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BAB I 

Pendahuluan 

 

 

A. Latar Belakang 

Zaman semakin berkembang, kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi sangat cepat sehingga diperlukan kemampuan yang kritis, sistematis, 

logis, dan kreatif. Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang 

berperan untuk mempersiapkan siswa agar sanggup menghadapi perubahan 

keadaan atau tantangan-tantangan di dalam kehidupan dan di dunia yang 

selalu berkembang melalui latihan membuat keputusan dan kesimpulan atas 

dasar pemikiran secara logis, rasional, kritis, cermat, jujur, efisien, dan efektif. 

Di samping itu, siswa diharapkan dapat menggunakan matematika dan cara 

berpikir matematika dalam kehidupan sehari-hari, dan dalam mempelajari 

berbagai ilmu pengetahuan (Somakin, 2011). Salah satu cara untuk 

meningkatkan kemampuan tersebut adalah melalui pendidikan. Peningkatan 

kemampuan yang kritis, sistematis, logis, dan kreatif dapat dilakukan dengan 

adanya pendidikan yang baik (Nugraha, 2009). Sifat kritis akan timbul bila 

dilatih dan dibiasakan sejak awal untuk melakukan eksplorasi, inkuiri, 

penemuan, dan memecahkan masalah (Ruseffendi, 2009). 

Berpikir kritis merupakan salah satu keterampilan yang penting bagi 

setiap siswa karena dalam membuat keputusan yang tepat atas informasi yang 

didapat. Cottrell (2005:4) mengungkapkan bahwa berpikir kritis diperlukan 

dalam mempelajari matematika karena matematika tidak hanya mempelajari 

konsep tetapi siswa perlu mengembangkan ketrampilan tambahan yaitu 

observation (observasi), analysis (analisis), reasoning (memberikan alasan), 

judgement (kesimpulan), decision-making (memberikan keputusan), dan 

persuasion (ajakan). Berpikir kritis dapat diasah melalui pemecahan soal, 

Gokhale (1995) dalam artikelnya yang berjudul Collaborative Learning 

Enhances Critical Thinking menyatakan bahwa yang dimaksud dengan soal 

berpikir kritis adalah soal yang melibatkan analisis, sintesis, dan evaluasi dari 

suatu konsep. 

Cintami (2010) dalam penelitiannya yang berjudul Penggunaan Metode 

Socrates dalam Pembelajaran Matematika untuk Meningkatkan Kemampuan 

Berpikir Kritis Siswa SMP menyimpulkan bahwa siswa yang diajar menggunakan 

metode socrates kemampuan berpikir kritisnya lebih baik dibanding dengan 

siswa yang diajar menggunakan metode konvensional. Peningkatan 

kemampuan berpikir kritis siswa yang belajar menggunakan metode socrates 
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dalam pembelajaran matematika sebesar 0.557 dan masuk dalam kategori 

sedang, lebih baik daripada peningkatan siswa yang tidak menggunakan 

metode socrates yang hanya sebesar 0.499. Selain itu, respon siswa terhadap 

metode Socrates dalam pembelajaran matematika terlihat baik. 

Hasil pengamatan di SMP Kristen Satya Wacana Salatiga, menunjukkan 

bahwa kemampuan berpikir kritis siswa masih kurang dalam pembelajaran 

matematika, hal ini terlihat ketika guru masih mengandalkan pendekatan 

pembelajaran konvensional dengan metode ceramah sebagai metode utama, 

materi yang diajarkan masih terlalu terpaku pada apa yang tertulis pada suatu 

buku teks dan belum memberi kesempatan siswa untuk lebih mengembangkan 

pikirannya. Oleh karena itu perlu adanya metode pembelajaran matematika 

yang inovatif, kreatif untuk lebih memberi kesempatan kepada siswa untuk 

mengembangkan kemampuan berpikirnya, terutama dalam hal kemampuan 

berpikir kritis. Alternatif pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengatasi 

permasalahan tersebut adalah metode pembelajaran socrates. 

Metode socrates merupakan salah satu metode tanya jawab yang 

sangat bagus digunakan untuk membimbing dan memperdalam tingkat 

pemahaman yang berkaitan dengan materi yang diajarkan, sehingga peserta 

didik mendapatkan pemikirannya sendiri dari hasil konflik kognitif yang 

terpecahkan (Johnson, D.W. & Johnson, R.T., 2002). Metode socrates  memiliki 

tujuan utama pada aspek-aspek pengembangan kemampuan berpikir kritis. 

Bekerjanya metode socrates untuk kemampuan berpikir kritis meliputi dua 

aspek, yaitu The Safety Factor adalah seberapa baik seseorang mampu 

mengatasi konflik interpersonal, marginalisasi sosial, bahaya fisik dan 

kematian, dan The Preference Factor melibatkan pengaruh prasangka sendiri 

(Maxwell, 2008). 

Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian tentang 

penggunaan metode Socrates dalam pembelajaran matematika terhadap 

kemampuan berpikir kritis siswa. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas VII 

SMP Kristen Satya Wacana. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah “apakah terdapat pengaruh metode socrates dalam 

pembelajaran bangun datar terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas VII 

SMP Kristen Satya Wacana?” 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan 

penelitian ini adalah mengetahui ada tidaknya pengaruh metode Socrates 

dalam pembelajaran bangun datar terhadap kemampuan berpikir kritis siswa 

Kelas VII SMP Kristen Satya Wacana. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia 

pendidikan. Adapun manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian dapat memberikan data empirik 

pembelajaran matematika yang nantinya dapat mengetahui pengaruh 

metode socrates terhadap kemampuan berpikir kritis siswa SMP. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

1) Memberi kesempatan siswa mengalami penerapan metode 

socrates sehingga dapat melatih atau mengasah kemampuan 

berpikir kritis siswa dalam menuangkan ide/ gagasan dan 

dalam menyampaikan secara komunikatif dalam pembelajaran. 

2) Dapat menerapkan kemampuan berpikir kritis dalam 

mengambil keputusan untuk memecahkan suatu masalah 

terkait konsep matematika yang dijumpai dalam kehidupan 

sehari-hari. 

b. Bagi Guru 

Sebagai masukan bagi guru untuk menerapkan metode 

pembelajaran socrates sebagai salah satu alternatif metode 

pembelajaran yang dapat digunakan sehari-hari untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan acuan 

penelitian pendidikan selanjutnya. 
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