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ABSTRAK 

 

Pungky Maulani. PENERAPAN CREATIVE APPROACH BERBASIS 

PICTORIAL RIDDLE APPROACH UNTUK MENINGKATKAN 

PEMAHAMAN KONSEP POKOK SISTEM EKSRESI PADA MANUSIA 

SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 6 SURAKARTA TAHUN AJARAN 

2006/2007.  Skripsi, Surakarta:  Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.  

Universitas Sebelas Maret Surakarta, September 2007. 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk:  (1) mendeskripsikan peningkatan 

pemahaman konsep biologi siswa kelas VIII pada pokok bahasan sistem eksresi 

manusia SMP N 6 Surakarta melalui penerapan creative approach dengan metode 

problem solving yang berbasis pictorial riddle approach, (2) sebagai upaya 

penguatan konsep melalui creative approach dengan metode problem solving 

yang berbasis pictorial riddle approach dalam pembelajaran biologi. 

 Penelitian ini merupakan bentuk penelitian tindakan kelas.  Subjek 

penelitian adalah seluruh siswa kelas VIII semester 2 SMP Negeri 6 Surakarta 

tahun ajaran 2006/2007.  Sampel diambil dengan teknik purposive sampling yaitu 

pengambilan sampel atas berbagai pertimbangan tertentu.  Sumber data penelitian 

ini adalah (1) tempat dan peristiwa, yaitu SMP Negeri 6 Surakarta dan 

pelaksanaan pembelajaran Biologi di kelas VIII C;  (2) dokumen, yaitu rencana 

pembelajaran, silabus dan instrumen penelitian;  (3) informan, yaitu guru bidang 

studi Biologi dan siswa kelas VIII.  Teknik pengumpulan data menggunakan 

wawancara, kajian dokumen, observasi atau pengamatan, angket/kuesioner dan tes 

hasil belajar.  Validitas data diperiksa dengan menggunakan triangulasi data.  

Teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber data dan metode.  

Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif. 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan:  Penerapan creative 

approach dengan metode problem solving berbasis pictorial riddle approach 

dapat meningkatkan pemahaman konsep pokok sistem eksresi pada manusia, 

siswa kelas VIII SMP Negeri 6 Surakarta.  Penerapan creative approach dengan 

metode problem solving berbasis pictorial riddle approach secara umum dapat 

memberikan kemudahan bagi siswa untuk memperkuat konsep biologi.  



Peningkatan pemahaman konsep bologi siswa dapat dilihat dari peningkatan hasil 

tes kognitif pada siklus I  dengan peningkatan prosentase capaian konsep sebesar 

11,82 persen (dari 54,09 persen menjadi 65,91 persen) dan pada siklus II dengan 

dengan peningkatan prosentase capaian konsep sebesar 12,96 persen (dari 65,91 

persen menjadi 78,87 persen).  Hasil penilaian afektif menunjukkan rata-rata skor 

siswa sebesar 102,85 dengan kategori sikap siswa dalam pembelajaran tergolong 

baik.  Hasil penilaian psikomotor menunjukkan rata-rata skor siswa berdasarkan 

angket sebesar 13 dan berdasarkan lembar observasi sebesar 22,35.  Kedua hasil 

penskoran aspek psikomotor tersebut menunjukkan tingkah laku siswa dalam 

pembelajaran tergolong baik. 

  



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 6 Surakarta yang merupakan salah satu sekolah negeri yang berdiri di 

wilayah Surakarta, tepatnya di Jl. Kapten Mulyadi no. 259 Surakarta menetapkan 

batas tuntas untuk mata pelajaran biologi adalah 62.  Metode mengajar yang 

digunakan di SMP N 6 Surakarta selama ini adalah metode konvensional 

termasuk pada penyajian materi sistem ekskresi.  Pelaksanaannya, metode 

mengajar tersebut tidak memperhatikan tingkat keaktifan siswa dalam mengikuti 

proses belajar mengajar.   

Berpijak pada data empirik di SMP Negeri 6 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 62, hal ini karena kurangnya variasi pendekatan dan metode pada 

penyampaian materi seperti pada pokok bahasan sistem eksresi.  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 salah satunya adalah 

creative approach (pendekatan kreatif) berbasis 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) 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. 

Metode mengajar yang digunakan harus dapat menciptakan keterlibatan 

siswa secara aktif,  salah satunya dengan penggunaan metode problem solving.   



Penerapan creative approach (pendekatan kreatif) dengan metode problem 

solving yang berbasis pictorial riddle approach (pendekatan 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 

POKOK SISTEM EKSRESI PADA MANUSIA SISWA KELAS VIII  

SMP N 6 SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2006 / 2007’’. 

 

B.  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas dapat 

diidentifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Kurang digunakannya variasi pendekatan pada penyampaian materi. 

2. Pemahaman konsep yang kurang terhadap suatu materi karena kecenderungan 

peserta didik untuk menghafalkan konsep. 

3. Pendekatan kreatif berbasis teka teki bergambar dengan menggunakan metode 

problem solving diasumsikan berpengaruh dalam meningkatkan pemahaman 

konsep biologi. 

 

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 semester II SMP N 6  

Surakarta Tahun Pelajaran 2006/2007. 

 

 

 

 

 



2.  Objek penelitian 

Objek penelitian ini adalah: 

1. Kegiatan belajar mengajar melalui creative approach dengan metode 

problem solving yang berbasis  pictorial riddle approach SMP N 6 

Surakarta Tahun Pelajaran 2006/2007 materi sistem eksresi pada manusia. 

2. Pemahaman konsep Pokok Sistem Eksresi pada Manusia ditinjau dari 

aspek kognitif, afektif dan psikomotor. 

 

D.  Perumusan Masalah 

 Berdasarkan pembatasan masalah maka penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

Apakah penerapan creative approach dengan metode problem solving yang 

berbasis pictorial riddle approach dapat meningkatkan pemahaman konsep 

biologi pada materi pokok sistem eksresi manusia, siswa kelas VIII SMP N 6 

Surakarta Tahun Pelajaran 2006/2007 ditinjau dari aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotor ? 

 

E.  Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan peningkatan pemahaman konsep biologi siswa kelas VIII 

pada pokok bahasan sistem eksresi manusia SMP N 6 Surakarta melalui 

penerapan creative approach dengan metode problem solving yang berbasis 

pictorial riddle approach.  

2. Sebagai upaya penguatan konsep biologi melalui creative approach berbasis 

pictorial riddle approach dalam pembelajaran biologi. 

 

F.  Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk: 

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

pentingnya penggunaan variasi pendekatan dalam proses belajar mengajar di 

SMP N 6 Surakarta. 



2. Memperluas khasanah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti mengenai arti 

pentingnya penggunaan variasi pendekatan dalam proses belajar mengajar 

mata pelajaran biologi. 

3. Mengetahui sejauh mana efektivitas penerapan creative approach berbasis 

pictorial riddle approach dalam pembelajaran biologi. 

4. Bahan referensi bagi semua pihak yang bermaksud melakukan penelitian lebih 

lanjut. 

  



BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

  

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pada proses pembelajaran sistem eksresi pada 

manusia yang telah dilakukan oleh peneliti pada siswa kelas VIII C SMP Negeri 6 

Surakarta tahun pelajaran 2006/2007, dapat disimpulkan bahwa : 

Penerapan creative approach (pendekatan kreatif) berbasis pictorial riddle 

approach (pendekatan teka-teki bergambar) melalui penggunaan metode problem 

solving dapat meningkatkan pemahaman konsep biologi siswa kelas VIII SMP 

Negeri 6 Surakarta, khususnya materi sistem eksresi pada manusia.  Penerapan 

creative approach (pendekatan kreatif) berbasis pictorial riddle approach 

(pendekatan teka-teki bergambar) secara umum dapat memberikan kemudahan 

bagi siswa untuk memperkuat konsep biologi.  Peningkatan pemahaman konsep 

materi sistem eksresi pada manusia ditunjukkan dari hasil tes kognitif dengan 

peningkatan prosentase capaian konsep sebesar 11,82 % pada siklus I (dari tes 

kemampuan awal 54,09% menjadi 65,91%), sedangkan pada siklus II mengalami 

peningkatan sebesar 12,96 % (dari siklus I sebesar 65,91 % menjadi 78,87 %). 

Penerapan pendekatan kreatif berbasis pendekatan teka-teki bergambar 

dapat memberikan kemudahan bagi siswa untuk memahami suatu materi dalam 

mencapai kompetensi dasar tertentu, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar 

pada mata pelajaran biologi siswa. 

 

B. Implikasi 

Berdasarkan kajian teori dan mengacu pada hasil penelitian yang diperoleh 

di lapangan, peneliti menyampaikan implikasi secara teoritis maupun praktis guna 

meningkatkan hasil belajar biologi siswa. 

 

 

 

 



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 pembelajaran 

biologi di SMP Negeri 6 Surakarta, yakni bahwa peningkatan pemahaman konsep 

biologi siswa dapat diupayakan melalui penerapan creative approach berbasis 

pictorial riddle approach. 

3.  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan creative approach 

berbasis pictorial riddle approach di SMP Negeri 6 Surakarta tahub pelajaran 

2006/2007, maka saran yang dapat diberikan oleh penelitisebagai sumbangan 

pemikiran untuk meningkatkan mutu pendidikan dan meningkatkan hasil belajar 

peserta didik SMP Negeri 6 Surakarta pada khususnya sebagai berikut : 

a. Peserta didik hendaknya mampu berperan aktif dengan menyampaikan 

gagasan atau pemikiran pada proses pembelajaran sehingga hasil belajar yang 

didapatkan nantinya  akan lebih optimal. 

b. Guru hendaknya selalu mengupayakan penggunaan pendekatan dan metode 

pembelajaran yang dapat membangkitkan kreatifitas siswa dan menarik bagi 

siswa sehingga dapat meningkatkan perhatian, minat dan motivasi siswa untuk 

memahami materi yang disajikan. 

c. Guru pengajar hendaknya mengkaji lebih dalam permasalahan yang timbul 

dalam proses pembelajaran di kelas sehingga dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran. 



d. Sekolah perlu mengembangkan kemampuan guru yang mendukung kearah 

pembelajaran guna meningkatkan kualitas pendidikan. 

Peneliti mengharapkan, semoga hasil penelitian ini dapat memberikan 

manfaat dan sumbangan  pemikiran bagi para pendidik juga sebagi acuan bagi 

peneliti lain untuk melakukan penelitian yang sejenis guna mengatasi 

permasalahan yang dihadapi di dalam kelas. 

 

 


