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ABSTRAK 

 

Estiyana Kurniawan Adhinugraha. PENERAPAN CREATIVE APPROACH 

BERBASIS PICTORIAL RIDLLE APPROACH SEBAGAI UPAYA 

PENINGKATAN PEMAHAMAN KONSEP BIOLOGI SISWA KELAS VIII 

SMP NEGERI 26 SURAKARTA. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Agustus 2007. 

 Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk meningkatan 

pemahaman konsep biologi siswa kelas VIII SMP N 26 Surakarta melalui 

penerapan creative approach dengan metode problem solving yang berbasis 

pictorial riddle approach . 

 Penelitian ini termasuk dalam penelitian tindakan. Dengan sampel 

sebanyak satu kelas sebagai kelas tindakan. Pengambilan sampel dilakukan 

dengan Teknik Purposive Random Sampling. Sumber data yang digunakan 

berasal dari observasi dan guru/narasumber. Teknik pengumpulan data ranah 

afektif  kuesioner/angket, untuk ranah psikomotor digunakan teknik observasi, 

dan untuk ranah kognitif digunakan tes. Teknik analisis data yang digunakan 

adalah Deskriptif  Kualitatif. 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan 

pemahaman konsep biologi setelah digunakannya pendekatan kreatif (Creative 

approach) yang berbasis pada pictorial riddle approach. Peningkatan ini dapat 

dilihat dari peningkatan porsentase siswa yang memenuhi batas tuntas setelah 

refleksi pada siklus I dan siklus II. 



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pendekatan dalam pembelajaran merupakan komponen penting dalam 

proses pembelajaran guna pencapaian prestasi belajar. Penggunaan pendekatan 

kreatif menuntut adanya kreatifitas dari siswa dan guru sehinggga terjalin 

interaksi. Pendekatan yang mengembangkan aktivitas serta kreativitas siswa 

adalah pendekatan Creative approach berbasis pada pictorial riddle approach. 

Creative approach merupakan pendekatan yang mengembangkan aktivitas dan 

kreativitas belajar siswa secara optimal, sesuai dengan kemampuan masing-

masing. Kreatifitas dapat di kembangkan dengan memberi kepercayaan, 

komunikasi yang bebas, pengarahan diri, dan pengawasan yang tidak terlalu ketat 

dalam pembelajaran. Sedangkan pictorial riddle approach merupakan pendekatan 

yang mempresentasikan informasi ilmiah dalam bentuk poster atau gambar yang 

digunakan sebagai sumber diskusi. (http : // www. Yale. Edu ) 

. Kelebihan pendekatan creative berbasis pictorial ridlle approach dalam 

proses pembelajaran adalah siswa dituntut berfikir kritis yang secara fisik dan 

mental terlibat dalam kegiatan belajar. Sehingga memacu kreatifitas dan motivasi 

siswa untuk belajar. Kelemahan dari pendekatan creatif berbasis pictorial ridlle 

approach adalah memerlukan cukup banyak waktu. Pendekatan ini merupakan 

bagian dari pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontektual bersifat 

konstruktivisme. 

 Kondisi di lapangan selama ini proses pembelajaran masih banyak timbul 

permasalahan di dalamnya. Orientasi pembelajaran di lapangan selama ini hanya 

menekankan ranah kognitif, tanpa memperhatikan ranah afektif dan psikomorik, 

sehingga siswa hanya menghafal konsep tapi tidak memahami konsep. Rendahnya 

pemahaman konsep pada suatu materi akan berakibat rendahnya kualitas 

pembelajaran. Hal tersebut disebabkan siswa kurang tertarik terhadap 



penyampaian materi oleh guru. Usaha untuk menumbuhkan keingintahuan siswa 

dibutuhkan kreatifitas seorang guru dalam merencanakan proses pembelajaran. 

 Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) untuk mata pelajaran Biologi 

terdapat pokok bahasan yang memerlukan penjelasan dengan fakta-fakta lapangan 

atau konsep yang bersifat nyata, dan dialami siswa dalam kehidupan sehari-hari. 

Hal inilah yang menjadi masalah bagi guru sulit untuk menjelaskan materi supaya 

lebih mudah dipahami oleh siswa. Sehingga siswa tidak hanya hafal materi tetapi 

paham konsep dari suatu materi yang diajarkan. 

 Hasil survei di SMP 26 Surakarta menunjukkan bahwa hasil belajar siswa 

dalam pemahaman konsep biologi belum memuaskan yaitu hasil belajar rata-rata 

yang diperoleh berkisar pada nilai batas tuntas yaitu 65. Hal ini disebabkan 

kurangnya variasi pendekatan dan metode pada penyampaian suatu materi. 

Akibatnya pemahaman konsep siswa tidak optimal. Nilai batas tuntas hanyalah 

batasan minimal berarti pencapaian hasil belajar rendah. 

 Berdasar hasil pengamatan pembelajaran di kelas serta diskusi dengan 

guru mata pelajaran Biologi, dapat diidentifikasi beberapa faktor penyebab 

permasalahan yang telah diuraikan di atas. Faktor-faktor tersebut antara lain; 1) 

Guru-guru SMP N 26 Surakarta dalam pembelajaran masih berorientasi untuk 

pada materi yang cakupannya sangat luas pada kurikulum daripada pembelajaran 

yang bermakna; 2) Metode pembelajaran cenderung menggunakan metode 

konvensional, belum ada variasi metode pembelajaran; 3) Pelaksanaan 

pembelajaran oleh guru kurang memperhatikan proses tetapi terfokus pada hasil; 

4) Kurangnya interaksi antar guru dengan murid; 5) Siswa belum memiliki buku 

ajar yang cukup untuk membantu pemahaman materi. 

 Pemahaman konsep dapat diukur dengan ketercapaian ketuntasan belajar 

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh sekolah. Salah satu upaya 

yang dilakukan sebagai tindak lanjut untuk menciptakan suasana belajar yang 

interaktif yaitu dengan penggunaan creative approach berbasis pictorial ridlle 

approach. Pendekatan kreatif  berbasis teka-teki gambar tersebut menuntut 

peserta didik dapat mengembangkan aktivitas dan kreatifitas belajarnya secara 

optimal sesuai kemampuan masing-masing. Aplikasi pendekatan creatif approach 



berbasis pictorial ridlle approach diharapkan mampu memacu kreativitas siswa 

sehingga akan meningkatkan pemahaman siswa terhadap suatu materi.  

 Sehubungan dengan latar belakang di atas judul penelitian ini adalah ” 

PENERAPAN CREATIVE APPROACH BERBASIS PICTORIAL RIDLLE 

APPROACH SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PEMAHAMAN 

KONSEP BIOLOGI SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 26 

SURAKARTA”.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas dapat 

diidentifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Rendahnya tingkat pemahaman dan penguasaan konsep terhadap  materi oleh 

siswa SMP N 26 Surakarta karena penggunaan pendekatan pembelajaran yang 

kurang tepat, sehingga belum tercipta suasana belajar yang kondusif . 

2. Penggunaan creative approach yang berbasis pictorial riddle approach 

merupakan salah satu solusi pemecahan masalah di SMP N 26 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. Subyek penelitian 

Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VIII G semester II SMP Negeri 26 

Surakarta Tahun Pelajaran 2006/2007 

2. Obyek penelitian 

Obyek penelitian ini adalah: 

1. Kegiatan belajar mengajar dengan creative approach dengan metode problem 

solving yang berbasis pictorial riddle approach siswa kelas VIII SMP Negeri 

26 Surakarta Tahun Pelajaran 2006/2007 dengan pokok bahasan ekskresi. 



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

psikomotor. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

Apakah penerapan creative approach dengan metode problem solving yang 

berbasis pictorial riddle approach dapat meningkatkan pemahaman konsep 

biologi siswa kelas VIII SMP N 26 Surakarta Tahun Pelajaran 2006/2007 ditinjau 

dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotor? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk 

mendiskripsikan peningkatan pemahaman konsep biologi siswa kelas VIII SMP N 

26 Surakarta melalui penerapan creative approach dengan 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 dalam meningkatkan pemahaman konep biologi 

bagi siswa kelas VIII SMP Negeri 26 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 26 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 

Hasil penelitian ini disimpulkan : 

1. Pendekatan Creative Approach berbasis Pictorial Riddle Approach dapat 

meningkatkan pemahaman konsep biologi siswa kelas VIII SMP Negeri 26  

Surakarta. 

2. Pendekatan Creative Approach berbasis Pictorial Riddle Approach dapat 

meningkatkan kualitas proses pembelajaran biologi. 

 

B. Implikasi 

Berdasarkan simpulan dari penelitian ini, maka dapat dikemukakan 

implikasi baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut: 

 

1. Implikasi Teoritis 

a. Penerapan Pendekatan Creative Approach berbasis Pictorial Riddle Approach 

dalam penelitian ini dapat memotivasi guru dalam mengembangkan 

pendekatan, model, metode yang bervariasi dan sesuai dengan materi agar 

tercipta proses belajar yang kondusif  sehingga pemahaman konsep siswa 

meningkat. 

b. Hasil penelitian ini dapat menambah gambaran dan bahan pertimbangan untuk 

menentukan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam meningkatkan 

kualitas proses pembelajaran. 

 

2. Implikasi Praktis 

a. Hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan guru untuk menerapkan 

pendekatan Creative Approach berbasis Pictorial Riddle Approach dalam 

kegiatan belajar mengajar sehari-hari yang disesuaikan juga dengan materi 

pelajaran. 



b. Hasil penelitian Penerapan Pendekatan Creative Approach berbasis Pictorial 

Riddle Aprroach dapat menjadi  pertimbangan bagi guru sebagai altenatif 

variasi pembelajaran sehingga dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa 

dan kualitas pembelajaran . 

 

C. Saran 

 Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak 

kekurangan dalam pembelajaran di  kelas. Saran peneliti untuk guru mata 

pelajaran biologi, terkait dengan hasil penelitian, guru sebaiknya lebih 

mempersiapkan diri sebelum proses belajar mengajar, bukan hanya masalah 

materi namun juga tentang masalah yang berkembang di lingkungan masyarakat 

yang terkait dengan materi pembelajaran sehingga mampu membangun 

pemahaman konsep siswa. Guru hendaknya lebih selektif dalam memilih 

pendekatan dan lebih inovatif dalam penggunaan metode pembelajaran di kelas 

sesuai dengan materi dengan materi yang akan diajarkan. Peneliti juga 

mengharapkan guru-guru mata pelajaran, bukan hanya guru mata pelajaran 

biologi, untuk lebih kreatif dalam menggunakan media pembelajaran. Media 

pembelajaran yang menarik akan memunculkan ketertarikan dan rasa ingin tahu 

dari siswa sehingga usaha untuk membangun konsep menjadi lebih mudah. 

 Pihak sekolah hendaknya juga lebih meningkatkan sarana dan prasarana 

penunjang pembelajaran seperti alat-alat peraga dan perangkat-perangkat 

multimedia. Ketersediaan sarana penunjang tersebut akan mempermudah guru 

dalam memilih metode dan pendekatan yang akan digunakan di kelas. 

 


