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ABSTRAK 

 

Sri Indah Rini Astuti. K4304046. Pendidikan Biologi FKIP Universitas Sebelas 

Maret Surakarta. PENERAPAN MODEL PROBLEM SOLVING MELALUI 

STRATEGI PEMBELAJARAN SEARCH, SOLVE, CREATE AND SHARE 

(SSCS) DISERTAI HANDS ON ACTIVITIES UNTUK MENINGKATKAN 

KETERAMPILAN BERPIKIR KREATIF SISWA DI SMP NEGERI 1 

BULU SUKOHARJO. Skripsi 2011 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan probelm solving 

melalui model pembelajaran Search, Solve, Create, and Share (SSCS) disertai 

Hands on Activities untuk meningkatkan keterampilan berpikir kreatif siswa di 

SMP Negeri I Bulu Sukoharjo 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (Classroom Action 

Research) yang dilaksanakan dalam dua siklus dengan setiap siklus terdiri 4 tahap 

yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Subyek penelitian 

adalah siswa kelas VIII G SMP Negeri 1 Bulu Sukoharjo yang berjumlah 32 

orang siswa. Teknik pengumpulkan data yang digunakan meliputi angket, 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis deskripsi kualitatif dengan teknik analisis model 

interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, verifikasi. Prosedur 

penelitian adalah model spiral yang saling berkaitan. Validasi data menggunakan 

teknik triangulasi metode pengumpulan data. 

Hasil penelitian menunjukkan penignkatan prosentase hasil angket dan 

observasi data masing-masing aspek keterampilan berpikir kreatif siswa yang 

terdiri dari keterampilan berpikir lancaar, keterampilan berpikir luwes, 

keterampilan berpikir orisinil dan keterampilan berpikir merinci. Rata-rata 

persentase setiap indikator angket keterampilan berpikir kreatif siswa pada siklus I 

sebesar 73,39% meningkat 6,88% pada siklus II setelah diberikan tindakan 

sebagai refleksi siklus I. Seluruh aspek keterampilan berpikir kreatif siswa 

mengalami peningkatan, kenaikan persentase signifikan terdapat pada aspek 

keterampilan berpikir lancar. Refleksi pada siklus I menunjukkan kemampuan 

mengungkapkan pendapat masih didominasi oleh beberapa siswa saja. Hal ini 

mengindikasikan masih rendahnya keterampilan berpikir lancar siswa dalam 

pembelajaran biologi, sehingga diperlukan revisi tindakan pada siklus II. Rata-rata 

persentase aspek keterampilan berpikir kreatif siswa pada siklus II sebesar 

80,27%. Seluruh aspek keterampilan berpikir kreatif siswa mengalami perbaikan 

sesuai target.Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan problem solving 

melalui model pembelajaran search, solve, create and share (SSCS) disertai hands 

on activities dapat menignkatkan keterampilan berpikir kreatif siswa dalam 

mendeskripsikan proses perolehan nutrisi dan transformasi energi pada tumbuhan 

hijau dan mengidentifikasikan macam-macam gerak pada tumbuhan.  

 

Kata kunci: problem solving, SSCS, hands on activities, keterampilan berpikir 

kreatif siswa 

 



ABSTRACT  

 

 Sri Indah Rini Astuti. APPLICATION OF SEARCH, SOLVE, 

CREATE, AND SHARE (SSCS) PROBLEM SOLVING MODEL AND HANDS 

ON ACTIVITIES TO IMPROVE CREATIVE THINKING SKILL OF CLASS 

VII G STUDENT OF SMP NEGERI I BULU SUKOHARJO.  Thesis, 

Surakarta: Faculty of Teacher and Education Science. Surakarta Sebelas Maret 

University, April 2012.  

 The objective of this research is to know about problem solving approach 

application by using Search, Solve, Create, and Share (SSCS) problem solving 

model and hands on activities to improve creative thinking skill of class VII G 

student of SMP Negeri I Bulu Sukoharjo. 

 This research refers to The Classroom Action Research was conducted in 

two cycles. Each cycle consists of four stages: planning, action, observation, and 

reflection. The subject of this research was 32 students of VII G of Class of SMP 

Negeri I Bulu Sukoharjo. The sources data consist of information from teacher 

and student, place and events that happened during teaching and learning process, 

and also some documents. The data of research is collected through observation 

sheet, questionnaire, interview, and documents. The data is analyzed in qualitative 

method. The validity of data is verified through triangulation technique of data 

collecting method. 

The result of this research shows of that there has been increment 

percentage of questionnaire and observation in every aspect which includes 

fluency, flexibility, orisinality, and elaboration. The percentage’s mean of 

question result in sequence I is 73.39 percent improved 6.88 percent in sequence 

II, after the treatment given in sequence I. There are improvement in every 

creative thinking skill aspect and the most significant improvement is in fluency 

aspect. The reflection of the first sequence shows that student having low of 

argument explanation in the learning goal, so researcher gave further treatment in 

sequence II. In the second sequence the percentage’s mean of questioner result is 

80.27 percent, in this cycle every participant aspect improved in line with the 

target. It can be conclude from research that problem solving approach application 

by using Search, Solve, Create and Share (SSCS) model and hands on activities 

can improve creative thinking skill of class VII G student of SMP Negeri I Bulu 

Sukoharjo. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Proses pembelajaran pada hakikatnya untuk mengembangkan aktivitas 

dan kreativitas peserta didik, melalui berbagai interaksi dan pengalaman belajar 

(Mulyasa: 2007). Proses belajar menyangkut kegiatan fisik dan berpikir. Perilaku 

fisik merupakan kegiatan motoris yang dapat diamati, sedangkan aktivitas 

keterampilan berpikir adalah tingkah laku yang menggunakan ide berupa suatu 

proses simbolis (Puwanto: 2006). 

  Menurut Joko Sutrisno (2008) keterampilan berpikir dapat didefinisikan 

sebagai proses kognitif yang dipecah-pecah ke dalam langkah-langkah nyata yang 

kemudian digunakan sebagai pedoman berpikir. Terdapat tiga istilah yang 

berkaitan dengan keterampilan berpikir, yang sebenarnya cukup berbeda; yaitu 

berpikir tingkat tinggi (high level thinking), berpikir kompleks (complex thinking), 

dan berpikir kritis (critical thinking). Berpikir tingkat tinggi adalah operasi 

kognitif yang banyak dibutuhkan pada proses-proses berpikir yang terjadi dalam 

short-term memory. Jika dikaitkan dengan taksonomi Bloom, berpikir tingkat 

tinggi meliputi evaluasi, sintesis, dan analisis. Berpikir kompleks adalah proses 

kognitif yang melibatkan banyak tahapan atau bagian-bagian. Berpikir kritis 

merupakan salah satu jenis berpikir yang konvergen, yaitu menuju ke satu titik. 

Lawan dari berpikir kritis adalah berpikir kreatif, yaitu jenis berpikir divergen, 

yang bersifat menyebar dari suatu titik. 

Berpikir kreatif adalah suatu proses berpikir yang menghasilkan 

bermacam-macam kemungkinan jawaban.  Berpikir kreatif  merupakan kombinasi 

antara berpikir logis dan berpikir divergen yang didasarkan pada intuisi tapi masih 

dalam kesadaran. Penerapan berpikir kreatif dalam pemecahan masalah akan 

menghasilkan banyak ide-ide yang berguna dalam menemukan penyelesaian 

masalah. Berpikir kreatif memerlukan dua bagian otak yaitu otak kanan dan kiri  

dalam keseimbangan antara logika dan kreativitas, jika salah satu menempatkan 

deduksi logis terlalu banyak maka kreativitas akan terabaikan, dengan demikian 



untuk memunculkan kreativitas diperlukan kebebasan berpikir yaitu tidak di 

bawah kontrol dan tekanan.    

Munandar (2003:13) menjelaskan bahwa perkembangan optimal dari 

kemampuan berpikir kreatif berhubungan erat dengan cara mengajar. Kemampuan 

kreatif dapat tumbuh subur dalam suasana non-otoriter, ketika belajar atas 

prakarsa sendiri dapat berkembang karena guru menaruh kepercayaan terhadap 

kemampuan anak untuk berpikir dan berani mengemukakan gagasan baru, dan 

ketika anak diberi kesempatan untuk bekerja sesuai dengan minat kebutuhannya. 

Ketrampilan berpikir kreatif siswa dapat meningkat, jika salah satu cara yang 

ditempuh adalah dengan penerapan pendekatan pemecahan masalah (problem 

solving) pada pembelajaran. 

Hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 16 

Februari 2011 kelas VII G semester genap SMP Negeri 1 Bulu Sukoharjo 

menunjukkan bahwa 65,52 % dari 32 siswa kurang mengoptimalkan keterampilan 

berpikir kreatif. Perilaku siswa pada saat pembelajaran berlangsung yaitu siswa 

menopang dagu dan meletakkan kepala di meja sebanyak 14, 01 %, siswa bermain 

sendiri/ mengobrol dengan teman lain 39,01 %, siswa yang mengerjakan tugas 

lain 12,5 % siswa yang mencatat penjelasan guru 67,18 %, siswa yang menjawab 

pertanyaan guru 12,5 %, siswa mengajukan pertanyaan 10,94 %.  Siswa terlihat 

tidak antusias mengikuti pembelajaran, keinginan untuk mengajukan pendapat 

ataupun pertanyaan masih rendah. Kondisi kelas mendadak pasif ketika guru 

melontarkan pertanyaan kepada siswa, sehingga tidak ada interaksi yang 

maksimal antara siswa dengan guru. Berdasarkan wawancara dengan guru biologi, 

upaya yang dilakukan untuk mengatasi kepasifan siswa tersebut adalah dengan 

menerapkan metode diskusi informatif yang disertai penguatan konsep 

menggunakan macromediaflash. Guru berharap diskusi dapat meningkatkan 

aktivitas belajar siswa dikelas. akan tetapi siswa tidak mempergunakan waktu 

diskusi dengan baik, banyak siswa yang becanda dengan teman, membahas hal 

diluar pokok bahasan, mengerjakan tugas mata pelajaran lain sehingga kegiatan 

diskusi tidak berjalan lancar.   



Sebagai tindak lanjut, dilakukan observasi lanjutan terhadap kemampuan 

berpikir kreatif siswa yang meliputi empat aspek yaitu, fluency, flexibility, 

orisinalitas dan elaboration. Hasil observasi lanjutan menunjukkan bahwa pada 

saat pembelajaran siswa yang mengajukan pertanyaan ,menjawab pertanyaan 

dengan beberapa jawaban, dan siswa yang lancar mengungkapkan gagasannya 

20,31 %. Hal ini menunjukkan kemampuan siswa untuk mencetuskan banyak 

gagasan, jawaban, dan penyelesaian masalah atau pertanyaan (fluency) masih 

rendah. Penyampaian gagasan/ pertanyaan/ jawaban yang bervariasi, siswa yang 

memiliki pendapat yang berbeda dengan teman yang lain hanya 17,19 %, hal ini 

mengindikasikan kemampuan siswa dalam menghasilkan banyak gagasan, 

pertanyaan, dan jawaban yang bervariasi (flexibility) juga masih rendah.   

Kemampuan siswa untuk melahirkan ungkapan baru dan unik baru (orisinalitas) 

terlihat hanya 10,94 % dari 32 siswa. Siswa yang berusaha memberikan 

pernyataan untuk memperkaya gagasan temannya hanya 10,94%, sedangkan 

kemampuan siswa untuk memperindah hasil karya (elaboration) masih belum 

terlihat sama sekali.   

Berdasarkan observasi yang telah dilaksanakan, dapat diidentifikasikan 

permasalahan yang ada di dalam kelas yaitu kegiatan pembelajaran belum 

memfasilitasi siswa untuk mengoptimalkan keterampilan berpikir kreatif. Penulis 

mengusulkan adanya inovasi dalam pembelajaran biologi khususnya pada 

kompetensi dasar fotosintesis dan gerak pada tumbuhan, yaitu melalui proses 

belajar yang meningkatkan level berpikir lebih tinggi dalam situasi yang 

diorientasikan pada masalah. Inovasi ini adalah penerapan model pembelajaran 

Search, Solve, Create and Share (SSCS) disertai Hands on Activities. Kedua 

model pembelajaran tersebut merupakan perkembangan dari pendekatan 

pembelajaran problem solving. 

Model pembelajaran SSCS adalah model pembelajaran yang 

menggunakan pendekatan problem solving yang menekankan  pada penggunaan 

metode ilmiah atau berfikir secara sistematis, logis, teratur dan teliti. Tujuannya 

adalah untuk memperoleh kemampuan dan kecakapan kognitif, untuk 

memecahkan masalah rasional, lugas dan tuntas. Ada empat tahap dalam model 



SSCS yaitu tahap search siswa mengajukan pertanyaan-pertanyaan penyelidikan 

tentang topik yang mereka sukai untuk diselidiki. Tahap solve siswa membuat 

desain untuk rancangan yang akan digunakan dalam penyelidikan untuk mencari 

jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penyelidikannya. Siswa menganalisis dan 

menginterprestasikan data yang diperolehnya setelah mereka melakukan 

penyelidikan. Siswa selanjutnya menentukan cara yang akan digunakan untuk 

mengkomunikasikan temuannya, dan tahap ini merupakan tahap create. Tahap 

terakhir dalam proses pembelajaran SSCS adalah share yaitu membagi atau 

memberikan hasil dan evaluasi dari penyelidikan yang dilakukannya          

(Pizzini: 1991).  

Hands on activities adalah suatu model pembelajaran yang dirancang 

untuk melibatkan siswa dalam menggali informasi dan bertanya, beraktivitas dan 

menemukan, mengumpulkan data dan menganalisis serta membuat kesimpulan 

sendiri. Siswa diberi kesempatan untuk merancang pemikiran dan temuan selama 

melakukan aktivitas sehingga siswa melalukan kegiatan belajar tanpa beban, 

menyenangkan dan dengan motivasi yang tinggi. 

  Berdasarkan pada uraian tersebut, maka akan dilakukan penelitian dengan 

judul sebagai berikut:   

PENDEKATAN PROBLEM SOLVING MELALUI MODEL 

PEMBELAJARAN SEARCH, SOLVE, CREATE AND SHARE (SSCS) 

DISERTAI HANDS ON ACTIVITIES UNTUK MENINGKATKAN 

KETERAMPILAN BERPIKIR KREATIF SISWA  DI SMP NEGERI I 

BULU SUKOHARJO. 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat 

dirumuskan permasalah sebagai berikut: 

Apakah penerapan model pembelajaran problem solving melalui strategi 

pembelajaran Search, Solve, Create and Share (SSCS) disertai Hands on Activities 

dapat meningkatkan keterampilan berpikir kreatif siswa dalam pembelajaran 

biologi? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan keterampilan berpikir kreatif siswa dalam pembelajaran biologi 

khususnya pokok bahasan “Fotosintesis dan Gerak Pada Tumbuhan” di kelas VIII 

G SMP Negeri I Bulu Sukoharjo tahun pelajaran 2010/2011 dengan menggunakan 

pendekatan problem solving melalui model pembelajaran Search, Solve, Create 

and Share (SSCS) disertai Hands on Activities. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi siswa 

a. Memberikan suasana baru dan pengalaman belajar bagi siswa. 

b. Dapat membangkitkan kreativitas siswa terutama dalam hal  

keterampilan berpikir kreatif melalui penerapan model pembelajaran 

SSCS disertai hands on activities. 

2. Bagi Guru  

Memberikan sumbangan pemikiran bagi guru dalam pemilihan dan 

penggunaan metode pembelajaran sebagai evaluasi guru dalam meningkatkan 

keterampilan berpikir kreatif siswa dalam pembelajaran biologi. 

3. Bagi Sekolahan 

Memberikan sumbangan dalam rangka perbaikan dan peningkatan 

kualitas pembelajaran, khususnya mata pelajaran biologi. 

 



BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan model 

pembelajaran Search, Solve, Create and Share (SSCS) disertai Hands on 

Activities dapat meningkatkan keterampilan berpikir kreatif siswa dalam 

mendeskripsikan proses perolehan nutrisi dan transformasi energi pada tumbuhan 

hijau dan Mengidentifikasikan macam-macam gerak pada tumbuhan. 

  

B. Implikasi 

1. Implikasi Teoretis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk:  

a.    Sumber acuan bagi peneliti lain yang akan mengadakan penelitian sejenis 

lebih lanjut.  

b.    Sumbangan   pemikiran   bagi   guru   untuk   mengembangkan   variasi   

pendekatan, metode, maupun media pembelajaran.  

c.    Menambah wawasan guru dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran, 

khususnya mata pelajaran biologi. 

 

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini secara praktis dapat diterapkan pada pembelajaran 

biologi di SMP Negeri I Bulu Sukoharjo, yaitu Penerapan Model Pembelajaran 

Search, Solve, Create and Share (SSCS) Disertai Hands on Activities dapat 

meningkatkan keterampilan berpikir kreatif siswa. 

 

 

 

 

 

 



 

C. Saran 

1.   Bagi Guru 

a.    Guru hendaknya dapat menerapkan model pembelajaran search, solve, create 

and share (SSCS) disertai hands on activities dengan memperhatikan alokasi 

waktu, materi pelajaran, kesiapan siswa dalam menerima pelajaran sehingga 

siswa mendapatkan pengalaman belajar yang dapat meningkatkan 

keterampilan berpikir kreatif siswa.  

b.    Guru hendaknya memberikan materi mengenai pengenalan alat praktikum 

dan bahan kimia yang ada di laboratorium sehingga siswa sudah mempunyai 

bekal pengetahuan bila guru melaksanakan pembelajaran dengan metode  

praktikum 

c.    Guru hendaknya dapat melihat sisi positif dari perilaku negatif siswa dan 

mengubahnya menjadi perilaku yang positif. Memberikan penghargaan 

terhadap setiap prestasi yang di dilakukan oleh siswa.  

 

2.   Bagi Siswa 

a. Siswa hendaknya memperhatikan instruksi yang diberikan oleh guru dengan 

seksama agar penerapan model pembelajaran search, solve, create and share 

(SSCS) disertai hands on activities dapat melaksanakan penerapan dengan 

baik. 

b. Siswa hendaknya tidak tergantung pada sumber pustaka yang diberikan oleh 

guru saja, tetapi juga lebih aktif mencari informasi dari sumber-sumber lain 

sehingga akan menambah wawasan siswa. 

c. Memiliki motivasi yang tinggi, tidak mudah menyerah oleh keterbatasan, dan 

lebih menyadari akan pentingnya pendidikan. 

Semoga hasil penelitian ini dapat dilanjutkan oleh peneliti lain dengan 

penelitian yang lebih mendalam serta dapat memberikan manfaat dan sumbangan 

pemikiran bagi para pendidik. 

 


