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ABSTRAK 

 
 

Anik Sunarti. PENERAPAN CREATIVE APPROACH BERBASIS PICTORIAL RIDDLE 

APPROACH UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP BIOLOGI SISWA 

KELAS VIII SMP NEGERI 3 SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2006/2007. Skripsi, 

Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 

Agustus 2007. 

 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan peningkatan pemahaman konsep 

biologi siswa kelas VIII SMP N 3 Surakarta melalui penerapan creative approach dengan 

metode problem solving yang berbasis pictorial riddle approach . 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian dilaksanakan 

dalam 2 siklus, siklus tindakan diawali dengan identifikasi permasalahan dikelas, 

perencanaan tindakan berupa penyusunan pembelajaran dengan penerapan creative approach 

berbasis pictorial riddle approach, pelaksanaan tindakan, observasi dan evaluasi, analisis dan 

refleksi untuk tindakan selanjutnya.  Subyek penelitian tindakan ini adalah siswa kelas VIII D 

SMP Negeri 3 Surakarta Tahun Pelajaran 2006/2007. Data diperoleh melalui pengamatan 

dengan menggunakan lembar observasi, wawancara siswa dan guru, kajian dokumen, angket 

dan tes evaluasi kognitif. Tehnik analisis data yang digunakan adalah tehnik analisis dekriptif 

kualitatif. Pemeriksaan validitas data dengan tehnik triangulasi sumber data dan metode. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan creative approach 

dengan metode problem solving yang berbasis pictorial riddle approach dapat meningkatkan 

pemahaman konsep biologi siswa ranah kognitif, afektif dan psikomotor pada materi pokok 

ekskresi yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan nilai ketuntasan siswa. 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sekolah, guru dan siswa memegang peranan penting dalam proses belajar mengajar.  

Proses belajar mengajar senantiasa terjadi proses kegiatan interaksi antara dua unsur manusia 

yaitu siswa sebagai pihak yang belajar dan guru sebagai pihak yang mengajar, dengan siswa 

sebagai subyek pokoknya.  Peran kolaboratif antara siswa dengan guru sangatlah dibutuhkan 

demi terciptanya pembelajaran yang interaktif dan inovatif.  Guru dituntut untuk dapat 

menciptakan situasi yang berpengaruh pada siswa dalam hal pemehaman konsep materi 

pelajaran yang akhirnya akan berdampak pada pencapaian hasil belajar yang optimal.  Guru 



 

sebagai pengajar sebaiknya tidak mendominasi kegiatan pembelajaran tetapi membantu 

menciptakan kondisi yang mendukung serta memberikan motivasi dan bimbingan kepada 

siswa agar dapat mengembangkan potensi dan kreatifitasnya melalui kegiatan belajar.  

Fenomena di lapangan selama ini, proses pembelajaran masih banyak timbul 

permasalahan di dalamnya.  Fakta di lapangan menunjukkan di SMP Negeri 3 Surakarta yang 

merupakan salah satu sekolah negeri yang berdiri di wilayah Surakarta, tepatnya Jl. Kartini 

no. 18 Surakarta menetapkan batas tuntas untuk mata pelajaran biologi adalah 63.  Berpijak 

pada data empirik di SMP Negeri 3 Surakarta menunjukkan bahwa hasil belajar siswa dalam 

pemahaman konsep biologi belum memuaskan dalam artian hasil belajar rata-rata yang di 

peroleh masih di bawah batas tuntas yaitu 63, hal ini karena kurangnya variasi pendekatan 

dan metode pada penyampaian materi seperti pada pokok bahasan Ekskresi.  Akibat yang 

dirasakan adalah tingkat pemahaman dan penguasaan konsep siswa tidak optimal.  Nilai batas 

tuntas hanyalah batasan minimal yang berarti pencapaian terendah dengan kata lain 

penguasaan atau pemahaman masih rendah pula. 

Langkah yang perlu dilakukan oleh kalangan pendidik adalah bagaimana membuat 

siswa tidak hanya menghafal konsep tetapi juga mampu memahami konsep yang diajarkan.  

Rendahnya pemahamn konsep suatu materi oleh siswa akan berakibat pada rendahnya 

pencapaian hasil belajar.  Pemahaman konsep terukur dengan ketercapaian indikator 

kompetensi dasar tertentu sesuai kurikulum 2004.  Berbagai upaya dilakukan sebagai tindak 

lanjut  untuk meningkatkan kualitas pembelajaran mencakup peningkatan kreativitas dan 

motivasi belajar peserta didik.  Proses pembelajaran pada hakikatnya untuk mengembangkan 

aktivitas dan kreativitas peserta melalui berbagai interaksi dan pengalaman belajar.   

Banyak cara untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif, dimana peserta didik 

dapat mengembangkan aktivitas dan kreativitas belajarnya secara optimal, sesuai dengan 

kemampuannya masing-masing.  Upaya peningkatan aktivitas dan kreativitas siswa dalam 

pembelajaran disamping dengan penyediaan lingkungan yang kreatif, guru dapat 

menggunakan berbagai pendekatan pembelajaran. 

Beberapa alternatif pendekatan yang dapat digunakan adalah creative approach 

(pendekatan kreatif) dan pictorial riddle approach (pendekatan teka teki bergambar).  

Creative approach merupakan pendekatan yang mengembangkan aktivitas dan kreativitas 

belajar siswa secara optimal, sesuai dengan kemampuan masing-masing.  Kreativitas dapat di 

kembangkan dengan memberi kepercayaan, komunikasi yang bebas, pengarahan diri, dan 

pengawasan yang tidak terlalu ketat dalam pembelajaran.  Menurut Mulyasa (2006:  263) 

beberapa metode pendukung creative approach adalah problem solving, brain storming, 



 

inquiry, dan role playing.  Sedangkan pictorial riddle approach merupakan pendekatan yang 

mempresentasikan informasi ilmiah dalam bentuk poster atau gambar yang digunakan 

sebagai sumber diskusi (curriculum/units/1980). 

Metode mengajar yang digunakan harus dapat menciptakan keterlibatan siswa secara 

aktif,  salah satunya dengan penggunaan metode problem solving.  Penerapan pendekatan 

kreatif dengan metode problem solving berbasis teka-teki bergambar diharapkan mampu 

memacu kreativitas siswa sehingga dapat meningkatkan pemahaman konsep terhadap suatu 

materi. 

Sehubungan dengan latar belakang di atas judul penelitian ini adalah “PENERAPAN 

CREATIVE APPROACH BERBASIS PICTORIAL RIDDLE APPROACH UNTUK 

MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP BIOLOGI SISWA KELAS VIII SMP N 

3 SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2006 / 2007’’. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas dapat diidentifikasi 

masalah sebagai berikut: 

1. Rendahnya tingkat pemahaman dan penguasaan konsep terhadap suatu materi oleh siswa 

SMP N 3 Surakarta karena penggunaan pendekatan pembelajaran yang kurang tepat, 

sehingga belum tercipta suasana belajar yang kondusif dan tidak menumbuhkan 

ketertarikan siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. 

2. Penggunaan creative approach yang berbasis pictorial riddle aproach merupakan salah 

satu solusi pemecahan masalah di SMP N 3 Surakarta. Keefektivitasan creative approach 

yang berbasis pictorial riddle approach masih perlu diuji. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui jawaban dari permasalahan pada 

identifikasi masalah dengan pembatasan sebagai berikut: 

1. Subjek penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII D semester II SMP Negeri 3 Surakarta 

Tahun Pelajaran 2006/2007. 

2. Objek penelitian 

Objek penelitian ini adalah: 



 

1. Kegiatan belajar mengajar dengan creative approach dengan metode problem solving 

yang berbasis pictorial riddle approach siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Surakarta 

Tahun Pelajaran 2006/2007 dengan pokok bahasan sistem ekskresi pada manusia. 

2. Pemahaman konsep biologi ditinjau dari aspek kognitif, afektif dan psikomotor. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah diatas maka penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

1. Apakah penerapan creative approach dengan metode problem solving yang berbasis 

pictorial riddle approach dapat meningkatkan pemahaman konsep biologi siswa kelas 

VIII SMP N 3 Surakarta Tahun Pelajaran 2006/2007 ditinjau dari aspek kognitif, afektif, 

dan psikomotor? 

2. Apakah dengan penerapan creative approach melalui metode problem solving yang 

berbasis pictorial riddle approach dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran 

biologi materi pokok ekskresi? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

peningkatan pemahaman konsep biologi siswa kelas VIII SMP Negeri ..... Surakarta materi 

pokok sistem ekskresi dengan penerapan creative approach melalui metode problem solving 

yang berbasis pictorial riddle approach. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk: 

1. Memberikan sumbangan informasi tentang creative approach dengan metode problem 

solving yang berbasis pictorial riddle approach dalam meningkatkan pemahaman konsep 

biologi bagi siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Surakarta Tahun Pelajaran 2006/2007. 

2. Memberikan masukan kepada guru mata pelajaran biologi dan siswa mengenai 

pentingnya penggunaan variasi pendekatan dalam proses belajar mengajar di SMP Negeri 

3 Surakarta. 

3. Memperluas khasanah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti mengenai arti pentingnya 

penggunaan variasi pendekatan dalam proses belajar mengajar mata pelajaran biologi. 

 

 



 

BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN 

Dari hasil penerapan cretive approach dengan metode problem solving yang 

berbasis pictorial riddle approach pada proses pembelajaran siklus I dan siklus II dapat 

disimpulkan bahwa penerapan creative approach dengan metode problem solving yang 

berbasis pictorial riddle approach dapat meningkatkan pemahaman konsep biologi siswa 

ranah kognitif, afektif dan psikomotor pada materi pokok ekskresi yang ditunjukkan 

dengan adanya peningkatan nilai ketuntasan siswa. 

 

 

B. IMPLIKASI 

1. Implikasi teoritis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar referensi penelitian lebih 

lanjut di SMP N 3 SURAKARTA. 

2. Implikasi praktis 

Hasil penelitian ini secara praktis dapat di terapkan pada kegiatan belajar 

mengajar di SMP N 3 SURAKARTA, yakni bahwa pemahaman konsep materi pokok 

ekskresi siswa dapat ditingkatkan dengan penerapan creative approach dengan 

metode problem solving yang berbasis pictorial riddle approach. 

 

C. SARAN 

1. Kepada kepala sekolah 

a) Perlu adanya bimbingan kepada guru IPA biologi agar lebih terampil dalam 

menerapkan creative approach dengan metode problem solving yang berbasis 

pictorial riddle approach dalam menciptakan efektivitas pembelajaran. 

b) Perlu adanya perhatian dan pengawasan dalam penerapan creative approach 

dengan metode problem solving yang berbasis pictorial riddle approach yang 

menjadikan siswa aktif dan dinamis serta dapat meningkatkan prestasi belajar. 

2. Kepada guru 

a) Hendaknya guru dapat menerapkan creative approach dengan metode problem 

solving yang berbasis pictorial riddle approach sehingga dapat meningkatkan 



 

pemahaman konsep dan peningkatan hasil belajar siswa khususnya materi pokok 

ekskresi. 

3. Kepada siswa 

a) Bagi siswa yang mempunyai kemampuan lebih dari siswa lain sebaiknya selalu 

mengkominikasikan atau menularkan pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki. 

b) Bagi anggota kelompok yang merasa kurang paham terhadap materi harus selalu 

aktif bertanya kepada teman dan kelompok belajarnya yang memiliki kemampuan 

lebih. 

c) Hal hal yang merupakan kesulitan dalam kelompok sebaiknya dikonsultasikan 

dengan guru. 

4. Kepada peneliti 

a) Hendaknya peneliti lain yang ingin melakukan penelitian sejenis sedapat mungkin 

terlebih dahulu menganalisis kembali perangkat pembelajaran yang telah di buat 

oleh peneliti ini untuk disesuaikan penerapannya, terutama dalam hal alokasi 

waktu, fasilitas pendukung termasuk media pembelajaran dan karakteristik siswa 

yang ada pada sekolah tempat penelitian tersebut dilakukan. 

b) Hendaknya penelitian ini dapat di gunakan sebagai acuan penelitian selanjutnya 

dengan mengaitkan aspek–aspek yang belum diungkap dan dikembangkan dari 

variabel–variabel yang telah disebutkan di depan.  

 


