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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Metode Pembelajaran Socrates 

a. Metode Pembelajaran 

Nana Sudjana (2005:76) mengungkapkan bahwa metode 

pembelajaran adalah cara yang dipergunakan guru dalam 

mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya 

pengajaran.sejalan dengan hal itu, M. Sobri Sutikno (2009:88) 

mendefinisikan metode pembelajaran sebagai cara-cara untuk 

menyajikan materi pelajaran yang dilakukan oleh pendidik agar 

terjadi proses pembelajaran pada diri siswa dalam upaya untuk 

mencapai tujuan. Menurut Gerlach dan Elly (1980:14) metode 

pembelajaran dapat diartikan sebagai rencana yang sistematis 

untuk menyampaikan informasi. Berdasarkan pengertian metode 

pembelajaran yang dikemukakan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa metode pembelajaran merupakan suatu cara sistematis 

yang dilakukan oleh seorang guru guna mewujudkan proses belajar 

pada diri siswa untuk mencapai tujuan. 

Sebagai suatu cara, metode tidaklah berdiri sendiri, tetapi 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Guru akan lebih mudah 

menerapkan metode yang paling serasi untuk situasi dan kondisi 

yang khusus dihadapinya, jika memahami sifat masing-masing 

metode tersebut. Menurut Winarno Surakhmad dalam Djamarah 

(2002:89) pemilihan dan penentuan metode dipengaruhi oleh 

beberapa faktor sebagai berikut. 

1. Anak didik 

Anak didik adalah manusia berpotensi yang menghajatkan 

pendidikan. Di sekolah gurulah yang berkewajiban 

mendidiknya. Perbedaan individual anak didik pada aspek 

biologis, intelektual, dan psikologis mempengaruhi pemilihan 

dan penentuan metode pembelajaran mana yang sebaiknya 

guru ambil untuk mencapai lingkungan belajar yang kreatif 

demi tercapainya tujuan pembelajaran yang dirumuskan. 

2. Tujuan 

Tujuan adalah sasaran yang dituju dari setiap kegiatan belajar 

mengajar. Tujuan dalam pendidikan dan pengajaran ada 

berbagai jenis. Ada tujuan instruksional, tujuan kurikuler, 
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tujuan institusional, dan tujuan pendidikan nasional. Metode 

yang dipilih guru harus sejalan dengan taraf kemampuan anak 

didik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

3. Situasi 

Situasi kegiatan belajar mengajar yang guru ciptakan tidak 

selamanya sama dari hari ke hari. Guru harus memilih metode 

pembelajaran yang sesuai dengan situasi yang diciptakan itu. 

4. Fasilitas 

Fasilitas merupakan hal yang mempengaruhi pemilihan dan 

penentuan metode pembelajaran. Fasilitas adalah kelengkapan 

yang menunjang belajar anak didik di sekolah. 

5. Guru 

Setiap guru mempunyai kepribadian yang berbeda. Latar 

pendidikan guru diakui mempengaruhi kompetensi. Kurangnya 

penguasaan terhadap berbagai jenis metode menjadi kendala 

dalam memilih dan menentukan metode. 

Menurut Ahmadi dalam Asih (2007:20) syarat-syarat yang 

harus diperhatikan dalam penggunaan metode mengajar adalah 

sebagai berikut. 

1. Metode mengajar harus dapat membangkitkan motif, minat 

atau gairah belajar siswa. 

2. Metode mengajar harus dapat menjamin perkembangan 

kegiatan kepribadian siswa. 

3. Metode mengajar harus dapat memberikan kesempatan bagi 

siswa untuk mewujudkan hasil karya. 

4. Metode mengajar harus dapat merangsang keinginan siswa 

untuk belajar lebih lanjut melakukan eksplorasi dan inovasi. 

5. Metode mengajar harus dapat mendidik siswa dalam teknik 

belajar sendiri dan cara memperoleh pengetahuan melalui 

usaha pribadi. 

6. Metode mengajar harus dapat meniadakan penyajian yang 

bersifat verbalitas dan menggantikannya dengan pengalaman 

atau situasi yang nyata dan bertujuan. 

7. Metode mengajar harus dapat menanamkan dan 

mengembangkan nilai-nilai dan sikap-sikap utama yang 

diharapkan dalam kebiasaan cara bekerja yang baik dalam 

kehidupan sehari-hari. 
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Macam-macam metode pembelajaran  menurut Djamarah  

adalah: metode proyek, metode eksperimen, metode tugas atau 

resitasi, metode diskusi, metode sosiodrama, metode demonstrasi, 

metode problem solving, metode karya wisata, metode tanya 

jawab, metode latihan, metode ceramah, metode Socrates 

(2002:93). 

Proses belajar mengajar yang baik hendaknya 

mempergunakan berbagai jenis metode pembelajaran secara 

bergantian atau saling bahu membahu satu sama lain. Tugas guru 

ialah memilih berbagai metode yang tepat untuk menciptakan 

proses belajar mengajar.  

b. Definisi Metode Socrates 

Socrates (470 SM - 399 SM) adalah filsuf dari Athena, Yunani 

dan merupakan salah satu figur tradisi filosofis Barat yang paling 

penting. Socrates lahir di Athena dan merupakan generasi pertama 

dari tiga ahli filsafat besar dari Yunani, yaitu Socrates, Plato dan 

Aristoteles. Socrates adalah yang mengajar Plato, dan Plato pada 

gilirannya juga mengajar Aristoteles. Sebagai seorang pengajar, 

Socrates dikenal karena keahliannya dalam berbicara dan 

kepandaian pemikirannya. Socrates percaya bahwa kebaikan 

berasal dari pengetahuan diri, dan manusia pada dasarnya adalah 

jujur, serta kejahatan merupakan suatu upaya akibat salah 

pengarahan yang membebani kondisi seseorang (Suyitno, 2009). 

Metode Socrates (Socrates Method) merupakan suatu 

metode pembelajaran yang dilakukan dengan percakapan, 

perdebatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang saling 

berdiskusi dan dihadapkan dengan suatu deretan pertanyaan-

pertanyaan, yang dari serangkaian pertanyaan-pertanyaan itu 

diharapkan siswa mampu/ dapat menemukan jawabannya, saling 

membantu dalam menemukan sebuah jawaban dari pertanyaan-

pertanyaan yang sulit (Hatta, 1964). Metode pembelajaran 

Socrates bukanlah dengan cara menjelaskan, melainkan dengan 

cara mengajukan pertanyaan, menunjukkan kesalahan logika dari 

jawaban, serta dengan menanyakan lebih jauh lagi, sehingga para 

siswanya terlatih untuk mampu memperjelas ide-ide mereka 

sendiri dan dapat mendefinisikan konsep-konsep yang mereka 

maksud dengan mendetail. 



8 
 

Metode Socrates disebut juga metode kritis atau metode 

dialektika karena metode Socrates menuntut siswa berpikir kritis 

dan hasil akhirnya juga bersikap kritis. Metode ini juga 

menekankan dialog-dialog pemikiran sebagai usaha 

mengungkapkan sesutau objek pembahasan menuju pada hakikat 

terdalamnya. Jadi, yang terpenting dari metode ini bukanlah 

jawaban yang dihasilkan nanti, melainkan bagaimana proses dalam 

mendiskusikan pertanyaan atau topik yang diajukan. 

Qosyim dalam Nurjannah (2014:2) menyatakan bahwa 

tujuan dari metode socrates ini adalah merangsang siswa untuk 

menganalisis suatu masalah dengan sebuah analogi dan berpikir 

kritis tentang suatu argumen. Lebih lanjut metode ini juga 

membantu siswa untuk menjawab  berbagai macam permasalahan  

pada kehidupan sehari-hari. Metode ini menuntut peserta didik 

dapat berpikir kritis dan memiliki kemampuan bertanya yang tinggi 

sehingga hasil akhir yang diperoleh adalah sikap kritis. Definisi 

metode socrates mengacu pada definisi yang disampaikan Hatta 

(1964) Metode Socrates adalah suatu metode pembelajaran yang 

dilakukan dengan percakapan, perdebatan yang dilakukan oleh dua 

orang atau lebih yang saling berdiskusi dan dihadapkan dengan 

suatu deretan pertanyaan-pertanyaan, yang dari serangkaian 

pertanyaan-pertanyaan itu diharapkan siswa mampu/ dapat 

menemukan jawabannya, saling membantu dalam menemukan 

sebuah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sulit. 

c. Karakteristik Metode Socrates 

Ciri atau karakteristik dari metode Socrates menurut Qosyim 

dalam Ningsih (2011:7) adalah sebagai berikut. 

a. Dialektik, artinya bahwa metode tersebut dilakukan oleh dua 

orang atau lebih yang pro dan kontra, atau yang memiliki 

perbedaan pendapat. 

b. Konfersasi, artinya bahwa metode dilakukan dalam bentuk 

percakapan atau komunikasi lisan. 

c. Tentatif, artinya kebenaran yang dicari bersifat sementara 

tidak mutlak, dan merupakan alternatif-alternatif yang terbuka 

untuk semua kemungkinan. 

d. Empiris dan induktif, artinya segala sesuatu yang dibicarakan 

dan cara penyelesaiannya harus bersumber pada hal-hal 

empiris. 
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e. Konsepsional, artinya metode ditujukan untuk tercapainya 

pengetahuan, pengertian dan konsep yang telah pasti dari 

pada sebelumnya.  

d. Prosedur Metode Socrates 

Proses pembelajaran yang menerapkan strategi socrates 

adalah pembelajaran dibangun dengan memberikan serangkaian 

pertanyaan yang tujuannya mengetahui sesuatu isi berkait yang 

ditanyakan materi tertentu. Metode ini memudahkan siswa 

mendapatkan pemahaman secara berangkai dari bentuk tanya 

jawab yang dilakukan. Bentuk-bentuk tahapan prosedural dalam 

melaksanakan tanya jawab seperti yang dilakukan oleh Socrates 

dalam membelajarkan bahan dengan perilaku menirukan apa yang 

dilaksanakan oleh Socrates. Menurut Johnson, D. W. dan Johnson 

R. T. prosedur dalam metode socrates adalah sebagai berikut 

(2002:194). 

1. Menyiapkan deretan pertanyaan-pertanyaan yang akan 

diajukan kepada siswa, dengan memberi tanda atau kode-kode 

tertentu yang diperlukan 

2. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa dan 

siswa diharapkan dapat menemukan jawabannya yang benar 

3. Ajarkan mengapa pengetahuan itu penting dan bagaimana 

pengetahuan itu dapat diterapkan untuk memecahkan masalah 

4. Tuntun eksplorasi siswa. Dalam proses pemecahan masalah 

guru berperan untuk: 

a. membiarkan eksplorasi siswa tak terintangi dan partisipasi 

aktif, 

b. membantu siswa dalam menghubungkan pengetahuan 

baru dan pengetahuan terdahulu, 

c. membantu siswa membentuk dan menghayati masalah 

atau tugas, 

d. membantu siswa mengidentifikasi persamaan antara 

masalah baru dan pengalaman yang lalu yang berisikan 

masalah yang serupa. 

5. memberikan umpan balik mengenai benar atau salahnya jalan 

pikiran dan jalur pemecahan masalah. Penekanan teknik 

bertanya ala Socrates adalah penjelasan konsep-konsep dan 

gagasan-gagasanmelalui penggunaan pertayaan-pertayaan 
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pancingan. Sebagai suatu teknik pembelajaran, ia harus di 

pikirkan dan di tatar dengan baik.  

6. Jika pertanyaan yang diajukan itu terjawab oleh siswa, maka 

guru dapat melanjutkan atau mengalihkan pertanyaan 

berikutnya hingga semua soal dapat selesai terjawab oleh 

siswa. 

7. Jika pada setiap soal pertanyaan yang diajukan ternyata belum 

memenuhi tujuan, maka guru hendaknya mengulangi kembali 

pertanyaan tersebut. Dengan cara memberikan sedikit ilustrasi, 

apersepsi dan sekedar meningkatkan dan memudahkan 

berpikir siswa, dalam menemukan jawaban yang tepat dan 

cermat. 

e. Kelebihan dan Kekurangan Metode Socrates 

Metode Socrates memiliki beberapa kelebihan dan 

kekurangan. 

Kelebihan metode Socrates menurut Lammendola dalam Fisher 

(2010) adalah : 

1. Stimulates critical thinking, artinya membimbing siswa berpikir 

rasional dan ilmiah. 

2. Forces a reasonably well-prepared student to go beyond the 

“obvius” to consider broader implications, artinya mendorong 

siswa untuk aktif belajar dan menguasai ilustrasi pengetahuan. 

3. Force non-participating students to question their underlying 

assumptions of the case under discussion, artinya 

menumbuhkan motivasi dan keberanian dalam 

mengemukakan pendapat dan pikiran sendiri. 

4. Constant Feedback, berarti memupuk rasa percaya pada diri 

sendiri. 

5. Fosters an interactive and interesting learning environment, 

artinya meningkatkan partisipasi siswa dan berlomba-lomba 

dalam belajar yang menimbulkan persaingan yang dinamis. 

6. Forces higher level of class preparation, menumbuhkan disiplin. 

Sedangkan kekurangan strategi Socrates menurut 

Lammendola dalam Fisher (2010), diantaranya adalah sebagai 

berikut. 

1. The Socratic method subjects unprepared student to scrutiny, 

artinya metode Socrates dalam pelaksanaannya masih sulit 
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dilaksanakan, pada sekolah tingkat rendah. Sebab siswa belum 

mampu berpikir secara mandiri. 

2. Can foster an unhealthy adversarial relationship between an 

instructor and his student, artinya metode Socrates terlalu 

bersifat mekanis, dimana anak didik dapat dipandang sebagai 

mesin, yang selalu siap untuk digerakkan. 

3. Creates a fearful learning environment, artinya lebih 

menekankan dari segi efektif (aspek berfikir) daripada kognitif 

(penghayatan/perasaan). 

4. Generally more time-consuming than lecture-based 

environment, artinya kadang-kadang tidak semua guru selalu 

siap memakai metode Socrates, karena metode Socrates 

menuntut dari semua pihak baik guru maupun siswa sama-

sama aktif untuk belajar dan menguasai bahan/ilmu 

pengetahuan. 

2. Kemampuan Berpikir Kritis 

a. Definisi Berpikir 

Dalam arti yang terbatas berpikir itu tidak dapat 

didefinisikan. Tiap kegiatan jiwa yang menggunakan kata-kata dan 

pengertian selalu mengandung hal berpikir. Berpikir untuk 

menemukan pemahaman atau pengertian yang kita kehendaki. 

Adapun pengertian berpikir menurut beberapa ahli pendidikan, 

diantaranya adalah sebagai berikut. 

1. Suryasubrata (1990:54) berpendapat bahwa berpikir 

merupakan proses yang dinamis yang dapat dilukiskan 

menurut proses dan jalannya. 

2. Khodijah (2006:117) berpikir adalah sebuah representasi 

simbol dari beberapa peristiwa atau item. 

3. Solso dalam Khodijah (2006:117) berpikir adalah sebuah proses 

dimana representasi mental baru dibentuk melalui 

transformasi informasi dengan interaksi yang komplek atribut-

atribut mental seperti penilaian, abstraksi, logika, imajinasi, 

dan pemecahan masalah. 

Ciri utama dari berpikir adalah adanya abstraksi. Berdasarkan 

beberapa pengertian yang dikemukakan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa berpikir adalah sebuah representasi simbol dari 

beberapa peristiwa atau item yang dapat dilukiskan menurut 

proses dan jalannya melalui transformasi informasi dengan 
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interaksi yang komplek atribut-atribut mental seperti penilaian, 

abstraksi, logika, imajinasi, dan pemecahan masalah. 

b. Definisi Kemampuan Berpikir Kritis 

Beberapa ahli mengungkapkan beragam definisi berpikir 

kritis tetapi ada beberapa komponen yang mengandung kesamaan. 

Krulik & Rudnick dalam Sumardyono dan Ashari S (2010:9) 

mendefinisikan berpikir kritis sebagai berpikir yang menguji, 

menghubungkan, dan mengevaluasi semua aspek dari situasi 

masalah. Termasuk di dalam berpikir kritis adalah 

mengelompokkan, mengorganisasikan, mengingat, dan 

menganalisis informasi. Berpikir kritis juga merupakan kemampuan 

untuk membaca dengan pemahaman dan mengidentifikasi materi-

materi yang diperlukan. Selain itu juga merupakan kemampuan 

untuk mengambil kesimpulan dari sekumpulan data yang diberikan 

dan untuk menentukan inkonsistensi dan kontradiksi. Berpikir kritis 

adalah berpikir analitis dan reflektif. Sejalan dengan hal tersebut, 

Norris dan Ennis dalam Davidson B. W. Dan Dunham R. A. (1997:3) 

menyatakan bahwa berpikir kritis adalah berpikir yang beralasan 

dan reflektif yang fokus untuk memutuskan apa yang dapat 

dipercaya dan apa yang tidak dapat dipercaya. 

Berpikir kritis menurut Walker, Paul dan Finney, Nicholas 

(1999) adalah suatu proses intelektual dalam pembuatan konsep, 

mengaplikasikan, menganalisis, mensintesis, dan atau 

mengevaluasi berbagai informasi yang didapat dari hasil observasi, 

pengalaman, refleksi, di mana hasil proses ini diguanakan sebagai 

dasar saat mengambil tindakan. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan 

bahwa kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan berpikir yang 

menguji, menghubungkan, dan mengevaluasi semua aspek dalam 

mengelompokkan, mengorganisasikan, mengingat, menganalisis 

informasi, berpikir yang beralasan dan reflektif dalam memecahkan 

suatu masalah. 

c. Aspek Kemampuan Berpikir Kritis 

Norris dan Ennis dalam Davidson B. W. Dan Dunham R. A. 

(1997:3) menyebutkan bahwa orang yang berpikir kritis idealnya 

mempunyai 12 kemampuan yang dikelompokkan menjadi 5 aspek 

kemampuan berpikir kritis. Berikut kelima aspek dalam berpikir 

kritis. 
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1. Elementary clarification (memberikan penjelasan dasar) yang 

meliputi: 

a. fokus pada pertanyaan (dapat mengidentifikasi 

pertanyaan/ masalah, dapat mengidentifikasi jawaban 

yang mungkin, dan apa yang dipikirkan tidak keluar dari 

masalah itu). 

b. menganalisis pendapat (dapat mengidentifikasi kesimpulan 

dari masalah itu, dapat mengidentifikasi alasan, dapat 

menangani hal-hal yang tidak relevan dengan masalah itu). 

c. berusaha mengklarifikasi suatu penjelasan melalui tanya-

jawab. 

2. The basis for the decision (menentukan dasar pengambilan 

keputusan) yang meliputi: 

a. mempertimbangkan apakah sumber dapat dipercaya atau 

tidak. 

b. mengamati dan mempertimbangkan suatu laporan hasil 

observasi. 

3. Inference (menarik kesimpulan) yang meliputi: 

a. mendeduksi dan mempertimbangkan hasil deduksi. 

b. menginduksi dan mempertimbangkan hasil induksi. 

c. membuat dan menentukan pertimbangan nilai. 

4. Advanced clarification (memberikan penjelasan lanjut) yang 

meliputi: 

a. mendefinisikan istilah dan mempertimbangkan definisi 

tersebut. 

b. mengidentifikasi asumsi. 

5. Supposition and integration (memperkirakan dan 

menggabungkan) yang meliputi: 

a. mempertimbangkan alasan atau asumsi-asumsi yang 

diragukan tanpa menyertakannya dalam anggapan 

pemikiran kita. 

b. menggabungkan kemampuan dan karakter yang lain dalam 

penentuan keputusan. 

Dalam penelitian ini hanya akan dipilih 4 aspek dari 5 aspek 

kemampuan berpikir kritis yang dikemukakan Norris dan Ennis 

dalam Davidson B. W. Dan Dunham R. A. (1997:3), yaitu: 

1. Elementary clarification (memberikan penjelasan dasar). 
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Dalam menyelesaikan soal matematika siswa harus fokus 

tentang apa masalahnya, apa yang diketahui dan apa yang 

merupakan inti persoalan sebelum ia memutuskan untuk 

memilih strategi atau prosedur yang tepat. 

2. The basis for the decision (menentukan dasar pengambilan 

keputusan). 

Dalam menentukan suatu keputusan, siswa harus 

menyertakan alasan (reason) yang tepat sebagai dasar 

sebelum suatu langkah ditempuh. Alasan itu dapat berasal dari 

informasi yang diketahui, teorema ataupun sifat. Alasan ini 

digunakan siswa untuk bersikap kritis terhadap suatu situasi, 

misalnya situasi yang disediakan dalam bentuk suatu soal, 

ataupun situasi yang muncul karena pikiran sendiri yang perlu 

dikritisi berdasarkan alasan-alasan yang tepat agar kebenaran 

pemikiran itu mendapat penguatan. 

3. Inference (menarik kesimpulan). 

Penarikan kesimpulan yang benar harus didasarkan pada 

langkah-langkah dari alasan-alasan ke kesimpulan yang masuk 

akal atau logis. Kesimpulan dapat melahirkan sesuatu yang 

baru yang dapat berperan sebagai fokus untuk dipikirkan, 

sedangkan alasan merupakan dasar bagi suatu proses 

penarikan kesimpulan. 

4. Advanced clarification (memberikan penjelasan lanjut). 

Mendefinisikan istilah dan mempertimbangkan definisi 

tersebut dan mengidentifikasi asumsi. 

d. Ciri-ciri Orang Berpikir Kritis 

Ciri orang berpikir kritis menurut Raymon S. Nickerson dalam 

Lipman Matthew (2003:58) adalah sebagai berikut. 

1. Menggunakan bukti yang kuat dan tidak memihak. 

2. Dapat mengungkapkan secara ringkas dan masuk akal. 

3. Dapat membedakan secara logis antara simpulan yang valid 

dan tidak valid. 

4. Menggunakan penilaian, bila tidak ada bukti yang cukup untuk 

mendukung sebuah keputusan. 

5. Mampu mengantisipasi kemungkinan konsekkuensi dari suatu 

tindakan. 

6. Dapat mencari kesamaan dan analogi (kemiripan). 

7. Dapat belajar secara mandiri. 
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8. Menerapkan teknik pemecahan masalah (problem solving). 

9. Menyadari fakta bahwa pemahaman seseorang selalu terbatas. 

10. Mengakui kekurangan terhadap pendapatnya sendiri. 

B. Penelitian yang Relevan 

1. Penelitian Cintami (2010) dengan judul Penggunaan Metode Socrates 

dalam Pembelajaran Matematika untuk Meningkatkan Kemampuan 

Berpikir Kritis Siswa SMP Kelas VIII . Penelitian ini bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas VIII dalam 

pembelajaran matematika pokok bahasan phytagoras memalui 

metode Socrates. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa siswa 

yang diajar menggunakan metode socrates memiliki kemampuan 

berpikir kritisnya lebih baik dibanding dengan siswa yang diajar 

menggunakan metode konvensional. Peningkatan kemampuan 

berpikir kritis siswa yang belajar menggunakan metode Socrates dalam 

pembelajaran matematika lebih baik yaitu sebesar 0,557 (yang 

tergolong sedang) dibandingkan dengan siswa yang tidak 

menggunakan metode Socrates, dan respon siswa terhadap metode 

Socrates dalam pembelajaran matematika terlihat baik. 

2. Penelitian Andyka, Tina, dan Rini (2013) yang berjudul Pembelajaran 

Socrates Ditinjau dari Proses Belajar dan Kemampuan Berpikir Kritis. 

Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan proses belajar dan 

kemampuan berpikir kritis siswa yang menggunakan pembelajaran 

Socrates dengan pendekatan kontekstual. Penelitian yang diadakan di 

SMA Negeri 17 Bandar Lampung pada kelas X-3 menunjukkan bahwa 

kemampuan berpikir kritis siswa tergolong ke dalam kriteria rendah, 

dan berdasarkan analisis data diperoleh kesimpulan bahwa, secara 

umum siswa yang aktif saat pembelajaran menggunakan metode 

pembelajaran Socrates Kontekstual menunjukan hasil yang cenderung 

lebih baik daripada siswa yang kurang aktif. Hal ini terlihat dari rata-

rata hasil belajar siswa yang kurang aktif sebesar 53,33 dan siswa yang 

aktif sebesar 83,33 dari 30 siswa. 

3. Penelitian Arifin, Sugeng, dan Tina (2014) yang berjudul Metode 

Socrates Kontekstual Ditinjau dari Proses Belajar dan Kemampuan 

Berpikir Kritis Matematis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui proses belajar dan kemampuan berpikir kritis matematis 

menggunakan metode Socrates dengan pendekatan kontekstual. 

Penelitian yang dilakukan pada siswa kelas X-6 SMA Negeri 15 Bandar 

Lampung tahun pelajaran 2012/2013 ini menunjukkan bahwa proses 
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belajar di kelas berjalan aktif dan rata-rata nilai kemampuan berpikir 

kritis siswa adalah 66,28 yang dikategorikan dalam kriteria cukup. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan metode 

socrates dengan pendekatan kontekstual berjalan cukup baik ditinjau 

dari proses dan kemampuan berpikir kritis siswa. 

Ketiga penelitian di atas mendorong peneliti untuk menerapkan 

metode Socrates. Penelitian ini berbeda dengan penelitian kedua dan 

ketiga yang bertujuan untuk mendeskripsikan proses belajar dan 

kemampuan berpikir kritis siswa yang menggunakan pembelajaran 

Socrates dengan pendekatan kontekstual, sedangkan penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis siswa. Hal ini 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Cintami dimana dilakukan 

pada siswa kelas VIII pada pokok bahasan phytagoras, tetapi penelitian ini 

dilakukan pada kelas VII pada pokok bahasan Segiempat. 

C. Kerangka Berpikir 

Belajar matematika menuntut orang untuk mempunyai kemampuan 

berpikir dalam memahami konsep-konsep matematika yang dipelajari serta 

mampu menggunakan konsep-konsep tersebut secara tepat ketika harus 

mencari jawaban berbagai soal matematika. Soal matematika yang 

dihadapi seseorang seringkali tidak dengan segera dapat dicari solusinya, 

diperlukan kemampuan berpikir kritis untuk mencari solusinya. Namun 

demikian kemampuan berpikir kritis siswa masih rendah. Hal ini 

ditunjukkan ketika guru memberikan soal matematika, penyelesaian siswa 

belum disertai pemahaman yang mendalam terkait soal tersebut. 

Contohnya setelah guru  menjelaskan dan diberi soal siswa dengan mudah 

menjawab dan ketika soal diubah dalam bentuk lain siswa langsung 

mengalami kesulitan dalam menyelesaikan. Oleh karena itu perlu adanya 

proses pembelajaran matematika yang bertujuan untuk membantu melatih 

pola pikir siswa agar dapat memecahkan masalah dengan kritis, logis, dan 

tepat. Salah satunya adalah dengan menggunakan metode socrates. 

Pembelajaran dengan metode socrates memiliki tujuan utama pada 

indikator-indikatornya yaitu dialektik, konfersasi, tentatif, empiris, dan 

konsepsional. Dalam pembelajaran terjadi dialog antara siswa dengan guru 

dan siswa dengan siswa (konfersasi), dialog ini akan menghasilkan 

pendapat-pendapat pro dan kontra yang sifatnya sementara atau pendapat 

yang belum diketahui nilai kebenarannya (tentatif), pendapat-pendapat 

tersebut ada karena mereka sudah mendapat pengalaman di masa lampau 

(materi di Sekolah Dasar) (empiris), metode socrates memberikan 
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kesempatan untuk siswa agar dapat mendiskusikan  pendapat yang bersifat 

pro maupun kontra (dialektik) tersebut  dengan percakapan lisan, 

berdialog, atau bertanya-jawab antara siswa dengan guru atau siswa 

dengan siswa untuk mencapai pengetahuan, pengertian, dan konsep yang 

telah pasti kebenarannya (konsepsional). Metode konvensional diajar 

dengan memberikan pengetahuan kepada siswa sedangkan adanya 

indikator-indikator seperti dialektik, konfersasi, tentatif, empiris, dan 

konsepsional dalam pembelajaran dengan metode socrates diharapkan 

dapat menghasilkan kemampuan berpikir kritis siswa yang lebih baik 

dibanding kemampuan berpikir kritis siswa yang tidak menggunakan 

metode socrates (konvensional) dalam proses pembelajaran. 

D. Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah, kajian teori, dan kerangka berpikir, maka 

hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh metode Socrates 

terhadap kemampuan berpikir kritis siswa SMP Kristen Satya Wacana 

Salatiga. 
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