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ABSTRAK 

 

AHMAD FARIDI : Tanggapan Siswa Terhadap Penerapan Model 

Pembelajaran SSCS (Search, Solve, Create, And Share) Hubungannya 

Dengan Motivasi Belajar Mereka Pada Bidang Studi Aqidah Akhlak 

(Penelitian pada Kelas VII B  Mts Ma’arif Cikeruh Jatinangor) 

 

 

Penelitian ini bertolak dari fenomena yang muncul di kelas VII B MTs 

Ma’arif Cikeruh Jatinangor diperoleh bahwa pembelajaran aqidah akhlak 

terdapat dua fenomena yang cukup menarik untuk diteliti. Pada satu sisi 

penerapan model pembelajaran SSCS (Search, Solve, Create, And Share) ketika 

pembelajaran berlangsung sebagian siswa terlihat antusias dalam mengikuti 

pelajaran namun sebagian lagi dari siswa masih memiliki minat yang rendah 

dalam belajar. Dapat dilihat ketika proses pembelajaran masih ada yang 

mengobrol dan bercanda dengan teman sebangku. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggapan siswa kelas VII 

B MTs Ma’arif Cikeruh Jatinangor terhadap penerapan model pembelajaran 

SSCS (Search, Solve, Create, And Share), motivasi belajar siswa kelas VII B  

MTs Ma’arif Cikeruh Jatinangor pada mata pelajaran aqidah akhlak, dan 

hubungan antara tanggapan siswa kelas VII B MTs Ma’arif Cikeruh Jatinangor 

terhadap penerapan model pembelajaran SSCS (Search, Solve, Create, And 

Share) dengan motivasi belajar mereka pada bidang studi aqidah akhlak.  

Metode belajar merupakan salah satu faktor yang paling penting untuk 

mengatasi kesulitan memahami pembelajaran, melalui model pembelajaran 

SSCS (Search, Solve, Create, And Share) pada mata pelajaran aqidah akhlak, 

siswa diarahkan untuk berpikir secara kreatif dan inovatif untuk memecahkan 

masalah dalam belajar. Sehingga siswa terdorong motivasinya untuk belejar 

lebih aktif dan rajin. 

Metode yang dilakukan adalah metode deskriptif melalui teknik 

observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Untuk memperoleh gambaran data 

kuantitatif dari 48 siswa yang dijadikan sampel yang selanjutnya diolah melalui 

statistik korelasional. 

Hasil penelitian untuk kedua variabel diperoleh rata-rata Variabel X 

(Tanggapan siswa terhadap penerapan model pembelajaran SSCS (Search, Solve, 

Create, And Share)) berdistibusi tinggi yaitu sebesar 3,87. Nilai tersebut 

termasuk katagori tinggi karena berada pada interval 3,40 - 4,19. Dan Variabel 

Y (Motivasi belajar siswa pada mata pelajaran aqidah akhlak) diperoleh hasil 

3,76. Nilai tersebut termasuk kategori tinggi karena berada pada interval 3,40 – 

4,19. Korelasi dari kedua variabel diperoleh harga korelasi 0,40 dapat 

diinterpretasiakn bahwa variabel X dengan variabel Y tergolong pada kategori 

sedang/cukup, karena harga tersebut berada pada rentang interval 0,40 – 0,70. 

Dan pengaruh variabel X terhadap Y sebesar 9 % sedangkan 91 % lagi 

dipengaruhi faktor lain seperti suasana belajar, faktor lingkungan, dan faktor 

lainnya. 


