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ABSTRAK
This research aimed to know the effect of socratic circles method with picture
media to student’s activity and critical thingking skill at SMA N 1 Ngambur.
Samples were X.1 and X.2 that was chosen by purposive sampling. This research
design was pretest-postest non equivalent group. The quantitative data were
obtained from the average value of test that were analyzed using t-test and U-test.
The qualitative data were student learning activities and responses that were
analyzed descriptively. The result showed that the socratic circles method were
observed in experiment class was increase with the average score of all aspect was
high criteria (72,8%). Critical thingking skill students was proof by N-gain
average 59,4. Beside that, most of the student (98%) gave positive responses
towards socratic circles method. Thus, using socratic circles method was
significant to improve student’s activity and critical thingking skill.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan metode socratic
circles disertai media gambar terhadap aktivitas dan kemampuan berpikir kritis
siswa pada SMA N 1 Ngambur. Sampel penelitian adalah siswa kelas X.1 dan X.2
yang dipilih dari populasi secara purposive sampling. Desain penelitian ini adalah
pretes postes kelompok tak ekuivalen. Data kuantitatif diperoleh dari rata-rata
nilai tes yang dianalisis menggunakan uji-t dan uji-U. Data kualitatif berupa data
aktivitas siswa dan tanggapan siswa yang dianalisis secara deskriptif. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa penggunaan metode socratic circles pada kelas
eksperimen mengalami peningkatan untuk semua aspek dengan rata-rata aktivitas
berkriteria tinggi (72,8%). Kemampuan berpikir kritis siswa juga mengalami
peningkatan dengan rata-rata N-gain 59,4. Sejalan dengan hal itu, sebagian besar
siswa (98%) memberikan tanggapan positif terhadap penggunaan metode socratic
circles. Dengan demikian, penggunaan metode socratic circles berpengaruh
signifikan terhadap peningkatan aktivitas dan kemampuan berpikir kritis siswa.
Kata kunci : aktivitas, berpikir kritis, media gambar, metode socratic circles,
pencemaran
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besar siswa memberikan tanggapan

Setelah

dilakukan

yang positif terhadap penggunaan
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dalam proses pembelajaran membuat

mengalami

peningkatan

karena

aktivitas

belajar

siswa

berupa

kemampuan berdiskusi sesama teman,
menjawab

pertanyaan,

menanggapi

atau

berpendapat

mengalami peningkatan (Gambar 4).

dalam

aktivitas

kelompok

berdiskusi

mempengaruhi

peningkatan berpikir kritis siswa,
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akan melatih siswa belajar bertaggung
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pertanyaan,
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terjadi karena metode socratic circles

eksperimen

disertai media gambar menampilkan

pertanyaan yang sama.

materi secara jelas dan menarik
sehingga siswa antusias dalam proses
pembelajaran dan dapat memahami
materi dengan baik, hal ini sesuai
dengan data yang diperoleh pada
angket tanggapan siswa (Gambar 5)
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Kerusakan Hutan di Indonesia memang
semakin parah dari hari ke hari pasti
selalu saja ada kerusakan hutan,
bahkan
Guiness
World
record
menyebut bahwa kerusakan hutan di
Indonesia adalah yang tercepat di
dunia. kerusakan hutan di Indonesia
tidak lain lagi pelakunya adalah
manusia
sendiri.
Banyak
dari
masyarakat yang sengaja menebang
hutan lalu membakarnya untuk di
jadikan lahan Real estate. Keberadaan
hutan memang sangat dibutuhkan oleh
manusia. Karena manusia dan hutan
saling berhubungan satu sama lain.
tetapi seiring berjalannya waktu fungsi
hutan pun berubah.

Gambar 7. Contoh jawaban siswa
kelas eksperimen

Gambar 8. Contoh jawaban siswa
kelas eksperimen

(sumber:
https://www.google.com/=peneban
gan+hutan)
Pertanyaan:
2.

Bagaimana
pengaruhnya
terhadap
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Gambar 6. Contoh soal

Komentar : Jawaban siswa pada kelas
eksperimen menunjukkan bahwa siswa
mampu menganalisis gambar dengan baik
sehingga mampu menjawab pertanyaan
dengan benar sesuai apa yang diminta pada
soal. Alasan yang diberikan lebih lengkap
dan lebih rasional tentang bagaimana dampak
penebangan hutan secara liar terhadap
keseimbangan ekosistem hutan tersebut. Hal
ini bisa disebabkan karena pada kelas
eksperimen siswa diberi perlakuan dengan
metode socratic circles disertai media
gambar, sehingga siswa mampu memahami
materi pembelajaran dengan baik. Sedangkan
siswa pada kelas kontrol menjawab
peranyaan namun tidak benar, karena yang
diminta pada soal adalah pengaruh
penebangan hutan tehadap keseimbangan
ekosistem, namun siswa menjawab akibat
dari penebangan hutan secara liar saja tidak
menjelaskan dampak terhadap ekosistem
hutan tersebut sehingga jawaban siswa tidak
rasional.

LKS yang diberikan pada kelas
eksperimen dan kontrol memiliki
muatan pertanyaan dan perintah yang
sama. Hasilnya selama dua kali
pertemuan yang dilaksanakan, nilai
rata-rata siswa dalam mengerjakan

LKS pada kelas eksperimen lebih
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tinggi dibandingkan kelas kontrol

meningkatkan aktivitas belajar siswa

(Gambar 3).

dan berpengaruh secara signifikan
dalam

Berdasarkan

hasil

uji

statistik
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berpikir kritis siswa pada materi
pencemaran lingkungan.

pertemuan ke-1 dan pertemuan ke-2
berbeda tidak signifikan dengan kelas

Untuk kepentingan penelitian, maka

kontrol (Gambar 3).

penulis

menyarankan

pembelajaran

dengan menggunakan metode socratic
Nilai rata-rata LKS pertemuan ke-1

circles yang disertai dengan media

dan pertemuan ke-2 pada kelas

gambar

eksperimen dan kontrol berbeda tidak

efisiensi waktu dalam pembelajaran,

signifikan

gambar-gambar

sehingga pembelajaran berlangsung

yang ditampilkan pada LKS kelas

efektif dan guru harus bisa bertindak

kontrol keragamannya sama dengan

sebagai fasilitator yang adil, sehingga

substansi materi yang ditampilkan

semua

pada

pembelajaran berlangsung.

karena

kelas

eksperimen,

yakni

harus

siswa

mempertimbangkan

difasilitasi

ketika

mencakup pencemaran lingkungan
pada pertemuan ke-1 dan pelestarian
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kontrol
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jauh (Gambar 3).
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