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ABSTRAK 

 

Ana Rohana.  PENERAPAN CREATIVE APPROACH BERBASIS 

PICTORIAL RIDDLE APPROACH UNTUK MENINGKATKAN 

PEMAHAMAN KONSEP  POKOK SISTEM EKSKRESI PADA MANUSIA 

SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 11 SURAKARTA TAHUN 

PELAJARAN 2006/2007.  Skripsi.  Surakarta:  Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Sebelas Maret, September 2007.  

 

Tujuan penelitian ini adalah 1) Mengetahui peningkatan pemahaman 

konsep biologi siswa kelas VIII SMP Negeri 11 Surakarta pada materi pokok 

sistem ekskresi manusia dengan penerapan creative approach melalui metode 

problem solving yang berbasis pictorial riddle approach;  2) Sebagai upaya 

penguatan konsep biologi melalui creative approach berbasis pictorial riddle 

approach dalam pembelajaran biologi. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (classroom action 

research).  Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus.  Subyek adalah siswa kelas 

VIII  E SMP Negeri 11 Surakarta tahun pelajaran 2006/2007.  Teknik 

pengumpulan data meliputi pengamatan, wawancara, angket, kajian dokumen, dan 

tes.  Teknik analisa data dengan deskriptif kualitatif dengan menggunakan model 

analisis interaktif.  Teknik pemeriksaan validitas data dengan triangulasi.  Teknik 

triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber data dan triangulasi metode.  

Prosedur penelitian terdiri dari tahap tahap persiapan, tahap perencanaan, tahap 

pelaksanaan/tindakan, tahap observasi dan evaluasi, tahap analisis dan refleksi. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa  

pemahaman konsep siswa mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II.  

Peningkatan pemahaman konsep materi sistem ekskresi manusia pada siklus I 

sebesar 18,9 % dan siklus II sebesar 28,5 %.  Hasil observasi menunjukkan bahwa 

terdapat peningkatan partisipasi aktif siswa dalam diskusi,  peningkatan 

kerjasama, kemampuan berpendapat dan bertanya.  Secara keseluruhan hasil yang 

diperoleh di atas dapat disimpulkan bahwa: 1) Pembelajaran dengan menerapkan 

creative approach berbasis pictorial riddle approach dapat meningkatkan 



pemahaman konsep biologi siswa kelas VIII SMP N 11 Surakarta pada materi 

pokok sistem ekskresi manusia;  2) Penerapan creative approach berbasis 

pictorial riddle approach dapat memperkuat konsep biologi siswa pada materi 

pokok sistem ekskresi manusia. 



 

BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

A.  Simpulan 

Dari hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa: 

1.  Pembelajaran dengan menerapkan creative approach berbasis pictorial riddle 

approach dapat meningkatkan pemahaman konsep pokok sistem ekskresi 

manusia                yang ditunjukkan dengan peningkatan pada siklus I sebesar 

18,9 % dan siklus II sebesar 28,5 %.  

2. Penerapan creative approach berbasis pictorial riddle approach dapat 

memperkuat konsep biologi siswa. 

B.  Implikasi 

Berdasarkan pada kajian teori serta mengacu pada hasil penelitian ini, 

maka penulis akan menyampaikan implikasi yang berguna baik secara teoritis 

maupun secara praktis dalam upaya meningkatkan hasil belajar biologi. 

1.  Implikasi Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk: 

a. Memperluas khasanah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca 

mengenai arti pentingnya penggunaan variasi pendekatan dalam proses 

belajar mengajar mata pelajaran biologi 

b. Sebagai salah satu sumber acuan bagi peneliti lain yang akan mengadakan 

penelitian masalah ini lebih lanjut. 

2.  Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini secara praktis dapat diterapkan pada proses 

pembelajaran di SMP Negeri 11 Surakarta, yakni bahwa penguasaan konsep 

materi pokok sistem ekskresi pada manusia dapat ditingkatkan dengan adanya 

penerapan creative approach berbasis pictorial riddle approach. 

 

 

 



 

 C.  Saran  

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi di atas, maka ada beberapa hal yang perlu 

peneliti sarankan, antara lain: 

1. Dalam pengajaran biologi diharapkan guru mempertimbangkan dan 

memilih pendekatan dan metode mengajar yang tepat, yaitu pendekatan 

pengajaran yang dapat membuat siswa aktif dan kreatif.  Salah satu 

alternatif yang dapat digunakan adalah pengajaran dengan menerapkan 

creative approach berbasis pictorial riddle approach, khususnya untuk 

menyampaikan materi pelajaran sistem ekskresi pada manusia. 

2. Guru pengajar hendaknya mengkaji lebih dalam permasalahan yang timbul 

dalam proses pembelajaran di kelas sehingga dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran, karena guru berhadapan langsung dengan siswa. 

Semoga hasil penelitian ini dapat dilanjutkan oleh peneliti lain dengan 

penelitian yang lebih mendalam.  Harapan peneliti hasil penelitian ini dapat 

memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran bagi para pendidik. 

 

 


