
 
 

BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Matematika merupakan salah satu bidang studi yang ada pada semua 

jenjang pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan 

tinggi. Bahkan matematika diajarkan di taman kanak-kanak secara informal. 

Belajar matematika merupakan satu syarat cukup untuk melanjutkan 

pendidikan ke jenjang berikutnya. Karena dengan belajar matematika, kita 

akan belajar secara kritis, kreatif, dan aktif. Matematika merupakan ide-ide 

abstrak yang berisi simbol-simbol, maka konsep-konsep matematika harus 

di pahami terlebih dahulu sebelum memanipulasi simbol-simbol. 

Matematika adalah suatu alat untuk mengembangkan cara berpikir.
1
 

Oleh karena itu matematika sangat diperlukan baik dalam kehidupan sehari-

hari maupun dalam menghadapi kemajuan IPTEK. Dunia pendidikan selalu 

terkait antar jenjang satu dengan yang lain maka keberhasilan dalam 

pendidikan sekolah menengah pertama sangat menentukan keberhasilan di 

jenjang selanjutnya. Oleh karena itu, penguasaan matematika di tingkat 

SMP/MTs sangat diperlukan guna keberhasilan penguasaan matematika di 

tingkat selanjutnya. 
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Hal ini tercantum dalam Permendiknas No. 22 tahun 2006, bahwa 

“Pelajaran matematika yang tercantum dalam ruang lingkung kelompok 

mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi tingkat SMP/MTs dimaksud 

untuk memperoleh kompetensi dasar ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

membudidayakan berpikir secara kritis, kreatif dan mandiri”.
2
  

Pembelajaran matematika adalah suatu proses belajar mengajar yang 

dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreatifitas berpikir siswa yang 

dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa, serta dapat meningkatkan 

kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan 

penguasaan yang baik terhadap materi matematika.
3
 Dalam proses 

pembelajaran matematika, baik guru maupun murid bersama-sama menjadi 

pelaku terlaksananya tujuan pembelajaran. 

Berpikir kritis matematis merupakan sebuah proses yang terarah dan 

jelas digunakan dalam kegiatan mental seperti memecahkan masalah, 

mengambil keputusan, membujuk, menganalisa asumsi, dan melakukan 

penelitian ilmiah.
4
 Hal tersebut juga diungkapkan oleh Noer bahwa berpikir 

kritis matematis merupakan sebuah proses yang mengarah pada penarikan 

kesimpulan tentang apa yang harus kita percayai dan tindakan yang akan 

dilakukan. Menurut Susanto berpikir kritis matematis adalah suatu kegiatan 
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berpikir tentang idea atau gagasan yang berhubungan dengan konsep atau 

masalah yang diberikan. 

Keterampilan berpikir kritis matematis sangat penting bagi siswa 

karena dengan keterampilan ini siswa mampu bersikap rasional dan memilih 

alternatif pilihan yang terbaik bagi dirinya. Selain itu, menanamkan 

kebiasaan berpikir kritis matematis bagi pelajar perlu dilakukan agar mereka 

dapat mencermati berbagai persoalan yang terjadi dalam kehidupan sehari-

hari.
5
 

Meskipun kemampuan berpikir kritis matematis merupakan hal yang 

sangat penting dalam pembelajaran matematika, namun pada kenyataannya 

masih banyak guru yang mengesampingkan kemampuan berpikir kritis 

matematis siswa. Padahal dengan kemampuan berpikir kritis matematis 

yang baik, siswa akan lebih mudah memahami konsep yang sedang 

dipelajari.  

Dari hasil penelitian yang dilakukan TIMSS pada tahun 2011 yang 

menyatakan peringkat Indonesia berada pada posisi 41 dari 45 negara. Hasil 

TIMSS yang dicapai oleh Indonesia yang rendah ini dapat disebabkan oleh 

beberapa faktor. Salah satu faktor penyebabnya antara lain karena  peserta 

didik  di Indonesia kurang terlatih dalam menyelesaikan soal-soal 

kontektual, menuntut penalaran, argumentasi dan kreativitas dalam 
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meyelesaikannya. Dimana soal-soal tersebut merupakan karakteristik soal-

soal TIMSS. Soal-soal model TIMSS tidak hanya menggunakan rumus 

tetapi juga mengharuskan siswa untuk menggunakan kemampuan berpikir 

kritis dalam proses penyelesaiannya.
6
 

Dalam penelitian yang dilakukan Iryanti menunjukkan persentase 

waktu pembelajaran matematika di Indonesia lebih banyak digunakan untuk 

membahas atau mendiskusikan soal-soal dengan kompleksitas rendah yaitu 

sebesar 57% dan untuk membahas soal-soal dengan kompleksitas tinggi 

menggunakan waktu yang lebih sedikit sekitar 3%, sedangkan soal-soal 

model TIMSS termasuk soal-soal yang memiliki kompleksitas sedang dan 

tinggi, serta memerlukan penalaran dalam penyelesaiannya. Hasil tersebut 

mengungkapkan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa Indonesia masih 

rendah.
7
 

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Syahbana dalam Napitupulu 

menunjukkan bahwa masih rendahnya rata-rata kemampuan berpikir kritis 

matematis siswa SMP. Nilai rata-rata kemampuan berpikir kritis matematis 

siswa SMP hanya 68 kalau dalam skala 0–100, nilai ini baru termasuk 

dalam kategori cukup. Selain itu, dari penelitian awal dengan memberikan 

tes kemampuan berpikir kritis matematis yang dilakukan oleh peneliti di 
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SMP Ar-rahman Percut, dari 30 siswa hanya 2 orang yang dapat menjawab 

soal dengan benar dan lengkap, sedangkan yang lainnya hanya menebak-

nebak jawaban saja. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa kemampuan berpikir kritis matematis siswa SMP Ar-Rahman Percut 

masih rendah.
8
 

Berdasarkan hasil observasi dan hasil tes kemampuan berpikir kritis 

yang dilakukan oleh peneliti terhadap siswa MTs Diniyah Puteri Pekanbaru 

diperoleh kenyataan bahwa kemampuan berpikir kritis matematika siswa 

masih kurang. Siswa memecahkan masalah yang diberikan dengan cara 

yang sama persis seperti yang dicontohkan guru. Kebanyakan siswa tidak 

mempunyai cara yang berbeda dari yang sudah diajarkan oleh guru. Hal ini 

menunjukkan bahwa siswa kurang dalam berpikir lancar (fluency), berpikir 

luwes (flexibility), berpikir orisinil (originality) dan berpikir elaboratif 

(elaboration). Kebiasaan siswa belajar dikelas dengan cara pembelajaran 

konvensional belum memungkinkan untuk menumbuhkan atau 

mengembangkan daya berpikir kritis siswa secara optimal. Penyampaian 

materi dengan cara pembelajaran konvensional seperti yang digambarkan 

pada hasil observasi dan hasil tes yang dilakukan oleh peneliti terhadap 

siswa MTs Diniyah Puteri Pekanbaru menunjukkan terdapat masalah 
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mendasar yaitu kurang berkembangnya daya berpikir kritis siswa dengan 

gejala-gejala sebagai berikut : 

1. Hasil belajar Matematika siswa masih rendah. 

2. Sebagian besar siswa kurang berani dalam mengemukakan pendapat. 

3. Siswa senang berkelompok, namun dalam diskusi kelompok tidak 

semua siswa berpartisipasi. 

4. Sebagian besar siswa banyak yang tidak melihat, menangkap maupun 

memikirkan masalah inti dari pembelajaran yang diberikan, sehingga 

mereka merasa kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal yang diberikan. 

5. Sebagian besar siswa kurang kritis dalam menyelesaikan soal karena 

jika diberi soal latihan, banyak siswa yang menyelesaikan soal dengan 

satu arah.  

Berdasarkan gejala-gejala tersebut, guru telah mencoba melakukan 

usaha untuk meningkatkan kemampuan pembelajaran di madrasah, usaha 

guru sudah mampu membuat siswa senang dalam proses pembelajaran, 

namun biasanya terjadi pada siswa yang memiliki daya tangkap diatas rata-

rata. Sedangkan siswa yang memiliki kemampuan sedang sering terlihat 

ingin pelajaran matematika cepat berakhir. Akan tetapi usaha-usaha untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam belajar matematika 

terus diupayakan oleh guru maupun pihak madrasah seperti mengulang 

materi-materi yang dianggap sulit dengan versi yang berbeda-beda, 
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melengkapi alat pembelajaran, serta memberikan kesempatan kepada guru 

bidang studi untuk mengikuti penataran dan pelatihan. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan 

menggunakan strategi mengajar, karena pemilihan strategi pembelajaran 

yang menarik dan dapat memicu siswa untuk ikut serta secara aktif dalam 

kegiatan belajar mengajar yaitu dengan menggunakan model pembelajaran 

aktif. Pada dasarnya pembelajaran aktif adalah suatu pembelajaran yang 

mengajak peserta didik untuk belajar secara aktif. Peserta didik di ajak 

untuk turut serta dalam proses pembelajaran, tidak hanya mental akan tetapi 

juga melibatkan fisik.
9
 Salah satu strategi pembelajaran aktif yang dapat 

mengatasi permasalahan tersebut yaitu strategi snow balling. 

Snow Balling merupakan salah satu strategi untuk mengaplikasikan 

pembelajaran aktif (active learning) yang mampu mengarahkan siswa dalam 

mengerjakan tugas-tugas dengan menggunakan kemampuan berpikir yang 

lebih tinggi, seperti menganalisis, membuat sintesis dan mengevaluasi. 

Dalam konteks ini, maka digunakan strategi-strategi yang berhubungan 

dengan belajar aktif. Dalam arti kata menggunakan teknik Active Learning 

(belajar aktif) di kelas menjadi sangat penting karena memiliki pengaruh 

yang besar terhadap belajar siswa. Pembelajaran aktif merupakan suatu 

strategi untuk mengoptimalkan penggunaan semua potensi yang dimiliki 
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oleh siswa, sehingga siswa dapat mencapai hasil belajar yang memuaskan 

sesuai dengan karakteristik pribadi yang mereka miliki. 

Strategi pembelajaran aktif tipe Snow Balling adalah strategi yang 

digunakan untuk mendapatkan jawaban yang dihasilkan dari diskusi siswa 

secara bertingkat. Dimulai dari kelompok kecil kemudian dilanjutkan 

dengan kelompok yang lebih besar sehingga pada akhirnya akan 

memunculkan dua atau tiga jawaban yang telah disepakati oleh siswa secara 

berkelompok. Siswa melakukan tugas individu kemudian berpasangan, dari 

pasangan tersebut kemudian mencari pasangan yang lain sehingga semakin 

lama anggota kelompok semakin besar bagaikan bola salju yang 

menggelinding.
10

  

Selain strategi pembelajaran aktif snow balling, hal lain yang harus 

diperhatikan adalah kemampuan awal matematika siswa. Dengan melihat 

kemampuan awal siswa, dapat diketahui sejauh mana siswa telah 

mengetahui materi yang telah disajikan. Kemampuan awal merupakan hasil 

belajar yang didapat sebelum mendapat kemampuan yang lebih tinggi. 

Kemampuan awal peserta didik merupakan prasyarat untuk mengikuti 

pembelajaran sehingga dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan 

baik. Kemampuan seseorang yang diperoleh dari pelatihan selama 

hidupnya, dan apa yang dibawa untuk menghadapi suatu pengalaman baru. 

Menurut Rebber dalam Muhibbin Syah yang mengatakan bahwa 
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“kemampuan awal prasyarat awal untuk mengetahui adanya perubahan”.
11

 

Kemampuan awal juga bisa disebut dengan prior knowledge (PK). PK 

merupakan langkah penting di dalam proses belajar, dengan demikian setiap 

guru perlu mengetahui tingkat PK yang dimiliki para peserta didik. Dalam 

proses pemahaman, PK merupakan faktor utama yang akan mempengaruhi 

pengalaman belajar bagi para peserta didik.
12

 

Kemampuan berpikir kritis siswa juga dipengaruhi oleh kemampuan 

awal. Kesiapan dan kesanggupan dalam mengikuti pelajaran banyak 

ditentukan oleh kemampuan awal yang dimiliki oleh siswa sehingga 

kemampuan awal merupakan pendukung keberhasilan belajar. Pelajaran 

matematika yang diberikan di sekolah telah disusun secara sistematis 

sehingga untuk masuk pada pokok bahasan lain, kemampuan awal siswa 

pada pokok bahasan sebelumnya akan dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: “Pengaruh Penerapan Staregi Pembelajaran 

Aktif Snow Balling Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Matematis 

ditinjau dari Kemampuan Awal Matematis Siswa Madrasah 

Tsanawiyah Pekanbaru”. 
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B. Definisi Istilah 

Agar penelitian ini sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan untuk 

menghindari kesalah pahaman, maka perlu diberikan definisi operasional 

yaitu:  

1. Berpikir kritis  

Berpikir kirtis adalah suatu proses rasional yang bertujuan untuk 

membuat keputusan apakah meyakini atau melakukan sesuatu. Jadi 

berpikir kritis adalah berpikir dengan penuh perhitungan dan hati-hati. 

2. Pembelajaran aktif  

Pembelajaran aktif (active learning) merupakan pembelajaran yang 

lebih banyak melibatkan aktivitas siswa dalam mengakses berbagai 

informasi dikelas, sehingga mereka mendapat berbagai pengalaman 

yang dapat meningkatkan pemahaman dan kompetensinya.
13

 

3. Snow Balling  

Snow balling adalah strategi yang digunakan untuk mendapatkan 

jawaban yang dihasilkan dari diskusi siswa secara bertingkat. Dimulai 

darikelompok kecil kemudian dilanjutkan dengan kelompok yang lebih 

besar sehingga pada akhirnya akan memunculkan dua atau tiga jawaban 

yang telah disepakati oleh siswa secara berkelompok.
14
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4. Kemampuan awal  

Kemampuan awal merupakan hasil belajar yang didapat sebelum 

mendapat kemampuan yang lebih tinggi. Kemampuan awal peserta 

didik menjadi prasyarat untuk mengikuti pembelajaran sehingga dapat 

melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Selain itu, kemampuan 

awal merupakan kemampuan seseorang yang diperoleh dari pelatihan 

selama hidupnya, dan apa yang diperoleh dari pelatihan sebelumnya, 

dan apa yang dibawa untuk menghadapi suatu pengalaman baru.
15

 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat 

diidentifikasi masalah sebagai berikut: 

a. Kemampuan berpikir kritis matematis siswa masih rendah 

b. Partisipasi siswa dalam memberikan pendapat dan ide-ide 

matematika masih rendah. 

c. Kemampuan siswa untuk merespon suatu permasalahan masih 

rendah  

d. Pendekatan atau strategi yang digunakan masih belum dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada pembelajaran 

matematika.  
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2. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terfokus serta tidak terlalu luas 

jangkauannya maka dalam penelitian ini hanya terbatas pada 

kemampuan berpikir kritis matematis siswa, sebagai akibat dari strategi 

pembelajaran aktif snow balling yang digunakan dalam pembelajaran 

matematika dan kemampuan awal yang dimiliki siswa. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dirumuskan masalah 

sebagai berikut:  

a. Apakah terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis matematis 

siswa yang belajar menggunakan strategi pembelajaran aktif 

Snow Balling dengan siswa yang belajar menggunakan 

pembelajaran konvensional?  

b. Apakah terdapat perbedaan kemampuan awal siswa kelas 

eksperimen dan kelas kontrol? 

c. Apakah kemampuan awal siswa berkontribusi terhadap 

kemampuan berpikir kritis matematis siswa? 

d. Apakah terdapat interaksi antara strategi pembelajaran aktif snow 

balling yang ditinjau dari kemampuan awal terhadap kemampuan 

berpikir kritis matematis siswa? 

 

 



13 
 

 
 

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1) Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, yang menjadi tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mendeskripsikan sebagai berikut : 

a. Untuk menyelidiki ada tidaknya perbedaan kemampuan berpikir 

kritis matematis siswa yang belajar menggunakan strategi 

pembelajaran aktif snow balling dengan siswa yang belajar 

menggunakan pembelajaran konvensional. 

b. Untuk menyelidiki ada tidaknya perbedaan kemampuan awal 

siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

c. Untuk menyelidiki besarnya kontribusi kemampuan awal siswa 

terhadap kemampuan berpikir kritis matematis. 

d. Untuk menyelidiki interaksi antara strategi pembelajaran aktif 

snow balling yang ditinjau dari kemampuan awal terhadap 

kemampuan berpikir kritis matematis siswa. 

2) Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

a. Bagi Guru, pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran 

aktif snow balling dapat dijadikan salah satu strategi 

pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pembelajaran di 
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Sekolah Menengah Pertama (SMP) ditinjau dari kemampuan awal 

siswa. 

b. Bagi Sekolah, sebagai bahan pertimbangan dalam rangka 

perbaikan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan. 

c. Bagi Peneliti, sebagai penambahan wawasan, pengetahuan, dan 

pengalaman yang sangat berguna bila saat mengajar nanti. 

d. Bagi Siswa, penerapan pembelajaran aktif snow balling 

diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. 


