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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh model 

pembelajaran Berdasarkan Masalah (Problem Based Instruction) terhadap 

kemampuan berpikir kritis matematis pada materi matriks. Metode penelitian ini 

adalah metode eksperimen yang dilakukan di kelas X SMK Negeri 1 Bulango Utara 

Kabupaten Bone Bolango pada semester genap tahun pelajaran 2017/2018. Desain 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Post Test Only Control 

Group Design. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMK 

Negeri I Bulango Utara yang berjumlah 120 siswa yang tersebar dalam 5 kelas. 

Sampel penelitian adalah kelas X-Pertanian1 yang dibelajarkan dengan model 

pembelajaran berdasarkan masalah (Problem Based  Instruction) dan kelas X-

Pertanian2 yang dibelajarkan dengan model pembelajaran langsung yang diambil 

secara Simple Random Sampling. Instrumen pada penelitian ini menggunakan tes 

kemampuan berpikir kritis matematis siswa berbentuk essay. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang dibelajarkan 

dengan menggunakan model pembelajaran berdasarkan masalah (Problem Based 

Instruction) lebih tinggi dari kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang 

dibelajarkan dengan menggunakan model pembelajaran langsung. Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai t-test (thitung)sebesar 6,53 sedangkan (ttabel) 1,69. Dengan 

demikian thitung >   ttabel yaitu 6,53>1,69 sehingga menolak Ho dan menerima H1 

yang artinya kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang memperoleh 

pemebelajaran menggunakan model pemebelajaran berdasarkan masalah 

(Problem Based Instruction) lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang 

menggunakan model pembelajaran langsung. Sehingga terdapat pengaruh yang 

signifikan model pembelajaran berdasarkan masalah (Problem Based Instruction) 

terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa pada materi matriks. 
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