
BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Landasan Teori 

1. Kemampuan Berpikir Kritis 

a. Pengertian Kemampuan Berpikir Kritis 

Menurut Vincent ruggiero, berpikir sebagai segala aktivitas 

mental yang membantu merumuskan atau memecahkan masalah, 

membuat keputusan, atau memenuhi keinginan untuk memahami; 

bеrpikir adalah sebuah pencarian jawaban, sebuah pencapaian 

makna.
1
 Berpikir adalah aktivitas jiwa yang mempunyai 

kecenderungan final yaitu pemecahan persoalan yang dihadapi.
2
 

Kata “kritis” berarti “tepat” dan “tajam” dalam berpikir.
3
 Menurut 

Webster’s New Encyclopedic All New, kritis adalah menerapkan atau 

mempraktikkan penilaian yang teliti dan objektif.
4
 Sehingga berpikir 

kritis dapat diartikan berpikir yang membutuhkan kecermatan dalam 

membuat keputusan. 

Berpikir kritis matematika merupakan salah satu dari tujuan 

yang harus dicapai dalam proses pembelajaran matematika. Berpikir 

                                                             
1
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kritis adalah memanipulasi atau mengelola dan mentransformasikan 

informas dalam memori. Ini sering dilakukan untuk membentuk 

konsep, bernalar dan berpikir secara kritis, membuat keputusan, 

berpikir kreatif, dan memecahkan masalah.
5
 Sehingga dengan 

adanya kemampuan berpikir kritis yang dimiliki oleh siswa mampu 

memudahkan siswa dalam proses pemecahan masalah matematika 

siswa. Selain itu, berpikir itu merupakan proses yang “dialektis” 

artinya selama kita berpikir, pikiran kita dalam keadaan tanya jawab, 

untuk dapat meletakkan hubungan pengetahuan kita.
6
 Dengan 

demikian, siswa yang mempunyai pemikiran kritis akan lebih terarah 

dalam menganalisa pengetahuan yang sudah dimilikinya. 

Menurut Robert Duron, critical thinking dapat didefenisikan 

sebagai : the ability to analyse and evaluate information 

(kemampuan untuk membuat analisis dan melakukan evaluasi 

terhadap data atau informasi).
7
 Maksudnya, kemampuan siswa 

dalam menganalisis pecahan masalah serta memberikan penafsiran 

dari solusi yang diperoleh. Selain itu, siswa juga mampu 

mengevaluasi argument yang sesuai dengan pemecahan masalah 

matematika. 
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Daniel Perkins dan Sarah Tishman bekerja sama dengan para 

guru untuk memasukkan pelajaran pemikiran kritis di kelas. Berikut 

ini beberapa keterampilan berpikir kritis yang mereka gunakan untuk 

membantu perkembangan siswa: 

1. Berpikir terbuka. Ajak siswa menghindari pemikiran sempit dan 

dorong mereka untuk mengeksplorasi opsi-opsi. Misalnya, saat 

mengajar sastra indonesia, guru bisa meminta kepada murid 

untuk meneliti pendapat para pakar yang berbeda-beda tentang 

novel karya pramedya toer. 

2. Rasa ingin tahu intelektual. Dorong siswa anda untuk bertanya, 

merenungkan, menyelidiki, dan meneliti. Aspek lain dari 

keingintahuan intelektual adalah mengenal problem dan 

inkonsistensi. Dalam pelajaran sejarah misalnya, siswa diajak 

membaca pendapat orang selain amerika tentang sejarah 

amerika, misalnya pendapat orang ingris dan suku indian tentang 

Negara amerika. 

3. Perencanaan dan strategi. Bekerja samalah dengan siswa anda 

dalam menyusun rencana, menentukan tujuan, mencari arah, dan 

menciptakan hasil. Dalam pendidikan fisik/olahraga misalnya, 

ajak siswa untuk menemukan cara terbaik memenangkan 

pertandingan basket. 

4. Kehati-hatian intelektual. Dorong siswa anda untuk mrngecek 

ketidakakuratan dan kesalahan, bersikap cermat dan teratur. 
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Misalnya, saat siswa menulis makalah, mereka mempelajari 

struktur isi dan mengecek fakta yang mereka masukan.
8
 

Menurut Facione dalam Filsaime, mengemukakan enam 

kecakapan dalam proses berpikir kritis yaitu :
 9

 

1) Interpretasi, menginterpretasi adalah memahami dan 

mengekpresikan makna dari berbagai macam pengalaman, 

situasi, data, penilaian prosedur atau kriteria. Interpretasi 

mencakup sub kecakapan mengkategorikan, menyampaikan 

signifikasi dan mengklarifikasi makna; 

2) Analisis, menganalisis adalah mengidentifikasi hubungan 

inferensial dan aktual diantara pertanyaan-pertanyaan, 

konsepkonsep, deskripsi untuk mengekpresikan kepercayaan, 

penilaian dan pengalaman, alasan, informasi dan opini. 

Analisis meliputi pengujian data, pendeteksian argumen, 

menganalisis argumen sebagai sub kecapakan dari analisis;  

3) Evaluasi, berarti menaksir kredibilitas pernyataan-pernyataan 

atau representasi yang merupakan laporan atau deskripsi dari 

persepsi, pengalaman dan menaksir kekuatan logis dari 

hubungan inferensial, deskripsi atau bentuk representasi 

lainnya.  
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4) Inference, berarti mengidentifikasi dan memperoleh unsur yang 

diperlukan untuk membuat kesimpulan-kesimpulan yang 

masuk akal, membuat dugaan dan hipotesis, 

mempertimbangkan informasi yang relevan dan menyimpulkan 

konsekuensi dari data;  

5) Eksplanasi/Penjelasan, berarti mampu menyatakan hasil-hasil 

dari penalaran seseorang, menjustifikasi penalaran tersebut dari 

sisi konseptual, metodologis dan konstektual;  

6) Regulasi Diri, berarti secara sadar diri memantau kegiatan-

kegiatan kognitif seseorang, unsur-unsur yang digunakan 

dalam hasil yang diperoleh, terutama dengan menerapkan 

kecakapan di dalam analisis dan evaluasi untuk penilaiannya 

sendiri. 

Pemikiran kritis merujuk pada karakteristik-karakteristik siswa 

menurut Browne dan Keeley didalam David A. Jacobsen, Paul 

Eggen, Donald Kauchak, sebagai berikut: (1) kesadaran akan sederet 

perrtanyaan-pertanyaan kritis yang saling berhubungan, (2) 

kemampuan bertanya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis 

pada saat yang tepat, dan (3) keinginan untuk secara aktif 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis.
10
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b. Indikator Kemampuan Berpikir Kritis 

Menurut carole wade, indicator berpikir kritis diidentifikasikan 

menjadi delapan karakteristik berpikir kritis, yakni melputi:
11

 

1) Kegiatan merumuskan pertanyaan 

2) Membatasi permasalahan 

3) Menguji data-data 

4) Menganalisis berbagai pendapat dan bias 

5) Menghindari pertimbangan yang emosinal  

6) Menghindari penyederhanaan berlebihan 

7) Mempertimbangkan berbagai interpretasi 

8) Menolerensi ambiguitas 

Peneliti mengacu pada indikator kemampuan berpikir kritis 

dari Facione dengan pertimbangan banyaknya penelitian yang 

menggunakan indikator Facione dalam mengkur kemampuan 

berpikir kritis, antara lain penelitian Chukwuyenum dalam 

penelitiannya yang dituangkan dalam jurnal dengan judul Impact of 

Critical Thinking on Performance in Mathematics among Senior 

Secondary School Students in Lagos State, serta penelitian Zhou, 

Huang, dan Tian yang dituangkan dalam jurnal dengan judul 

Developing Students’ Critical Thinking Skills by Task-Based 

Learning in Chemistry Experiment Teaching. Dengan banyak 
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penelitian yang menggunakan indikator kemampuan berpikir kritis 

Facione menandakan bahwa indikator Facione terbukti dapat 

digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir kritis. Keenam 

indikator kemampuan berpikir kritis yang dikembangkan Facione 

dijabarkan kembali menjadi beberapa subskill dalam tabel sebagai 

berikut:
12

 

TABEL II. 1 

INDIKATOR BESERTA SUB SKILL SETIAP INDIKATOR  

KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS 

No Indikator Kemampuan 

Berpikir Kritis 

Sub Skill 

 

1.  

 

Interpretasi  a. Dapat menggambarkan permasalahan yang 

diberikan dalam bentuk geomerti (jika 

diperlukan).  

b. Dapat menuliskan makna/ arti permasalahan 

dengan jelas dan tepat.  

c. Dapat menuliskan apa yang ditanyakan soal 

dengan jelas dan tepat.  

 

2.  

 

Analisis  a. Dapat menuliskan hubungan konsep-konsep 

yang digunakan dalam menyelesaikan soal  

b. Dapat menuliskan apa yang harus dilakukan 

dalam menyelesaikan soal.  

 

3.  

Evaluasi  a. Dapat menuliskan penyelesaian soal. 

 

4. 

Inference  a. Dapat menarik kesimpulan dari apa yang 

ditanyakan secara logis  

b. Dapat menduga alternatif lain.  

 

5.  

 

Eksplanasi  a. Dapat menuliskan hasil akhir.  

b. Dapat memberikan alasan tentang 

kesimpulan yang diambil  

 

6.  

Self-regulation  a. Dapat meriview ulang jawaban yang 

diberikan/dituliskan  
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Dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan empat 

indikator yaitu : 

1. Interpretasi 

a. Dapat menggambarkan permasalahan yang diberikan dalam 

bentuk geomerti (jika diperlukan).  

b. Dapat menuliskan makna/ arti permasalahan dengan jelas dan 

tepat.  

c. Dapat menuliskan apa yang ditanyakan soal dengan jelas dan 

tepat. 

2. Analisis 

a. Dapat menuliskan hubungan konsep-konsep yang digunakan 

dalam menyelesaikan soal  

b.  Dapat menuliskan apa yang harus dilakukan dalam 

menyelesaikan soal. 

3. Evaluasi 

a. Dapat menuliskan penyelesaian soal. 

4. Inference 

a. Dapat menarik kesimpulan dari apa yang ditanyakan secara 

logis  

b. Dapat menduga alternatif lain. 

 

2. Strategi Pembelajaran Aktif 

Keberhasilan pencapaian kompetensi satu mata pelajaran bergantung 

kepada beberapa aspek. Salah satu aspek yang sangat mempengaruhi 

adalah bagaimana cara seorang guru dalam melaksanakan pembelajaran. 

Kecenderungan pembelajaran saat ini masih berpusat pada guru dengan 

bercerita atau berceramah. Siswa kurang terlibat aktif dalam dalam 



23 
 

 
 

proses pembelajaran, akibatnya tingkat pemahaman siswa terhadap 

materi pelajaran rendah. 

Pembelajaran aktif (active learning) merupakan pembelajaran yang 

lebih banyak melibatkan aktivitas siswa dalam mengakses berbagai 

informasidi kelas, sehingga mereka mendapat berbagai pengalaman 

yang dapat meningkatkan pemahaman dan kompetensinya.
13

 Lebih dari 

itu, pembelajaran aktif memungkinkan siswa mengembangkan 

kemampuan berfikir tingkat tinggi, seperti menganalisis dan mensitesis, 

serta melakukan penilaian terhadap berbagai peristiwa belajar dan 

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk meningkatkan 

pembelajaran aktif, dari beberapa penelitian ditemukan salah satunya 

adalah anak belajar dari pengalamannya, selain anak harus belajar 

memecahkan masalah yang dia peroleh. Keterlibatan yang aktif terhadap 

objek-objek dapat mendorong aktivitas mental mereka untuk berpikir, 

menganalisis, menyimpulkan, dan menemukan pemahaman konsep baru 

dan mengintegrasikannya dengan konsep yang sudah mereka ketahui 

sebelumnya.
14

 

Belajar aktif itu sangat diperlukan oleh siswa untuk mendapatkan 

hasil belajar yang maksimum. Ketika siswa pasif, ada kecenderungan 

untuk cepat melupakan apa yang telah diberikan. Oleh sebab itu 
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diperlukan perangkat tertentu untuk dapat mengikat informasi yang baru 

saja diterima dari guru. Belajar aktif adalah salah satu cara untuk 

mengikat informasi yang baru kemudian menyimpannya dalam otak. 

Karena salah faktor yang menyebabkan informasi cepat dilupakan 

adalah faktor kelemahan otak manusia itu sendiri. Belajar yang hanya 

mengandalkan indera pendengaran mempunyai beberapa kelemahan, 

padahal hasil belajar seharusnya disimpan sampai waktu yang lama. 

Kenyataan ini sesuai dengan kata-kata mutiara yang diberikan oleh 

seorang filosof kenamaan dari Cina, Konfusius. Dia mengatakan :
15

 

Apa yang saya dengar, saya lupa 

Apa yang saya lihat, saya ingat 

Apa yang saya lakukan, saya paham 

Ketiga pernyataan ini menekankan pada pentingnya belajar aktif 

agar apa yang dipelajari di bangku sekolah tidak menjadi suatu yang sia-

sia. Ungkapan di atas sekaligus menjawab permasalahan yang sering 

dihadapi dalam proses pembelajaran, yaitu tidak tuntasnya penguasaan 

siswa terhadap materi pembelajaran. 
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3. Strategi Pembelajaran Aktif Snow Balling 

Secara bahasa Snow Balling berasal dari bahasa Inggris yang terdiri 

dari dua kata, yaitu Snow yang berarti salju dan Ball yang berarti bola.
16

 

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.
17

 Dimana 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. 

Strategi pembelajaran aktif tipe Snow Balling akan berjalan dengan 

baik jika materi yang dipelajari menuntut pemikiran yang mendalam 

atau menuntut siswa untuk berfikir analisis bahkan mungkin sintesis. 

Materi-materi yang bersifat faktual, yang jawabannya sudah ada di 

dalam buku teks mungkin tidak tepat diajarkan dengan strategi ini. 

Proses pembelajaran di kelas memang dapat menstimulasi belajar 

aktif, karena apa yang didiskusikan siswa dengan teman-temannya dan 

apa yang diajarkan siswa kepada teman-temannya memungkinkan 
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Aditya A. Pratama, Kamus Lengkap Bahasa Inggris, (Surabaya : Ikhtiar, 2006),hlm. 251 
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mereka untuk memperoleh pemahaman dan penguasaan materi 

pelajaran.
18

 

Langkah-langkah dalam pembelajaran aktif tipe Snow Balling dapat 

dilakukan sebagai berikut:
19

 

a. Sampaikan topik materi yang akan diajarkan. 

b. Minta siswa untuk menjawab secara berpasangan (dua orang). 

c. Setelah siswa yang bekerja berpasangan tadi mandapatkan jawaban, 

pasangan tadi digabung dengan pasangan di sampingnya. Dengan 

demikian terbentuk kelompok yang beranggotakan empat orang. 

d. Kelompok berempat ini bekerja mengerjakan tugas yang sama 

seperti dalam kelompok dua orang. Tugas ini dapat dilakukan 

dengan membandingkan jawaban kelompok dua orang dengan 

kelompok dua orang lainnya. Dalam kegiatan ini perlu dipertegas 

bahwa jawaban harus disepakati oleh semua anggota kelompok yang 

baru. 

e. Setelah kelompok berempat ini selesai mengerjakan tugas, setiap 

kelompok digabung lagi dengan kelompok berempat lainnya. 

Dengan demikian sekarang setiap kelompok baru beranggotakan 

delapan orang. 

f. Yang dikerjakan pada kelompok baru ini sama dengan tugas pada 

langkah keempat diatas. Langkah ini dapat dilanjutkan sesuai 

dengan jumlah siswa dan waktu yang tersedia. 

g. Masing-masing kelompok diminta menyampaikan hasil diskusinya 

didepan kelas. 

h. Guru akan membandingkan jawaban dari masing-masing kelompok 

kemudian memberikan ulasan-ulasan dan penjelasan-penjelasan 

secukupnya sebagai klarifikasi dari jawaban siswa. 

 

Strategi Snow Balling mempunyai pengaruh yang sangat besar 

terhadap peningkatan kualitas pembelajaran siswa. Karena melalui 

metode ini terjadi interaksi siswa dengan guru, sehingga proses belajar 

mengajar berjalan efektif dan siswa terlihat aktif menjawab pertanyaan. 
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Pada proses pembelajaran siswa diberikan kesempatan untuk berpikir 

analisis bahkan sintesis. Dalam berpikir analisis, pemecahan atau 

jawaban akan sudah diketahuai berdasarkan yang sudah dikenalnya. 

Sedangkan berpikir sintesis, pemecahan dan jawabannya belum dapat 

dipastikan, berpikir sintesis merupakan salah satu upaya untuk 

menjadikan siswa lebih kreatif dalam memahami pelajaran.
20

 Dengan 

kemampuan sintesis, siswa dapat menemukan hubungan dari suatu 

konsep tertentu, dan menemukan abstraksi atau operasionalnya sehingga 

dapat meningkatkan hasil belajar dari aspek pemahaman konsep. 

Adapun keunggulan dari strategi Snow Balling yaitu meningkatkan 

motivasi belajar siswa, sangat efektif untuk meningkatkan keaktifan 

siswa, melatih kerja sama kelompok dalam berdiskusi, menumbuhkan 

rasa percayadiri siswa dan praktis bukan pengajaran langsung. 

Sedangkan kelemahan dari strategi Snow Balling yaitu memerlukan 

persiapan yang matang, memerlukan perhatian yang ekstra ketat dari 

guru, memerlukan waktu yang relatif lama dan memungkinan 

didominasi oleh siswa yang berkemampuan cepat.
21
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Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung : PT Remaja 

Rosdakarya, 2009) hlm. 28. 
21
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4. Kemampuan Awal 

Kemampuan awal siswa merupakan salah satu faktor internal yang 

mempengaruhi prestasi belajar siswa karena kemampuan awal dapat 

menggambarkan kesiapan siswa dalam mengikuti suatu pelajaran. 

Kemampuan awal juga dipandang sebagai keterampilan yang relevan 

yang dimiliki pada saat akan mulai mengikuti suatu pembelajaran 

sehingga dapat dikatakan bahwa kemampuan awal merupakan prasyarat 

yang harus dikuasai siswa sebelum mengikuti suatu kegiatan 

pembelajaran.
22

 

Selain itu, kemampuan awal merupakan hasil belajar yang didapat 

sebelum mendapat kemampuan yang lebih tinggi. Kemampuan awal 

siswa menjadi prasayat untuk mengikuti pembelajaran sehingga dapat 

melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Kemampuan awal 

siswa diperoleh dari pelatihan selama hidupnya, dan apa yang diperoleh 

dari pelatihan sebelumnya, dan apa yang dibawa untuk menghadapi 

suatu pengalaman baru.
23

 Sebagaimana yang dikutip dari buku mukhtar 

“pengajaran berlangsung dari kemampuan awal sampai ke kemampuan 

terminal, itulah yang menjadi tanggung jawab pengajar”.
24

 Kemampuan 

                                                             
22

Muhibbin Syah. Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, (Bandung: PT Remaja 

Rosda Karya, 2006) 
23

Ibid 
24

 Mukhtar, Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam,  (Jakarta : CV Misaka Galiza, 

2003), hlm. 57 
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awal merupakan prasyarat yang harus dimiliki siswa untuk melanjutkan 

pembelajaran yang lebih tinggi. 

Kemampuan awal dalam penelitian ini berperan sebagai variabel 

moderator. Tujuannya adalah untuk melihat strategi pembelajaran aktif 

snow balling baik digunakan pada kelompok siswa yang berkemampuan 

awal  tinggi, sedang atau rendah. Untuk mengambil kriteria sebagai 

penentu tingkat kemampuan awal siswa bisa dilihat pada Tabel II.2 

Berikut ini :
25

 

TABEL II.2 

KRITERIA PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN AWAL 

Kriteria Kemampuan Awal Keterangan 

𝑥 ≥  𝑥 + 𝑆𝐷  Tinggi 

 𝑥 − 𝑆𝐷 < 𝑥 <  𝑥 + 𝑆𝐷  Sedang 

𝑥 ≤  𝑥 + 𝑆𝐷  Rendah 

 Diadopsi dari tesis Ramon Muhandaz 

5. Hubungan Strategi Pembelajaran Aktif Snow Balling dengan 

Kemampuan berpikir kritis matematis 

Strategi pembelajaran Snow balling merupakan pembelajaran aktif 

yang melatih siswa untuk lebih tanggap menerima pesan dari orang lain, 

dan menyampaikan pesan tersebut kepada temannya dalam satu 

kelompok. 

                                                             
25

Ramon Muhandaz. Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Investigasi Kelompok 

Terhadap Kemampuan Representasi Dan Pemecahan Masalah Matematis Siswa Kelas VIII Mtsn Kota 

Padang. (Padang: Universitas Negeri Padang).  
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Strategi Snow balling merupakan salah satu strategi aktif yang 

menitik beratkan pembelajaran pada prinsip kerjasama dan diskusi 

kelompok. Strategi ini efektif untuk meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis siswa karena siswa dilatih untuk melakukan diskusi terhadap topik 

pembelajaran secara bertingkat. Zaini menjelaskan bahwa strategi Snow 

balling akan berjalan dengan baik jika materi yang dipelajari menuntut 

siswa untuk berpikir analisis dan sintesis.
26

 Kemampuan berpikir kritis 

akan mengalami perkembangan sesuai bentuk latihan dan tuntutan 

bepikirnya, oleh karena itu sekolah harus membelajarkan siswa berpikir. 

Pressein dalam Costa A.L, juga mengemukakan bahwa kemampuan 

berpikir dasar yang dimiliki siswa sangat menentukan keberhasilan 

siswa dalam berpikir kritis.
27

 Menurut Schaferman, siswa yang 

mempunyai kemampuan berpikir akan mampu menyelesaikan masalah, 

membuat keputusan, dan berusaha mencari arti dari berbagai hal, untuk 

itu semua pindidik harus tertarik mengajarkan kemampuan berpikir.
28

 

Zaini menyatakan bahwa Snow balling adalah tipe pembelajaran 

aktif yang sederhana, dimana setiap anggota kelas membentuk 2 orang 

lalu pasangan bergabung dengan pasangan lain untuk menjadi kelompok 

beranggotakan 4 orang, selanjutnya dengan cara yang sama akhirnya 

                                                             
26

Zaini, dkk.2007. Strategi Pembelajaran Aktif .Yogyakarta.CTSD. hlm. 61 
27

Costa, A. L. & Presseisen B.Z.1985.Glossary of Thiking Skills, in A.L,Costa (Ed), 

Developing Minds: AResourse Book for Teaching Thiking. Alexandria: ASCD. 
28

Schaferman, S.D.1999. An Introduction to Critical Thinking, (Online)http://www, 

freeinquiry,Com/critical,thinking,html. Diakses tanggal 1februari 2017 
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satu kelompok dapat terdiri dari 8 orang. Walaupun Snow balling adalah 

strategi yang sederhana, tetapi strategi ini memiliki keunggulan yakni 

dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir analisis 

bahkan sintesis.
29

 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa proses 

pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelejaran aktif snow 

balling berakibat pada peningkatan kemampuan berpikir kritis 

matematis siswa yang ditinjau dari kemampuan awal. 

B. Penelitian yang relavan 

Penelitian yang menerapkan Strategi Pembelajaran Aktif tipe Snow 

Balling telah dilakukan oleh : 

1. Elsje Theodora Maasawet dengan Judul “Pengaruh Strategi 

Pembelajaran Kooperatif Snowballing Pada Sekolah Multietnis 

Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Sains Biologis siswa Smp 

Samarinda” yang mengatakan berdasarkan hasil dan pembahasan, 

ternyata strategi pembelajaran Snowballing berpengaruh nyata terhadap 

kemampuan berpikir kritis sains biologi. Siswa yang belajar dengan 

strategi Snowballing mengalami peningkatan rata-rata skor kemampuan 

berpikir kritis lebih tinggi dibanding siswa yang belajar dengan strategi 

pembelajaran konvensional. 

                                                             
29
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2. Sukmandari dengan judul“Strategi Pembelajaran Snow Balling sebagai 

Upaya Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Matematika tentang 

Barisan dan Deret bagi Siswa Kelas 9 di SMP N 1 Mlonggo Semester 

2”yang menyatakan bahwa Snow Balling dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa sebesar 29%. 

Berdasarkan penelitian-peneltiian sebelumnya tersebut, pada penelitian 

ini terdapat perbedaan. Perbedaan penelitiannya antara lain penelitian yang 

dilakukan penulis berupa quasi eksperimen yang terdiri dari 2 kelompok 

yaitu kontrol dan eksperimen dengan populasi siswa kelas IX MTs Diniyah 

Puteri Pekanbaru. Selain itu, variabel terikat pada penelitian sebelumnya 

juga berbeda yaitu pada penelitian ini variabel terikatnya adalah 

kemampuan berpikir kritis matematis dan pada penelitian ini penulis juga 

menggunakan variable moderator yaitu kemampuan awal siswa. 

C. Konsep Operasioal 

Penelitian ini terdiri dari tiga variabel yaitu penggunaan strategi 

pembelajaran aktif snow balling sebagai variabel bebas, kemampuan 

berfikir kritis sebagai variabel terikat dan kemampuan awal sebagai variabel 

moderator. 

1. Strategi Pembelajaran Aktif Snow Balling 

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan oleh peneliti dalam 

melaksanakan strategi pembelajaran aktif Snow Balling adalah sebagai 

berikut: 
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a. Kegiatan Pendahuluan 

Pada tahap ini guru menyiapkan materi dan perlengkapan 

pembelajaran yang dibutuhkan seperti RPP. 

1) Guru membuka pelajaran. 

2) Guru mengabsen kehadiran siswa. 

3) Guru memberikan apersepsi, motivasi dan tujuan pembelajaran. 

4) Guru menjelaskan tentang strategi yang akan dilaksanakan. 

b. Kegiatan inti 

1) Guru menyampaikan materi yang akan diajarkan. 

2) Guru mengorganisasikan siswa untuk duduk berpasangan. 

3) Guru memberikan lembar kerja siswa berupa soal-soal berpikir 

kritis kepada masing-masing siswa. 

4) Setelah siswa yang bekerja berpasangan tadi mandapatkan 

jawaban, pasangan tadi digabung dengan pasangan di 

sampingnya. Dengan demikian terbentuk kelompok yang 

beranggotakan empat orang. 

5) Kelompok berempat ini bekerja mengerjakan tugas yang sama 

seperti dalam kelompok dua orang. Tugas ini dapat dilakukan 

dengan membandingkan jawaban kelompok dua orang dengan 

kelompok dua orang lainnya. Dalam kegiatan ini perlu dipertegas 

bahwa jawaban harus disepakati oleh semua anggota kelompok 

yang baru. 
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6) Setelah kelompok berempat ini selesai mengerjakan tugas, setiap 

kelompok digabung lagi dengan kelompok berempat lainnya. 

Dengan demikian sekarang setiap kelompok baru beranggotakan 

delapan orang. Langkah ini dapat dilanjutkan sesuai dengan 

jumlah siswa dan waktu yang tersedia. 

7) Tiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya di 

depan kelas.  

8) Guru akan membandingkan jawaban dari masing-masing 

kelompok kemudian memberikan ulasan-ulasan dan penjelasan-

penjelasan secukupnya sebagai klarifikasi dari jawaban siswa. 

c. Kegiatan Penutup 

Guru dan siswa bersama-sama menarik kesimpulan dari materi 

pelajaran yang telah disampaikan. 

2. Kemampuan berpikir kritis matematis 

Untuk memperoleh data kemampuan berpikir kritis matematis siswa, 

dilakukan penskoran terhadap jawaban siswa untuk tiap butir soal. 

Kriteria penskoran yang digunakan adalah skor rubrik yang dimodifikasi 

dari Facione dan Ismaimuza sebagai berikut :
30
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TABEL II.3 

PEDOMAN PENSKORAN KEMAMPUAN BERPIKIR  

KRITISMATEMATIS SISWA 

Indikator Keterangan Skor 

Interpretasi  

 

Tidak menulis yang diketahui dan yang ditanyakan. 

Menulis yang diketahui dan yang ditanyakan dengan tidak 

tepat.  

Menuliskan yang diketahui saja dengan tepat atau yang 

ditanyakan saja dengan tepat.  

Menulis yang diketahui dari soal dengan tepat tetapi kurang 

lengkap  

Menulis yang diketahui dan ditanyakan dari soal dengan 

tepat dan lengkap.  

0 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Analisis  

 

Tidak membuat model matematika dari soal yang diberikan.  

Membuat model matematika dari soal yang diberikan tetapi 

tidak tepat.  

Membuat model matematika dari soal yang diberikan 

dengan tepat tanpa memberi penjelasan.  

Membuat model matematika dari soal yang diberikan 

dengan tepat tetapi ada kesalahan dalam penjelasan.  

Membuat model matematika dari soal yang diberikan 

dengan tepat dan memberi penjelasan yang benar dan 

lengkap.  

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Evaluasi  

 

Tidak menggunakan strategi dalam menyelesaikan soal.  

Menggunakan strategi yang tidak tepat dan tidak lengkap 

dalam menyelesaikan soal.  

Menggunakan strategi yang tepat dalam menyelesaikan soal, 

tetapi tidak lengkap atau menggunakan strategi yang tidak 

tepat tetapi lengkap dalam menyelesaikan soal.  

Menggunakan strategi yang tepat dalam menyelesaikan soal, 

lengkap tetapi melakukan kesalah dalam perhitungan atau 

penjelasan.  

Menggunakan strategi yang tepat dalam menyelesaikan soal, 

lengkap dan benar dalam melakukan 

perihitungan/penjelasan.  

0 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

Inferensi  

 

Tidak membuat kesimpulan.  

Membuat kesimpulan yang tidak tepat dan tidak sesuai 

dengan konteks soal.  

Membuat kesimpulan yang tidak tepat meskipun 

disesuaikan dengan konteks soal.  

Membuat kesimpulan dengan tepat, sesuai dengan konteks 

tetapi tidak lengkap.  

Membuat kesimpulan dengan tepat, sesuai dengan konteks 

soal dan lengkap.  

0 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 



36 
 

 
 

D. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan permasalahan dan kajian teori yang telah diuraikan, maka 

hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

1. Ha :Terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang belajar

 menggunakan strategi pembelajaran aktif snow balling dengan

 siswa yang belajar menggunakan pembelajaran konvensional. 

Ho :Tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang 

belajar menggunakan model strategi pembelajaran aktif snow balling 

dengan siswa yang belajar menggunakan pembelajaran konvensional. 

2. Ha :Terdapat perbedaan kemampuan awal siswa kelas eksperimen dan

 kelas kontrol. 

Ho :Tidak terdapat perbedaan kemampuan awal siswa kelas eksperimen 

dan kelas kontrol. 

3.  Ha :Terdapat kontribusi kemampuan awal siswa terhadap kemampuan 

berpikir kritis matematis siswa. 

Ho :Tidak terdapat kontribusi kemampuan awal siswa terhadap 

kemampuan berpikir kritis matematis siswa. 

4.  Ha :Terdapat interaksi strategi pembelajaran aktif snow balling

 yang ditinjau dari kemampuan awal terhadap kemampuan berpikir

 kritis matematis siswa. 
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Ho :Tidak terdapat interaksi antara strategi pembelajaran aktif snow 

balling yang ditinjau dari kemampuan awal terhadap kemampuan 

 berpikir kritis matematis siswa. 


