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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Sampel Penelitian 

Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Kristen Satya 

Wacana Salatiga tahun ajaran 2013/2014 yang terbagi atas tiga kelas yaitu 

kelas VII A, VII B, dan VII C dan diambil dua kelas secara acak yaitu kelas VII 

A dan kelas VII B. Kelas VII A (23 siswa) sebagai kelas eksperimen yang 

diberi perlakuan pembelajaran dengan metode socrates, sedangkan pada 

kelas VII B (21 siswa) sebagai kelas kontrol dengan pembelajaran metode 

konvensional (tanpa menggunakan metode socrates). 

 

B. Analisis Validitas Instrumen 

Sebelum digunakan sebagai instrumen dalam pengambilan data, 

instrumen pretest dan posttest terlebih dahulu dilakukan validasi isi melalui 

experts judgement yaitu penilaian yang dilakukan oleh para ahli. Dalam 

penelitian ini, validasi isi instrumen tes kemampuan berpikir kritis dilakukan 

oleh tiga ahli, yaitu Prof. Sutriyono, Ph.D dan Yustinus, M.Pd selaku dosen 

matematika serta Y. Eko Budi Wahyono, S.Pd selaku guru matematika di 

sekolah tempat penelitian. 

Hasil validasi menunjukkan bahwa instrumen penelitian berupa tes 

kemampuan berpikir kritis matematika untuk pretest yang berbentuk 

uraian sebanyak 6 butir soal tentang materi segitiga telah dipenuhi karena 

adanya kesesuaian kisi-kisi instrumen yang disusun dengan butir soal yang 

dipakai (hasil validasi dapat dilihat pada lampiran 3b dan kisi-kisi instrumen 

pada lampiran 3a), serta hasil validasi instrumen penelitian berupa tes 

kemampuan berpikir kritis matematika untuk posttest yang berbentuk 

uraian sebanyak 6 butir soal tentang materi segiempat (lampiran 4b) yang 

telah dipenuhi karena adanya kesesuaian kisi-kisi instrumen yang disusun 

dengan butir soal yang dipakai (lampiran 4a) serta kesesuaian instrumen 

dengan materi yang diajarkan, konstruksi soal sudah sesuai dan bahasa 

yang digunakan dalam soal sudah jelas dan mudah dipahami oleh siswa. 

 

C. Analisis Kemampuan Awal 

1. Statistik Deskriptif Pretest 

Kemampuan berpikir kritis melalui pretest kemudian dihitung 

mean dan standart deviasi setiap variabel dalam penelitian. Data hasil 

pengolahan tersebut terlihat dalam Tabel 4.1. 
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Tabel 4.1 
Statistik Deskriptif Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Melalui dari Hasil 

Pretest 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Tabel 4.1 menunjukkan bahwa jumlah sampel pada 

kelompok eksperimen (VII A) adalah 23 siswa sedangkan jumlah 

sampel kelompok kontrol (VII B) adalah 21 siswa. Nilai minimum dari 

kelas eksperimen ini adalah 25,00, sedangkan nilai minimum kelas 

kontrol 29,10. Nilai maksimum yang dicapai kelas eksperimen adalah 

90.60, kelas kontrol memiliki nilai tertinggi yang sama 90,60. Rata-rata 

kelas kontrol 62,17 lebih tinggi dari kelas eksperimen yang hanya 

52,76. Tetapi standar deviasi tidak jauh berbeda, kelas eksperimen 

18,60 dan kelas kontrol standar deviasinya 16,33. 

2. Uji Normalitas Pretest 

Hasil uji normalitas untuk pretes dari kedua kelompok dapat 

dilihat pada Tabel 4.2. Berdasarkan Tabel 4.2 menunjukkan bahwa nilai 

signifikan kelas eksperimen 0,472 dan nilai signifikan kelas kontrol 

adalah 0,955. Nilai signifikan kelas eksperimen dan kontrol masing-

masing lebih dari 0,05 yang berarti H0 diterima, dengan kata lain 

masing-masing kelas berasal dari populasi yang distribusi normal. 

 

Descriptives 

 
Kelas Statistic Std. Error 

nilai eksperimen Mean 52.7609 3.87856 

Std. Deviation 18.60092  

Minimum 25.00  

Maximum 90.60  

N 23.00  

kontrol Mean 62.1714 3.56472 

Std. Deviation 16.33558  

Minimum 29.10  

Maximum 90.60  

N 21.00  
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Tabel 4.2 
Hasil Uji Normalitas 
Tests of Normality 

 

kelas 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

nilai eksperimen .118 23 .200
*
 .960 23 .472 

kontrol .087 21 .200
*
 .982 21 .955 

a. Lilliefors Significance Correction 

*. This is a lower bound of the true significance. 

 

3. Uji Homogenitas Pretest 

Hasil uji homogenitas untuk pretes dari kedua kelompok dapat 

dilihat pada Tabel 4.3. Dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai 

signifikan sebesar 0,332 yang lebih dari 0,05 berarti H0 diterima, 

dengan kata lain kedua kelas berasal dari populasi yang memiliki 

variansi yang sama atau homogen. 

 

Tabel 4.3 
Hasil Uji Homogenitas 

 

  Levene’s Test for 

Equality of Variances  

     

  F Sig. 

 

    

Nilai Equal variances assumed .965 .332     

Equal variances not 

assumed 
  

    

 

4. Uji Beda Rata-rata 

Hasil pengolahan uji beda rata-rata dapat dilihat pada Tabel 4.4. 

Berdasarkan uji homogentitas kedua kelas, maka yang digunakan untuk 

analisis uji beda rerata adalah baris pada Equal variances assumed. Dari 

Tabel 4.4 terlihat bahwa nilai signifikansi 0,083 > 0,05, yang berarti H0 
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diterima atau tidak terdapat perbedaan yang signifikan kemampuan 

berpikir kritis kelas eksperimen dan kontrol sebelum diberi perlakuan. 

 

Tabel 4.4 
Uji Beda Rata-rata Kemampuan Berpikir Kritis Sebelum Menggunakan 

Metode Socrates. 

 

  t-test for Equality of Means 

  

 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  

t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

Std. Error 

Differenc

e Lower Upper 

nilai Equal variances 

assumed 

-1.776 42 .083 -9.41056 5.29962 -20.10562 1.28450 

Equal variances not 

assumed 

-1.786 41.944 .081 -9.41056 5.26787 -20.04197 1.22085 

 

D. Deskripsi Hasil 

Penggambaran distribusi skor postes kemampuan berpikir kritis 

siswa kelas eksperimen dan kontrol diklasifikasikan berdasarkan perolehan 

postes. Sebelum menampilkan skor postes kemampuan berpikir kritis siswa 

dalam bentuk interval harus menentukan interval yang akan digunakan. 

Interval dalam distribusi skor postes siswa kelas eksperimen dan kontrol 

menggunakan rumus interval menurut Sudijono (2009), sebagai berikut: 

Batas 1 = mean + 0,5SD => batas atas 

Batas 2 = mean - 0,5SD => batas bawah 

Setelah menentukan batas atas dan batas bawah maka didapat tiga 

kelas interval yang dikategorikan menjadi tiga kategori yaitu rendah, 

sedang, dan tinggi. Berikut adalah Tabel 4.5 yang akan menunjukkan 

deskripsi statistik skor postes siswa. 
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Tabel 4.5 

Descriptive Statistics Posttest 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Nilai 44 29.20 98.00 65.8023 20.36108 

Valid N (listwise) 44     

 

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas dapat ditentukan interval skor postes 

kemampuan berpikir kritis siswa sebagai berikut: 

Batas 1 = mean + 0,5SD 

  = 65,8023 + (0,5 . 20,36108) 
  = 76 (pembulatan) 

 Batas 2 = mean – 0,5SD 
  = 65,8023 – (0,5 . 20,36108) 
  = 56 (pembulatan) 

Maka interval kategori skor postes kemampuan berpikir kritis siswa adalah 

sebagai berikut: 

Tinggi : nilai > 76 

Sedang : 56 ≤ nilai ≤ 76 

Rendah : nilai < 56 

Hasil pengukuran kemampuan berpikir kritis terhadap subyek penelitian 

dapat dilihat pada Tabel 4.6. 

Tabel 4.6 

Kategori Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Kelas VII SMP Kristes Satya 

Wacana 

Kategori 
Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

F % F % 

Tinggi 11 47,83 3 14,29 

Sedang 8 34,78 11 52,38 

Rendah 4 17,39 7 33,33 
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Gambar 4.1 Hasil Post test 

 

Berdasarkan Tabel 4.6 menunjukkan kemampuan berpikir kritis siswa 

kategori tinggi kelas eksperimen lebih banyak yaitu 11 siswa (47,83%) dari 

pada kelas kontrol yang hanya 3 siswa (17,39%). Kategori sedang pada 

kelas eksperimen terdapat 8 siswa (34,78%) dan pada kelas kontrol 

sebanyak 11 siswa (52,38%). Kategori rendah siswa kelas kontrol lebih 

banyak yaitu 7 siswa (33,33%) dibanding kelas eksperimen yang terdapat 4 

siswa (17,39%) pada kategori ini. 

E. Analisis Kemampuan Akhir 

1. Statistik Deskriptif Posttest 

Hasil pengolahan melalui SPSS 17 terlihat dalam Tabel 4.7. 

Berdasarkan Tabel 4.6 terlihat bahwa jumlah sampel pada kelas 

eksperimen (VII A) 23 siswa dan 21 siswa pada kelas kontrol (VII B). 

Nilai minimum dari kelas eksperimen dan kontrol sama yaitu 29,20, 

sedangkan nilai maksimum yang dicapai oleh kelas eksperimen 98,00 

dan 89,50 untuk kelas kontrol dengan rata-rata dari kelas eksperimen 

71,92 dan 59,10 dari kelas kontrol sedangkan standar deviasinya 

adalah 21,71 dan 16,80. 
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Tabel 4.7 
Statistik Deskriptif Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Melalui dari Hasil 

Posttest 
Descriptives 

 Kelas Statistic Std. Error 

nilai eksperimen Mean 71.9217 4.52798 

Std. Deviation 21.71545  

Minimum 29.20  

Maximum 98.00  

N 23.00  

kontrol Mean 59.1000 3.66700 

Std. Deviation 16.80431  

Minimum 29.20  

Maximum 89.50  

N 21.00  

 

2. Uji Normalitas Hasil Posttest 

Hasil uji normalitas untuk posttest dari kedua kelompok dapat 

dilihat pada Tabel 4.8. Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa 

nilai signifikan kelas eksperimen 0,084 dan nilai signifikan kelas kontrol 

adalah 0,531. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 yang berarti H0 

diterima, dengan kata lain sebaran data dari kelas eksperimen dan 

kontrol adalah normal. 

Tabel 4.8 
Hasil Uji Normalitas Data Posttest 

Tests of Normality 

 

kelas 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

nilai eksperimen .115 23 .200
*
 .925 23 .084 

kontrol .124 21 .200
*
 .961 21 .531 

3. Uji Homogenitas Hasil Posttest 

Hasil uji homogenitas untuk pretes dari kedua kelompok dapat 

dilihat pada Tabel 4.9. Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai signifikan 
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kedua kelas adalah 0,145. Nilai signifikan kedua kelas lebih dari 0,05 

yang berarti H0 diterima, dengan kata lain kedua kelas mempunyai nilai 

variansi yang sama atau homogen. 

Tabel 4.9 
Hasil Uji Homogenitas Data Postes 

 

  Levene's Test for Equality of 

Variances  

     

  F Sig. 

 

    

nilai Equal variances assumed 2.203 .145     

Equal variances not 

assumed 
  

    

 

4. Uji Beda Rata-rata 

Hasil pengolahan uji beda rata-rata dapat dilihat pada tabel 

4.10. Berdasarkan uji homogentitas kedua kelas homogen, maka yang 

digunakan untuk analisis uji beda rerata adalah pada baris Equal 

variances assumed uji beda t-test adalah baris pertama. Dari tabel 4.10 

terlihat bahwa nilai signifikansi 0,035 < 0,05, yang berarti H0 ditolak, 

dengan kata lain terdapat perbedaan yang signifikan kemampuan 

berpikir kritis matematika siswa kelas eksperimen (VII A) dan kelas 

kontrol (VII B) setelah diberi perlakuan. 

Rata-rata kemampuan berpikir kritis menggunakan motode 

konvensional 59,10 lebih rendah daripada yang menggunakan metode 

Socrates yang rata-rata kemampuan berpikir kritisnya adalah 71,92. 

Rata-rata kemampuan berpikir kritis siswa yang menggunakan Socrates 

lebih tinggi dibandingkan dengan kelas yang menggunakan metode 

konvensional. 
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Tabel 4.10 
Uji Beda Rerata Kemampuan Berpikir Kritis Setelah Menggunakan 

Metode Socrates. 

 

  t-test for Equality of Means 

  

 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  

t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

Std. Error 

Difference Lower Upper 

Nilai Equal variances 

assumed 

2.175 42 .035 12.82174 5.89504 .92506 24.71842 

Equal variances 

not assumed 

2.201 40.947 .033 12.82174 5.82662 1.0541 24.58931 

 

F. Pembahasan Hasil Penelitian 

Kegiatan pembelajaran pada kelompok eksperimen di kelas VII A 

adalah dengan menggunakan metode pembelajaran socrates, sedangkan 

kelompok kontrol pada kelas VII B menggunakan metode pembelajaran 

konvensional. Pada saat kegiatan pembelajaran dengan menggunakan 

metode pembelajaran socrates terlihat kemampuan berpikir kritis siswa 

kelas VII A yaitu kelompok eksperimen, dapat dilihat pada Tabel 4.1 nilai 

tertinggi pretest adalah 90,60 dan untuk nilai terendah adalah 25,00 

sedangkan untuk nilai pretest kelompok kontrol, nilai tertingginya 90.60 

dan nilai terendahnya adalah 29,10. nilai rata-rata pretest untuk kelompok 

eksperimen yaitu 52,76, sedangkan kelompok kontrol yaitu 62,17. Tabel 4.7 

menunjukkan nilai posttest untuk kelompok eksperimen, nilai tertinggi 

adalah 98,00 dan untuk nilai terendah adalah 29,20 sedangkan untuk nilai 

posttest kelompok kontrol, nilai tertingginya adalah 89,50 dan nilai 

terendahnya adalah 29,20. nilai rata-rata posttest untuk kelompok 

eksperimen yaitu 71,92 sedangkan kelompok kontrol yaitu 59,10. 

Perhitungan uji beda rata-rata dilakukan dengan menggunakan uji-t 

pada hasil posttest kelompok eksperimen dan posttest kelompok kontrol, 

diperoleh hasil nilai t adalah 2,175 dengan signifikansi 0,035 < 0,05 maka H0 
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ditolak, hal ini berarti terdapat perbedaan nilai rata-rata antara siswa yang 

diajar dengan menggunakan metode pembelajaran socrates dengan 

metode pembelajaran konvensional. Dengan melihat rata-rata kedua kelas 

dimana kelas eksperimen rata-ratanya lebih tinggi yaitu 71,92, sedangkan 

kelas kontrol yang rata-ratanya hanya 59,10, maka dapat disimpulkan 

bahwa terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis matematika antara 

siswa yang diajar dengan menggunakan metode pembelajaran socrates 

dengan metode pembelajaran konvensional kelas VII SMP Kristen Satya 

Wacana Salatiga. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Cintami (2010) dengan judul Penggunaan Metode Socrates 

dalam Pembelajaran Matematika untuk Meningkatkan Kemampuan 

Berpikir Kritis Siswa SMP Kelas VIII. Penelitian tersebut menyimpulkan 

bahwa siswa yang diajar menggunakan metode pembelajaran Socrates 

mempunyai kemampuan berpikir kritis yang lebih baik dari pada siswa yang 

diajar menggunakan metode pembelajaran konvensional. 

Metode socrates merupakan salah satu metode tanya jawab yang 

sangat bagus digunakan untuk membimbing dam memperdalam tingkat 

pemahaman yang berkaitan dengan materi yang diajarkan, sehingga siswa 

mendapatkan pemikirannya sendiri dari hasil konflik kognitif yang 

terpecahkan. Proses pembelajaran yang menerapkan metode socrates 

adalah pembelajaran yang dibangun dengan memberikan serangkaian 

pertanyaan yang tujuannya mengetahui sesuatu isi yang terkait dengan 

materi tertentu. Secara umum pelaksanaan pembelajaran terdiri dari tiga 

tahapan utama, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Enam 

tahapan metode socrates yaitu: menentukan topik materi pokok bahasan 

apa yang akan dipelajari, mengembangkan dua atau tiga pertanyaaan 

umum dan memulai pelaksanaan tanya jawab, melihat atau mengobservasi 

apakah pada diri siswa ada kemungkinan terjadi ketidakcocokan, 

pertentangan, atau konflik kognitif, menanyakan kembali tentang hal-hal 

yang menimbulkan konflik kognitif, melanjutkan tanya jawab sehingga 

siswa dapat memecahkan konflik sampai bergerak ke tingkat analisis lebih 

dalam, dan menyimpulkan hasil tanya jawab dengan menunjukkan hal-hal 

penting yang seharusnya diperoleh siswa. 

Berdasarkan uraian dan perolehan hasil pengujian hipotesis 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh kemampuan berpikir kritis 

matematika antara siswa yang diajar menggunakan metode pembelajaran 

socrates dengan metode pembelajaran konvensional kelas VII SMP Kristen 

Satya Wacana Salatiga tahun ajaran 2013/2014. 




