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ABSTRAK 

 
Kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan berpikir yang mendalam untuk 

mendapatkan solusi dalam memecakan masalah yang terarah.  Penelitian ini bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dengan menerapkan model pembelajaran SSCS. 

Model pembelajaran SSCS (Search, Solve, Create, and Share) adalah model yang menggunakan 

pendekatan pemecahan masalah dan dirancang untuk mengembangkan dan menerapkan konsep-

konsep ilmu pengetahuan dan keterampilan berpikir kritis. Model pembelajaran SSCS (Search, 

Solve, Create, and Share) adalah model yang menggunakan pendekatan pemecahan masalah 

dan dirancang untuk mengembangkan dan menerapkan konsep-konsep ilmu pengetahuan dan 

ketrampilan berpikir kritis.   Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik 

penelitian pre-eksperimental dan desain penelitian ini adalah One Group Pre-Test Post-Test 

Design. Penelitian ini bertempat di SMPN 3 Kediri dengan mengambil subyek kelas VIII-E. 

Data penelitian dikumpulkan melalui observasi dan tes. Hasil penelitian menunjukkan  (1) 

aktivitas guru dan siswa dalam pembelajaran SSCS (Search, Solve, Create, and Share) pada 

materi Pythagoras berjalan dengan baik (2) terjadi peningkatan  kemampuan berpikir kritis pada 

materi Pythagoras melalui pembelajaran SSCS. (1)Dari hasil lembar observasi aktivitas guru 

dalam pembelajaran SSCS dengan bantuan pengamat, diperoleh bahwa aktivitas guru mencapai 

82,7% diklasifikasikan kategori baik, untuk hasil observasi aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran SSCS dengan bantuan pengamat, diperoleh bahwa aktivitas guru mencapai 

79,01% diklasifikasikan kategori baik. (2) Rata-rata skor tes siswa sebelum diberikan model 

pembelajaran SSCS adalah 55,94. Rata-rata skor tes setelah diberikan perlakuan dengan 

menggunakan model pembelajaran SSCS adalah 74,31. Kemudian ditunjukkan juga dengan 

hasil perhitungan uji t dengan taraf signifikan 5% diperoleh sig (2-tailed)  taraf signifikan 5% 

yaitu 0,000 0,005. Sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini berarti terdapat peningkatakan 

kemampuan berpikir kritis siswa melalu model pembelajaran SSCS pada siswa kelas VIII-E 

SMPN 3 Kediri. 

  

KATA KUNCI  : Model SSCS, Kemampuan Berpikir Kritis. 

 

I. LATAR BELAKANG 

Pembelajaran adalah suatu 

komponen penting yang saling berkaitan 

satu sama lainnya. Di dalam pembelajaran, 

adanya  interaksi anatara pendidik dan 

peserta didik adalah peranan penting dalam 

mencapai tujuan suatu pembelajaran yang 

diinginkan (Mumun & Ali, 2014). 

Pelaksanaan pembelajaran seharusnya 

menggunakan pendekatan pembelajaran 

yang berpusat pada siswa (student 
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centered). Siswa tidak hanya di tuntut 

untuk mendengarkan dan menghafal materi 

pelajaran yang diberikan guru, tetapi 

berupaya mengkonstruksi pengetahuan dan 

ketrampilannya, sesuai dengan kapasitas 

dan tingkat perkembangan berpikirnya, 

serta diajak ikut serta untuk memecahkan 

masalah-masalah nyata dalam masyarakat.  

Rumusan masalah dalam penelitian 

ini: 1) bagaimana penerapan model 

pembelajaran SSCS pada materi 

Pythagoras? 2) adakah peningkatan 

kemampuan berpikir kritis melalui model 

pembelajaran SSCS ?  

Proses pembelajaran dapat 

dilaksanakan dengan berbagai model 

pembelajaran yang sesuai dengan materi 

yang diajarkan. Rohwati (2012) 

menyatakan bahwa penggunaan model 

pembelajaran yang cocok untuk materi 

serta kondisi siswa dan tuntunan akademis 

akan membantu pelaksanaan kegiatan 

belajar mengajar yang efektif, 

menyenangkan, dan edukatif. 

Aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran sangat penting untuk melatih 

ketrampilan berpikir siswa dalam 

mengembangkan potensinya dengan baik. 

Pembelajaran yang memberikan 

kesempatan pada siswa untuk aktif atau 

bersifat student centered dalam proses 

pembelajaran dapat meningkatkan 

pemahaman siswa, melatih kemampuan 

berpikir siswa, dan meningkatkan 

pemahaman siswa.  

Salah satu model pembelajaran yang 

dapat meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis adalah model pembelajaran SSCS 

(Search, Solve, Create and Share). Model 

pembelajaran SSCS (Search, Solve, Create 

and Share), siswa dibimbing untuk 

mencari apa yang mereka butuhkan dalam 

belajar dan memperluas pengetahuan 

mereka sendiri sehingga mengalami proses 

pembelajaran bermakna.  

Model pembelajaan SSCS adalah 

model yang mengajarkan suatu proses 

pemecahan masalah dan mengembangkan 

ketrampilan pemecahan masalah 

(Lartson,2013). 

Untuk menggali informasi lebih 

lanjut, penelitian ini berusaha mengungkap 

upaya peningkatan kemampuan berpikir 

kritis siswa kelas VIII SMP melalui 

penerapan model pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru. Model pembelajaran 

yang dimaksud adalah SSCS. 

Li (2008) sebagaimana yang dikutip 

oleh Risnawati, model pembelajaran SSCS 

memberikan peranan yang besar bagi 

siswa sehingga mendorong siswa untuk 

berpikir kritis, kreatif, dan mandiri. Model 

ini dapat melatih siswa untuk 

menumbuhkan kemampuan berpikir 

tingkat tingginya, siswa terlibat secara 

aktif mulai dari tahap awal sampai tahap 
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akhir pembelajaran sehingga akan 

memberi peluang kepada siswa untuk lebih 

mempertajam gagasan dan guru akan 

mengetahui kemungkinan gagasan siswa 

yang salah sehingga guru dapat 

memperbaiki kesalahannya. 

Potensi berpikir siswa yang perlu 

ditumbuh kembangkan untuk menghadapi 

perkembangan zaman yang begitu pesat 

seiring dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi adalah berpikir 

kritis. Dalam pembelajaran yang 

berlangsung selama ini, umumnya 

pembelajaran berlangusng satu arah, yaitu 

siswa hanya menerima materi yang 

disajikan oleh guru, dimana guru sebagai 

pusat pembelajaran berperan aktif dan 

siswa berperan pasif. Sehingga siswa 

cenderung tidak berpikir kritis dalam 

memahami konsep matematis. 

Berpikir kritis dapat dipandang 

sebagai kemampuan berpikir peserta didik 

untuk membandingkan dua atau lebih 

informasi, misalnya informasi dari luar 

atau informasi yang dimiliki. Berpikir 

kritis melibatkan aktivitas-aktivitas, seperti 

menganalisis, mensintetis, membuat 

pertimbangan, menciptakan, dan 

menerapkan pengetahuan baru pada situasi 

dunia nyata. Kemampuan tersebut penting 

dalam proses pembelajaran karena 

kemampuan ini memberikan kesempatan 

kepada siswa belajar melalui penemuan 

(Sujiono & Widiyatmoko, 2014). 

II. METODE 

Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian yaitu pendekatan kuantitatif 

dengan menggunakan Pre-Experimental 

Design dengan rancangan One-Group-

Pretets-Posttest Design dengan gambar 

desain sebagai berikut:  

 

 

(Sugiyono, 2014: 110) 

Keterangan:  

01 : nilai pretest 

X : perlakuan yang diberikan 

02 : nilai posttest 

Dalam penelitian ini peneliti 

mengambil sampel satu kelas yang akan 

diberi pre-test sebelum diberi perlakuan 

menggunakan model pembelajaran SSCS 

dan post-test setelah sesudah diberi 

perlakuan untuk mengetahui kemampuan 

berpikir kritis siswa. Kemudian juga akan 

diamati aktivitas guru dan aktivitas siswa 

selama pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran SSCS. Pengamatan 

dilakukan dengan menggunakan beberapa 

macam lembar observasi.  

 

 

 

 

 

01 X 02 
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Untuk menentukan kriteria penilaian 

menggunakan acuan sebagai berikut:  

Tabel 1 kriteria penilaian 

Presentase (%) Predikat 

86% - 100% Sangat baik 

76% - 85% Baik 

60% - 75% Cukup 

55% - 59% Kurang 

   % 
Kurang 

Sekali 

(Purwanto, 2010: 102) 

Ruang sampel yang diambil adalah 

siswa kelas VIII SMPN 3 Kediri. Sampling 

dilakukan dengan teknik simple random 

sampling. Sehingga peneliti memilih 

secara acak kelas yang akan dijadikan 

sampel penelitian dari dari keseluruhan 

kelas VIII yaitu kelas VIII-E untuk   

dijadikan subyek penelitian. Instrumen 

yang diperlukan: (1)Lembar observasi 

aktivitas guru dikembangkan sendiri sesuai 

indikator-indikator yang terdapat di RPP; 

(2)Lembar observasi aktivitas siswa  yang 

digunakan disesuaikan dengan 

pembelajaran SSCS; (3)Kemampuan 

berpikir kritis yang diperoleh dari nilai tes. 

Jenis tes yang digunakan adalah tes 

subyektif berbentuk esai(uraian). 

Soal tes terdiri dari 4 soal pre-test 

dan post test dengan skor maksimal 

diperoleh adalah 100. Hasil tes digunakan 

sebagai data pembanding analisis. 

Pedoman tes digunakan oleh peneliti untuk 

mengetahui adakah peningkatan 

kemampuan berpikir kritis setelah 

diadakan posttest. Dalam penelitian ini, 

validitas yang digunakan oleh peneliti 

adalah menggunakan validitas konstruk, 

yaitu diuji dengan menggunakan pendapat 

ahli.  

Pengujian instrumen dilakukan oleh 

seorang ahli matematika yaitu dua dosen 

pendidikan matematika dan seorang guru 

matematika SMPN 3 Kediri. Selain 

menggunakan pendapat ahli, instrumen tes 

juga akan diuji validitas dan 

reliabilitasnya. Dilihat dari design 

penelitian diatas uji hipotesis yang di 

gunakan dalam penelitian ini yaitu Paired 

Sample T-Test yang dibantu dengan 

aplikasi SPSS versi 22 for windows 2010. 

Namun sebelum dianalisis dengan 

rumus tersebut, terlebih dahulu akan 

dilakukan uji prasyarat normalitas 

menggunakan Liliefours dengan cara 

pengujiannya menggunakan aplikasi SPSS 

versi 23 for window 2010. 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data 

yang dilakukan, diperoleh data sebagai 

berikut:  

1. Data hasil observasi aktivitas guru 

 

0

1
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Gambar 1 Data hasil observasi 

aktivitas guru 

Dari gambar diatas 

diketahui bahwa terdapat 13 

aspek kegiatan yang dilakukan 

guru. Skor maksimal adalah 1 

yang berarti kegiatan guru pada 

lembar observasi guru 

terpenuhi dan skor 0 berarti 

kegiata guru pada lembar 

observasi belum terpenuhi 

dengan 2 kali pertemuan. 

Diperoleh data pada pertemuan 

1 kegiatan yang dilakukan guru 

sebanyak 10 aspek dengan 

analisi persentasenya adalah 

sebagai berikut:  

 

 
                    

          

      

  
  

  
      

  76,92% 

Berdasarkan kriteria 

persentase ketrampilan guru 

pada tabel 3.1 menyatakan 

bahwa hasil observasi aktivitas 

guru masuk dalam kriteria 

baik. Kemudian untuk data 

pada pertemuan 2 kegiatan 

yang dilakukan guru sebanyak 

12 aspek dengan analisis 

persentasnya sebagai berikut: 

 

  
                    

          

      

  
  

  
      

  92,30% 

Berdasarkan kriteria 

persentase ketrampilan guru 

pada tabel 3.1 menyatakan 

bahwa hasil observasi aktivitas 

guru masuk dalam kriteria 

sangat baik telah sesuai dengan 

langkah-langkah pembelajaran 

dalam RPP. 

2. Data hasil pbservasi aktivitas siswa 

 

Gambar 2 

Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Pada lembar observasi aktivitas 

siswa terdapat 9 aspek yang diberi skor 

1 untuk aspek yang dilakukan siswa 

dan skor 0 untuk aspek yang tidak 

dilakukan siswa. Pada pertemuan 1 

diperoleh data yaitu siswa aktif 

sejumlah 7 siswa, cukup sejumlah 13 

siswa dan kurang sekali sejumlah 3 

siswa. Pada pertemuan 2 diperoleh data 

yaitu siswa sangat aktif sebanyak 13 

siswa, aktif sebanyak 14 siswa dan 
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cukup sebanyak 5 siswa. Berdasarkan 

data yang diperoleh berarti aktivitas 

siswa dapat dikatakan baik. 

3. Data hasil tes kemampuan berpikir 

kritis 

 

Gambar 3 Data Hasil Kemampuan 

Berpikir Kritis 

Soal tes yang diberikan 

sebanyak 4. Hasil tes awal 

menunjukan siswa dengan kriteria 

cukup sebanyak 16 siswa, kurang 

sebanyak 8 siswa dan kurang 

sekali sebanyak 12 siswa. Hasil 

tes akhir menunjukan siswa 

dengan kriteria sangat baik 

sebanyak 4 siswa, baik sebanyak 

9 siswa, cukup sebanyak 21 

siswa, dan kurang sebanyak 2 

siswa. 

Dari perhitungan paired 

sample t-test dengan SPSS versi 

21 diperoleh perhitungan uji t 

dengan taraf signifikansi 5% 

diperoleh sig(2-tailed) < taraf 

signifikansi 5% yaitu 0,000 < 

0,05. Dari hasil perhitungan diatas 

berarti ada peningkatan 

kemampuan berpikir kritis 

menggunakan model 

pembelajaran SSCS materi 

Pythagoras kelas VIII-E SMPN 3 

Kota Kediri. 

Dari hasil penelitian diatas 

dapat disimpulkan bahwa: 1) 

Aktivitas guru dalam proses 

pembelajaran menggunakan 

model pembelajaran SSCS pada 

pertemuan 1 telah memenuhi 9 

aspek kegiatan guru dalam lembar 

observasi aktvitas guru yang 

berpedoman paada RPP dengan 

persentase sebesar 69,23%, 

berdasarkan tabel 3.1 aktivitas 

guru mempunyai kriteria baik. 

Sedangkan pada pertemuan 2 

telah memenuhi 12 aspek kegiatan 

guru dalam lembar observasi 

aktivitas gguru yang berpedoman 

pada RPP dengan persentase 

sebesar 92,30%, berdasarkan tabel 

3.4 aktivitas guru mempunyai 

kriteria sangat baik. Aktivitas 

siswa dalam proses pembelajaran 

yang menggunakan model 

pembelajaran SSCS pertemuan 1 

sebesar 15% dengan kriteria 

sangat aktif, 40% dengan kriteria 

sangat aktif, pada pertemuan 2 

mendapatkan data sebanyak 20% 

dengan kriteria. Dapat dilihat 

bahwa ada peningkatan keaktifan 

siswa. 2) Rata-rata skor pretest 

atau tes awal sebelum diberikan 
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perlakuan model pembelajaran 

SSCS adalah 55,08 rata-rata skor 

posttest atau tes akhir setelah 

diberikan perlakuan adalah 74,31. 

Dari perhitungan paired sampel t-

test berbantuan program SPSS 

versi 22 for windows 2010 

diperoleh hasil perhitungan uji t 

dengan taraf signifikansi 5% 

diperoleh sig(2-tailed) < taraf 

signifikansi 5%5 yaitu0,000 < 

0,05. Sehingga h0 ditolak dan ha 

diterima, berarti menunjukkan ada 

penigkatan kemampuan berpikir 

kritis siswa melalui model 

pembelajaran SSCS pada materi 

Pythagoras kelas VIII-E SMPN 3 

Kota Kediri. 
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