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ABSTRAK

DESKRIPSI DISPOSISI REPRESENTASI MATEMATIS SISWA DENGAN
METODE SOCRATES DALAM PENDEKATAN SAINTIFIK
(Penelitian Kualitatif Pada Siswa Kelas VII B Semester Ganjil

Di SMP Negeri 1 Natar Lampung Selatan
Tahun Pelajaran 2016/2017)

Oleh

RESI FELLIA

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan disposisi representasi matematis

siswa pada pembelajaran dengan metode Socrates dalam pendekatan Saintifik.

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII-B SMP Negeri 1 Natar tahun

pelajaran 2016/2017. Data penelitian ini merupakan data kualitatif tentang

deskripsi disposisi representasi matematis siswa. Data penelitian ini merupakan

data kualitatif mengenai disposisi representasi matematis siswa yang diperoleh

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

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

terhadap data. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa

penerapan metode Socrates pada siswa kelas VII-B SMPN 1 Natar tahun pelajaran

2016/2017 dapat memunculkan disposisi representasi matematis pada siswa dan

indikator disposisi representasi matematis pada siswa yang dominan muncul pada

pembelajaran dengan metode Socrates adalah rasa ingin tahu dan kepercayaan diri

dalam berpikir

Kata kunci: disposisi representasi matematis, metode socrates, pendekatan

saintifik.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia, karena dengan

pendidikan manusia dapat meningkatkan kualitas dan mengembangkan potensi

yang ada pada dirinya. Pendidikan juga dapat membantu manusia menjadi

individu yang kreatif, produktif, inovatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Hal ini

sejalan dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam UU

RI Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut.

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

Berdasarkan tujuan tersebut, pendidikan tidak hanya dapat mengembangkan

potensi dan kemampuan individu, tetapi juga dapat membentuk karakter dan

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

menempuh pendidikan agar dapat meningkatkan kualitas kemampuan menjadi

lebih baik.

Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut, tentunya siswa harus

diajarkan dengan berbagai macam mata pelajaran yang telah ditetapkan. Salah
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satu mata pelajaran pokok yang harus diajarkan kepada siswa adalah mata

pelajaran matematika. Mata pelajaran matematika merupakan suatu alat untuk

mengembangkan cara berpikir manusia (Hudoyo, 2003:151). Selain itu juga,

diperkuat dengan pendapat bahwa matematika tumbuh dan berkembang karena

proses berpikir (Suherman dkk, 2003:17). Hal ini karena hakikat matematika yang

berkenaan dengan struktur dan ide abstrak yang disusun secara sistematis dan

logis melalui proses penalaran deduktif. Dalam mencari kebenaran matematik,

individu harus berdasarkan alasan yang logis. Sedangkan untuk kerja matematik

seperti mengobservasi, menebak, menduga, memecahkan masalah, dan

sebagainya diperlukan kemampuan berpikir yang baik.

Disposisi merupakan kecenderungan sikap yang ditunjukkan oleh seorang

individu. Sedangkan disposisi berpikir adalah kecenderungan individu dalam

bersikap sebagai upaya mengidentifikasi sifat dari pola pikir. Representasi

matematis merupakan salah satu dari proses matematis, representasi merupakan

salah satu kunci keterampilan komunikasi matematis, NCTM (Mudzakir, 2006).

Secara tidak langsung, hal ini mengindikasikan bahwa proses pembelajaran yang

menekankan pada kemampuan representasi akan melatih siswa dalam komunikasi

matematis.

Representasi menduduki peranan yang penting dalam pembelajaran matematika.

Kemampuan representasi matematis merupakan kemampuan menjelaskan ide atau

gagasan matematis dalam bentuk gambar, grafik, daftar, diagram, persamaan,

simbol-simbol, tulisan. Kemampuan representasi matematis dapat membantu

siswa dalam membangun konsep, memahami konsep dan menyatakan ide-ide,
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serta memudahkan untuk mengembangkan kemampuan yang dimilikinya

(Mandur, 2013). Dengan representasi, masalah yang semula terlihat sulit dan

rumit dapat dilihat dengan lebih mudah dan sederhana, sehingga masalah yang

disajikan dapat di pecahkan dengan lebih mudah.

Dalam proses representasi matematis tidak hanya terdiri dari unsur kemampuan

(kognitif) saja, tetapi sikap matematis siswa juga harus diperhatikan. Dalam

pembelajaran, ternyata bukan hanya kemampuan representasi matematis saja yang

dapat membuat siswa berhasil dalam belajar tetapi juga disposisi. Disposisi

merupakan kecendrungan untuk bersikap dengan cara tertentu. Suatu disposisi

tentunya memberikan kemungkinan mendasar bagi jenis-jenis kegiatan dan

pengalaman tertentu tetapi tidak pada dirinya sendiri memberikan kelengkapan

dan kesiapan penuh untuk bertindak. Ini harus diperoleh lewat kebiasaan-

kebiasaan yang merupakan tujuan dan tenaga pendorong yang terdapat dalam

setiap disposisi. Disposisi terdiri dari (1) inclination (kecenderungan), yaitu

bagaimana sikap siswa terhadap tugas-tugas; (2) sensitivity (kepekaan), yaitu

bagaimana kesiapan siswa dalam menghadapi tugas; dan (3) ability (kemampuan),

yaitu bagaimana siswa fokus untuk menyelesaikan tugas secara lengkap; dan (4)

enjoyment (kesenangan), yaitu bagaimana tingkah laku siswa dalam

menyelesaikan tugas (Maxwell, 2001).

Disposisi dapat diartikan sebagai kecendrungan seseorang dalam bersikap.

Sedangkan untuk disposisi representasi matematis dapat diartikan sebagai

kecenderungan sikap siswa dengan keadaan sadar dan sukarela dalam

menyelesaikan soal-soal yang sesuai dengan indikator representasi matematis.
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Dengan adanya disposisi representasi matematis, siswa dituntut untuk mengambil

sikap dan tindakan yang tepat dalam mencari solusi dari masalah yang dihadapi

dengan kemampuan yang tepat serta akan memperlihatkan proses representasi

yang dilakukan. Saat sedang memahami dan mencari solusi masalah yang

dihadapi, seseorang juga akan menampilkan disposisi representasi matematis.

Dengan demikian, siswa yang memiliki disposisi representasi matematis yang

baik akan dapat menghadapi suatu masalah dengan langkah yang tepat sehingga

akan menghasilkan pemahaman yang baik pula. Kemudian untuk kemampuan

representasi seseorang erat kaitannya dengan kemampuan pemecahan masalah

dalam menyelesaikan tugas matematika. Kemampuan tersebut merupakan dua

dari lima standard yang hendaknya dimiliki siswa untuk dapat meningkatkan

kemampuan matematis (NCTM: 2000). Sebagaimana yang dipaparkan

sebelumnya untuk melakukan pemecahan masalah, terlebih dahulu diawali oleh

adanya representasi terhadap definisi masalah yang disajikan.

Pemahaman terhadap definisi masalah akan mendorong terciptanya representasi

yang mengarah kepada proses pemecahan masalah. Siswa yang memiliki efficacy

beliefs yang kuat dalam menyelesaikan suatu permasalahan akan mampu

menyelesaikannya dalam representasi yang berbeda. Dalam pemecahan masalah

hendaknya kita harus mencoba dan terus mencoba untuk menemukan solusi

(Polya, 1973: 5). Suatu masalah biasanya memuat suatu yang mendorong

seseorang untuk menyelesaikan akan tetapi tidak tahu secara langsung apa yang

harus dikerjakan untuk menyelesaikannya (Suherman, 2003). Lebih lanjut suatu

masalah yang dianggap rumit dan kompleks bisa menjadi lebih sederhana jika

strategi dan pemanfaatan representasi matematis yang digunakan sesuai dengan
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permasalahan tersebut. Untuk menemukan suatu pemecahan, hendaknya siswa

menarik pengetahuan yang mereka miliki, dan lewat proses ini, mereka akan

membangun pemahaman matematis yang baru Wahyudin (2008: 615). Dengan

demikian para siswa akan mendapat cara berpikir, kebiasaan tekun, dan rasa ingin

tahu, serta kepercayaan diri dalam situasi- situasi tidak akrab yang mereka hadapi.

Kemampuan representasi matematis yang ditingkatkan harus dapat membantu

siswa dalam membangun konsep, memahami konsep dan menyatakan ide-ide,

serta memudahkan siswa dalam mengembangkan kemampuan yang dimilikinya.

Pembelajaran dengan menekankan representasi matematis adalah pembelajaran

yang menuntut aktivitas mental siswa secara optimal dalam memahami suatu

konsep.

Proses representasi melibatkan penerjemahan masalah atau ide kedalam bentuk

baru, Proses representasi termasuk pengubahan diagram atau model fisik ke

dalam simbol-simbol atau kata-kata, Proses representasi juga dapat digunakan

dalam penerjemahan atau penganalisisan masalah verbal untuk membuat makna

menjadi jelas NCTM (Mudzakir, 2006). Dari uraian di atas dapat disimpulkan

bahwa representasi matematis merupakan penggambaran, penerjemahan,

pengungkapan, penunjukkan kembali, pelambangan, atau pemodelan, gagasan

konsep dalam matematika, dan hubungan di antaranya yang termasuk dalam suatu

konfigurasi, konstruksi, atau situasi tertentu yang ditampilkan siswa dalam

berbagai bentuk sebagai upaya memperoleh kejelasan makna, menunjukkan

pemahamannya atau mencari solusi dari masalah yang dihadapinya.
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Representasi merupakan ungkapan-ungkapan dari ide matematika yang

ditampilkan siswa sebagai model atau bentuk pengganti dari suatu situasi masalah

yang digunakan untuk menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapi

sebagai hasil dari interpretasi pikirannya. Suatu masalah dapat direpresentasikan

melalui gambar, kata-kata, tabel, benda konkrit, atau simbol matematika. Selain

itu matematika memberikan gambaran yang luas dalam hal analogi konsep dari

berbagai topik yang ada. Dengan demikian diharapkan bahwa bilamana siswa

memiliki akses ke representasi-representasi dan gagasan-gagasan yang mereka

tampilkan, maka mereka memiliki sekumpulan alat yang secara signifikan siap

memperluas kapasitas mereka dalam berpikir secara matematis (NCTM, 2000).

Diterapkannya metode Socrates yang dipadukan dengan pendekatan

Saintifik diharapkan dapat mendorong munculnya disposisi berpikir representasi

matematis siswa. Oleh karena itu, penelitian ini akan mendeskripsikan

pembelajaran matematika dengan metode Socrates dalam pendekatan Saintifik

ditinjau dari disposisi berpikir representasi matematis siswa.

Untuk mengatasi rasa takut yang dialami oleh siswa, guru dapat melakukan

pembelajaran yang berlangsung dengan kehidupan sehari-hari dan lingkungan

sekitar siswa. Mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari dan

lingkungan sekitar siswa dapat menciptakan suatu pembelajaran yang

menyenangkan dan menghilangkan rasa takut siswa terhadap pertanyaan-

pertanyaan yang diberikan. Pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari adalah

pembelajaran dengan pendekatan-pendekatan Saintifik. Pada penelitian ini proses

pembelajaran matematika menggunakan metode Socrates dalam pendekatan

Saintifik. Perpaduan antara metode Socrates dalam pendekatan Saintifik ini
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dilakukan dengan tujuan agar siswa tidak terlalu takut dan bosan dengan

pembelajaran menggunakan metode Socrates yang selalu memberikan pertanyaan-

pertanyaan bersifat mengonstruk pemahaman siswa.

Kenyataan yang ada di lapangan saat ini secara umum pendidik masih

menggunakan metode konvensional dalam penyampaian materi matematika. Hal

ini tentunya sangat mempengaruhi terjadinya disposisi berpikir representasi

matematis pada siswa. Peneliti melakukan observasi pada guru matematika kelas

7 serta peneliti melihat secara langsung bagaimana saat guru mengajar di kelas.

Kegiatan di kelas tersebut suatu kegiatan yang belum menerapkan suatu metode

dan lingkungan pembelajaran yang dapat membuat disposisi representasi

matematis siswa.

Representasi matematis siswa yang rendah ternyata membuat disposisi

representasi matematis mereka juga rendah. Hal ini memberikan dampak bagi

disposisi representasi matematis siswa menjadi rendah yang ditandai dengan

kurangnya keinginan mereka untuk mencari kebenaran suatu persoalan, rasa ingin

tahu untuk suatu pernyataan dan persoalan, serta rasa percaya diri.

Jika hal tersebut tidak diperhatikan, maka akan memberi dampak negatif bagi rasa

ingin tahu siswa. Oleh karena itu, guru harus lebih memperhatikan strategi

pembelajaran yang digunakan saat mengajar agar dapat membuat rasa ingin tahu

siswa muncul sehingga siswa memiliki semangat untuk mencari tahu.

Pembelajaran matematika yang diharapkan saat ini adalah pembelajaran yang

berorientasi pada siswa. Dari uraian tersebut, salah satu solusi yang dapat



8

mengatasi permasalahan ini adalah mengembangkan disposisi representasi

matematis siswa dengan metode Socrates dalam pendekatan Saintifik.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang

berjudul “Deskripsi Disposisi Representasi Matematis Siswa dengan Metode

Socrates dalam Pendekatan Saintifik” Terhadap Siswa Kelas VII SMP 1 Negeri

Natar Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2016/2017.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, pertanyaan dalam penelitian ini

adalah “Bagaimana disposisi representasi matematis siswa dalam pembelajaran

Socrates Saintifik ?”

C. Tujuan Penelitian

Mengetahui disposisi representasi matematis siswa dalam pembelajaran Socrates

Saintifik.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi siswa, guru, sekolah,

dan peneliti sebagai suatu cara untuk mendukung peningkatan proses belajar

siswa. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk

penelitian yang lebih lanjut mengenai disposisi berpikir representasi matematis
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siswa dengan perlakuan dan karakter siswa yang relatif sama. Penelitian ini

diharapkan dapat dijadikan sumber informasi untuk menyelesaikan persoalan

dalam proses pembelajaran matematika sehingga proses pembelajaran yang

berlangsung dapat mempermudah siswa dalam memahami materi yang diajarkan,

serta bermakna bagi siswa.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk

penelitian yang lebih lanjut mengenai disposisi representasi siswa dengan

perlakuan dan karakter siswa yang relatif sama. Selain itu dapat dijadikan sebagai

sumber informasi untuk menyelesaikan persoalan dalam proses pembelajaran

matematika yang berlangsung dan mempermudah siswa dalam memahami materi

yang diajarkan, serta bermakna bagi siswa.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah

1. Deskripsi disposisi representasi matematis siswa adalah gambaran tentang

kecendrungan siswa dalam merepresentasikan persoalan matematika. Dalam

penelitian ini, deskripsi disposisi representasi matematis dilihat dari

kemampuan representasi matematis siswa setelah mendapatkan

pembelajaran Socrates Saintifik lebih baik daripada kemampuan representasi

matematis siswa menerima pelajaran secara konvensional.

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

dipimpin oleh guru melalui serangkaian pertanyaan tersusun untuk menguji
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validitas keyakinan siswa akan suatu objek dan membuat kesimpulan yang

benar.

3. Pendekatan Saintifik merupakan suatu cara atau mekanisme pembelajaran

untuk memfasilitas siswa agar mendapatkan pengetahuan atau keterampilan

dengan prosedur yang didasarkan pada suatu metode ilmiah. Ada lima

kegiatan utama dalam proses pembelajaran menggunakan pendekatan

saintifik, yaitu mengamati (observing), menanya (questioning), menalar

(associating), mencoba (experimenting), mengkomunikasikan (networking).

Pada penelitian ini proses pembelajaran dengan materi Persamaan dan

Pertidaksamaan Linear Satu Variabel.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Disposisi Berpikir

Selain mengembangkan kemampuan kognitif, kemampuan afektif juga perlu

dikembangkan dalam pembelajaran matematika. Hal ini karena keberhasilan

seseorang dalam suatu proses pembelajaran matematika tidak hanya dipengaruhi

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

Kemampuan afektif menentukan keberhasilan belajar seseorang Popham

(Depdiknas, 2008). Seseorang yang berminat dalam mata pelajaran akan mencapai

hasil pembelajaran yang optimal. Salah satu tujuan pembelajaran matematika

adalah memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu

memiliki rasa ingin tahu, perhatian dan minat dalam mempelajari matematika,

serta sikap tidak mudah putus asa dan percaya diri dalam pemecahan masalah

(Depdiknas, 2006:417). Sikap-sikap yang cenderung muncul karena suatu

perlakuan tersebut dinamakan dengan disposisi.

Secara terminologi, kata disposisi sepadan dengan kata sikap. Disposisi

didefinisikan sebagai kumpulan sikap-sikap pilihan dengan kemampuan yang

memungkinkan sikap-sikap pilihan tadi muncul dengan cara tertentu. Disposisi

yang berkaitan dengan pola pikir seseorang disebut juga dengan disposisi berpikir

Gavriel Salomon (Herlina, 2013:174). Disposisi berpikir sebagai kecenderungan
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perilaku intelektual dalam upaya mengidentifikasi sifat dari pola pikir Tishman et

al. (Herlina, 2013:174). Disposisi berpikir ini perlu dikembangkan melalui

pengembangan kemampuan atau keterampilan berpikir. Berdasarkan definisi-

definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa disposisi berpikir merupakan

kecendrungan seseorang dalam bersikap, bertindak, dan perilaku positif dalam

upaya mengidentifikasi sifat dari pola pikir.

B. Representasi Matematis

Representasi sangat berperan dalam upaya mengembangkan dan mengoptimalkan

kemampuan matematika siswa. Representasi (representation) sebagai standar

proses kelima setelah problem solving reasoning communication, and connection

NCTM dalam Principle and Standard for School Mathematics (Standard, 2000).

Menurut Jones (2000) beberapa alasan penting yang mendasarinya adalah sebagai

berikut:

1. Kelancaran dalam melakukan pemindahan di antara berbagai bentuk

representasi berbeda, merupakan kemampuan mendasar yang perlu dimiliki

siswa untuk membangun konsep dan berpikir matematis.

2. Cara guru dalam menyajikan ide-ide matematika melalui berbagai

representasi akan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap

pemahaman siswa dalam mempelajari matematika.

3. Siswa membutuhkan latihan dalam membangun representasi sendiri

sehingga memiliki kemampuan dan pemahaman konsep yang kuat dan

fleksibel yang dapat digunakan dalam memecahkan masalah.



13

Terdapat indikator disposisi berpikir yang telah dirumuskan oleh Yunarti

(2011:31), yaitu sebagai berikut,

1. Pencarian kebenaran, ditunjukkan dengan sikap selalu berusaha
mendapatkan dan memberi informasi yang benar berkenaan dengan
kemampuan matematis.

2. Berpikir terbuka, ditunjukkan dengan sikap bersedia mendengar atau
menerima pendapat atau pemikiran orang lain yang diyakini benar dan
menggunakan pemikiran tersebut untuk menyelesaikan permasalahan tekait
kemampuan matematis.

3. Analitis, ditunjukkan dengan sikap untuk tetap fokus pada masalah yang
dihadapi serta berupaya mencari alasan-alasan yang bersesuaian dengan
masalah yang berkaitan dengan kemampuan matematis.

4. 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 matematis.

5. Kepercayaan diri dalam berpikir, ditunjukkan dengan sikap yakin terhadap
kemampuan dan tidak ragu-ragu dalam memberikan alasan yang berkaitan
dengan kemampuan matematis.

6. Rasa ingin tahu, ditunjukkan dengan sikap selalu memiliki perhatian untuk
terus peka terhadap informasi yang berkaitan dengan kemampuan
matematis.

Penelitian ini akan menggunakan indikator disposisi representasi matematis yang

diambil dari indikator berpikir tersebut. Hal ini disebabkan representasi matematis

sendiri merupakan suatu kemampuan berpikir matematis. Indikator tersebut

adalah mencari kebenaran, berpikir terbuka, sistematis, analitis, kepercayaan diri

dalam berpikir, dan rasa ingin tahu. Indikator disposisi representasi matematis

yang telah dirumuskan oleh Yunarti (2011:31) tersebut dapat dijelaskan sebagai

berikut :

a. Pencarian kebenaran

Siswa memiliki sikap pencarian kebenaran pada proses representasi matematis

apabila siswa tersebut menunjukkan usaha dalam merepresentasikan masalah

berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki untuk mendapatkan
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pemecahan yang tepat, tetapi jika belum menemukan sebuah keputusan yang

benar, maka siswa berusaha mencari cara lain dalam representasi matematis

hingga menemukan titik ujung dari permasalahan yang dihadapi.

b. Berpikir terbuka

Pada siswa yang memiliki pemikiran terbuka bersedia mendengar dan menerima

pendapat dari orang lain jika jawaban tersebut memiliki kebenaran dengan

menyertakan alasan-alasan yang sesuai. Oleh karena itu, seseorang tidak akan

selalu menerima dengan pasrah suatu ide, pandangan, pendapat, teori, dan juga

kesimpulan walaupun hal itu dinyatakan oleh seseorang dari otoritas tertentu.

c. Sistematis

Untuk siswa yang memiliki sikap sistematis dalam representasi matematis dapat

dilihat adanya usaha untuk menguraikan dan merumuskan sesuatu dalam

hubungan yang teratur dan sehingga membentuk sesuatu secara utuh, menyeluruh,

terpadu, mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat pada objek. Cara berpikir

secara sistematis (systematic thinking) berarti memikirkan segala sesuatu

berdasarkan kerangka metode tertentu dan terdapat urutan serta proses

pengambilan keputusan (Hendrawati, 2010:26).

d. Analitis

Siswa yang memiliki sikap analitis jika siswa menunjukkan sikap tetap fokus dan

berupaya mencari alasan yang bersesuaian ketika dihadapi sebuah permasalahan
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serta dapat mengungkapkan alasan-alasan berdasarkan masalah tersebut dengan

representasi matematis.

e. Kepercayaan diri dalam berpikir

Seseorang yang memiliki rasa percaya diri akan dapat menyampaikan pendapat

dan bertindak secara mandiri serta memiliki rasa positif dan optimis pada

kemampuan yang di milikinya. Untuk siswa yang memiliki sikap percaya diri

dalam berpikir apabila siswa tersebut menunjukkan sikap percaya diri pada proses

dan pendapat yang di rasa benar dan disertai proses berpikir.

f. Rasa ingin tahu

Siswa yang memiliki rasa ingin tahu apabila sikap yang dilakukan dalam

merepresentasikan suatu masalah menunjukkan rasa ingin tahu terhadap sesuatu

atau isu yang berkembang. Hal ini biasanya ditandai dengan bertanya dan juga

menyimak dengan tekun langkah-langkah berpikir yang diungkapkan temannya.

Disposisi atau sikap siswa terhadap matematika tampak ketika siswa

menyelesaikan tugas matematika, jika dikerjakan dengan percaya diri, tanggung

jawab, tekun, pantang putus asa, merasa tertantang, memiliki kemauan untuk

mencari cara lain dan melakukan refleksi terhadap cara berpikir yang telah

dilakukan. Dengan demikian, dalam meningkatkan kemampuan representasi

matematis harus disertai dengan disposisi representasi matematis yang baik pula.

Adapun hubungan indikator representasi matematis dengan indikator disposisi

representasi matematis yang mungkin muncul yaitu seperti pada tabel, sebagai

berikut :
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Tabel 2.1 Hubungan Indikator Representasi Matematis dengan Indikator
Disposisi Representasi Matematis (Mudzakir, 2006: 47)

Representasi Indikator Representasi Matematis
Indikator Disposisi
Representasi
Matematis yang
Mungkin Muncul

Representasi
visual;
diagram, tabel
atau grafik
dan gambar.

● Menyajikan kembali data atau
informasi dari suatu representasi ke
representasi diagram, grafik atau
tabel.

● Menggunakan representasi visual
untuk menyelesaikan masalah

● Membuat gambar pola-pola geometri
● Membuat gambar bangun geometri

untuk memperjelas masalah dan
mengfasilitasi penyelesaiannya

● Pencarian
kebenaran

● Berpikir terbuka
● Sistematis
● Kepercayaan diri

dalam berpikir
● Rasa ingin tahu

Persamaan
atau ekspresi
matematis

● Membuat persamaan atau ekspresi
matematis dari representasi lain yang
diberikan

● Membuat konjektur dari suatu pola
bilangan

● Penyelesaian masalah dari suatu
ekspresi matematis

● Pencarian
kebenaran

● Berpikir terbuka
● Sistematis
● Analitis
● Kepercayaan diri

dalam berpikir
● Rasa ingin tahu

Kata-kata atau
teks tertulis

 Membuat situasi masalah berdasar-
kan data atau representasi yang
diberikan

 Menuliskan interpretasi dari suatu
representasi

 Menyusun cerita yang sesuai dengan
suatu representasi yang disajikan

 Menuliskan langkah penyelesaian
masalah dengan kata-kata atau teks
tertulis

 Membuat dan menjawab pertanyaan
dengan menggunakan kata-kata atau
teks tertulis.

● Pencarian
kebenaran

● Berpikir terbuka
● Sistematis
● Analitis
● Kepercayaan diri

dalam berpikir
● Rasa ingin tahu
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C. Metode Socrates

Metode Socrates merupakan suatu metode pembelajaran yang dilakukan dengan

cara percakapan atau perdebatan dengan melibatkan dua orang atau lebih, saling

berdiskusi, dan dihadapkan dengan suatu deretan pertanyaan-pertanyaan, sehingga

siswa mampu menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sulit Hatta

(Pahlevi, 2014:7).

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

mengenai metode Socrates, yaitu:

1. Metode Socrates merupakan sebuah metode yang memuat dialog atau
diskusi yang dipimpin oleh guru. Pentingnya guru dalam memimpin dialog
atau diskusi ini karena hanya guru yang tahu tujuan pembelajaran yang akan
dicapai.

2. Metode Socrates berisi pertanyaan-pertanyaan induktif, dimulai dari
pertanyaan-pertanyaan sederhana sampai kompleks, yang digunakan untuk
menguji validitas keyakinan siswa terhadap suatu objek.

3. Metode Socrates merupakan metode yang konstruktif bagi siswa.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa metode Socrates adalah

metode yang memuat dialog atau diskusi yang dipimpin oleh guru melalui

pertanyaan-pertanyaan induktif yang dimulai dari pertanyaan-pertanyaan

sederhana sampai kompleks untuk menguji validitas keyakinan siswa mengenai

suatu objek, sehingga siswa dapat membuat kesimpulan yang benar secara

konstruktif. Seluruh percakapan dalam metode Socrates merupakan percakapan

yang bersifat membangun pengetahuan siswa sehingga mereka dapat menemukan

dan menyimpulkan sendiri pengetahuannya.
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Dua hal pokok yang membedakan metode Socrates dengan metode tanya-jawab

lainnya pertama metode Socrates dibangun di atas asumsi bahwa pengetahuan

sudah berada dalam diri siswa dan pertanyaan-pertanyaan atau komentar-

komentar yang tepat dapat menyebabkan pengetahuan tersebut muncul ke

permukaan, kedua pertanyaan-pertanyaan dalam metode Socrates digunakan

untuk menguji validitas keyakinan siswa mengenai suatu objek secara mendalam

Jones, Bagford, dan Walen (Yunarti, 2011:50). Hal ini menunjukkan jawaban

yang diberikan siswa harus di tanyakan lagi sehingga siswa yakin bahwa jawaban

tersebut benar atau salah. Guru tidak boleh berhenti bertanya sebelum yakin

bahwa jawaban siswa sudah terjawab dengan baik.

Untuk mencapai keberhasilan dalam melakukan pembelajaran dengan metode

Socrates, ada beberapa sikap yang harus dimiliki guru Maxwell (Al Qomairi,

2014:12). Sikap-sikap tersebut adalah (1) sikap terbuka guru dalam menerima

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

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

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

baik maka guru harus menyusun strategi pembelajaran dengan metode ini.

Adapun strategi pembelajaran Socrates yang dapat diterapkan menurut Yunarti

(2011:60) adalah sebagai berikut:

a. Menyusun pertanyaan sebelum pembelajaran dimulai
b. Menyatakan pertanyaan dengan jelas dan tepat
c. Memberi waktu tunggu kepada siswa
d. Menjaga diskusi agar tetap fokus pada permasalahan utama
e. Menindaklanjuti respon-respon yang diberikan siswa
f. Menulis kesimpulan-kesimpulan siswa di papan tulis
g. Melibatkan semua siswa dalam diskusi
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h. Tidak memberi jawaban “Ya” atau “Tidak” melainkan menggantinya
dengan pernyataan-pernyataan yang menggali pemahaman siswa

i. Menyampaikan pertanyaan yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa

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

menganalisis sendiri pemahamannya sehingga siswa sampai pada suatu

kesimpulan bahwa jawaban tersebut benar atau salah. Dengan demikian validitas

keyakinan siswa pada akhir pembelajaran telah dimiliki. Hal ini menunjukkan

bahwa pertanyaan-pertanyaan Socrates adalah sistematis dan logis.

D. Pendekatan Saintifik

Pendekatan Saintifik pertama kali diperkenalkan ke ilmu pendidikan Amerika

pada akhir abad ke-19, yang mengarah pada metode laboratorium formalistik yang

mengarah pada fakta-fakta ilmiah (Hudson, 1996; Rudolph, 2005). Metode

Saintifik ini memiliki karakteristik “doing science”. Pada metode ini memudahkan

guru untuk memperbaiki proses pembelajaran, yaitu dengan memecah proses ke

dalam tahapan-tahapan secara terperinci yang memuat instruksi untuk siswa

melaksanakan kegiatan pembelajaran (Varelas Maria and Michael Ford, 2008:31).

Ini yang menjadi dasar dari pengembangan kurikulum 2013 di Indonesia.

Pendekatan Saintifik merupakan pendekatan yang merujuk pada teknik-teknik

investigasi atas fenomena atau gejala, memperoleh pengetahuan baru, atau

mengoreksi pada pengetahuan sebelumnya.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pendekatan Saintifik

merupakan pendekatan dalam proses pembelajaran yang menggunakan

keterampilan ilmiah dengan mencari tahu sendiri fakta-fakta dan pengetahuan
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yang dikaitkan dengan materi pembelajaran. Pembelajaran Saintifik merupakan

pembelajaran yang mengadopsi langkah-langkah saintis dalam membangun

pengetahuan melalui metode ilmiah.

Perancangan kurikulum 2013, pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran

yaitu pendekatan Saintifik (Scientific Approach). Pendekatan ini lebih efektif

hasilnya apabila diimplementasikan di dalam kelas yaitu meningkatkan

kemampuan siswa dari aspek pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), dan

keterampilan (psikomotor).

Kurikulum 2013 menekankan pada dimensi pedagogik modern dalam

pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan Saintifik. Pendekatan Saintifik

(Scientific Approach) dalam pembelajaran sebagaimana dimaksud meliputi

mengamati, bertanya, mencoba, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan

mencipta untuk semua mata pelajaran. Untuk mata pelajaran, materi, atau situasi

tertentu, sangat mungkin pendekatan ilmiah ini tidak selalu tepat diaplikasikan

secara spesifik. Berdasarkan Lampiran Permendikbud nomor 103 tahun 2014

Pendekatan ilmiah dalam pembelajaran disajikan sebagai berikut:

1. Mengamati

Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran. Metode

ini memiliki keunggulan tertentu, seperti menyajikan media obyek secara nyata,

peserta didik senang dan tertantang, dan mudah melaksanakannya. Metode ini

sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu peserta didik. Sehingga peserta

proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang tinggi. Kegiatan mengamati
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dalam pembelajaran sebagaimana disampaikan dalam Permendikbud Nomor 81a,

hendaklah guru membuka secara luas dan bervariasi kesempatan peserta didik

untuk melakukan pengamatan melalui kegiatan: melihat, menyimak, mendengar,

dan membaca. Guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan pengamatan,

melatih mereka untuk memperhatikan (melihat, membaca, dan mendengar) hal

yang penting dari suatu benda atau objek. Adapun kompetensi yang diharapkan

adalah melatih kesungguhan, ketelitian, dan mencari informasi.

2. Menanya

Dalam kegiatan mengamati, guru membuka kesempatan secara luas kepada

peserta didik untuk bertanya. 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

pertanyaan yang bersifat hipotetik. Kegiatan “menanya” dalam kegiatan

pembelajaran sebagaimana disampaikan dalam Permendikbud Nomor 81a Tahun

2013, adalah mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari

apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang

apa yang diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang

bersifat hipotetik). Adapun kompetensi yang diharapkan dalam kegiatan ini dapat

mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan

untuk membentuk kemampuan kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar

sepanjang hayat.
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3. Mengumpulkan data

Kegiatan “mengumpulkan data” merupakan tindak lanjut dari bertanya. Kegiatan

ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui

berbagai cara. Untuk itu peserta didik dapat membaca buku yang lebih banyak,

memperhatikan fenomena atau objek yang lebih teliti, atau bahkan melakukan

eksperimen. Dari kegiatan tersebut terkumpul sejumlah informasi. Dalam

Permendikbud Nomor 81a Tahun 2013, aktivitas mengumpulkan data dilakukan

melalui percobaan, membaca sumber lain selain buku teks, mengamati objek /

kejadian / aktivitas wawancara dengan narasumber dan sebagainya. Adapun

kompetensi yang diharapkan adalah mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan,

menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan

kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari,

mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat.

4. Mengasosiasi

Dalam Permendikbud Nomor 81a Tahun 2013, adalah memproses informasi yang

sudah dikumpulkan baik terbatas dari hasil kegiatan mengumpulkan/percobaan

maupun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi.

Informasi yang dikumpulkan dari yang bersifat menambah keluasan dan

kedalaman sampai informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber

yang memiliki anggapan yang berbeda sampai kepada yang bertentangan.

Kegiatan ini dilakukan untuk menemukan keterkaitan satu informasi dengan

informasi lain, menemukan pola dari keterkaitan informasi tersebut. Adapun

kompetensi yang diharapkan adalah mengembangkan sikap jujur, teliti, taat
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aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir

induktif serta deduktif dalam menyimpulkan.

5. Mengkomunikasikan

Kegiatan berikutnya adalah menuliskan atau menceritakan apa yang ditemukan

dalam kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan dan menemukan pola. Hasil

tersebut disampaikan dikelas dan dinilai oleh guru sebagai hasil belajar peserta

didik atau kelompok peserta didik tersebut.
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III. METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang dimulai dari fakta

empiris yang bersifat deskriptif analitik tanpa adanya perhitungan data secara

statistik. Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku

yang dapat diamati Bogdan dan Tylor (Margono, 2003:3). Dalam penelitian ini,

peneliti langsung menjadi observer dengan mengamati serta mencatat keseluruhan

yang terjadi selama penelitian berlangsung. Pelaksanaan penelitian ini mengamati

disposisi representasi matematis siswa yang terjadi secara alami, dengan hasil

penelitiannya berupa deskripsi disposisi representasi matematis siswa.

B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII-B di SMP Negeri 1 Natar tahun

pelajaran 2016/2017. Salah satu teknik dalam penentuan informan/subjek

penelitian adalah purposive, Laurence (Zanynu, 2011). Pemilihan subjek secara

purposive ini dilakukan pada kriteria tertentu yang sesuai dengan topik penelitian.

Kriteria subjek yang dipilih mewakili keseluruhan kondisi subjek penelitian, yakni

siswa yang aktif, pintar, dan pasif. Pasif yang dimaksud adalah siswa yang
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tergolong pendiam, namun sesungguhnya siswa tersebut mampu dalam

matematika.

C. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Natar yang terletak di JL. Negara Ratu

no 36 Merak Batin Natar, Kabupaten Lampung Selatan Kecamatan Natar

Kelurahan Merak Batin. Lokasi sekolah sangat strategis, karena dekat dengan

rumah penduduk. Meskipun sekolah dekat dengan jalan raya, tetapi suasana di

sekolah ini tidak terlalu bising dengan suara kendaraan bermotor maupun mobil,

yang dapat mengganggu proses pembelajaran berlangsung. Namun ruang kelas

VII-B terasa cukup panas dan gaduh. Hal ini disebabkan karena siswa untuk tiap

kelas lumayan banyak dan terdapat beberapa siswa yang membuat gaduh ketika

proses pembelajaran berlangsung.

Keadaan ruang kelas cukup luas, fasilitas yang tersedia dikelas tersebut cukup

lengkap, yakni papan tulis atau whiteboard dan spidol yang diletakkan di meja

guru. Kemudian, pada awal perkenalan dengan siswa, peneliti melakukan

kesepakatan dengan guru dan siswa. Siswa dan guru mengatakan setuju jika

peneliti akan mengadakan observasi di SMP Negeri 1 Natar. Selain itu juga, setiap

proses pembelajaran yang berlangsung siswa juga diharuskan untuk tetap

memperhatikan pelajaran tanpa menghiraukan tindakan peneliti selama di kelas

dan siswa tidak diperbolehkan bertanya tentang pelajaran kecuali dengan guru.
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D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan beberapa teknik, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan

ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik

tertentu. Wawancara terhadap siswa kelas VII-B dilakukan peneliti di luar jam

pelajaran dan saat pembelajaran berlangsung. Tujuan dilakukan wawancara ini

adalah untuk memperoleh informasi dari informan terkait disposisi representasi

matematis yang muncul saat pembelajaran dengan menggunakan pendekatan

Saintifik. Wawancara terhadap siswa kelas VII-B dilakukan secara terstruktur

dengan mengacu pada pertanyaan yang telah ditetapkan sebelum melakukan

wawancara. 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

berlangsung.

2. Catatan Lapangan

Catatan lapangan merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan

data dengan mencatat mengenai apa yang di lihat, didengar, dialami dan

dipikirkan dalam rangka pengumpulan data. Dalam pelaksanaan pengumpulan

data, alat yang digunakan berupa catatan lapangan. Catatan lapangan dilakukan

dengan cara mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan disposisi representasi

matematis siswa yang muncul selama proses pembelajaran berlangsung di kelas.
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3. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu bukti fisik yang dilakukan

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

dengan segala kegiatan yang terjadi selama proses belajar berlangsung. Teknik

dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data-data dari wawancara dan

catatan lapangan, yaitu berupa foto-foto selama proses pembelajaran berlangsung,

rekaman selama proses pembelajaran, dan rekaman wawancara.

E. 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 yang terjadi pada proses pembelajaran berlangsung. Hal-hal yang

dituliskan pada lembar catatan lapangan adalah berupa interaksi guru dengan

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

dengan disposisi representasi matematis siswa.

2. Alat Perekam

Dengan adanya alat perekam ini, informasi pada proses pembelajaran berlangsung

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

digunakan untuk memeriksa kembali mengenai informasi yang diperoleh selama

proses pembelajaran berlangsung. Alat perekam berupa handphone samsung yang
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digunakan dalam penelitian ini berupa alat perekam gambar dan perekam video.

Alat perekam merupakan alat yang digunakan untuk merekam proses

pembelajaran matematika dengan menggunakan metode Socrates dalam

pendekatan Saintifik.

3. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara merupakan serangkaian pertanyaan yang digunakan pada

saat proses wawancara. Pedoman wawancara dibuat berdasarkan informasi yang

dibutuhkan oleh peneliti dan disesuaikan dengan indikator-indikator disposisi

representasi matematis siswa yang diteliti.

F. 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 (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 yang dilakukan pada penelitian ini adalah memilih dan

menyederhanakan data yang terkait dengan variabel penelitian yang muncul pada

catatan lapangan. Sebelum mendeskripsikan hasil, terlebih dahulu mereduksi data
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yang ada pada catatan lapangan serta memilah data/informasi yang tidak relevan

dengan indikator disposisi representasi matematis siswa. Ketika mereduksi data,

terdapat tahapan memberi kode data yang sering disebut dengan koding data.

Koding data yang dilakukan pada penelitian ini adalah mengubah data nama siswa

menjadi bentuk simbol. Koding dilakukan untuk mempermudah penulisan dan

bertujuan untuk menjaga kerahasiaan subjek penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan suatu

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 dapat mempermudah penulis dalam

penarikan kesimpulan. Penyajian data yang dilakukan pada penelitian ini adalah

mendeskripsikan sekumpulan informasi yang dipilih, sehingga akan memper-

mudah dalam penarikan kesimpulan.

3. 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 akan berusaha menarik kesimpulan dan

melakukan verifikasi dengan mencari makna disetiap gejala yang diperolehnya

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

tahap ini, akan di lakukan untuk menarik kesimpulan dari data yang telah
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disimpulkan sebelumnya, kemudian mencocokkan 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 menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian

kegiatan analisis yang terkait. Selanjutnya data yang telah dianalisis, dijelaskan

dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendiskripsikan fakta yang ada di

lapangan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian

diambil intisarinya saja.



V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Penerapan pembelajaran Socrates Saintifik pada siswa VII-B SMP Negeri 1

Natar tahun pelajaran 2016/2017 dapat memunculkan disposisi representasi

matematis pada siswa.

2. Disposisi matematis yang muncul antar siswa dan juga antara guru dan

siswa dapat mengidentifikasikan kemampuan dan pola berpikir matematis

pada siswa.

3. Pembelajaran matematika materi PLSV dan PtSLV dengan menggunakan

metode Socrates dalam pendekatan Saintifik, pada aktivitas diskusi dapat

memunculkan rasa ingin tahu, analitis, sistematis, dan berpikiran terbuka

siswa dalam representasi matematis.

4. Pembelajaran matematika materi PLSV dan PtSLV dengan menggunakan

metode Socrates dalam pendekatan Saintifik, pada aktivitas penyelesaian

masalah dengan menggunakan soal cerita yang menyangkut kehidupan

sehari-hari dapat memunculkan indikator pencarian kebenaran dan analitis

dalam representasi matematis siswa.

5. Beberapa siswa yang mempunyai karakteristik pendiam dan kurang percaya

diri, tidak memunculkan indikator disposisi representasi matematis selama
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pembelajaran matematika dengan mengunakan metode Socrates dalam

pendekatan Saintifik.

B. Saran

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

1. Bagi guru sebaiknya dalam proses pembelajaran harus dapat meningkatkan

frekuensi pertanyaan-pertanyaan Socrates yang diberikan kepada siswa baik

dalam kelompok diskusi maupun individu untuk lebih mengetahui dan

menggali sejauh mana kemampuan representasi siswa dalam suatu materi

ketika melaksanakan pembelajaran Socrates Saintifik.

2. Bagi peneliti lain jika ingin melakukan penelitian kualitatif dengan

menerapkan pembelajaran Socrates Saintifik sebaiknya perlu disiapkan

dengan sebaik-baiknya dalam hal peralatan alat perekam video dan recorder

agar data yang dibutuhkan semakin optimal.
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