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ABSTRACT  
 

Ihda Nuria Afidah.  THE INFLUENCE OF APPLICATION 
SOCRATIC CIRCLES METHOD WITH IMAGES MEDIA TOWARD 
STUDENT’S CREATIVE THINKING SKILL.  Thesis, Surakarta: Teacher 
Training and Education Faculty. Sebelas Maret University. July 2012.  

This research aims to ascertain whether or not the application Socratic 
Circles method with images media affects the student’s creative thinking skill. 

This research is considered quasi-experiment research.  The research was 
designed using Posttest-Only Control Group Design by applying Socratic Circles 
method with images media in experimental group and lectures methods, 
discussions, and presentations in control group.  The population of this research 
were all strudents in X grade of SMA Negeri 2 Boyolali in academic year 2011/ 
2012. The sample of this research was established by Cluster Random Sampling, 
in order to obtain class X-3 as experimental group and class X-2 as control group.  
The data was collected by using tests, documentation and observation form.  The 
hypothesis was analized by using t-test.  

The conclusion of this research is that the application of Socratic Circles 
method with images media affects the student’s creative thinking skill.  
 
Key words: Socratic Circles method, Images Media, Creative Thinking Skill.  



ABSTRAK 
 

Ihda Nuria Afidah.  PENGARUH PENERAPAN METODE 
SOCRATIC CIRCLES DISERTAI MEDIA GAMBAR TERHADAP 
KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF SISWA.  Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan.  Universitas Sebelas Maret.  Juli 2012. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 
penerapan metode Socratic Circles disertai media gambar terhadap kemampuan 
berpikir kreatif siswa. 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian eksperimen semu.  Rancangan 
penelitian ini menggunakan Posttest-Only Control Group Design dengan 
menerapkan metode Socratic Circles disertai media gambar pada kelompok 
eksperimen dan metode ceramah, diskusi, dan presentasi pada kelompok kontrol.  
Populasi dalam penelitian adalah seluruh siswa kelas X SMA Negeri 2 Boyolali 
tahun pelajaran 2011/2012.  Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 
Cluster Random Sampling, sehingga diperoleh kelas X-3 sebagai kelompok 
eksperimen dan X-2 sebagai kelompok kontrol.  Teknik pengumpulan data 
menggunakan tes, dokumentasi, dan observasi.  Uji hipotesis menggunakan uji-t. 

Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa penerapan metode Socratic 
Circles disertai media gambar berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kreatif  
siswa. 
 
Kata kunci: Metode Socratic Circles, media gambar, kemampuan berpikir kreatif. 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan yang penting bagi manusia, 

dengan menempuh pendidikan yang baik, manusia dapat menjadi mandiri karena 

dapat memperoleh solusi bagi setiap masalah yang ditemuinya dalam kehidupan 

sehari-hari.  Pendidikan dapat mengembangkan potensi manusia untuk menjadi 

lebih baik.  Mengenai pentingnya pendidikan bagi manusia, Thrilling and Hood 

(1999) serta Nursito (2000) menyatakan hal yang hampir sama bahwa pada abad 

ke-21 diperlukan sumber daya manusia dengan kualitas tinggi yang memiliki 

keahlian, mampu bekerja sama, berpikir tingkat tinggi, kreatif, terampil, 

memahami berbagai budaya, mampu berkomunikasi dan mampu belajar 

sepanjang hayat (life-long learning).  

Lingkup bahasan lain yang lebih khusus mengenai pembentukan karakter 

bangsa, Liliasari (2011) mengungkapkan bahwa pembentukan karakter peserta 

didik yang kuat dan kokoh merupakan hal penting untuk menghadapi tantangan 

dan rintangan hidup di masa yang akan datang.  Pernyataan Liliasari tersebut 

mengandung penegasan mengenai pentingnya pendidikan dari sisi yang lain, yaitu 

pendidikan sebagai suatu upaya untuk membentuk karakter sumber daya manusia 

Indonesia yang kuat dan kokoh.  

Pendidikan baik pada jenjang dasar, menengah, atau tinggi, akan selalu 

melibatkan proses berpikir.  Proses berpikir ditentukan oleh banyak hal, salah 

satunya adalah kemampuan berpikir manusia.  Berkenaan dengan kemampuan 

berpikir ini, ada sudut pandang yang menarik dari sisi sumber daya manusia 

Indonesia.  Arnyana (2006) menjelaskan bahwa lulusan sekolah sampai perguruan 

tinggi, di samping memiliki kemampuan vokasional (vocasional skills), juga harus 

memiliki kecakapan berpikir (thinking skills) sehingga Bangsa Indonesia tidak 

menjadi bangsa buruh.  

Berpikir merupakan proses kognitif untuk memperoleh pengetahuan.  

Kemampuan berpikir manusia berdasarkan prosesnya dapat digolongkan menjadi 



dua jenis, yaitu kemampuan berpikir dasar dan kemampuan berpikir kompleks 

atau kemampuan berpikir tingkat tinggi (Liliasari, 2011).  Proses  kemampuan 

berpikir tingkat tinggi diantaranya meliputi kemampuan berpikir kritis (tajam 

dalam menganalisis) dan kreatif (bersifat daya cipta).  Kemampuan berpikir baik 

kemampuan berpikir kritis maupun berpikir kreatif merupakan hal penting dan 

sangat diperlukan peserta didik untuk menghadapi persoalan  hidup di masa yang 

akan datang.  Berpikir kreatif di bidang pendidikan nantinya akan membantu 

siswa dalam memecahkan suatu masalah yang dihadapi dalam proses belajar.  

Kemampuan berpikir kreatif pada siswa menjadi hal yang sangat penting, karena 

pada umumnya masalah nyata di dunia saat ini tidak sederhana dan konvergen.  

Rendahnya kemampuan berpikir kreatif juga dapat berimplikasi pada rendahnya 

prestasi peserta didik.   

Kemampuan berpikir kreatif mempunyai beberapa aspek, yaitu: fluency, 

flexibility, originality, dan elaboration Munandar (2009).  Fluency atau 

kemampuan berpikir lancar ditandai dengan perilaku siswa yang mampu 

mengajukan berbagai macam pertanyaan, mampu menjawab dengan sejumlah 

jawaban bila ada pertanyaan, mempunyai banyak gagasan mengenai suatu 

masalah dan lancar mengungkapkan gagasannya.  Flexibility atau kemampuan 

berpikir luwes ditandai dengan perilaku siswa yang mampu memberikan berbagai 

macam penafsiran suatu gambar atau masalah, memberikan pertimbangan 

terhadap situasi yang berbeda dari yang diberikan orang lain, mampu memikirkan 

berbagai macam cara yang berbeda untuk menyelesaikan suatu masalah.  

Originality atau kemampuan berpikir orisinal ditandai dengan perilaku siswa yang 

mampu mengungkapkan gagasan baru yang orisinil dan suka memberikan 

jawaban yang lain dari yang lain (jawaban yang jarang diberikan kebanyakan 

orang).  Elaboration atau kemampuan berpikir terperinci ditandai dengan perilaku 

siswa yang mampu mencari arti yang lebih mendalam terhadap jawaban atau 

pemecahan masalah dengan melakukan langkah-langkah terperinci, 

mengembangkan atau memperkaya gagasan orang lain (Hawadi, dkk, 2001). 

Penelitian  Suparman (2005) tentang berpikir kreatif pada siswa SMP dan 

mendapatkan hasil yang menunjukkan bahwa keterampilan berpikir kreatif siswa 



berada pada kategori rendah.  Rosilawati (2006) menyimpulkan bahwa 

kemampuan berpikir kreatif pada kelas eksperimen berada pada kategori rendah.  

Yuliana (2008) hasil penelitiannya menyatakan bahwa keterampilan berpikir 

kreatif siswa dalam diskusi pada konsep pencemaran lingkungan berada pada 

kategori sangat rendah. 

Akhyar (2008) melakukan wawancara terhadap guru yang hasilnya 

menunjukkan bahwa siswa kurang  terampil  dalam mengajukan  hipotesis  dan  

menarik  kesimpulan karena jarang mengajukan pertanyaan atau mengutarakan 

pendapatnya pada sesi diskusi kelas.  Penulis juga telah melakukan observasi 

langsung yang dilakukan di kelas X SMA Negeri 2 Boyolali, hasil observasi 

menunjukkan masih sangat sedikit siswa yang mengajukan pertanyaan dan 

menjawab pertanyaan dari guru atau menanggapi jawaban teman selama kegiatan 

belajar mengajar (KBM).  Hal  tersebut menunjukkan bahwa keterampilan 

berpikir  kreatif  siswa  masih  perlu ditingkatkan. 

Rendah atau tingginya keterampilan berpikir kreatif siswa disebabkan 

oleh banyak faktor, salah satunya adalah sistem pendidikan.  Sugiarto (2011) 

menjelaskan bahwa sistem pendidikan yang baik adalah sistem pendidikan yang 

tetap memberikan ruang bagi pengembangan kreativitas anak-anak.  Proses 

pendidikan seharusnya tidak sekedar menuntut anak memberikan satu-satunya 

jawaban yang benar menurut guru atau buku, tapi juga memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk mengutarakan serangkaian alternatif jawaban yang juga 

benar.  Harsanto (2005) berpendapat sejauh ini para pendidik lebih tertarik dalam 

upaya mengembangkan dan menguji daya ingat anak didiknya, dari pada 

mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik. 

Sistem pendidikan akhir-akhir ini (dalam hal ini strategi pengajaran) juga 

mulai berkembang.  Pendidik yang dulu merupakan pusat pembelajaran (teacher  

center), kini bergeser menjadi peserta didik sebagai pusat pembelajaran (student 

center).  Peran pendidik sebagai pusat informasi perlahan berkembang menjadi 

fasilitator, mediator, dan teman yang memberikan kondisi yang kondusif untuk 

terjadinya konstruksi pengetahuan.  Perubahan sistem pendidikan dari student 

center ke teacher center dikarenakan selama proses pembelajaran masih jarang 



ada siswa yang mengajukan pertanyaan dan mengemukakan pendapatnya, 

pembelajaran di sekolah akan terfokus pada guru sebagai penyampai informasi 

kepada siswa, atau proses pembelajaran masih berpusat kepada guru, sehingga 

kurang mendukung perkembangan kemampuan siswa. 

Peserta didik pada dasarnya kreatif dan potensi tersebut harus 

dikembangkan sepenuhnya melalui proses belajar mengajar (Sugiarto, 2011; 

Nursito, 2000).  Perkembangan optimal kemampuan berpikir kreatif peserta didik 

dalam lingkungan pembelajaran berhubungan erat dengan cara guru mengajar, 

sehingga metode pembelajaran merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap 

peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa.  Metode pembelajaran yang baik 

akan dapat meningkatkan minat belajar siswa.  Arnyana (2006) mengemukakan 

bahwa siswa yang belajar dengan strategi-strategi pembelajaran inovatif 

menunjukkan kemampuan berpikir kreatif berada pada kategori baik.  

Melihat hasil penelitian sebagaimana pada paragraf di atas, penulis 

menganggap salah satu alternatif solusi untuk menangani rendahnya kemampuan 

berpikir kreatif siswa adalah dengan menerapkan strategi atau metode 

pembelajaran inovatif yang akan memberikan ruang kepada peserta didik untuk 

bisa menemukan, membangun konsep sendiri, dan meningkatkan kemampuan 

berpikirnya.  Salah satu metode pembelajaran inovatif tersebut adalah Socratic 

Circles.  

Socratic Circles disebut juga dengan Socratic Seminar yang dapat 

didefinisikan sebagai suatu metode pengajaran dengan menggunakan deretan 

pertanyaan (pertanyaan yang dapat mendorong siswa berpikir analitis dan kritis), 

dari serangkaian pertanyaan itu diharapkan peserta didik mampu menemukan 

jawabannya, atas dasar kecerdasan dan kemampuannya sendiri.  Socratic Circles 

dalam proses pembelajaran dilaksanakan dengan cara dialog atau seminar 

(Copeland, 2005) dan mempunyai karakteristik, yaitu: adanya teks yang 

dipertimbangkan, pertanyaan yang muncul, pemimpin serta peserta seminar 

(Swanson, 2011).  Metode Socratic Circles tidak sepenuhnya bergantung pada 

bahan kasus (teks), penggunaan teks hanya sebagai sarana menggambarkan 

permasalahan untuk membimbing pertanyaan awal (Peterson, 2009a).  Swanson 



(2009) mengemukakan bahwa dulu metode ini digunakan oleh Socrates (seorang 

filsuf Yunani) untuk memperoleh suatu jawaban kebenaran dari siswa-siswanya, 

karena Socrates memiliki keyakinan bahwa membantu siswa untuk berpikir lebih 

penting daripada mengisi pikiran mereka dengan fakta, dan penggunaan 

pertanyaan-jawaban menjadi kekuatan pendorong untuk belajar bagi peserta didik.

 Socratic Circles merupakan sarana yang baik untuk mengembangkan 

berbagai keterampilan akademik.  Socratic Circles dapat membangun 

keterampilan di bidang membaca, mendengarkan, refleksi, berpikir kritis, 

partisipasi peserta didik (berbicara), mengajarkan rasa hormat pada teman karena 

ide yang beragam, memperdalam pengetahuan siswa dan mendorong peserta didik 

berpikir divergen (Kenner, 2009).  Socratic Circles menjadi sarana yang baik 

untuk mengembangkan berbagai keterampilan akademik karena metode Socratic 

Circles aktif melibatkan siswa dalam proses pembelajaran (Peterson, 2009a) atau 

pembelajaran yang berpusat pada siswa, dimana guru hanya bertindak menjaga 

jalannya proses pembelajaran.  Copeland (2005) menjelaskan bahwa proses 

penyelidikan bersama dalam Socratic Circles akan membantu siswa 

mengembangkan kebiasaan berpikir dan analisis yang mengarah pada peningkatan 

kemampuan berpikir siswa.       

Metode Socratic Circles dapat diterapkan diberbagai macam siswa yang 

mewakili kemampuan tinggi dan rendah, dan berbagai latar belakang ras, budaya, 

dan sosial ekonomi (Copeland, 2005).  Berdasarkan hasil penelitian Noviasari 

(2011) penerapan metode Socratic berpengaruh lebih baik terhadap kemampuan 

berpikir kritis siswa di kelas eksperimen.  Kemampuan berpikir kritis dan berpikir 

kreatif akan saling menunjang satu dengan yang lainnya dalam upaya 

menyelesesaikan suatu masalah.  Ong and Borich (2006) mengemukakan bahwa 

banyak bagian-bagian keterampilan penting untuk berpikir kritis yang penting 

untuk berpikir kreatif.  (Suryadi, 2005) menambahkan bahwa ketika seseorang 

menghadapi suatu masalah haruslah dihadapi secara kritis dan mencoba mencari 

solusi secara kreatif sehingga diperoleh solusi yang terbaik, dengan demikian 

kemampuan berpikir kreatif dapat dikembangkan pada lingkungan yang sama 

seperti mengembangkan kemampuan berpikir kritis. 



Selain pemilihan metode pengajaran yang sesuai, dalam prosesnya 

pendidikan membutuhkan media sebagai alat bantu.  Media pembelajaran 

diperlukan oleh guru agar pembelajaran berjalan efektif dan efisien (Sutjiono, 

2005).  Mengingat pada materi pokok bahasan pengaruh aktivitas manusia 

terhadap perubahan dan pencemaran lingkungan, permasalahan pada materi 

tersebut tidak dapat dibawa ke kelas sehingga guru memerlukan media yang tepat 

untuk memberikan gambaran yang nyata kepada siswa mengenai permasalahan 

yang akan dibahas.  Pemilihan media gambar pada materi pokok bahasan 

pengaruh aktivitas manusia terhadap perubahan dan pencemaran lingkungan ini 

dimaksudkan untuk lebih mendekatkan siswa pada permasalahan yang ada di 

sekitar mereka.  Sadiman, dkk (2009) memaparkan beberapa kelebihan dari media 

gambar diantaranya sifatnya konkret atau lebih realistis dalam menunjukkan 

pokok masalah, dapat mengatasi batasan ruang dan waktu dan dapat memperjelas 

suatu masalah.  

Berdasarkan latar belakang rendahnya kemampuan berpikir kreatif serta 

beberapa kelebihan yang ada pada Socratic Circles dan gambar sebagai media 

pembelajaran, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian dengan 

judul: PENGARUH PENERAPAN METODE SOCRATIC CIRCLES 

DISERTAI MEDIA GAMBAR TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR 

KREATIF  SISWA. 

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah disusun sebuah rumusan masalah 

yaitu apakah penerapan metode Socratic Circles disertai media gambar 

berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh penerapan 

metode Socratic Circles disertai media gambar terhadap kemampuan berpikir 

kreatif siswa. 



D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya: 

1. Manfaat Teoritis 

Memperkuat teori yang sudah ada dalam dunia pendidikan mengenai 

penggunaan metode Socratic Circles.  Selain itu penelitian ini dapat 

memberikan sumbangan kepada dunia pendidikan dalam pembelajaran biologi 

terutama dalam hal penerapan metode pembelajaran yang inovatif. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peserta didik, memberikan suatu pengalaman belajar yang baru untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan memberikan suasana 

pembelajaran yang variatif sehingga pembelajaran biologi menjadi lebih 

menarik atau tidak monoton dan tidak membosankan. 

b. Bagi guru, memberikan referensi bagi guru biologi untuk memperoleh 

gambaran penggunaan metode pembelajaran yang dapat diterapkan pada 

pokok bahasan pengaruh aktivitas manusia terhadap perubahan dan 

pencemaran lingkungan, serta menambah pengetahuan tentang pelaksanaan 

metode pembelajaran Socratic Circles dan memberikan sumbangan 

pemikiran bagi guru dalam penggunaan media pembelajaran sebagai alat 

bantu dalam proses belajar mengajar yang dapat membangkitkan motivasi 

belajar siswa dalam pembelajaran biologi. 

c. Bagi Institusi, memberikan masukan dalam upaya mengembangkan proses 

pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa 

sehingga dapat meningkatkan sumber daya pendidikan dan mencetak 

generasi dengan pemikiran-pemikiran kreatif. 



BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh metode pembelajaran  

Socratic Circles disertai media gambar terhadap kemampuan berpikir kreatif 

siswa dapat disimpulkan sebagai berikut:  

Metode pembelajaran Socratic Circles disertai media gambar berpengaruh 

terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa kelas X SMA Negeri 2 Boyolali tahun 

pelajaran 2011/ 2012. 

 

B. Implikasi 

1. Implikasi Teoritis 

Hasil penelitian secara teoritis dapat digunakan sebagai bahan kajian 

dan referensi pada penelitian sejenis mengenai metode pembelajaran Socratic 

Circles, media gambar dan kemampuan berpikir kreatif siswa. 

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam 

memberikan pembelajaran biologi yaitu dengan menerapkan metode Socratic 

Circles kepada siswa untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. 

 

C. Saran 

Berdasarkan simpulan dan dengan memperhatikan keterbatasan 

penelitian, saran yang dapat sampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Guru Biologi 

a. Guru mata pelajaran biologi diharapkan mampu menerapkan metode 

pembelajaran Socratic Circles dengan menggunakan gambar sebagai media 

untuk membantu proses pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir kreatif siswa dan siswa mampu memaknai secara 

maksimal materi pelajaran biologi. 



b. Guru mata pelajaran biologi diharapkan dapat membimbing jalannya proses 

penyelidikan bersama, analisis dan evaluasi (diskusi-feedback) agar proses 

pembelajaran berjalan lebih efektif dan efisien. 

c. Guru mata pelajaran biologi diharapkan lebih banyak menggunakan media 

dalam proses pembelajaran, khususnya media gambar untuk menjelaskan 

materi pelajaran yang masih bersifat abstrak agar pelajaran lebih mudah 

diterima dan dipahami oleh siswa. 

d. Guru  mata pelajaran biologi disarankan untuk menyusun metode    

pembelajaran  yang    menyenangkan dan sesuai untuk   meningkatkan 

kemampuan berpikir kreatif siswa  yang masih  kurang. 

e. Guru melatihkan kemampuan berpikir kreatif siswa dalam pembelajaran 

biologi agar siswa terbiasa untuk mengungkapkan gagasan-gagasan yang 

dimiliki dan kreatif dalam memecahkan permasalahan. 

f. Guru mata pelajaran biologi hendaknya menggunakan metode pembelajaran 

Socratic Circles yang tidak hanya berorientasi pada kemampuan berpikir 

kreatif saja tetapi juga berorientasi pada hasil belajar siswa. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini sangat terbatas pada kemampuan peneliti, maka perlu 

kiranya diadakan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan metode 

pembelajaran Socratic Circles atau penggunaan media pembelajaran berupa 

gambar secara lebih luas dan mendalam (dalam cakupan materi lain), sehingga 

kemampuan berpikir kreatif siswa lebih berkembang dan peningkatannya dapat 

diamati lebih teliti. 

 

 


