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ABSTRAK 
Salah satu kemampuan matematika yang perlu dikembangkan oleh siswa adalah kemampuan berpikir kritis. Model pembelajaran 
yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa adalah model pembelajaran kooperatif berbasis 
masalah. Melalui portal SINTA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, penulis memperoleh 26 artikel jurnal. Kemudian analisis 
kumpulan penelitian dilakukan untuk menentukan seberapa besar pengaruh penerapan model terhadap keterampilan berpikir 
kritis. Dari analisis tersebut diperoleh 12 artikel yang memenuhi kriteria analisis menggunakan aplikasi meta-mar sehingga 
diperoleh kombinasi ukuran efek yang besar. Berdasarkan interpretasi ukuran efek gabungan, dapat disimpulkan bahwa secara 
keseluruhan penerapan model kooperatif tipe pembelajaran berbasis masalah memiliki pengaruh yang kuat dalam meningkatkan 
keterampilan berpikir kritis siswa. Karakteristik penelitian yang diteliti dalam penelitian ini meliputi tahun penelitian, tingkat 
pendidikan dan jumlah sampel. Secara statistik ditemukan bahwa model kooperatif tipe Problem Based Learning memiliki 
pengaruh yang berbeda jika dilihat dari jumlah sampel. 
 
Kata Kunci:  Pembelajaran Kooperatif Problem Based Learning, Kemampuan Berpikir Kritis, Studi Anaisis Meta 
 

PENDAHULUAN 
Pengaplikasian Kurikulum 2013 ialah suatu usaha pemerintah guna memaksimalkan kualitas 

Pendidikan yang lebih baik. Perubahan dalam kurikulum 2013 dimaksudkan bisa menumbuhkan anak 
Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif serta efektif lewat penekanan perilaku, keterampilan serta wawasan 
yang terintegrasi. Hal ini untuk menyesuakan dengan pertumbuhan kehidupan serta IPTEK di abad 21, yang 
sedang terjadi perubahan karaktersitik dan pola pembelajaran.  

 

 
Gambar 1. Posisi Kurikulum 2013 

 
Gambar di atas menunjukkan positioning kurikulum 2013 dalam pengembangannya. Guna 

menggapai maksud tersebut dibutuhkan proses pembelajaran yang didukung dengan kreativitas siswa. 
Sehingga patut dikembangkan kurikulum yang mengutamakan pengalaman pribadi lewat skema melihat, 
menanya, menalar serta berusaha untuk meningkatkan kreativitas siswa. Dalam hal itu, pengajar perlu lebih 
kreatif serta inovatif salam menyusun pembelajaran di kelas agar siswa dapat merasa termotivasi dan 
senang selama proses belajar mengajar. Selain itu, seorang pendidik perlu belajar guna menciptakan 
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pembelajaran lebih menarik serrta menyenangkan dengan menjelaskan bagaimana memotivasi siswa untuk 
belajar secara mandiri (Pendidikan Vokasi et al., 2016). 

Sifat kemampuan dan karakter dengan lintasan cara perolehan yang berbeda mempengaruhi sifat 
proses standar (Permendikbud, 2013).  Peningkatan pendekatan akademik, mata pelajaran yang terintegrasi 
(topik antar mata pelajaran) dan mata pelajaran (pada topik) harus diterapkan pada pembelajaran berbasis 
pengungkapan/inkuiri (discovery/pembelajaran berbasis inkuiri). 

Sebuah model pembelajaran yang mempengaruhi keterampilan matematika ialah pembelajaran 
dengan basis masalah (PBL). Model pembelajaran jenis ini bisa memberi pengalaman siswa. Selain itu, 
dapat memperluas potensi keterampilan matematika. Dengan menerapkan pembelajaran dengan basis 
problematika, siswa belajar berdasarkan pengalaman dunia nyata dan membuat pembelajaran menjadi 
menarik. Praktik pembelajaran menggunakan model kooperatif tipe PBL diharapkan mampu mengubah arah 
interaksi pembelajaran. Selain guru, siswa berperan aktif dalam pembelajaran jenis ini dan berpartisipasi 
dalam kegiatan pembelajaran di kelas. 

Problem Based Learning (PBL) ialah paradigma dalam pendidikan yang memakai problematika 
nyata sebagai konteks, dengan siswa - aktif belajar, memecahkan problematika, dan mendapat 
pengetahuan serta konsep adalah wajib dari ma-pel (Nurhadi, 2004). Menurut pendapat Barrow (HUDA, 
2013) memberi penjelasan jika pembelajaran PBL ialah pembelajaran yang dipelajari melalui proses 
memahami solusi masalah. Oleh karena itu, model ini pertama-tama merepresentasikan problematika nyata 
dari kehidupan siswa sehari-hari serta kemudian menyelesaikannya melalui penelitian. PBL ialah model 
pembelajaran yang memungkinkan siswa dalam berpartisipasi dalam pembelajaran nyata dan pemecahan 
masalah. (Gunantara et al., 2014). Problem Based Learning lebih fokus di aktivitas siswa, yang 
meningkatkan minat, motivasi, serrta rasa ingin tahu anak. 

Upaya dalam PBL ada 7, yaitu: menjelaskan kata dan konsep yang masih belum dipahami. Siswa 
diharapkan mengerti beragam model serta istilah yang berkaitan dengan permasalahan. Kedua, dibuat 
rumusan masalah. Terdapat kaitan antara penjelasan hubungan, serta kejadian yang ada. Ketiga, 
menganalisa masalah. Siswa mampu mengaitkan antara pengetahuan dengan permasalahan yang ada. 
Keempat, Menyusun gagasan dan menganalisa secara terurut. Kelima, membuat rumusan tujuan 
pembelajaran. Keenam, mencari tambahan sumber infomasi sebagai bahan penguatan. Ketujuh, 
menggabungkan dan dilakukan pengujian informasi serta membuat laporan (Amir, 2009).  

Pembelajaran Problem Based Learning, mempunyai beberapa manfaat yang dapat diambil. Manfaat 
itu antara lain: menaikkan kecakapan siswa dalam memecahkan sebuah persoalan. Memudahkan untuk 
mengingat apa yang telah dipelajari. Memperdalam pemahaman siswa terhadap materi yang mereka 
gunakan. Meningkatkan keterampilan yang cocok dengan dunia nyata. Menghasilkan keterampilan 
kepemimpinan dan kolaborasi. Keterampilan belajar dan motivasi siswa untuk belajar berbagi keterampilan 
berpikir tingkat tinggi (Amir, 2009).  

Pembelajaran berbasis masalah amat tepat bagi seluruh mata pelajaran, termasuk matematika 
karena memiliki karakteristis yang sama (Gunantara et al., 2014). Dari asal muasal aspek matematika, ilmu 
ini adalah ilmu yang berkembang dengan dinamis. Karena perkembangannya yang begitu drastis dan 
kontribusi yang meluas di beragam konteks kehidupan, maka pandangan matematika sudah berubah dari 
ilmu statis menjadi matematika sebagai ilmu dinamis generatif. Ditambah dengan Problem Based Learning, 
perubahan cara pandang ini dapat menekankan pada pemecahan masalah, meningkatkan kualitas 
pembelajaran siswa, serta menanamkan model berfikir kritis, analitis, serta sistematis di pemecahan 
problematika matematika yang dilakukan dalam matematika sehari hari. 

Menurut NRC (National Research Council) (2012) pentingnya kompetensi berpikir kritis akan 
memudahkan siswa guna melakukan penelitian. Keterampilan ini penting karena siswa dengan kompetensi 
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berpikir kritis yang baik akan kritis terhadap sains. Kompetensi berpikir kritis adalah sebuah kompetensi 
berpikir tingkat lanjut. Sumakim (Jumaisyaroh et al., 2015) menjelaskan bahwa berpikir kritis matematis 
sangat penting untuk siswa, sebab lewat keterampilan ini siswa bisa berpikir rasional serta dapat menemukan 
cara lain guna menciptakan opsi paling baik untuk diri mereka sendiri. Selain itu, siswa perlu diajarkan norma 
matematika untuk berpikir kritis agar dapat mengamati berbagai masalah yang muncul di kehidupan sehari-
hari. Di era modern saat ini, siswa dianggap “kurang berpikir”. Beberapa siswa belajar di sekolah, 
mendengarkan, menuliskan apa yang dikatakan guru, dan kemudian pergi ke sekolah dari rumah untuk 
menjawab pertanyaan dari guru. Selama ini mayoritas dari mereka hanya mengingat rumus teori yang 
pengajar berikan kepada mereka (Fauziah, 2016).  

Indikator keterampilan berpikir kritis menurut NCTM (2011) antara lain: 1) memahami masalah dan 
bekerja dengan tekun untuk menyelesaikannya, 2) mampu berpikir abstrak dan kuantitatif, 3) membangun 
model matematika, 4) menemukan serta memakai struktur serta kerangka kerja. Dari penjelasan tersebut 
bisa kita simpulkan jika kompetensi berpikir kritis ialah kompetensi guna melaksanakan analisa, kemudian 
secara objektif menetapkan dan menerapkan kriteria, serta melakukan penilaian yang objektif. 

Berdasarkan hasil penelitian Nuryandi (Nuryanti et al., 2018) menunjukkan bahwa siswa kelas VIII 
SMP memiliki kompetensi berpikir kritis yang rendah. Hal ini terbukti dengan rata-rata kategori yang relatif 
rendah. Menurut Nuryandi, rendahnya kompetensi berpikir kritis peserta didik dipicu sebab belum familiar 
dengan pembelajaran aktif dengan memaksimalkan potensi kemampuan berpikirnya. 

Setyawati (2013) menjelaskan seseorang yang mampu berpikir kritis, yaitu seseorang yang dapat 
memecahkan masalah untuk tujuan eksklusif, menganalisa serta menggeneralisasi bberapa gagasan 
inspirasional sesuai fakta yang ada, memetic simpulan dengan memberikan diskusi yang benar dan jelas, 
dan memecahkan masalah secara sistematis. Seseorang tidak memiliki kemampuan berpikir kritis jika ia 
hanya dapat memecahkan masalah tanpa mengetahui mengapa ia menerapkan konsep tersebut.  

Dari sekian banyak penelitian tentang pendekatan PBL yang dikaitkan dengan keterampilan berpikir 
kritis, perlu untuk mempertimbangkan kembali seberapa besar penelitian telah mempengaruhi subjek. 
Menurut Lipsey dan Wilson (2001), studi analisis meta digunakan untuk mengidentifikasi efek dari beberapa 
studi dalam komposisi yang sama dan untuk menguji korelasi statistik antara karakteristik dan hasil studi. 
Tujuan dari penelitian analisi meta ini ialah guna mengidentifikasi korelasi antara pendekatan PBL dan 
berpikir kritis siswa. Sehingga, peneliti berusaha menyatukan penelitian mengenai PBL termasuk 
keterampilan berpikir kritis siswa, melalui penelitian meta-analisis. 

 
METODE PENELITIAN  

Desain penelitian yang digunakan dalam riset ini ialah meta-analisis. Meta-analisis adalah metode 
penelitian kuantitatif yang menganalisa data kuantitatif dari riset yang lalu dan menerima / menolak hipotesis 
yang diajukan di riset. (Retnawati et al., 2018). Tujuan penelitian ini adalah menggabungkan, menganalisis, 
dan mengintegrasikan hasil dua penelitian atau lebih secara statistik dan sistematis untuk menyelidiki 
dampak penerapan model kooperatif tipe PBL terhadap keterampilan berpikir kritis siswa. 

Pencarian artikel jurnal dilakukan dengan mencari pada situs Sinta Kemdikbud. Langkah selanjutnya 
adalah memilih artikel yang terkait dengan variabel yang dicari: Problem Based Learning dengan 
keterampilan berpikir kritis. Kemudian gunakan kelas eksperimen serta kontrol untuk mencari ukuran efek 
berdasarkan kriteria. Kelas eksperimen memperoleh perlakuan PBL, sedangkan kelas kontrol memakai 
model pembelajaran yang berbeda. 

Dari hasil pemilahan artikel jurnal, didapatkan 12 jurnal yang sesuai dengan kriteria. Berbagai kata 
kunci yang digunakan untuk melakukan pencarian literatur antara lain Problem Based Learning, 
pembelajaran berbasis masalah, PBL, berpikir kritis, pikir kritis. Daftar referensi dari tinjauan literatur yang 
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diulas dalam penelitian ini digunakan untuk mengidentifikasi setiap penelitian yang relevan. Langkah 
selanjutnya adalah membuat kode penelitian. 

Protokol pengkodean digunakan sebagai alat penelitian. Termasuk formulir pengkodean tercetak 
atau komputerisasi dan manual pengkodean. The Coding Guide adalah panduan yang menjelaskan cara 
mengkode per item berdasarkan data yang ada di studi utama. (Valentine et al., 2017). Pengkodean studi 
meta-analisis berisi informasi untuk digunakan, seperti kode studi, penulis, tahun publikasi, rata-rata, standar 
deviasi, serta ukuran sampel (kelas kontrol dan eksperimen). Tahun penelitian dibagi menjadi dua kategori: 
2012-2016 dan 2017-2021. 

Kategori Interpretasi ukuran efek yang dipakai di meta-analisis ini, menurut Cohen (2020), 
dikategorikan sebagai berikut:  

Tabel 1. Interpretasi Size Effect 

ES Interpretasi 

0 ES ≤0,20 Efek lemah 
0,20 ES ≤0,50 Efek sederhana 
0,50 ES ≤1,00 Efek sedang 
ES >1,00 Efek kuat 

 
Sesudah menghitung ukuran efek, diperlukan uji homogenitas untuk menentukan model. Model 

dianalisis dengan Q-statistic untuk p-value. (Retnawati et al., 2018). Untuk p-values < 0,05, analisa yang 
dipakai ialah model acak karena distribusi ukuran efek dari studi utama yang dipakai di meta-analisis tidak 
sama. Sebaliknya, jika p-value > 0,05 sehingga analisa yang dipakai adalah model fixed effect karena 
distribusi ukuran efek pada studi utama yang dipakai sama. Selain itu, perlu untuk menganalisis bias publikasi 
sehingga penelitian yang dipakai di meta-analisis mewakili semua studi tentang pertanyaan yang sama dan 
digunakan dalam penelitian yang diterbitkan (Iyengar & Greenhouse, 2009). Usaha awal ketika 
mengidentifikasi bias publikasi ialah dengan memakai diagram corong. Kalau distribusi ukuran efek studi 
tidak terlihat simetris atau asimetris, Fail Safe N (FSN) Rosenthal digunakan guna menetapkan apakah ada 
kemungkinan bias (Tamur et al., 2020). Jik tidak ada bias publikasi, langkah selanjutnya adalah melanjutkan 
proses analisis. Artinya, uji hipotesis nol. (Retnawati et al., 2018). Untuk value p < 0,05, hipotesis nol diterima. 
Yang berarti jika, pengaplikasian model pembelajaran PBL bisa memaksimalkan kompetensi berpikir kritis 
siswa. Model analisa yang dipakai ialah model efek acak. Kalau ada perbedaan karakteristik penelitian, 
sehingga penulis bisa menganalisis karakteristik penelitian serta menginterpretasikan hasil analisis tersebut 
(Borenstein et al., 2017). 

Penulisan metode peneitian harus disusun menjadi sebuah cerita dalam paragraf. Kalimat yang 
digunakan dalam metode penelitian harus berbentuk lampau, karena proses peneitian dilakukan di masa 
lalu. Metode penelitian harus ditulis dengan jelas. Bagian metode penelitian berisi paparan menjelaskan 
metode, model, desain, subjek dan lokasi penelitian yang anda kerjakan, prosedur penelitian, sumber data, 
teknik pengumpulan data, dan analisis data yang secara nyata dilakukan peneliti, dengan panjang 10-15% 
dari total panjang artikel. 

Bagian metode penelitian ini menguraikan langkah-langkah penyelesaian masalah. Uraikan dengan 
jelas prosedur penelitian yang dilakukan. Metode yang dipilih agar disesuaikan dengan jenis penelitiannya. 
Sebagai contoh penelitian eksperimen, desain penelitian, pengambilan populasi dan sampel serta prosedur 
pelaksanaan penelitian harus jelas. Prosedur hendaknya dirinci dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, 
observasi, evaluasi-refleksi, yang bersifat daur ulang atau siklus.  

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
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Tujuan dari penelitian meta analisis ini ialah guna memahami besarnya pengaruh antara penerapan 
model pembelajaran kooperatif tipe PBL terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Tabel 2 menunjukkan 
daftar studi yang dipakai di meta-analisis. 

 
Tabel 2. Studi Yang Digunakan Dalam Analisis Meta 

Kode 
Studi 

Judul Studi Nama Jurnal / Prosiding Keterangan 

Studi 1 Keefektifan pembelajaran berbasis masalah dan 
problem posing ditinjau dari kompetensi berpikir 
logis serta kritis 

Jurnal Riset Pendidikan 
Matematika 

SINTA 2 

Studi 2 Efektivitas PBL setting TTW dan TPS ditinjau 
dari prestasi belajar, berpikir kritis serta self-
efficacy siswa 

Jurnal Riset Pendidikan 
Matematika 

SINTA 2 

Studi 3 Keefektifan Model PBL serta PjBL Ditinjau dari 
Prestasi, Kompetensi Berpikir Kritis, serta 
Motivasi Belajar Matematika Siswa SMP 

PYTHAGORAS: Jurnal 
Matematika dan Pendidikan 
Matematika 

SINTA 2 

Studi 4 Dampak Model Pembelajaran PBL Berbantu 
Question Card kepada kompetensi Berpikir Kritis 
Matematis Siswa SMP 

EDUMATIKA: Jurnal 
Pendidikan Matematika 

SINTA 3 

Studi 5 Keefektifan Paradigma PBL serta Discovery 
Setting TPS Ditinjau Dari Prestasi, Kemampuan 
Berpikir Kritis, Serta Kepercayaan Diri Siswa 

Jurnal Pendidikan 
Matematika Volume III 

SINTA 3 

Studi 6 Keefektifan PBL Setting STAD dan TGT ditinjau 
dari Prestasi, berpikir kritis dan Self - Efficacy 

Semanticscholar SINTA 3 

Studi 7 Efektivitas PBL -problem solving kepada 
kompetensi berpikir kritis di pembelajaran 
matematika siswa kelas v 

Jurnal Cendekia SINTA 3 

Studi 8 Keefektifan Model Pembelajaran PBL serta 
Problem Solving Kepada Kompetensi Berpikir 
Kritis Matematika Siswa Kelas V 

Jurnal Cendekia SINTA 3 

Studi 9 Dampak model pembelajaran berbasis 
problematika kepada kompetensi berpikir kritis 
siswa 

JKPM (Jurnal Kajian 
Pendidikan Matematika) 

SINTA 4 

Studi 
10 

Efektivitas model discovery learning serta PBL 
kepada keterampilan berpikir kritis  pada mapel 
matematika 

Jurnal Unimus SINTA 5 

Studi 
11 

Pengaplikasian pembelajaran berbasis 
problematika guna memaksimalkan kompetensi 
berpikir kritis  serta disposisi matematis 

Jurnal Pendidikan 
Matematika UNILA 

SINTA 6 

Studi 
12 

Pengaplikasian pembelajaran berbasis 
problematika guna memaksimalkan kompetensi 
berpikir kritis serta self confidence 

Jurnal Pendidikan 
Matematika UNILA 

SINTA 6 
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Setelah dilakukan penyusuran jurnal yang terkait, langkah selanjutnya adalah penghitungan. Dengan 
memakai aplikasi analisis meta-mar.com, didapat efikasi studi, standart error, serta interval kepercayaan 
untuk setiap studi. Hasil tersebut terlihat pada tabel 3.  
 

Tabel 3. Ukuran Efek, Interpretasi Ukuran Efek, Standar Error, dan Interval Kepercayaan Setiap Studi 

No. Study name 
Tahun 
Publikasi 

Ukuran 
Efek 

Interpretasi 
Ukuran Efek 

SEg 

Interval Kepercayaan 

Batas 
bawah 

Batas 
atas 

Studi 
1 

Tantan, Ali 
MAhmudi 

2015 2.269801 Kuat 0.32845 1.626038 2.913563 

Studi 
2 

Wahyu, 
Rusgianto 

2018 0 lemah 0.254846 -0.4995 0.499497 

Studi 
3 

Esti, Hartono 2016 0.460688 sederhana 0.272041 -0.07251 0.993889 

Studi 
4 

Dewi, Isnaini 2020 0.279988 sederhana 0.234332 -0.1793 0.73928 

Studi 
5 

Berta, Ali 
MAhmud 

2015 2.428821 Kuat 0.33529 1.771654 3.085988 

Studi 
6 

Uun,  Marsigit 2016 0 lemah 0.254846 -0.4995 0.499497 

Studi 
7 

Tri Puji, 
Yohana 

2020 35.29344 Kuat 3.179353 29.06191 41.52497 

Studi 
8 

Aji, Eunice 
Widyanti 

2021 2.166897 Kuat 0.322607 1.534588 2.799205 

Studi 
9 

Fedi, Ramda, 
Gunur 

2018 1.451204 Kuat 0.314151 0.835468 2.066939 

Studi 
10 

Dini, Suhandi 2020 0.436287 sederhana 0.208161 0.028291 0.844283 

Studi 
11 

Sovian, Sri, 
Pentatito 

2021 0.657078 sedang 0.270747 0.126413 1.187742 

Studi 
12 

Elok, Rini, Sri 
Hastuti 

2016 1.625965 Kuat 0.316294 1.006028 2.245901 

 
Berdasarkan tabel di atas, dari 12 studi memiliki ukuran efek yang berbeda dimana 11 studi memiliki 

ukuran efek pada rentang 0 hingga 2,426, dan 1 studi yang mempunyai besaran efek sangat tinggi dibanding 
studi lain yakti sebesar 35,292. Selanjutnya dilakukan interpretasi ukuran efek, dan didapat informasi 6 studi 
dengan ukuran efek kuat. Hal ini berarti bahwa model pembelajaran kooperatif tipe Problem Based Learning 
pada 6 studi tersebut mempunyai pengaruh kuat terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Selanjutnya 
terdapat 1 studi yang mempunyai ukuran efek sedang yang berarti bahwa model pembelajaran kooperatif 
tipe Problem Based Learning pada studi tersebut mempunyai pengaruh sedang terhadap kemampuan kritis 
siswa. Informasi lain yang didapat adalah ada 3 studi yang mempunyai ukuran efek sederhana. Hal tersebut 
mempunyai makna bahwa model pembelajaran kooperatif tipe Problem Based Learning pada 3 studi itu 



Prosiding Galuh Mathematics National Conference (GAMMA NC) 2022 
ISBN: 978-623-95169-7-0 

 

 

23 

 

mempunyai pengaruh sederhana kepada kemampuan kritis siswa. Serta yang terakhir ada 2 studi yang 
mempunyai besaran efek lemah yang berarti model pembelajaran kooperatif tipe Problem Based Learning 
pada 2 studi itu mempunyai pengaruh lemah kepada kompetensi kritis siswa.  

Untuk menentukan ukuran efek gabungan dari semua studi utama, pertama-tama perlu ditentukan 
estimasi mana yang akan digunakan dengan menguji homogenitas pada semua studi. Tabel 4 memberikan 
informasi yang diperlukan untuk melakukan uji homogenitas pada semua studi utama. 

 
Tabel 4. Heterogenitas Distribusi Ukuran Efek 

Heterogenitas 

Chi-square Df (Q) P-Value I-square Tau-square  

219,17 11 0,0 95,0 1,571  

 
Berdasarkan Tabel 4, distribusi ukuran efek studi primer yang dipakai di meta-analisis tidak sama 

karena nilai-P yang didapat < 0,05. Sehingga, model estimasi yang dipakai dalam menentukan ukuran efek 
gabungan ialah model efek acak. Langkah selanjutnya, dilakukan penentuan bias publikasi dengan memakai 
foresplot. 

 
Gambar 2. Foresplot-Fixed effect dan Random Effect 

 

Kode 
Studi 

Judul Studi Nama Jurnal / Prosiding Keterangan 

Studi 1 Keefektifan pembelajaran berbasis masalah dan 
problem posing ditinjau dari kompetensi berpikir 
logis serta kritis 

Jurnal Riset Pendidikan 
Matematika 

SINTA 2 

Studi 2 Efektivitas PBL setting TTW dan TPS ditinjau 
dari prestasi belajar, berpikir kritis serta self-
efficacy siswa 

Jurnal Riset Pendidikan 
Matematika 

SINTA 2 
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Studi 3 Keefektifan Model PBL serta PjBL Ditinjau dari 
Prestasi, Kompetensi Berpikir Kritis, serta 
Motivasi Belajar Matematika Siswa SMP 

PYTHAGORAS: Jurnal 
Matematika dan Pendidikan 
Matematika 

SINTA 2 

Studi 4 Dampak Model Pembelajaran PBL Berbantu 
Question Card kepada kompetensi Berpikir Kritis 
Matematis Siswa SMP 

EDUMATIKA: Jurnal 
Pendidikan Matematika 

SINTA 3 

Studi 5 Keefektifan Paradigma PBL serta Discovery 
Setting TPS Ditinjau Dari Prestasi, Kemampuan 
Berpikir Kritis, Serta Kepercayaan Diri Siswa 

Jurnal Pendidikan 
Matematika Volume III 

SINTA 3 

Studi 6 Keefektifan PBL Setting STAD dan TGT ditinjau 
dari Prestasi, berpikir kritis dan Self - Efficacy 

Semanticscholar SINTA 3 

Studi 7 Efektivitas PBL -problem solving kepada 
kompetensi berpikir kritis di pembelajaran 
matematika siswa kelas v 

Jurnal Cendekia SINTA 3 

Studi 8 Keefektifan Model Pembelajaran PBL serta 
Problem Solving Kepada Kompetensi Berpikir 
Kritis Matematika Siswa Kelas V 

Jurnal Cendekia SINTA 3 

Studi 9 Dampak model pembelajaran berbasis 
problematika kepada kompetensi berpikir kritis 
siswa 

JKPM (Jurnal Kajian 
Pendidikan Matematika) 

SINTA 4 

Studi 
10 

Efektivitas model discovery learning serta PBL 
kepada keterampilan berpikir kritis  pada mapel 
matematika 

Jurnal Unimus SINTA 5 

Studi 
11 

Pengaplikasian pembelajaran berbasis 
problematika guna memaksimalkan kompetensi 
berpikir kritis  serta disposisi matematis 

Jurnal Pendidikan 
Matematika UNILA 

SINTA 6 

Studi 
12 

Pengaplikasian pembelajaran berbasis 
problematika guna memaksimalkan kompetensi 
berpikir kritis serta self confidence 

Jurnal Pendidikan 
Matematika UNILA 

SINTA 6 

Setelah dilakukan penyusuran jurnal yang terkait, langkah selanjutnya adalah penghitungan. Dengan 
memakai aplikasi analisis meta-mar.com, didapat efikasi studi, standart error, serta interval kepercayaan 
untuk setiap studi. Hasil tersebut terlihat pada tabel 3.  
 

Tabel 3. Ukuran Efek, Interpretasi Ukuran Efek, Standar Error, dan Interval Kepercayaan Setiap Studi 

No. Study name 
Tahun 
Publikasi 

Ukuran 
Efek 

Interpretasi 
Ukuran Efek 

SEg 

Interval Kepercayaan 

Batas 
bawah 

Batas 
atas 

Studi 
1 

Tantan, Ali 
MAhmudi 

2015 2.269801 kuat 0.32845 1.626038 2.913563 

Studi 
2 

Wahyu, 
Rusgianto 

2018 0 lemah 0.254846 -0.4995 0.499497 

Studi 
3 

Esti, Hartono 2016 0.460688 sederhana 0.272041 -0.07251 0.993889 
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Studi 
4 

Dewi, Isnaini 2020 0.279988 sederhana 0.234332 -0.1793 0.73928 

Studi 
5 

Berta, Ali 
MAhmud 

2015 2.428821 kuat 0.33529 1.771654 3.085988 

Studi 
6 

Uun,  Marsigit 2016 0 lemah 0.254846 -0.4995 0.499497 

Studi 
7 

Tri Puji, 
Yohana 

2020 35.29344 kuat 3.179353 29.06191 41.52497 

Studi 
8 

Aji, Eunice 
Widyanti 

2021 2.166897 kuat 0.322607 1.534588 2.799205 

Studi 
9 

Fedi, Ramda, 
Gunur 

2018 1.451204 kuat 0.314151 0.835468 2.066939 

Studi 
10 

Dini, Suhandi 2020 0.436287 sederhana 0.208161 0.028291 0.844283 

Studi 
11 

Sovian, Sri, 
Pentatito 

2021 0.657078 sedang 0.270747 0.126413 1.187742 

Studi 
12 

Elok, Rini, Sri 
Hastuti 

2016 1.625965 kuat 0.316294 1.006028 2.245901 

 
Berdasarkan tabel di atas, dari 12 studi memiliki ukuran efek yang berbeda dimana 11 studi memiliki 

ukuran efek pada rentang 0 hingga 2,426, dan 1 studi yang mempunyai besaran efek sangat tinggi dibanding 
studi lain yakti sebesar 35,292. Selanjutnya dilakukan interpretasi ukuran efek, dan didapat informasi 6 studi 
dengan ukuran efek kuat. Hal ini berarti bahwa model pembelajaran kooperatif tipe Problem Based Learning 
pada 6 studi tersebut mempunyai pengaruh kuat terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Selanjutnya 
terdapat 1 studi yang mempunyai ukuran efek sedang yang berarti bahwa model pembelajaran kooperatif 
tipe Problem Based Learning pada studi tersebut mempunyai pengaruh sedang terhadap kemampuan kritis 
siswa. Informasi lain yang didapat adalah ada 3 studi yang mempunyai ukuran efek sederhana. Hal tersebut 
mempunyai makna bahwa model pembelajaran kooperatif tipe Problem Based Learning pada 3 studi itu 
mempunyai pengaruh sederhana kepada kemampuan kritis siswa. Serta yang terakhir ada 2 studi yang 
mempunyai besaran efek lemah yang berarti model pembelajaran kooperatif tipe Problem Based Learning 
pada 2 studi itu mempunyai pengaruh lemah kepada kompetensi kritis siswa.  

Untuk menentukan ukuran efek gabungan dari semua studi utama, pertama-tama perlu ditentukan 
estimasi mana yang akan digunakan dengan menguji homogenitas pada semua studi. Tabel 4 memberikan 
informasi yang diperlukan untuk melakukan uji homogenitas pada semua studi utama. 

 
Tabel 4. Heterogenitas Distribusi Ukuran Efek 

Heterogenitas 

Chi-square Df (Q) P-Value I-square Tau-square  

219,17 11 0,0 95,0 1,571  

 
Berdasarkan Tabel 4, distribusi ukuran efek studi primer yang dipakai di meta-analisis tidak sama 

karena nilai-P yang didapat < 0,05. Sehingga, model estimasi yang dipakai dalam menentukan ukuran efek 
gabungan ialah model efek acak. Langkah selanjutnya, dilakukan penentuan bias publikasi dengan memakai 
foresplot. 
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Gambar 2. Foresplot-Fixed effect dan Random Effect 

 
Melalui pengujian homogenitas studi primer sebelumnya, diketahui distribusi ukuran efek dari 

penelitian tersebut sifatnya heterogen, sehingga model analisa yang dipakai ialah model efek acak. Dari 
Tabel 6 pada baris model efek acak, didapat p-value pada uji Z sebesar 0,000105 <0,05 sehingga bisa 
diambil kesimpulan bawah pengaplikasian model pembelajaran kooperatif tipe PBL memberi dampak yang 
signifikan kepada kemampuan berpikir kritis siswa. Hal tersebut sesuai dengan riset lain yang telah 
menganalisa dampak pengaplikasian model pembelajaran kooperatif secara umum terhadap kemampuan 
berpikir kritis siswa, dimana pengaplikasian model ini berdampak signifikan terhadap hasil belajar siswa 
dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional (Capar & Tarim, 2015).  

Dari riset ini didapat ukuran efek gabungan sejumlah 1,49, sehingga menurut penggolongan Cohen, 
ukuran efek itu masuk dalam kategori efek yang kuat. Dari sini bisa diambil kesimpulan jika pengaplikasian 
modek kooperatif tipe PBL berpengaruh kepada kemampuan berpikir kritis siswa. Ukuran efek gabungan 
pada tabel 6 juga dapat menandakan bawah rata-rata kompetensi berpikir kritis siswa pada klaster 
eksperimen lebih tinggi dibanding kontrol (Coe, 2002).  

Dari pembahasan diatas, dipahami jika distribusi ukuran efek studi primer sifatnya heterogen, 
sehingga dilakukan analisa karakteristik studi yang memicu terjadi heterogenitas pada kompetensi berpikir 
kritis siswa. Hasil analisis meta dengan karakteristik studi tahun riset, jenjang pendidikan serta ukuran sampel 
disajikan di tabel berikut: 
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Tabel 7. Hasil Meta Analisis Setiap Karakter Studi 

Karakteristik Studi Kategori n Hedges’s 
g 

Test of Null (2-Tail) Interfal Kepercayaan 
95% 

Z-
score 

P-value Batas 
bawah 

Batas 
atas 

Tahun Penelitian 2012 – 2016 5 1.35 2.718 0.006566 0.376 2.318 

2017 - 2021 7 1.62 2.967 0.003012 0.551 2.695 

Jenjang 
Pendidikan  

SMA/MA/SMK 2 1.93 3.955 7.7e-05 0.975 2.891 

SMP/MTs 7 0.75 2.534 0.011276 0.169 1.324 

SD 3 8,06 4.049 5.2e-05 4.157 11.958 

Ukuran Sampel 30 atau kurang 10 1.78 3.859 0.000114 0.875 2.682 

31 atau lebih  2 0.37 2.36 0.018252 0.062 0.672 

 
Berdasarkan Tabel 7, diperoleh beberapa informasi pada karakteristis studi. Pertama dilakukan 2 

pengelompokan data berdasarkan tahun dengan rentang waktu. Dari hasil pengukuran dengan meta-mar 
didapat bahwa rentang tahun 2012 – 2016 lebih rendah dibanding tahun 2017 – 2021 dengan selisih 0.27. 
Jika dilihat dari hasil pengukuran, kedua kelompok tersebut masuk dalam ukuran efek kuat karena nilainya 
lebih dari 1,00 (dapat dilihat dari tabel 1). Pada interval kepercayaan (95%), pada tahun 2012-2016 dan 
2017-2021 mempunyai irisan interval yang artinya terdapat pengaruh yang sama. Dilihat dari karakter tahun 
penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan PBL memberikan dampak yang kuat terhadap kemampuan 
berpikir kritis siswa di semua tahun penelitian. Selanjutnya dapat dilihat nilai p pada kedua kategori tahun 
penelitian. Keduanya memiliki nilai p kurang dari 0,05, sehingga ukuran efek pada kedua kategori tersebut 
bersifat heterogen. Oleh sebab itu dapat ditarik kesimpulan, berdasarkan nilai p, model pembelajaran 
kooperatif tipe PBLmempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan berpikir kritis siswa.  

Kedua dilakukan pembagian karakteristik berdasarkan jenjang Pendidikan. Dapat dilihat pada tabel 
7 bahwa ukuran efek studi terendah yaitu pada jenjang Pendidikan SMP/MTs, yang tergolong ukuran efek 
sedang, sedangkankan untuk jenjang SD dan SMA masuk dalam golongan efek yang kuat. Nilai p pada 
jenjang SMP kurang dari 0,05, sedangkan untuk SD dan SMA lebih dari 0,05. Untuk interval kepercayaan 
95%, jenjang SD dan SMA memiliki irisan sedangkan untuk jenjang SMP tidak memiliki irisan sehingga 
memiliki pengaruh yang berbeda satu sama lain.  

Ketiga adalah kategori karakteristik ukuran sampel. Terdapat dua kategori yaitu kurang dari 30 dan 
lebih dari 30. Untuk ukuran sampel kurang dari 30 mempunyai ukuran efek yang kuat, sedangkan sampel 30 
ke atas mempunya ukuran efek yang sederhana. Nilai p pada kedua kategori ukuran sampel kurang dari 
0.05 sehingga ukuran efeknya bersifat heterogen. Interval kepercayaan 95% pada kategori ukuran sampel 
tidak memiliki irisan, artinya untuk masing-masing kategori ukuran sampel memiliki pengaruh yang berbeda 
satu sama lain.  

Melalui berbagai perhitungan dan pengukuran yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa model 
pembelajaran kooperatif tipe Problem Based Learning dapat dijadikan sebagai salah satu model 
pembelajaran yang dapat membantu siswa dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Selain itu, 
pembelajaran ini juga dapat diterapkan diberbagai jenjang Pendidikan mulai dari SD/MI sampai 
SMA/SMK/MA. Untuk ukuran sampel kurang dari 30 maupun lebih dari 30, memiliki pengaruh interval 
kepercayaan yang berbeda dilihat dari jumlah sampel yang digunakan.  
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Temuan ini sejalan dengan penelitian Kafiga Hardiani Utama dan Firosalia Kristin (2020) yang 
menyatakan dalam peneliannya bahwa model pembelajaran problem    based    learning (PBL) berpengaruh 
terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada pelajaran IPA yang dibuktikan dengan rata-
rata    presentase    gain    sebesar 66,18%.  Penelian yang serupa juga dilakukan oleh Anggit Sukmawati 
(2020), dengan kesimpulan bahwa PBL mempunyai pengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis siswa 
pada pelajaran matematika yang ditunjukkan hasil rata-rata sebesar 1,21. 

 
KESIMPULAN  
Pengujian analisis meta terhadap 12 studi yang mengkaji tentang adanya pengaruh penerapan Model 
Kooperatif Tipe Problem Based Learning Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis matematis siswa diperoleh 
hasil bahwa ukuran efek gabungan studi primer yaitu 1,49 yang tergolong dalam ukuran efek kuat (menurut 
klasifikasi Cohen). Sehingga dapat disimpulkan bahwa Model Kooperatif Tipe Problem Based Learning dapat 
memberikan pengaruh atau dampak terhadap kemampuan berpikir matematis siswa. Selain itu, jika dilihat 
dari tahun penelitian, nilai ukuran efek tertinggi pada tahun 2017 – 2021. Penerapan Model Kooperatif Tipe 
Problem Based Learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis siswa tidak dipengaruhi 
oleh jenjang Pendidikan. Dari berbagai hasil pengukuran dan Analisa, Model Kooperatif Tipe Problem Based 
Learning dapat dijadikan sebagai salah satu model pembelajaran yang dapat membantu meningkatkan siswa 
dalam berpikir kritis 
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