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ABSTRAK 

 

 

Laksmi Puspitasari. PENGARUH MODEL PROBLEM BASED 

LEARNING TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF  SISWA 

MATA PELAJARAN BIOLOGI  KELAS X SMA NEGERI 2 SURAKARTA 

TAHUN PELAJARAN 2011/2012. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli. 2012. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model Problem 

Based Learning terhadap kemampuan berpikir kreatif  siswa mata pelajaran 

biologi  kelas X SMA Negeri 2 Surakarta tahun pelajaran 2011/2012. 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian eksperimen semu.  Rancangan 

penelitian ini menggunakan  posttest only control group design dengan 

menerapkan model Problem Based Learning pada kelompok eksperimen dan 

pendekatan konvensional dengan metode diskusi, ceramah dan tanya jawab pada 

kelompok kontrol.  Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas X semester II 

SMA Negeri 2 Surakarta tahun pelajaran 2011/2012.  Teknik pengambilan sampel 

yang digunakan adalah cluster random sampling, sehingga diperoleh kelas X4 

sebagai kelompok eksperimen dan X2 sebagai kelompok kontrol.  Teknik 

pengumpulan data menggunakan tes uraian, dokumentasi dan observasi. Uji 

hipotesis menggunakan uji-t. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  model Problem Based Learning 

berpengaruh nyata terhadap kemampuan berpikir kreatif  siswa mata pelajaran 

biologi  kelas X SMA Negeri 2 Surakarta tahun pelajaran 2011/2012. 

 

Kata Kunci: Model Problem Based Learning, Kemampuan Berpikir Kreatif   

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

Laksmi Puspitasari. THE INFLUENCE OF PROBLEM BASED 

LEARNING MODEL TOWARDS STUDENT’S CREATIVE THINKING 

SKILL IN BIOLOGY GRADE X  AT SMA NEGERI 2 SURAKARTA IN 

ACADEMIC YEAR 2011/2012. Thesis, Surakarta: Biology Education, Faculty 

Teacher Training and Education, Sebelas Maret University, Surakarta, July 2012. 

This research aims to ascertain the application of Problem Based 

Learning model towards student’s creative thinking skill in Biology at student of X 

grade of SMA Negeri 2 Surakarta in academic year 2011/2012. 

This research was considered as quasi experiment research. The research 

was designed using posttest only control group design using Problem Based 

Learning as model towards the experimental group, as compared to the 

conventional model. The conventional model was complemented with discussion, 

classical course and question-answer method. The population of this research 

was all of  X degree students at SMA Negeri 2 Surakarta in academic year 

2011/2012.  The sample of this research was taken using cluster random 

sampling. The data was collected by using  essays test, document and through 

observation. The stated hypotheses was tested using t-test. 

The conclusion of this research shows that the application of  Problem 

Based Learning model has given significant effect towards student’s creative 

thinking skill in Biology at student of X grade of SMA Negeri 2 Surakarta in 

academic year 2011/2012. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

             Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat di era global 

sekarang ini menuntut individu untuk berkembang menjadi manusia berkualitas 

yang memiliki pemikiran kreatif dalam menjawab segala tantangan dan 

permasalahan yang ada. Pendidikan sebagai salah satu sistem yang menjawab 

tuntutan ini juga mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman, 

perubahan ini terkait dengan proses pembelajaran yang berlangsung di dalam 

kelas. Proses pembelajaran yang mampu mengembangkan potensi dan kreativitas 

peserta didik diperlukan dalam era yang terus berkembang saat ini.  

Pembelajaran sains sebagai bagian dari proses pendidikan memiliki peran 

besar dalam upaya pengembangan individu di era global. Tuntutan pembelajaran 

sains pada era global menurut National Science Teachers Association (2006) yaitu 

untuk menyiapkan peserta didik dengan berbagai keterampilan dan kecakapan 

seperti berpikir kreatif, inovatif, kritis, pemecahan masalah, komunikasi, 

kolaborasi, ICT Literacy dan kepemimpinan. Pembelajaran sains juga harus 

mempersiapkan peserta didik yang berkualitas yaitu peserta didik yang sadar sains 

(scientific literacy), memiliki nilai, sikap dan keterampilan berpikir tingkat tinggi 

(higher order thinking skills) sehingga akan muncul sumber daya manusia yang 

dapat berpikir kritis, berpikir kreatif, membuat keputusan, dan memecahkan 

masalah (Liliasari, 2011). 

Kemampuan berpikir kreatif sangat penting untuk dikembangkan melalui 

pembelajaran sains khususnya biologi sebagai bekal peserta didik untuk 

menghadapi tantangan dan rintangan di masa mendatang. Kemampuan berpikir 

kreatif merupakan salah satu modal dasar yang harus dimiliki oleh peserta didik 

untuk menghadapi persaingan di era global. Pentingnya kemampuan berpikir 

kreatif untuk dikembangkan juga tercermin pada tujuan pendidikan nasional UU 

Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3 yaitu untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 



Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Berpikir kreatif dapat didefinisikan sebagai kemampuan berpikir untuk 

menemukan atau menghasilkan atau mengembangkan gagasan atau hasil yang asli 

(orisinal), estetis, konstruktif yang berhubungan dengan pandangan, konsep, yang 

penekanannya ada pada aspek berpikir intuitif dan rasional khususnya dalam 

menggunakan informasi dan bahan untuk memunculkan atau menjelaskannya 

dengan perspektif asli pemikir. Berpikir kreatif adalah aktivitas berpikir untuk 

menghasilkan sesuatu yang kreatif dan orisinal. Aktivitas  berpikir kreatif 

memungkinkan lebih dari satu jawaban untuk menjawab berbagai permasalahan. 

Kemampuan berpikir kreatif peserta didik dalam pembelajaran perlu 

dikembangkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dan menghadapi era 

globalisasi. Kemampuan berpikir kreatif membentuk peserta didik yang mampu 

mengungkapkan dan mengelaborasi gagasan orisinal untuk pemecahan masalah. 

Kemampuan berpikir kreatif  yang dikembangkan dalam pembelajaran meliputi 

aspek keterampilan berpikir lancar (fluency), keterampilan berpikir luwes 

(flexibility), keterampilan berpikir orisinal (originality), dan keterampilan 

memerinci (elaboration) (Hawadi,dkk,2001). Siswa memenuhi aspek 

keterampilan berpikir lancar (fluency) apabila mampu mengungkapkan banyak 

gagasan dengan lancar dalam proses pemecahan masalah. Aspek keterampilan 

berpikir luwes (flexibility) mencakup keluwesan siswa didalam 

menginterpretasikan permasalahan dalam wujud gambar atau cerita dan 

menggolongkan hal-hal berdasarkan kategori tertentu. Aspek keterampilan 

berpikir orisinal (originality) meliputi keaslian dalam menemukan solusi 

permasalahan yang baru artinya solusi yang dihasilkan merupakan hasil pemikiran 

sendiri. Aspek keterampilan memerinci (elaboration) mencakup kegiatan siswa 

dalam mengembangkan dan mengelaborasi gagasan pemecahan masalah kedalam 

langkah-langkah terperinci serta merancang suatu rancangan kerja dari gagasan 

yang tercetus. 

            Kemampuan berpikir kreatif akan memunculkan kreativitas sebagai 

hasilnya. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu 



yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan 

apa yang telah ada sebelumnya (Ambarjaya, 2008).  Kreativitas diartikan sebagai 

kemampuan yang dirancang untuk menstimulasikan imajinasi berdasarkan data 

dan informasi yang tersedia, untuk memberikan gagasan-gagasan baru dengan 

menemukan banyak kemungkinan jawaban terhadap suatu masalah, yang 

menekankan pada segi kuantitas, ketergantungan dan keragaman jawaban, dan 

menerapkannya dalam pemecahan masalah.  Kreativitas sangat penting 

dikembangkan khususnya bagi peserta didik untuk menghadapi persaingan di era 

global. Oleh karena itu, lingkungan pembelajaran yang mengakomodasi proses 

berpikir kreatif siswa perlu dikembangkan sehingga dapat menciptakan kreativitas 

khususnya dalam pembelajaran biologi. 

Pembelajaran biologi hendaknya diterapkan sesuai dengan hakikat 

biologi sebagai sains meliputi minds on (kognitif), hearts on (afektif) dan hands 

on (psikomotor) (Rustaman, 2011). Namun, penerapan pembelajaran biologi 

sesuai hakikatnya sebagai sains belum dapat sepenuhnya diterapkan di Indonesia. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara-negara Asia Tenggara masih banyak 

yang menggunakan paradigma teacher-centered dengan menggunakan 

pendekatan ceramah deduktif dan masih jarang yang menerapkan paradigma 

students-centered atau berorientasi pada proses (process-oriented approach) 

(Noor, 2007). Sebagian besar siswa menganggap pelajaran biologi sebagai 

pelajaran hafalan, sehingga dalam pembelajaran di kelas siswa cenderung 

mencatat dan mendengarkan penjelasan dari guru. Pemilihan model atau strategi 

pembelajaran berpengaruh terhadap aktivitas siswa di dalam kelas. Aktivitas 

siswa yang hanya mendengarkan dan mencatat penjelasan dari guru kurang 

mengembangkan kemampuan berpikir siswa seperti kemampuan berpikir kritis 

dan kemampuan berpikir kreatif. Kemampuan berpikir sangat penting untuk 

dikembangkan dalam kegiatan pembelajaran karena untuk membekali siswa 

dalam mengatasi masalah di tengah persaingan era globalisasi seperti sekarang 

ini.  

Salah satu alternatif pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir kreatif  adalah pembelajaran yang memberikan ruang kepada siswa untuk 



bisa menemukan dan membangun konsep sendiri dan dapat mengembangkan 

kemampuan berpikir siswa. Model pembelajaran yang dapat diterapkan adalah  

Problem Based Learning (PBL). Model Problem Based Learning merupakan 

kolaborasi antara problem solving dan penemuan konsep secara mandiri. Model 

pembelajaran ini menghadapkan siswa pada permasalahan-permasalahan praktis 

sebagai pijakan dalam belajar atau dengan kata lain siswa belajar melalui 

permasalahan.  Model ini dirasakan tepat karena kemampuan berpikir kreatif akan 

muncul apabila didukung oleh suasana pembelajaran yang berpusat pada siswa 

(student-centered), sehingga siswa bebas mengemukakan gagasan-gagasan yang 

timbul dari dalam dirinya serta lingkungan belajar yang mendukung peran aktif 

siswa pada pembelajaran tersebut. Tahap-tahap PBL sangat mendukung untuk 

pencapaian kemampuan berpikir kreatif siswa karena fase-fase dalam sintak PBL 

mengakomodasi siswa dalam mengembangkan proses berpikir kreatif meliputi 

fluency, flexibility, originality dan elaboration serta telah teruji di banyak negara, 

karena menurut Tan (2009) program pendidikan yang kreatif dalam pemecahan 

masalah sebagai orientasinya akan menstimulasi kemampuan berpikir kreatif 

siswa. 

Prinsip PBL ditekankan pada peningkatan dan perbaikan cara belajar 

dengan tujuan untuk menguatkan konsep dalam situasi nyata, mengembangkan 

keterampilan berpikir tingkat tinggi, keterampilan memecahkan masalah, 

meningkatkan keaktifan belajar siswa, mengembangkan keterampilan membuat 

keputusan, menggali informasi, meningkatkan percaya diri, tanggung jawab, 

kerjasama dan komunikasi. Menurut Tan (2009), proses PBL sangat menunjang 

pembangunan keterampilan dalam mengatur diri sendiri (self directed), 

kolaboratif, keterampilan berpikir tingkat tinggi yang didalamnya termasuk 

berpikir kreatif, cakap menggali informasi yang semuanya diperlukan di dunia 

kerja. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan penelitian 

dengan judul: Pengaruh Penerapan Model Problem Based Learning Terhadap 

Kemampuan Berpikir Kreatif  Siswa Mata Pelajaran Biologi  Kelas X SMA 

Negeri 2 Surakarta Tahun Pelajaran 2011/2012. 



 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh  model 

Problem Based Learning terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa mata 

pelajaran biologi kelas X SMA Negeri 2 Surakarta tahun pelajaran 2011/2012? 

 

C. Tujuan Penelitian 

            Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang hendak 

dicapai adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh model Problem 

Based Learning terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa mata pelajaran 

biologi kelas X SMA Negeri 2 Surakarta tahun pelajaran 2011/2012. 

 

D. Manfaat Penelitian 

            Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai 

pihak, diantaranya: 

1. Bagi Siswa 

a. Memberikan suatu pengalaman belajar yang baru untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir kreatif. 

b. Memberikan suasana pembelajaran yang variatif sehingga pembelajaran 

biologi menjadi menarik. 

c. Mengoptimalkan kemampuan berpikir kreatif siswa dalam memecahkan 

permasalahan lingkungan khususnya pada mata pelajaran biologi. 

2. Bagi Guru 

a. Memberikan alternatif pilihan pembelajaran inovatif berbasis masalah 

melalui penerapan Problem Based Learning. 

b. Memberikan solusi terhadap hambatan dalam pembelajaran biologi, 

khususnya terkait dengan pengembangan kemampuan berpikir kreatif. 

c. Menambah pengetahuan tentang pelaksanaan model pembelajaran 

Problem Based Learning. 

 

 



 

3. Bagi Institusi 

             Memberikan masukan dalam upaya mengembangkan proses 

pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa 

sehingga dapat meningkatkan sumber daya pendidikan dan mencetak generasi 

dengan pemikiran-pemikiran kreatif. 

  



BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa model Problem 

Based Learning berpengaruh nyata terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa 

mata pelajaran biologi kelas X SMA Negeri 2 Surakarta tahun pelajaran 

2011/2012. 

 

B. IMPLIKASI 

1. Implikasi Teoritis 

Hasil penelitian ini secara teoritis dapat dijadikan sebagai bahan 

kajian dan referensi pada penelitian lebih lanjut mengenai model Problem 

Based Learning dan kemampuan berpikir kreatif siswa. 

2. Implikasi Praktis  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan guru 

dalam memberi pembelajaran biologi yaitu dengan menerapkan model 

Problem Based Learning sebagai model pembelajaran yang inovatif, 

menumbuhkan peran aktif siswa dalam berkolaborasi untuk memecahkan 

masalah dan menghasilkan ide-ide, serta menumbuhkan kemandirian belajar 

dalam diri siswa sehingga mampu meningkatkan kemampuan berpikir kreatif 

siswa. 

C. SARAN 

1. Guru diharapkan untuk : 

a. Menciptakan dan mengembangkan pembelajaran biologi yang 

menyenangkan, yang menggunakan alam sebagai tempat belajar dan 

penyelidikan sehingga siswa mengembangkan kemampuan berpikir dan 

membangun pengetahuannya sendiri. 

b. Mengembangkan pembelajaran biologi yang mengakomodasi kolaborasi 

kelompok dimana terjadi pertukaran informasi diantara siswa melalui 



proses diskusi sehingga siswa terlatih mengungkapkan gagasan-gagasan 

atau ide-ide yang dimiliki. 

c. Melatihkan kemampuan berpikir kreatif siswa dalam pembelajaran 

biologi agar siswa lancar dalam mengemukakan gagasan (fluency), 

gagasan yang dihasilkan bervariasi, memiliki keterampilan mengatasi 

masalah dari sudut pandang yang berbeda (flexibility), mencetuskan 

gagasan atau ide yang baru (originality) dan melakukan langkah-langkah 

terperinci (elaboration) dalam melaksanakan ide-idenya. 

d. Menerapkan Problem Based Learning sebagai salah satu alternatif model 

pembelajaran yang mampu mengembangkan kemampuan berpikir kreatif 

siswa. 

2. Peneliti lain diharapkan : 

a. Melakukan penelitian penerapan Problem Based Learning terhadap 

kemampuan berpikir tingkat tinggi lainnya selain kemampuan berpikir 

kreatif, seperti kemampuan berpikir kritis (critical thinking), kemampuan 

pembuatan keputusan (decision making) dan kemampuan pemecahan 

masalah (problem solving). 

b. Menerapkan Problem Based Learning dipadukan dengan model-model 

pembelajaran lain dan sesuai dengan hakikat pembelajaran sains untuk 

mengetahui pengaruhnya terhadap kemampuan berpikir kreatif. 

c. Menerapkan Problem Based Learning berbasis TIK untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir kreatif siswa.  

 

 


