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Rizki Hary Purnomo

Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan percakapan kritis mate-

matis siswa pada pembelajaran Socrates saintifik. Subjek penelitian ini adalah

siswa kelas VII-F SMP Negeri 22 Pesawaran tahun pelajaran 2016/2017. Data

penelitian ini merupakan data kualitatif tentang percakapan kritis matematis siswa

yang diperoleh melalui catatan lapangan, dokumentasi, dan wawancara. Analisis

data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan

penarikan simpulan. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh simpulan bahwa: (1)

Percakapan kritis matematis lebih sering muncul jika siswa diberikan permasalah-

an yang memuat indikator interpretasi atau analisis, (2) Pada saat percakapan

kritis matematis berlangsung, indikator analisis merupakan indikator kemampuan

berpikir kritis matematis yang sering dimunculkan oleh siswa, (3) Percakapan

kritis matematis lebih sering muncul pada saat guru dan siswa menggunakan per-

tanyaan Socrates tipe klarifikasi, dan (4) Pada saat percakapan kritis matematis
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berlangsung, langkah communicating merupakan langkah saintifik yang sering

dilakukan oleh siswa.

Kata kunci: percakapan kritis matematis, metode Socrates, pendekatan saintifik.
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang semakin pesat se-

jalan dengan globalisasi, menuntut tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) 

yang berkualitas dan kompetitif. Untuk menghasilkan SDM yang berkualitas dan 

kompetitif, dibutuhkan banyak cara, salah satunya adalah menyelenggarakan 

pendidikan yang efektif dan bermutu. Dengan pendidikan, manusia dapat me-

ngembangkan potensi yang ada pada dirinya secara optimal, sehingga menjadi 

manusia yang berkualitas dan kompetitif. Oleh karena itu, pendidikan dibutuh-

kan untuk menghasilkan SDM yang berkualitas dan kompetitif. 

 

Barnadib (1995:17) menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan sis-

tematis untuk mencapai kemajuan atau taraf hidup yang lebih baik. Pernyataan 

tersebut sejalan dengan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional dalam Dep-

diknas (2013:3) yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif 

agar peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, akhlak mulia, kepribadian, pengendalian 

diri, kecerdasan, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa 

dan negara. Kemudian, menurut UU No.20 tahun 2003 Pasal 3, pendidikan 
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nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan 

manusia Indonesia menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, 

kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian mandiri dan bertanggung jawab ter-

hadap masyarakat dan bangsa. 

 

Salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional ter-

sebut adalah menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang terdiri dari 

rangkaian pendidikan formal dan non formal mulai dari sekolah dasar, sekolah 

menengah, hingga perguruan tinggi. Hal tersebut didukung dengan diseleng-

garakannya program wajib belajar sembilan dan dua belas tahun. Berbagai mata 

pelajaran diajarkan pada jenjang tersebut, diantaranya ilmu agama, bahasa, ilmu 

pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan alam, dan matematika. 

 

Diantara mata pelajaran tersebut, matematika merupakan salah satu mata pela-

jaran yang sangat penting. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kline dalam 

Simanjuntak (1993:64) bahwa kemajuan bidang matematika pada sebuah negara 

memberikan pengaruh terhadap perkembangan negara tersebut. Matematika per-

lu diajarkan untuk membekali siswa dengan kemampuan berpikir logis, analitis, 

sistematis, kritis, kreatif, dan kemampuan bekerjasama. Johnson dan Mykele-

bust dalam Abdurrahman (2012:202) mengemukakan bahwa matematika meru-

pakan bahasa simbolis yang mempunyai fungsi praktis untuk mengekspresikan 

hubungan-hubungan yang kuantitatif dan mempunyai fungsi teoritis untuk me-

mudahkan proses berpikir. Oleh karena itu, sudah seharusnya mata pelajaran ma-

tematika dikuasai oleh siswa dari setiap jenjang pendidikan karena mempunyai 
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banyak manfaat dalam mengembangkan kemampuan siswa, terutama dalam ke-

mampuan berpikir. 

 

Ada beberapa macam kemampuan berpikir, salah satunya adalah kemampuan 

berpikir kritis. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Ta-

hun 2006, kemampuan berpikir kritis diperlukan agar siswa dapat mengelola dan 

memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada keadaan yang selalu ber-

ubah, tidak pasti, dan kompetitif. Cabera dalam Fachrurazi (2011) mengatakan 

bahwa penguasaan kemampuan berpikir kritis tidak cukup dijadikan hanya se-

bagai tujuan pendidikan semata, tetapi juga harus dijadikan sebagai proses 

fundamental yang memungkinkan siswa agar mampu bersaing pada masa men-

datang yang kompetitif. Kemudian, Fahrurazi (2011) menyatakan bahwa meng-

ajarkan dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis harus dipandang se-

bagai sesuatu yang sangat penting. Oleh karena itu, pengembangan kemampu-

an berpikir kritis siswa harus menjadi tujuan utama agar dapat bersaing di-

masa mendatang. 

 

Kemampuan berpikir kritis tentang ilmu matematika disebut dengan kemampuan 

berpikir kritis matematis. Melalui pembelajaran di sekolah, kemampuaan ber-

pikir kritis matematis setiap siswa dapat dikembangkan. Sabandar dalam Mah-

muzah (2014) menyatakan bahwa kemampuan berpikir kritis dalam pembelajar-

an matematika dapat dikembangkan dengan cara menghadapkan siswa pada ma-

salah yang kontradiktif dan baru, sehingga siswa mampu mengkonstruksi pi-

kirannnya sendiri untuk mencari kebenaran dan alasan yang jelas. Sebelumnya, 

Lambertus (2009) menyatakan bahwa melatih keterampilan berpikir kritis dalam 
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pembelajaran matematika dapat dilakukan dengan pemberian soal-soal tidak rutin 

atau tugas-tugas yang berhubungan dengan dunia nyata dan terkait dengan 

kehidupan sehari-hari, asalkan penyajiannya disesuaikan dengan perkembangan 

kognisi anak. Oleh sebab itu, untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis 

matematis, siswa harus dibiasakan dengan permasalahan yang tidak rutin serta 

berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

 

Pada umumnya pendidik melihat perkembangan kemampuan berpikir kritis mate-

matis siswanya hanya dari kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Akan 

tetapi, ada hal lain yang seharusnya diperhatikan oleh pendidik dalam melihat 

perkembangan kemampuan berpikir kritis yaitu proses siswa dalam menyelesai-

kan masalah yang diberikan. Menurut Lambertus (2009:137) berpikir kritis paling 

sedikit memuat tiga hal, salah satunya adalah terjadinya proses pemecahan 

masalah dalam suatu konteks interaksi dengan diri sendiri, dunia orang lain dan 

atau lingkungannya. Oleh sebab itu, intraksi siswa dalam memecahkan masalah 

perlu mendapatkan perhatian pendidik, salah satu bentuk intraksi tersebut adalah 

percakapan yang dilakukan siswa dalam memecahkan masalah.   

 

Bradford (2007:41) menjelaskan bahwa percakapan adalah sebuah sarana yang 

dapat memberikan pengetahuan kepada siswa tentang bagaimana sebuah proses 

dalam berkerja, mangajukan pertanyaan kepada teman, dan membandingkan per-

spektif mereka dengan orang lain. Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan 

bahwa, percakapan adalah suatu sarana yang berfungsi untuk menambah dan me-

ngonstruksi pengetahuan siswa. Kemudian, percakapan yang berkaitan tentang 

ilmu matematika disebut sebagai percakapan matematis. 
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Melalui percakapan matematis, seorang pendidik dapat mengetahui apakah siswa 

telah memahami materi yang diberikan. Hal tersebut didukung oleh hasil pene-

litian Anderson et.al (2003:5) yakni “teacher can spot students misunderstandings 

much more easily when they are revealed by a discussion instead of remaining 

unspoken”. Selanjutnya Anderson et.al (2011) merincikan lima faktor utama pen-

tingnya percakapan matematis di kelas sebagai berikut : 

“ Five major reasons that talk is critical in teaching and learning : (1) Talk 

can reveal understanding and misunderstanding; (2) Talk supports robust 

learning by boosting memory; (3) Talk supports deeper reasoning; (4) Talk 

supports language development; (5) Talk support development of social 

skills” 

 

Bedasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa percakapan matematis 

merupakan hal yang penting dan perlu mendapatkan perhatian pendidik untuk 

mengetahui perkembangan kemampuan siswa. 

 

Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian dalam pecakapan matematis di kelas 

adalah partisipasi siswa. Pastisipasi siswa dalam percakapan matematis di kelas 

memegang peranan penting. Hal ini sesuai dengan pernyataan NCTM (1991) se-

bagai berikut:  

“Partisipasi siswa dalam percakapan di kelas dapat meningkatkan perkem-

bangan dari pemahaman konsep, kosakata matematis, kemampuan mate-

matis, dan kemampuan pemecahan masalah dengan membiarkan siswa ber-

bagi dan mengeksplor pengetahuan dan pertanyaan mereka antarteman se-

baya.” 

 

 

Jika untuk dapat menciptakan percakapan matematis diperlukan partisipasi siswa 

yang aktif di kelas, maka perlu dibentuk lingkungan pembelajaran yang mampu 

menciptakan partisipasi siswa yang aktif dalam percakapan di kelas. Kenyataan-

nya saat ini secara umum pendidik masih menggunakan metode ceramah dalam 
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penyampaian materi. Hal ini tentunya mengurangi peluang terjadinya partisipasi 

siswa dalam percakapan di kelas sehingga percakapan matematis yang seharusnya 

dapat menjadi perhatian pendidik tidak muncul. Hal tersebut disebabkan peran 

guru yang sangat mendominasi percakapan dikelas. Padahal dalam uraian di atas, 

percakapan matematis merupakan hal yang perlu mendapatkan pehatian pendidik 

dalam melihat perkembangan kemampuan siswa.  

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru matematika di SMP Negeri 22 Pesa-

waran pada tanggal 27 September 2016, diperoleh bahwa dalam proses pem-

belajaran guru matematika kelas 7 di SMP tersebut tidak memerhatikan percakap-

an matematis yang terjadi di dalam kelas. Hal ini diperjelas bahwa guru tersebut 

masih menggunakan metode ceramah di dalam melaksanakan pembelajaran, se-

hingga hanya memerhatikan hasil latihan dan ulangan yang diberikan, serta tidak 

memerhatikan percakapan yang terjadi di dalam proses pembelajaran yang ber-

langsung. 

 

Hasil wawancara di SMP Negeri 22 Pesawaran juga menunjukkan bahwa metode 

mengajar yang digunakan guru kurang mampu menciptakan partisipasi siswa yang 

aktif sehingga percakapan matematis di kelas tidak tercipta. Guru hanya meng-

gunakaan metode ceramah pada saat menyampaikan materi pelajaran, sehingga 

aktivitas dan partisipasi siswa pada pembelajaran tersebut hanya sebatas untuk 

memerhatikan, mendengar, mencatat, mengerjakan tugas, dan menjawab per-

tanyaan dari guru secara bersama-sama. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan 

pembelajaran yang dapat membuat siswa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran 

sehingga memungkinkan muncul percakapan matematis di kelas. Pembelajaran 
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yang dianggap baik dalam meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran 

adalah pembelajaran Socrates saintifik.  

 

Pembelajaran Socrates saintifik adalah pembelajaran di kelas yang menggunakan 

metode Socrates dan pendekatan saintifik. Metode Socrates dianggap sebagai 

metode yang baik untuk meningkatkan partisipasi siswa karena dengan metode ini 

guru menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membuat siswa aktif 

dalam pembelajaran sehingga mampu memunculkan percakapan matematis. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Jones, Bagford dan Walen dalam Yunarti (2011:47) 

bahwa metode Socrates adalah sebuah proses diskusi yang dipimpin guru untuk 

membuat siswa mempertanyakan validitas penalarannya atau untuk mencapai 

suatu kesimpulan.  

 

Dengan menggunakan metode Socrates, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

guru akan meningkatkan partisipasi siswa sehingga mampu memunculkan per-

cakapan matematis di kelas. Akan tetapi, pembelajaran dengan metode Socrates 

dapat membuat kebanyakan siswa merasa bosan dan takut karena diberikan per-

tanyaan terus menerus. Lammendola dalam Baharun (2014:5), menyatakan bah-

wa salah satu kelemahan metode Socrates adalah dapat menciptakan lingkungan 

belajar yang menakutkan. Untuk itu, perlu diadakan variasi pendekatan yang di-

lakukan untuk mengiringi metode pembelajaran Socrates ini, salah satunya yaitu 

pendekatan saintifik.  

 

Menurut Lazim (2013), pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah proses 

pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif 

mengonstruksi konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati, 
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merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan 

data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan dan mengo-

munikasikan konsep, hukum atau prinsip yang “ditemukan”. Pendekatan ini dapat 

menumbuhkan minat siswa dalam belajar serta dapat mengurangi rasa bosan dan 

takut yang diakibatkan oleh metode Socrates, karena siswa diberi kebebasan 

dalam mengeksplorasi ide yang diperoleh berdasarkan hasil pengamatan untuk 

menjawab masalah yang diberikan. 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka pembelajaran dengan metode Socrates dan pen-

dekatan saintifik dapat menunjang percakapan kritis matematis siswa. Oleh karena 

itu, penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan percakapan kritis matematis 

siswa dengan metode Socrates dan pendekatan saintifik di kelas VII-F SMP 

Negeri 22 Pesawaran.  

 

B. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

pertanyaan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana deskripsi percakapan kritis 

matematis siswa di kelas VII-F SMP Negeri 22 Pesawaran pada pembelajaran 

Socrates saintifik selama proses pembelajaran berlangsung?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan percakapan kritis 

matematis siswa di kelas VII-F SMP Negeri 22 Pesawaran pada pembelajaran 

Socrates saintifik saat pembelajaran berlangsung. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pe-

mikiran yang positif dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan pengetahu-

an matematika serta dapat dijadikan referensi bagi dunia pendidikan khusus-

nya mengenai cara mendeskripsikan percakapan kritis matematis siswa pada 

pembelajaran Socrates saintifik. Hal tersebut terjadi karena percakapan siswa 

dapat mencerminkan pola berpikirnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi calon guru, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber infor-

masi untuk menyelesaikan persoalan dalam proses pembelajaran matema-

tika, sehingga proses pembelajaran yang berlangsung dapat mempermu-

dah siswa dalam memahami materi yang diajarkan, serta bermakna bagi 

siswa. 

b. Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran da-

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

sehingga terciptanya percakapan matematis dan kebermaknaan dalam 

pembelajaran dapat tercapai. 

c. Bagi sekolah, dengan dilakukan penelitian ini, diharapkan kepala sekolah 

memperoleh informasi sebagai masukan dalam upaya pembinaan para 

guru di SMP Negeri 22 Pesawaran untuk meningkatkan kualitas pembela-

jaran matematika di kelas. 
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d. Bagi peneliti lain, dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan ini dapat 

menjadi referensi yang bagi yang ingin meneliti dengan menggunakan 

variabel penelitian yang sama. 

 

E. Ruang Lingkup 

Dengan memerhatikan judul penelitian, ada beberapa istilah yang perlu dijelas-

kan agar tidak terjadi perbedaan persepsi antara penyusun dengan pembaca. 

1. Percakapan kritis matematis merupakan percakapan matematis yang ditinjau 

dari kemampuan berpikir kritis. 

a. Percakapan matematis adalah percakapan yang muncul akibat dari adanya 

kegiatan menemukan pengetahuan dalam matematika yang dalam hal ini 

kegiatan tersebut dipersempit dalam pembelajaran. 

b. Kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan untuk menjawab per-

tanyaan-pertanyaan yang kompleks dalam aktivitas mental seperti inter-

pretasi, analisis, dan evaluasi.  

 

2. Pembelajaran Socrates santifik merupakan pembelajaran dengan meng-

gunakan metode Socrates dan pendekatan santifik.  

a. Metode Socrates adalah metode yang memuat dialog atau diskusi yang 

dipimpin oleh guru melalui serangkaian pertanyaan tersusun untuk me-

nguji validitas keyakinan siswa akan suatu objek dan membuat kesimpulan 

yang benar akan objek tersebut. 

b. Pendekatan saintifik adalah kegiatan pembelajaran yang melatih siswa 

dalam melakukan prosedur ilmiah yang terdiri atas mengamati, menanya, 

mengumpulkan informasi/mencoba, menalar, dan  mengomunikasikan. 



 

 

11 
 
3. Percakapan kritis matematis siswa pada pembelajaran Socrates saintifik yang 

dideskripsikan dalam penelitian ini adalah percakapan kritis matematis pada 

materi perbandingan dan skala. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Percakapan Matematis 

 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) percakapan diartikan sebagai 

sebuah perundingan mengenai suatu masalah dengan cara bertukar pikiran. 

Selanjutnya, Bradford (2007) menyatakan bahwa percakapan dapat dipahami 

secara luas sebagai sebuah sarana yang untuk menambah pengetahuan melalui 

memberitahu bagaimana prosedur kerja, saling bertanya antara teman sejawat dan 

membandingkan antar sudut padang satu dengan lainya. Bradford juga menyata-

kan bahwa percakapan adalah suatu alat atau cara untuk mengonstruksi pe-

ngetahuan. Dengan demikian, percakapan adalah sebuah perundingan suatu masa-

lah dengan cara bertukar pikiran dan sebagai sarana untuk menambah ilmu pe-

ngetahuan. 

 

Percakapan dapat memuat berbagai topik sesuai dengan keperluannya, salah 

satunya yaitu percakapan matematis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI), matematis diartikan sebagai hal yang bersangkutan dengan matematika 

atau bersifat matematika. Oleh sebab itu, pada penelitian ini yang dimaksud 

dengan percakapan matematis adalah percakapan yang timbul akibat adanya 

kegiatan perundingan suatu masalah dalam matematika dan dalam hal ini kegiatan 

tersebut terjadi dalam pembelajaran matematika. 
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Pengertian mengenai percakapan matematis (discourse) juga dikemukakan oleh 

The National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) pada tahun 1991 

yaitu:  

“discourse as ways of representing, thinking, talking, agreeing, and 

disagreeing; the way ideas are exchanged and what the ideas entail; and as 

being shaped by the tasks in which students engage as well as by the nature 

of the learning environment.”  

 

Percakapan matematis dinilai sangat penting dalam suatu kegiatan pembelajaran. 

Hal ini sudah dibuktikan oleh beberapa ahli pendidik yang melakukan penelitian 

serta uji coba penerapan percakapan matematis pada berbagai tingkatan pendidik-

an siswa. Anderson et.al (2003:6) mengatakan bahwa: 

“Classroom talk may support and promote student learning in mathematics 

both directly and indirectly. Classroom dialogue may provide direct access to 

ideas, relationships among those ideas, strategies, procedures, facts, 

mathematical history, and more. Through classroom discourse, all of these 

aspects of mathematical thinking can be discussed, dissected, and 

understood.” 

 

Selain itu, menurut Anderson dan para peneliti lain, percakapan matematis ber-

peran penting dalam mengembangkan konsep dan membangun hubungan ber-

bagai ide matematika. 

 

Dalam percakapan matematis, siswa memiliki peranan yang sangat penting. Hal 

ini dinyatakan oleh National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) pada 

tahun 1991 yaitu: 

“Students should engage in making conjectures, proposing approaches and 

solutions to problems, and arguing about the validity of particular claims. 

They should learn to verify, revise, and discard claims on the basis of 

mathematical evidence and use a variety of mathematical tools. Whether 

working in small or large groups, they should be the audience for one 

another's comments that is, they should speak to one another, aiming to 

convince or to question their peers.”  
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Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa percakapan matematis harus difokuskan 

dalam memaknai ide-ide matematis, penggunaan ide-ide matematis yang sesuai, 

dan menyelesaikan berbagai masalah.  

 

Corwin, Storeygard, dan Price dalam Bradford (2007:41) menjelaskan manfaat 

percakapan dan menyediakan contoh percakapan di dalam kelas untuk meng-

klarifikasi perbedaan antara pangkal pertanyaan yang mendorong siswa untuk 

memberikan jawaban yang benar, dan tipe percakapan yang mendorong siswa 

untuk mengeksplor ide-ide matematis dan menyelesaikannya secara kreatif. 

Kemudian Corwin, Storeygard, dan Price menyatakan bahwa:  

“Participating in mathematical conversations is central to developing 

strong mathematical ideas. Talking allows students to compare their 

methods and discuss their ideas and theories with their classmates. 

Classmates’ questions or counter assertions often force a student to 

examine her own mathematical concepts or ideas. When students begin to 

comment on each other’s methods and ask each other questions, confusion 

is clarified. Expressing their assumptions in the context of a conversation 

helps students articulate and refine their ideas.” 

 

Pernyataan tersebut mempertegas bahwa percakapan matematis merupakan bagian 

penting dalam mengembangkan ide-ide matematis yang dalam hal ini kemampuan 

berpikir kritis siswa. 

 

Hasil penelitian kualitatif Larriva dalam Bradford (2007:47) mendeskripsikan dan 

membandingkan berbagai macam gaya komunikasi siswa dalam hubungannya 

dengan keberhasilan akademinya. Analisisnya memberikan beberapa gagasan 

yang mempengaruhi keberhasilan dalam percakapan yang dilakukan siswa yaitu 

kesopanan, kenyamanan, gangguan, intonasi, sirkulasi percakapan, identitas kelas 

dan sasaran kelas. Larriva kemudian menyimpulkan bahwa guru yang memegang 
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peranan penting yang dapat mengatur jalannya pembelajaran sehingga siswa lebih 

interaktif, terutama untuk memunculkan percakapan matematis siswa. 

 

Hasil penelitian Li (1998) dalam Bradford (2007:44) memberikan tiga petunjuk 

untuk guru matematika agar bekerja produktif dalam percakapan di kelas: 

1. Membuat perbedaan jelas dan koneksi antar konsep matematis 

2. Menjaga ide-ide matematis tetap hidup 

3. Menyampaikan makna matematis secara jelas 

 

Dengan demikian, percakapan matematis sudah seharusnya diperhatikan dan 

dikembangkan lebih lanjut oleh guru dalam pembelajaran, sehingga siswa dapat 

lebih menggali ide-ide matematis yang ada dalam dirinya dan diperlukan strategi 

untuk meningkatkankan partisipasi siswa dalam pembelajaran sehungga dapat 

memunculkan percakapan matematis.  

 

B. Kemampuan Berpikir Kritis 

 

Menurut Crider dalam Murtadho (2013) menyatakan bahwa berpikir itu sendiri 

memiliki empat aspek yaitu penyusunan konsep, pemecahan masalah, penalaran 

formal, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, Reason dalam Sanjaya (2011) 

menyatakan bahwa berpikir (thinking) adalah proses mental seseorang yang lebih 

dari sekedar mengingat (remembering) dan memahami (comprehending). Ber-

dasarkan beberapa pendapat tersebut, kemampuan berpikir sangat diperlukan 

seseorang untuk menghadapi berbagai permasalahan sehari-hari serta melakukan 

penalaran logis dan sistematis sehingga dapat mengambil keputusan dengan 
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tepat. Oleh sebab itu, kemampuan berpikir menjadi hal yang sangat penting 

dalam kehidupan manusia. 

 

Dalam dunia pendidikan terdapat beberapa jenis berpikir, salah satunya adalah 

berpikir kritis. Menurut Haryani (2011), berpikir kritis adalah suatu proses yang 

bertujuan untuk membuat keputusan rasional yang diarahkan untuk memutuskan 

apakah meyakini atau melakukan sesuatu. Sejalan dengan itu, Hassoubah dalam 

Hasratuddin (2009) memaparkan dua tanda utama berpikir kritis, yaitu: (1) ber-

pikir kritis adalah berpikir layak yang memandu ke arah berpikir deduksi dan 

pengambilan keputusan yang benar dan didukung oleh bukti-bukti yang benar, 

(2) berpikir kritis adalah berpikir reflektif yang menunjukkan kesadaran yang 

utuh dari langkah-langkah berpikir yang menjurus kepada deduksi-deduksi dan 

pengambilan keputusan-keputusan. Dengan demikian, berpikir kritis berarti suatu 

proses yang dilakukan dalam rangka penarikan kesimpulan dan pembuatan ke-

putusan akan sesuatu yang harus diyakini dan dilakukan oleh individu tersebut. 

 

Munandar dalam Murtadho (2013) mengemukakan bahwa dasar berpikir kritis 

adalah tahapan-tahapan tingkat perilaku kognitif Taksonomi Bloom, yaitu pe-

ngetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Berpikir kritis 

merupakan sebuah keterampilan berpikir tingkat tinggi yang dimulai dari tingkat 

analisis, sintesis, dan evaluasi. Hal ini berarti bahwa untuk menumbuhkan 

kemampuan berpikir kritis tidaklah mudah atau tidak serta merta dapat tumbuh 

begitu saja, melainkan butuh perlakuan khusus agar seseorang dapat memiliki-

nya. 
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Kemampuan berpikir kritis tentang ilmu matematika disebut dengan kemampuan 

berpikir kritis matematis. Untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis mate-

matis siswa, Lambertus (2009) menyatakan bahwa melatih keterampilan berpikir 

kritis dalam pembelajaran matematika dapat dilakukan dengan pemberian soal-

soal tidak rutin atau tugas-tugas yang berhubungan dengan dunia nyata dan 

terkait dengan kehidupan sehari-hari, asalkan penyajiannya disesuaikan dengan 

perkembangan kognisi anak. Dengan demikian, agar kemampuan berpikir kritis 

matematis siswa dapat berkembang secara optimal guru harus membiasakan 

siswa dengan permasalahan/pertanyaan yang tidak rutin atau soal-soal yang ber-

kaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

 

Namun, dewasa ini kebiasaan siswa saat mengikuti pembelajaran matematika 

yang hanya mementingkan hasil akhir membuat kemampuan berpikir kritis mate-

matis siswa tidak dapat berkembang dengan baik. Hal ini sejalan dengan pen-

dapat Skovsmose dalam Hasratuddin (2010), salah satu ciri anak yang tidak dapat 

berpikir kritis yang baik dalam belajar matematika adalah anak kurang bergairah 

atau tidak bersemangat, tidak kritis dan hanya memikirkan dan berfokus 

pada hasil atau jawaban akhir.  

 

Untuk keperluan penelitian ini, peneliti merujuk langkah-langkah berpikir kritis 

yang tertera pada Tabel 2.1. Langkah-langkah berpikir kritis tersebut disusun 

oleh Yunarti (2011) dengan mengikuti langkah-langkah metode ilmiah dari Dye. 

Menurut Yunarti, langkah-langkah dalam metode ilmiah yang dikemukakan Dye 

merupakan pengembangan dari metode ilmiah murni yang dapat digunakan 

dalam lingkup pembelajaran. Berikut ini disajikan langkah-langkah berpikir 
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kritis serta kaitannya dengan indikator kemampuan berpikir kritis matematis me-

nurut Yunarti (2011:34) yang digunakan dalam penelitian ini.  

 

Tabel 2.1 Langkah-Langkah Berpikir Kritis serta Kaitannya dengan Indika-

tor Kemampuan Berpikir Kritis (KBK). 

 
 

Langkah-Langkah 

dalam Metode Ilmiah 

menurut James Dye 

 

Langkah-Langkah Berpikir 

Kritis dalam Penelitian 

 
Indikator 

KBK yang 

Mungkin 

Muncul 

1. Merasakan suatu 
masalah (wonder) 

1. Fokus pada suatu masalah atau 
situasi kontekstual yang dihadapi 

Interpretasi 

2. Membuat dugaan- 

dugaan atau hipotesis 

2. Membuat pertanyaan akan 

penyebab dan penyelesaiannya 

Interpretasi 

dan analisis 

3. Melakukan pengujian 
 

 

 

 

3. Mengumpulkan data atau 
informasi dan membuat hubungan 

antar data atau informasi tersebut. 

Membuat analisis dengan 

pertimbangan yang mendalam 

Analisis 

4. Menerima hipotesis 
yang dianggap benar 

(Langkah yang dilaku- 

kan bisa kembali ke 

langkah (3) jika akibat 

yang diprediksi tidak 

muncul melalui 

eksperimen) 

4. Melakukan penilaian terhadap 
hasil pada langkah 3. Penilaian 

dapat terus dievaluasi dengan 

kembali ke langkah 3. 

Evaluasi 

5. Melakukan tindakan 
yang sesuai 

5. Mengambil keputusan akan 
penyelesaian masalah yang terbaik 

Pengambilan 
Keputusan 

 

Dari penjelasan-penjelasan yang telah dikemukakan maka indikator berpikir kri-

tis matematis siswa yang digunakan dalam penelitian ini yaitu interpretasi, ana-

lisis dan evalusi. Pengambilan Keputusan tidak digunakan sebagai indikator ke-

mampuan berpikir kritis matematis siswa karena berdasarkan penelitian Muzidin 

(2006), sebagian besar siswa SMP belum matang dalam mengambil keputusan. 

Hasil Penelitian Kawenggo (2010) juga menyatakan bahwa 70% siswa SMP 

bingung dan kesulitan dalam mengambil keputusan. 
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Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian Muzidin (2006) dan Kawenggo 

(2010) dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan 

untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kompleks dalam aktivitas mental 

seperti interpretasi, analisis, dan evaluasi. 

 

C. Metode Socrates 

 

Metode Socrates dibuat atau dirancang oleh seorang tokoh filsafat Yunani yang 

bernama Socrates. Socrates (469 SM - 399 SM) merupakan salah satu figur yang 

paling penting dalam tradisi filosofis barat. Socrates lahir di Athena, dan merupa-

kan generasi pertama dari tiga ahli filsafat besar dari Yunani, yaitu Socrates, Plato 

dan Aristoteles. 

 

Metode Socrates diajarkan melalui cara bertanya jawab untuk membimbing dan 

memperdalam tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan sehingga 

siswa dapat membangun pemahamannya secara mandiri berdasarkan hasil diskusi 

yang telah dilakukan. Hal ini sesuai dengan pendapat Jones, Bagford, dan Walen 

dalam Yunarti (2011) yang mendefinisikan metode Socrates sebagai sebuah pro-

ses diskusi yang dipimpin guru untuk membuat siswa mempertanyakan validitas 

penalarannya atau untuk mencapai sebuah kesimpulan. Sementara Maxwell 

(2009) mendefinisikan metode Socrates sebagai “a process of inductive question-

ing used to successfully lead a person to knowledge through small steps”, yaitu 

sebuah proses pertanyaan induktif yang digunakan agar memudahkan seseorang 

untuk memahami ilmu pengetahuan melalui langkah-langkah kecil. Selanjutnya, 

Johnson, D.W. & Johnson, R.T. dalam Nurjannah dan Nadi (2014:20) men-

definisikan metode Socrates sebagai salah satu metode tanya jawab yang 
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digunakan untuk membimbing dan memperdalam tingkat pemahaman, yang 

berkaitan dengan materi yang diajarkan, sehingga peserta didik mendapatkan 

pemikirannya sendiri dari hasil permasalahan kognitif yang terpecahkan. 

 

Dari definisi-definisi di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai definisi 

metode Socrates. Jadi, metode Seocrates adalah sebuah metode pembelajaran 

yang di dalamnya memuat dialog atau diskusi yang dipimpin oleh guru melalui 

pertanyaan-pertanyaan yang bersifat induktif untuk menguji validitas keyakinan 

siswa akan suatu objek dan mampu membuat kesimpulan yang benar akan objek 

tersebut secara konstruktif.  

 

Percakapan dalam metode Socrates merupakan percakapan yang bersifat kons-

truktif dan menggunakan pertanyaan-pertanyaan Socrates. Pertanyaan-pertanyaan 

tersebut merupakan pertanyaan induktif yang akan terus berjalan hingga mem-

peroleh suatu kesimpulan. Pertanyaan tersebut juga dimaksudkan untuk menguji 

kebenaran jawaban siswa serta membuat siswa berpikir untuk menjelaskan ke-

benaran jawabannya. 

 

Dalam metode Socrates, seluruh pertanyaan-pertanyaan Socrates mengonstruksi 

pengetahuan siswa. Menurut Permalink (2006), Richard Paul membagi per-

tanyaan-pertanyaan ke dalam enam tipe yang benar-benar berguna untuk mem-

bangun proses Socrates. Keenam jenis pertanyaan tersebut terdiri dari pertanyaan 

klarifikasi (clarifying questions), asumsi-asumsi penyelidikan (assumption 

questions), alasan-alasan dan bukti penyelidikan (reason and evidence questions), 

titik pandang dan persepsi (viewpoint and perspective questions), implikasi dan 
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konsekuensi penyelidikan (implication and consequences questions), dan per-

tanyaan tentang pertanyaan (origin and source questions). 

 

Jenis pertanyaan Socrates, contoh pertanyaan, serta kaitannya dengan kemam-

puan berpikir kritis menurut Yunarti (2011:22) dapat dilihat pada Tabel 2.2. 

 

Tabel 2.2 Jenis-Jenis Pertanyan Socrates dan Contohnya 

 
No 

 
Tipe 

Pertanyaan 

 
Contoh Pertanyaan 

Indikator 

Kemampuan 

Berpikir Kritis yang 

Mungkin Muncul 

1. Klarifikasi Apa yang anda maksud dengan ….? 
Dapatkah anda mengambil cara lain? 

Dapatkah anda memberikan saya sebuah 

contoh? 

Interpretasi, analisis, 
evaluasi 

2. Asumsi- 
asumsi 

penyelidikan 

Apa yang anda asumsikan? 
Bagaimana anda bisa memilih asumsi-

asumsi itu? 

Interpretasi, analisis, 
evaluasi, 

pengambilan 

keputusan 

3. Alasan- 
alasan dan 

bukti 

penyelidikan 

Bagaimana anda bisa tahu? 
Mengapa anda berpikir bahwa itu benar?  

Apa yang dapat mengubah pemikir-an 

anda? 

Evaluasi, analisis 

4. Titik 
pandang dan 

Persepsi 

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

Apa alternatifnya? 

Analisis, evaluasi 

5. Implikasi 
dan 
Konsekuensi 
Penyelidikan 

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

Analisis 

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 

 

Ada dua hal pokok yang membedakan metode Socrates dengan metode tanya-

jawab lainnya. Pertama, menurut Jones, dkk dalam Yunarti (2011:50) metode 

Socrates dibangun di atas asumsi bahwa siswa sudah memiliki pengetahuan dasar 

yang berada dalam dirinya sehingga berbagai pertanyaan atau komentar yang 
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tepat dapat menyebabkan pengetahuan tersebut muncul ke permukaan. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebenarnya siswa sudah memiliki modal pengetahuan yang 

dimaksud hanya saja belum menyadarinya. Inilah tugas guru untuk merangsang 

pengetahuan tersebut agar dapat disadari oleh siswa. Kedua, menurut Jones, 

Bagford, dan Walen dalam Yunarti (2011:51), pertanyaan-pertanyaan dalam 

metode Socrates digunakan untuk menguji validitas keyakinan siswa mengenai 

suatu objek secara mendalam. Pertanyaan yang diajukan guru harus dapat menjadi 

suatu pilihan, apakah yang diyakini oleh siswa adalah valid atau tidak. Hal ini 

menunjukkan jawaban yang diberikan siswa harus dipertanya-kan lagi sehingga 

siswa yakin bahwa jawabannya benar atau salah. Guru tidak boleh berhenti 

bertanya sebelum yakin bahwa jawaban siswa sudah tervalidasi dengan baik. 

 

Melalui pertanyaan-pertanyaan Socrates di atas, siswa dituntut untuk menggali 

dan menganalisis sendiri pemahamannya sehingga ia sampai pada suatu kesimpul-

an bahwa jawabannya benar atau salah. Dengan demikian validitas keyakinan 

siswa pada akhir pembelajaran telah dimiliki. Hal ini menunjukkan bahwa 

pertanyaan-pertanyaan Socrates yang kritis serta diajukan secara sistematis dan 

logis secara nyata mampu memunculkan seluruh kemampuan berpikir kritis siswa 

untuk mendapatkan hakikat kebenaran suatu objek.  

 

D. Pendekatan Saintifik 

 

Lazim (2013:1) menyatakan bahwa pembelajaran dengan pendekatan saintifik 

adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik 

secara aktif mengonstruk konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan 

mengamati (untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah), merumuskan 
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masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan 

berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan dan mengomunikasikan 

konsep, hukum atau prinsip yang “ditemukan”. Lazim juga melanjutkan, pembela-

jaran dengan pendekatan saintifik memiliki karakteristik sebagai berikut:  

1. Berpusat pada siswa  

2. Melibatkan keterampilan proses sains dalam mengonstruksi konsep, hukum 

atau prinsip  

3. Melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam merangsang perkem-

bangan intelek, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa 

4. Dapat mengembangkan karakter siswa  

 

Menurut Lazim (2013) dan berdasarkan Depdikbud (2013), pendekatan saintifik 

dalam pembelajaran disajikan sebagai berikut: 

1. Mengamati (observing)  

Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran 

(meaningfull learning). Metode ini memiliki keunggulan tertentu, seperti me-

nyajikan media obyek secara nyata, peserta didik senang dan tertantang, dan 

mudah pelaksanaannya. Metode mengamati sangat bermanfaat bagi peme-

nuhan rasa ingin tahu peserta didik, sehingga proses pembelajaran memiliki 

kebermaknaan yang tinggi. Kegiatan mengamati dalam pembelajaran se-

bagaimana disampaikan dalam Permendikbud Nomor 81a, hendaklah guru 

membuka secara luas dan bervariasi kesempatan peserta didik untuk mela-

kukan pengamatan melalui kegiatan: melihat, menyimak, mendengar, dan 

membaca. Adapun kompetensi yang diharapkan adalah melatih kesungguhan, 

ketelitian, dan mencari informasi. 



 

 

24 
 
2. Menanya (Questioning)  

Guru perlu membimbing peserta didik untuk dapat mengajukan pertanyaan: 

pertanyaan tentang yang hasil pengamatan objek yang konkrit sampai kepada 

yang abstrak berkenaan dengan fakta, konsep, prosedur, atau pun hal lain 

yang lebih abstrak. Pertanyaan yang bersifat faktual sampai kepada per-

tanyaan yang bersifat hipotetik. Dari situasi di mana peserta didik dilatih 

menggunakan pertanyaan dari guru, masih memerlukan bantuan guru untuk 

mengajukan pertanyaan sampai ke tingkat di mana peserta didik mampu 

mengajukan pertanyaan secara mandiri.  

 

3. Menalar (Associating)  

Kegiatan “mengasosiasi/mengolah informasi/menalar” dalam kegiatan pem-

belajaran sebagaimana disampaikan dalam Permendikbud Nomor 81a Tahun 

2013, adalah memproses informasi yang sudah dikumpulkan baik terbatas 

dari hasil kegiatan mengumpulkan/eksperimen maupun hasil dari kegiatan 

mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi. Pengolahan informasi 

yang dikumpulkan dari yang bersifat menambah keluasan dan kedalaman 

sampai kepada pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari ber-

bagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang 

bertentangan.  

 

4. Mencoba (Experimenting)  

Mencoba (experimenting) dimaksudkan untuk mengembangkan berbagai 

ranah tujuan belajar, yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Aktivitas 

pembelajaran yang nyata untuk ini adalah: (1) menentukan tema atau topik 
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sesuai dengan kompetensi dasar menurut tuntutan kurikulum, (2) mempelajari 

cara-cara penggunaan alat dan bahan yang tersedia dan harus disediakan, (3) 

mempelajari dasar teoritis yang relevan dan hasil-hasil eksperimen sebelum-

nya, (4) melakukan dan mengamati percobaan, (5) mencatat fenomena yang 

terjadi, menganalisis, dan menyajikan data, (6) menarik simpulan atas hasil 

percobaan, dan (7) membuat laporan dan mengomunikasikan hasil percoba-

an. 

 

5. Mengomunikasikan (Communicating)  

Pada pendekatan saintifik guru diharapkan dapat memberi kesempatan 

kepada peserta didik untuk mengomunikasikan apa yang telah mereka 

pelajari. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui menuliskan atau menceritakan 

apa yang ditemukan dalam kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan dan 

menemukan pola. Hasil tersebut disampikan di kelas dan dinilai oleh guru 

sebagai hasil belajar peserta didik atau kelompok peserta didik tersebut. 

Kegiatan “ mengomunikasikan” dalam kegiatan pembelajaran sebagaimana 

disampaikan dalam Permendikbud Nomor 81a Tahun 2013, adalah menyam-

paikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, 

tertulis, atau media lainnya. Adapun kompetensi yang diharapkan dalam 

kegiatan ini adalah mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan 

berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan singkat dan jelas, dan 

mengembangkan kemampuan berbahasa yang baik dan benar. 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendekatan saintifik 

merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan berdasarkan prosedur ilmiah 
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yang terdiri atas observing, questioning, experimenting, associating dan commu-

nicating sehingga siswa mengonstruksikan sendiri konsep dan prinsip pengeta-

huan serta membantu mengembangkan karakter.  
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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

 

Penelitian yang dilakukan di SMP Negeri 22 Pesawaran merupakan penelitian 

kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moloeng (2007:4) penelitian kuali-

tatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang atau prilaku yang diamati. Oleh sebab itu, penelitian 

ini menghasilkan data berupa percakapan kritis matematis siswa yang muncul 

pada pembelajaran Socrates saintifik. 

 

Pada penelitian ini dilakukan serangkaian kegiatan untuk memperoleh data berupa 

percakapan kritis matematis siswa tersebut. Serangkaian kegiatan yang dilakukan 

dimulai dari mengamati, mencatat, bertanya, dan menggali sumber atau subjek 

yang diteliti. Kemudian, data yang diperoleh diolah, dipaparkan, dan dianalisis. 

Selanjutnya, diambil kesimpulan yang berupa tulisan deskriptif. Hakikat pe-

maparan data secara umum diharapkan bagaimana percakapan kritis matematis 

siswa pada pembelajaran Socrates saintifik. 

 

B. Subjek Penelitian 

 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII-F di SMP Negeri 22 Pesawar-

an tahun pelajaran 2016/2017. Banyak siswa di kelas tersebut yaitu 26 siswa yang 
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terdiri dari 10 siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan. Karakteristik siswa di 

kelas tersebut yaitu memiliki kemampuan matematika yang tidak terlalu rendah. 

Kemudian, terdapat beberapa siswa yang aktif selama proses pembelajaran 

berlangsung. Selanjutnya, terdapat beberapa siswa yang cenderung pasif dan 

hanya diam selama proses pembelajaran berlangsung. Hal tersebut diketahui ber-

dasarkan keterangan dan hasil nilai ulangan harian yang ditunjukan oleh guru 

matematika di kelas tersebut. 

 

Pada pertemuan pertama seluruh siswa di kelas tersebut yang menjadi subjek 

penelitian diamati percakapan kritis matematis yang dimunculkan oleh subjek 

penelitian. Kemudian, pada pertemuan selanjutnya subjek direduksi menjadi dua 

belas siswa. Dua belas siswa tersebut dipilih berdasarkan keaktifannya dalam 

memunculkan percakapan kritis matematis selama mengikuti proses pembelajaran 

pada pertemuan pertama. Mereduksi subjek penelitian ini bertujuan untuk men-

dapatkan informasi lebih detail mengenai percakapan kritis matematis siswa yang 

muncul pada saat proses pembelajaran berlangsung. 

 

Dua belas siswa yang menjadi subjek penelitian juga dipilih berdasarkan 

pertimbangan dari tinggi rendahnya kemampuan matematis siswa yang dilihat dari 

hasil ulangan harian yang ditunjukan oleh guru dengan proporsi masing-masing 

empat siswa dengan kemampuan matematis tinggi, sedang, dan rendah. Saat 

pembelajaran, kedua belas siswa tersebut dikelompokkan ke dalam tiga kelompok 

sesuai tingkat kemampuan matematis yang dimiliki siswa. Pengelompokkan siswa 

ini dilakukan untuk menunjukkan percakapan kritis matematis siswa yang 



 

 

29 
 
dimunculkan siswa dari kelompok berkemampuan matematis berbeda selama 

proses pembelajaran berlangsung. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

 

Pada penelitian ini, data yang dikumpulkan adalah data percakapan kritis mate-

matis siswa yang muncul selama proses pembelajaran Socrates saintifik berlang-

sung. Data ini dikumpulkan dengan teknik observasi atau pengamatan, dokumen-

tasi, dan wawancara. Data yang diperoleh dari berbagai teknik tersebut kemudian 

dibandingkan dengan teknik yang lain yang disebut dengan triangulasi.  

 

Menurut Sugiyono (2012: 330), triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan 

data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan 

sumber data yang telah ada. Kemudian, terdapat tiga macam teknik triangulasi 

yaitu triangulasi dengan sumber, triangulasi dengan teknik, dan triangulasi dengan 

waktu. Selanjutnya, triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah tri-

angulasi teknik.  

 

Triangulasi teknik ini merupakan teknik pengecekan data yang dilakukan dengan 

cara mengecek data kepada sumber yang ada dengan teknik yang berbeda. Teknik 

triangulasi ini digunakan untuk menjaring data dari berbagai teknik pengumpulan 

dan menyilangkan informasi yang telah diperoleh, dengan harapan sehingga data 

yang diperoleh lebih lengkap dan sesuai dengan yang diharapkan. Tujuannya yaitu 

untuk menguji kredibilitas data penelitian agar ada jaminan tentang tingkat 

kepercayaan data, sehingga tidak terjadi subjektivitas. Penjabaran dari teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Observasi 

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi terbuka, 

karena ketika dilakukan pengumpulan data, hal tersebut cenderung diketahui 

oleh siswa/siswi kelas VII-F SMP Negeri 22 Pesawaran. Observasi dilakukan 

dengan cara mengamati dan mencatat secara langsung keadaan yang terjadi, 

situasi dan kondisi yang terjadi, dan gejala-gejala yang tampak pada subjek 

penelitian yang berkaitan dengan percakapan kritis matematis siswa selama 

proses pembelajaran berlangsung. Kemudian, hasil pengamatan tersebut dapat 

dijadikan dasar untuk melakukan wawancara, baik wawancara kepada siswa 

secara langsung atau dengan guru mata pelajaran. Selanjutnya, hasil observasi 

yang dilakukan ini dituangkan dalam lembar catatan lapangan. 

 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan kegiatan khusus dalam rangka merekam, menyim-

pan, dan mengabadikan gambar dan suara terkait dengan segala kegiatan yang 

terjadi selama proses pembelajaran berlangsung. Dokumentasi pada peneliti-

an ini digunakan selama proses pembelajaran berlangsung. Segala aktivitas 

siswa di kelas pada saat proses pembelajaran berlangsung direkam. Hal ini 

dilakukan untuk memberikan keterangan atau bukti yang menggambarkan 

suasana kelas terkait percakapan kritis matemtatis yang muncul ketika proses 

pembelajaran berlangsung.  

 

3. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

tanya jawab secara langsung dengan sumber data. Wawancara dilakukan saat 
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setelah selesai pembelajaran sesuai, dengan keperluan untuk mengungkap 

fenomena-fenomena yang melibatkan subjek penelitian terkait dengan per-

cakapan kritis matematis siswa. Wawancara dilakukan secara terstruktur 

dengan mengacu pada pertanyaan-pertanyaan yang telah ditetapkan sebelum 

melakukan wawancara. Selain wawancara terstruktur, dilakukan wawancara 

tidak terstruktur yang bertujuan untuk memberikan klarifikasi dan menjelas-

kan sebab dari tindakan yang dilakukan siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung. 

 

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 ber-

langsung. 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 percakapan kritis matematis 

siswa. 

 

2. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara merupakan serangkaian pertanyaan yang digunakan 

pada saat proses wawancara. Pedoman wawancara digunakan agar wawan-

cara yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Pedoman 
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wawancara dibuat berdasarkan informasi-informasi yang dibutuhkan terkait 

percakapan kritis matematis siswa ketika proses pembelajaran berlangsung. 

Pedoman wawancara dibuat ditujukan untuk siswa yang memiliki keanehan 

ketika pembelajaran sedang berlangsung. 

 

3. Alat Perekam 

Alat perekam merupakan alat yang digunakan untuk merekam proses pembe-

lajaran yang berlangsung. Alat perekam digunakan untuk melengkapi infor-

masi yang diperoleh. Dengan adanya alat perekam ini, dapat diperoleh secara 

lengkap informasi secara lengkap selama proses pembelajaran berlangsung. 

Selain itu, informasi yang diperoleh selama proses pembelajaran berlangsung 

dapat diperiksa kembali. Alat perekam yang digunakan penelitian ini yaitu 

kamera yang berfungsi sebagai alat perekam gambar mengenai kegiatan yang 

siswa lakukan dan smartphone yang berfungsi sebagai alat perekam suara dan 

video mengenai percakapan kritis matematis yang dimunculkan siswa. 

 

E. Teknik Analisis Data 

 

Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu data diambil berdasarkan data 

lapangan dan fakta empiris untuk mempelajari proses atau penemuan yang terjadi 

secara alami kemudian dicatat, dianalisis, dan dilakukan penarikan kesimpulan 

dari proses tersebut. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan model Miles dan Huberman dalam Sugiyono 

(2012:337) yaitu melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. Adapun penjabaran dari teknik analisis data yang dilakukan adalah 

sebagai berikut : 
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1. Data Reduction (Reduksi Data) 

Reduksi data yang dilakukan pada penelitian ini adalah memilih dan menye-

derhanakan data yang terdapat pada catatan lapangan. Reduksi data ini ber-

langsung secara terus menerus selama penelitian kualitatif berlangsung. Se-

belum mendeskripsikan hasil, direduksi terlebih dahulu data yang terpadat 

pada catatan lapangan serta memilah data/informasi yang tidak relevan terkait 

percakapan kritis matematis siswa. Dengan demikian data yang direduksi 

memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah dalam melakukan 

pengumpulan data selanjutnya. Reduksi data dilakukan berdasarkan tujuan 

penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan percakapan kritis matematis pada 

pembelajaran Socrates saintifik. Oleh karena itu, ketika ditemukan sesuatu 

yang dianggap asing atau yang tidak sesuai dengan fokus penelitian maka 

itulah yang direduksi. 

 

2. Data Display (Penyajian Data) 

Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tin-

dakan. Pada penelitian ini data disajikan berupa data deskriptif. Dengan kata 

lain, penyajian data dilakukan dengan menuliskan semua informasi yang telah 

dipilih melalui reduksi data dalam bentuk naratif, sehingga mempermudah 

penulis dalam penarikan kesimpulan. Penyajian data yang dilakukan pada pe-

nelitian ini memudahkan dalam mendeskripsikan percakapan kritis matematis 

siswa yang dimunculkan oleh subjek penelitian. Penyajian data kualitatif 

disajikan dalam bentuk teks naratif dan dialog untuk memperjelas fenomena 

yang terjadi. Kegiatan ini memunculkan dan menunjukkan kumpulan data 
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atau informasi yang terorganisir dan terkategori yang memungkinkan suatu 

penarikan kesimpulan atau tindakan. 

 

3. Conclusion verification (Penarikan Kesimpulan) 

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan 

kesimpulan yang dilakukan pada penelitian ini adalah menemukan makna 

dari data yang telah disajikan. Pada tahap ini, ditarik kesimpulan dan di-

lakukan verifikasi dengan mencari makna dari setiap gejala yang dipe-

rolehnya dari lapangan, mencatat keteraturan, dan konfigurasi yang mungkin 

ada. Kemudian, ditarik kesimpulan dari data yang telah disimpulkan se-

belumnya serta mencocokkan dengan catatan lapangan, hasil wawancara, dan 

pengamatan yang dilakukan pada saat penelitian. 

 

Analisis data kualitatif merupakan upaya berlanjut, berulang dan terus-

menerus selama masa penelitian. Masalah reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan atau verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara 

berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang terkait. Selanjutnya data 

yang telah dianalisis, dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk 

mendeskripsikan fakta yang ada di lapangan, pemaknaan atau untuk men-

jawab pertanyaan penelitian yang kemudian diambil intisarinya saja. 

 

F. Tahap-tahap Penelitian 

Tahapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Tahap Persiapan 

a. Identifikasi Masalah 
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Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 22 Pesawaran. Identifikasi 

masalah dilakukan dengan mewawancarai guru matematika dan melaku-

kan penelitian pendahuluan di SMP Negeri 22 Pesawaran.  

b. Menyiapkan instrumen penelitian 

Hal yang dilakukan pada tahap ini adalah menyiapkan instrumen atau alat 

yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian yaitu pedoman wawancara, 

catatan lapangan, dan alat perekam. 

 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Memahami dan memasuki lapangan 

Pada tahap ini telah dipersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk mulai me-

lakukan tahap mengumpulkan data atau informasi dari subjek penelitian. 

Diantaranya memahami latar penelitian, yaitu melihat karakteristik siswa 

dan situasi atau keadaan lingkungan kelas serta lingkungan sekolah, serta 

percakapan matematis yang terjadi. 

b. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan observasi atau pengamatan dimana 

data tersebut ditulis di dalam lembar catatan lapangan. Kemudian, pe-

ngumpulan data dengan wawancara dilakukan setelah proses pembelajaran 

selesai. Selanjutnya, pengumpulan data dengan dokumentasi juga dilaku-

kan selama proses pembelajaran berlangsung. 

c. Pengolahan Data 

Setelah itu, dilakukan analisis data sesuai dengan langkah-langkah yang 

telah dijelaskan pada bagian metode analisis data sebelumnya. Kemudian, 

dibuat kesimpulan makna dari hasil penelitian yang diperoleh. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perca-

kapan kritis matematis siswa pada pembelajaran Socrates saintifik di kelas VII-F 

SMP Negeri 22 Pesawaran semester ganjil tahun pelajaran 2016/2017, dapat di-

uraikan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Percakapan kritis matematis lebih sering muncul jika siswa diberikan per-

masalahan yang memuat indikator interpretasi atau analisis. 

2. Pada saat percakapan kritis matematis berlangsung, indikator analisis merupa-

kan indikator kemampuan berpikir kritis matematis yang sering dimunculkan 

oleh siswa. 

3. Percakapan kritis matematis lebih sering muncul pada saat guru dan siswa 

menggunakan pertanyaan Socrates tipe klarifikasi. 

4. Pada saat percakapan kritis matematis berlangsung, langkah saintifik commu-

nicating merupakan langkah saintifik yang sering dilakukan oleh siswa. 

 

B. Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis mengemukakan saran-saran sebagai 

berikut: 
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1. Bagi guru, hendaknya menguasai konsep materi dan rencana pelaksanaan 

pembelajaran yang menggunakan metode Socrates dan pendekatan saintifik, 

agar mampu memunculkan percakapan kritis matematis pada siswa dengan 

baik. 

2. Bagi guru, hendaknya selama proses pembelajaran berlangsung menggunakan 

bahasa yang komunikatif agar siswa dapat lebih mudah dalam memahami apa 

yang guru sampaikan. 

3. Bagi guru, hendaknya tidak memberikan jawaban secara langsung kepada 

siswa yang bertanya, tetapi guru dapat memancing dan memvalidasi pema-

haman siswa menggunakan memberikan pertanyaan Socrates untuk menge-

tahui pemahaman siswa akan materi yang telah disampaikan serta meng-

hindari kesalahpahaman atau ketidakpahaman siswa dalam menyelesaikan 

permasalahan dengan cara memvalidasi jawaban mereka dengan mengguna-

kan pertanyaan Socrates. 

4. Bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan pembelajaran 

Socrates, sebaiknya mempersiapkan penelitian dengan sebaik-baiknya. Pemi-

lihan guru mitra yang mampu dan siap melaksanakan pembelajaran Socrates 

saintifik sangat berpengarung pada saat penelitian berlangsung. 
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