mahasiswa 

Hipotesis 34 

Terdapat pengaruh interaksi antara pembelajaran dengan level IPK  terhadap 

peningkatan kemampuan komunikasi matematis mahasiswa 

Hipotesis formal yang diajukan untuk diuji adalah : 

H0 : 

 

Tidak terdapat pengaruh interaksi antara pembelajaran dengan level IPK 

terhadap peningkatan kemampuan komunikasi matematis mahasiswa. 

H1 : Terdapat pengaruh interaksi antara pembelajaran dan level IPK terhadap 

peningkatan kemampuan komunikasi matematis mahasiswa 

Untuk mengetahui pengaruh interaksi antara model pembelajaran 

(PBMCCS dan EDI) dan level IPK (tinggi, sedang, dan rendah) terhadap 

peningkatan kemampuan komunikasi matematis (KKM) mahasiswa digunakan uji 

statistik ANOVA dua jalur. Salah satu asumsi dasar yang harus dipenuhi dalam 

menggunakan uji ANOVA dua jalur diantaranya adalah data harus berdistribusi 

normal. Berdasarkan Tabel 4.62 nampak bahwa data peningkatan kemampuan 

komunikasi matematis mahasiswa (KKM) berdistribusi normal sehingga uji 

ANOVA dua jalur dapat digunakan. Hasil pengolahan datanya dapat dilihat pada 

Tabel 4.73 berikut : 

Tabel 4.73 Uji ANOVA Dua Jalur : Uji Interaksi  Pembelajaran dan 

Level IPK terhadap Peningkatan KKM 

Dependent Variable: Peningkatan  KKM 
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Source Type III Sum 

of Squares 

df Mean Square F Sig. 

Corrected Model ,299a 5 ,060 ,991 ,434 

Intercept 8,776 1 8,776 145,489 ,000 

level IPK ,075 1 ,075 1,240 ,271 

Pembelajaran ,122 2 ,061 1,011 ,372 

level IPK * Pembelajaran ,114 2 ,057 ,944 ,397 

Error 2,714 45 ,060   

Total 11,987 51    

Corrected Total 3,013 50    

a. R Squared = ,099 (Adjusted R Squared = -,001) 
 

Dari Tabel 4.73 diperoleh sig = 0,397 ≥ α = 0,05, artinya H0 diterima, ini 

menunjukkan tidak terdapat pengaruh interaksi antara pembelajaran dan level IPK 

terhadap peningkatan kemampuan komunikasi matematis mahasiswa Sementara 

itu, ditinjau dari pembelajaran , diperoleh sig = 0,372 ≥ α = 0,05, artinya H0 

diterima, pengelompokan mahasiswa tidak memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap peningkatan KKM mahasiswa, sedangkan pengelompokan mahasiswa 

berdasarkan level IPK, diperoleh sig = 0,271 ≤ α = 0,05, H0 diterima, artinya 

faktor level IPK memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan 

komunikasi matematis mahasiswa. Jika dilihat dari nilai R Squared = ,099, dapat 

diartikan bahwa hanya 9,9 % peningkatan kemampuan komunikasi matematis 

dipengaruhi oleh level IPK dan pembelajaran, sedangkan 90,1% dipengaruhi 

faktor-faktor lain. 

Grafik pengaruh interaksi antara model pembelajaran (PBMCCS dan EDI) 

dan level IPK (tinggi, sedang, dan rendah) terhadap peningkatan kemampuan 

komunikasi matematis (KKM) mahasiswa dilihat pada gambar berikut ini: 
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Gambar 4.4 Grafik Pengaruh Interaksi antara Model Pembelajaran dan 

Level IPK terhadap Peningkatan KKM Mahasiswa 

 Dari gambar 4.4 dapat dilihat secara seksama bahwa grafik menunjukkan 

mahasiswa pada level IPK  sedang dan rendah yang mendapat pembelajaran 

dengan pembelajaran PBMCCS memperoleh rerata peningkatan KKM lebih 

rendah dari mahasiswa yang mendapat pembelajaran dengan pembelajaran EDI 

untuk semua level IPK, sedangkan untuk level tinggi,  pembelajaran PBMCCS 

memperoleh rerata peningkatan KKM lebih tinggi dari mahasiswa yang mendapat 

pembelajaran dengan pembelajaran EDI. 

4.1.5 Deskripsi Curiosity Matematis(CM)  

4.1.5.1 Analisis Statistik Pencapaian  Curiosity Matematis (CM) 

Analisis data pencapaian curiosity matematis (CM) diperoleh dari hasil 

postes setelah diberi perlakuan yang meliputi rerata, simpangan baku dan        

berdasarkan level IPK dan pembelajaran. Rekapitulasi data pencapaian curiosity 

matematis (CM) disajikan pada Tabel 4.74 berikut ini: 

Dari Tabel 4.74 di bawah dapat dilihat bahwa, secara deskriptif rerata 

pencapaian CM mahasiswa yang mendapat pembelajaran PBMCCS lebih besar 

dari pada mahasiswa yang mendapat pembelajaran EDI ditinjau dari level IPK 

rendah, sedangkan untuk level tinggi, sedang, dan keseluruhan rerata pencapaian 
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CM mahasiswa  yang mendapat pembelajaran PBMCCS kurang dari mahasiswa 

yang mendapat pembelajaran EDI. 

Tabel 4.74 Deskripsi Data Pencapaian CM 

Descriptive Statistics 

Pembelajaran Level IPK n Min Max Rerata St Dev 

PBMCCS 

Tinggi  7 82,00 131,00 111,8571 17,2571 

Sedang 11 97,00 134,00 115,7273 12,1744 

Rendah 7 108,00 149,00 130,7143 16,2554 

EDI 

Tinggi 7 102,00 136,00 120,2857 12,1753 

Sedang 12 79,00 142,00 119,8333 16,5520 

Rendah 7 85,00 140,00 120,0000 19,7230 

PBMCCS 
Keseluruhan  

25 82,00 149,00 118,8400 16,1881 

EDI 26 79,00 142,00 120,0000 15,7962 

Keterangan : Skor maksimal = 160 

4.1.5.2 Hasil Uji  Pencapaian Curiosity Matematis (CM) 

Skor pencapaian curiosity matematis (CM) mahasiswa dapat dilihat pada 

Tabel 4.75 di bawah ini. Skor data pencapaian CM mahasiswa pada Tabel 4.75  

tersebut digunakan dalam pengujian hipotesis 21 sampai dengan hipotesis 25 dan 

hipotesis 35. 

 

 

 

Tabel 4.75 Skor Pencapaian CM Mahasiswa yang Mendapat Pembelajaran 

PBMCCS dan EDI 

   MODEL PEMBELAJARAN 

PBMCCS EDI 

L 

E 

V 

E 

L 

 

I 

Tinggi 
131,00 124,00 82,00 123,00 136,00 117,00 121,00 102,00 

113,00 96,00 114,00  122,00 110,00 134,00  

Sedang 

103,00 122,00 115,00 129,00 118,00 110,00 111,00 79,00 

101,00 109,00 134,00 118,00 130,00 135,00 128,00 132,00 

117,00 128,00 97,00  123,00 109,00 121,00 142,00 
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P 

K Rendah 
127,00 129,00 149,00 148,00 140,00 138,00 85,00 110,00 

141,00 108,00 113,00  110,00 133,00 124,00  

 

Hipotesis 21 :  

Terdapat perbedaan pencapaian curiosity matematis antara mahasiswa yang 

mendapat Pembelajaran Berbasis Masalah dengan Cognitive Conflict Strategy 

(PBMCCS) dengan mahasiswa yang mendapat pembelajaran Explicit Direct 

Instruction (EDI). 

Untuk menguji hipotesis 21, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Uji normalitas data skor pencapaian CM antara mahasiswa yang mendapat 

pembelajaran PBMCCS dan mahasiswa yang mendapat pembelajaran EDI. 

Hasil uji normalitas dengan uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S) untuk 

data pada Tabel 4.75 dapat dilihat pada Tabel 4.76 berikut: 

Tabel 4.76 Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S) : Uji Normalitas 

Rerata Pencapaian CM Mahasiswa  

 Pembelajaran n K-S Asymp. Sig Keterangan 

Keseluruhan PBMCCS 25 0,396 0,998 Normal 

EDI 26 0,651 0,790 Normal 

2. Karena data berdistribusi normal, maka uji perbedaan dua rata-rata dilakukan 

dengan uji distribusi-t.  

3. Jika terdapat perbedaan, maka model pembelajaran mana yang memiliki efek 

yang lebih baik terhadap pencapaian CM. 

4. Dalam pengujian hipotesis ini, secara formal, hipotesis statistik (H0 ) dan hipo-

tesis penelitian (H1 ) adalah sebagai berikut :  

H0 :        

H1 :        

Catatan :     dan    berturut-turut adalah  rata-rata 

pencapaian CM dari populasi mahasiswa yang 

mendapat pembelajaran PBMCCS dan EDI 

5. Dengan menggunakan software SPSS versi 20.00 yang berkaitan dengan uji-t, 

maka diperoleh output pada Tabel 4.77 berikut.  
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Dari Tabel 4.77, diperoleh bahwa nilai Sig = 0,797 ≥ α, H0 diterima, H1 

ditolak. Karena H1 ditolak, maka hipotesis yang menyatakan “Terdapat 

perbedaaan pencapaian CM antara mahasiswa yang mendapat pembelajaran 

PBMCCS dan EDI” ditolak. Sehingga dapat dikatakan secara rata-rata tidak 

terdapat perbedaan pencapaian CM mahasiswa antara mahasiswa yang mendapat 

Pembelajaran Berbasis Masalah dengan Cognitive Conflict Strategy (PBMCCS) 

dengan mahasiswa yang mendapat pembelajaran Explicit Direct Instruction 

(EDI). 

Tabel 4.77 Uji -t: Uji Perbedaan Rerata Pencapaian CM Mahasiswa  

 

Hipotesis  22 :  

Terdapat perbedaan pencapaian curiosity matematis antara mahasiswa dari level 

IPK tinggi yang mendapat Pembelajaran Berbasis Masalah dengan Cognitive 

Conflict Strategy (PBMCCS) dengan mahasiswa yang mendapat pembelajaran 

Explicit Direct Instruction (EDI). 

Untuk menguji hipotesis 22, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Uji normalitas data skor pencapaian CM antara mahasiswa dari level IPK 

tinggi yang mendapat pembelajaran PBMCCS dan mahasiswa yang mendapat 

pembelajaran EDI. Hasil uji normalitas dengan uji One-Sample Kolmogorov-

Smirnov (K-S) dapat dilihat pada Tabel 4.78 berikut: 

Tabel 4.78 Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S) : Uji Normalitas 

Rerata Pencapaian CM Mahasiswa dari Level IPK Tinggi 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differe

nce 

Std. 

Error 

Diff 

95% Confidence 

Interval of diff 

Lower Upper 

Keselu 

ruhan 

Equal 

variances 

assumed 

,032 ,859 -,259 49 ,797 -1,160 4,4787 -10,16 7,8404 

Equal 

variance not 

assumed 

  

-,259 48,797 ,797 -1,160 4,4809 -10,16 7,8458 
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Level IPK Pembelajaran n K-S Asymp. Sig Keterangan 

Tinggi 
PBMCCS 7 0,637 0,812 Normal 

EDI 7 0,419 0,995 Normal 

2. Karena data berdistribusi normal, maka dilakukan uji perbedaan dua rata-rata 

dilakukan dengan distribusi-t.  

3. Jika terdapat perbedaan, maka model pembelajaran mana yang memiliki efek 

yang lebih baik terhadap pencapaian CM. 

4. Dalam pengujian hipotesis ini, secara formal, hipotesis statistik (H0 ) dan 

hipotesis penelitian (H1 ) adalah sebagai berikut :  

H0 :        

H1 :        

Catatan     dan    berturut-turut adalah  rata-rata pencapaian 

CM dari populasi mahasiswa dari level IPK tinggi 

yang mendapat pembelajaran PBMCCS dan EDI 

5. Dengan menggunakan software SPSS versi 20.00 yang berkaitan dengan uji -t, 

maka diperoleh output sebagai berikut : 

Tabel 4.79 Uji -t: Uji Perbedaan Rerata Pencapaian CM Mahasiswa dari 

Level IPK Tinggi 

 

Dari Tabel 4.79, diperoleh bahwa nilai Sig = 0,312 ≥ α, H0 diterima, H1 ditolak. 

6. Kesimpulan 

Tidak terdapat perbedaan pencapaian CM antara mahasiswa dari level IPK tinggi 

yang mendapat pembelajaran PBMCCS dan mahasiswa yang mendapat 

pembelajaran EDI  

Independent Samples Test 

 Levene's Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differe

nce 

Std. 

Error 

Diff 

95% Confidence 

Interval of diff 

Lower Upper 

Level 

IPK 

Tinggi 

Equal 

variances 

assumed 

,730 ,410 -1,056 12 ,312 -8,428 7,9825 -25,82 8,9639 

Equal 

variance not 

assumed 

  

-1,056 10,787 ,314 -8,428 7,9825 -26,04 9,1833 
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Hipotesis 23 :  

Terdapat perbedaan pencapaian kemampuan komunikasi matematis antara 

mahasiswa dari level IPK sedang yang mendapat Pembelajaran Berbasis Masalah 

dengan Cognitive Conflict Strategy (PBMCCS) dengan mahasiswa yang 

mendapat pembelajaran Explicit Direct Instruction (EDI). 

Untuk menguji hipotesis 23, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Uji normalitas data skor pencapaian CM antara mahasiswa dari level IPK 

sedang yang mendapat pembelajaran PBMCCS dan mahasiswa yang mendapat 

pembelajaran EDI. Hasil uji normalitas dengan uji One-Sample Kolmogorov-

Smirnov (K-S) dapat dilihat pada Tabel 4.80 berikut: 

Tabel 4.80 Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S) : Uji Normalitas 

Rerata Pencapaian CM Mahasiswa dari Level IPK Sedang 

Level IPK Pembelajaran n K-S Asymp. Sig Keterangan 

Sedang 
PBMCCS 11 0,414 0,995 Normal 

EDI 12 0,600 0,865 Normal 

2. Karena data berdistribusi normal, maka dilakukan uji perbedaan dua rata-rata 

dilakukan dengan distribusi-t.  

3. Jika terdapat perbedaan, maka model pembelajaran mana yang memiliki efek 

yang lebih baik terhadap pencapaian CM. 

4. Dalam pengujian hipotesis ini, secara formal, hipotesis statistik (H0 ) dan hipo-

tesis penelitian (H1 ) adalah sebagai berikut :  

H0 :        

H1 :        

Catatan :     dan    berturut-turut adalah  rata-rata 

pencapaian CM dari populasi mahasiswa dari 

level IPK sedang yang mendapat pembelajaran 

PBMCCS dan EDI 

5. Dengan menggunakan software SPSS versi 20.00 yang berkaitan dengan uji -t, 

maka diperoleh output pada Tabel  4.81 berikut . 

Tabel 4.81 Uji -t: Uji Perbedaan Rerata Pencapaian CM Mahasiswa dari 

Level IPK Sedang 

Independent Samples Test 
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Tabel 4.81, memperlihatkan bahwa nilai Sig = 0,509 ≥ α, H0 diterima, H1 

ditolak. Karena H1 ditolak, maka hipotesis yang menyatakan “Terdapat 

perbedaaan pencapaian CM antara mahasiswa level sedang yang mendapat 

pembelajaran PBMCCS dengan mahasiswa yang mendapat pembelajaran Explicit 

Direct Instruction (EDI) ” ditolak. Sehingga dapat dikatakan tidak terdapat 

perbedaan pencapaian  CM antara mahasiswa level sedang yang mendapat 

Pembelajaran Berbasis Masalah dengan Cognitive Conflict Strategy (PBMCCS) 

dengan mahasiswa yang mendapat pembelajaran Explicit Direct Instruction (EDI) 

6. Kesimpulan 

Tidak terdapat perbedaan pencapaian CM antara mahasiswa dari level IPK sedang 

yang mendapat pembelajaran PBMCCS dan mahasiswa yang mendapat 

pembelajaran EDI. 

Hipotesis 24 :  

Terdapat perbedaan pencapaian curiosity matematis antara mahasiswa dari level 

IPK rendah yang mendapat Pembelajaran Berbasis Masalah dengan Cognitive 

Conflict Strategy (PBMCCS) dengan mahasiswa yang mendapat pembelajaran 

Explicit Direct Instruction (EDI). 

Untuk menguji hipotesis 20, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Uji normalitas data skor CM antara mahasiswa dari level IPK rendah yang 

mendapat pembelajaran PBMCCS dan mahasiswa yang mendapat 

 Levene's Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differe

nce 

Std. 

Error 

Diff 

95% Confidence 

Interval of diff 

Lower Upper 

Level 

IPK 

Sedang 

Equal 

variances 

assumed 

,364 ,553 -,672 21 ,509 -4,106 6,1076 16,807 8,5954 

Equal 

variance not 

assumed 

  

-,681 20,110 ,503 -4,106 6,0253 -16,67 8,4582 
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pembelajaran EDI. Hasil uji normalitas dengan uji One-Sample Kolmogorov-

Smirnov (K-S) dapat dilihat pada Tabel 4.82 berikut: 

Tabel 4.82 Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S) : Uji Normalitas 

Rerata Pencapaian CM Mahasiswa dari Level IPK Rendah 

Level IPK Pembelajaran n K-S Asymp. Sig Keterangan 

Rendah 
PBMCCS 7 0,437 0,991 Normal 

EDI 7 0,459 0,984 Normal 

2. Karena data berdistribusi normal, maka dilakukan uji perbedaan dua rata-rata 

dilakukan dengan distribusi-t.  

3. Jika terdapat perbedaan, maka model pembelajaran mana yang memiliki efek 

yang lebih baik terhadap pencapaian CM. 

4. Dalam pengujian hipotesis ini, secara formal, hipotesis statistik (H0 ) dan 

hipotesis penelitian (H1 ) adalah sebagai berikut :  

H0 :        

H1 :        

Catatan :     dan    berturut-turut adalah  rata-rata pencapai-

an CM dari populasi mahasiswa dari level rendah 

yang mendapat pembelajaran PBMCCS dan EDI 

5. Dengan menggunakan software SPSS versi 20.00 yang berkaitan dengan uji -t, 

maka diperoleh output sebagai berikut : 

Dari Tabel 4.83, diperoleh bahwa nilai Sig = 0,289 ≥ α, H0 ditolak dan  H1 

diterima. Karena H1 ditolak, maka hipotesis yang menyatakan “Terdapat 

perbedaaan pencapaian CM antara mahasiswa level IPK rendah yang mendapat 

pembelajaran PBMCCS dan EDI ” ditolak. Sehingga dapat dikatakan secara rata-

rata tidak terdapat perbedaan pencapaian CM mahasiswa antara mahasiswa level 

IPK rendah  yang mendapat Pembelajaran Berbasis Masalah dengan Cognitive 

Conflict Strategy (PBMCCS) dengan mahasiswa yang mendapat pembelajaran 

Explicit Direct Instruction (EDI). 

 

Tabel 4.83 Uji-t: Uji Perbedaan Rerata Pencapaian Curiosity Mahasiswa 

dari Level IPK Rendah 

Independent Samples Test 
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Hipotesis 25 

Terdapat perbedaaan pencapaian CM antara mahasiswa level IPK (tinggi, sedang , 

rendah)  yang mendapat pembelajaran PBMCCS dan EDI  

Untuk menguji hipotesis 25, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Uji normalitas data skor pencapaian CM antara mahasiswa dari level IPK 

(tinggi,sedang, rendah) yang mendapat pembelajaran PBMCCS dan mahasiswa 

yang mendapat pembelajaran EDI. Hasil uji normalitas dengan uji One-Sample 

Kolmogorov-Smirnov (K-S) dapat dilihat pada Tabel 4.84 berikut: 

Tabel 4.84 Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S) : Uji Normalitas 

Rerata Pencapaian CM Mahasiswa dari Level IPK  

Level IPK N K-S Asymp. Sig Keterangan 

Tinggi 14 0,565 0,907 Normal 

Sedang 23 0,420 0,995 Normal 

Rendah 14 0,499 0,965 Normal 

2. Karena data berdistribusi normal, maka dilakukan uji perbedaan rata-rata 

dilakukan dengan uji ANOVA  

3. Jika terdapat perbedaan, maka mahasiswa dari level IPK manakah yang lebih 

baik terhadap pencapaian CM. 

 Levene's Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differe

nce 

Std. 

Error 

Diff 

95% Confidence 

Interval of diff 

Lower Upper 

Level 

IPK 

Rendah 

Equal 

variances 

assumed 

,290 ,600 1,109 12 ,289 10,714 9,6602 -10,33 31,762 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

1,109 11,5 ,290 10,714 9,6602 -10,42 31,847 
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4. Dalam pengujian hipotesis ini, secara formal, hipotesis statistik (H0 ) dan hipo-

tesis penelitian (H1 ) adalah sebagai berikut :  

H0 :           

H1 :       H0 

Catatan 

:  

   ,    dan     berturut-turut adalah  rata-rata 

pencapaian CM dari populasi mahasiswa dari 

level IPK (tinggi, sedang, rendah)   

5. Dengan menggunakan software SPSS versi 20.00 yang berkaitan dengan 

deskripsi dan uji ANOVA, maka diperoleh output sebagai berikut : 

Tabel 4.85 Deskripsi Rerata Pencapaian CM Mahasiswa dari Level IPK 

Descriptives 

Pencapaian CM 

 N Mean Std. 

Deviatio

n 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Mini

mum 

Maxi

mum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Tinggi 14 117,2143 15,13619 4,04532 108,4749 125,9537 83,00 138,00 

Sedang 23 118,9130 14,73682 3,07284 112,5404 125,2857 81,00 144,00 

Rendah 14 126,7857 18,15819 4,85298 116,3015 137,2699 87,00 151,00 

Total 51 120,6078 16,00260 2,24081 116,1070 125,1086 81,00 151,00 

 

Secara deskriptif dapat dilihat pada Tabel 4.85 bahwa rerata pencapaian 

CM mahasiswa level rendah lebih tinggi dari level tinggi dan sedang, dan level 

sedang lebih tinggi rerata pencapaian CM dari mahasiswa level tinggi. Untuk 

melihat perbedaan rerata pencapaian CM pada Tabel 4.85 dapat dilihat uji 

ANOVA berikut ini : 

Tabel 4.86 Uji  ANOVA: Uji Perbedaan Rerata Pencapaian CM 

Mahasiswa dari Level IPK  

ANOVA 
Pencapaian CM 

 Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

Between Groups 761,616 2 380,808 1,518 ,230 

Within Groups 12042,540 48 250,886   
Total 12804,157 50    
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Dari Tabel 4.86, diperoleh bahwa nilai Sig = 0,230 ≥ α, dengan α= 0,05, 

yang berarti H0 diterima dan H1 ditolak. Karena H1 ditolak, maka hipotesis yang 

menyatakan “Terdapat perbedaaan pencapaian CM antara mahasiswa level IPK 

(tinggi, sedang , rendah)  yang mendapat pembelajaran PBMCCS dan EDI ” 

ditolak. Sehingga dapat dikatakan secara rata-rata tidak terdapat perbedaan 

pencapaian CM mahasiswa dari level IPK (tinggi, sedang , rendah) yang 

mendapat pembelajaran PBMCCS dan mahasiswa yang mendapat pembelajaran 

EDI. 

Hasil analisis di atas mengindikasikan bahwa pembelajaran PBMCCS 

belum memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pencapaian curiosity  

matematis mahasiswa sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

perbedaan pencapaian curiosity  matematis antara mahasiswa yang mendapat 

Pembelajaran Berbasis Masalah dengan Cognitive Conflict Strategy (PBMCCS) 

dengan mahasiswa yang mendapat pembelajaran Explicit Direct Instruction 

(EDI).  

4.1.5.3 Pengaruh Interaksi antara Model Pembelajaran dan level IPK 

terhadap  Pencapaian Curiosity Matematis (CM) Mahasiswa 
 

Hipotesis 35 

Terdapat pengaruh interaksi antara pembelajaran dengan level IPK  terhadap 

pencapaian curiosity matematis mahasiswa 

Hipotesis formal yang diajukan untuk diuji adalah : 

H0 : Tidak terdapat pengaruh interaksi antara pembelajaran dengan level IPK 

terhadap pencapaian curiosity matematis mahasiswa. 

H1 :  Terdapat pengaruh interaksi antara pembelajaran dengan level IPK  terhadap 

pencapaian curiosity matematis mahasiswa. 

Untuk mengetahui pengaruh interaksi antara pembelajaran (PBMCCS dan 

EDI) dan level IPK (tinggi, sedang, dan rendah) terhadap pencapaian curiosity 

matematis (CM) mahasiswa digunakan uji statistik ANOVA dua jalur. Salah satu 

asumsi dasar yang harus dipenuhi dalam menggunakan uji ANOVA dua jalur 

diantaranya adalah data harus memiliki varians yang homogen. Berdasarkan Tabel 
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4.76 nampak bahwa data pencapaian curiosity matematis (CM) mahasiswa yang 

mendapatkan pembelajaran PBMCCS dan EDI berdistribusi normal dan memiliki 

varians yang homogen, sehingga uji ANOVA dua jalur digunakan untuk 

mengetahui pengaruh interaksi antara pembelajaran dan level IPK terhadap 

pencapaian curiosity matematis (CM). Adapun hasilnya dapat dilihat pada Tabel 

4.87 berikut : 

Tabel 4.87 Uji ANOVA Dua Jalur : Uji Pengaruh Interaksi Pembelajaran  

dan level IPK terhadap Pencapaian CM 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable: Peningkatan CM 

Source Type III Sum 

of Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Corrected Model 1582,383a 5 316,477 1,269 ,294 

Intercept 706036,813 1 706036,81 2831,25 ,000 

Level_IPK 50,801 1 50,801 ,204 ,654 

Pembelajaran 771,130 2 385,565 1,546 ,224 

Level_IPK * Pembelajaran 729,790 2 364,895 1,463 ,242 

Error 11221,774 45 249,373   

Total 754663,000 51    

Corrected Total 12804,157 50    

a. R Squared = ,124 (Adjusted R Squared = ,026) 

  
Dari Tabel 4.87 diperoleh nilai Sig = 0,242 ≥ α, H0 diterima. Ini berarti 

tidak terdapat pengaruh interaksi antara pembelajaran dan level IPK terhadap 

pencapaian curiosity matematis (CM). Begitupun, level IPK tidak menunjukkan 

efek utama yang signifikan terhadap pencapaian curiosity matematis (CM) ini 

dapat dilihat dari  sig = 0,654 ≥ α = 0,05. Begitu juga pembelajaran menunjukkan 

tidak menunjukkan efek utama yang signifikan terhadap pencapaian curiosity 

matematis (CM). Dalam hal ini, pengaruh interaksi antara pembelajaran dan level 

IPK terhadap peningkatan curiosity matematis (CM) tidak cukup tinggi yakni 

hanya 12,4%. 
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4.1.5.4 Analisis Statistik Peningkatan Curiosity Matematis (CM) 

Analisis data peningkatan kemampuan komunikasi matematis (KKM) 

diperoleh dari pretes, postes dan        yang meliputi rerata, simpangan baku 

dan berdasarkan level IPK dan pembelajaran. Deskripsi data peningkatan curiosity 

matematis (CM) disajikan pada Tabel 4.88 berikut ini: 

Tabel 4.88  N_Gain : Deskriptif Rerata Data Peningkatan CM 

Level IPK Statistik 

Pembelajaran 

PBMCCS EDI 

Pretes Postes        Pretes Postes        

Tinggi 

  7 7 

 ̅ 2,000 8,667 0,285 1,143 11,000 0,505 

  2,236 1,527 0, 301 1,464 2,944 0,274 

Sedang 

  11 12 

 ̅ 0,636 6,529 0,368 0,833 7,175 0,402 

  1,804 3,537 0,207 1,466 3,302 0,230 

Rendah 

  7 7 

 ̅ 2,428 5,000 0,576 1,429 4,800 0,489 

  2,439 2,915 0,254 1,511 2,949 0,228 

Keseluruhan 

  25 26 

 ̅ 1,520 6,48 0,391 0,923 7,307 0,454 

  2,182 3,318 0,260 1,354 3,586 0,237 

    
Tabel 4.88 memberikan gambaran bahwa peningkatan CM mahasiswa  

yang mendapat pembelajaran PBMCCS kurang dari pada mahasiswa yang 

mendapat pembelajaran EDI ditinjau secara keseluruhan dan level IPK. Tidak 

terlalu besar perbedaaan antara N_Gain KKM mahasiswa antara PBMCCS dan 

EDI. 

4.1.5.5 Hasil Uji Peningkatan Curiosity Matematis (CM) 

Sama dengan langkah pengujian hipotesis pada uji pencapaian CM, maka 

pengujian hipotesis untuk peningkatan CM antara mahasiswa yang yang mendapat 

pembelajaran PBMCCS dengan mahasiswa yang mendapat pembelajaran EDI 
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ditinjau baik secara keseluruhan, digunakan langkah-langkah berikut. Terlebih 

dahulu dideskripsikan skor data peningkatan CM mahasiswa yang mendapat 

Pembelajaran PBMCCS dan EDI berdasarkan level IPK. Skor peningkatan 

curiosity matematis (CM) mahasiswa dapat dilihat pada Tabel 4.89 berikut : 

Tabel 4.89  Skor Peningkatan CM Mahasiswa yang Mendapat Pembelajaran 

PBMCCS dan EDI 

   MODEL PEMBELAJARAN 

PBMCCS EDI 

L 

E 

V 

E 

L 

 

I 

P 

K 

Tinggi 
0,43 0,16 0,14 0,50 0,03 0,10 0,11 0,06 

-0,29 0,05 0,02  -0,05 0,17 0,18  

Sedang 

0,42 0,06 0,26 0,04 0,44 0,11 0,21 -0,03 

0,24 -0,37 -0,38 -0,03 -0,38 0,30 0,03 -0,09 

0,17 0,06 0,03  -1,14 0,11 0.05 0,09 

Rendah 
0,00 0,35 -0,18 0,16 0,38 0,03 -0,10 0,00 

0,00 -0,02 0,52  0,07 0,35 -0,09  

Skor data peningkatan CM mahasiswa pada Tabel 4.89 digunakan dalam 

pengujian hipotesis 26 sampai dengan hipotesis 30 dan hipotesis 36.  

Hipotesis 26 :  

Terdapat perbedaan peningkatan curiosity matematis antara mahasiswa yang 

mendapat Pembelajaran Berbasis Masalah dengan Cognitive Conflict Strategy 

(PBMCCS) dengan mahasiswa yang mendapat pembelajaran Explicit Direct 

Instruction (EDI). 

Untuk menguji hipotesis 26, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Uji normalitas data skor peningkatan CM antara mahasiswa yang mendapat 

pembelajaran PBMCCS dan mahasiswa yang mendapat pembelajaran EDI. 

Hasil uji normalitas dengan uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S) untuk 

data pada Tabel 4.89 dapat dilihat pada Tabel 4.90 berikut: 

Tabel 4.90 Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S) : Uji Normalitas 

Rerata Peningkatan CM Mahasiswa  

 Pembelajaran n K-S Asymp. Sig Keterangan 
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Keseluruhan PBMCCS 25 0,729 0,663 Normal 

EDI 26 1,296 0,069 Normal 

2. Karena data berdistribusi normal, maka uji perbedaan dua rata-rata dilakukan 

dengan uji distribusi-t.  

3. Jika terdapat perbedaan, maka model pembelajaran mana yang memiliki efek 

yang lebih baik terhadap peningkatan CM. 

4. Dalam pengujian hipotesis ini, secara formal, hipotesis statistik (H0 ) dan hipo-

tesis penelitian (H1 ) adalah sebagai berikut :  

H0 :        

H1 :        

Catatan :     dan    berturut-turut adalah  rata-rata 

peningkatan CM dari populasi mahasiswa yang 

mendapat pembelajaran PBMCCS dan EDI 

5. Dengan menggunakan software SPSS versi 20.00 yang berkaitan dengan uji -t, 

maka diperoleh output sebagai berikut : 

Tabel 4.91 Uji -t: Uji Perbedaan Rerata Peningkatan CM Mahasiswa  

 

Dari Tabel 4.91, diperoleh bahwa nilai Sig = 0,399 ≥ α, H0 diterima, H1 

ditolak. Karena H1 ditolak, maka hipotesis yang menyatakan “Terdapat 

perbedaaan peningkatan CM antara mahasiswa yang mendapat pembelajaran 

PBMCCS dan EDI” ditolak. Sehingga dapat dikatakan secara rata-rata tidak 

Independent Samples Test 

 Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differ

ence 

Std. 

Error 

Diff 

95% 

Confidence 

Interval of diff 

Lower Upper 

Keselu

ruhan 

Equal 

variances 

assumed 

,058 ,811 ,851 49 ,399 ,06464 ,07591 -,0879 ,21719 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

,855 47,893 ,397 ,06464 ,07562 -,0874 ,21669 
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terdapat perbedaan peningkatan CM mahasiswa antara mahasiswa yang mendapat 

Pembelajaran Berbasis Masalah dengan Cognitive Conflict Strategy (PBMCCS) 

dengan mahasiswa yang mendapat pembelajaran Explicit Direct Instruction 

(EDI). 

 

Hipotesis 27 :  

Terdapat perbedaan peningkatan curiosity matematis antara mahasiswa dari level 

IPK tinggi yang mendapat Pembelajaran Berbasis Masalah dengan Cognitive 

Conflict Strategy (PBMCCS) dengan mahasiswa yang mendapat pembelajaran 

Explicit Direct Instruction (EDI). 

Untuk menguji hipotesis 27, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Uji normalitas data skor peningkatan CM antara mahasiswa dari level IPK 

tinggi yang mendapat pembelajaran PBMCCS dan mahasiswa yang mendapat 

pembelajaran EDI. Hasil uji normalitas dengan uji One-Sample Kolmogorov-

Smirnov (K-S) dapat dilihat pada Tabel 4.92 berikut: 

Tabel 4.92 Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S) : Uji Normalitas 

Rerata Peningkatan CM Mahasiswa dari Level IPK Tinggi 

Level IPK Pembelajaran n K-S Asymp. Sig Keterangan 

Tinggi 
PBMCCS 7 0,512 0,956 Normal 

EDI 7 0,386 0,998 Normal 

 

2. Karena data berdistribusi normal, maka dilakukan uji perbedaan dua rata-rata 

dilakukan dengan distribusi-t.  

3. Jika terdapat perbedaan, maka model pembelajaran mana yang memiliki efek 

yang lebih baik terhadap peningkatan CM. 

4. Dalam pengujian hipotesis ini, secara formal, hipotesis statistik (H0 ) dan hipo-

tesis penelitian (H1 ) adalah sebagai berikut :  

H0 :        

H1 :        

Catatan 

:  

   dan    berturut-turut adalah  rata-rata peningkatan 

CM dari populasi mahasiswa dari level IPK tinggi 

yang mendapat pembelajaran PBMCCS dan EDI 
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5. Dengan menggunakan software SPSS versi 20.00 yang berkaitan dengan uji -t, 

maka diperoleh output pada Tabel 4.93 berikut : 

Tabel 4.93 di bawah ini memperlihatkan bahwa nilai Sig = 0,581 ≥ α, H0 

diterima, H1 ditolak. Karena H1 ditolak, maka hipotesis yang menyatakan 

“Terdapat perbedaaan pencapaian CM antara mahasiswa level IPK (tinggi, sedang 

, rendah)  yang mendapat pembelajaran PBMCCS dan EDI ” ditolak. Sehingga 

dapat dikatakan secara rata-rata tidak terdapat perbedaan pencapaian CM 

mahasiswa dari level IPK (tinggi, sedang , rendah) yang mendapat pembelajaran 

PBMCCS dan mahasiswa yang mendapat pembelajaran EDI. 

Tabel 4.93 Uji -t: Uji Perbedaan Rerata Peningkatan CM Mahasiswa dari 

Level IPK Tinggi 

 

6. Kesimpulan 

Tidak terdapat perbedaan peningkatan CM antara mahasiswa dari level IPK tinggi 

yang mendapat pembelajaran PBMCCS dan mahasiswa yang mendapat 

pembelajaran EDI  

Hipotesis 28 :  

Terdapat perbedaan peningkatan curiosity matematis antara mahasiswa dari level 

IPK sedang yang mendapat Pembelajaran Berbasis Masalah dengan Cognitive 

Independent Samples Test 

 Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differ

ence 

Std. 

Error 

Diff 

95% 

Confidence 

Interval of diff 

Lower Upper 

Tinggi 

Equal 

variances 

assumed 
3,542 ,084 ,567 12 ,581 ,05929 ,10452 -,1684 ,28702 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

,567 7,100 ,588 ,05929 ,10452 -,1872 ,30574 
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Conflict Strategy (PBMCCS) dengan mahasiswa yang mendapat pembelajaran 

Explicit Direct Instruction (EDI). 

Untuk menguji hipotesis 28, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Uji normalitas data skor peningkatan CM antara mahasiswa dari level IPK 

sedang yang mendapat pembelajaran PBMCCS dan mahasiswa yang mendapat 

pembelajaran EDI. Hasil uji normalitas dengan uji One-Sample Kolmogorov-

Smirnov (K-S) dapat dilihat pada Tabel 4.94 berikut: 

 

Tabel 4.94 Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S) : Uji Normalitas 

Rerata Pencapaian KKM Mahasiswa dari Level IPK Sedang 

Level IPK Pembelajaran n K-S Asymp. Sig Keterangan 

Sedang 
PBMCCS 11 0,655 0,785 Normal 

EDI 12 0,984 0,287 Normal 

2. Karena data berdistribusi normal, maka dilakukan uji perbedaan dua rata-rata 

dengan distribusi-t.  

3. Jika terdapat perbedaan, maka model pembelajaran mana yang memiliki efek 

yang lebih baik terhadap peningkatan CM. 

4. Dalam pengujian hipotesis ini, secara formal, hipotesis statistik (H0 ) dan hipo-

tesis penelitian (H1 ) adalah sebagai berikut :  

H0 :        

H1 :        

Catatan     dan    berturut-turut adalah  rata-rata peningkatan 

CM dari populasi mahasiswa dari level IPK sedang 

yang mendapat pembelajaran PBMCCS dan EDI 

5. Dengan menggunakan software SPSS versi 20.00 yang berkaitan dengan uji -t, 

maka diperoleh output sebagai berikut : 

Tabel 4.95 Uji -t: Uji Perbedaan Rerata Peningkatan CM Mahasiswa dari 

Level IPK Sedang 

Independent Samples Test 

 Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 
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Dari Tabel 4.95, diperoleh bahwa nilai Sig = 0,552 ≥ α, H0 diterima, H1 ditolak. 

 

6. Kesimpulan 

Tidak terdapat perbedaan peningkatan CM antara mahasiswa dari level IPK 

sedang yang mendapat pembelajaran PBMCCS dan mahasiswa yang mendapat 

pembelajaran EDI. 

Hipotesis 29 :  

Terdapat perbedaan peningkatan curiosity matematis antara mahasiswa dari level 

IPK rendah yang mendapat Pembelajaran Berbasis Masalah dengan Cognitive 

Conflict Strategy (PBMCCS) dengan mahasiswa yang mendapat pembelajaran 

Explicit Direct Instruction (EDI). 

Untuk menguji hipotesis 29, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Uji normalitas data skor peningkatan CM antara mahasiswa dari level IPK 

rendah yang mendapat pembelajaran PBMCCS dan mahasiswa yang mendapat 

pembelajaran EDI. Hasil uji normalitas dengan uji One-Sample Kolmogorov-

Smirnov (K-S) dapat dilihat pada Tabel 4.96 berikut: 

Tabel 4.96 Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S) : Uji Normalitas 

Rerata Peningkatan CM Mahasiswa dari Level IPK Rendah 

Level IPK Pembelajaran n K-S Asymp. Sig Keterangan 

Rendah 
PBMCCS 7 0,686 0,734 Normal 

EDI 7 0,679 0,746 Normal 

F Sig. t df Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differ

ence 

Std. 

Error 

Diff 

95% 

Confidence 

Interval of diff 

Lower Upper 

Sedang 

Equal 

variances 

assumed 
,691 ,415 ,604 21 ,552 ,08528 ,14119 -,2083 ,37890 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

,617 18,329 ,545 ,08528 ,13824 -,2047 ,37534 
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2. Karena data berdistribusi normal, maka dilakukan uji perbedaan dua rata-rata 

dengan distribusi-t.  

3. Jika terdapat perbedaan, maka model pembelajaran mana yang memiliki efek 

yang lebih baik terhadap pencapaian CM. 

4. Dalam pengujian hipotesis ini, secara formal, hipotesis statistik (H0 ) dan 

hipotesis penelitian (H1 ) adalah sebagai berikut :  

H0 :        

H1 :        

Catatan     dan    berturut-turut adalah  rata-rata peningkatan 

CM dari populasi mahasiswa dari level rendah yang 

mendapat pembelajaran PBMCCS dan EDI 

5. Dengan menggunakan software SPSS versi 20.00 yang berkaitan dengan uji -t, 

maka diperoleh output sebagai berikut: 

  

Tabel 4.97 Uji-t: Uji Perbedaan Rerata Peningkatan CM Mahasiswa dari 

Level IPK Rendah 

 

Dari Tabel 4.97, diperoleh bahwa nilai Sig = 0,818 ≥ α, H0 ditolak, H1 diterima. 

6. Kesimpulan 

Tidak terdapat perbedaan peningkatan CM antara mahasiswa dari level IPK 

rendah yang mendapat pembelajaran PBMCCS dan mahasiswa yang mendapat 

pembelajaran EDI. 

Independent Samples Test 

 Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differ

ence 

Std. 

Error 

Diff 

95% 

Confidence 

Interval of diff 

Lower Upper 

Rendah 

Equal  

variances 

assumed 

 

,362 ,558 ,235 12 ,818 ,02771 ,11788 -,2291 ,28456 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

,235 11,5 ,818 ,02771 ,11788 -,2303 ,28576 
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Hasil analisis di atas mengindikasikan bahwa pembelajaran PBMCCS 

belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan curiosity  

matematis mahasiswa baik ditinjau secara keseluruhan maupun berdasarkan level 

IPK.  

4.1.5.5 Pengaruh Interaksi antara Model Pembelajaran dan level IPK 

terhadap  Peningkatan Curiosity Matematis (CM) Mahasiswa 

Hipotesis 36 

Terdapat pengaruh interaksi antara pembelajaran dengan level IPK  terhadap 

peningkatan curiosity matematis mahasiswa 

Hipotesis formal yang diajukan untuk diuji adalah : 

H0 : Tidak terdapat pengaruh interaksi antara pembelajaran dengan level IPK 

terhadap peningkatan curiosity matematis mahasiswa. 

H1 :  Terdapat pengaruh interaksi antara pembelajaran dengan level IPK  terhadap 

peningkatan curiosity matematis mahasiswa. 

Untuk mengetahui pengaruh interaksi antara pembelajaran (PBMCCS dan 

EDI) dan level IPK (tinggi, sedang, dan rendah) terhadap peningkatan curiosity 

matematis (CM) mahasiswa digunakan uji statistik ANOVA dua jalur. Salah satu 

asumsi dasar yang harus dipenuhi dalam menggunakan uji ANOVA dua jalur 

diantaranya adalah data harus memiliki varians yang homogen. Berdasarkan Tabel 

4.89 nampak bahwa data peningkatan curiosity matematis (CM) mahasiswa yang 

mendapatkan pembelajaran PBMCCS dan EDI berdistribusi normal dan memiliki 

varians yang homogen, sehingga uji ANOVA dua jalur digunakan untuk 

mengetahui pengaruh interaksi antara pembelajaran dan level IPK terhadap 

peningkatan curiosity matematis (CM). Adapun hasilnya dapat dilihat pada Tabel 

4.98 berikut : 

Tabel 4.98 Uji ANOVA Dua Jalur : Uji Pengaruh Interaksi Pembelajaran  

dan level IPK terhadap Peningkatan CM 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable: Peningkatan CM 

Source Type III Sum 

of Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Corrected Model ,207a 5 ,041 ,541 ,744 
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Intercept ,265 1 ,265 3,456 ,070 

Level_IPK ,145 2 ,072 ,947 ,396 

Pembelajaran ,040 1 ,040 ,520 ,475 

Level_IPK * Pembelajaran ,007 2 ,004 ,047 ,954 

Error 3,445 45 ,077   

Total 3,839 51    

Corrected Total 3,652 50    

a. R Squared = ,057 (Adjusted R Squared = -,048) 

 Dari Tabel 4.98 diperoleh nilai Sig = 0,954 ≥ α, H0 diterima. Ini berarti 

tidak terdapat pengaruh interaksi antara pembelajaran dan level IPK terhadap 

peningkatan curiosity matematis (CM). Dalam hal ini, pengaruh interaksi antara 

pembelajaran dan level IPK terhadap peningkatan curiosity matematis (CM) tidak 

cukup tinggi yakni hanya 5%. 

Grafik pengaruh interaksi antara model pembelajaran (PBMCCS dan EDI) 

dan level IPK (tinggi, sedang, dan rendah) terhadap peningkatan curiosity (CM) 

mahasiswa dilihat pada gambar berikut ini: 

 
 

Gambar 4.5 Grafik Pengaruh Interaksi antara Pembelajaran dan Level IPK 

terhadap Peningkatan CM Mahasiswa 

 Dari gambar 4.5 dapat dilihat secara seksama bahwa grafik menunjukkan 

mahasiswa pada semua level IPK (tinggi, sedang, rendah) yang mendapat 

pembelajaran dengan pembelajaran PBMCCS memperoleh rerata peningkatan 
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CM lebih tinggi dari mahasiswa yang mendapat pembelajaran dengan 

pembelajaran EDI untuk semua level IPK dan jarak antara kedua grafik berjauhan. 

Hal ini mengindikasikan bahwa level IPK dan pembelajaran secara bersamaan 

tidak berpengaruh secara signifikan dalam peningkatan CM. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh interaksi antara model pembelajaran 

(PBMCCS dan EDI) dan level IPK (tinggi, sedang dan rendah) terhadap 

peningkatan curiosity matematis mahasiswa.  

 Dari hasil analisis untuk data hasil penelitian, diperoleh jawaban rumusan 

masalah dan hipotesis penelitian yang telah dirumuskan pada BAB I dan BAB II.. 

Adapun  kesimpulan dari jawaban rumusan masalah dan hipotesis penelitian 

seperti dapat dirangkum dan dilihat pada Tabel 4.99 di bawah ini : 

 

 

Tabel 4.99 Kesimpulan Hasil Uji Hipotesis Penelitian 

No Hipotesis Penelitian Uji Statistik  Sig Kesim 

pulan 

1 Terdapat perbedaan pencapaian 
kemampuan berpikir kritis matematis 

antara mahasiswa yang mendapat 
pembelajaran PBMCCS dengan 

mahasiswa yang mendapat pembelajaran 
EDI  

Mann 
Whitney-U 

 

0,000 Berbeda 
 

2 Terdapat perbedaan pencapaian 
kemampuan berpikir kritis matematis 

antara mahasiswa dari level IPK tinggi 
yang mendapat pembelajaran PBMCCS 
dengan mahasiswa yang mendapat 

pembelajaran EDI  

Uji-t 0,000 Berbeda 

3 Terdapat perbedaan pencapaian 

kemampuan berpikir kritis matematis 
antara mahasiswa dari level IPK sedang 

yang mendapat pembelajaran PBMCCS 
dengan mahasiswa yang mendapat 
pembelajaran EDI  

Uji-t 0,000 Berbeda 
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4 Terdapat perbedaan pencapaian 
kemampuan berpikir kritis matematis 

antara mahasiswa dari level IPK rendah 
yang mendapat pembelajaran PBMCCS 
dengan mahasiswa yang mendapat 

pembelajaran EDI  

Uji-t 0,000 Berbeda 

5 Terdapat perbedaan pencapaian 
kemampuan berpikir kritis matematis 
antara mahasiswa dari level IPK (tinggi, 

sedang, rendah) yang mendapat 
pembelajaran PBMCCS dan  EDI 

Uji ANOVA 
Satu Jalur 

0,681 Tidak 
Berbeda 

6 Terdapat perbedaan peningkatan 
kemampuan berpikir kritis matematis 

antara mahasiswa yang mendapat 
pembelajaran PBMCCS dengan 

mahasiswa yang mendapat pembelajaran 
EDI  

Uji-t 0,000 Berbeda 

7 Terdapat perbedaan peningkatan 
kemampuan berpikir kritis matematis 
antara mahasiswa dari level IPK tinggi 

yang mendapat pembelajaran PBMCCS 
dengan mahasiswa yang mendapat 

pembelajaran EDI  

Uji-t 0,040 Berbeda 

8 Terdapat perbedaan peningkatan 

kemampuan berpikir kritis matematis 
antara mahasiswa dari level IPK sedang 

yang mendapat pembelajaran PBMCCS 
dengan mahasiswa yang mendapat 
pembelajaran EDI  

Uji-t 0,000 Berbeda 

9 Terdapat perbedaan peningkatan 
kemampuan berpikir kritis matematis 

antara mahasiswa dari level IPK rendah 
yang mendapat pembelajaran PBMCCS 

dengan mahasiswa yang mendapat 
pembelajaran EDI  

Uji-t 0,000 Berbeda 

10 Terdapat perbedaan peningkatan 
kemampuan berpikir kritis matematis 

antara mahasiswa dari level IPK (tinggi, 
sedang, rendah) yang mendapat 
pembelajaran PBMCCS dan  EDI 

Uji ANOVA 
Satu Jalur 

0,182 Tidak 
Berbeda 
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11 Terdapat perbedaan pencapaian antara 
kemampuan komunikasi matematis 

mahasiswa yang mendapat pembelajaran 
PBMCCS dengan mahasiswa yang 
mendapat pembelajaran EDI  

Uji-t 0,397 Tidak 
berbeda 

12 Terdapat perbedaan pencapaian 

kemampuan komunikasi matematis 
mahasiswa dari level IPK tinggi yang 
mendapat pembelajaran PBMCCS 

dengan mahasiswa yang mendapat 
pembelajaran EDI  

Uji-t 0,298 Tidak 

berbeda 

13 Terdapat perbedaan pencapaian 
kemampuan komunikasi matematis 

antara mahasiswa dari level IPK sedang 
yang mendapat pembelajaran PBMCCS 

dengan mahasiswa yang mendapat 
pembelajaran EDI  

Uji-t 0,727 Tidak 
berbeda 

14 Terdapat perbedaan pencapaian 
kemampuan komunikasi matematis 
mahasiswa dari level IPK rendah yang 

mendapat pembelajaran PBMCCS 
dengan mahasiswa yang mendapat 

pembelajaran EDI  

Uji-t 0,881 Tidak 
berbeda 

15 

 
 

Terdapat perbedaan pencapaian 

kemampuan komunikasi matematis 
antara mahasiswa dari level IPK (tinggi, 

sedang, rendah) yang mendapat 
pembelajaran PBMCCS dan  EDI 

Uji ANOVA 

Satu Jalur 

0,254 Tidak 

Berbeda 

16 Terdapat perbedaan peningkatan 
kemampuan komunikasi matematis 
antara mahasiswa yang mendapat 

pembelajaran PBMCCS dengan 
mahasiswa yang mendapat pembelajaran 

EDI  

Uji-t 0,317 Tidak 
berbeda 

17 Terdapat perbedaan peningkatan 

kemampuan komunikasi matematis 
mahasiswa dari level IPK tinggi yang 

mendapat pembelajaran PBMCCS 
dengan mahasiswa yang mendapat 
pembelajaran EDI  

Uji-t 0,178 Tidak 

berbeda 
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18 Terdapat perbedaan peningkatan 
kemampuan komunikasi matematis 

mahasiswa dari level IPK sedang yang 
mendapat pembelajaran PBMCCS 
dengan mahasiswa yang mendapat 

pembelajaran EDI  

Uji-t 0,712 Tidak 
berbeda 

19 Terdapat perbedaan peningkatan 
kemampuan komunikasi matematis 
mahasiswa dari level IPK rendah yang 

mendapat pembelajaran PBMCCS 
dengan mahasiswa yang mendapat 

pembelajaran EDI  

Uji-t 0,889 Tidak 
berbeda 

20 Terdapat perbedaan peningkatan 

kemampuan komunikasi matematis 
antara mahasiswa dari level IPK (tinggi, 

sedang, rendah) yang mendapat 
pembelajaran PBMCCS dan  EDI 

Uji ANOVA 

Satu Jalur 

0,374 Tidak 

Berbeda 

21 Terdapat perbedaan pencapaian curiosity 
matematis mahasiswa yang mendapat 
pembelajaran PBMCCS dengan 

mahasiswa yang mendapat pembelajaran 
EDI  

Uji-t 0,797 Tidak 
berbeda 

22 Terdapat perbedaan pencapaian curiosity 
matematis mahasiswa dari level IPK 

tinggi yang mendapat pembelajaran 
PBMCCS dengan mahasiswa yang 

mendapat pembelajaran EDI  

Uji-t 0,312 Tidak 
berbeda 

23 Terdapat perbedaan pencapaian curiosity 

matematis mahasiswa dari level IPK 
sedang yang mendapat pembelajaran 
PBMCCS dengan mahasiswa yang 

mendapat pembelajaran EDI  

Uji-t 0,509 Tidak 

berbeda 

24 Terdapat perbedaan pencapaian curiosity 
matematis mahasiswa dari level IPK 
rendah yang mendapat pembelajaran 

PBMCCS dengan mahasiswa yang 
mendapat pembelajaran EDI  

Uji-t 0,289 Tidak 
berbeda 

25 Terdapat perbedaan peningkatan  
curiosity  matematis antara mahasiswa 

dari level IPK (tinggi, sedang, rendah) 
yang mendapat pembelajaran PBMCCS 

Uji ANOVA 
Satu Jalur 

0,230 Tidak 
Berbeda 
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dan  EDI 

26 Terdapat perbedaan peningkatan 
curiosity matematis mahasiswa yang 
mendapat pembelajaran PBMCCS 

dengan mahasiswa yang mendapat 
pembelajaran EDI ditinjau dari  

keseluruhan mahasiswa 

Uji-t 0,399 Tidak 
berbeda 

27 Terdapat perbedaan peningkatan 

curiosity matematis mahasiswa dari level 
IPK tinggi yang mendapat pembelajaran 

PBMCCS dengan mahasiswa yang 
mendapat pembelajaran EDI  

Uji-t 0,581 Tidak 

berbeda 

28 Terdapat perbedaan peningkatan 
curiosity matematis mahasiswa dari level 
IPK sedang yang mendapat pembelajaran 

PBMCCS dengan mahasiswa yang 
mendapat pembelajaran EDI  

Uji-t 0,552 Tidak 
berbeda 

29 Terdapat perbedaan peningkatan 
curiosity matematis mahasiswa dari level 

IPK rendah yang mendapat pembelajaran 
PBMCCS dengan mahasiswa yang 

mendapat pembelajaran EDI ditinjau dari  
keseluruhan mahasiswa 

Uji-t 0,818 Tidak 
berbeda 

30 Terdapat perbedaan peningkatan  
curiosity  matematis antara mahasiswa 
dari level IPK (tinggi, sedang, rendah) 

yang mendapat pembelajaran PBMCCS 
dan  EDI 

Uji ANOVA 
Satu Jalur 

0,954 Tidak 
Berbeda 

31 Terdapat pengaruh interaksi antara 
pembelajaran dan level IPK terhadap 

pencapaian kemampuan berpikir  kritis 
matematis mahasiswa. 

Uji ANOVA 
Dua Jalur 

0,770 Tidak 
terdapat 

pengaruh 
interaksi 

32 Terdapat pengaruh interaksi antara 

pembelajaran dan level IPK terhadap 
peningkatan kemampuan berpikir  kritis 
matematis mahasiswa. 

Uji ANOVA 

Dua Jalur 

0,859 Tidak 

terdapat 
pengaruh 
interaksi 

33 Terdapat pengaruh interaksi antara 
pembelajaran dan level IPK  terhadap 
pencapaian kemampuan komunikasi 

matematis mahasiswa. 

Uji ANOVA 
Dua Jalur 

0,770 Tidak 
terdapat 
pengaruh 

interaksi 

34 Terdapat pengaruh interaksi antara Uji ANOVA 0,397 Tidak 
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4.1.6 Deskripsi dan Analisis Hasil Pekerjaan Mahasiswa dan Wawancara 

Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Matematis  

Deskripsi dan analisis pekerjaan mahasiswa dalam menyelesaikan tes 

kemampuan berpikir kritis matematis (KCM) mahasiswa dapat dilihat dari lima 

aspek atau indikator yang diamati  yaitu : (1) Kemampuan mengidentifikasi, yaitu 

kemam-puan memberikan alasan terhadap penguasan konsep; (2) Kemampuan 

menghubungkan, yaitu kemampuan menemukan fakta, data, konsep dan 

menghubungkannya; (3) Kemampuan menganalisis,  yaitu kemampuan memilih 

dan menentukan informasi yang penting dari soal yang diberikan; (4) Kemampuan 

mengevaluasi, yaitu kemampuan menemukan dan mendeteksi hal-hal yang 

penting dari konsep yang diberikan; (5) Kemampuan memecahkan masalah, yaitu 

kemampuan memahami masalah, memilih strategi dan melaksanakan 

penyelesaian dari masalah yang diberikan. 

Dari hasil uji untuk kemampuan berpikir kritis matematis mahasiswa 

sebelumnya disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rerata peningkatan 

kemampuan berpikir kritis matematis mahasiswa yang mendapat PBMCCS 

dengan mahasiswa yang mendapat pembelajaran EDI ditinjau secara keseluruhan 

maupun berdasarkan level IPK (tinggi, sedang dan rendah).   

Selanjutnya rerata peningkatan kemampuan berpikir kritis berdasarkan 

masing-masing indikator yang diamati, disajikan dalam Tabel 4.100 berikut ini: 

Tabel 4.100 Rerata Masing-Masing Indikator Kemampuan Berpikir Kritis 

Matematis Mahasiswa 

Indikator Kemampuan Skor Pembelajaran 

pembelajaran dan level IPK  terhadap 
peningkatan kemampuan komunikasi 

matematis mahasiswa 

Dua Jalur terdapat 
pengaruh 

interaksi 

35 Terdapat pengaruh interaksi antara 
pembelajaran dengan level IPK terhadap 

pencapaian  curiosity matematis mahasis-
wa. 

Uji ANOVA 
Dua Jalur 

0,242 Tidak 
terdapat 

pengaruh 
interaksi 

36 Terdapat pengaruh interaksi antara 
pembelajaran dengan level IPK terhadap 

peningkatan curiosity matematis mahasis-
wa. 

Uji ANOVA 
Dua Jalur 

0,954 Tidak 
terdapat 

pengaruh 
interaksi 
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berpikir kritis PBMCCS EDI 

Rerata 
       

Rerata 
       

Pretes Postes Pretes Postes 

Kemampuan 

mengidentifikasi, yaitu 

kemampuan memberi-kan 

alasan terhadap penguasan 

konsep 

3 0,40 2,02 0,62 0,07 2,16 0,71 

Kemampuan 

menghubungkan, yaitu 

kemampuan menemukan 

fakta, data, konsep dan 

menghubungkannya 

3 0,12 1,80 0,58 0,04 1,58 0,52 

Kemampuan menganalisis,  

yaitu kemampuan memilih 

dan menentukan infor-

masi yang penting dari 

soal yang diberika 

3 0,08 1,84 0,60 0,00 1,62 0,54 

Kemampuan mengeva-

luasi, yaitu kemampuan 

menemukan dan mende-

teksi hal-hal yang penting 

dari konsep yang diberikan 

3 0,56 2,76 0,90 0,81 2,41 0,73 

Kemampuan memecahkan 

masalah, yaitu kemampuan 

memahami masalah, 

memilih strategi dan 

melaksanakan 

penyelesaian dari masa-lah 

yang diberikan. 

3 0,80 2,02 0,56 0,50 1,76 0,50 

Skor Maksimal Ideal 15 1,96 10,45 0,88 1,42 10,07 0,64 

Berdasarkan Tabel 4.100 menunjukkan bahwa setiap indikator dari 

kemampuan berpikir kritis matematis mahasiswa mengalami peningkatan pada 

mata kuliah teori bilangan setelah diajar dengan PBMCCS maupun pembelajaran 

EDI, namun peningkatan dengan PBMCCS lebih besar. Untuk PBMCCS,  

peningkatan tertinggi kemampuan berpikir kritis matematis mahasiswa dicapai 

pada indikator “Kemampuan mengevaluasi, yaitu kemampuan menemukan dan 

mendeteksi hal-hal yang penting dari konsep yang diberikan;” yakni sebesar 0,90 

termasuk dalam kategori tinggi.  Sedangkan peningkatan kemampuan berpikir 

kritis matematis mahasiswa terendah pada PBMCCS dicapai sebesar 0,56 yang 

termasuk dalam kategori rendah pada indikator “Kemampuan memecahkan 

masalah, yaitu kemampuan memahami masalah, memilih strategi dan 

melaksanakan penyelesaian dari masalah yang diberikan. Hal yang sama juga 
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terjadi pada pembelajaran EDI, peningkatan tertinggi dan terendah untuk 

kemampuan berpikir kritis matematis mahasiswa dicapai pada indikator yang 

sama dengan pembelajaran PBMCCS yakni dicapai tertinggi sebesar 0,73 

temasuk kategori sedang dan terendah sebesar 0,50 dengan kategori sedang.  

 Nampak bahwa mahasiswa dalam untuk kedua kelompok pembelajaran 

mengalami kesulitan dalam aspek berpikir kritis yang meliputi indikator 

“Kemampuan memecahkan masalah, yaitu kemampuan memahami masalah, 

memilih strategi dan melaksanakan penyelesaian dari masalah yang diberikan”. 

Salah satu penyebabnya bahwa mahasiswa sangat sulit dalam menginterpretasikan 

masalah dalam soal cerita ke dalam kalimat matematika, yang merupakan kunci 

agar dapat menyelesaikan masalah yang diberikan. Menurut Cars, Perry, dan 

Conroy (dalam Sutawidjaja, 1998) strategi untuk meningkatkan indikator ini yang 

berkaitan dengan siswa/mahasiswa antara lain: (a) siswa/mahasiswa harus 

diberanikan untuk menerima ketidaktahuan dan merasa senang mencari tahu, (b) 

terkadang siswa/mahasiswa diperbolehkan memilih masalah dari sejumlah 

masalah yang diberikan untuk membuat soal atau pertanyaan, dan (c) 

siswa/mahasiswa harus diberanikan untuk mengambil risiko dan mencari 

alternatif pemecahan masalah.  

 Permasalahan terbesar mahasiswa dalam kemampuan pemecahan masalah 

didukung juga studi pendahuluan yang dilakukan Wahyuni,D., dkk. (2013) bahwa 

masih rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas VIII 

SMPN 19 Bengkulu. Seperti diketahui bahwa kemampuan pemecahan masalah 

merupakan tujuan salah satu tujuan mata pelajaran matematika pada pendidikan 

dasar dan menengah berdasarkan kurikulum 2006. Untuk mengatasi masih 

rendahnya kemampuan pemecahan masalah tersebut, Wahyuni, D., dkk. (2013) 

menerapkan pembelajaran Open-Ended. Hasil yang diperoleh adalah penerapan 

pembelajaran Open-Ended dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 

matematis siswa kelas VIII SMPN 19 Bengkulu tahun pelajaran 2012/2013..  

Untuk selanjutnya analisis dan pembahasan yang lebih terperinci untuk 

semua indikator-indikator yang memuat aspek kemampuan berpikir kritis 
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matematis. Berikut ini disajikan hasil jawaban mahasiswa untuk soal yang 

memuat indikator kemampuan berpikir kritis, yaitu soal 1a, 2a, 3a, 4b dan 5a. 

Adapun hasil jawaban mahasiswa dapat dilihat di bawah ini :  

Indikator 1a 

Kemampuan menginterpretasikan gagasan gagasan matematika secara tertulis  
 
Soal 1a 

Jika sekarang hari Senin, bisakah anda menentukan dengan pasti jatuh hari apa 

      hari lagi? Tuliskan apa yang diketahui dan langkah-langkah penyelesaian 

 untuk  menjawab pertanyaan diatas! 

  Hasil pekerjaan mahasiswa untuk soal 1a diatas untuk mahasiswa yang 

dapat menjawab dengan benar dapat dilihat jawaban yang diberikan mahasiswa 

tersebut seperti dapat dilihat di bawah ini: 

 

Kode Mahasiswa: PBMCCS-05 

 

Gambar 4.6 Hasil Pekerjaan Mahasiswa Untuk Indikator 1 yang Menjawab 

dengan Benar 

 Untuk soal 1a ini, mahasiswa PBMCCS-05 tidak mengalami kesulitan 

dalam menyelesaikan soal tersebut, karena jika dilihat dari hasil pekerjaannya, dia 

dapat menggunakan konsep yang tepat untuk menyelesaikan soal tersebut yaitu 

konsep “kekongruenan”. Sehingga dia dapat menjawab permasalahan yang 
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diberikan, artinya untuk soal ini, dia dapat menginterpretasikan gagasan-gagasan 

matematika secara tertulis. 

 Ada juga mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan soal 1a, walaupun 

dapat menentukan konsep apa yang digunakan, ini dapat dapat dilihat dari 

jawaban mahasiswa PBMCCS-12 berikut ini : 

Kode Mahasiswa: PBMCCS-12 

 

Gambar 4.7 Hasil Jawaban Mahasiswa untuk Indikator 1 yang tidak benar 

 Dari hasil pekerjaan mahasiswa PBMCCS-12 dapat dikatakan bahwa 

mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat menginterpretasikan yang diketahui 

bahwa bilangan 41 adalah bilangan dekat dengan 42 (kelipatan 7) yang 

merupakan banyak hari dalam satu minggu, sehingga tidak memberikan jawaban 

apa-apa. Untuk mengetahui lebih detail tentang kesulitan yang dihadapi 

mahasiswa yang bersangkutan dalam menjawab saol tersebut, maka peneliti 

melakukan wawancara dengan mahasiswa PBMCCS-12, adapun hasilnya yang 

diperoleh adalah sebagai berikut ; 

Peneliti : Apa kesulitan yang saudara hadapi menjawab soal ini? 

PBMCCS-12 : Saya masih berpikir konsep apa yang akan digunakan untuk 

menjawab soal ini buk, karena begitu banyak sehingga 

bingung mana yang mau digunakan 

Peneliti : Tapi pada akhirnya saudara tahu konsep apa yang digunakan, 
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iya kan? 

PBMCCS-12 : Iya bu, konsep kekongruenan, namun bingung lagi mau 

diapakan setelah itu, sehingga saya tidak dapat meneruskan 

lagi 

Peneliti : Saudara tidak bisa mengaitkan antara bilangan 41 dengan 42 

(kelipatan 7), sehingga 41 bisa ditulis 42 -1, iya kan? Karena 

menebak hari itu harus paham bahwa 1 minggu = 7 hari, baru 

setelah itu digunakan sifat-sifat kekongruenan yang lain. 

PBMCCS-12 : Tidak ingat sama sekali buk, bingung sekali waktu itu buk 

Peneliti : Ya, tidak apa-apa, tapi kalau disuruh menjawab soal yang 

seperti itu, sudah bisa ..kan? 

PBMCCS-12 : Mudah-mudahan buk. Saya akan berusaha untuk itu 

Peneliti : Baiklah. Tetap semangat untuk belajar ya? 

PBMCCS-12 : Insyaallah buk 

 Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan mahasiswa masih tidak dapat 

menjabarkan konsep yang diketahui dan tidak dapat menggunakan sifat-sifat lain 

yang membantu menyelesaikan soal tersebut. Selanjutnya akan dibahas hasil 

pekerjaan mahasiswa untuk indikator 2 soal 2a.   

Indikator 2a 

Kemampuan menghubungkan, yaitu kemampuan menemukan fakta, data, konsep 

dan menghubungkannya dalam masalah yang berkaitan 

Soal 2a 

Diberikan deret bilangan 

                     

Bagaimana anda menentukan jumlah deret tersebut?  Jelaskan hubungan antara 

jumlah deret yang anda peroleh dengan   (
   

 
)! 

  Hasil pekerjaan mahasiswa untuk soal 2a diatas dapat dilihat di bawah ini: 

Kode Mahasiswa: PBMCCS-17 



194 
 

 
Zetriuslita, 2017 
PENINGKATAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS, KOMUNIKASI MATEMATIS DAN CURIOSITY  
MATEMATIS MAHASISWA MELALUI PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH DENGAN COGNITIVE 
CONFLICT STRATEGY  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

Gambar 4.8 Hasil Jawaban Mahasiswa untuk Indikator 2 yang Masih Salah 

 Hasil jawaban mahasiswa PBMCCS-17 masih belum sesuai dengan yang 

diharapkan, seperti ∑   
          ∑      

    seharusnya ditulis ∑   
      

    ∑      
   , tapi uraian selanjutnya dia sudah melakukan yang benar. Proses 

dan konsep yang dilakukan sudah benar, namun dijawaban akhir masih salah, 

seharusnya diperoleh jawaban akhirnya adalah  

   ∑      ∑     ∑   
    

 

 
             

 

 
        

 
 
    

 

 
             

 

 
    

Dan juga salah menghubungkan hasil 
 

 
                    (   

 
) 

Untuk mengetahui lebih detail tentang jawaban mahasiswa ini, maka 

peneliti melakukan wawancara dengan mahasiswa PBMCCS-17, adapun hasilnya 

yang diperoleh adalah sebagai berikut ; 

Peneliti : Apa yang saudara pikirkan dengan soal yang diberikan! 

PBMCCS-17 : Saya masih bingung apa maksud soal ini buk? Saya baca lagi, 

baru saya sedikit paham maksudnya yaitu pertama mencari 

dulu berapa jumlah deret yang diberikan. 

Peneliti : Benar, selanjutnya kenapa saudara menulis ∑   
         

 ∑      
    ? Yang dijumlahkan bukan   tapi dalam   

PBMCCS-17 : Jadinya salahnya dimana buk? 

Peneliti : Salahnya dalam menulis penjumlahan deret dalam sigma, 

seharusnya ditulis ∑   
          ∑      

   , baru setelah 
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itu gunakan sifat-sifat notasi sigma 

PBMCCS-17 : Tidak tahu kalau salah buk 

Peneliti : Selanjutnya saudara masih salah menentukan jawaban akhir 

dan menghubungkannya dengan  (   
 

), apa masalahnya? 

PBMCCS-17 : Tidak tahu merubahnya dalam bentuk kombinasi bu 

Peneliti : Baiklah, semoga bisa lebih memahami lagi ya? 

PBMCCS-17 : Insyaallah buk 

 Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan mahasiswa masih tidak dapat 

menguraikan bentuk notasi sigma dan menghubungkan hasilnya dengan bentuk 

kombinasi yang diberikan. Selanjutnya akan dibahas hasil pekerjaan mahasiswa 

untuk indikator 3 soal 3a. 

Indikator 3 

Kemampuan menganalisis,  yaitu kemampuan memilih dan menentukan informasi 

yang penting 

Soal 3a 

Diberikan bilangan      . Berikan penjelasan tentang  konsep dan sifat-sifat yang 

anda gunakan untuk menentukan bilangan tersebut habis dibagi 41 ! 

 Hasil pekerjaan mahasiswa untuk soal ini dapat dilihat di bawah ini : 

Kode Mahasiswa : PBMCCS-08  
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Gambar 4.9 Hasil Jawaban Mahasiswa Untuk Indikator 3 yang  

Sudah Benar 

 Dari hasil pekerjaan mahasiswa diatas terlihat bahwa sudah memahami 

maksud soal dan memperoleh hasil yang diharapkan, namun masih belum ada 

penjelasan tentang konsep-konsep dan sifat-sifat apa yang digunakan. Walaupun 

begitu dari jawaban yang diberikan tersirat bahwa mahasiswa sudah memahami 

konsep dan sifat yang digunakan. Mahasiswa tidak terbiasa memberikan 

penjelasan secara tertulis, mereka menjawab langsung soal yang ditanyakan. 

Selanjutnya akan dilihat jawaban mahasiswa untuk indikator 4 soal 4b. 

Indikator 4: 

Kemampuan mengevaluasi, yaitu kemampuan menemukan dan mendeteksi hal-hal 

yang penting dari konsep yang diberikan. 

Soal 4b 

Periksa dan lengkapi setiap langkah di bawah ini untuk penyelesaian pernyataan 

Berikan alasan dari setiap langkah yang diberikan!  

                          |                                    |      

         .... (langkah 1)  

Dari (langkah 1) diperoleh                    untuk suatu     

bilangan bulat        ....(langkah 2) 

Dari (langkah 2                               .  ....(langkah 3) 

                 diperoleh bahwa                                  ....(.langkah 4) 

Dari (langkah 4) diperoleh                     .... (langkah 5) 

Dari (langkah 5) diperoleh                                         ..... (langkah 6)   

Dari (langkah 6) berarti  m|                                                           ..... (langkah 7)   

Dari (langkah 7) berarti                                                    ..... (langkah 8) 

 Hasil pekerjaaan mahasiswa untuk soal 4b ini, sebagian besar dapat 

menjawab dengan benar seperti dapat dilihat di bawah ini: 

Kode Mahasiswa : PBMCCS 21 
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Gambar 4.10 Hasil Jawaban Mahasiswa untuk Indikator 4 yang  

Sudah Benar 

Dari jawaban mahasiswa diatas, sudah dapat mengevaluasi kebenaran 

pernyataan yang diberikan dengan memberikanan juga sudah dapat melengkapi 

jawaban dengan benar 

 Selanjutnya jawaban mahasiswa yang belum lengkap dalam 

menyelesaikan masalah yang diberikan sekaligus mendeteksi. kesalahan-

kesalahan yang sering muncul dalam menjawab soal dan jenis-jenis kesalahan dari 

hasil jawaban mahasiswa untuk soal 5a indikator 5 yang mendapat peningkatan 

terendah dapat dilihat berikut ini:  

 

Indikator soal 5a :  

Kemampuan memecahkan masalah, yaitu kemampuan memahami masalah, 

memilih strategi dan melaksanakan penyelesaian dari masalah yang diberikan. 

Soal Nomor 5 a 

Seorang mahasiswa akan membeli satu kodi peralatan sekolah yang terdiri dari 

buku.  dan pena dengan harga keseluruhan Rp.56 (dalam ribuan). Sebuah buku 

harganya 3 (ribuan) lebihnya dari harga sebuah pena dan masing-masing buku dan 

pena harus dibeli sebesar uang yang dikeluarkan. (buku lebih banyak yang dibeli 

dari pada pena). 
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a. Tuliskanlah langkah-langkah penyelesaian dari masalah diatas dan periksa 

kembali jawaban yang anda peroleh! 

Hasil pekerjaan mahasiswa untuk soal 5a diatas dapat dilihat di bawah ini: 

Kode Mahasiswa: PBMCCS-01 

 

Gambar 4.11 Hasil Jawaban Mahasiswa untuk Indikator 5 yang Masih Salah 

  Dari hasil pekerjaan mahasiswa diatas dapat dikatakan bahwa kesulitan 

yang dialami adalah mentransformasi atau menginterpretasikan soal ke dalam 

kalimat matematika, seperti mendefinisikan variabel “harga” dengan   , padahal 

harus dijelaskan   itu harga buku atau pena, kemudian disesuaikan dengan syarat 

yang diberikan. Ada kesalahan dalam membuat persamaan         , 

seharusnya bukan persamaan dalam banyak buku dan pena, karena untuk jumlah 

buku dan pena sudah benar       ,   tapi persamaan dalam harga buku dan 

harga pena belum benar, seharusnya persamaannya adalah               

      atau disederhanakan menjadi               (dalam ribuan). Tapi 

mahasiswa sudah mampu mengaitkan persamaan-persaman yang lain dan 

menggunakan konsep yang cocok dengan permasalahan yang diberikan, yaitu 

tentang konsep Kekongruenan Linier (KL) dan Persamaan Diophantine Linier 

(PDL). Dari jawaban yang diberikan mahasiswa sudah dapat menentukan banyak 

buku dan pena yang harus dibeli, tapi berapa masing-masingnya harus dibeli 
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belum terjawab, dan hanya satu-satunya alternatif pilihan yang dibeli dan juga 

harga masing-masing buku dan pena belum terjawab.  

  Untuk mengetahui lebih lanjut  penyebab mahasiswa melakukan kesalah-

an, maka dilakukan wawancara, adapun hasil wawancara untuk hasil pekerjaan 

PBMCCS-01 diatas dapat dilihat di bawah ini : 

Peneliti : Dari jawaban saudara, masih terdapat kesalahan dalam 

menginterpretasikan soal yang diberikan, kenapa? 

PBMCCS-01 : Saya masih bingung tentang persamaan dalam harga buku dan 

harga pena, saya pikir sudah benar saya menulis       

      ,               , Apakah itu salah buk? 

Peneliti : Ya, masih salah, karena ada harga buku dan ada harga pena,   

harga apa? 

PBMCCS-01 : Saya tidak tahu buk 

Peneliti : Saudara juga salah dalam membuat persamaan        

 ,  benar? Kenapa?  

PBMCCS-01 : Saya pikir sudah benar persamaan yang saya buat buk. 

Peneliti : Seharusnya persamaan dalam harga buku dan pena adalah  

                    atau               

(dalam ribuan),   banyak buku   banyak pena,   harga pena 

PBMCCS-01 : Saya pikir sudah benar persamaan yang saya buat bu. 

Peneliti : Seharusnya persamaan dalam harga buku dan pena adalah  

                      atau               

(dalam ribuan),    banyak buku   banyak pena,   harga pena 

PBMCCS-01 : Ya bu, saya paham sekarang 

 Dari hasil wawancara diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa mahasiswa 

mengalami kesulitan menginterpretasikan masalah yang diberikan ke dalam 

kalimat matematika, sehingga tidak dapat menyelesaikan soal tersebut dengan 

benar. 

  Selanjutnya ada juga yang menjawab tidak menggunakan konsep KL dan 

PDL, tapi dengan coba-coba memasukkan banyak buku dan pena dengan syarat 
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yang diberikan, jadi menggunakan cara yang tidak biasa, ini memang mahasiswa 

punya kreatifitas yang baik, namun kelemahannya tidak ditemui mana yang tidak 

memenuhi syarat yang diberikan. Adapun hasil pekerjaan mahasiswa dapat dilihat 

di bawah ini : 

Kode mahasiswa: EDI-01 

 

Gambar 4.12 Hasil Jawaban Mahasiswa untuk Soal 5a yang Masih Salah 

  Hasil pekerjaan mahasiswa diatas betul-betul berdasarkan penalaran dan 

coba-coba tapi memang ada logikanya, namun masih ada melakukan kesalahan 

dalam membuat persamaan seperti “11 buku + 9 pena = 56.000” seharusnya “11 

buku . harga buku + 9 pena . harga pena = 56.000”, sedangkan “harga buku = 

3000 + harga pena” atau boleh juga disederhanakan menjadi “harga buku = 3+ 

harga pena (dalam ribuan)  . Namun untuk 19 buku dan 1 pena tidak memenuhi 

syarat, tapi sebagian besar sudah dijawab dengan benar (kenapa?). Mahasiswa 

tidak sampai memeriksa kebenaran pilihan jawaban yang diperoleh. 

  Untuk mengetahui alasan mahasiswa menjawab soal 5a seperti diatas, 

maka di bawah ini dideskripsikan hasil wawancara peneliti dengan mahasiswa 

yang bersangkutan : 

Peneliti : Saya lihat jawaban saudara hanya berdasarkan logika, apa 

dasarnya saudara menjawab seperti itu? 

EDI-01 : Karena menurut saya, kalau mau beli buku dan pena yang  

berjumlah 20 buah dengan syarat buku lebih banyak dari 

pena, maka dapat ditulis minimal buku harus lebih dari 10 
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buah, maka jika buku 11 buah, pena 9 buah, jika buku 12 

buah, maka pena 8 buah dan seterusnya. 

Peneliti : Benar juga, tapi apakah kemungkinan tersebut bisa dipenuhi? 

Apakah syarat harga buku dan pena bisa dipenuhi? 

EDI-01 : Tidak sampai ke sana dalam pikiran saya bu, yang penting 

dari masalah diatas saya menafsirkannya seperti itu. 

Peneliti : Semua kemungkinan harus dipertimbangkan, karena jika 

membeli 19 buku dan 1 pena, apakah cukup uang yang 

tersedia? 

EDI-01 : Saya tidak tahu buk 

  Dari hasil wawancara dapat dikatakan bahwa mahasiswa tidak 

menganalisis lebih jauh jawaban yang diperoleh. 

Selanjutnya akan dipaparkan hasil wawancara tentang hasil pekerjaan 

mahasiswa (PBMCCS-03) yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal 

sehingga jawabannya akhirnya tidak benar. Ini hasil petikan wawancaranya.  

Peneliti : Soal 5a, kenapa saudara tidak dapat menyelesaikannya? Apa 

kesulitannya? 

PBMCCS-03 : Kesulitannya memahami maksud  soalnya bu? Apa yang 

diketahui, apa yang ditanya, dan mau menentukan apa? 

Peneliti : Jadi itu yang membuat saudara bingung, memang satu kodi 

peralatan sekolah yang terdiri dari buku dan pena dengan 

harga keseluruhan Rp.56 (dalam ribuan), tidak mengerti 

maksudnya? 

PBMCCS-03 : Ya bu, untuk buku dan pena banyaknya 1 kodi, bisa dijawab  

yaitu    

                                         ,  tapi dari 

buku dan pena dengan harga keseluruhan Rp.56 (dalam 

ribuan) tidak bisa membuat persamaannya. Apalagi ada syarat 

bahwa buku dibeli lebih banyak dari pena. Semakin bingung 

Peneliti : Begitu, jadi itu sebabnya saudara tidak bisa menyelesaikan-
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nya? 

PBMCCS-03 : Ya bu 

Berdasarkan wawancara peneliti diperoleh informasi bahwa untuk soal 

5a, mereka kesulitan dalam memahami dan menginterpretasikan soal yang 

diberikan, serta membuat kalimat matematikanya. Sehingga tidak dapat 

menyelesaikan soal 5a yang diberikan. 

4.1.7 Deskripsi dan Analisis Hasil Pekerjaan Mahasiswa dan Wawancara 

Terhadap Kemampuan Komunikasi Matematis (KKM)  

Sedangkan tes kemampuan komunikasi matematis (KKM) mahasiswa 

dilihat dari lima aspek atau indikator yang diamati yaitu : (1) Kemampuan 

menuliskan ide-ide, situasi-situasi, alasan-alasan dan relasi-relasi dalam 

menyelesaikan masalah matematis; (2) Kemampuan menggunakan istilah, tabel, 

diagram, notasi, atau rumus matematika dengan tepat; (3) Kemampuan 

menjelaskan/bertanya tentang matematika; (4) Kemampuan memahami, 

menginterpretasikan, dan mengevaluasi ide-ide matematika dalam bentuk tulisan 

dan dalam bentuk visual lainnya; (5) Kemampuan mengungkapkan kembali suatu 

uraian ke dalam bahasa sendiri. 

 Kedua kemampuan diatas dianalisis dari hasil jawaban dari tes yang diberikan 

yang bertujuan melihat sejauh mana mahasiswa dapat menyelesaikan soal-soal 

yang diberikan dan bagaimana cara mengungkapkannya dan apa kendala-kendala 

yang mereka hadapi dalam menyelesaikannya.  

Dari analisis statistik inferensial untuk kemampuan komunikasi matematis 

pada Bab 4.1.4.4  dari Tabel  4.49 dan Tabel 4.63 disimpulkan bahwa terdapat 

tidak perbedaan rerata peningkatan kemampuan komunikasi matematis mahasiswa 

yang mendapat pembelajaran melalui pembelajaran PBMCCS dan yang mendapat 

pembelajaran dengan pembelajaran EDI ditinjau secara keseluruhan mapun 

berdasarkan level IPK (tinggi,sedang dan rendah).  

Selanjutnya rerata peningkatan kemampuan komunikasi berdasarkan 

masing-masing indikator yang diamati, disajikan dalam Tabel 4.101 berikut ini: 
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Tabel 4.101 Rerata Masing-Masing Indikator Indikator Kemampuan 

Komunikasi Matematis Mahasiswa 

Indikator 

Kemampuan 
komunikasi 

matematis 

Skor 

Pembelajaran 

PBMCCS EDI 

Rerata 
       

Rerata 
       

Pretes Postes Pretes Postes 

menuliskan ide-ide, 
situasi-situasi, alasan-
alasan dan relasi-
relasi dalam 
menyelesaikan 
masalah matematis  

3 0,08 1,52 0,49 0,04 2,19 0,73 

menggunakan istilah, 
tabel, diagram, 
notasi, atau rumus 
matematika dengan 
tepat;  

3 0,08 0,80 0,25 0,00 0,92 0,31 

menjelaskan/bertanya 
tentang matematika 

3 0,84 2,88 0,94 0,08 2,93 0,97 

memahami, 
menginterpretasikan, 
dan mengevaluasi 
ide-ide matematika 
dalam bentuk tulisan 
dan dalam bentuk 
visual lainnya. 

3 0,08 0,88 0,27 0,77 0,73 0,24 

mengungkapkan 
kembali suatu uraian 
ke dalam bahasa 
sendiri.  

3 0,44 0,48 0,02 0,00 0,96 0,32 

 15 1,52 6,56 0,37 0,81 7,73 0,49 
 

Berdasarkan Tabel 4.101 menunjukkan bahwa setiap indikator dari 

kemampuan komunikasi matematis mahasiswa mengalami peningkatan pada mata 

kuliah teori bilangan setelah diajar dengan menggunakan PBMCCS maupun 

pembelajaran EDI. Pada pembelajaran PBMCCS,  peningkatan tertinggi 

kemampuan komunikasi matematis mahasiswa dicapai pada indikator 

“menjelaskan/bertanya tentang matematika” yakni sebesar 0,94.  Sedangkan 

peningkatan kemampuan komunikasi matematis mahasiswa terendah pada 

PBMCCS dicapai sebesar 0,02 yang termasuk dalam kategori rendah pada 

indikator “mengungkapkan kembali suatu uraian ke dalam bahasa sendiri”.  
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memilih strategi dan melaksanakan penyelesaian dari masalah yang diberikan. 

Sedangkan pada pembelajaran EDI, peningkatan tertinggi kemampuan 

komunikasi matematis mahasiswa sama indikator dengan pembelajaran PBMCCS 

dengan peningkatan sebesar 0,97, sedangkan  untuk terendah untuk kemampuan 

komunikasi  matematis mahasiswa dicapai pada indikator “ memahami, 

menginterpretasikan, dan mengevaluasi ide-ide matematika dalam bentuk tulisan 

dan dalam bentuk visual lainnya”.  yakni dicapai adalah sebesar 0,24.  

 Nampak bahwa mahasiswa dalam untuk kedua kelompok pembelajaran 

mengalami kesulitan dalam aspek komunikasi dari dua indikator yang berbeda. 

Salah satu penyebabnya dari hasil analisis penulis dari hasil jawaban pekerjaan 

mahasiswa, tidak terbiasa menjelaskan kembali hasil jawaban yang mereka 

peroleh dengan bahasa sendiri artinya apa yang mereka diungkapkan dengan 

bahasa yang yang mudah dipahami.   

 Untuk selanjutnya analisis dan pembahasan yang lebih terperinci untuk 

semua indikator-indikator yang memuat aspek kemampuan berpikir kritis 

matematis. Berikut ini disajikan hasil jawaban mahasiswa untuk soal yang 

memuat indikator kemampuan berpikir kritis, yaitu soal 1b, 2b, 3b, 4a dan 5b. 

Adapun jawaban mahasiswa sekaligus hasil wawancara tentang kesulitan yang 

dihadapi dalam menjawab soal yang diberikan dapat dilihat di bawah ini :  

Indikator soal 1b 

Menuliskan ide-ide, situasi-situasi, alasan-alasan dan relasi-relasi dalam 

menyelesaikan masalah matematis 

 

Soal 1b 

Diberikan sebuah pernyataan bahwa jika  |  dan  |  dengan        , maka 

  | ? Benarkah pernyataan ini? Jika benar, buktikan lah !,jika salah tunjukkan, 

tulislah contoh penyangkalnya. 

 Hasil jawaban mahasiswa dengan kode PBMCCS-04 adalah sebagai 

berikut 
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Gambar 4.13 Hasil Jawaban Mahasiswa untuk Indikator 1 yang sudah benar 

 Dari jawaban mahasiswa diatas dapat dikatakan bahwa mahasiswa sudah 

dapat menuliskan ide-ide untuk menjawab soal yang diberikan.  

Indikator soal 2b 

Menggunakan istilah, rumus matematika dengan tepat   

Soal 2b 

Diberikan deret bilangan 

                     

a. Bagaimana anda menentukan jumlah deret tersebut?  Jelaskan hubungan 

antara jumlah deret yang anda peroleh dengan   (
   

 
)! 

b. Uraikan cara anda untuk memeriksa kebenaran hubungan diatas ? 

Selesaikanlah! 

 Jawaban mahasiswa dengan kode PBMCCS-13 adalah sebagai berikut 
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Gambar 4.14 Hasil Jawaban Mahasiswa untuk Indikator 2 yang Masih Salah 

 Mahasiswa belum dapat menggunakan rumus atau cara yang tepat untuk 

menunjukkan kebenaran hubungan yang diberikan. Untuk mengetahui kesulitan 

yang dihadapi mahasiswa, maka dilakukan wawancara terhadap mahasiswa yang 

bersangkuatan. Berikut petikan wawancaranya. 

Peneliti : Apa kesulitan saudara dalam menyelesaikan soal ini? 

PBMCCS-13 : Karena soal 2a sudah tidak bisa menjawab sempurna, maka 

untuk soal 2b jadinya bingung menjawabnya bu 

Peneliti : Jadi itu yang membuat saudara bingung, tapi ibu lihat dari 

jawaban saudara sepertinya mau menggunakan induksi 

matematika, tapi pernyataan mana yang mau dibuktikan 

dengan induksi matematik? 

PBMCCS-13 : Ya bu, tapi harusnya ada dulu pernyataan ya bu? 

Peneliti : Ya, karena induksi matematika digunakan untuk 

membuktikan kebenaran sebuah pernyataan. Begitu, jadi itu 

sebabnya saudara tidak bisa menyelesaikannya? Tapi 

sepertinya saudara sudah berusaha untuk menyelesaikannya 

walaupun masih salah 

PBMCCS-13 : Ya bu, saya betul-betul tidak tahu lagi langkah yang harus 

dilakukan 

Peneliti : Baiklah,  
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PBMCCS-13 : Ya bu 

 Indikator soal 3b 

mengungkapkan kembali suatu uraian ke dalam bahasa sendiri masalah yang 

berkaitan 

Soal 3b 

Diberikan bilangan         Apakah bilangan tersebut habis dibagi     Jika ya, 

bagaimana cara menentukannya? Jika tidak, berapa sisa pembagian? 

 Di bawah ini disajikan beberapa jawaban mahasiswa yang menjawab 

benar dan yang menjawab salah.  

Kode Mahasiswa : PBMCCS-13 

 

Gambar 4.15 Hasil Jawaban Mahasiswa untuk Indikator 3 yang Benar 

Kode Mahasiswa : PBMCCS-22 
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Gambar 4.16 Hasil Jawaban Mahasiswa untuk Indikator 3 yang Masih Salah 

Hasil jawaban mahasiswa PBMCCS-13 sudah benar, dengan 

menggunakan konsep kekongruenan dapat menyelesaikan soal yang diberikan 

bahwa sisa pembagian dari        dibagi    adalah 32. Namun jawaban 

mahasiswa PBMCCS-22 masih belum sempurna, walaupun sudah dapat 

menggunakan konsep kekongruenan, karena jawaban akhirnya (-9), artinya sisa 

pembagian tidak negatif, jadi harus diuraikan lagi sehingga dapat 32  yaitu dengan 

menambahkan lagi dengan mod 41 ( -9 + 41 = 32). 

Indikator soal 4a 

Memahami, menginterpretasikan, dan mengevaluasi ide-ide matematika dalam 

bentuk tulisan dari konsep yang diberikan 

Soal 4a 

Untuk sembarang bilangan bulat            , berlaku bahwa 

                           dan                       maka perkalian 

kedua kekongruenan tersebut adalah sama dengan                        . . 

Tuliskanlah  pernyataan diatas dalam bentuk kalimat matematika! 

 

Gambar 4.17 Hasil Jawaban Mahasiswa untuk Indikator 4 yang Benar 

Indikator soal 5b:  
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Menjelaskan/ bertanya tentang konsep matematika yang berkaitan dengan 

masalah 

Soal Nomor 5b 

Seorang mahasiswa akan membeli satu kodi peralatan sekolah yang terdiri dari 

buku dan pena dengan harga keseluruhan Rp.56 (dalam ribuan). Sebuah buku 

harganya 3 (ribuan) lebihnya dari harga sebuah pena dan masing-masing buku dan 

pena harus dibeli sebesar uang yang dikeluarkan. (buku lebih banyak yang dibeli 

dari pada pena). 

a. Tuliskanlah langkah-langkah penyelesaian dari masalah diatas dan 

periksa kembali jawaban yang anda peroleh! 

b. Jelaskan hasil yang anda peroleh dengan bahasa anda sendiri! 

Dari pertanyaan diatas, bahwa soal 5b akan bisa dijawab, jika mahasiswa 

dapat menjawab pertanyaan soal 5a. Permasalahan mahasiswa pada umumnya 

memang terletak dalam menjawab soal 5a tersebut, sehingga sangat sedikit sekali 

yang menjawab soal 5b tersebut, dimana memperoleh rata-rata peningkatan yang 

terendah. Sehingga pada umumnya banyak yang tidak menjawab, hanya sebagian 

kecil yang bisa menuntaskan atau menjawabnya. Adapun hasil pekerjaan 

mahasiswa yang dapat menjawab soal 5b diatas dapat dilihat di bawah ini : 

Kode Mahasiswa : PBMCCS-11 

 

Gambar 4.18 Hasil Jawaban Mahasiswa untuk Indikator 5 yang Masih Salah 



210 
 

 
Zetriuslita, 2017 
PENINGKATAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS, KOMUNIKASI MATEMATIS DAN CURIOSITY  
MATEMATIS MAHASISWA MELALUI PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH DENGAN COGNITIVE 
CONFLICT STRATEGY  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

  Jawaban mahasiswa terhadap pertanyaan (soal 5b) sangat tergantung bisa 

tidaknya menjawab soal 5a. Karena jawaban soal 5a sudah benar, maka dapat 

dilihat bahwa jawaban soal 5b bisa dijawab dengan benar, namun masih kurang 

lengkap karena tidak lengkap menggunakan konsep yang ada dan peluang 

jawaban yang lain tidak disampaikan.  

  Dari hasil pekerjaan mahasiswa terhadap soal (5a dan 5b) yang memuat 

indikator kemampuan berpikir kritis dan komunikasi matematis yang memiliki 

rerata peningkatan terendah, maka selanjutnya akan dianalisis penyebabnya dari 

hasil wawancara dengan mahasiswa. Hasil wawancara tentang jawaban 

mahasiswa dapat dilihat petikan di bawah ini: 

Peneliti : Untuk soal 5b, saudara memilih membeli 12 buku dan 8 pena,  

     kenapa? 

Mahasiswa : Dari soal 5a dapatnya bu, karena dengan menggunakan PDL dan 

  KL, maka diperoleh      dan     

Peneliti : Syarat dari bahwa buku lebih banyak dari pena belum ada dipakai  

  dan juga harga buku tiga ribuan lebihnya dari harga pena, kenapa? 

Mahasiswa : Saya tidak tahu dimana dipakai syarat itu bu, karena          

  sudah dapat, maka saya pikir sudah dapat penyelesaiannya. 

Peneliti : Itulah kegunaan syarat tersebut, apakah ada kemungkinan lain  

  untuk         yang lain. Tapi jawaban yang saudara berikan sudah  

  benar, namun kurang lengkap dalam menjawabnya. 

Mahasiswa : Terima kasih bu 

4.1.8 Deskripsi dan Analisis Hasil Pekerjaan Mahasiswa Terhadap 

Kemampuan Curiosity Matematis (CM)  

Angket curiosity diberikan kepada mahasiswa di awal dan di akhir 

pembelajaran yang bertujuan untuk mengetahui peningkatan curiosity yang 

dialami mahasiswa. Ada lima indikator atau aspek yang diukur dari skala sikap 

curiosity yaitu : (1) Bertanya tentang informasi atau masalah/soal yang diberikan; 

(2) Berkeinginan mengetahui hal secara rinci; (3) Antusias/semangat  dalam 
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belajar; (4) Mencari informasi dari berbagai sumber; (5) Mencoba alternatif dari 

pemecahan masalah/soal. 

Selanjutnya rerata peningkatan curiosity matematis berdasarkan masing-

masing indikator yang diamati, disajikan dalam Tabel 4.100 berikut ini.Tabel 4.99 

memberikan gambaran bahwa untuk setiap indikator bahwa peningkatan CM 

untuk setiap indikator masih tergolong rendah, malah ada yang cenderung 

menurun seperti pada indikator “Mencari informasi dari berbagai sumber” 

diperoleh N-Gainnya -0,04 untuk kedua pembelajaran (PBMCCS dan EDI), dan 

indikator “Berkeinginan mengetahui hal secara rinci” juga mengalami penurunan 

untuk pembelajaran EDI. 

Tabel 4.102 Rerata Masing-Masing Indikator Indikator Kemampuan 

Curiosity Matematis Mahasiswa 

Indi 

kator  

Nomor 

Pernyataan 

Skor 

Pembelajaran 

PBMCCS EDI 

(+) (-) 

Rata-rata 

       

Rata-rata 

       Pre- 

tes 

Pos- 

tes 

Pre-

tes 

Pos-

tes 

Bertanya 
tentang 
informasi 
atau masalah 
yang 
diberikan 

1,5,10
,12,27
,38, 

16,17,29
,31 

1000 0,77 0,78 0,04 0,70 0,71 0,03 

Berkeinginan 
mengetahui 
hal secara 
rinci 

4,9,11
,25 

13,23,24
,32 

800 0,78 0,79 0,09 0,79 0,75 -0,19 

Antusias/sem
angat dalam 
belajar 

3,6,8,
15,35 

18,20, 
22,28,30 

1000 0,71 0,72 0,03 0,69 0,70 0,03 

Mencari 
informasi dari 
berbagai 
sumber 

2,26,3
3, 
36 

19,21 600 0,75 0,74 -0,04 0,75 0,74 -0.04 

Mencoba 
alternatif dari 
pemecahan 
masalah 

7,14,3
4, 
37 

39,40 600 0,69 0,72 0,10 0,68 0,70 0,01 

Total 40 4000 0,74 0,75 0,11 0,72 0,73 0,03 

Kategori Rendah Rendah 
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4.1.9 Deskripsi dan Analisis Hasil Wawancara Mahasiswa tentang 

Pembelajaran dan Perangkatnya 

Wawancara dilakukan dalam rangka untuk kesulitan yang dialami 

mahasiswa dalam menjawab tes yang diberikan, juga wawancara tentang 

pembelajaran yang dilaksanakan. Adapun wawancara difokuskan tentang 

kemampuan matematis  yang dikembangkan dalam pembelajaran dan juga usaha-

usaha yang dilakukan dalam mengembangkan kemampuan tersebut dalam 

pembelajaran. Wawancara dilakukan kepada mahasiswa yang mendapat 

pembelajaran PBMCCS, berdasarkan kemampuan yang berbeda. Ada panduan 

wawancara yang diberikan, digunakan untuk melihat tanggapan mahasiswa 

tentang pembelajaran yang diberikan, perangkat-perangkat pembelajaran seperti 

LKM, Bahan ajar, dan tes akhir yang memuat dua kemampuan yang diukur. 

Berikut ini disajikan hasil wawancara dengan mahasiswa dari kemampuan 

akademik tinggi, sedang dan rendah Hasil wawancara dengan mahasiswa dari 

kemampuan akademik tinggi dapat disajikan dalam Tabel 4.103 berikut ini: 

Tabel 4.103 Hasil Wawancara dengan Mahasiswa Kemampuan Akademik 

Tinggi 

No Panduan Wawancara Jawaban Mahasiswa PBMCCS-02 

1 Kesulitan-kesulitan apa saja 

yang saudara alami dalam 
menyelesaikan soal yang 

diberikan? 

Kesulitannya dalam memahami atau 

menelaah maksud soal, konsep apa 
yang harus digunakan. 

2 Bagaimana pendapat saudara 
tentang penggunaan 

Pembelajaran Berbasis Masalah 
dengan Cognitive Conflict 
Strategy dalam membantu 

saudara memahami konsep yang 
diberikan ? menumbuhkan 

proses berpikir kritis matematis 
saudara? 

Menurut saya, cara belajar seperti ini 
sangat bagus dan sangat membantu, 

dapat menumbuhkan pemikir yang 
kritis karena berusaha menemukan 
sendiri, tapi ada kesulitan juga dalam 

menyelesaikan masalah, tidak tahu 
konsep apa yang harus digunakan. 
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3 Apakah Lembar Kerja 
Mahasiswa (LKM) yang 

digunakan dapat membantu 
saudara dalam memahami materi 
yang diberikan? Apakah saudara 

merasa tertantang dengan 
pertanyaan yang diberikan? 

Apakah saudara penasaran atau 
malah membingungkan saudara?  

Menurut saya LKM yang digunakan 
sangat membantu dalam memahami 

materi, dan merasa tertantang dengan 
pertanyaannya, akan tetapi kadang-
kadang menimbulkan kebingungan 

dalam menyelesaikan masalah 

4 Apakah cara belajar dengan 

pemberian masalah di awal 
pembelajaran, membuat saudara 
ingin mengetahui lebih dalam? 

Menurut saya cara belajar dengan 

pemberian masalah di awal 
pembelajaran membuat rasa ingin tahu, 
karena di awal sudah dikasih atau 

diberikan tantangan sehingga dapat 
memberikan gambaran terhadap konsep 

apa yang akan diselesaikan 

5 Apakah LKM yang diberikan 
membantu saudara dalam 
memahami konsep dan 

meyelesaikan masalah yang 
diberikan? 

LKM yang diberikan sangat membantu 
memahami konsep dan menyelesaikan 
masalah. Di dalam LKM, sebelum 

menjawab soal-soal yang diberikan, 
terlebih dahulu diberikan masalah 

sebagai tantangan, tapi juga membuat 
sedikit kebingungan 

6 Bagaimana pendapat saudara 
terhadap isi LKM secara 

keseluruhan? Menarik? Mudah 
dipahami isinya?  

Menurut saya LKM ini menarik, karena 
dalam LKM, kita disuruh berpikir dan 

tidak diberikan jawaban langsung, 
namun juga mengalami kesulitan 

7 Bagaimana pendapat saudara 
tentang bahan ajar yang 

diberikan? Membantu dalam 
memahami isi LKM yang 

diberikan? 

Bahan ajar yang diberikan membantu, 
tapi kurang dalam contoh-contoh dan 

penyelesaiannya 

8 Apa saudara mempunyai saran 
yang harus dilakukan dengan 
model pembelajaran yang 

diberikan untuk implementasi 
berikutnya?  

Menurut saya, model pembelajarannya 
sudah bagus karena mendukung 
kreatifitas, tidak hanya menunggu 

informasi daridosen, namun tetap harus 
diberikan penjelasan yang cukup untuk 

mahasiswa sebagai bahan untuk 
didiskusikan dalam kelompok 

Selanjutnya disajikan wawancara dengan mahasiswa dari kemampuan 

sedang. Hasil wawancaranya dapat dilihat pada Tabel 4.104 berikut: 
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Tabel 4.104 Hasil Wawancara dengan Mahasiswa Kemampuan Akademik 

Sedang 

No Panduan Wawancara Jawaban Mahasiswa PBMCCS-12 

1 Kesulitan-kesulitan apa saja 
yang saudara alami dalam 

menyelesaikan soal yang 
diberikan? 

Dalam menyelesaikan soal, saya kurang 
memahami maksud atau inti 

permasalahan dari soal tersebut. Ketika 
menjawab soal tersebut sering lupa 

rumus apa yang digunakan untuk 
menyelesaikan soal tersebut 

2 Bagaimana pendapat saudara 
tentang penggunaan 

Pembelajaran Berbasis Masalah 
dengan Cognitive Conflict 

Strategy dalam membantu 
saudara memahami konsep yang 
diberikan ? menumbuhkan 

proses berpikir kritis matematis 
saudara? 

Menurut saya, cara belajar seperti ini 
menumbuhkan proses berpikir kritis 

saya, dan juga adanya diskusi 
kelompok yang dapat menumbuhkan 

komunikasi antara mahasiswa dan bisa 
mengetahui materi atau soal mana saja 
yang tidak dikuasai serta bisa dibahas 

dalam kelompok 

3 Apakah Lembar Kerja 
Mahasiswa (LKM) yang 

digunakan dapat membantu 
saudara dalam memahami materi 
yang diberikan? Apakah saudara 

merasa tertantang dengan 
pertanyaan yang diberikan? 

Apakah saudara penasaran atau 
malah membingungkan saudara?  

Dengan adanya LKM , saya lebih 
mudah memahami materi yang ada, 

namun saya juga merasa tertantang 
dalam menyelesai-kan soal tersebut 
namun terkadang ada soal-soal yang 

membuat saya bingung dalam proses 
penyelesaiannya 

4 Apakah cara belajar dengan 
pemberian masalah di awal 

pembelajaran, membuat saudara 
ingin mengetahui lebih dalam? 

Ya, dengan cara pemberian masalah di 
awal membuat saya ingin mengetahui 

materi tersebut lebih dalam lagi 

5 Apakah LKM yang diberikan 
membantu saudara dalam 

memahami konsep dan 
meyelesaikan masalah yang 
diberikan? 

LKM yang diberikan terkadang cukup 
membingungkan karena ada perbedaaan 

antara contoh dan soal yang diberikan 
sehingga saya merasa bingung dan 
mencari contoh-contoh lain dari buku 

yang bersangkutan dengan soal tersebut 

6 Bagaimana pendapat saudara 
terhadap isi LKM secara 

keseluruhan? Menarik? Mudah 
dipahami isinya?  

Menarik, Cuma terkadang 
membingungkan dalam memahami 

materi yang ada dalam LKM tersebut 
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7 Bagaimana pendapat saudara 
tentang bahan ajar yang 

diberikan? Membantu dalam 
memahami isi LKM yang 
diberikan? 

Ya, bahan ajar yang diberikan dapat 
membantu dalam menyelesaikan LKM. 

Dengan adanya contoh-contoh soal 
yang berkaitan dengan LKM 

8 Apa saudara mempunyai saran 
yang harus dilakukan dengan 
model pembelajaran yang 

diberikan untuk implementasi 
berikutnya?  

Saran saya, model pembelajarannya 
dengan adanya bahan ajar dan juga 
LKM yang dapat membantu saya dalam 

menyelesaiakan soal yang ada dan lebih 
mudah memahami materi 

Selanjutnya disajikan wawancara dengan mahasiswa dari kemampuan 

rendah. Hasil wawancaranya dapat dilihat pada Tabel 4.105 berikut: 

Tabel 4.105 Hasil Wawancara dengan Mahasiswa Kemampuan Akademik 

Rendah 

No Panduan Wawancara Jawaban Mahasiswa PBMCCS-22 

1 Kesulitan-kesulitan apa saja 

yang saudara alami dalam 
menyelesaikan soal yang 
diberikan? 

Kesulitan yang saya alami adalah ketika 

soal yang diberikan tidak sama dengan 
contoh-contoh soal yang ada pada 
catatan saya 

2 Bagaimana pendapat saudara 

tentang penggunaan 
Pembelajaran Berbasis Masalah 

dengan Cognitive Conflict 
Strategy dalam membantu 
saudara memahami konsep yang 

diberikan ? menumbuhkan 
proses berpikir kritis matematis 

saudara? 

Membantu, tapi karena materinya 

terbilang sulit, jadi penggunaan cara 
belajar seperti ini kurang berpengaruh, 

hanya saja dapat membuat kita berpikir 
kritis 

3 Apakah Lembar Kerja 
Mahasiswa (LKM) yang 
digunakan dapat membantu 

saudara dalam memahami materi 
yang diberikan? Apakah saudara 

merasa tertantang dengan 
pertanyaan yang diberikan? 
Apakah saudara penasaran atau 

malah membingungkan saudara?  

Membantu, karena berisi soal-soal yang 
mengarah kepada materi yang ada di 
LKM tersebut dan saya memahami 

materinya, namun materi yang 
membuat saya penasaran adalah materi 

kekongruenan  

4 Apakah cara belajar dengan 
pemberian masalah di awal 

pembelajaran, membuat saudara 
ingin mengetahui lebih dalam? 

Iya, jika dosen memberikan soal dan 
masalah di awal pembelajaran saya 

merasa tertantang dan penasaran untuk 
mengerjakan soal dan mengetahui lebih 
baik materinya 
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5 Apakah LKM yang diberikan 
membantu saudara dalam 

memahami konsep dan 
meyelesaikan masalah yang 
diberikan? 

Iya, LKM membantu saya dalam 
memahami konsep dan saya bisa 

menyelesaiakan masalah dengan 
kelompok, tapi akan lebih membantu 
jika ada beberapa contoh dan juga 

latihan-latihannya 

6 Bagaimana pendapat saudara 
terhadap isi LKM secara 

keseluruhan? Menarik? Mudah 
dipahami isinya?  

Menarik, tapi kurang mudah untuk 
dipahami, karena isi LKM hanya 

latihan kelompok dan individu, untuk 
lebih menarik lagi, harusnya diberikan 

contoh juga 

7 Bagaimana pendapat saudara 
tentang bahan ajar yang 
diberikan? Membantu dalam 

memahami isi LKM yang 
diberikan? 

Membantu, tetapi harusnya ada 
langkah-langkah dalam membuktikan 
teorama dan juga contoh 

8 Apa saudara mempunyai saran 

yang harus dilakukan dengan 
model pembelajaran yang 
diberikan untuk implementasi 

berikutnya?  

Untuk selanjutnya harus diperbanyak 

contoh dan juga bahan pembelajaran 
yang diberikan dalam membuktikan 
teorema secara detail dan juga contoh 

Dari hasil wawancara kepada mahasiswa dari level kemampuan akademik 

yang berbeda, pada umumnya mengatakan bahwa mengalami kesulitan dalam 

menyelesaikan soal yang diberikan, memahami soal, konsep dan teorema apa 

yang harus digunakan. Dalam hal pembelajaran yang dilakukan, mahasiswa 

merasa pembelajarakan dapat menumbuhkan berpikir kritis, tertantang, 

menumbuhkan rasa ingin tahu, namun juga membuat bingung karena tidak 

mengetahui penyelesaian masalah yang diberikan. 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Pembelajaran Berbasis Masalah dengan Cognitive Conflict Strategy 

Pembelajaran Berbasis Masalah dengan Cognitive Conflict Strategy 

(PBMCCS) merupakan pembelajaran konstruktivisme yang dirancang untuk 

menekankan keaktifan pada peserta didik (student centre) dan mengedepankan 

masalah sebagai awal dalam memahami materi pembelajaran. Khan, A (2010) 

menyatakan bahwa dalam PBM, peserta didik dari pendengar informasi yang pasif 

menjadi peserta didik yang aktif, belajar mandiri dan menjadi pemecah masalah. 
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Menurut Gallagher et. al. (1999) dalam Khan, A (2010) dalam lingkungan PBM, 

peserta didik melakukan konfrontasi terhadap masalah yang diberikan, berusaha 

memecahkan masalah yang menantang, berkolaborasi dan berkomunikasi dengan 

temannya. Juga PBM ini memberikan pengaruh secara positif kemampuan tingkat 

tingkat tinggi. Penelitian Ismaimuza (2010) menunjukkan bahwa penerapan  

Pembelajaran Berbasis Masalah dengan Strategi konflik kognitif dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif matematis siswa SMP. 

Herman (2007) dan Dahlan (2012) secara terpisah menerapkan PBM dan Strategi 

konflik kognitif menyimpulkan bahwa kedua pembelajaran dapat meningkatkan 

kemampuan matematis tingkat tinggi salahsatunya kemampuan berpikir kritis 

matematis. Juga Ikman, et.al (2016) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa 

Pembelajaran Berbasis Masalah efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis  siswa kelas X SMA 1 Wawotobi-Unaaha Sulawesi Selatan Tahun Pelajaran 

2015 / 2016. Tentang strategi konflik kognitif, Madu, B.C and Orji, E (2015), 

hasil penelitiannya pada pelajaran Fisika di Secondary School di Nsukka (Nigeria)  

dalam materi pokok temperatur dan panas, bahwa penerapan strategi 

pembelajaran konflik kognitif dapat mengubah konsepsi siswa . Perubahan itu 

bisa terjadi berdasarkan treatmen yang diberikan. Sedangkan Bilgin, I, et.al (2008) 

menyimpulkan dalam penelitiannya pada mahasiswa pendidikan dasar pada mata 

kuliah “General Chemistry” materi pokok “Konsep Gas” diperoleh bahwa Pembe-

lajaran Berbasis Masalah dapat meningkatkan masalah konseptual mahasiswa tapi 

tidak meningkat dalam hal masalah kuantitatif mahasiswa. Penelitian yang senada 

dengan penelitian diatas tentang penerapan PBM dan CCS adalah Hmelo-Silver, 

(2004) dalam Masek, A and Yamin, S (2011) bahwa jika langkah-langkah PBM 

diterapkan dengan baik, akan membuat peserta didik dapat mengembangkan 

kemampuan berpikir kritisnya, terutama di langkah kedua dan ketiga PBM, 

peserta didik akan fokus dalam menyelesaikan masalah yang diberikan baik 

secara individu maupun secara kelompok, di saat itu peran pendidik adalah 

memberikan arahan agar peserta didik tidak bingung dengan masalah yang 

diberikan. Pada diri mahasiswa akan terjadi konflik terhadap masalah yang 
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diberikan. Pada tahap ini strategi konflik kognitif (CCS) diberikan pendidik. 

Seperti yang disampaikan oleh Lee. et.al (2003) bahwa konflik terjadi saat peserta 

didik memahami masalah yang diberikan secara individu (individual conflict) 

terjadi ketidakseimbangan (disequilibrium) dalam diri individu dengan 

pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Konflik selanjutnya dapat terjadi pada saat 

diskusi kelompok (social conflict), sehingga diperlukan bantuan (scaffolding) 

yang mengarahkan berupa pertanyaan-pertanyaan yang membantu peserta didik 

dalam menyelesaikan masalah.      

Dalam penelitian ini, terjadinya bahwa pencapaian dan peningkatan 

kemampuan berpikir kritis matematis mahasiswa sangat dipengaruhi oleh 

perangkat pembelajaran  seperti pelaksanaan pembelajaran yang tertuang dalam 

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan (RPP) dan Lembar Kerja Mahasiswa (LKM) 

yang muatannya lebih ke pengembangan kemampuan berpikir kritis. 

Dalam pelaksanaannya, untuk memaksimalkan keterlibatan mahasiswa 

secara aktif terlibat dalam pembelajaran, maka mahasiswa duduk dalam 

kelompok-kelompok kecil sebanyak 4 sampai dengan 5 orang yang memiliki 

kemampuan yang heterogen. Hal ini dimaksud agar tidak terjadi dominasi dari 

mahasiswa tertentu, akan tetapi diharapkan mahasiswa yang memiliki kemampuan 

awal yang lebih tinggi dari mahasiswa lainnya dapat memberikan kontribusi 

dalam kelompoknya sehingga proses pembelajaran ini lebih interaktif dan 

bermakna. 

Dalam pelaksanaannya, sewaktu pertemuan pertama, pada kegiatan 

pendahuluan peneliti mengarahkan mahasiswa dengan memotivasi mereka untuk 

berpikir kritis dalam mempelajari LKM secara bersama dalam kelompok terlihat  

mahasiswa antusias dalam memperhatikan arahan dari dosen mata kuliah 

sekaligus sebagai peneliti. Setelah mereka menerima penjelasan tentang apa yang 

harus dikerjakan dalam LKM, selanjutnya mereka langsung berdiskusi dalam 

kelompoknya. Pada kegiatan inti, pada tahap pertama PBMCCS ,yaitu “Orientasi 

peserta didik pada masalah“, mahasiswa masih nampak kebingungan diberikan 

pertanyaan yang ada dalam LKM, karena selama ini mereka langsung dapat 



219 
 

 
Zetriuslita, 2017 
PENINGKATAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS, KOMUNIKASI MATEMATIS DAN CURIOSITY  
MATEMATIS MAHASISWA MELALUI PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH DENGAN COGNITIVE 
CONFLICT STRATEGY  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

materi dari dosen dan mereka mendengar penjelasannya, namun mereka kelihatan 

merasa penasaran sehingga nampak antusias mereka untuk menjawab masalah 

yang diberikan.  

Selanjutnya pada tahap kedua dan ketiga PBMCCS yaitu  “Mengorganisasi-

kan peserta didik ke dalam kelompok belajar”, dosen mengarahkan mahasiswa 

untuk menyelesaikan masalah yang diberikan dalam LKM, menumbuhkan 

partisipasi aktif mahasiswa dalam pembelajaran, membangkitkan rasa ingin tahu 

yang memerlukan pemikiran kritis mahasiswa dengan memberikan pertanyaan 

dan motivasi. Sewaktu membimbing penyelidikan individual maupun kelompok, 

jika mahasiswa mengalami kesulitan dalam memahami isi LKM, dosen 

memberikan kesempatan kepada mahasiswa mendiskusikan dengan teman dalam 

kelompoknya terlebih dahulu. Selama mahasiswa menyelesaikan tugas yang 

terdapat dalam LKM, dosen memberikan scaffolding berupa pertanyaan-

pertanyaan  dalam rangka memberikan pemahaman terhadap konsep yang 

diberikan seperti:  Apa informasi yang diberikan? Apa yang dapat dilakukan 

dengan informasi yang ada?, Apa yang akan dicari? Bagaimana cara menyelesai-

kannya? Coba diskusikan lagi Dengan proses tanya jawab, dosen mendorong 

mahasiswa untuk antusias dan memiliki semangat dan rasa ingin tahu yang tinggi 

dalam menyelesaikan masalah yang terdapat dalam LKM. 

 Pada tahap keempat kelima yaitu “Mengembangkan dan menyajikan hasil 

karya”, pada tahap ini  mahasiswa mempresentasikan hasil diskusinya dan dosen 

meminta kelompok lain untuk menyimak hasil kerja kelompok temannya dengan 

membandingkan jawaban dari masing-masing kelompok. Pada tahap terakhir 

PBMCCS yaitu “Menganalisis dan mengevaluasi hasil pemecahan masalah, dosen 

memberikan kesempatan pada mahasiswa menganalisis hasil pekerjaan kelompok 

dan menanggapi hasil presentasi dari kelompok lain.Jika ada kelompok memiliki 

cara dan jawaban yang berbeda, maka dosen menfasilitasi untuk menjastifikasi 

jawaban tersebut. Ada kelompok lain yang menyajikan berbeda dengan kelompok 

penyaji sehingga nampak kreatifitas mahasiswa dalam menyelesaikan masalah 

yang diberikan. Nampak semangat  mahasiswa level IPK tinggi dalam 
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mengarahkan anggota level IPK sedang maupun rendah untuk berdiskusi dan 

membantu memecahkan masalah dalam LKM. Kondisi semacam ini dapat 

dimaklumi karena model pembelajaran yang diterapkan dengan LKM yang 

digunakan merupakan hal yang baru bagi mereka, selanjutnya  dosen selalu 

memberikan bimbingan jika ada hal-hal yang menjadi kendala bagi mahasiswa 

dalam kelompoknya.  

Pada pertemuan pertama ini, mahasiswa nampak antusias mengikuti proses 

pembelajaran, karena metode ini baru yang mereka lakukan walaupun sebagian 

mahasiswa masih nampak bingung namun semangat mereka tetap ada. Dalam 

pelaksanaannya,dosen lebih terfokus mengembangkan proses berpikir mahasiswa 

dan mengabaikan kemampuan komunikasi matematis dan melatih curiosity 

mahasiswa dalam proses pembelajaran, ini juga nampak pada isi LKM. Peneliti 

sebagai dosen merasakan belum maksimal dalam menerapkan langkah-langkah 

PBMCCS karena masih menyesuaikan dengan kondisi kesiapan mahasiswa. 

Pertemuan berikutnya, mahasiswa secara aktif dan antusias mulai 

menunjukkan sikap keingintahuan, ketekunan dan minat dalam mengikuti 

perkuliahan, walaupun memang masih banyak nampak kebingungan pada wajah 

mereka dalam membahas tugas-tugas dalam LKM, berdiskusi dan presentasi hasil 

kerja kelompok yang diberikan dalam LKM. Ini diperkuat dari hasil pengamatan 

tentang keterlaksanaan pembelajaran, baik hasil pengamatan untuk dosen dalam 

melaksanakan proses pembelajaran maupun hasil pengamatan aktifitas mahasiswa 

dalam proses pembelajaran.  

4.2.2 Kemampuan Berpikir Kritis Matematis 

Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya tentang deskripsi hasil uji 

tentang kemampuan berpikir kritis matematis mahasiswa, baik secara keseluruhan 

ataupun berdasarkan level IPK disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pencapaian 

dan peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis mahasiswa yang mendapat 

pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran PBMCCS dengan yang 

mendapat pembelajaran menggunakan pembelajaran EDI, dimana dilihat dari rata-

rata pencapaian dan peningkatan bahwa kemampuan berpikir kritis matematis 
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mahasiswa yang mendapat pembelajaran PBMCCS lebih baik dari mahasiswa 

yang mendapat pembelajaran EDI. Dari hasil uji statistik diperoleh juga bahwa 

tidak terdapat interaksi antara pembelajaran dan level IPK terhadap pencapaian  

dan peningkatan kemampuan berpikir kritis mahasiswa.  

Untuk melihat ada tidaknya pengaruh interaksi antar level IPK dan antar 

pembelajaran terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis, digunakan uji Post 

Hoc Tests ANOVA dua jalur, dapat dilihat pada Tabel 4.106 berikut: 

Tabel 4.106 Interaksi antar Level IPK dan antar Pembelajaran terhadap 

Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Mahasiswa 

 

Multiple Comparisons  
Dependent Variable: Peningkatan_KCM  
 Tukey HSD 

(I) Interaksi (J) Interaksi Mean 
Differenc

e (I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

PBMCCS Tinggi 

PBMCCS_Sedang -,0451 ,06986 ,987 -,2530 ,1628 

PBMCCS_Rendah ,0160 ,07724 1,000 -,2138 ,2459 

EDI_Tinggi ,1408 ,07724 ,040 -,0891 ,3706 

EDI_Sedang ,3287
*
 ,06872 ,000 ,1242 ,5333 

EDI_Rendah ,4464
*
 ,07724 ,000 ,2165 ,6762 

PBMCCS 
Sedang 

PBMCCS_Rendah ,0611 ,06986 ,951 -,1468 ,2690 

EDI_Tinggi ,1859 ,06986 ,104 -,0220 ,3938 

EDI_Sedang ,3738
*
 ,06032 ,000 ,1943 ,5533 

EDI_Rendah ,4914
*
 ,06986 ,000 ,2835 ,6993 

PBMCCS 
Rendah 

EDI_Tinggi ,1248 ,07724 ,593 -,1051 ,3546 

EDI_Sedang ,3127
*
 ,06872 ,001 ,1082 ,5172 

EDI_Rendah ,4304
*
 ,07724 ,000 ,2005 ,6602 

EDI Tinggi 
EDI_Sedang ,1880 ,06872 ,088 -,0166 ,3925 

EDI_Rendah ,3056
*
 ,07724 ,003 ,0757 ,5354 

EDI Sedang EDI_Rendah ,1176 ,06872 ,532 -,0869 ,3221 

Based on observed means. 

 The error term is Mean Square(Error) = ,021. 
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Tabel 4.106 memperlihatkan bahwa tidak terdapat pengaruh interaksi 

antara level IPK (tinggi, sedang dan rendah) dan PBMCCS terhadap peningkatan 

berpikir kritis matematis mahasiswa, begitu juga antara level IPK dan EDI.  

Namun terdapat pengaruh interaksi antara PBMCCS dari level IPK tinggi dan 

sedang dengan EDI dari level IPK sedang dan rendah terhadap peningkatan 

berpikir kritis matematis mahasiswa. Juga ada pengaruh interaksi antara EDI dari 

level tinggi dan EDI dari level rendah terhadap peningkatankemapuan berpikir 

kritis mahasiswa. Pernyataan ini didukung oleh bagan di bawah ini : 

 
 

Gambar 4.19 Interaksi antara Pembelajaran dan Level IPK terhadap 

Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Mahasiswa 

Pada Gambar 4.19 dapat dilihat bahwa rerata pencapaian tertinggi ada 

pada level IPK sedang pada pembelajaran PBMCCS, tapi perbedaannya tidak 

signifikan dengan level IPK tinggi dan rendah, ini sejalan dengan uji hipotesis 10 

pada Tabel 4.43. 

Secara kuantitatif, bahwa pembelajaran, PBMCCS memberikan efek 

terhadap kemampuan berpikir kritis mahasiswa terutama untuk mahasiswa level 

sedang,  sedangkan pada pembelajaran EDI, terdapat perbedaan peningkatan 

kemampuan berpikir kritis antara mahasiswa level tinggi dengan mahasiswa level 

rendah. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pembelajaran PBMCCS 

memberikan efek pisitif terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis 
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mahasiswa. Dengan meningkatnya kemampuan berpikir kritis ini, menurut 

Shakirova (2007) dalam Peter, E.E  (2012) kemampuan berpikir kritis itu penting 

karena memungkinkan peserta didik untuk menangani masalah sosial, ilmiah, dan 

praktis secara efektif.   

 Ini didukung oleh pelaksanaan selama proses pembelajaran bahwa 

mahasiswa sangat antusias untuk memahami isi LKM yang berisi masalah yang 

harus diselesaikan. Ketika menggunakan  PBMCCS, mahasiswa diberikan 

masalah yang menimbulkan konflik, konflik-konflik itu mendorong proses 

berpikir dan mendorong mahasiswa menyelesaikan secara indvidu atau secara 

kelompok, mereka harus kreatif mencari solusi yang digunakannya terhadap 

masalah yang diberikan. Selama proses pembelajaran, mahasiswa diberikan 

scaffolding jika ada kelompok yang mengalami kesulitan, tapi bukan memberikan 

jawaban, melainkan arahan atau pertanyaan yang membantu mahasiswa 

menjawab permasalahan yang diberikan.  Pencapaian dan peningkatan KCM ini 

didukung juga dari hasil pengamatan pelaksanaan pembelajaran bahwa dosen 

dalam melaksanakan PBMCSS sudah sesuai dengan perencanaan yang ada dalam 

RPP dan kategori  “sangat baik” dan “baik”. Hasil pengamatan untuk mahasiswa 

diperoleh bahwa mahasiswa sudah melakukan pembelajaran dengan baik seperti 

dalam kegiatan diskusi kelompok dan diskusi kelas, sudah melakukan diskusi 

dengan penuh semangat dan berusaha menjawab permasalahan yang diberikan 

dan mahasiswa dari level tinggi memberikan penjelasan kepada teman dalam 

kelompok yang belum memahami masalah / tugas yang diberikan.  

Pentingnya kemampuan berpikir kritis,Bahr, N (2010) dalam penelitiannya 

yang berjudul “Thinking Critically about Critical Thinking in Higher Education” 

khusus menanyakan kepada peserta didik tentang mendefinisikan tentang berpikir 

kritis. Ini mengindikasikan bahwa peserta didik harus memahami tentang 

pengertian berpikir kritis agar dalam mengembangkannya dalam pembelajaran 

dapat melakukan dengan baik yang akan berdampak terhadap kemampuan yang 

akan dicapai.  Hasil penelitian yang lain yang mendukung adalah dari Ismaimuza 

(2010) bahwa terdapat peningkatan kemampuan berpikir kritis dan kreatif 
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matematis siswa SMP melalui dalam pembelajaran berbasis masalah dengan 

strategi konflik kognitif. Juga penelitian Soekisno, B. A, et.al. (2015) menyimpul-

kan kemampuan argumen mahasiswa yang diajar dengan menggunakan PBL lebih 

baik dari yang diajar dengan pembelajaran konvensional. Secara implisit, 

kemampuan argumen mahasiswa dapat diperoleh dari proses berpikir kritis, 

sehingga ada keterkaitan antara kedua kemampuan tersebut. Schmidt, 1993; 

Savery and Duffy, 2001 (Masek, A and Yamin, S, 2011) menyatakan bahwa 

dengan mengembangkan berpikir kritis berarti juga sudah mengembangkan 

kemampuan penalaran melalui interaksi dan refleksi.  

Juga senada dengan Soekisno,  penelitian  Zetriuslita, Rezi (2017) dalam 

mata kuliah kalkulus menyimpulkan bahwa bahan ajar berbasis PBM efektif 

dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa, walaupun 

peningkatan masih kategori rendah. Dalam penelitian ini dibuat perangkat pem 

berupa bahan ajar berbasis Pembelajaran Berbasis Masalah pada materi “Luas dan 

Volume Benda Putar” pada mata kuliah kalkulus 2 (Kalkulus Integral) untuk 

mahasiswa program studi pendidikan matematika FKIP Universitas Islam Riau 

tahun akademik 2015/2016. 

4.2.3 Kemampuan Komunikasi Matematis 

Secara kuantitatif, dapat dirangkum hasil uji perbedaan peningkatan 

kemampuan komunikasi matematis antara PBMCCS dan EDI dan pengaruh  

interaksi antara pembelajaran dan level IPK terhadap peningkatan kemampuan 

komunikasi matematis pada uji Post Hoc ANOVA dua jalur, dapat dilihat pada 

Tabel 4.107 berikut:  

 

 

 

Tabel 4.107 Interaksi antar Level IPK dan antar Pembelajaran terhadap 

Peningkatan Kemampuan Komunikasi Matematis Mahasiswa 

Multiple Comparisons  

Dependent Variable: Peningkatan_KKM  

 Tukey HSD 
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Based on observed means. 
 The error term is Mean Square(Error) = ,060. 

Pada Tabel 4.105 dapat dilihat  bahwa nilai Sig = ≥ α, H0 diterima, H1 

ditolak. Artinya tidak terdapat perbedaaan peningkatan kemampuan komunikasi 

matematis mahasiswa, baik ditinjau dari pembelajaran, level IPK ataupun 

interaksi antara pembelajaran dan level IPK.  

Berbeda halnya dengan kemampuan berpikir kritis, untuk kemampuan 

komunikasi matematis (KKM) mahasiwa dari hasil analisis data sebelumnya  

menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan rerata pencapaian 

dan peningkatan KKM mahasiswa baik secara keseluruhan maupun pada setiap 

level IPK yang mendapat pembelajaran dengan menggunakan PBMCCS dengan 

yang mendapat pembelajaran menggunakan EDI. Artinya PBMCCS tidak 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian dan peningkatan 

kemampuan komunikasi matematis. Ini bukan berarti bahwa PBMCCS tidak 

memberikan kontribusi sama sekali terhadap pencapaian dan peningkatan 

kemampuan komunikasi matematis.  

(I) Interaksi (J) Interaksi Mean 
Difference 

(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

PBMCCS Tinggi 

PBMCCS_Sedang -,0832 ,11875 ,981 -,4365 ,2702 

PBMCCS_Rendah -,2225 ,13128 ,542 -,6132 ,1682 

EDI_Tinggi -,2204 ,13128 ,552 -,6111 ,1703 

EDI_Sedang -,1174 ,11681 ,914 -,4650 ,2302 

EDI_Rendah -,2040 ,13128 ,632 -,5947 ,1867 

PBMCCS 
Sedang 

PBMCCS_Rendah -,1394 ,11875 ,847 -,4928 ,2140 

EDI_Tinggi -,1372 ,11875 ,855 -,4906 ,2161 

EDI_Sedang -,0343 ,10252 ,999 -,3394 ,2708 

EDI_Rendah -,1209 ,11875 ,910 -,4743 ,2325 

PBMCCS 
Rendah 

EDI_Tinggi ,0021 ,13128 1,000 -,3886 ,3928 

EDI_Sedang ,1051 ,11681 ,945 -,2425 ,4527 

EDI_Rendah ,0185 ,13128 1,000 -,3722 ,4092 

EDI Tinggi 
EDI_Sedang ,1030 ,11681 ,949 -,2446 ,4506 

EDI_Rendah ,0164 ,13128 1,000 -,3743 ,4071 

EDI Sedang EDI_Rendah -,0866 ,11681 ,976 -,4342 ,2610 
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Untuk lebih jelasnya bahwa tidak terdapat perbedaan rerata peningkatan 

KKM dan tidak terdapat pengaruh interaksi disajikan gambar berikut ini: 

 
 

Gambar 4.20 Interaksi antara Pembelajaran dan Level IPK terhadap 

Peningkatan Kemampuan Komunikasi Matematis Mahasiswa 

Dapat dilihat gambar 4.20 diatas, peningkatan tertinggi kemampuan 

komunikasi matematis mahasiswa terdapat pada mahasiswa level rendah pada 

PBMCCS, diikuti oleh level tinggi pada EDI. Namun secara keseluruhan, tidak 

terdapat perbedaan peningkatan komunikasi matematis dan pengaruh interaksi 

secara signifikan, baik berdasarkan pembelajaran (PBMCCS, EDI), level IPK 

(tinggi, sedang, rendah) maupun interaksi keduanya. Hasil kuantitatif ini didukung 

oleh analisis kualitatif dari hasil pekerjaan mahasiswa maupun pelaksanaan 

pembelajaran. Menurut Elaine H.J, et.al (2016) bahwa mayoritas tentang efektifi-

tas Pembelajaran Berbasis Masalah lebih dominan ke dunia kesehatan, karena 

dalam dunia kesehatan, hasil yang diperoleh harus sesuai dengan yang diinginkan, 

karena hasilnya berhubungan dengan kelanjutan hidup manusia, berbeda dengan 

dunia pendidikan yang objeknya manusia, hasilnya bisa saja tidak sesuai dengan 

yang diinginkan, begitu juga untuk kemampuan komunikasi. Berbeda dengan 

Elaine, Roselainy Abdul Rahman, et.al (2012) mengatakan bahwa untuk  
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mengembangkan komunikasi matematis peserta didik dalam pembelajaran dengan 

membuat peserta didik berpartisipasi aktif dalam membangun pengetahuannya 

dan bertanggung jawab pada pembelajaran mereka sendiri. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran, kemampuan komunikasi kurang 

diprioritaskan, ini terlihat di saat pembelajaran, pada kegiatan-kegiatan lebih 

terfokus kepada mengembangkan kemampuan berpikir kritis, dan sedikit 

terabaikan mengembangkan kemampuan komunikasi. Masalah lainnya juga 

mahasiswa tidak terbiasa bagaimana berkomunikasi dengan, dalam dan  tentang  

matematika, baik  secara lisan maupun tulisan.  

Penyebab lainnya  adalah kurang maksimalnya perangkat pembelajaran 

seperti Lembar Kerja Mahasiswa (LKM) secara terperinci mengembangkan 

kemampuan komunikasi prioritas penekanan LKM lebih kepada mengembangkan 

kemampuan berpikir kritis. Selain itu juga dosen juga belum maksimal 

mengomunikasikan pembelajaran, padahal menurut Lang and Evans (2006), 

seorang pendidik harus dapat menjadi komunikator yang baik.  Selain juga adalah 

waktu yang terbatas dalam penelitian ini sehingga mereka masih belum terbiasa 

dengan pembelajaran yang diberikan, juga mereka masih dalam tahap 

penyesuaian dengan cara belajar yang diberikan, sepertinya mahasiswa belum 

dapat „spirit‟ PBMCCS dalam waktu yang relatif singkat. Ini sesuai dengan 

pendapat Camp, G (1996, p.4) bahwa penerapan PBM tidak dapat dilaksanakan 

jika situasi tidak mengizinkan, berarti harus mencari alternatif lain yang cocok 

dengan lingkungan tempat untuk diterapkan pembelajaran tersebut. Juga menurut 

Qing, et.al (2016) untuk sukses menggunakan PBM, peserta didik harus merespon 

dengan baik proses pembelajarannya.  

Di samping itu, pembelajaran EDI yang memberikan bimbingan penuh 

(teacher centered) pada materi, diberikan penjelasan secara rinci malah mampu 

mengembangkan kemampuan komunikasi matematis secara efektif, hal ini dapat 

dilihat hasil analisis data, baik secara deskriptif maupun inferensial, bahwa rata-

rata pencapaian dan peningkatan kemampuan komunikasi matematis yang 

mendapat pembelajaran EDI lebih baik dari kelas eksperimen yang mendapat 
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pembelajaran PBMCCS. Dugaan ini diperkuat oleh kesimpulan Moreno (Sweller, 

et.al, 2006) yang menyebutkan bahwa pembelajaran langsung termasuk 

pemberian contoh-contoh menunjukkan peserta didik belajar lebih mendalam dan 

dengan hasil belajar lebih baik. Menurut Zulkarnain (2013), tidak ada satu 

pendekatan pembelajaran yang cocok untuk seluruh  peserta didik, semua sangat 

tergantung pada lingkungan belajar, fasilitas yang tersedia, kemampuan akademik, 

motivasi, sikap peserta didik dan peran guru. 

4.2.4 Kemampuan Curiosity Matematis 

Senada dengan kemampuan komunikasi matematis (KKM) mahasiwa untuk 

pencapaian dan peningkatan curiosity matematis dari hasil analisis data 

sebelumnya  menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan rerata 

pencapaian dan peningkatan curiosity matematis mahasiswa baik secara 

keseluruhan maupun pada setiap level IPK yang mendapat pembelajaran 

PBMCCS dengan yang mendapat pembelajaran EDI. Ini menunjukkan bahwa 

PBMCCS tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian dan 

peningkatan curiosity matematis. Ini bukan berarti bahwa PBMCCS tidak 

memberikan kontribusi terhadap pencapaian dan peningkatan curiosity matematis. 

Secara kuantitatif, dapat dirangkum hasil uji perbedaan peningkatan 

curiosity matematis antara PBMCCS dan EDI dan pengaruh  interaksi antara 

pembelajaran dan level IPK terhadap peningkatan curiosity matematis pada uji 

Post Hoc ANOVA dua jalur, dapat dilihat pada Tabel 4.106 berikut ini.  Dari 

Tabel 4.106 diperoleh bahwa nilai Sig ≥ α, H0 diterima, H1 ditolak. Artinya tidak 

terdapat perbedaaan peningkatan curiosity matematis mahasiswa, baik ditinjau 

dari pembelajaran, level IPK ataupun interaksi antara pembelajaran dan level IPK. 

Ini sesuai dengan hasil analisis pada BAB sebelumnya pembelajaran PBMCCS 

belum memberikan dampak atau efek positif terhadap peningkatan curiosity 

matematis mahasiswa, ditinjau dari level IPK juga dapat dikatakan bahwa 

pembelajaran PBMCCS belum memberikan pengaruh yang berarti, baik untuk 

mahasiswa level IPK tinggi, sedang maupun rendah.  
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Tabel 4.108 Interaksi antar Level IPK dan antar Pembelajaran terhadap 

Peningkatan Curiosity Matematis Mahasiswa  

Based on observed means. 
 The error term is Mean Square(Error) = ,077. 

. Secara grafik disajikan pada gambar di bawah ini : 

 

Multiple Comparisons  
Dependent Variable: Peningkatan_CM  
 Tukey HSD 

(I) Interaksi (J) Interaksi Mean 
Difference 

(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

PBMCCS Tinggi 

PBMCCS_Sedang ,0989 ,13378 ,976 -,2992 ,4970 

PBMCCS_Rendah ,0257 ,14790 1,000 -,4144 ,4658 

EDI_Tinggi ,0989 ,13378 ,976 -,2992 ,4970 

EDI_Sedang ,0257 ,14790 1,000 -,4144 ,4658 

EDI_Rendah ,0989 ,13378 ,976 -,2992 ,4970 

PBMCCS Sedang 

PBMCCS_Rendah -,0732 ,13378 ,994 -,4713 ,3249 

EDI_Tinggi -,0396 ,13378 1,000 -,4378 ,3585 

EDI_Sedang ,0853 ,11550 ,976 -,2584 ,4290 

EDI_Rendah -,0455 ,13378 ,999 -,4436 ,3526 

PBMCCS Rendah 

EDI_Tinggi ,0336 ,14790 1,000 -,4066 ,4737 

EDI_Sedang ,1585 ,13159 ,832 -,2331 ,5501 

EDI_Rendah ,0277 ,14790 1,000 -,4124 ,4678 

EDI Tinggi 
EDI_Sedang ,1249 ,13159 ,931 -,2667 ,5165 

EDI_Rendah -,0059 ,14790 1,000 -,4460 ,4343 

EDI Sedang EDI_Rendah -,1308 ,13159 ,918 -,5224 ,2608 
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Gambar 4.21 Interaksi antara Pembelajaran dan Level IPK terhadap 

Peningkatan Curiosity Matematis Mahasiswa 

Dari Gambar 4.21, peningkatan curiosity matematis mahasiswa tertinggi 

diperoleh pada mahasiswa PBMCCS level tinggi dan terendah pada mahasiswa 

EDI level sedang. Secara keseluruhan, tidak terdapat perbedaan peningkatan 

curiosity matematis, baik berdasarkan pembelajaran maupun level IPK, juga tidak 

terdapat pengaruh interaksi antara PBMCCS dan level IPK terhadap peningkatan 

curiosity matematis mahasiswa. Data ini didukung oleh pelaksanaan pembelajaran 

dan hasil pretes dari curiosity matematis mahasiswa, baik pada mahasiswa di 

kelas eksperimen maupun di kelas kontrol. 

Dari data sebelum pembelajaran (pretes) tentang curiosity matematis 

mahasiswa yang diperoleh pada kelas eksperimen dan kelas kontrol, sudah 

memiliki sikap curiosity matematis yang cukup  tinggi, ini dapat dilihat pada 

Tabel 4.85 sehingga setelah diberikan pembelajaran (postes), baik pembelajaran 

dengan PBMCCS maupun dengan pembelajaran EDI tidak mengalami 

peningkatan yang cukup berarti. Ini disebabkan dalam proses pembelajaran, dosen 

belum maksimal dalam mengembangkan curiosity matematis mahasiswa, karena 

lebih terfokus kepada mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Faktor lain 

yang  penyebabnya adalah kurang maksimalnya perangkat pembelajaran seperti 

Lembar Kerja Mahasiswa (LKM) secara terperinci mengembangkan sikap 

curiosity matematis, prioritas penekanan LKM lebih kepada mengembangkan 

kemampuan berpikir kritis.  

Penyebab lain juga adalah waktu yang terbatas dalam penelitian ini 

sehingga mereka masih belum terbiasa dengan pembelajaran yang diberikan, juga 

mereka masih dalam tahap penyesuaian dengan cara belajar yang diberikan, 

sepertinya mahasiswa belum dapat „spirit‟ PBMCCS dalam waktu yang relatif 

singkat. Pembelajaran yang mereka peroleh ini jarang sekali digunakan oleh dosen 

pengajar di mata kuliah lain sehingga mereka harus menyesuaikan terlebih dahulu, 

harus belajar sendiri memahami masalah yang diberikan dan mengerjakan tugas-

tugas secara kelompok tanpa ada penjeleasan yang rinci dan dibantu oleh dosen 

terlebih dahulu, dimana selama ini mereka terbiasa dengan pembelajaran 
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langsung, dosen memberikan perkuliahan dengan menjelaskan materi secara 

terperinci, memberikan contoh-contoh dan tes yang diberikan berdasarkan contoh 

yang ada sehingga mahasiswa.  

Hal ini sesuai dengan pepatah minang “ alah bisa karena biasa, pasa kaji 

dek baulang, pasa jalan dek batampuah ” artinya sesuatu itu akan menjadi suatu  

kebiasaan karena sering dilakukan. Selain itu juga Gagne dalam Kusumah dan 

Suherman (1990) yang dikutip oleh Rohana (2015, hlm 303) menyatakan bahwa 

daerah afektif sebagai objek matematika yang sifatnya tidak langsung, sedangkan 

daerah kognitif sebagai objek matematika langsung  sehingga membutuhkan 

waktu yang cukup lama dan cenderung relatif lambat. 

Hasil secara keseluruhan, baik yang diperoleh secara kuantitatif (tes, 

angket) dan dilengkapi dan diperkuat oleh data kualitatif berupa hasil pekerjaan 

mahasiswa dan hasil wawancara dan didukung oleh hasil pengamatan tentang 

keterlaksanaan pembelajaran dan aktifitas mahasiswa selama proses pembelajaran 

menyatakan bahwa pelaksanaan PBMCCS dan EDI memberikan dampak yang 

cukup baik terhadap kemampuan-kemampuan yang dikembangkan khususnya 

kemampuan berpikir kritis, namun dalam pelaksanaannya, dosen masih perlu 

memaksimalkan arahan, motivasi, dan langkah-langkah pembelajarannya agar 

betul-betul diperoleh hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Mahasiswa juga 

harus dibiasakan belajar dari masalah yang ada, dan memancing dengan 

pertanyaan yang membuat mereka muncul berpikir kritis dan rasa ingin tahu 

(curiosity) terhadap masalah yang diberikan.  

Dalam pelaksanaannya, terdapat kendala dalam hal mengembangkan 

ketiga kemampuan sekaligus dalam pembelajaran, ini sangat terkait dengan 

perangkat pembelajarannya dan langkah-langkah yang harus ditempuh dosen agar 

dapat melibatkan semua kemampuan secara eksplisit. Namun begitu, antara ketiga 

kemampuan yang dikembangkan sebenarnya sudah saling terintegrasi satu sama 

lainnya, yang membedakannya kemampuan mana yang paling dominan. Juga 

hasil penelitian ini sangat dipengaruhi oleh kesiapan mahasiswa dan lingkungan 
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yang mendukungnya.Jika mahasiswa memiliki keinginan untuk selalu mau belajar 

tanpa harus dapat penjelasan terperinci, maka PBMCCS ini cocok diterapkan. 

BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data penelitian dan pembahasan yang sudah 

dikemukakan pada Bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Terdapat perbedaan pencapaian dan peningkatan kemampuan berpikir kritis 

matematis antara mahasiswa yang mendapat Pembelajaran Berbasis Masalah 

dengan Cognitive Conflict Strategy (PBMCCS) dengan mahasiswa yang 

mendapat pembelajaran Explicit Direct Instruction (EDI).  

2. Terdapat perbedaan pencapaian dan peningkatan kemampuan berpikir kritis 

matematis antara mahasiswa yang mendapat Pembelajaran Berbasis Masalah 

dengan Cognitive Conflict Strategy (PBMCCS) dengan mahasiswa yang 

mendapat pembelajaran Explicit Direct Instruction (EDI) berdasarkan level 

IPK (tinggi, sedang, rendah).  

3. Tidak terdapat perbedaan  pencapaian dan peningkatan  kemampuan berpikir 

kritis matematis antara mahasiswa dari level IPK (tinggi, sedang, rendah) 

yang mendapat PBMCCS dan EDI.  

4. Tidak terdapat perbedaan pencapaian dan peningkatan kemampuan 

komunikasi matematis antara mahasiswa yang mendapat Pembelajaran 

Berbasis Masalah dengan Cognitive Conflict Strategy (PBMCCS) dengan 

mahasiswa yang mendapat pembelajaran Explicit Direct Instruction (EDI).  

5. Tidak terdapat perbedaan pencapaian dan peningkatan kemampuan 

komunikasi matematis antara mahasiswa yang mendapat Pembelajaran 

Berbasis Masalah dengan Cognitive Conflict Strategy (PBMCCS) dengan 

mahasiswa yang mendapat pembelajaran Explicit Direct Instruction (EDI) 

berdasarkan level IPK (tinggi, sedang, rendah).  
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6. Tidak Terdapat perbedaan  pencapaian dan peningkatan  kemampuan berpikir 

kritis matematis antara mahasiswa dari level IPK (tinggi, sedang, rendah) 

yang mendapat PBMCCS dan EDI.  

7. Tidak terdapat perbedaan pencapaian dan peningkatan curiosity matematis 

antara mahasiswa yang mendapat Pembelajaran Berbasis Masalah dengan 

Cognitive Conflict Strategy (PBMCCS) dengan mahasiswa yang mendapat 

pembelajaran Explicit Direct Instruction (EDI).  

8. Tidak erdapat perbedaan pencapaian dan peningkatan curiosity matematis 

antara mahasiswa yang mendapat Pembelajaran Berbasis Masalah dengan 

Cognitive Conflict Strategy (PBMCCS) dengan mahasiswa yang mendapat 

pembelajaran Explicit Direct Instruction (EDI) berdasarkan level IPK (tinggi, 

sedang, rendah).  

9. Tidak terdapat perbedaan  pencapaian dan peningkatan  curiosity matematis 

antara mahasiswa dari level IPK (tinggi, sedang, rendah) yang mendapat 

PBMCCS dan EDI.  

10. Tidak terdapat pengaruh interaksi antara pembelajaran dan level IPK. 

terhadap kemampuan berpikir  kritis matematis mahasiswa. 

11. Tidak terdapat pengaruh interaksi antara pembelajaran dan level IPK terhadap 

kemampuan komunikasi matematis mahasiswa. 

12. Tidak terdapat pengaruh interaksi antara pembelajaran dan level IPK terhadap 

curiosity matematis mahasiswa. 

13. Indikator kemampuan berpikir kritis matematis, semua indikator mengalami 

peningkatan dalam pembelajaran mata kuliah Teori Bilangan yang mendapat 

pembelajaran dengan menggunakan PBMCCS maupun yang mendapat 

pembelajaran dengan menggunakan EDI. Peningkatan tertinggi diperoleh 

pada indikator „Kemampuan mengevaluasi, yaitu kemampuan menemukan 

dan mendeteksi hal-hal yang penting dari konsep yang diberikan‟ dengan 

kategori tinggi dan peningkatan terendah dicapai pada indikator kelima yaitu 

„Kemampuan memecahkan masalah, yaitu kemampuan memahami masalah, 
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memilih strategi dan melaksanakan penyelesaian dari masalah yang 

diberikan‟ termasuk kategori sedang. 

14. Indikator kemampuan komunikasi matematis, semua indikator mengalami 

peningkatan dalam pembelajaran mata kuliah Teori Bilangan yang mendapat 

pembelajaran dengan menggunakan PBMCCS maupun yang mendapat 

pembelajaran dengan menggunakan EDI. Peningkatan tertinggi diperoleh 

pada indikator „menjelaskan/bertanya tentang matematika‟ dengan kategori 

tinggi dan peningkatan terendah dicapai pada indikator kelima yaitu 

„mengungkapkan kembali suatu uraian ke dalam bahasa sendiri‟ termasuk 

kategori rendah. 

15. Indikator kemampuan curiosity matematis, beberapa indikator mengalami 

peningkatan dalam pembelajaran mata kuliah Teori Bilangan yang mendapat 

pembelajaran dengan menggunakan PBMCCS maupun yang mendapat 

pembelajaran dengan menggunakan EDI. Peningkatan tertinggi diperoleh 

pada indikator „Berkeinginan mengetahui hal secara rinci‟ dengan kategori 

rendah dan peningkatan terendah dicapai pada indikator kecuali untuk 

indikator keempat yaitu „Mencari informasi dari berbagai sumber „ 

mengalami penurunan termasuk kategori rendah. 

B. IMPLIKASI 

Berdasarkan kesimpulan diatas, memberikan implikasi sebagai berikut: 

1. Pembelajaran Berbasis Masalah dengan Cognitive Conflict Strategy 

(PBMCCS) dapat diterapkan dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

tematis mahasiswa, khususnya dalam mata kuliah Teori Bilangan 

2. Pembelajaran Berbasis Masalah dengan Cognitive Conflict Strategy 

(PBMCCS) dapat diajarkan dalam mata kuliah Teori Bilangan untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis mahasiswa dengan level 

IPK (tinggi, sedang, dan rendah). 

3. Pembelajaran Berbasis Masalah dengan Cognitive Conflict Strategy 

(PBMCCS) dapat diajarkan dalam mata kuliah Teori Bilangan untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis mahasiswa dengan 
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memperhatikan perangkat pembelajaran, lingkungan belajar dan motivasi 

instrinsik mahasiswa.  

4. Pembelajaran Berbasis Masalah dengan Cognitive Conflict Strategy 

(PBMCCS) dapat diterapkan untuk mata kuliah seperti Kalkulus, Persamaan 

Diferensial.  

C. REKOMENDASI 

Berdasarkan hasil penelitian, simpulan dan implikasi penelitian, maka perlu 

disampaikan beberapa rekomendasi diantaranya berikut ini: 

1. Pembelajaran Berbasis Masalah dengan Cognitive Conflict Strategy 

(PBMCCS) secara eksplisit meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

matematis untuk mahasiswa level IPK tinggi, sedang dan rendah, namun belum 

dapat meningkatkan kemampuan komunikasi dan curiosity matematis 

mahasiswa secara signifikan. Salah satu penyebabnya adalah karena 

keterbatasan waktu dan perangkat pembelajaran seperti LKM yang didominasi 

hanya pada salah satu aspek dalam penelitian ini, untuk itu disarankan bagi 

pendidik yang akan menerapkan model ini sebaiknya memperhatikan aspek 

(indikator) yang ada di LKM supaya lebih komprehensif, alokasi waktu yang 

cukup, setting kelas yang kondusif dan pengembangan LKM  yang lebih baik 

lagi serta keberagaman kemampuan mahasiswa yang heterogen. 

2. Dalam praktek PBMCCS, kemampuan berpikir kritis, komunikasi dan curiosity 

matematis belum dapat ditingkatkan secara serentak (simultan), perlu usaha 

yang maksimal dalam mengembangkan perangkat pembelajaran seperti 

Lembar Kerja Mahasiswa (LKM) yang memuat keseluruhan indikator dari 

kemampuan yang akan dikembangkan dan dibuat lebih menantang mahasiswa.  

3. Kemampuan komunikasi matematis mahasiswa dalam mata kuliah Teori 

Bilangan lebih mudah ditingkatkan melalui pembelajaran yang kegiatannya 

memuat proses yang menggunakan bimbingan maksimal seperti pembelajaran 

Explicit Direct Instruction (EDI). 

4. Kemampuan berpikir kritis untuk indikator  „Kemampuan memecahkan 

masalah, yaitu kemampuan memahami masalah, memilih strategi dan 
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melaksanakan penyelesaian dari masalah yang diberikan‟ perlu ditingkatkan 

dengan sering melatih mahasiswa dalam memecahkan masalah yang 

merupakan kendala terbesar mahasiswa dalam mata kuliah Teori Bilangan ini. 

5. Pembelajaran Berbasis Masalah dengan Cognitive Conflict Strategy 

(PBMCCS) dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis 

mahasiswa, kecuali  untuk indikator “Kemampuan memecahkan masalah, yaitu 

kemampuan memahami masalah, memilih strategi dan melaksanakan 

penyelesaian dari masalah yang diberikan”, perlu ada kajian atau riset lebih 

lanjut mencari penyebab rendahnya indikator dalam PBMCCS menentukan 

model apa.  

6. Pembelajaran Berbasis Masalah dengan Cognitive Conflict Strategy 

(PBMCCS) dapat diajarkan untuk mata kuliah Teori Bilangan untuk 

meningkatkan kemampuan pembuktian karena materinya didominasi oleh 

pembuktian teorema.  

7. PBMCCS belum mampu meningkatkan curiosity matematis, perlu kajian lebih 

lanjut dalam hal bagaimana membuat peserta didik lebih bersemangat dalam 

pembelajaran karena dalam penelitian ini peningkatan termasuk kategori 

kurang. 
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