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ABSTRAK 

 

Taufik Widhiyantoro. K4308119. PENGARUH PENERAPAN METODE 

PEMBELAJARAN GUIDED DISCOVERY TERHADAP KEMAMPUAN 

BERPIKIR KREATIF SISWA KELAS X SMA NEGERI 1 TERAS 

BOYOLALI TAHUN PELAJARAN 2011/2012. Skripsi. Surakarta: Fakultas 

Keguruan dan IImu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta. September 

2012. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh  penerapan 

metode Guided Discovery terhadap kemampuan berfikir kreatif siswa kelas X 

SMA N 1 Teras Boyolali Tahun Pelajaran 2011/2012. 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu (Quasi experiment) 

yang menggunakan desain penelitian Posttest Only Control Design. Populasi 

dalam penelitian ini adalah siswa kelas X  SMA  Negeri 1 Teras Boyolali  Tahun 

Pelajaran 2011/2012. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan teknik 

Cluster Random Sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk 

memperoleh data kemampuan berpikir kreatif siswa adalah dengan menggunakan 

tes uraian atau essay. Teknik analisis data dengan t-tes. 

Hasil perhitungan menggunakan uji t diperoleh nilai α sebesar 0.0000, 

jadi signifikansi α < (0,05), sehingga Ho ditolak dan H1 diterima, artinya ada beda 

yang signifikan kemampuan berpikir kreatif siswa antara kelas kontrol dengan metode 

pembelajaran ceramah bervariasi dan kelas eksperimen dengan metode pembelajaran 

Guided Discovery. Rata-rata aspek kemampuan berpikir kreatif pada kelas 

eksperimen tertinggi didapat pada aspek elaboration, sedangkan terendah pada 

aspek fluency. 

Simpulan penelitian ini adalah penerapan metode Guided Discovery 

berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa di kelas X SMA Negeri 1 

Teras Boyolali 

Kata kunci : Guided Discovery, Kemampuan Berpikir Kreatif. 

 

 



ABSTRACT 
 

Taufik Widhiyantoro. K4308119. THE EFFECTIVENESS OF 

GUIDED DISCOVERY METHOD APPLICATION TOWARD CREATIVE 

THINKING SKILL AT THE TENTH GRADE STUDENTS OF SMA N 1 

TERAS BOYOLALI IN THE ACADEMIC YEAR 2011/2012. Thesis. 

Surakarta: The Faculty of Teacher Training and Education. Sebelas Maret 

University of Surakarta. September 2012. 

The purpose of this study is to determine the effectiveness of Guided 

Discovery method application toward creative thinking skill of the tenth grade  

students  of  SMA N  1 Teras Boyolali In The Academic Year  2011/2012. 

This study was a quasi-experimental study using Posttest Only Control 

Design as a research design. The population in this study was the students of tenth 

grade in the second semester of  SMA N 1 Teras Boyolali in the Academic Year 

2011/2012. The sampling technique used Cluster Random Sampling. The 

collecting data were by test and non test. The datas were analysed by t-test.  

The calculation results obtained using t-test are α value for 0.0000 so the 

significance of α < ( 0.05), thus received H1 and  Ho rejected. It means there is a 

significant difference of students ability to think creatively between control class 

with method lecture varies, and class experiment using Guided Discovery methods 

.The highest aspect average of creative thinking skill in the experiment class was 

obtained in elaboration aspect, while the lowest in fluency aspect.  

The conclusion of this research was Guided Discovery learning method 

was had significantly affected the creative thinking skill on X grade of SMA 

Negeri 1 Teras Boyolali. 

 

Keywords: Guided Discovery, Creative Thinking Skill. 

 

 

 

 



BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Belajar merupakan proses perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi 

dengan lingkungannya. Lingkungan dalam hal ini dapat berupa manusia atau 

obyek-obyek lain yang memungkinkan individu memperoleh pengalaman atau 

pengetahuan, baik pengalaman baru maupun sesuatu yang pernah diperoleh atau 

ditemukan sebelumnya akan tetapi menimbulkan perhatian kembali bagi individu 

tersebut sehingga memungkinkan terjadinya interaksi.  Pendapat ini didukung 

oleh Slameto (1995), belajar adalah proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalamanya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. 

Salah satu tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia kreatif. Menurut Mulyasa (2006), apabila 

pendidikan berhasil dengan baik sejumlah orang kreatif akan lahir karena tugas 

utamanya pendidikan adalah menciptakan orang-orang yang mampu melakukan 

sesuatu yang baru yang tidak hanya mengulang apa yang sudah ada sebelumnya. 

Tuntutan di era globalisasi saat ini adalah manusia yang bercirikan 

kreatif dan kritis. Akibat tuntutan tersebut, sistem pendidikan harus mampu 

membekali peserta didik untuk menghadapi tantangan hidup secara mandiri, 

cerdas, rasional dan kreatif. Menurut Haryono (2006), pembelajaran harus mampu 

mengacu pada konsep belajar yang dicanangkan oleh UNESCO dalam wujud “the 

four pillars of education” yaitu belajar untuk mengetahui (learning to know) 

dimana guru sebagai fasilitator dalam mengembangkan kemampuan berpikir 

kreatif siswa, belajar untuk melakukan sesuatu (learning to do) dimana siswa 

menggunakan keterampilannya ketika melakukan praktikum pencemaran 

lingkungan, belajar untuk menjadi seseorang (learning to be) yaitu guru memberi 

kesempatan siswa untuk memaksimalkan kemampuan berpikir kreatif siswa yang 

aktif, sebaliknya bagi siswa yang pasif, peran guru sebagai pembimbing sekaligus 

menjadi fasilitator untuk mengembangkan kemampuan siswa secara maksimal, 



belajar untuk menjalani kehidupan bersama (learning to live together) yaitu saling 

menghargai,  dan bekerja sama saat melakukan praktikum pencemaran 

lingkungan. Model pembelajaran yang diperlukan adalah yang memungkinkan 

dibudayakannya kecakapan berpikir ilmiah, terkembangkanya “sense of inquiry” 

dan kemampuan berpikir kreatif siswa. 

Kreatifitas sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari, karena 

kreatifitas merupakan suatu kemampuan yang sangat berarti dalam proses 

kehidupan manusia.  Dengan kreatifnya seseorang dapat melakukan  aktifitas yang 

bervariasi dan memiliki bermacam-macam kemungkinan penyelesaian terhadap 

suatu persoalan. Sesuai dengan pendapat, Hawadi (2001), potensi kreatif yang 

dimiliki seseorang dapat menunjukan hasil perbuatan, kinerja atau karya, baik 

dalam bentuk barang ataupun gagasan yang bermakna. Kreatif atau kreatifitas  

pada intinya kemampuan seseorang untuk melahirkan hal yang baru, baik berupa 

gagasan maupun karya nyata, yang semuanya itu berbeda dengan yang telah ada 

sebelumnya.  

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran saat ini justru terkadang menghambat 

kreativitas peserta didik. Pembelajaran saat ini siswa masih  kurang diberi 

kesempatan untuk mengembangkan keterampilan berpikir. Salah satunya adalah 

keterampilan berpikir kreatif yang perlu dikembangkan sejak dini. Menurut 

Mulyasa (2005), proses pembelajaran pada hakekatnya untuk mengembangkan 

aktivitas dan kreativitas peserta didik, melalui berbagai interaksi dan pengalaman 

belajar.  

Pembelajaran biologi berkaitan dengan cara mencari tahu dan memahami 

alam semesta secara sistematis, dalam pembelajaran biologi siswa tidak hanya 

diharapkan mampu menguasai fakta-fakta, konsep-konsep maupun prinsip-prinsip 

saja melainkan merupakan suatu proses penemuan, sehingga dalam 

mengembangkan pembelajaran biologi di kelas hendaknya ada keterlibatan aktif 

siswa dalam pembelajaran untuk menemukan sendiri pengetahuan melalui 

interaksi dalam lingkungan. Kenyataan di lapangan sistem penyampaiannya lebih 

didominasi oleh guru, serta proses komunikasinya satu arah. Guru yang 



memegang kendali, memainkan peran aktif, sementara siswa duduk menerima 

secara pasif.   

Proses pembelajaran biologi menurut Trianto (2008) adalah guru masih 

mendominasi dan kurang memberi kesempatan bagi siswa untuk berkembang 

secara mandiri melalui penemuan dan proses berpikirnya. Kegiatan pembelajaran 

biologi saat ini cenderung hanya menggunakan kemampuan menghafal saja 

sehingga pengetahuan kurang dipahami siswa dan tidak dapat diingat lebih lama. 

Proses pembelajaran biologi yang terjadi di lapangan yaitu siswa cenderung tidak 

mau menyampaikan ide-ide saat guru mengajukan pertanyaan. Usaha guru untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa  kurang optimal, sehingga siswa 

belum terbiasa berpikir kreatif  untuk memecahkan suatu masalah dalam 

kehidupan sehari-hari.  

Pembelajaran biologi seharusnya siswa diberi kesempatan untuk 

menemukan sendiri fakta dan konsep, Menurut Rustaman (2005), proses 

pembelajaran yang melibatkan siswa dapat diciptakan oleh guru, salah satunya 

melalui metode discovery (penemuan). Hal ini didukung oleh  pendapat  Asmani 

(2010), metode discovery merupakan suatu cara untuk mengembangkan cara 

belajar siswa aktif dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, maka hasil 

yang diperoleh akan tahan lama dalam ingatan serta dapat meningkatkan proses 

berpikir siswa. 

Menurut Suryosubroto (2002), seorang guru ada yang menerapkan  

metode penemuan terpimpin (guided discovery), penemuan tidak terpimpin sama 

sekali dan metode inquiry. Pada penemuan terpimpin (guided discovery) guru 

mengemukakan masalah, memberi pengarahan mengenai pemecahan, dan 

membimbing siswa dalam hal mencatat data. Penemuan terpimpin (guided 

discovery) di rancang untuk mengajarkan konsep dan hubungan antarkonsep. 

Menurut David dkk (2009), pada saat menerapkan  metode discovery terpimpin, 

guru lebih sedikit menjelaskan dan lebih banyak untuk mengajukan pertanyaan-

pertanyaan sehingga siswa cenderung aktif dan memotivasi siswa dalam kegiatan 

pembelajaran. 



 Akinbobola & Afolabi (2010) menyatakan bahwa seorang guru harus 

berusaha untuk menggunakan pendekatan penemuan terbimbing untuk melibatkan 

siswa dalam kegiatan pemecahan masalah, belajar mandiri, berpikir kritis dan 

pemahaman, dan belajar kreatif. Kegiatan belajar tidak hanya menggunakan 

kemampuan menghafal, sehingga konsep dan prinsip yang didapat mudah diingat 

lebih lama tetapi siswa juga terlibat langsung dalam proses pembelajaran di dalam 

kelas. 

Atas dasar uraian tersebut, maka akan diadakan penelitian dengan judul 

sebagai berikut :” PENGARUH PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN 

GUIDED DISCOVERY TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF 

SISWA KELAS X SMA NEGERI 1 TERAS BOYOLALI TAHUN 

PELAJARAN 2011/2012” 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah : 

Bagaimana pengaruh  penerapan metode Guided Discovery terhadap kemampuan 

berfikir kreatif siswa kelas X SMA N 1 Teras Boyolali Tahun Pelajaran 

2011/2012 ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah mengetahui   pengaruh  penerapan metode Guided Discovery 

terhadap kemampuan berfikir kreatif siswa kelas X SMA N 1 Teras Boyolali 

Tahun Pelajaran 2011/2012. 

 

D. Manfaat penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain : 

1. Bagi Siswa 

1. Meningkatkan kemampuan berfikir kreatif  siswa dalam pembelajaran biologi. 

2. Melalui metode Guided Discovery untuk mengaktifkan kemampuan berpikir 

kreatif siswa dalam proses belajar mengajar. 



2. Bagi Guru 

1. Bagi guru: memotivasi kreativitas dan aktivitas guru dalam melaksanakan 

tugas pembelajarannya. 

2. Memotivasi guru untuk mengembangkan lebih lanjut  metode  guided dicovery 

pada konsep yang lain. 

3. Memberikan solusi terhadap kendala pelaksanaan pembelajaran biologi 

khususnya terkait dengan kemampuan berfikir kreatif  siswa. 

 

3. Bagi Institusi 

Memberikan masukan atau saran dalam upaya mengembangkan suatu 

proses pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan berpikir kreatif 

siswa kelas X SMA Negeri 1 Teras Boyolali sehingga meningkatkan sumber daya 

pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini, diperoleh simpulan bahwa penerapan 

metode Guided Discovery berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kreatif 

siswa kelas X SMA Negeri 1 Teras Boyolali Tahun Pelajaran 2011/2012. 

 

B. Implikasi 

1. Implikasi Teoretis 

Hasil penelitian secara teoretis dapat digunakan sebagai bahan kajian dan 

referensi pada penelitian mengenai pengaruh berbagai metode pembelajaran 

terutama metode Guided Discovery terhadap pembelajaran biologi. 

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian secara praktis dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi 

guru dalam memberikan pembelajaran biologi khususnya dengan menerapkan 

metode pembelajaran Guided Discovery untuk meningkatkan kemampuan berpikir 

kreatif siswa. 

 

C. Saran  

1. Guru 

1. Guru harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan 

sendiri solusi dari suatu permasalahan, sehingga dapat mengoptimalkan 

kemampuan berpikir kreatif siswa. 

2. Guru harus memahami tahapan-tahapan di dalam metode pembelajaran ini, 

sehingga pembelajaran berjalan dengan lancar dan efektif. 

3. Guru harus bisa mengelola waktu dalam pembelajaran agar sesuai dengan 

tahapan metode ini dan sesuai dengan banyaknya materi yang harus 

diberikan. 

4. Guru harus memahami materi yang akan disampaikan dengan matang, 

sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik dan lancar. 



2. Siswa 

Setelah diberi metode pembelajaran Guided Discovery siswa harus mampu 

mengoptimalkan kemampuan berpikir kreatifnya dalam menyampaikan ide-ide 

atau gagasan  dalam pembelajaran sehingga siswa akan lebih menguasai konsep 

yang diajarkan. 

3. Peneliti 

Penelitian ini terbatas pada kemampuan peneliti, maka perlu diadakan 

penelitian yang lebih lanjut mengenai penerapan metode pembelajaran Guided 

Discovery terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa dalam ruang lingkup yang 

lebih luas serta faktor-faktor lain yang turut berpengaruh terhadap hasil 

pembelajaran. 

 

 

 


