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Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui

disposisi komunikasi matematis siswa dalam pembelajaran Socrates Saintifik.

Subjek pada penelitian ini adalah siswa kelas VII-H SMP Negeri 20

Bandarlampung semester ganjil Tahun Pelajaran 2016/2017. Data penelitian ini

merupakan data kualitatif mengenai disposisi komunikasi matematis siswa yang

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

data menggunakan tiga tahapan, yaitu reduksi, penyajian, dan penarikan

kesimpulan terhadap data. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan

bahwa penerapan pembelajaran Socrates Saintifik pada siswa kelas VII-H SMPN

20 Bandarlampung tahun pelajaran 2016/2017 dapat memunculkan disposisi

komunikasi matematis dan indikator disposisi komunikasi matematis yang

dominan muncul pada pembelajaran Socrates Saintifik adalah kepercayaan diri.

Kata kunci: deskripsi, disposisi komunikasi matematis, pembelajaran socrates

saintifik
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) saat ini sudah semakin

pesat. Kemajuan IPTEK membawa banyak dampak terhadap kehidupan manusia.

Semakin maju IPTEK, semakin dibutuhkan pula sumber daya manusia (SDM)

yang berkualitas agar kemajuan IPTEK tidak sia-sia dan dapat digunakan dengan

baik. Supaya menjadi manusia yang berkualitas, maka sangat penting bagi setiap

orang untuk mendapatkan pendidikan.

Barnadib (1995: 17) mengemukakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan

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

tersebut didukung oleh Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (2003: 3)

yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pengertian

pendidikan tersebut sejalan dengan tujuan pendidikan yang dipaparkan dalam UU

No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3 yaitu

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan
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bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung

jawab, sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah salah satu hal yang

dapat menunjang kemampuan berpikir. Melalui berpikir dan mengasah

kemampuan, diharapkan akan semakin banyak SDM yang berkualitas dan

berkompeten.

Matematika merupakan salah satu cabang ilmu yang sangat berpengaruh di dunia

dan banyak digunakan dalam kegiatan sehari-hari serta menunjang kemampuan

berpikir manusia. Afrilianto dan Tina (2014: 45) menyatakan bahwa matematika

sebagai salah satu disiplin ilmu dalam bidang pendidikan yang mempunyai peran

besar dan memiliki manfaat dalam berbagai perkembangan ilmu pengetahuan.

Fathani (2007: 17) mengatakan bahwa matematika termasuk salah satu disiplin

ilmu yang memiliki kajian sangat luas, sehingga masing-masing ahli bebas

mengemukakan pendapatnya tentang matematika berdasarkan sudut pandang,

kemampuan, pemahaman, dan pengalamannya masing-masing. Dengan

matematika, seseorang dapat memiliki pemikiran kritis, logis, sistematis, kreatif,

dan mampu bekerja sama, sehingga dapat menghadapi tantangan yang terjadi di

tengah masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mempelajari

matematika.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP (Depdiknas: 2006)

memaparkan bahwa tujuan mata pelajaran matematika adalah agar peserta didik

memiliki kemampuan: (1) memecahkan masalah yang meliputi kemampuan

memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model, dan
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menafsirkan solusi yang diperoleh, (2) mengomunikasikan gagasan dengan

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

dan (3) 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. Menurut Zulaiha

(2006: 19) hasil belajar yang dinilai dalam mata pelajaran matematika ada tiga

aspek, yaitu pemahaman konsep, penalaran dan komunikasi, serta pemecahan

masalah. Salah satu kemampuan matematis yang perlu dikembangkan siswa

sekolah menengah dalam ranah kognitif adalah kemampuan komunikasi

matematis.

Menurut Ritchhart (Yunarti, 2011: 63) disposisi adalah saling keterkaitan antara

kesadaran, motivasi, inklinasi, dan kemampuan atau pengetahuan yang diamati.

Dengan adanya disposisi, siswa dituntut untuk mengambil suatu sikap dan

tindakan yang tepat dalam memahami suatu persoalan yang dihadapi. Disposisi

komunikasi dapat diartikan sebagai kecenderungan sikap untuk menggambarkan,

menjelaskan ide, dan menggunakan bahasa yang diberikan dan bersikap dengan

cara yang benar. Dengan kata lain, disposisi komunikasi matematis siswa akan

memperlihatkan sikap siswa pada saat menggambarkan, menjelaskan ide, dan

menggunakan bahasa matematika yang telah diberikan.

Pentingnya peran disposisi dalam menunjang kemampuan komunikasi siswa tidak

terlalu banyak yang memerhatikan, padahal komunikasi merupakan sarana yang

penting dalam mengembangkan rasa ingin tahu dan berpikiran terbuka. Hal ini

terlihat dari penelitian yang dilakukan oleh Umaedi (2000) yang menyatakan tidak
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meratanya mutu pendidikan disebabkan karena proses pembelajaran yang terlalu

berpusat pada guru dan kurang memerhatikan sikap guru dan siswa selama proses

pembelajaran. Padahal, sikap siswa dalam hal menggambarkan, menjelaskan ide,

dan menggunakan bahasa matematika yang diberikan berkaitan dengan disposisi

komunikasi. Berdasarkan beberapa fakta lapangan tersebut, terlihat bahwa tidak

terlalu banyak yang memerhatikan pentingnya disposisi komunikasi siswa

terhadap hasil belajar siswa. Menurut Wardhani (2011: 1) kurangnya pemahaman

siswa dan media pembelajaran yang menyebabkan rendahnya kemampuan siswa

Indonesia dalam menyelesaikan soal-soal dengan karakteristik seperti pada soal-

soal TIMSS dan PISA yang menggunakan masalah, kontekstual, menuntut

penalaran, kreativitas, dan argumentasi dalam menyelesaikannya. Pemaparan ini

menunjukan bahwa kemampuan komunikasi matematis siswa Indonesia masih

rendah.

Lebih lanjut, hasil observasi peneliti di kelas VII-I SMP Negeri 20

Bandarlampung terhadap siswa dan guru matematika yang sedang mengajar

memperlihatkan bahwa kemampuan matematika siswa cukup bagus karena

beberapa siswa menjawab pertanyaan yang diberikan guru dengan cepat dan tepat.

Namun, masih ada sebagian siswa yang pasif dan tidak memperhatikan karena

cara guru menjelaskan terlalu cepat dan cenderung konvensional sehingga tidak

semua murid memahami dan disposisi siswa pun kurang. Mereka tidak

menunjukan sikap yang aktif, mereka cenderung menerima begitu saja penjelasan

guru tanpa merasa bahwa seharusnya mereka dapat menggambarkan, menjelaskan

ide dan menggunakan bahasa matematika yang tepat dalam menanggapi pelajaran

yang diberikan oleh guru tersebut.
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Tugas seorang guru adalah mengubah sikap siswa, sehingga siswa dapat

menunjukkan sikap yang positif mengenai kemampuan disposisi mereka.

Sugiman (2009: 3) mengatakan bahwa perubahan sikap seseorang dipengaruhi

oleh diri dan lingkungannya. Salah satu cara mengubah sikap siswa adalah dengan

pemilihan metode pembelajaran yang tepat agar siswa merasa nyaman dalam

proses pembelajaran. Salah satu pembelajaran yang dapat membuat siswa mampu

mengembangkan kemampuan disposisi komunikasi matematisnya adalah

Pembelajaran Socrates Saintifik. Pembelajaran tersebut merupakan pembelajaran

yang menggunakan Metode Socrates dengan Pendekatan Saintifik.

Jones, Bagford, dan Walen (Yunarti: 2011) mendefinisikan Metode Socrates

sebagai salah sebuah proses diskusi yang dipimpin guru untuk membuat siswa

mempertanyakan validitas penalarannya atau untuk mencapai sebuah kesimpulan.

Sementara Nurul (2013) menyebutkan pembelajaran dengan Pendekatan Saintifik

merupakan pembelajaran yang menggunakan pendekatan ilmiah dan inkuiri,

dimana siswa berperan secara langsung, baik secara individu maupun kelompok

untuk menggali konsep dan prinsip selama kegiatan pembelajaran, sedangkan

tugas guru adalah mengarahkan proses belajar yang dilakukan siswa dan

memberikan koreksi terhadap konsep dan prinsip yang didapat siswa. Pendekatan

pembelajaran ini menekankan pada keaktifan siswa dalam belajar serta

memberikan kesempatan kepada siswa untuk membangun konsep dalam

pengetahuannya secara mandiri, membiasakan siswa dalam merumuskan,

menghadapi, dan menyelesaikan permasalahan yang ditemukan. Lebih lanjut,

Majid (2014) menyebutkan bahwa pembelajaran dengan Pendekatan Saintifik

merupakan pembelajaran yang aktivitas pembelajarannya menggunakan
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pembelajaran ilimiah dan inkuiri, beda halnya dengan model pembelajaran

langsung yang merupakan pembelajaran yang berpusat pada guru, yang jarang

memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan konsep atau fakta dari

pengalaman belajar yang dimuat. Hal ini yang menjadi perbedaan hasil belajar

antara siswa yang mengikuti pembelajaran pendekatan saintifik dengan siswa

yang mengikuti model pembelajaran langsung.

Dengan demikian, pembelajaran dengan metode Socrates menyajikan proses

pembelajaran yang aktif melalui tanya jawab yang diberikan dengan menyajikan

keadaan-keadaan yang kontradiksi dengan jawaban siswa. Pendekatan Saintifik

mendorong peserta didik dalam mencari tahu dari berbagai sumber melalui

observasi, menstimulasi pikiran siswa untuk dapat berpikir lebih dalam saat

memecahkan suatu permasalahan, mencari konsep, bukan hanya diberi tahu, dan

juga siswa tidak merasa tertekan ketika guru memberikan pertanyaan yang harus

dijawab oleh siswa.

Pembelajaran Socrates Saintifik merupakan proses pembelajaran dengan diskusi

yang dipimpin oleh guru, kemudian guru memberikan serangkaian pertanyaan

yang telah direncanakan kepada siswa untuk memeriksa keabsahan jawaban siswa

dengan menghubungkannya ke dalam hal-hal yang bersifat ilmiah. Pembelajaran

Socrates Saintifik mengharuskan keterlibatan siswa secara aktif dan melibatkan

keterampilan proses sains dalam mengonstruksi pikiran siswa sehingga siswa

merasa mengalami proses pembelajaran. Proses pembelajaran dengan diskusi

kelompok dan menggunakan pertanyaan-pertanyaan Socrates dalam membimbing

siswa dengan menghubungkan materi tersebut dengan keterampilan proses sains
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dalam pembelajaran matematika tentunya dapat membuat siswa merasa perlu

mempelajari materi yang diberikan. Melalui pertanyaan-pertanyaan Socrates yang

diberikan dalam diskusi kelompok siswa diharapkan dapat melakukan interpretasi,

analisis, dan evaluasi dengan benar terhadap permasalahan yang diberikan.

Dengan demikian, Pembelajaran Socrates Saintifik dengan berbagai

komponennya diharapkan dapat efektif dalam mengembangkan kemampuan

disposisi komunikasi matematis siswa. Hal ini dapat dilihat dari tingkat

keberhasilan pembelajaran tersebut dalam mengembangkan kemampuan disposisi

komunikasi matematis siswa.

Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan penelitian tentang penerapan

Pembelajaran Socrates Saintifik serta dikaji kaitannya dengan kemampuan

disposisi komunikasi matematis siswa. Penelitian ini akan mendeskipsikan secara

kualitatif tentang disposisi komunikasi matematis siswa dalam Pembelajaran

Socrates Saintifik. Perlunya penelitian dalam bentuk deskriptif adalah agar para

peneliti yang ingin melakukan penelitian dalam bentuk deskriptif dapat lebih

memahami bagaimana proses pembelajaran dalam kelas sehingga dalam

penerapannya, terkait metode pembelajaran yang digunakan, cara mengajar, dan

perangkat pembelajaran yang digunakan dapat lebih dipersiapkan dengan baik.

Melalui pendeskripsian kecenderungan komunikasi matematis siswa secara

kualitatif dengan pembelajaran Socrates Saintifik diharapkan proses pembelajaran

akan menyenangkan dan memancing rasa keingintahuan siswa dalam belajar,

siswa dapat mengeksplor kemampuannya, dan dapat mengemukakan pendapatnya

di depan kelas dan kepada teman-temannya yang lain, sehingga dilakukan
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penelitian mengenai “Deskripsi Disposisi Komunikasi Matematis Siswa dalam

Pembelajaran Socrates Saintifik” terhadap siswa kelas VII-H SMP Negeri 20

Bandarlampung Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2016/2017.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka pertanyaan pada

penelitian ini adalah “Bagaimana deskripsi disposisi komunikasi matematis siswa

dalam pembelajaran socrates saintifik?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk

“Mendeskripsikan bentuk-bentuk disposisi komunikasi matematis siswa dalam

pembelajaran socrates saintifik”.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam pendidikan

matematika yang berkaitan dengan disposisi komunikasi matematis siswa

dalam pembelajaran Socrates Saintifik.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan

bagi guru untuk menggunakan metode pembelajaran yang efektif diterapkan

dalam meningkatkan disposisi komunikasi matematis siswa. Selain itu, hasil
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penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian lebih lanjut tentang

penerapan pembelajaran Socrates Saintifik.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah:

1. Deskripsi Disposisi Komunikasi Matematis Siswa adalah gambaran tentang

kecenderungan siswa dalam mengomunikasikan persoalan matematika. Dalam

penelitian ini, deskripsi disposisi komunikasi matematis dilihat dari

kemampuan komunikasi matematis siswa setelah mendapatkan Pembelajaran

Socrates Saintifik.

2. Metode Socrates adalah metode pembelajaran yang dilakukan dengan

memberikan pertanyaan-pertanyan induktif kepada siswa untuk memeriksa

keabsahan atau validitas jawaban siswa dengan memberikan fakta-fakta

kontradiksi yang membuat siswa harus memberikan alasan logis dari

jawabannya.

3. Pendekatan Saintifik adalah strategi pembelajaran yang dilakukan dengan cara

menghubungkan materi yang dipelajari ke dalam hal-hal ilmiah yang dapat

memancing siswa untuk mencari informasi melalui observasi dari segala

sumber sehingga siswa dapat membuat hubungan antara pengetahuan yang

dimiliki dengan penerapannya dalam bidang ilmiah atau bidang sains.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Disposisi

Salomon (Yunarti, 2011: 36) mendefinisikan disposisi sebagai kumpulan sikap

pilihan dengan kemampuan yang memungkinkan sikap-sikap pilihan tadi muncul

dengan cara tertentu. Sementara disposisi menurut Perkins, Jay, dan Tishman

(Maxwell, 2001: 31) “consists of a triad of interacting elements, these being:

inclination, which is how a learner feels towards a task; sensitivity towards an

occasion or the learners alertness towards a task; and lastly ability, this being the

learner's ability to follow through and complete an actual task”, yaitu terdiri dari

tiga serangkai elemen yang saling berinteraksi, yaitu: kecenderungan, adalah

bagaimana sikap peserta didik terhadap tugas, kepekaan terhadap kejadian atau

kewaspadaan peserta didik terhadap tugas, dan kemampuan, ini merupakan

kemampuan peserta didik untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan tugas yang

sebenarnya. Definisi-definisi di atas menunjukkan bahwa disposisi merupakan

suatu kecenderungan atau kebiasaan untuk bersikap terhadap suatu perlakuan

tertentu. Kecenderungan-kecenderungan tersebut secara alami membentuk sikap

tertentu pada diri seseorang. Sikap ini menjadi identitas bagi seseorang dalam

menghadapi berbagai persoalan yang sedang dihadapinya.
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B. Disposisi Komunikasi Matematis

Matematis berarti berkaitan dengan matematika. Ruseffendi (2006: 148)

menyatakan bahwa matematika terbentuk karena pikiran-pikiran manusia yang

berhubungan dengan ide, proses, dan penalaran. Oleh karena itu, berpikir

matematis berarti berpikir dengan menggunakan penalaran sehingga menciptakan

sebuah hasil pemikiran yang optimal. Komunikasi matematis dapat diartikan

sebagai kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk menggambarkan,

menjelaskan ide, dan menggunakan bahasa matematika yang diberikan.

Sedangkan disposisi dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan atau kebiasaan

untuk bersikap terhadap suatu perlakuan tertentu. Berdasarkan kedua definisi

tersebut, dapat diperoleh kesimpulan bahwa disposisi komunikasi matematis

merupakan kecenderungan sikap individu untuk menggambarkan, menjelaskan

ide, dan menggunakan bahasa matematika yang diberikan. Dengan adanya

disposisi inilah, siswa dituntut untuk mengambil suatu sikap dan tindakan yang

tepat dalam memahami suatu persoalan yang dihadapi. Dengan kata lain, disposisi

komunikasi siswa akan memperlihatkan proses siswa pada saat menggambarkan,

menjelaskan ide, dan menggunakan bahasa matematika yang telah diberikan.

Disposisi komunikasi matematis diukur berdasarkan enam indikator disposisi

berpikir yaitu pencarian kebenaran, berpikiran terbuka, sistematis, analitis,

kepercayaan diri dalam berpikir, dan rasa ingin tahu yang disesuaikan dengan

indikator komunikasi matematis yaitu menyatakan situasi masalah dan

menyatakan solusi masalah menggunakan gambar (drawing), menjelaskan ide,

situasi, dan solusi matematika melalui tulisan (writing), menggunakan bahasa
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matematika secara tepat (mathematical expression). Indikator disposisi

komunikasi matematis yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada

indikator berpikir yang telah dirumuskan oleh Yunarti (2011: 31). Adapun

penjabaran dari indikator-indikator disposisi komunikasi yaitu:

1. Pencarian kebenaran, ditunjukkan dengan sikap selalu berusaha mendapatkan

dan memberikan informasi yang benar berkenaan dengan kemampuan

komunikasi matematis.

2. Berpikiran terbuka, ditunjukkan dengan sikap bersedia mendengar atau

menerima pendapat atau pemikiran orang lain yang diyakini benar dan

menggunakan pemikiran tersebut untuk menyelesaikan permasalahan terkait

kemampuan komunikasi matematis.

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

atau alasan yang relevan; jelas dalam bertanya dan tertib dalam bekerja

mencari jawaban persoalan kemampuan komunikasi matematis.

4. Analitis, ditunjukkan dengan sikap untuk tetap fokus pada masalah yang

dihadapi serta berupaya mencari alasan-alasan yang bersesuaian dengan

masalah yang berkaitan dengan kemampuan komunikasi matematis.

5. Kepercayaan diri, ditunjukkan dengan sikap yakin terhadap kemampuannya

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

dengan kemampuan komunikasi matematis.

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

terus peka terhadap informasi yang berkaitan dengan kemampuan komunikasi

matematis.
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Azwar (1995: 32) mengatakan bahwa pada umumnya individu cenderung

memiliki sikap yang searah dengan sikap orang yang dianggapnya penting.

Dengan kata lain, seseorang terkadang tidak mementingkan kebenaran dari suatu

persoalan yang dihadapi karena lebih mementingkan ikut serta berpartisipasi aktif

dibanding solusi penyelesaian yang bernilai benar. Dalam menghadapi masalah,

siswa dikatakan memiliki sikap pencarian kebenaran apabila siswa tersebut

menunjukkan usaha dalam menganalisis masalah berdasarkan pengalaman dan

pengetahuan yang dimiliki untuk sampai pada pemecahan yang tepat. Jika belum

menemukan sebuah keputusan yang benar, maka siswa akan berusaha mencari

cara hingga menemukan titik ujung dari permasalahan yang dihadapi. Cara

berpikir yang ditempuh pada tingkat permulaan dalam memecahkan masalah

adalah dengan cara berpikir analitis dan cara berpikir sintetis.

Berpikiran terbuka, yaitu sikap siswa untuk bersedia mendengar atau menerima

pendapat orang lain; fleksibel dalam mempertimbangkan pendapat orang lain;

bersedia mengambil atau merubah pendapat jika alasan atau bukti sudah cukup

kuat untuk merubah pendapat tersebut; dan peka terhadap perasaan, tingkat

pengetahuan, serta tingkat kesulitan yang dihadapi orang lain. Peserta didik

diharapkan dapat berpikiran terbuka agar peserta didik dapat memperluas

pemikiran serta pengetahuannya.

Hendrawati (2012) berpendapat bahwa berpikir secara sistematis (sistematic

thinking) berarti memikirkan segala sesuatu berdasarkan kerangka metode tertentu

dan terdapat urutan serta proses pengambilan keputusan. Pada prinsipnya, berpikir

sistematis mengombinasikan dua kemampuan berpikir, yaitu kemampuan berpikir
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analis dan berpikir sintesis. Sistematis adalah segala usaha untuk meguraikan dan

merumuskan sesuatu dalam hubungan yang teratur dan logis sehingga membentuk

suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu, mampu menjelaskan

rangkaian sebab akibat menyangkut obyeknya. Siswa dikatakan sistematis ketika

siswa menunjukkan sikap rajin dan tekun dalam berpikir serta dapat mengungkap

alasan serta dapat menyampaikan sebab akibat dari persoalan yang dihadapi.

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. Siswa dikatakan analitis jika siswa menunjukkan sikap tetap fokus dan

berupaya mencari alasan yang bersesuaian ketika dihadapi sebuah persoalan serta

dapat mengungkapkan alasan-alasan berdasarkan masalah tersebut. Oleh sebab

itu, analitis dapat dikatakan muncul ketika sikap yang ditunjukkan disertai proses

penalaran dan analisis.

Thantaway (2005: 87) menyatakan bahwa kepercayaan diri adalah kondisi mental

atau psikologis diri seseorang yang memberi keyakinan kuat akan kemampuan

pada dirinya untuk berbuat atau melakukan sesuatu tindakan. Siswa dikatakan

percaya diri dalam berpikir apabila siswa tersebut menunjukkan sikap percaya diri

terhadap proses inkuiri dan pendapat yang diyakini benar dan disertai proses

berpikir. Lauster (2006) mengemukakan tentang ciri-ciri orang yang percaya diri,

yaitu:
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1. Percaya pada kemampuan sendiri, yaitu suatu keyakinan atas diri sendiri

terhadap segala fenomena yang terjadi yang berhubungan dengan kemampuan

individu untuk mengevaluasi serta mengatasi fenomena yang terjadi tersebut.

2. Bertindak mandiri dalam mengambil keputusan, yaitu dapat bertindak dalam

mengambil keputusan terhadap diri yang dilakukan secara mandiri atau tanpa

adanya keterlibatan orang lain dan mampu untuk meyakini tindakan yang

diambil.

3. Memiliki rasa positif terhadap diri sendiri, yaitu adanya penilaian yang baik

dari dalam diri sendiri, baik dari pandangan maupun tindakan yang dilakukan

yang menimbulkan rasa positif terhadap diri dan masa depannya.

4. Berani mengungkapkan pendapat, yaitu adanya suatu sikap untuk mampu

mengutarakan sesuatu dalam diri yang ingin diungkapkan kepada orang lain

tanpa adanya paksaan atau rasa yang dapat menghambat pengungkapan

tersebut. Berdasarkan hal tersebut, seseorang yang memiliki rasa percaya diri

akan dapat mengungkap pendapat dan bertindak secara mandiri serta memiliki

rasa positif dan optimis terhadap kemampuan diri sendiri.

Menurut Sari, dkk (Nurfitriyani, 2016) hasrat ingin tahu manusia terpuaskan jika

memperoleh pengetahuan mengenai hal yang dipertanyakan. Jadi, ketika

seseorang mengajukan sebuah pertanyaan, hal tersebut menunjukkan kebutuhan

tentang jawaban yang diinginkan berdasarkan rasa ingin tahu yang dimiliki. Siswa

dikatakan memiliki rasa ingin tahu apabila sikap yang dilakukan menunjukkan

rasa ingin tahu terhadap sesuatu atau isu yang berkembang. Hal ini biasanya

diaktualisasikan dengan bertanya dan juga menyimak dengan tekun langkah-

langkah berpikir yang diungkapkan temannya.
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Hughes (2003: 442) menyatakan bahwa rata-rata anak usia sekolah menunjukkan

rasa ingin tahu yang lebih sedikit dari yang seharusnya. Sedangkan Yesildere dan

Turnuklu (Maulana, 2013: 6) juga melakukan penelitian yang hasilnya

mengatakan bahwa rasa ingin tahu mencerminkan disposisi seseorang untuk

memperoleh informasi dan belajar hal-hal baru dengan harapan untuk

mendapatkan manfaat. Di lain pihak, Hughes (Nurfitriyani, 2016) mengemukakan

bahwa salah satu cara untuk memunculkan rasa ingin tahu adalah dengan bentuk

pertanyaan. Dengan demikian, seseorang yang cenderung mengungkap pertanyaan

jika dihadapkan oleh sebuah persoalan merupakan seseorang yang berdisposisi.

Dalam hal belajar, disposisi komunikasi memegang kendali bagi seseorang

menjalani kemampuan berpikirnya. Sikap atau disposisi yang kurang baik akan

memengaruhi kemampuan siswa untuk mengamati dan menganalisis dengan

cermat dan teliti. Hal ini mengakibatkan keputusan yang diambil ketika

mengalami proses pembelajaran akan menjadi kurang tepat. Disposisi atau sikap

siswa terhadap matematika tampak ketika siswa menyelesaikan tugas matematika.

Dengan demikian, dalam meningkatkan kemampuan komunikasi matematis harus

disertai dengan disposisi komunikasi matematis yang baik pula. Hal ini juga yang

akan memperlihatkan kemampuan siswa dalam hal mengomunikasikan

permasalahan matematika dengan bahasa matematika yang baik dan benar.

Hubungan antara indikator komunikasi matematis dengan indikator disposisi

komunikasi matematis yang mungkin muncul yaitu seperti pada tabel 2.1.
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Tabel 2.1 Hubungan Indikator Komunikasi Matematis dengan Indikator

Disposisi Komunikasi Matematis

Kemampuan
Komunikasi
Matematis

(Ansari, 2004: 85)

Indikator Komunikasi
Matematis

(Puspaningtyas, 2012: 15)

Indikator Disposisi
Komunikasi

Matematis yang
Mungkin Muncul

Menggambar
(Drawing)

 Menggambarkan situasi
masalah

 Menyatakan solusi masalah
menggunakan gambar, bagan,
tabel, dan secara aljabar

 Pencarian kebenaran
 Berpikir terbuka
 Sistematis
 Kepercayaan diri dalam

berpikir
 Rasa ingin tahu

Ekspresi Matematika
(Mathematical
Expression)

 Membuat persamaan atau
ekspresi matematis dari
komunikasi lain yang
diberikan

 Menjelaskan ide, situasi, dan
relasi matematika secara
tulisan

 Penyelesaian masalah dari
suatu ekspresi matematis

 Pencarian kebenaran
 Berpikir terbuka
 Sistematis
 Analitis
 Kepercayaan diri dalam

berpikir

Menulis
(Written Text)

 Menggunakan bahasa
matematika dan simbol secara
tepat

 Menuliskan langkah-langkah
penyelesaian masalah dengan
kata-kata atau teks tertulis

 Pencarian kebenaran
 Berpikir terbuka
 Sistematis
 Analitis
 Kepercayaan diri dalam

berpikir

C. Metode Socrates

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), metode adalah cara teratur yang

digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang

dikehendaki atau cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu

kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Lebih lanjut, Menurut Sanjaya

(2011: 197) metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan

rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun

tercapai secara optimal. Oleh karena itu, metode memegang peranan penting
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untuk membuat pembelajaran berjalan efektif karena metode digunakan untuk

merealisasikan tujuan yang sudah ditetapkan.

Ada berbagai macam metode pembelajaran, salah satunya adalah metode

Socrates. Maxwell (Yunarti: 2011) menyatakan bahwa metode Socrates

dinamakan demikian untuk mengabadikan nama penciptanya. Socrates (469-399

BC) merupakan filsuf Yunani yang tinggal di Athena selama masa kejayaan

Yunani. Ayahnya adalah Sopronicus, seorang pemahat batu, dan ibunya adalah

Phaenarete, seorang bidan. Socrates dikenal di Athena pada saat dia berusia empat

puluhan tahun karena kebiasaannya terlibat dalam percakapan filosofi di

lingkungan publik maupun swasta. Gaya percakapan Socrates melibatkan

penolakan/penyangkalan pengetahuan. Dalam percakapan tersebut, Socrates

bersikap sebagai siswa dan lawan bicaranya dianggap sebagai guru.

Terkait dengan definisi Metode Socrates, Jones, Bagford, dan Walen (Yunarti:

2011) mendefinisikan Metode Socrates sebagai sebuah proses diskusi yang

dipimpin guru untuk membuat siswa mempertanyakan validitas penalarannya atau

untuk mencapai sebuah kesimpulan. Sementara Magee (Whiteley: 2006)

mendefinisikan Metode Socrates sebagai “an approach by which one seeks the

truth via a process of questions and answers”, yaitu Metode Socrates adalah

sebuah pendekatan yang mencari satu kebenaran melalui proses tanya jawab.

Selanjutnya, Maxwell (2009) mendefinisikan Metode Socrates sebagai “a process

of inductive questioning 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
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langkah kecil. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Metode

Socrates dalam pembelajaran merupakan metode tanya jawab untuk

menyampaikan materi pembelajaran dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan

induktif kepada siswa untuk memeriksa keabsahaan atau validitas jawaban siswa

dengan memberikan fakta-fakta kontradiksi yang membuat siswa harus

memberikan alasan logis dari jawabannya.

Selanjutnya, dalam mengajar dengan Metode Socrates kita berfokus pada

memberi pertanyaan. Hal ini sesuai dalam Critical Thinking Community (Paul

dan Elder, 2013: 147) yang menyatakan bahwa ”In Socratic teaching we focus on

giving students questions, not answers. We model an inquiring, probingmind by

continually probing into the subject with questions”, yaitu dalam mengajar

Socrates, kita berfokus pada memberikan pertanyaan kepada siswa bukan jawaban

dan kita memodelkan rasa ingin tahu dan penyelidikan pemikiran dengan

menggunakan pertanyaan-pertanyaan penyelidikan secara terus menerus ke dalam

pokok persoalan. Salah satu ciri utama dari pembelajaran dengan Metode Socrates

adalah terdapat pertanyaan-pertanyaan Socrates yang menguji keabsahan jawaban

siswa. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dimaksudkan untuk menguji kebenaran

jawaban siswa dan membuat siswa berpikir untuk menjelaskan kebenaran

jawabannya. Menurut Permalink (Yunarti: 2011), Richard Paul telah menyusun

enam jenis pertanyaan Socrates dan memberi contoh-contohnya. Jenis-jenis

pertanyaan Socrates serta contohnya dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:
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Tabel 2.2 Jenis-jenis Pertanyan Socrates dan Contohnya

No Tipe Pertanyaan Contoh Pertanyaan
1. Klarifikasi 1. Apa yang anda maksud dengan ….?

2. Dapatkah anda mengambil cara lain?
3. Dapatkah anda memberikan saya sebuah

contoh?
2. Asumsi-asumsi

Penyelidikan
1. Apa yang anda asumsikan?
2. Bagaimana anda bisa memilih asumsi-asumsi

itu?
3. Alasan-alasan dan Bukti

Penyelidikan
1. Bagaimana anda bisa tahu?
2. Mengapa anda berpikir bahwa itu benar?
3. Apa yang dapat mengubah pemikiran anda?

4. Titik Pandang dan
Persepsi

1. Apa yang anda bayangkan dengan hal
tersebut?

2. Efek apa yang dapat diperoleh?
3. Apa alternatifnya?

5. Implikasi dan
Konsekuensi
Penyelidikan

1. Bagaimana kita dapat menemukannya?
2. Apa isu pentingnya?
3. Generalisasi apa yang dapat kita buat?

6. Pertanyaan Tentang
Pertanyaan

1. Apa maksudnya?
2. Apa yang menjadi poin dari pertanyaan ini?
3. Mengapa anda berpikir saya bisa menjawab

pertanyaan ini?

Pada Critical Thinking Community (Paul dan Elder, 2013: 147) tertulis “A

Socratic questioner should: a) keep the discussion focused, b) keep the discussion

intellectually responsible, c) stimulate the discussion with probing questions, d)

periodically summarize what has and what has not been dealt with

and/orresolved, e) draw as many students as possible into the discussion”, yaitu

seorang penanya Socrates seharusnya: a) menjaga diskusi tetap fokus, b) menjaga

proses diskusi agar bertanggung jawab secara intelektual, c) merangsang diskusi

dengan pertanyaan-pertanyaan penyelidikan, d) meringkas secara berkala apa

yang telah dan apa yang belum ditangani dan/atau diselesaikan, e) menarik

sebanyak mungkin siswa ke dalam diskusi.
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Berdasarkan paparan yang telah diuraikan tersebut, Metode Socrates menyajikan

proses pembelajaran yang membuat siswa harus menggali kemampuan yang

dimilikinya sehingga dapat mengembangkan kemampuan berpikir siswa. Oleh

karena itu, Metode Socrates sesuai untuk mengembangkan kemampuan berpikir

siswa.

D. Pendekatan Saintifik

Nasution (2013) menyatakan bahwa pendekatan saintifik atau yang bisa disebut

dengan pendekatan ilmiah dipandang paling cocok dalam pengembangan sikap,

keterampilan, dan pengetahuan peserta didik. Disamping itu, proses pembelajaran

dengan pendekatan saintifik ditujukan agar siswa secara aktif mengonstruk

konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan mengamati, merumuskan masalah,

mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai

teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengomunikasikan konsep.

Hukum atau prinsip yang “ditemukan” sesuai dengan yang tertera pada Diklat

Guru dalam Rangka Implementasi Kurikulum 2013. Oleh karena itu kondisi

pembelajaran yang diharapkan tercipta diarahkan untuk mendorong peserta didik

dalam mencari tahu dari berbagai sumber melalui observasi, dan bukan hanya

diberi tahu.

Pembelajaran 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 perkembangan keterampilan berpikir tingkat

tinggi, (4) dapat mengembangkan karakter siswa (Hariadi, 2013).
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1. Tujuan Menggunakan Pendekatan Saintifik

Tujuan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik yang didasarkan pada

keunggulan pendekatan tersebut di dalam Modul Pelatihan Pendampingan

Kurikulum 2013 (Kemendikbud, 2013) adalah sebagai berikut.

(1) untuk meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan berpikir

tingkat tinggi siswa, (2) untuk membentuk kemampuan siswa dalam

menyelesaikan suatu masalah secara sistematik, (3) terciptanya kondisi

pembelajaran dimana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu

kebutuhan, (4) diperolehnya hasil belajar yang tinggi, (5) untuk melatih siswa

dalam mengomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis artikel ilmiah, (6)

untuk mengembangkan karakter.

2. Prinsip Pendekatan Saintifik

Beberapa prinsip pendekatan saintifik dalam kegiatan pembelajaran yang

dijelaskan dalam Modul Pelatihan Pendampingan Kurikulum 2013

(Kemendikbud, 2013) adalah sebagai berikut.

(1) pembelajaran berpusat pada siswa, (2) pembelajaran membentuk students

self concept, (3) pembelajaran terhindar dari verbalisme, (4) pembelajaran

memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi

konsep, hukum, dan prinsip, (5) pembelajaran mendorong terjadinya

peningkatan kemampuan berpikir siswa, (6) pembelajaran meningkatkan

motivasi belajar siswa dan motivasi mengajar guru, (7) memberikan

kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan dalam komunikasi, (8)

adanya proses validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip yang dikonstruksi
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siswa dalam struktur kognitifnya. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat

disimpulkan bahwa prinsip dalam pendekatan saintifik yang menjadi pusat

pembelajaran adalah siswa. Siswa dapat melatih kemampuan berpikirnya

sehingga motivasi siswa dan guru dalam pembelajaran dapat meningkat. Siswa

juga diberikan kesempatan untuk melatih kemampuan berkomunikasinya

sehingga terhindar dari bahaya verbalisme dalam pembelajaran.

3. Langkah-langkah Pembelajaran dengan Pendekatan Saintifik

Adapun langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan pendekatan

saintifik dalam Lampiran IV Permendikbud Nomor 81A tentang pedoman

umum pembelajaran, adalah sebagai berikut.

1. Mengamati (Observasi)

Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran

(meaningfull learning). Dengan metode observasi ini siswa dapat

menemukan fakta bahwa ada hubungan antara obyek yang dianalisis dengan

materi pembelajaran yang diberikan oleh guru. Dalam proses mengamati ini,

siswa melibatkan seluruh panca indera yang dimilikinya. Hal ini sesuai

dengan yang dikemukakan Winarni (2012: 21), bahwa keterampilan

mengobservasi merupakan keterampilan yang dikembangkan dengan

menggunakan panca indera dan alat bantu indera untuk memperoleh

informasi serta mengidentifikasi nama atau karakteristik dari suatu objek

atau kejadian yang diamati. Metode ini memiliki keunggulan tertentu,

seperti menyajikan media obyek secara nyata maupun melalui media, siswa

senang dan tertantang, dan mudah pelaksanaannya. Metode mengamati
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sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu siswa, sehingga proses

pembelajaran memiliki kebermaknaan yang tinggi.

Kegiatan mengamati dalam pembelajaran sebagaimana dikemukakan dalam

Lampiran IV Permendikbud Nomor 81A (2013: 13), guru membuka secara

luas dan bervariasi kesempatan siswa untuk melakukan pengamatan melalui

kegiatan melihat, menyimak, mendengar, dan membaca. Guru memfasilitasi

siswa untuk melakukan pengamatan, melatih mereka untuk memperhatikan

(melihat, membaca, mendengar) hal yang penting dari suatu benda atau

objek. Dari penjelasan di atas, kegiatan mengamati yang dilaksanakan oleh

peneliti berdasarkan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam kegiatan

mengamati adalah melihat dan menyimak pada saat guru menampilkan

gambar-gambar dan video yang berkaitan dengan materi pembelajaran.

Kemudian, kegiatan lainnya adalah siswa mendengarkan penjelasan guru

yang semua kegiatan tersebut merupakan bagian dari kegiatan mengamati

yang menggunakan panca indera.

2. Menanya

Dalam kegiatan menanya, guru membuka kesempatan secara luas kepada

siswa untuk bertanya mengenai apa yang sudah dilihat, disimak, atau

dibaca. Guru perlu membimbing siswa untuk dapat mengajukan pertanyaan-

pertanyaan tentang hasil pengamatan. Dari kegiatan kedua dalam

pendekatan saintifik ini dihasilkan sejumlah pertanyaan. Melalui kegiatan

bertanya dikembangkan rasa ingin tahu siswa. Semakin terlatih dalam

bertanya maka rasa ingin tahu semakin dapat dikembangkan. Pertanyaan

tersebut menjadi dasar untuk mencari informasi yang lebih lanjut dan
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beragam dari sumber yang ditentukan guru dan siswa. Kegiatan menanya

dalam kegiatan pembelajaran sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran IV

Permendikbud Nomor 81A (2013: 13) adalah mengajukan pertanyaan

tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau

pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang

diamati.

Adapun fungsi bertanya dalam Modul Pelatihan Implementasi Kurikulum

2013 (Kemendikbud, 2013: 212) adalah sebagai berikut.

(1) membangkitkan rasa ingin tahu, minat, dan perhatian siswa tentang

suatu tema atau topik pembelajaran, (2) mendorong dan menginspirasi

siswa untuk aktif belajar, serta mengembangkan pertanyaan dari dan

untuk dirinya sendiri, (3) mendiagnosis kesulitan belajar siswa

sekaligus menyampaikan rencana untuk mencari solusinya, (4)

membangkitkan keterampilan siswa dalam berbicara, mengajukan

pertanyaan, dan memberi jawaban secara logis, sistematis, dan

menggunakan bahasa yang baik dan benar, (5) mendorong partisipasi

siswa dalam berdiskusi, beragumen, mengembangkan kemampuan

berpikir, dan menarik kesimpulan, (6) membiasakan siswa berpikir

spontan dan cepat, serta sigap dalam merespon persoalan yang tiba-tiba

muncul, (7) melatih kesantunan dalam berbicara dan membangkitkan

kemampuan berempati satu sama lain.

3. Mengumpulkan Informasi

Kegiatan mengumpulkan informasi merupakan tindak lanjut dari kegiatan

bertanya. Kegiatan ini dilakukan dengan menggali dan mengumpulkan
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informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara. Untuk itu siswa dapat

membaca buku atau sumber yang lebih banyak, dan memperhatikan

fenomena atau objek dengan lebih teliti. Dari kegiatan tersebut terkumpul

sejumlah informasi. Dalam Lampiran IV Permendikbud Nomor 81A (2013:

13), aktivitas mengumpulkan informasi dilakukan melalui eksperimen,

membaca sumber lain selain buku teks, mengamati objek atau kejadian,

aktivitas wawancara dengan narasumber dan sebagainya.

4. Mengasosiasikan

Kegiatan mengasosiasi atau mengolah informasi dalam kegiatan

pembelajaran sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran IV Permendikbud

Nomor 81A (2013: 13), adalah memroses informasi yang sudah

dikumpulkan dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan

informasi. Pengolahan informasi yang dikumpulkan dimaksudkan untuk

menambah keluasan dan kedalaman informasi serta mencari solusi dari

berbagai sumber.

Kegiatan ini dilakukan untuk menemukan keterkaitan satu informasi dengan

informasi lainya, menemukan pola dari keterkaitan informasi tersebut.

Setelah menemukan keterkaitan antar informasi dan menemukan berbagai

pola dari keterkaitan tersebut, selanjutnya secara bersama-sama dalam satu

kesatuan kelompok, atau secara individual membuat kesimpulan. Aktivitas

ini juga diistilahkan sebagai kegiatan menalar, yaitu proses berpikir yang

logis dan sistematis atas fakta-kata empiris yang dapat diobservasi untuk

memperoleh simpulan berupa pengetahuan.
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Aktivitas menalar banyak merujuk pada teori belajar asosiasi atau

pembelajaran asosiatif. Istilah asosiasi dalam pembelajaran merujuk pada

kemampuan mengelompokkan beragam ide dan mengasosiasikan beragam

peristiwa untuk kemudian memasukannya menjadi penggalan memori.

Selama menransfer peristiwa-peristiwa khusus ke otak, pengalaman

tersimpan dalam referensi dengan peristiwa lain. Pengalaman- pengalaman

yang sudah tersimpan di memori otak berelasi dan berinteraksi dengan

pengalaman sebelumnya yang sudah tersedia.

5. Mengomunikasikan

Mengomunikasikan adalah menyampaikan hasil pengamatan yang berhasil

dikumpulkan atau menyampaikan hasil penyelidikan, yang dapat

dikembangkan dengan cara menghimpun informasi dari grafik atau gambar

yang menjelaskan objek secara rinci (Winarni, 2012: 144-145). Komunikasi

yang jelas dan tepat merupakan dasar untuk semua kegiatan ilmiah. Dalam

mengomunikasikan sesuatu dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis.

Pada pendekatan saintifik guru diharapkan memberi kesempatan kepada

siswa 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 siswa atau kelompok siswa tersebut. Kegiatan

mengomunikasikan dalam kegiatan pembelajaran sebagaimana disampaikan

dalam Lampiran IV Permendikbud Nomor 81A (2013: 14), adalah
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menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis

secara lisan, tertulis, atau media lainnya.

Dengan begitu, pembelajaran dengan pendekatan saintifik dapat membantu

mengembangkan kemampuan siswa terutama dalam hal berpikir sehingga siswa

dapat lebih memahami bagaimana caranya untuk dapat mengomunikasikan suatu

permasalahan matematika dengan baik dan benar.



III. METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian dengan menggunakan metode kualitatif.

Bogdon dan Tylor (Moleong, 1994: 3) mendefinisikan metodologi kualitatif atau

penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat

diamati. Penelitian kualitatif ini difokuskan pada proses yang terjadi dalam

penelitian. Langkah-langkah pada penelitian ini berlandaskan pada data empirik

yakni berdasarkan fenomena yang terjadi secara alamiah pada kondisi lapangan

pengamatan tanpa adanya perhitungan data secara statistik. Metode penelitian ini

menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan naturalistik.

Maksudnya pendekatan penelitian naturalistik adalah pendekatan penelitian yang

bersifat naturalis (wajar) karena peneliti tidak berusaha memanipulasi atau

menyimulasi suasana penelitian, dan hasil penelitian sesuai dengan apa yang

terjadi selama pelaksanaan penelitian.

Metode pengumpulan data pada penelitian kualitatif adalah dengan

mengobservasi perilaku para partisipan dengan cara terlibat langsung dalam

aktivitas-aktivitas mereka, mengamati hal-hal yang terjadi secara nyata pada saat

pembelajaran matematika dengan menggunakan pembelajaran Socrates Saintifik.
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Selain mengamati, observer juga mencatat keseluruhan yang terjadi selama

penelitian berlangsung, sehingga tidak ada data yang terlewatkan saat

pembahasan, serta ingin mengetahui secara detail proses pelaksanaan

pembelajaran matematika dengan menggunakan pembelajaran Socrates Saintifik

yang ditinjau dari kemampuan komunikasi matematis siswa.

Aktivitas yang dilakukan yaitu mengamati, mencatat, bertanya, dan menggali

sumber supaya dapat mendeskripsikan disposisi komunikasi matematis yang

muncul dalam pembelajaran tersebut. Hasil-hasil yang telah diperoleh pada saat

itu segera disusun pada saat itu pula. Data yang diperoleh pada saat pengamatan,

wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan disusun tidak dituangkan dalam

bentuk angka melainkan hasil analisis data berupa pemaparan mengenai situasi

yang diteliti kemudian disajikan dalam bentuk uraian teks naratif. Hakikat

pemaparan data pada umumnya dapat menjawab pertanyaan bagaimana disposisi

komunikasi matematis siswa yang mengikuti pembelajaran Socrates Saintifik.

B. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII-H SMP Negeri 20

Bandarlampung Tahun Pelajaran 2016/2017. Pemilihan subjek pada penelitian ini

dilakukan dengan pengambilan secara acak. Dari banyaknya siswa dalam satu

kelas direduksi menjadi beberapa saja, yakni dipilih dari beberapa siswa yang

telah terlihat dengan jelas disposisi komunikasi matematisnya. Pereduksian subjek

penelitian ini bertujuan untuk kedalaman informasi yang telah didasarkan pada

indikator disposisi komunikasi matematis yang muncul pada saat proses

pembelajaran matematika dengan menggunakan pembelajaran Socrates Saintifik.
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C. Karakteristik Subjek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 20 Bandarlampung, di kelas VII-H.

Suasana lingkungan tidak berisik, kendaraan yang berlalu lalang di jalan raya

depan sekolah tidak terlalu ramai, hanya pada saat tertentu misalnya waktu pagi

sebelum masuk sekolah dan siang pada waktu pulang sekolah. Sistem waktu

masuk sekolah dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (KBM) dimulai pada

pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 12.30 WIB untuk kelas VIII dan IX,

sedangkan untuk kelas VII dimulai dari pukul 12.30 WIB sampai dengan pukul

17.00 WIB.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, data yang dikumpulkan adalah data tentang disposisi

komunikasi matematis siswa yang berkaitan dengan indikator disposisi

komunikasi matematis siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Data ini

dikumpulkan dengan teknik observasi atau pengamatan, dokumentasi, dan

wawancara. Kemudian dari data-data tersebut dilakukan triangulasi.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data untuk keperluan pengecekan atau

sebagai pembanding terhadap data-data yang sudah diperoleh. Terdapat tiga

macam teknik triangulasi, yaitu triangulasi dengan sumber, triangulasi dengan

teknik, dan triangulasi dengan waktu. Triangulasi yang digunakan dalam

penelitian ini adalah triangulasi teknik. Teknik triangulasi ini digunakan untuk

menjaring data dari berbagai teknik pengumpulan dan menyilangkan informasi

yang telah diperoleh, dengan harapan data yang diperoleh lebih lengkap dan akan
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sesuai dengan yang diharapkan. Tujuannya yaitu untuk menguji kredibilitas data

penelitian agar ada jaminan tentang tingkat kepercayaan data. Cara ini juga untuk

mencegah bahaya subjektivitas. Penjabaran dari teknik pengumpulan data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi terbuka,

karena ketika melakukan pengumpulan data cenderung diketahui oleh

siswa/siswi di kelas. Observasi dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat

secara langsung situasi dan kondisi yang terjadi dan gejala-gejala yang tampak

pada subjek penelitian yang berkaitan dengan disposisi komunikasi matematis

siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Hasil pengamatan tersebut

dapat dijadikan dasar untuk melakukan wawancara, baik wawancara kepada

siswa secara langsung, orang-orang yang dekat dengan siswa, atau dengan guru

mata pelajaran. Hasil observasi yang dilakukan ini akan dituangkan dalam

lembar catatan lapangan.

Catatan lapangan merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh suatu

data dengan mencatat apa yang didengar, dialami, dan dipikirkan dalam rangka

pengumpulan data. Catatan lapangan yang dilakukan pada penelitian ini adalah

mencatat segala hal yang berkaitan dengan tindakan yang diberikan oleh guru,

kemudian respon siswa pada tindakan yang diberikan oleh guru tersebut, dan

disposisi komunikasi matematis siswa yang nampak selama proses

pembelajaran di kelas berlangsung. Catatan lapangan digunakan sebagai alat

pengumpul data untuk disposisi komunikasi matematis siswa dan dilakukan

setiap kali pertemuan berlangsung sehingga keaktifan siswa juga tercatat.
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Terkadang juga, dicatat hasil wawancara jika wawancara dilakukan saat proses

pembelajaran berlangsung. Selain itu, catatan lapangan digunakan untuk

mencatat kendala-kendala yang dihadapi siswa maupun guru selama proses

pembelajaran.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan khusus dalam rangka merekam, menyimpan,

dan mengabadikan gambar dan suara terkait segala kegiatan yang terjadi

selama proses pembelajaran berlangsung. Peneliti merekam segala aktivitas

siswa di kelas selama beberapa kali pertemuan. Hal ini dilakukan untuk

memberikan keterangan atau bukti yang menggambarkan suasana kelas terkait

disposisi komunikasi ketika proses pembelajaran berlangsung. Ketika siswa

sedang berdiskusi kelompok dan tidak terekam dengan jelas maka harus turun

langsung mendekati subjek yang sedang berdiskusi tersebut dan mengamati

serta mencatat hal yang berkaitan dengan disposisi komunikasi matematis

siswa.

Dokumentasi dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung, sehingga

dapat merekam semua kegiatan pembelajaran. Hasil dokumentasi yang didapat

pada penelitian ini berupa rekaman video dan rekaman gambar mengenai

proses pembelajaran yang berlangsung dari awal hingga akhir. Dokumentasi

yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu bukti fisik yang akan dilakukan

dengan cara merekam, menyimpan, dan mengabadikan gambar dan suara

terkait segala yang terjadi selama proses pembelajaran. Teknik dokumentasi ini

digunakan untuk melengkapi data-data dari wawancara dan catatan lapangan,
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yaitu berupa foto-foto dan rekaman selama proses pembelajaran serta rekaman

suara pada saat wawancara.

3. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya

jawab secara langsung antara peneliti dan sumber data. Wawancara dilakukan

saat setelah selesai pembelajaran sesuai dengan keperluan peneliti dalam

mengungkap suatu fenomena yang melibatkan subjek penelitian. Wawancara

dilakukan secara terstruktur dengan mengacu pada pertanyaan yang telah

ditetapkan sebelumnya. Selain wawancara terstruktur, peneliti juga melakukan

wawancara tidak terstruktur yang bertujuan untuk memberikan klarifikasi dan

menjelaskan sebab dari tindakan yang dilakukan siswa selama proses

pembelajaran.

Teknik pengumpulan data dilakukan berdasarkan indikator disposisi komunikasi

matematis. Indikator disposisi komunikasi antara lain: (1) bersikap seperti

memiliki rasa ingin tahu terhadap sesuatu atau isu yang sedang berkembang, (2)

berpikiran terbuka seperti fleksibel dalam menerima pendapat orang lain, bersedia

mengubah keputusan jika terdapat alasan yang lebih baik dari pendapat semula,

(3) bersikap sistematis seperti rajin dalam mencari informasi atau alasan yang

relevan, jelas dalam bertanya, tertib dalam menyelesaikan persoalan, dan selalu

berhati-hati dalam menggunakan pemikiran kritis, (4) bersikap analitis seperti

tetap tekun meskipun menghadapi kesulitan, menemukan pernyataan yang jelas

dalam sebuah pernyataan, dan menggunakan kriteria dengan alasan yang tepat, (5)

memiliki sikap percaya diri seperti percaya pada berbagai sumber belajar, percaya

pada hasil pemikiran diri sendiri, dan percaya pada penalaran orang lain yang
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diyakini benar, (6) memiliki sikap dapat mencari kebenaran seperti mencari

alternatif lain jika jawaban kurang pas, bersikap jujur dengan pemikiran orang lain

yang keliru, dan selalu berusaha mendapat dan memberikan informasi yang benar.

E. Tahap-tahap Penelitian

Tahapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Tahap Persiapan

a. Identifikasi Masalah Penelitian

Identifikasi masalah penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 20

Bandarlampung. Pengidentifikasian masalah dilakukan dengan wawancara

terhadap guru matematika dan penelitian pendahuluan di SMP terkait.

b. Menyiapkan Instrumen Penelitian

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, dilakukan persiapan diri untuk mulai melakukan tahap

pengumpulan data atau informasi dari subjek penelitian di antaranya

memahami latar penelitian, yaitu melihat karakteristik siswa dan situasi atau

keadaan lingkungan kelas dan lingkungan sekolah, serta disposisi

komunikasi matematis siswa pada pembelajaran Socrates Saintifik.

b. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan observasi atau pengamatan yang data

tersebut ditulis pada lembar catatan lapangan selama proses pembelajaran
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berlangsung. Pengumpulan data dengan wawancara dilakukan selama

proses pembelajaran berlangsung dan atau setelah selesai jam pelajaran.

Pengumpulan data dengan dokumentasi dilakukan selama berlangsungnya

proses pembelajaran di kelas.

c. Pengolahan Data

Selanjutnya dilakukan analisis data sesuai dengan langkah-langkah yang

telah dijelaskan pada bagian metode analisis data. Setelah itu, dibuat

kesimpulan makna dari hasil penelitian yang diperoleh.

F. Instrumen Penelitian

Adapun instrumen-instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini

adalah:

1. Lembar Catatan Lapangan

Lembar catatan lapangan adalah lembaran kertas yang digunakan untuk

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

yang dituliskan pada lembar catatan lapangan berupa interaksi guru dengan

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

dengan disposisi berpikir siswa.

2. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara merupakan serangkaian pertanyaan yang digunakan pada

saat proses wawancara. Pedoman wawancara dibuat berdasarkan informasi

yang dibutuhkan dan disesuaikan dengan indikator disposisi berpikir siswa

yang diteliti.
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3. Alat Perekam

Alat perekam merupakan alat yang digunakan untuk merekam KBM

matematika menggunakan pembelajaran Socrates Saintifik. Alat perekam

digunakan untuk melengkapi informasi yang diperoleh. Dengan adanya alat

perekam, informasi selama proses pembelajaran berlangsung bisa didapat

secara lengkap. Selain itu bisa memeriksa kembali informasi yang diperoleh

saat KBM berlangsung. Alat perekam yang digunakan dalam penelitian ini

berupa alat perekam gambar, perekam video, dan perekam suara.

G. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data disposisi berpikir siswa dari

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

yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model Miles

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

penarikan kesimpulan. Adapun penjabaran dari teknik analisis data yang akan

dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan,

mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sehingga

dapat diambil kesimpulan akhir. Pada penelitian ini reduksi data dilakukan

dengan memilih data terkait disposisi dan disposisi komunikasi matematis

siswa selama proses pembelajaran berlangsung yang diperoleh dari catatan

lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Reduksi data pada penelitian kualitatif

terjadi selama penelitian berlangsung.
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Menurut Miles dan Huberman (1992) ketika melakukan proses reduksi data,

ada tahapan mengode data yang sering disebut dengan koding data. Koding

data merupakan proses pemberian kode pada data yang diperoleh selama

penelitian berlangsung. Koding data pada penelitian ini dilakukan dengan

mengode nama siswa. Koding data dilakukan untuk mempermudah melakukan

pencatatan lapangan dan penulisan dalam hasil dan pembahasan agar tidak

mengulang menulis nama lengkap siswa. Sehingga penulisan catatan lapangan,

hasil, dan pembahasan dapat lebih singkat.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan

tindakan. Pada penelitian ini data yang disajikan berupa data deskriptif.

Penyajian data dilakukan dengan menuliskan semua informasi yang telah

dipilih melalui reduksi data dalam bentuk naratif sehingga mempermudah

penarikan kesimpulan.

3. Verifikasi Data

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan

kesimpulan yang dilakukan pada penelitian ini adalah menemukan makna dari

data yang telah disajikan. Peneliti akan berusaha menarik kesimpulan dan

melakukan verifikasi dengan mencari makna di setiap gejala yang diperolehnya

dari lapangan, mencatat keteraturan, dan konfigurasi yang mungkin ada.

Pada tahap ini, peneliti menarik kesimpulan dari data yang telah disimpulkan

sebelumnya, kemudian mencocokkan catatan lapangan, hasil wawancara, dan

pengamatan yang dilakukan pada saat penelitian. Analisis data kualitatif
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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 menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian

diambil intisarinya saja.
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V.  SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat

disimpulkan mengenai deskripsi disposisi komunikasi matematis siswa di kelas

VII-H SMP Negeri 20 Bandarlampung:

1. Penerapan pembelajaran Socrates Saintifik dalam pembelajaran matematika

pada siswa kelas VII-H SMP Negeri 20 Bandarlampung tahun pelajaran

2016/2017 dapat mendeskripsikan bentuk-bentuk disposisi komunikasi

matematis pada siswa.

2. Indikator disposisi komunikasi matematis yang muncul pada siswa berbeda-

beda setiap pertemuan, hal ini bergantung juga pada tingkat kemampuan

siswa tersebut.

3. Disposisi komunikasi matematis siswa pada pembelajaran Socrates Saintifik

sebagian besar muncul ketika guru memberikan pertanyaan Socrates dengan

tipe klarifikasi dan asumsi-asumsi penyelidikan.

4. Indikator disposisi komunikasi matematis yang selalu muncul pada siswa saat

pembelajaran Socrates Saintifik adalah indikator rasa ingin tahu.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengemukakan saran-saran sebagai

berikut:

1. Bagi guru dalam menggunakan Pembelajaran Socrates Saintifik, perlu

melakukan perencanaan pembelajaran dengan baik sehingga walaupun waktu

pembelajaran singkat, Pembelajaran Socrates Saintifik dapat tetap terlaksana

dengan baik.

2. Baiknya dalam memunculkan disposisi komunikasi matematis siswa yang

memiliki kemampuan matematis rendah disiapkan pertanyaan Socrates yang

tidak terlalu sulit dan dikaitkan dengan permasalahan kontekstual supaya

dapat lebih dipahami.

3. Bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan Pembelajaran

Socrates Saintifik, sebaiknya persiapkan penelitian dengan sebaik-baiknya.

Agar guru mitra tidak merasa kesulitan dalam menggunakan pembelajaran

ini, khususnya ketika waktu yang tersedia dalam pembelajaran cukup singkat.

4. Bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian serupa, dapat melakukan

simulasi lain dalam mengelompokkan subjek penelitian yaitu

mengelompokkan subjek yang berbeda tingkat kemampuan matematis dalam

satu kelompok dengan tujuan mendeskripsikan disposisi komunikasi

matematis yang muncul.
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