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Oleh

LUSI ARMINA

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pembelajaran matematika dengan

metode Socrates dalam pendekatan kontekstual ditinjau dari disposisi pemahaman

konsep matematis siswa. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII C SMPN 19

Bandarlampung tahun pelajaran 2015/2016. Data penelitian ini merupakan data

kualitatif tentang disposisi pemahaman konsep matematis siswa yang diperoleh

melalui catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data

menggunakan tiga tahapan, yaitu reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh simpulan bahwa pembelajaran matematika

pada materi perbandingan dan skala dengan menggunakan metode Socrates dalam

pendekatan kontekstual, dapat memunculkan disposisi pemahaman konsep

matematis siswa dengan indikator yang paling banyak muncul adalah indikator

kepercayaan diri.

Kata kunci: disposisi pemahaman konsep, kontekstual, Socrates
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia, karena dengan

pendidikan manusia dapat meningkatkan kualitas dan mengembangkan potensi

yang ada pada dirinya. Pendidikan juga dapat membantu manusia menjadi indi-

vidu yang kreatif, produktif, inovatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Hal ini se-

jalan dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam UU RI

Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut.

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga
negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Berdasarkan tujuan tersebut, pendidikan tidak hanya dapat mengembangkan po-

tensi dan kemampuan individu, tetapi juga dapat membentuk karakter dan watak

individu menjadi lebih baik. Oleh karena itu, setiap individu harus menempuh

pendidikan agar dapat meningkatkan kualitas dirinya menjadi lebih baik.

Guna mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut, dibutuhkan suatu proses

pembelajaran pada berbagai bidang studi, salah satunya adalah bidang studi mate-

matika. Matematika perlu diajarkan kepada siswa karena matematika memiliki



2

peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Kline (Suherman, 2003:

17) matematika bukanlah pengetahuan menyendiri yang dapat sempurna karena

dirinya sendiri, tetapi adanya matematika itu terutama untuk membantu manusia

dalam memahami dan menguasai permasalahan sosial, ekonomi, dan alam.

Sementara itu, Sinaga (Situmorang, 2011: 1) mengatakan bahwa matematika me-

rupakan pengetahuan yang esensial sebagai dasar untuk bekerja seumur hidup da-

lam abad globalisasi, karena itu penguasaan tingkat tertentu terhadap matematika

diperlukan bagi semua siswa agar kelak dalam hidupnya memungkinkan untuk

mendapatkan pekerjaan yang layak karena abad globalisasi, tiada pekerjaan tanpa

matematika. Oleh karena itu, matematika dijadikan sebagai ilmu yang harus di-

pelajari baik dari tingkat sekolah dasar (SD) sampai sekolah menengah (SMP,

SMA, dan SMK), bahkan sampai tingkat perguruan tinggi.

Selain bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, matematika juga berperan dalam

mengembangkan pola pikir dan melatih penalaran siswa. Hal ini sesuai dengan

tujuan pembelajaran matematika menurut Depdiknas (2006: 346) yang menyata-

kan bahwa mata pelajaran matematika bertujuan agar siswa mampu memahami

konsep matematika dan menjelaskan keterkaitan antar konsep, menggunakan

penalaran pada pola dan sifat, memecahkan masalah, mengomunikasikan gagasan

dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan

masalah, dan memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan.

Sementara itu, Santrock (2008: 119) mengatakan bahwa tujuan penting pem-

belajaran matematika adalah membantu anak memahami konsep. Dengan demi-

kian, pemahaman konsep merupakan hal yang sangat penting dalam pembelajaran

matematika.
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Pemahaman konsep menurut Bloom (Waluya, 2008) adalah kemampuan menang-

kap pengertian-pengertian seperti mampu mengungkap suatu materi yang disaji-

kan kedalam bentuk yang lebih mudah dipahami, mampu memberikan interpretasi

dan mampu mengaplikasikannya. Menurut Kilpatrick, et al. (Saraswati, 2013: 5),

siswa dapat dikatakan sudah memahami konsep matematis jika ia sudah dapat

memahami suatu konsep matematika dengan berbagai permasalahan matematis,

kemudian ia menghubungkan informasi yang sudah didapatkan sebelumnya de-

ngan informasi yang baru, yang kemudian ia jadikan suatu pemahaman baru yang

membantunya untuk menyelesaikan masalah matematis. Oleh karena itu, kemam-

puan pemahaman konsep matematis perlu dikembangkan karena dapat dijadikan

dasar dalam memahami materi matematika yang akan diajarkan selanjutnya.

Dalam memahami konsep tidak hanya terdiri dari unsur kognitif saja, tetapi sikap

atau pandangan positif siswa yang muncul dalam proses memahami konsep juga

perlu diperhatikan. Hal ini karena sikap atau pandangan positif siswa dalam me-

mahami konsep sangat berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar siswa. Hal

tersebut sejalan dengan pendapat Popham (Depdiknas, 2008) yang mengatakan

bahwa ranah afektif menentukan keberhasilan belajar seseorang. Seseorang yang

berminat dalam suatu pelajaran akan mencapai hasil belajar yang optimal.

Sikap-sikap atau pandangan positif dalam proses pemahaman konsep matematis

sering disebut dengan disposisi pemahaman konsep matematis. Disposisi pemaha-

man konsep matematis merupakan kecenderungan sikap individu dalam memaha-

mi suatu konsep matematika. Disposisi merupakan salah satu faktor penunjang se-

seorang untuk memiliki kemampuan. Siswa yang memiliki disposisi pemahaman
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konsep yang baik, maka akan semakin baik pula kemampuan pemahaman konsep-

nya. Hal ini sesuai dengan pendapat Mahmudi (2010 : 7) yang mengatakan bahwa

siswa yang memiliki disposisi tinggi akan lebih gigih, tekun, dan berminat untuk

mengeksplorasi hal-hal baru sehingga memungkinkan siswa tersebut memiliki

pengetahuan lebih dibandingkan siswa yang tidak menunjukkan perilaku demi-

kian. Oleh karena itu, disposisi pemahaman konsep matematis siswa perlu di-

kembangkan dalam pembelajaran matematika.

Kenyataan di lapangan disposisi pemahaman konsep matematis yang dimiliki sis-

wa masih kurang mendapat perhatian. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru

bidang studi matematika di SMP Negeri 19 Bandarlampung, diketahui bahwa

meskipun dalam proses pembelajaran guru lebih menekankan pada pemahaman

konsep siswa, akan tetapi guru mengaku tidak pernah mengamati hal-hal yang

berkaitan dengan disposisi pemahaman konsep siswa. Guru hanya memperhatikan

hasil pekerjaan dan nilai ulangan siswa tanpa memperdulikan sikap yang muncul

pada saat siswa memahami konsep matematika, seperti sikap rasa ingin tahu, pen-

carian kebenaran, sistematis, analitis, berpikiran terbuka, dan kepercayaan diri.

Padahal, sikap-sikap tersebut dapat menunjang siswa dalam memahami konsep

matematika.

Sementara itu, berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa dalam proses pem-

belajaran guru juga masih menggunakan pembelajaran dengan metode ceramah.

Pembelajaran yang demikian kurang memberikan kesempatan siswa untuk me-

ngontruksi sendiri pengetahuannya dan menyelesaikan persoalan secara mandiri.

Selain itu, aktivitas siswa pada pembelajaran tersebut juga terbatas, karena siswa
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hanya dituntut untuk memperhatikan, mendengarkan, mencatat, dan mengerjakan

tugas. Akibatnya siswa mudah merasa bosan dan tak banyak siswa yang bermalas-

malasan pada saat proses pembelajaran, sehingga disposisi pemahaman konsep

matematispun kurang berkembang. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk

mengembangkan disposisi pemahaman konsep matematis siswa.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan disposisi pema-

haman konsep matematis siswa adalah menggunakan pendekatan pembelajaran

yang tepat. Adapun pendekatan pembelajaran yang dapat diterapkan guru untuk

mengembangkan disposisi pemahaman konsep matematis siswa adalah pendeka-

tan kontekstual. Kunandar (2007: 296) mengatakan bahwa pembelajaran dengan

pendekatan kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru menghubung-

kan antara materi pelajaran yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa

dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliknya

dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dengan mengaitkan

materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari, siswa dapat mengetahui man-

faat dari belajar materi tersebut. Hal tersebut dapat membuat siswa lebih tertarik

untuk belajar matematika dan membuat siswa lebih aktif dalam pembelajaran,

sehingga disposisi pemahaman konsep matematis siswa pun dapat berkembang.

Menurut Kunandar (2007: 305) terdapat tujuh komponen utama pembelajaran

yang mendasari penerapan pembelajaran dengan pendekatan kontekstual di kelas,

salah satu komponen tersebut adalah komponen bertanya. Bertanya merupakan

hal yang penting dalam pembelajaran. Melalui kegiatan bertanya, guru dapat

menggali informasi, membangkitkan respon, memfokuskan perhatian siswa, dan
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menguji pemahaman siswa. Selain itu, melalui pertanyaan-pertanyaan yang

diajukan guru, siswa akan lebih termotivasi dan merasa tertantang untuk berpikir

menemukan jawaban sehingga pembelajaran di kelas menjadi lebih aktif. Hal ini

sejalan dengan yang dikatakan oleh Paul dan Elder (2006: 62), bahwa ”Thinking

is not driven by answers but by questions”. Agar dapat berpikir, seseorang harus

berhadapan dengan pertanyaan yang merangsang pemikirannya. Akan tetapi,

belum dijelaskan secara mendalam mengenai teknik atau cara bertanya dalam

pendekatan kontekstual. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu metode pembelajaran

yang dapat membantu guru dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada

siswa.

Salah satu metode pembelajaran yang memuat pertanyaan-pertanyaan dan cara

bertanya adalah metode Socrates. Dalam pembelajaran, Jones, Bagford, dan

Walen (Yunarti, 2011: 47) mendefinisikan metode Socrates sebagai sebuah

metode yang menjalankan proses diskusi yang dipimpin guru untuk membuat

siswa mempertanyakan validitas penalarannya atau untuk mencapai sebuah

kesimpulan. Pada metode Socrates, banyak dialog yang menggunakan pertanyaan-

pertanyaan yang memandu siswa untuk berpikir dan mengambil kesimpulan.

Pertanyaan Socrates yang diajukan membimbing siswa untuk mengontruksi

pengetahuannya berdasarkan dialog yang terjadi. Dengan menggabungkan metode

Socrates dan pendekatan kontekstual, maka akan menciptakan suatu proses

pembelajaran yang menarik minat siswa untuk belajar serta dapat membantu

siswa dalam mengkontruksi pengetahuannya akan suatu materi yang diajarkan.
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Selain dapat menciptakan pembelajaran yang menarik minat siswa, penggabungan

metode Socrates dengan pendekatan kontekstual juga dapat membantu siswa

melatih disposisi pemahaman konsep matematisnya. Hal ini sejalan dengan hasil

penelitian Yunarti (2011: 83), yaitu kolaborasi metode Socrates dan pendekatan

kontekstual sangat efektif diterapkan di kelas terutama dalam mengembangkan

disposisi berpikir siswa. Melalui pertanyaan-pertanyaan Socrates yang dikaitkan

dengan kehidupan nyata sehari-hari, dapat memicu siswa memiliki rasa ingin tahu

yang lebih, mencari kebenaran atas pertanyaan tersebut, bersikap sistematis dan

analitis dalam menyelesaikan persoalan yang berhubungan dengan dunia nyata,

dan lebih percaya diri dalam memahami konsep karena sebelumnya dia telah

memiliki pengetahuan tentang permasalahan nyata tersebut.

Dengan demikian, diterapkannya metode Socrates yang dipadukan dengan

pendekatan kontekstual diharapkan dapat mendorong munculnya disposisi

pemahaman konsep matematis siswa. Oleh karena itu, penelitian ini akan

mendeskripsikan pembelajaran matematika dengan metode Socrates dalam

pendekatan kontekstual ditinjau dari disposisi pemahaman konsep matematis

siswa.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, pertanyaan dalam penelitian ini

adalah “Bagaimanakah deskripsi disposisi pemahaman konsep matematis siswa

kelas VII C SMP Negeri 19 Bandarlampung tahun ajaran 2015/2016 selama

proses pembelajaran dengan metode Socrates dalam pendekatan kontekstual?”
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C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan pembelajaran matema-

tika dengan metode Socrates dalam pendekatan kontekstual ditinjau dari disposisi

pemahaman konsep matematis siswa kelas VII C SMP Negeri 19 Bandarlampung

tahun ajaran 2015/2016.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran

yang positif dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan matematika

yang berkaitan dengan disposisi pemahaman konsep matematis siswa dalam

pembelajaran dengan menggunakan metode Socrates dalam pendekatan

kontekstual.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran bagi guru dalam

menciptakan suasana belajar yang baik, agar siswa menjadi nyaman, sehingga

kebermaknaan dalam belajar tercapai dan disposisi pemahaman konsep matematis

siswa semakin berkembang serta dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang

ingin meneliti dengan menggunakan variabel penelitian yang sama.



II. KAJIAN TEORI

A. Pemahaman Konsep Matematis

Matematika memililki struktur keterkaitan yang kuat dan jelas antara konsep-

konsepnya. Konsep dalam matematika tersusun secara hierarkis, sehingga pema-

haman konsep matematis menjadi hal yang sangat penting. Belajar konsep

merupakan hal yang paling mendasar dalam proses belajar matematika. Oleh

karena itu, seorang guru dalam mengajarkan sebuah konsep harus beracuan pada

sebuah tujuan yang harus dicapai. Konsep matematika yang sangat kompleks

cukup sulit bahkan tidak bisa dipahami jika pemahaman konsep yang lebih

sederhana belum memadai. Hiebert dan Carpenter (Hasan, 2012: 1) menyatakan

bahwa salah satu ide yang diterima secara luas dalam pendidikan matematika

adalah bahwa siswa harus memahami matematika. Selain itu, Marpaung (Hasan,

2012: 1) juga berpendapat bahwa matematika tidak akan ada artinya jika hanya

dihafalkan. Dengan demikian, pemahaman konsep matematis menjadi salah satu

tujuan pembelajaran matematika.

Pemahaman (Murizal, 2012: 19) merupakan terjemahan dari istilah understanding

yang diartikan sebagai penyerapan arti suatu materi yang dipelajari. Dalam kamus

bahasa Indonesia (2008), pemahaman diartikan sebagai kemampuan seseorang

atau sekelompok orang untuk mengerti sesuatu secara benar. Sementara itu,
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Sudijono (1996: 50) mengatakan bahwa pemahaman adalah kemampuan sese-

orang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan di-

ingat. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemaha-

man merupakan kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mengerti

atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau diingat.

Konsep dalam matematika diartikan sebagai suatu ide atau gagasan yang me-

mungkinkan seseorang untuk mengelompokkan tanda (objek) ke dalam contoh

dan bukan contoh yang merupakan suatu kesan jiwa dari mutu, sifat atau ciri yang

ada dan umumnya mewakili sebuah pemikiran. Menurut Wardhani (2008: 9),

konsep diartikan sebagai ide abstrak yang dapat digunakan atau memungkinkan

seseorang untuk menggolongkan suatu objek. Lebih lanjut, Suherman (2003: 33)

mengartikan konsep sebagai ide abstrak yang memungkinkan seseorang dapat

mengelompokkan objek ke dalam contoh dan non contoh. Konsep dapat dinyata-

kan dalam sejumlah bentuk konkrit atau abstrak, luas atau sempit, maupun satu

kata frase. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kon-

sep merupakan suatu ide abstrak yang memungkinkan seseorang dapat meng-

golongkan sekumpulan objek.

Matematis berkaitan dengan matematika. Dengan demikian, dapat disimpulkan

pemahaman konsep matematis dalam penelitian ini diartikan sebagai kemampuan

seseorang atau sekelompok orang untuk mengerti atau memahami suatu ide

abstrak yang memungkinkan seseorang dapat menggolongkan sekumpulan objek

matematika.
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Menurut Krathwohl (2002: 215), dalam proses kognitif terdapat tujuh indikator

utama yang termasuk kategori memahami yaitu interpreting (menginterpretasi-

kan), exemplifying (memberikan contoh), classifying (mengklasifikasikan),

summarizing (meringkas), inferring (menyimpulkan), comparing (membanding-

kan), dan explaining (menerangkan). Sementara itu, menurut Peraturan Dirjen

Dikdasmen Depdiknas Nomor 506/C/Kep/PP/2004 (Wardhani, 2008: 10),

indikator kemampuan pemahaman konsep adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan ulang sebuah konsep.

2. Mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu (sesuai dengan

konsepnya).

3. Memberi contoh dan non contoh dari konsep.

4. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis.

5. Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari konsep.

6. Menggunakan prosedur atau operasi tertentu.

7. Mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah.

B. Disposisi Berpikir

Selain mengembangkan kemampuan kognitif, kemampuan afektif juga perlu di-

kembangkan dalam pembelajaran matematika. Hal ini karena keberhasilan se-

seorang dalam suatu proses pembelajaran matematika tidak hanya dipengaruhi

oleh faktor kognitif saja, melainkan juga kemampuan afektif dan juga psikomotor.

Seperti yang dikatakan Popham (Depdiknas, 2008) bahwa ranah afektif me-

nentukan keberhasilan belajar seseorang. Seseorang yang berminat dalam suatu

mata pelajaran akan mencapai hasil pembelajaran yang optimal. Salah satu tujuan
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pembelajaran matematika menurut Depdiknas (2006: 417) adalah memiliki sikap

menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin

tahu, perhatian dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan

percaya diri dalam pemecahan masalah. Sikap-sikap yang cenderung muncul

karena suatu perlakuan tersebut dinamakan dengan disposisi.

Secara terminologi, kata disposisi sepadan dengan kata sikap. Menurut Gavriel

Salomon (Herlina, 2013: 174), disposisi didefinisikan sebagai kumpulan sikap-

sikap pilihan dengan kemampuan yang memungkinkan sikap-sikap pilihan tadi

muncul dengan cara tertentu. Sementara itu, Ritchhart (Herlina, 2013: 174) meng-

artikan disposisi sebagai “perkawinan” antara kesadaran, motivasi, inklinasi, dan

kemampuan atau pengetahuan yang diamati. Selanjutnya Katz (Mahmudi, 2010:

3) mendefinisikan disposisi sebagai kecenderungan untuk berperilaku secara sadar

(consciously), teratur (frequently), dan sukarela (voluntery) yang mengarah pada

pencapaian tujuan tertentu. Perilaku-perilaku tersebut antara lain adalah percaya

diri, gigih, ingin tahu, dan berpikir fleksibel.

Menurut filosofi yang dikemukakan oleh Honderich (Dai dan Sternburg, 2008:

354), “disposition as a capacity, tendency, potentiality, or power to act or be

acted on in a certain way", yang berarti bahwa disposisi merupakan kapasitas,

kecenderungan, kemampuan, kekuatan untuk bertindak, atau tindakan dengan cara

tertentu. Sementara itu, Perkins dan Tishman (Atallah, 2006: 4) menggunakan

istilah disposisi yang merujuk pada kecenderungan untuk menunjukkan perilaku

dalam kondisi tertentu. Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat dikatakan

bahwa disposisi merupakan kecenderungan sikap individu untuk menunjukkan
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perilaku yang memungkinkan perilaku tersebut muncul dengan cara dan kondisi

tertentu.

Disposisi yang berkaitan dengan pola pikir seseorang disebut juga dengan

disposisi berpikir. Hal tersebut sesuai dengan Ennis (Costa, 2013: 19) yang men-

definisikan disposisi berpikir sebagai sebuah kecenderungan untuk melakukan

sesuatu dalam kondisi tertentu. Sementara itu, Tishman et al. (Herlina, 2013: 174)

mendefinisikan disposisi berpikir sebagai kecenderungan perilaku intelektual

dalam upaya mengidentifikasi sifat dari pola pikir. Disposisi berpikir ini perlu

dikembangkan melalui pengembangan kemampuan atau keterampilan berpikir.

Hal ini karena disposisi berpikir akan membentuk karakter intelektual siswa

sehingga siswa dapat mengahadapi segala tantangan di masa depan dan mampu

menyelesaikan dengan baik. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat di-

simpulkan bahwa disposisi berpikir merupakan kecenderungan seseorang dalam

bersikap, bertindak, dan berperilaku positif dalam upaya mengidentifikasi sifat

dari pola pikir.

C. Disposisi Pemahaman Konsep Matematis

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, pemahaman konsep matematis diartikan se-

bagai kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mengerti atau mema-

hami suatu ide abstrak yang memungkinkan seseorang dapat menggolongkan se-

kumpulan objek matematika. Sementata itu, disposisi diartikan sebagai kecende-

rungan sikap individu untuk menunjukkan perilaku yang memungkinkan perilaku

tersebut muncul dengan cara dan kondisi tertentu. Berdasarkan kedua definisi
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tersebut, dapat diperoleh kesimpulan bahwa disposisi pemahaman konsep

merupakan kecenderungan sikap individu dalam memahami konsep matematis.

Disposisi pemahaman konsep matematis diukur berdasarkan enam indikator

disposisi berpikir yaitu pencarian kebenaran, keterbukaan pikiran, sistematis,

analitis, kepercayaan diri, dan rasa ingin tahu yang disesuaikan dengan indikator

pemahaman konsep matematis yaitu menginterpretasikan atau mampu menyajikan

konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis, membandingkan atau

mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu (sesuai dengan kon-

sepnya), dan menjelaskan atau mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan

masalah.

Indikator disposisi pemahaman konsep matematis yang digunakan dalam pene-

litian ini diadaptasi dari indikator yang dirumuskan oleh Yunarti (2011: 31). Ada-

pun indikator disposisi pemahaman konsep matematis dalam penelitian ini adalah:

1. Pencarian kebenaran, ditunjukkan dengan sikap selalu berusaha mendapat-

kan dan memberikan informasi yang benar berkenaan dengan pemahaman

konsep matematis.

2. Berpikiran terbuka, ditunjukkan dengan sikap bersedia mendengar atau

menerima pendapat atau pemikiran orang lain yang diyakini benar dan

menggunakan pemikiran tersebut untuk menyelesaiakan permasalahan

terkait pemahaman konsep matematis.

3. Sistematis, ditunjukkan dengan sikap rajin atau tekun dalam mencari infor-

masi atau alasan yang relevan, jelas dalam bertanya dan tertib dalam

bekerja mencari jawaban persoalan pemahaman konsep matematis.
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4. Analitis, ditunjukkan dengan sikap untuk tetap fokus pada masalah yang

dihadapi serta berupaya mencari alasan-alasan yang bersesuaian dengan

masalah yang berkaitan dengan pemahaman konsep matematis.

5. Kepercayaan diri, ditunjukkan dengan sikap yakin terhadap kemampuan-

nya dan tidak ragu-ragu dalam memberikan alasan atau penalaran yang

berkaitan dengan pemahaman konsep matematis.

6. Rasa ingin tahu, ditunjukkan dengan sikap selalu memiliki perhatian untuk

terus peka terhadap informasi yang berkaitan dengan pemahaman konsep

matematis.

Filsaime (Novitasari, 2014: 2) mengemukakan bahwa pencarian kebenaran adalah

sikap untuk mencari pernyataan yang jelas atas pertanyaan, mencari alasan, dan

mencoba untuk selalu mencari jawaban-jawaban yang tepat dari suatu permasa-

lahan.

Sementara itu, menurut Perkins dan Tishman (Santrock, 2008: 78), seseorang

yang berpikiran terbuka akan menghindari pemikiran sempit, membiasakan meng-

eksplorasi opsi-opsi yang ada. Orang yang berpikiran terbuka akan peka terhadap

perasaan, tingkat pengetahuan, dan tingkat kesulitan yang dihadapi orang lain,

bersedia mendengar atau menerima pendapat seseorang yang didukung oleh ber-

bagai bukti dan argumen yang masuk akal dan ilmu pengetahuan, serta memahami

dan menghargai pendapat orang lain.

Siswono (2007: 23) mengemukakan bahwa sistematis adalah kemampuan berpikir

seseorang untuk mengerjakan atau menyelesaikan suatu tugas sesuai dengan uru-

tan, tahapan, langkah-langkah, atau perencanaan yang tepat, efektif, dan efisien.



16

Chareonwongsak (Rahmawati, 2013: 2) menyatakan bahwa berpikir analitis

merupakan kemampuan individu untuk dapat membedakan atau mengidentifikasi

suatu peristiwa atau permasalahan menjadi submasalah, dan menentukan

hubungan yang wajar/logis untuk menemukan penyebab dari permasalahan yang

terjadi. Seseorang yang analitis akan menunjukkan sikap tetap fokus dan berupaya

mencari alasan yang bersesuaian ketika dihadapi sebuah persoalan serta dapat

mengungkapkan alasan-alasan berdasarkan masalah tersebut.

Hakim (2002: 6) menyatakan bahwa percaya diri berarti yakin akan kemampuan-

nya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan masalah. Selain itu, Lie (2004: 4)

juga menyebutkan bahwa ciri-ciri seseorang memiliki kepercayaan diri yang

tinggi adalah yakin terhadap kemampuannya, tidak ragu-ragu, dan memiliki ke-

beranian untuk bertindak. Keberanian mereka dalam mengemukakan pendapat

mengindikasikan bahwa mereka percaya diri. Hal ini berdasarkan teori Lauster

(2002: 4) yang menyatakan bahwa seseorang yang percaya diri berani meng-

ungkapkan pendapat.

Sulistyowati (2012: 32) berpendapat bahwa rasa ingin tahu adalah sikap dan

tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari

apa yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar. Dari pengertian ini, berarti untuk

memiliki rasa ingin tahu yang besar, syaratnya seseorang harus tertarik pada suatu

hal. Keterkaitan itu ditandai dengan adanya proses berpikir aktif seperti berusaha

membaca atau bertanya. Satiadarma (2003: 110) mengemukakan bahwa seseorang

yang memiliki rasa ingin tahu yang mendalam akan selalu bertanya dan mem-

perhatikan penjelasan guru. Sementara itu, Maulana (2013: 3) mengatakan bahwa
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seseorang yang memiliki rasa ingin tahu ditunjukkan dengan sikap selalu me-

miliki perhatian untuk terus peka terhadap informasi.

D. Metode Socrates

Socrates (470 SM - 399 SM) merupakan seorang filsuf dari Athena, Yunani dan

merupakan salah satu figur tradisi filosofis Barat yang paling penting. Socrates

lahir di Athena, dan merupakan generasi pertama dari tiga ahli filsafat besar dari

Yunani, yaitu Socrates, Plato dan Aristoteles. Socrates adalah seorang guru yang

mengajar Plato, dan Plato pada gilirannya juga mengajar Aristoteles. Semasa

hidupnya, Socrates tidak pernah meninggalkan karya tulisan apapun sehingga

sumber utama mengenai pemikiran Socrates berasal dari tulisan muridnya, yaitu

Plato.

Secara historis, percakapan Socrates banyak bergulat tentang isu-isu yang terkait

dengan kehidupan manusia yang mempertanyakan soal-soal tentang kebaikan,

moral, dan keadilan. Socrates percaya bahwa manusia ada untuk suatu tujuan,

bahwa salah dan benar memainkan peranan yang penting dalam mendefinisikan

hubungan seseorang dengan lingkungan dan sesamanya. Sebagi seorang pengajar,

Socrates dikenang karena keahliannya dalam berbicara dan kepandaian dalam

pemikirannya. Socrates percaya bahwa kebaikan berasal dari pengetahuan diri,

dan manusia pada dasarnya adalah jujur.

Metode Socrates merupakan salah satu metode pengajaran lama yang mempunyai

sejarah dan prestise panjang pada zaman Yunani awal. Dasar filsafat metode ini

adalah pandangan dari Socrates, bahwa pada tiap individu anak didik telah ada
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potensi untuk mengetahui kebenaran, kebaikan, dan kesalahan. Dengan demikian,

seseorang yang kelihatannya bodoh sekalipun mungkin juga berpendapat atau

berbuat sebaliknya. Metode pembelajaran Socrates ini bukanlah dengan cara men-

jelaskan, tetapi dengan cara mengajukan pertanyaan, menunjukkan kesalahan

logika dari jawaban, dan menanyakan lebih jauh lagi, sehingga siswa terlatih un-

tuk memperjelas ide-ide yang dimilikinya dan dapat memberikan kesimpulan ten-

tang definisi konsep-konsep yang diberikan melalui pertanyaan.

Menurut Jones, Bagford, dan Walen (Yunarti, 2011: 47) metode pembelajaran

Socrates dapat didefinisikan sebagai sebuah proses diskusi yang dipimpin guru

untuk membuat siswa mempertanyakan validitas penalarannya atau untuk men-

capai sebuah kesimpulan. Metode ini dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa

pengetahuan yang dimiliki seseorang benar atau salah dengan memberikan per-

tanyaan-pertanyaan untuk memvalidasi jawaban seseorang. Sementara itu, me-

nurut Hatta (Pahlevi, 2014: 7), metode Socrates merupakan suatu metode pem-

belajaran yang dilakukan dengan cara percakapan atau perdebatan dengan meli-

batkan dua orang atau lebih, saling berdiskusi, dan dihadapkan dengan suatu dere-

tan pertanyaan-pertanyaan, sedemikan sehingga siswa mampu menemukan jawa-

ban dari pertanyaan-pertanyaan yang sulit.

Dari definisi-definisi di atas, Yunarti (2011: 47) memberikan suatu gambaran

mengenai metode Socrates, yaitu:

i. Metode Socrates merupakan sebuah metode yang memuat dialog atau

diskusi yang dipimpin oleh guru. Pentingnya guru dalam memimpin dialog
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atau diskusi ini karena hanya gurulah yang tahu tujuan pembelajaran yang

akan dicapai.

ii. Metode Socrates memuat pertanyaan-pertanyaan induktif, dimulai dari

pertanyaan-pertanyaan sederhana sampai kompleks, yang digunakan untuk

menguji validitas keyakinan siswa terhadap suatu objek.

iii. Metode Socrates merupakan metode yang konstruktif bagi siswa.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa metode Socrates adalah

metode yang memuat dialog atau diskusi yang dipimpin oleh guru melalui per-

tanyaan-pertanyaan induktif yang dimulai dari pertanyaan-pertanyaan sederhana

sampai kompleks untuk menguji validitas keyakinan siswa mengenai suatu objek,

sehingga siswa dapat membuat kesimpulan yang benar secara konstruktif. Seluruh

percakapan dalam metode Socrates merupakan percakapan yang bersifat mem-

bangun pengetahuan siswa sehingga mereka dapat menemukan dan menyimpul-

kan sendiri pengetahuannya.

Menurut Permalink (Yunarti, 2011: 48), Richard Paul telah menyusun serta mem-

beri contoh-contohnya mengenai enam jenis pertanyaan Socrates. Keenam jenis

pertanyaan tersebut meliputi pertanyaan klarifikasi, asumsi-asumsi penyelidikan,

alasan-alasan dan bukti penyelidikan, titik pandang dan persepsi, implikasi dan

konsekuensi penyelidikan, serta pertanyaan tentang pertanyaan. Jenis-jenis

pertanyaan Socrates beserta contohnya disajikan pada tabel berikut.
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Tabel 2.1 Jenis-Jenis Pertanyan Socrates dan contohnya

No. Tipe
Pertanyaan Contoh Pertanyaan

Kemampuan
Pemahaman
Konsep yang

Mungkin
Muncul

Disposisi
Pemahaman
Konsep yang

Mungkin
Muncul

1. Klarifikasi Apa yang anda maksud
dengan ….?
Dapatkah anda
mengambil cara lain?
Dapatkah anda
memberikan saya
sebuah contoh?

Interpretasi,
menjelaskan

Pencarian
Kebenaran,
Berpikiran
Terbuka,
Analitis,
Sistimatis, Rasa
Ingin Tahu

2. Asumsi-
asumsi
Penyelidikan

Apa yang anda
asumsikan?
Bagaimana anda bisa
memilih asumsi-
asumsi itu?

Interpretasi,
membandingkan,
menjelaskan

Pencarian
Kebenaran,
Berpikiran
Terbuka,
Analitis,Keperca
yaan Diri dalam
Berpikir, Rasa
Ingin Tahu

3. Alasan-
alasan dan
bukti
penyelidikan

Bagaimana anda bisa
tahu?
Mengapa anda berpikir
bahwa itu benar?
Apa yang dapat
mengubah pemikiran
anda?

Menjelaskan,
membandingkan

Pencarian
Kebenaran,
Berpikiran
Terbuka,
Analitis,
Sistimatis,
Kepercayaan Diri
dalam Berpikir,
Rasa Ingin Tahu

4. Titik
pandang dan
persepsi

Apa yang anda
bayangkan dengan hal
tersebut?
Efek apa yang dapat
diperoleh?
Apa alternatifnya?

Interpretasi,
menjelaskan,

Berpikiran
Terbuka,
Analitis,
Kepercayaan Diri
dalam Berpikir,
Rasa Ingin Tahu

5. Implikasi
dan
Konsekuensi
Penyelidikan

Bagaimana kita dapat
menemukannya?
Apa isu pentingnya?
Generalisasi apa yang
dapat kita buat?

Menjelaskan Analitis,
Sistimatis,
Kepercayaan Diri
dalam Berpikir

6. Pertanyaan
tentang
pertanyaan

Apa maksudnya?
Apa yang menjadi poin
dari pertanyaan ini?
Mengapa anda berpikir
saya bisa menjawab
pertanyaan ini?

Interpretasi,
analisis,
pengambilan
keputusan

Pencarian
Kebenaran,
Berpikiran
Terbuka,
Analitis,
Sistimatis, Rasa
Ingin Tahu

(Diadaptasi dari Yunarti , 2011)
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Menurut Qosyim (2007: 7), terdapat karakteristik dalam pembelajaran Socrates,

yaitu sebagai berikut:

a. Dialektik, artinya bahwa metode tersebut dilakukan oleh dua orang atau

lebih yang pro dan kontra, atau yang memiliki perbedaan pendapat.

b. Konfersasi, artinya bahwa metode dilakukan dalam bentuk percakapan

atau komunikasi lisan.

c. Tentatif dan provisional, artinya kebenaran yang dicari bersifat sementara

tidak mutlak, dan merupakan alternatif-alternatif yang terbuka untuk

semua kemungkinan.

d. Empiris dan induktif, artinya segala sesuatu yang dibicarakan dan cara

penyelesaiannya harus bersumber pada hal-hal empiris.

e. Konsepsional, artinya metode ditujukan untuk tercapainya pengetahuan,

pengertian dan konsep yang telah definitif daripada sebelumnya.

Menurut Maxwell (Al Qhomairi, 2014: 12), untuk mencapai keberhasilan dalam

melaksanakan pembelajaran dengan metode Socrates, ada beberapa sikap yang

harus dimiliki guru. Sikap-sikap tersebut adalah (1) sikap terbuka guru dalam

menerima kesalahan dan kekurangan diri sendiri, (2) sikap tidak menerima begitu

saja jawaban siswa, (3) sikap rasa ingin tahu yang tinggi, (4) sikap tekun dan

fokus dalam penyelidikan. Selain itu, agar pembelajaran Socrates dapat berjalan

dengan baik maka guru harus menyusun strategi pembelajaran dengan metode ini.

Adapun strategi pembelajaran Socrates yang dapat diterapkan menurut Yunarti

(2011: 60) adalah sebagai berikut:

a. Menyusun pertanyaan sebelum pembelajaran dimulai
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b. Menyatakan pertanyaan dengan jelas dan tepat

c. Memberi waktu tunggu kepada siswa

d. Menjaga diskusi agar tetap fokus pada permasalahan utama

e. Menindaklanjuti respon-respon yang diberikan siswa

f. Menulis kesimpulan-kesimpulan siswa di papan tulis

g. Melibatkan semua siswa dalam diskusi

h. Tidak memberi jawaban “Ya” atau “Tidak” melainkan menggantinya

dengan pernyataan-pernyataan yang menggali pemahaman siswa

i. Memberi pertanyaan yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa

Melalui strategi pembelajaran Socrates di atas, siswa dituntut untuk menggali dan

menganalisis sendiri pemahamannya sehingga ia sampai pada suatu kesimpulan

bahwa jawabannya benar atau salah. Dengan demikian validitas keyakinan siswa

pada akhir pembelajaran telah dimiliki. Hal ini menunjukkan bahwa pertanyaan-

pertanyaan Socrates yang sistematis dan logis secara nyata mampu membantu

siswa mengkontruksi pemahaman konsep matematisnya.

E. Pendekatan Kontekstual

Menurut Nurhadi (2004: 4), pendekatan kontekstual merupakan suatu konsep

belajar yang dapat membantu guru menghubungkan antara materi yang

diajarkannya dengan situasi kehidupan sehari-hari siswa dan mendorong siswa

membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya

dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Sejalan

dengan ini, Muslich (2007: 41) mengatakan pembelajaran kontekstual adalah

konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi pembelajaran
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dengan situasi dunia nyata siswa, dan mendorong siswa membuat hubungan

antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan

mereka sehari-hari. Oleh karena itu, dalam pembelajaran dengan pendekatan

kontekstual tugas guru adalah memfasilitasi siswa dalam menemukan sesuatu

yang baru dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengonstruk

pengetahuannya sendiri.

Selain itu, Suherman (2003: 3) menyatakan pembelajaran dengan pendekatan

kontekstual adalah pembelajaran yang mengambil (menstimulasikan, mencerita-

kan, berdialog, atau tanya jawab) kejadian pada dunia nyata kehidupan sehari-hari

yang dialami siswa kemudian diangkat ke dalam konsep yang dibahas. Lebih

lanjut, Sanjaya (2006: 255) berpendapat bahwa pendekatan kontekstual adalah

suatu strategi pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa

secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan meng-

hubungkannya dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong siswa untuk

dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Berdasarkan pendapat-pendapat

di atas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan kontekstual merupakan konsep

belajar yang mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata sehari-hari

sehingga dapat memberikan kesempatan siswa untuk mengkontruksi penge-

tahuannya sendiri.

Pembelajaran kontekstual dapat dikatakan sebagai sebuah pendekatan pem-

belajaran yang mengakui dan menunjukkan kondisi alamiah pengetahuan. Melalui

hubungan di dalam dan di luar ruang kelas, suatu pendekatan pembelajaran

kontekstual menjadikan pengalaman lebih relevan dan berarti bagi siswa dalam



24

membangun pengetahuan yang akan mereka terapkan dalam pembelajaran seumur

hidup. Pembelajaran kontekstual menyajikan suatu konsep yang mengaitkan

materi pelajaran yang dipelajari siswa dengan konteks materi tersebut digunakan,

serta hubungan bagaimana seseorang belajar atau cara siswa belajar. Dengan

demikian, dalam kegiatan pembelajaran perlu adanya upaya membuat belajar

lebih mudah, sederhana, bermakna dan menyenangkan agar siswa mudah

menerima ide atau gagasan, mudah memahami permasalahan dan pengetahuan

serta dapat mengkonstruksi sendiri pengetahuan barunya secara aktif, kreatif dan

produktif. Untuk mencapai usaha tersebut segala komponen pembelajaran harus

dipertimbangkan termasuk pendekatan kontekstual.

Menurut Kunandar (2007: 305-317) terdapat tujuh komponen utama pembelajaran

yang mendasari penerapan pembelajaran kontekstual di kelas, yaitu sebagai

berikut.

1. Konstruktivisme

Kontruktivisme adalah landasan berpikir pembelajaran kontekstual yang

menyatakan bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang

hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas. Pengetahuan bukanlah

seperangkat fakta-fakta, konsep, atau kaidah yang siap unuk diambil dan diingat.

Manusia harus mengontruksi pengetahuan itu dan memberi makna melalui

pengalaman nyata. Pembelajaran kontruktivisme harus dikemas menjadi proses

“mengkonstruksi” bukan “menerima” pengetahuan. Dalam proses pembelajaran

siswa membangun sendiri pengetahuan mereka melalui keterlibatan aktif dalam

proses pembelajaran. Siswa menjadi pusat kegiatan, bukan guru. Dalam
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pandangan kontruktivisme “strategi memperoleh” lebih diutamakan dibandingkan

seberapa banyak siswa memperoleh dan mengingat pengetahuan. Oleh karena itu,

tugas guru adalah memfasilitasi proses tersebut dengan: (1) menjadikan

pengetahuan bermakna dan relevan bagi siswa; (2) menjadikan pengetahuan

bermakna dan relevan bagi sendiri; (3) menyadarkan siswa agar menerapkan

strategi mereka sendiri dalam belajar.

2. Menemukan (inquiry)

Menemukan merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran berbasis

kontekstual yang berpendapat bahwa pengetahuan dan keterampilan yang

diperoleh siswa diharapkan bukan hasil mengingat seperangkat fakta-fakta, tetapi

hasil dari menemukan sendiri. Guru harus selalu merancang kegiatan yang

merujuk pada kegiatan menemukan, apa pun materi yang diajarkannya. Semua

mata pelajaran dapat menggunakan strategi inkuiri. Kata kunci dari strategi inkuiri

adalah “siswa menemukan sendiri”.

3. Bertanya (Questioning)

Bertanya merupakan strategi utama pembelajaran berbasis kontekstual. Bertanya

dalam pembelajaran sebagai kegiatan guru untuk mendorong, membimbing, dan

menilai kemampuan berpikir siswa. Bagi siswa kegiatan bertanya merupakan

bagian penting dalam melaksanakan pembelajaran yang berbasis inkuiri, yaitu

menggali informasi, menginformasikan apa yang sudah diketahui, dan

mengarahkan perhatian pada aspek yang belum diketahuinya. Dalam aktivitas

belajar, kegiatan bertanya dapat diterapkan: antara siswa dengan siswa, antara

guru dengan siswa, antara siswa dengan guru, antara siswa dengan orang lain dan
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sebagainya. Aktivitas bertanya dapat ditemukan ketika siswa berdiskusi, bekerja

dalam kelompok, ketika menemui kesulitan, ketika mengamati, dan sebagainya.

4. Masyarakat belajar (Learning Community)

Masyarakat belajar pada dasarnya mengandung pengertian sebagai berikut.

Adanya kelompok belajar yang berkomunikasi untuk berbagi gagasan dan

pengalaman.

a. Ada kerja sama untuk memecahkan masalah.

b. Pada umumnya hasil kerja kelompok lebih baik daripada kerja secara

individual.

c. Ada rasa tanggung jawab kelompok, semua anggota dalam kelompok

mempunyai tanggung jawab yang sama.

d. Upaya membangun motivasi belajar bagi anak yang belum mampu.

e. Menciptakan situasi kondisi yang memungkinkan seorang anak belajar

dengan anak lainnya.

f. Ada rasa tanggung jawab dan kerja sama antara kelompok untuk saling

memberi dan menerima.

g. Ada fasilitator/guru yang memandu proses belajar dalam kelompok.

h. Harus ada komunikasi dua arah atau multiarah.

i. Ada kemauan untuk menerima pendapat yang lebih baik.

j. Ada kesediaan untuk menghargai pendapat orang lain.

k. Tidak ada kebenaran yang hanya satu saja.

l. Dominasi siswa yang pintar perlu diperhatikan agar yang lambat/lemah

pula bisa berperan.

m. Siswa bertanya kepada teman-temannya.
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Masyarakat belajar bisa terjadi apabila ada proses komunikasi dua arah. Seorang

guru yang mengajari siswanya bukan merupakan masyarakat belajar karena

komunikasi hanya terjadi satu arah, yaitu informasi hanya datang dari guru kearah

siswa. Dalam masyarakat belajar, dua kelompok belajar memberi informasi yang

diperlukan dari teman belajarnya. Semua pihak harus merasa bahwa setiap orang

lain memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterampilan berbeda yang harus

dipelajari.

5. Pemodelan (Modeling)

Pemodelan artinya dalam sebuah pembelajaran keterampilan atau pengetahuan

tertentu, ada model yang bisa ditiru. Dalam pembelajaran kontekstual, guru bukan

satu-satunya model. Model dapat dirancang dengan melibatkan siswa, dengan

cara menunjuk seorang siswa untuk memberikan contoh kepada temannya.

Pemodelan pada dasarnya adalah bagaimana cara guru untuk menuangkan

gagasan yang ada dalam pikirannya, mendemonstrasikan segala sesuatu agar

siswa dapat fokus belajar, dan melakukan apa yang diinginkan guru agar siswa

melakukannya. Pemodelan dapat berupa demonstrasi, pemberian contoh tentang

konsep atau aktivitas belajar.

6. Refleksi (Reflection)

Refleksi adalah cara berpikir tentang apa yang baru dipelajari atau berpikir ke

belakang tentang apa-apa yang sudah kita lakukan di masa lalu. Refleksi

merupakan gambaran terhadap kegiatan atau pengetahuan yang baru saja diterima.

Siswa mengedepankan apa yang baru dipelajarinya sebagai struktur pengetahuan

yang baru, yang merupakan pengayaan atau revisi dari pengetahuan sebelumnya.
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Refleksi merupakan respon terhadap kejadian, aktivitas, atau pengetahuan yang

baru diterima. Kunci dari kegiatan refleksi adalah bagaimana pengetahuan itu

mengendap di benak siswa.

7. Penilaian yang sebenarnya (Authentic Assesment)

Assesment adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan

gambaran perkembangan belajar siswa. Gambaran perkembangan belajar siswa

perlu diketahui oleh guru agar bisa memastikan bahwa siswa mengalami proses

pembelajaran yang benar. Penilaian yang sebenarnya adalah kegiatan menilai

siswa yang menekankan pada apa yang seharusnya dinilai, baik proses maupun

hasil dengan berbagai instrumen penilaian.
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III. METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian yang dilakukan di SMP Negeri 19 Bandarlampung merupakan suatu

penelitian dengan menggunakan metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor

(Moloeng, 2007: 4) penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang mengha-

silkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau

perilaku yang dapat diamati.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena untuk mengetahui secara

detail, intensif, dan komprehensif atas pelaksanaan pembelajaran matematika

dengan metode Socrates dalam pendekatan kontekstual ditinjau dari disposisi

pemahaman konsep matematis siswa. Oleh karena itu, penelitian dilakukan di

lokasi di mana pembelajaran dengan menggunakan metode Socrates dalam pende-

katan kontekstual tersebut berlangsung. Penelitian dilakukan dengan cara menga-

mati, mencatat, bertanya, dan menggali sumber yang memunculkan disposisi

pemahaman konsep matematis dalam pembelajaran tersebut. Hasil-hasil yang di-

peroleh pada saat itu segera disusun saat itu pula. Data yang diperoleh dari hasil

pengamatan, wawancara, pemotretan atau dokumentasi, dan catatan lapangan

yang disusun tidak dituangkan dalam bentuk dan angka-angka. Akan tetapi, hasil

analisis data berupa pemaparan mengenai situasi yang diteliti yang disajikan
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dalam bentuk uraian naratif. Hakikat pemaparan data pada umumnya menjawab

pertanyaan bagaimanakah deskripsi disposisi pemahaman konsep matematis siswa

yang mengikuti pembelajaran dengan metode Socrates dalam pendekatan

kontekstual.

B. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII C di SMP Negeri 19 Bandar-

lampung tahun pelajaran 2015/2016. Banyak siswa di kelas tersebut adalah 31

siswa yang terdiri dari 9 siswa laki-laki dan 22 siswa perempuan. Karakteristik

siswa di kelas VII C yaitu beberapa siswa aktif dalam hal bertanya dan menjawab

pertanyaan guru. Selain itu, sebagian besar siswa juga terlihat bertanggung jawab

pada saat diskusi kelompok. Akan tetapi, terdapat pula beberapa siswa yang

cenderung pasif dan hanya diam saat proses pembelajaran, namun masih tetap

mengerjakan soal yang diberikan guru.

Dari subjek penelitian yang terdiri atas 31 siswa pada kelas VII C, subjek

penelitian kemudian direduksi menjadi siswa-siswa yang terlihat dengan jelas

disposisi pemahaman konsep matematisnya. Pereduksian subjek penelitian

dimaksudkan untuk kedalaman informasi yang didasarkan pada indikator disposisi

pemahaman konsep matematis yang muncul pada saat proses pembelajaran

dengan metode Socrates dalam pendekatan kontekstual.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi

atau pengamatan, dokumentasi, dan wawancara. Data-data yang diperoleh dari
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berbagai teknik tersebut kemudian dibandingkan dengan yang lain dalam proses

yang disebut triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data untuk

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang telah

diperoleh. Terdapat tiga macam triangulasi, yaitu triangulasi dengan sumber,

triangulasi dengan waktu, dan triangulasi dengan teknik. Triangulasi yang

digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi dengan teknik. Triangulasi

dengan teknik ialah teknik pengecekan data yang dilakukan dengan cara

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

Triangulasi ini dilakukan untuk menjaring data dari berbagai teknik pengumpulan

dan menyilangkan informasi yang diperoleh agar data yang didapatkan lebih

lengkap dan sesuai dengan yang diharapkan. Tujuannya ialah untuk menguji

kredibilitas data penelitian agar ada jaminan tentang tingkat kepercayaan data.

Cara ini juga mencegah adanya subjektivitas. Adapun penjabaran dari ketiga

teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Nasution (2003: 56) mengataan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu

pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta

yang diperoleh melalui observasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

masalah disposisi pemahaman konsep matematis siswa dalam pembelajaran

dengan metode Socrates dalam pendekatan kontekstual. Oleh karena itu,

penelitian dilakukan di kelas yang memperoleh pembelajaran dengan

menggunakan metode pembelajaran Socrates dalam pendekatan kontekstual

tersebut, yaitu kelas VII C SMP Negeri 19 Bandarlampung. Pada saat observasi
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berlangsung, dilakukan pengodean pada nama siswa agar memudahkan dalam

mencatat hasil disposisi pemahaman konsep matematis siswa dan untuk menjaga

kerahasiaan nama siswa.

Observasi yang dilakukan dalam penelitian menggunakan observasi terbuka

karena ketika melakukan pengumpulan data cenderung diketahui oleh siswa-siswa

VII C SMP Negeri 19 Bandarlampung. Observasi dilakukan dengan mengamati

dan mencatat secara langsung keadaan, situasi kondisi yang terjadi, dan gejala-

gejala yang tampak pada subjek penelitian yang berhubungan dengan disposisi

pemahaman konsep siswa selama proses pembelajaran dengan metode Socrates

dalam pendekatan kontekatual berlangsung. Hasil pengamatan tersebut dijadikan

dasar untuk melakukan wawancara, baik dengan siswa langsung maupun dengan

orang-orang yang berhubungan dengan siswa, seperti guru mata pelajaran atau

siswa lain. Hasil observasi yang dilakukan dituangkan dalam bentuk catatan

lapangan. Catatan lapangan digunakan untuk memperoleh gambaran secara

konkret terhadap aktivitas di lapangan dengan mencatat segala hal yang muncul

berkaitan dengan disposisi pemahaman konsep matematis siswa selama proses

pembelajaran berlangsung.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu bukti fisik yang dilakukan

dengan cara merekam, menyimpan, dan mengabadikan gambar dan suara terkait

dengan segala kegiatan yang terjadi selama proses belajar berlangsung. Teknik

dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data-data dari wawancara dan cata-

tan lapangan, yaitu berupa foto-foto selama proses pembelajaran berlangsung,
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rekaman selama proses pembelajaran, dan rekaman wawancara. Melalui doku-

mentasi ini, dapat membantu melihat disposisi pemahaman konsep matematis

siswa yang terlewat saat observasi berlangsung. Selain itu, dengan adanya doku-

mentasi data hasil observasi yang dilakukan dapat diklarifikasikan. Oleh karena

itu, dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan setiap pembelajaran dengan

menggunakan metode Socrates dalam pendekatan kontekstual berlangsung.

3. Wawancara

Menurut Hadi (1993:50) yang dimaksud dengan wawancara adalah teknik

pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis

berdasarkan tujuan penyelidikan, pada umumnya dua atau lebih orang yang hadir

dalam proses tanya jawab itu secara fisik masing masing pihak dapat meng-

gunakan saluran komunikasi secara wajar dan lancar. Wawancara dalam peneli-

tian ini dilakukan bertujuan untuk memperoleh informasi dari informan terkait

dengan disposisi pemahaman konsep matematis yang muncul dalam proses pem-

belajaran dengan metode Socrates dalam pendekatan kontekstual. Wawancara

yang dilakukan terkait dengan sikap yang ditunjukkan siswa di dalam kelas.

Dengan dilakukannya wawancara, diperoleh informasi yang lebih mendalam dari

informan. Hasil wawancara ini melengkapi hasil observasi dan catatan lapangan

dan memperkecil kemungkinan terjadinya kekeliruan data yang diperoleh saat ob-

servasi. Wawancara tersebut dilakukan di luar jam pelajaran dan saat pembela-

jaran berlangsung. Selain itu, wawancara juga dilakukan secara terstruktur dan

tidak terstruktur, yang bertujuan untuk memberikan klarifikasi dan menjelaskan
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sebab dari tindakan yang dilakukan siswa selama proses pembelajaran ber-

langsung.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari lembar

catatan lapangan, alat perekam dan pedoman wawancara yang akan diuraikan

sebagai berikut.

1. Lembar Catatan Lapangan

Lembar catatan lapangan adalah lembaran kertas yang digunakan untuk mencatat

kejadian-kejadian yang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung. Hal-hal

yang dituliskan pada lembar catatan lapangan adalah berupa interaksi guru dengan

siswa, interaksi siswa dengan siswa, dan perilaku-perilaku siswa yang terkait

dengan disposisi pemahaman konsep maematis siswa.

2. Alat Perekam

Dengan adanya alat perekam ini, informasi selama proses pembelajaran

berlangsung bisa didapat secara lengkap. Selain itu, dengan adanya alat perekam

dapat digunakan untuk memeriksa kembali mengenai informasi yang diperoleh

selama proses pembelajaran berlangsung. Alat perekam yang digunakan dalam

penelitian ini berupa alat perekam gambar dan perekam video. Alat perekam

merupakan alat yang digunakan untuk merekam proses pembelajaran matematika

dengan menggunakan metode Socrates dalam pendekatan kontekstual.
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3. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara digunakan agar wawancara yang dilakukan tidak menyim-

pang dari tujuan penelitian. Pedoman ini berupa garis-garis besar pertanyaan

mengenai disposisi pemahaman konsep matematis yang ditanyakan kepada siswa.

Pedoman wawancara dibuat berdasarkan informasi yang dibutuhkan dalam pene-

litian dan disesuaikan dengan indikator-indikator disposisi pemahaman konsep

matematis yang terdiri atas pencarian kebenaran, rasa ingin tahu, berpikiran

terbuka, analisis, sistematis, dan kepercayaan diri dalam berpikir.

E. Teknik Analisis Data

Sebelum menganalisis data, terlebih dahulu dilakukan uji keabsahan data dengan

menggunakan triangulasi. Data-data yang diperoleh dari berbagai teknik pengum-

pulan data, dibandingkan antara yang satu dengan yang lain untuk menguji kredi-

bilitas data penelitian agar ada jaminan tentang tingkat kepercayaan data. Setelah

data selesai dilakukan triangulasi, maka data siap untuk dianalisis. Teknik analisis

data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan model Miles

dan Huberman (1992: 16) yaitu melalui proses reduksi data, penyajian data, dan

penarikan simpulan. Adapun penjabaran teknik analisis data yang dilakukan

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Data Reduction (Reduksi data)

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data awal yang muncul dari

catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data ini berlangsung secara terus-
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menerus selama penelitian kualitatif berlangsung. Mereduksi data dalam pene-

litian ini berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, serta memfokuskan

pada fokus penelitian yaitu enam indikator disposisi pemahaman konsep

matematis yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan demikian, data yang

direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah dalam

melakukan pengumpulan data selanjutnya.

Dalam mereduksi data, dipandu oleh tujuan penelitian ini yaitu untuk

mendapatkan deskripsi tentang disposisi pemahaman konsep matematis siswa

dalam pembelajaran dengan metode Socrates dalam pendekatan kontekstual. Oleh

karena itu, segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, tidak memiliki

pola, maka itulah yang direduksi.

2. Data Display (Penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data.

Penyajian data dalam penelitian ini adalah sekumpulan informasi tersusun yang

memberi kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat. Dengan kata lain,

penyajian data dalam penelitian ini adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Penyajian data ini akan memudahkan dalam memahami disposisi pemahaman

konsep yang terjadi pada informan dan merencanakan kerja selanjutnya berdasar-

kan yang telah dipahami tadi. Kegiatan ini memunculkan dan menunjukkan kum-

pulan data atau informasi yang terorganisir dan terkategori yang memungkinkan

suatu penarikan kesimpulan atau tindakan.
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3. Conclusion/Verying (Penarikan simpulan)

Peneliti berusaha menarik simpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari

makna setiap gejala yang diperolehnya dari lapangan, mencatat keteraturan dan

konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dari fenomena dan proporsi. Pada

tahap ini, penulis menarik simpulan dari data yang telah disimpulkan sebelumnya,

kemudian mencocokkan catatan, hasil wawancara, dan pengamatan yang dilaku-

kan pada saat penelitian.
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V.  SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pembelajaran matematika pada materi perbandingan dan skala dengan

menggunakan metode Socrates dalam pendekatan kontekstual, dapat

memunculkan disposisi pemahaman konsep matematis siswa dengan

indikator yang paling banyak muncul adalah indikator kepercayaan diri.

2. Disposisi pemahaman konsep matematis siswa dengan indikator kepercayaan

diri banyak muncul pada siswa saat pembelajaran dengan menggunakan

metode Socrates dalam pendekatan kontekstual yang memanfaatkan aktivitas

permainan.

3. Pembelajaran matematika materi perbandingan dengan menggunakan metode

Socrates dalam pendekatan kontekstual, pada aktivitas diskusi dapat memun-

culkan rasa ingin tahu, analitis, sistematis, dan berpikiran terbuka siswa

dalam pemahaman konsep.

4. Pembelajaran matematika materi perbandingan dengan menggunakan metode

Socrates dalam pendekatan kontekstual, pada aktivitas penyelesaian masalah

dengan menggunakan soal cerita yang menyangkut kehidupan sehari-hari

dapat memunculkan indikator pencarian kebenaran dan analitis dalam

pemahaman konsep matematis siswa.
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5. Beberapa siswa yang mempunyai karakteristik pendiam dan kurang percaya

diri, tidak memunculkan indikator disposisi pemahaman konsep selama

pembelajaran matematika dengan mengunakan metode Socrates dalam

pendekatan kontekstual.

B. Saran

Berdasarkan hasil dalam penelitian ini, saran-saran yang dapat dikemukan yaitu:

1. Kepada guru, sebaiknya dalam pembelajaran matematika tidak hanya

menekankan pada kognitif yang harus dicapai siswa, tetapi juga memperhati-

kan aspek lain seperti disposisi pemahaman konsep matematis karena hal

tersebut dapat menunjang kemampuan kognitif siswa.

2. Kepada peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan menggunakan

alat perekam video lebih baik menggunakan alat perekam lebih dari satu dan

diletakkan dibagian-bagian yang fokus pada segala arah agar mendapatkan

data keseluruhan siswa sehingga lebih memudahkan dalam menyajikan data.

Selain itu, disarankan juga untuk dapat mendekatkan diri pada siswa serta

mengenal karakteristik siswa sebelum memulai penelitian agar lebih mudah

dalam mengamati perilaku siswa di dalam kelas.
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