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Abstrak—Model Pembelajaran Search, Solve, Create, and Share (SSCS) merupakan 

model pembelajaran yang menuntut kemampuan berpikir tingkat tinggi. Penelitian 

merupakan penelitian pengembangan dengan model four-D yang dikembangkan oleh 

Thiagarajan dan berfokus pada pengembangan bahan ajar trigonometri melalui model 

pembelajaran SSCS dalam meningkatkan kemampuan penalaran siswa. Bahan ajar 

yang dikembangkan berupa buku ajar yang dilengkapi dengan lembar kegiatan siswa. 

Metode penelitian terdiri atas tiga tahapan; Define, Design dan Develop. Penelitian 

dilaksanakan di kelas XI MIA-1 SMA N 6 Semarang berjumlah 36 siswa. 

Pengumpulan data melalui dokumentasi, observasi, dan angket. Hasil analisis data 

menunjukkan bahwa lembar kegiatan siswa mudah dalam penggunaan dan tidak 

menimbulkan miskonsepsi, sehingga bahan ajar valid dan praktis. Penggunaan bahan 

ajar pada pembelajaran trigonometri melalui model SSCS dapat membantu siswa 

dalam mengembangkan kemampuan dalam membuat analogi dan generalisasi, 

memberikan penjelasan dengan model, memberikan alasan atau bukti terhadap satu 

atau beberapa solusi, dan kemampuan memeriksa kesahihan suatu argumen serta 

kemampuan memberikan contoh penyangkal. 

 

Kata kunci: Bahan Ajar, Kemampuan Penalaran, Model SSCS, Trigonometri 

 

I. PENDAHULUAN 

Lemahnya Siswa dalam menyelesaikan soal-soal tidak rutin, namun relatif baik dalam 

menyelesaikan soal-soal tentang fakta dan prosedur membuktikan bahwa terhadap masalah matematika 

yang menuntut kemampuan penalaran dan berpikir tingkat tinggi, siswa Indonesia jauh di bawah rata-rata 

internasional sebagaimana laporan TIMSS (2007) dan PISA (2009);  sehingga pemerintah mereformasi 

pendidikan seperti yang tertuang dalam Kurikulum 2013. 

Permendikbud nomor 81 A tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum, lampiran IV Pedoman 

Umum Pembelajaran menyebutkan bahwa secara prinsip kegiatan pembelajaran merupakan proses 

pendidikan yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan potensi mereka menjadi 

kemampuan yang semakin lama semakin meningkat dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang 

diperlukan dirinya untuk hidup dan untuk bermasyarakat, berbangsa, serta berkontribusi pada 

kesejahteraan hidup umat manusia. Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran diarahkan untuk 

memberdayakan semua potensi siswa menjadi kompetensi yang diharapkan. Disebutkan pula bahwa 

strategi pembelajaran yang akan digunakan harus diarahkan untuk memfasilitasi pencapaian kompetensi 

yang telah dirancang dalam dokumen kurikulum agar setiap individu mampu menjadi pebelajar mandiri 

sepanjang hayat dan yang pada gilirannya mereka menjadi komponen penting untuk mewujudkan 

masyarakat belajar.  

Bentuk pencapaian kualitas yang telah dirancang dalam dokumen kurikulum tersebut, kegiatan 

pembelajaran perlu menggunakan prinsip : (1) berpusat pada siswa, (2) mengembangkan kreativitas 

siswa, (3) menciptakan kondisi menyenangkan dan menantang, (4) bermuatan nilai, etika, estetika, logika, 

dan kinestetika, dan (5) menyediakan pengalaman belajar yang beragam melalui penerapan berbagai 

strategi dan metode pembelajaran yang menyenangkan, kontekstual, efektif, efisien, dan bermakna. 

Model pembelajaran yang tepat sangat diharapkan untuk keefektifan pembelajaran. Menurut Pizzini, Abel 

dan Shepardson (1990), model pembelajaran Search, Solve, Create and Share (SSCS) memungkinkan 

siswa untuk aktif dalam pembelajaran, mengembangkan pengetahuan, sikap, keterampilan kooperatif dan 
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kemampuan berpikir kreatif matematis. Selain itu juga memungkinkan terciptanya kondisi pembelajaran 

yang kondusif bagi siswa dalam belajar, bekerjasama dengan teman, berinteraksi dengan guru sehingga 

pembelajaran matematika dapat berlangsung secara efektif. Model SSCS terdapat empat fase, yaitu fase 

search, yang bertujuan untuk mengidentifikasi masalah, fase kedua solve yang bertujuan untuk 

merencanakan masalah, fase ketiga create bertujuan untuk menyelesaikan masalah, dan yang keempat 

fase share yang bertujuan mensosialisasikan penyelesaian masalah yang telah dilakukan (Laboratory 

Network Program, 1994). 

Keberhasilan belajar bukan hanya bergantung pada lingkungan atau kondisi belajar dalam hal ini 

model pembelajaran yang digunakan melainkan juga pada pengetahuan awal siswa (Suherman, 2003). 

Vygotsky (dalam Taylor, 1993) menyatakan bahwa siswa dalam mengkonstruksi suatu konsep perlu 

memperhatikan lingkungan sosial. Jonassen (2010) mengatakan kebanyakan ahli psikologi dan pendidik 

menyatakan bahwa penyelesaian masalah sebagai hasil pembelajaran sangat penting untuk kehidupan, 

karena hampir semua orang dalam kehidupan sehari-hari harus berpikir kreatif untuk menyelesaikan 

masalah.  

Guru dalam membelajarkan matematika memperhatikan kebermaknaan dalam pembelajaran 

matematika dengan mengoptimalkan pengetahuan yang dimiliki siswa serta kerjasama siswa dalam 

berkelompok dan adanya kolaborasi antara guru dengan siswa. Guru tidak sekedar memberikan 

pengetahuan kepada siswa, tapi guru sebaiknya memfasilitasi siswa dan memberikan scaffolding untuk 

membangun pengetahuan siswa sendiri sehingga membawa siswa pada pemahaman yang lebih tinggi.  

Atwel & Cooper (1998) menyebutkan bahwa Scaffolding merupakan pemberian sejumlah bantuan kepada 

siswa selama tahap-tahap awal pembelajaran, kemudian mengurangi bantuan dan memberikan 

kesempatan untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar setelah ia dapat melakukannya. 

Bantuan tersebut dapat berupa petunjuk, dorongan, peringatan, menguraikan masalah ke dalam langkah-

langkah pemecahan, memberikan contoh, dan tindakan-tindakan lain yang memungkinkan siswa itu 

belajar mandiri.  

Dengan demikian permasalahan yang dirumuskan adalah bagaimana pengembangan bahan ajar 

trigonometri melalui model SSCS dalam peningkatan kemampuan penalaran?  

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian pengembangan perangkat bahan ajar trigonometri melalui model SSCS termasuk jenis 

penelitian Research and Development model Four-D modifikasi dari model Thiagarajan, Semmel and 

Semmel (1974) yaitu pendefinisian (Define), Perancangan (Design), dan Pengembangan (Develop). Pada 

tahap define bertujuan untuk menetapkan dan mendefinisikan syarat-syarat yang diperlukan dalam 

pembelajaran. Pada tahap design, bertujuan untuk merancang bahan ajar sehingga diperoleh prototype 

yang sesuai. Sedangkan pada tahap develop, menghasilkan draft yang sudah direvisi berdasarkan 

masukan para ahli dan data yang diperoleh dari lapangan. Perangkat yang dikembangkan berupa Lembar 

Kerja Siswa (LKS). Instrumen penelitian yang dikembangkan berupa lembar validasi bahan ajar, angket 

respon siswa dan angket guru, Lembar pengamatan kemampuan penalaran. Kerangka desain penelitian 

seperti gambar 1 berikut; 

Metode pengumpulan data kevalidan bahan ajar dengan cara mengumpulkan penilaian dari 

validator, data kepraktisan bahan ajar dengan cara pemberian angket respon guru dan respon siswa. Serta 

data kemampuan penalaran siswa diperoleh dari lembar observasi selama proses pembelajaran. 

Teknik analisis data pada draft bahan ajar diberikan penilaian oleh validator, sesuai dengan 

rubrik yang dibuat peneliti. Data yang tertera pada lembar validasi  merupakan penilaian masing-masing 

validator terhadap bahan ajar. Bahan ajar yang praktis ditinjau dari respon guru dan siswa. Dalam 

melakukan dan memberikan penilaian pada angket respon guru dan siswa, peneliti menggunakan 

pedoman indikator penilaian (rubrik) yang telah disiapkan sebelumnya agar guru dan siswa dapat 

memberikan penilaian secara obyektif. Data hasil angket siswa dianalisis dengan menggunakan 



 SEMINAR NASIONAL MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA UNY 2015 

 

177 

      

  

persentase. Data hasil pengamatan kemampuan penalaran siswa selama mengikuti pembelajaran dianalisis 

secara deskriptif. 

Kerangka desain penelitian pengembangan disajikan pada gambar 1; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Salah satu kriteria utama untuk menentukan dipakai tidaknya suatu bahan ajar adalah hasil validasi 

oleh ahli. Penilaian validasi oleh ahli meliputi validasi isi, yaitu mencakup bahan ajar yang dikembangkan 

pada tahap perancangan. Hasil penilaian kelima validasi ahli terhadap bahan ajar trigonometri melalui 

model SSCS untuk meningkatkan kemampuan penalaran sebagai berikut 4,00; 4,14; 4,07; 4,29; dan 4,14 

sehingga diperoleh rata-rata penilaian 4,13 dengan skor maksimal 5,00. Dengan demikian hasil penilaian 

validator terhadap bahan ajar trigonometri melalui model SSCS untuk meningkatkan kemampuan 

penalaran berkategori sangat baik.  

Bahan ajar yang telah direvisi sesuai dengan saran validator, selanjutnya diujicobakan pada kelas 

kecil untuk memperoleh masukan-masukan guna menyempurnakan kembali bahan ajar. Selama proses 

ujicoba, dilakukan pengambilan data meliputi data angket respon siswa dan guru. Hasil angket respon 

siswa diperoleh 91,67 % siswa senang terhadap bahan ajar, 83,33 % siswa berpendapat bahan ajar 

trigonometri adalah hal yang baru, 94% siswa berminat mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan 

bahan ajar trigonometri melalui model SSCS,  94 % siswa memahami keterbacaan bahan ajar dan 88% 

siswa tertarik terhadap penampilan bahan ajar. Data yang ditunjukkan dari respon guru diperoleh hasil 

sebagai berikut: penilaian Bapak/Ibu guru terhadap bahan ajar menunjukkan hasil yang baik dan sangat 

baik; Ketertarikan Bapak/Ibu guru terhadap pemakaian bahan ajar menunjukkan hasil ingin memakai 

bahan ajar; Pendapat Bapak/Ibu guru terhadap bahan ajar kaitannya dengan tugas mengajar Bapak/Ibu 

guru menunjukkan hasil bahwa bahan ajar sangat membantu dalam tugas mengajar Bapak/Ibu guru. 

 

B. Pembahasan 

Pengembangan bahan ajar trigonometri pada model SSCS melalui tahapan define, design dan 

develop. Pada tahap define, terdapat masalah mendasar dimana siswa cenderung pasif dalam 

kemonotonan pembelajaran dikelas yang bersifat satu arah saja sehingga kemampuan penalaran belum 

diberdayakan secara optimal. Hal ini mengakibatkan siswa tidak terbiasa menyelesaikan soal non rutin 

yang merupakan soal tantangan dalam penyelesaian masalah. Adanya bahan ajar yang tersedia belum bisa 

Analisis awal-akhir Analisis  siswa Analisis  materi Analisis  Tugas 

Spesifikasi Tujuan Pembelajaran 
Define 

Develop 

Design 

Gambar1  Modifikasi Model Pengembangan Four-D  

Penyusunan Tes Pemilihan media 

Validasi Ahli Draft 1 

Perancangan awal bahan ajar dan Instrumen Penelitian (Draft 1) 

Uji Coba 

Draft II 

Pemilihan Format 

Revisi 

Valid? 

Bahan ajar Valid dan Praktis 

Revisi 
Praktis ? 

Ya 

Ya 

Tidak 

Tidak 

Analisis 

Analisis 
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dijadikan solusi karena hanya terdapat ringkasan materi, contoh soal dan soal latihan yang belum 

memfasilitasi tahapan siswa melakukan penalaran.  

Kompetensi dasar matematika yang disusun dalam pengembangan bahan ajar materi trigonometri, 

yaitu merancang dan mengajukan masalah nyata terkait luas segitiga dan menerapkan aturan sinus dan 

kosinus untuk menyelesaikannya, digunakan sebagai landasan pembelajaran untuk mengolah, menalar, 

dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya 

di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai 

kaidah keilmuan.  

Pada tahap design, bahan ajar yang digunakan adalah buku ajar yang dilengkapi lembar kegiatan 

siswa pada materi trigonometri yang membahas tentang penggunaan aturan sinus dan aturan kosinus 

dalam pemecahan masalah. Hal ini dikarenakan media lembar kegiatan siswa dapat memudahkan siswa 

menganalisis, mencari informasi, memecahkan masalah, dan menarik kesimpulan tentang trigonometri. 

Pemilihan format pengembangan bahan ajar melalu langkah-langkah model pembelajaran SSCS, dimana 

melalui tahapan menyelidiki masalah (search), merencanakan pemecahan masalah (solve), 

mengkonstruksi pemecahan masalah (create), dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan penyelesaian 

yang diperolehnya (share). Rancangan awal ini merupakan rancangan draft pertama yang masih berupa 

prototype yang selanjutnya akan divalidasi oleh ahli.  

Pada tahap develop, prototype bahan ajar diberikan penilaian validasi oleh ahli meliputi validasi isi. 

Nilai rata-rata yang diberikan oleh para validator adalah 4,13 yang berarti bahan ajar valid dan dapat 

digunakan dengan sedikit revisi sehingga bahan ajar trigonometri model Search, Solve, Create, and Share 

(SSCS) valid. Revisi perangkat pembelajaran dilakukan berdasarkan saran/petunjuk dari validator. Pada 

umumnya saran-saran yang diberikan validator sebagai berikut; tampilan bahan ajar kurang lengkap 

seperti layaknya buku  siswa pada umumnya, sajian materi kurang, perlu diberikan pengayaan soal-soal 

eksplorasi agar nyaman dalam keterbacaan, dan lambang-lambang matematika ditulis dalam equation 

editor yang sudah dicetak miring, serta font dibuat secara konsisten besarnya. Hasil dari revisi 

berdasarkan penilaian validator menghasilkan draft II.  Karakteristik bahan ajar trigonometri yang telah 

dirancang sebagai berikut; 

1. Cover dari bahan ajar trigonometri ini diberi judul “Trigonometri; aturan sinus dan aturan kosinus”. 

Agar bahan ajar ini mudah dikenali, maka pada cover dituliskan identitas seperti “Bahan Ajar 

Matematika Wajib SMA Kelas XI Kurikulum 2013 menggunakan Model SSCS oleh Mochamad Basir” 

berikut contoh dari cover bahan ajar trigonometri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Cover Bahan Ajar 

 

2. Tinjauan mata pelajaran yang dirancang memuat Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar dan Materi Inti. 

Hal ini diberikan agar siswa mengetahui tujuan pembelajaran dan pokok materi. Berikut contoh disain 

tinjauan mata pelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Tinjauan Mata Pelajaran 

 



 SEMINAR NASIONAL MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA UNY 2015 

 

179 

      

  

3. Muatan model pembelajaran SSCS (Search, Solve, Create, and Share) dalam bahan ajar trigonometri. 

Pemberian contoh penyelesaian dengan SSCS bertujuan untuk membiasakan siswa dalam 

menyelesaikan setiap permasalahan matematika. Berikut contoh disainnya; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Empat Fase dalam Model SSCS (Search, Solve, Create, and Share) 

 

4.  Lembar kegiatan siswa dirancang sedemikian hingga memudahkan siswa dalam menerapkan model 

SSCS dalam penyelesaian. Berikut contoh disainnya; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Lembar Pengerjaan Soal 

 
Pada tahap develop, setelah diperoleh prototype dalam bentuk draft kedua hasil revisi sesuai yang 

disarankan ahli, bahan ajar trigonometri melalui model SSCS diujicobakan dalam kelas terbatas. Hal ini 
bertujuan untuk melihat kelemahan dan kepraktisan bahan ajar. Kelemahan dalam pelaksanaan bahan ajar 
yang diperoleh sebagai bahan masukan untuk melakukan revisi terhadap draft II. Hasil angket respon 
siswa menunjukkan bahwa persentase terbesar terdapat pada respon siswa terhadap komponen mengajar 
yaitu 91,67 % siswa senang terhadap bahan ajar, 83,33 % siswa berpendapat bahan ajar trigonometri 
adalah hal yang baru, 94% siswa berminat mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan bahan ajar 
trigonometri melalui model SSCS,  94 % siswa memahami keterbacaan bahan ajar dan 88% siswa tertarik 
terhadap penampilan bahan ajar. Data yang ditunjukkan dari respon guru diperoleh hasil sebagai berikut: 
penilaian Bapak/Ibu guru terhadap bahan ajar menunjukkan hasil yang baik dan sangat baik; Ketertarikan 
guru terhadap pemakaian bahan ajar menunjukkan hasil ingin memakai bahan ajar; Pendapat guru 
terhadap bahan ajar kaitannya dengan tugas mengajar guru menunjukkan hasil bahwa bahan ajar sangat 
membantu dalam tugas mengajar guru. 

Implikasi penggunaan bahan ajar trigonometri melalui SSCS terhadap kemampuan penalaran 
siswa sebagai berikut penalaran matematika merupakan komponen penting dari belajar matematika dan 
merupakan alat untuk memahami abstraksi  sebagaimana yang disampaikan Russel (1999). Ditambahkan 
oleh Jones (1999) dan NCTM (2000) bahwa penalaran matematika dapat dijadikan fondasi dalam 
memahami dan doing matematika. Sedangkan Artzt & Yaloz (1999) menjelaskan bahwa penalaran 
matematika merupakan bagian integral dari pemecahan masalah (problem solving). Jika dikaitkan dengan 
berpikir (thinking), maka penalaran matematika merupakan komponen utama dari berpikir yang 
melibatkan pembentukan generalisasi dan menggambarkan konklusi yang valid tentang ide dan 
bagaimana ide-ide itu dikaitkan (Artzt & Yaloz, 1999; Peressini & Webb, 1999). Bernalar matematika 
dapat juga dipandang sebagai aktivitas dinamis yang melibatkan suatu variasi cara berpikir dalam 
memahami ide, merumuskan ide, menemukan relasi antara ide-ide, menggambarkan konklusi tentang ide-
ide dan relasi antara ide-ide (Jones, 1999).  

Penalaran matematika pada saat menggunakan bahan ajar trigonometri melalui SSCS terjadi pada 
saat siswa berada pada fase search, siswa dapat mengamati pola atau keteraturan, pada fase solve, siswa 
dapat  merumuskan generalisasi dan konjektur berkenaan dengan keteraturan yang diamati, pada fase 
create, siswa dapat menilai/menguji konjektur selain itu juga siswa dapat mengkonstruk dan menilai 
argumen matematika, dan pada fase share, siswa dapat menggambarkan (menvalidasi) konklusi logis 
tentang sejumlah ide dan keterkaitannya, dalam fase ini proses pengambilan kesimpulan tentang sejumlah 
ide dan keterkaitannya dalam menyelesaikan masalah matematika.  

Jika penalaran dikaitkan dengan berpikir, Sternberg (1999) menjelaskan bahwa penalaran 

matematika membutuhkan berpikir secara analitik, berpikir kreatif, dan berpikir praktis. Berkenaan 

dengan hal ini, Krulik dan Rudnick (1999) menyatakan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang memfokuskan 
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pada berpikir kritis dan kreatif.  Penggunaan bahan ajar pada pembelajaran trigonometri melalui model 

SSCS dapat membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan dalam membuat analogi dan 

generalisasi, memberikan penjelasan dengan model, memberikan alasan atau bukti terhadap satu atau 

beberapa solusi, dan kemampuan memeriksa kesahihan suatu argumen serta kemampuan memberikan 

contoh penyangkal 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan proses pengembangan bahan ajar yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut; (1) Pengembangan bahan ajar trigonometri dihasilkan melalui tiga tahapan, define, 

design, dan develop. Pada tahap develop, pengembangan bahan ajar telah melalui proses validasi dan 

dinyatakan memenuhi validasi isi dan konstruk yang ditetapkan oleh para ahli, dan dapat dinyatakan 

bahwa bahan ajar trigonometri melalui model SSCS untuk mengembangkan kemampuan penalaran 

tergolong valid serta respon positif siswa sebesar 94% siswa berminat mengikuti pembelajaran 

selanjutnya. Guru juga memberikan respon yang positif dengan memberikan komentar sangat baik pada 

perangkat pembelajaran yang disusun sehingga dapat disimpulkan bahan ajar trigonometri melalui model 

SSCS praktis dalam meningkatkan kemampuan penalaran (2) penalaran matematika pada 

saatmenggunakan bahan ajar trigonometri melalui SSCS  terjadi pada saat siswa berada pada fase search, 

siswa dapat mengamati pola atau keteraturan, pada fase solve, siswa dapat  merumuskan generalisasi dan 

konjektur berkenaan dengan keteraturan yang diamati, pada fase create, siswa dapat menilai/menguji 

konjektur selain itu juga siswa dapat mengkonstruk dan menilai argumen matematika, dan pada fase 

share, siswa dapat menggambarkan (menvalidasi) konklusi logis tentang sejumlah ide dan keterkaitannya, 

dalam fase ini proses pengambilan kesimpulan tentang sejumlah ide dan keterkaitannya dalam 

menyelesaikan masalah matematika.  

Saran penelitian ini adalah (1) sebaiknya pendidik dapat mengujicobakan semua materi yang ada 

dalam bahan ajar trigonometri, (2) penelitian ini dilanjutkan pada tahap efektifitas sehingga dampak 

efektifitas dapat diketahui. 
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