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ABSTRAK 

 
Yenny Putri Pratiwi. K4308128. PENGARUH MODEL PROBLEM BASED 
LEARNING TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS DAN 
BERPIKIR KREATIF SISWA PADA PEMBELAJARAN BIOLOGI. Skripsi. 
Surakarta: Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret. Juli. 
2012. 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) pengaruh model problem based 
learning terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada pembelajaran biologi dan 2) 
pengaruh model problem based learning terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa 
pada pembelajaran biologi. 

Penelitian ini merupakan penelitian quasi experiment atau eksperimen semu 
yang menggunakan desain penelitian posttest only control group design. Model 
problem based learning sebagai variabel bebas, dan kemampuan berpikir kritis dan 
berpikir kreatif sebagai variabel terikat. Populasi dalam penelitian adalah seluruh 
siswa kelas X SMA Negeri Gondangrejo tahun pelajaran 2011/2012. Sampel 
penelitian ini terdiri dari dua kelas, yaitu kelas X.3 sebagai kelas kontrol, dan kelas 
X.4 sebagai kelas eksperimen. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara cluster 
random sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan tes, observasi, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data dengan menggunakan uji t (t-test) untuk menguji 
hipotesis. Hasil uji hipotesis pengaruh model problem based learning terhadap 
berpikir kritis diperoleh nilai t hitung sebesar 3,494 dan uji hipotesis pengaruh model 
problem based learning terhadap berpikir kreatif diperoleh nilai t hitung sebesar 
4,279. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) ada pengaruh 
model problem based learning terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada 
pembelajaran biologi dan 2) ada pengaruh problem based learning terhadap 
kemampuan berpikir kreatif siswa pada pembelajaran biologi. 
 
Kata kunci: Problem Based Learning, Berpikir Kritis, Berpikir Kreatif 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

Yenny Putri Pratiwi. K4308128. THE INFLUENCE OF PROBLEM BASED 
LEARNING MODEL TOWARD THE STUDENT’S CRITICAL THINGKING 
AND CREATIVE THINKING SKILLS IN BIOLOGY LEARNING. Thesis. 
Surakarta: Teacher Training and Education Faculty. Sebelas Maret University. Juli 
2012. 
 

The purposes of this research are to know: 1) the influence of problem based 
learning model toward the student’s critical thinking skill in biology learning and 2) 
the influence of problem based learning model toward the student’s creative thinking 
skill in biology learning. 

This research used quasi experimental method with Posttest Only Control 
Group Design. Problem based learning model as independent variable and critical 
thingking  and creative thinking as dependent variable. The population of this 
research was all students of X class SMA Negeri Gondangrejo, academic year 
2011/2012. The sample was 2 classes; they are X.3 class as control class and X.4 
class as experimental class. The sampling technique was cluster random sampling. 
The collecting data used test, questionnaires and documentation. Data analysis 
technique for testing of hypothesis in this research was t-test. The hypothesis result 
of the influence problem based learning model toward critical thinking results t count 
value that is 3,494 and the hypothesis result of the influence problem based learning 
model toward creative thinking results t count value that is 4,279. 

Based on this research, it can be concluded that there are: 1) the existence of 
the influence problem based learning models towards the student’s critical thinking 
skill in biology learning and 2) the existence of the influence problem based learning 
models toward the student’s creative thinking skill in biology learning. 

 
Keywords: Problem Based Learning, Critical Thinking, Creative Thinking 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, akan membawa manusia ke 

dalam era persaingan global yang semakin pesat. Kenyataan tersebut menjadi 

tantangan dalam dunia pendidikan. Pendidikan yang mampu mendukung manusia 

dalam persaingan global adalah pendidikan yang mengembangkan potensi siswa. 

Pengembangan potensi siswa tidak terlepas dari proses pembelajaran yang dapat 

mengembangkan keterampilan atau kemampuan berpikir siswa.  Hal tersebut 

didukung oleh pendapat dari Liliasari (2011) yang menyatakan bahwa adanya 

tuntutan era globalisasi yang semakin maju dan kompleks, proses pendidikan  sains  

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.   

Kemampuan berpikir yang dimiliki siswa diantaranya kemampuan berpikir 

kritis dan berpikir kreatif. Berpikir kritis merupakan pemikiran yang bersifat selalu 

ingin tahu terhadap informasi yang ada untuk mencapai suatu pemahaman yang 

mendalam. Inti kemampuan berpikir kritis menurut Facione (1990:3) meliputi 

interpretation, analysis, inferensi, evaluation, explanation, dan self-regulation. 

Pemikir kritis yang ideal memiliki rasa ingin tahu yang besar, teraktual, nalarnya 

dapat dipercaya, berpikiran terbuka, fleksibel, seimbang dalam mengevaluasi, jujur 

dalam menghadapi prasangka personal, berhati-hati dalam membuat keputusan, 

bersedia mempertimbangkan kembali, transparan terhadap isu, cerdas dalam mencari 

informasi yang relevan, beralasan dalam memilih kriteria, fokus dalam penyelidikan, 

dan gigih dalam mencari temuan. Siswa dapat memenuhi aspek interpretation 

apabila mampu mengelompokkan permasalahan yang diterima sehingga mempunyai 

arti dan bermakna jelas. Aspek analysis siswa mampu menguji ide-ide dan 

mengenali alasan serta pernyataan. Aspek inferensi siswa dapat membuat suatu 



kesimpulan dalam pemecahan masalah. Aspek evaluation siswa mampu menilai 

pernyataan atau pendapat yang diterima baik dari diri sendiri maupun orang lain. 

Aspek explanation siswa menjelaskan pernyataan maupun pendapat yang telah 

diungkapkan untuk menjadi sebuah pendapat yang kuat. Aspek self-regulation siswa 

dapat mengatur keberadaan dirinya dalam menghadapi pemecahan masalah. 

Kemampuan berpikir kreatif yang dikembangkan dalam pembelajaran 

menurut Munandar (2009:192) meliputi aspek fluency, flexibility, originality, dan 

elaboration. Kemampuan berpikir kreatif ini merupakan kemampuan berpikir untuk 

menemukan, menghasilkan dan mengembangkan gagasan atau hasil yang asli serta 

berhubungan dengan pandangan atau konsep dalam menggunakan informasi dan 

bahan untuk memunculkan atau menjelaskan sudut pandang pemikir. Siswa dapat 

memenuhi aspek fluency apabila mampu mengungkapkan banyak gagasan secara 

lancar dalam proses pemecahan masalah. Aspek flexibility apabila siswa luwes dalam 

mengungkapkan gagasan yang berbeda sehingga mampu mengatasi masalah dan 

menggolongkan dalam kategori tertentu. Aspek originality meliputi keaslian dalam 

menemukan solusi permasalahan dengan pemikiran sendiri. Aspek elaboration siswa 

mampu mengembangkan dan menambah gagasan sehingga mampu dalam memerinci 

pemecahan masalah. 

Proses pembelajaran di sekolah masih menggunakan model pembelajaran 

yang menggunakan ceramah bervariasi sehingga kurang mampu mengembangkan 

potensi siswa yaitu kemampuan berpikir diantaranya kemampuan berpikir kritis dan 

berpikir kreatif yang masih rendah. Hal tersebut terdapat dalam pernyataan Arnyana 

(2006:498) yang mengemukakan adanya keluhan tentang rendahnya kemampuan 

berpikir kritis-kreatif yang dimiliki oleh lulusan pendidikan dasar sampai perguruan 

tinggi. Rendahnya berpikir kritis ini terlihat dalam perilaku siswa yaitu rasa ingin 

tahu dalam mencari informasi masih rendah. Hal ini terbukti dari siswa yang hanya 

menerima informasi dari guru. Sehingga pemahaman siswa terhadap suatu informasi 

tersebut masih lemah. Sedangkan rendahnya berpikir kreatif ini terlihat dalam 

perilaku siswa yang kurang dalam menemukan, menghasilkan atau mengembangkan 

informasi yang telah didapatkan. 



Siswa yang cenderung pasif dan guru yang hanya memberikan informasi serta 

model pembelajaran yang masih kurang tepat dalam proses pembelajaran akan 

mempunyai dampak. Dampak tersebut yaitu siswa tidak dapat mengembangkan 

kemampuan berpikirnya antara lain kemampuan berpikir kritis dan berpikir kreatif. 

Hal ini akan mengakibatkan siswa ketika dihadapkan dalam suatu permasalahan akan 

mengalami kesulitan dalam menyelesaikannya. Pernyataan ini mengindikasikan 

bahwa kemampuan siswa dalam mencari tahu dan mengembangkan informasi  untuk 

menangani masalah masih rendah sehingga dapat dinyatakan kemampuan berpikir 

kritis dan berpikir kreatif siswa dapat dikatakan masih rendah.  

Permasalahan lain terdapat dalam pembelajaran biologi yaitu dalam 

menyampaikan materi masih bersifat teoritis. Seharusnya dalam pembelajaran 

biologi ini menggunakan fakta-fakta atau permasalahan yang nyata dalam kehidupan 

sehari-hari siswa. Biologi berkaitan erat dengan mencari tahu sebuah informasi dan 

mengembangkan informasi tersebut, sehingga siswa diharapkan mampu dalam 

mengatasi permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran.  

Salah satu alternatif solusi untuk menangani permasalahan di atas adalah 

dengan penggunaan model pembelajaran yang dapat mengembangkan kemampuan 

berpikir siswa. Model pembelajaran yang diterapkan tersebut adalah Problem Based 

Learning. Model ini menghadapkan siswa pada permasalahan sebagai dasar dalam 

pembelajaran yaitu dengan kata lain siswa belajar melalui permasalahan atau 

berdasarkan masalah. Melalui model tersebut dapat menggali dan mengembangkan 

informasi dengan permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari siswa.  

Tahap-tahap Problem Based Learning dapat mendukung siswa untuk 

mempunyai kemampuan berpikir kritis dan berpikir kreatif. Trianto (2010:92) 

menyatakan bahwa ketika guru sedang menerapkan model pembelajaran Problem 

Based Learning seringkali siswa menggunakan bermacam-macam keterampilan, 

prosedur pemecahan masalah dan berpikir kritis. Siswa dilatih untuk selalu ingin 

tahu terhadap informasi yang ada untuk mencapai suatu permasalahan yang 

diterimanya sebagai dasar dalam proses pembelajaran. Selain itu, siswa juga dilatih 

untuk mempunyai kemampuan berpikir kreatif hal ini ditunjukkan dengan siswa 

menemukan, menghasilkan dan mengembangkan gagasan atau hasil yang asli serta 



berhubungan dengan pandangan atau konsep dalam menggunakan informasi dan 

bahan untuk memunculkan atau menjelaskan sudut pandang. Sesuai dengan pendapat 

Yamin (2008:85) yang menyatakan bahwa Problem Based Learning  merupakan 

model yang merangsang kemampuan berpikir dan menggunakan wawasan tanpa 

melihat kualitas pendapat yang disampaikan siswa, sehingga dapat mengembangkan 

kemampuan berpikir kreatif siswa. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan penelitian. Hasil 

penelitian ini diharapkan mampu melatihkan siswa untuk berpikir kritis dan berpikir 

kreatif, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Model Problem Based Learning terhadap Kemampuan Berpikir Kritis dan 

Berpikir Kreatif Siswa pada Pembelajaran Biologi”. 

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  dipaparkan,  maka permasalahan  
yang  diangkat  dalam  penelitian  ini  adalah  :  
1. Apakah ada pengaruh model Problem Based Learning  terhadap  kemampuan 

berpikir  kritis siswa pada pembelajaran biologi? 

2. Apakah ada pengaruh model Problem Based Learning  terhadap  kemampuan 

berpikir  kreatif siswa  pada pembelajaran biologi? 

 
C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang hendak dicapai 
yaitu: 
1. Untuk mengetahui pengaruh model Problem Based Learning terhadap  

kemampuan berpikir  kritis siswa pada pembelajaran biologi. 

2. Untuk mengetahui pengaruh model Problem Based Learning terhadap 

kemampuan berpikir kreatif siswa  pada pembelajaran biologi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



D. Manfaat Penelitian 

Setelah perumusan masalah di atas diperoleh jawabannya, diharapkan 

penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi siswa 

a. Meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan berpikir kreatif siswa dalam 

pembelajaran biologi. 

b. Memberikan suasana pembelajaran yang variatif sehingga pembelajaran 

biologi tidak monoton dan membosankan. 

2. Bagi guru 

a. Memberikan referensi bagi guru biologi untuk memperoleh gambaran 

penggunaan pembelajaran yang dapat diterapkan pada pokok bahasan 

pencemaran lingkungan. 

b. Memotivasi guru untuk mengembangkan lebih lanjut model Problem Based 

Learning pada pokok bahasan yang lain. 

3. Bagi Institusi 

Memberikan masukan dalam upaya mengembangkan proses 

pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan 

berpikir kreatif siswa sehingga meningkatkan sumber daya pendidikan untuk 

menghasilkan lulusan yang berkualitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab 

sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh secara signifikan penggunaan model pembelajaran  terhadap 

kemampuan berpikir kritis siswa pada pembelajaran biologi  

2. Ada pengaruh secara signifikan penggunaan model pembelajaran  terhadap 

kemampuan berpikir kreatif siswa pada pembelajaran biologi  

 

B. Implikasi 

1. Implikasi Teoritis 

Hasil penelitian secara teoritis dapat digunakan sebagai bahan kajian dan 

referensi pada penelitian sejenis mengenai model pembelajaran Problem Based 

Learning. 

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi guru 

dalam memberikan pembelajaran biologi yaitu penggunaan model pembelajaran 

Problem Based Learning sebagai alternatif untuk pencapaian kemampuan 

berpikir kritis dan berpikir kreatif siswa. 

 

C.  Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan dengan memperhatikan keterbatasan penelitian 

tersebut di atas, saran yang dapat sampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Guru Biologi 

Guru mata pelajaran biologi hendaknya menggunakan model 

pembelajaran Problem Based Learning yang tidak hanya berorientasi pada 

kemampuan berpikir kritis dan berpikir kreatif saja tetapi juga berorientasi pada 

hasil belajar siswa. 

 



2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti ini hanya terbatas pada kemampuan peneliti, maka perlu kiranya 

diadakan penelitian yang lebih lanjut tentang model pembelajaran Problem 

Based Learning, dalam cakupan materi lain sehingga kemampuan berpikir kritis 

dan berpikir kreatif siswa dapat diamati lebih teliti. 

 

 


