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ABSTRAK 

Berpikir kreatif merupakan bagian dari skill 21st century yang harus 

dimiliki peserta didik.  Sehingga apabila dalam pembelajaran di kelas, 

kemampuan berpikir kreatif peserta didik masih tergolong rendah, 

guru seharusnya melakukan tindakan untuk meningkatan kemampuan 

berpikir kreatif peserta didik. Salah satu cara yang dapat dilakukan 

adalah dengan menerapkan metode pembelajaran yang aktif dan 

inovatif seperti pendekatan problem solving. Tujuan penelitian ini 

untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh metode problem solving 

terhadap kemampuan berpikir kreatif peserta didik pada mata 

pelajaran biologi.  

Metode penelitian eksperimen dengan pretest-postest control group 

design. Populasi penelitian yaitu seluruh peserta didik kelas XI dengan 

sampel penelitian yaitu 30 peserta didik kelas XI IPA 1 sebagai kelas 

eksperimen dan 31 peserta didik kelas XI IPA 5 sebagai kelas kontrol. 

Instrumen penelitian  berupa tes  esai kemampuan berpikir kreatif. 

Data dianalisis menggunakan uji independent sample t-test.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata n-gain kemampuan 

berpikir kreatif di kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelas 

kontrol yaitu 0,46>0,28. Hasil uji independent sample t-test 

menunjukkan p-value 0,00<0,05 atau thitung<ttabel 3,94>1,67. Artinya 

terdapat pengaruh metode problem solving terhadap kemampuan 

berpikir kreatif peserta didik pada mata pelajaran biologi.  

Kata Kunci: Berpikir Kreatif, Problem solving 
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MOTTO 

                             

                              

                      

                        

                       

Artinya : “Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya 

dan Dia meletakkan gunung-gunung (di permukaan) bumi 

supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu; dan 

memperkembang biakkan padanya segala macam jenis 

binatang. dan Kami turunkan air hujan dari langit, lalu Kami 

tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang 

baik (10). Inilah ciptaan Allah, Maka perlihatkanlah olehmu 

kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-

sembahan(mu) selain Allah. sebenarnya orang- orang yang 

zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata. (11) dan 

Sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada Luqman, 

Yaitu: "Bersyukurlah kepada Allah. dan Barangsiapa yang 

bersyukur (kepada Allah), Maka Sesungguhnya ia bersyukur 

untuk dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang tidak bersyukur, 

Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji" 

(12). (Q.S. Luqman: 10-12) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penjelasan Judul 

Pembuatan skripsi ini penulis mengtengahkan sebuah judul 

yang menurut penulis sendiri ini merupakan suatu usaha dalam 

memaksimalkan proses pembelajaran biologi,. Adapun judul skripsi 

ini yaitu: ―Pengaruh Metode Problem solving Terhadap Kemampuan 

Berpikir Kreatif Peserta Didik Pata Mata Pelajaran Biologi‖. Agar 

lebih mudah dipahami akan maksud penulisan judul skripsi tersebut, 

maka disini penulis akan menjelaskan arti dan maksud dari judul di 

atas, yang diuraikan di bawah ini. 

1. Pengaruh 

Pengaruh merupakan tindakan untuk mencapai tujuan-

tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan 

ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut 

menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai 

perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah 

diputuskan sebelumnya.
1
 

2. Metode 

Dalam kamus bahasa Indonesia didefinisikan metode 

adalah cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. 
2
 

Metode adalah seperangkat langkah (apa yang harus dikerjakan) 

yang  tersusun secara sistematis.
3
 Metode dalam pembelajaran 

adalah pola yang digunakan sebagai pedoman dalam 

merencanakan pembelajaran di kelas. Metode pembelajaran 

adalah prosedur, urutan, langkah-langkah dan cara yang 

digunakan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dapat 

dikatakan bahwa metode pembelajaran adalah proses 

pembelajaran yang difokuskan kepada pencapaian tujuan. 
4
 

                                                             
1Wahab, 2008 Teori Implementasi Kebijakan, (Jakarta: Renika Cipta), H 65 
2 Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) 
3Dedy Yusuf Aditya, ‗Pengaruh Penerapan Metode Pembelajaran Resitasi 

Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa‘, Jurnal Sap, 1 (2), 2016, Pp. 165-175 
4Agus Supriyono, Jenis-Jenis Model Pembelajaran, (Yogyakarta: Pustaka 

Belajar, 2009), H.1 
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3. Problem solving 

Problem solving merupakan suatu proses yang dirancang 

untuk membantu peserta didik dalam memecahkan masalah. 

Problem solving memiliki makna yaitu proses memecahkan 

masalah itu sendiri dan hasil dari upaya memecahkan masalah 

atau solusi.
5
 Pembelajaran dengan metode problem solving 

adalah pembelajaran dengan pendekatan berpikir dan berbasis 

masalah.
6
 

4. Kemampuan Berpikir Kreatif 

Kemampuan berpikir kreatif adalah kemampuan 

mencipta, meluaskan, menilai kemungkinan, menggunakan 

keputusan, berpikir bercabang dan menyebar, subyektif. Peserta 

didik yang mempunyai kemampuan berpikir kreatif artinya 

mereka mampu memberikan sebuah jawaban baik berupa 

gambaran atau hubungan suatu masalah yang bersifat memiliki 

kekayaan dan kebaruan.
7
 Kemampuan berpikir kreatif 

mempunyai aspek yaitu fluency, flexibility, originality dan 

elaboration.8 

5. Peserta Didik 

Pengertian peserta didik atau peserta didik menurut 

ketentuan umum undangundang RI No. 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang 

berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses 

pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis 

pendidikan tertentu.
9
 Dengan demikian peserta didik adalah 

orang yang mempunyai pilihan untuk menempuh ilmu sesuai 

dengan cita-cita dan harapan masa depan. 

                                                             
5A.M. Irfan Taufan Asfar Dan Syarif Nur, Model Pembelajaran Pps (Problem 

Posing & Solving, (Sukabumi: Cv. Jejak, 2018), H.11 
6Nelly Wedyawati, Pembelajaran Sd Berbasis Problem Solving Method, 

(Malang: Cv. Literasi Nusantara Abadi, 2020), H.3 
7Muhammad Iqbal Harisudin, Secuil Esensi Berpikir Kreatif & Motivasi 

Belajar Siswa, (Bandung: Pt. Panca Terra Firma, 2019), H.11-16. 
8Wiranto Surahmat, Konsep Modernisasi Berpikir Kreatif Di Era Pandemi, 

(Surabaya: Cv. Global Aksara Press, 2021). 
9 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 

Tentang Guru Dan Dosen & Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 

Tentang Sisdiknas, (Bandung: Permana, 2006), H. 65 
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Hamalik mendefinisikan peserta didik sebagai suatu 

komponen masukan dalam sistem pendidikan, yang selanjutnya 

diproses dalam proses pendidikan, sehingga menjadi manusia 

yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional. 

Menurut Abu Ahmadi peserta didik adalah sosok manusia 

sebagai individu/pribadi (manusia seutuhnya). Individu di 

artikan " seseorang tidak tergantung dari orang lain, dalam arti 

benar-benar seorang pribadi yang menentukan diri sendiri dan 

tidak dipaksa dari luar, mempunyai sifat-sifat dan keinginan 

sendiri".
10

Sedangkan Hasbullah berpendapat bahwa peserta 

didik sebagai peserta didik merupakan salah satu input yang 

ikut menentukan keberhasilanproses pendidikan.
11

 Tanpa 

adanya peserta didik , sesungguhnya tidak akan terjadi proses 

pengajaran. Sebabnya ialah karena peserta didik yang 

membutuhkan pengajaran dan bukan guru, guru hanya berusaha 

memenuhi kebutuhan yang ada pada peserta didik. 

6. Biologi 

Biologi mempelajari tentang struktur fisik dan fungsi 

alat-alat tubuh manusia serta mempelajari sekitar lingkungan. 

Serta memiliki kekhasan dalam mengembangkan berfikir logis 

melalui klasifikasi. Seorang guru biologi perlu memotivasi 

peserta didiknya agar senang belajar biologi, memberi 

penguatan dan memperlihatkan bahwa belajar biologi yang baik 

bukan dengan cara menghafal. Berikut merupakan ciri-ciri sains 

antara lain :  

a) Obyek kajian berupa benda konkret dan dapat 

ditangkap indera.  

b) Dikembangkan berdasarkan pengalaman empiris 

(pengalaman nyata).  

c) Memiliki langkah-langkah sistematis yang bersifat 

baku.  

                                                             
10 Tim Dosen Administrasi Pendidikan Upi, Manajemen Pendidikan, 

(Bandung: Alfabeta, 2009), H. 205. 
11 Hasbullah, Otonomi Pendidikan, (Jakarta: Pt Rajawali Pers, 2010), H. 121 
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d) Menggunakan cara berfikir logis, yang bersifat 

deduktif artinya berfikir dengan menarik kesimpulan 

dari hal-hal yang umum menjadi ketentuan khusus.  

e) Hasil berupa hukum-hukum yang berlaku umum, 

dimanapun diberlakukan.
12

 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Berdasarkan uraian pemikiran di atas, maka alasan memilih 

judul dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan 

efisien melalui metode problem solving 

2. Masih belum maksimalnya penerapan metode problem 

solving pada mata pelajaran biologi 

3. Belum tercapai secara maksimal  kemampuan berpikir 

kreatif peserta didik pada mata pelajaran biologi. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Salah satu yang dapat mempengaruhi dan meningkatkan 

kemampuan pola pikir manusia adalah pada bidang pendidikan. 

Pendidikan memiliki tujuan untuk menyiapkan peserta didik bagi 

peranannya di masa yang akan datang. Pendidikan diharapkan mampu 

membentuk individu baik jasmani maupun rohani sebagai makhluk 

individual sekaligus sosial dan secara kognitif, efektif, maupun 

psikomotorik. Oleh karena itu pendidikan saat ini dibangun dan 

dikembangkan dari cara pelaksaksanaannya agar dapat menghasilkan 

generasi yang diinginkan, siap dan mampu dalam mengahadapi masa 

yang akan datang atau pekembangan zaman yang semakin canggih 

dalam era globalisasi, sehingga sangat perlu dibangun dan 

dikembangkan dalam bidang pendidikan agar tercapai tujuan 

pendidikan tersebut. 

Berdasarkan UU RI NO.20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa:  Pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

                                                             
12 Nuryani, Y. R., Strategi Belajar Mengajar Biologi (Bandung : Upi, 2003), 

H. 14-15 
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dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual, 

keagamaan, pengedaliaan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia,serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa 

dan Negara. UU No 20. 2003.
13

 

Belajar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dan 

berperan penting dalam pembentukan perilaku dan pribadi individu. 

Sebagian terbesar perkembangan individu berlangsung melalui 

kegiatan belajar. Suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk 

memproleh perubahan perilaku baru secara keselurahan, sebagian 

hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam berinterkasi dengan 

lingkungannya. Perubahan dalam kepribadian yang sebagian pola-pola 

respon yang baru berbentuk keterampilan, sikap kebiasaan, 

pengetahuan dan kecakapan.
14

 

Pendidikan merupakan proses yang terancana, bertujuan, 

sistematis, terstuktur dan terukur yang membantu, mendorong, 

mengarahkan dan mengolah manusia menuju perbaikan dan 

peningkatan kemanusiaannya. Oleh karena berurusan dengan manusia, 

pendidikan merupakan proses yang komplek.
15

 Pendidikan adalah 

daya upaya untuk memajukan pertumbuhan budi pekerti (kekuatan 

batin, dan karakter), pikiran (intelek) dan tubuh anak, dalam rangka 

kesempurnaan hidup dan keselarasan dengan dunianya. Melalui 

pendidikan budi pekerti, manusia indonesia diharapkan memiliki 

karakter yang kuat, intelektualitas yang dapat membebaskan diri dari 

kebodohan dan pembodohan dengan cara meningkatkan kecerdasan 

dan kepintaran pada hakikatnya setiap individu berhak mendapatkan 

kebebasan dan kemerdekaan, maka dari itu intelektualias sangat 

penting.
16

 

Berkaitan dengan pentingnya pendidikan Allah SWT 

memerintahkan untuk memperdalam pengetahuan agama dan 

                                                             
13 Depdiknas,Undang-Undang Ri No.20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas, Citra 

Umbara, Bandung, 2003, H-3 
14 Rusman, Pembelajaran Tematik: Teori, Praktik Dan Penilaian (Jakarta: 

Rajawali Pers,2015), H. 12-13. 
15 Dr.Nusa Putra, S.Fil.,M.Pd. Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan, Pt 

Raja Granfindo Pesada:Jakarta H 6 
16 Saidah,U.H., Pengantar Pendidikan:Telaah Pendidikan Secara Global Dan 

Nasional (Jakarta: Rajawali Pers,2016), H. 9. 
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menyebarkan ilmu yang telah di dapatkan. Allah SWT berfirman 

dalam surat At-Taubah:122 sebagai berikut : 

                        

                         

Artinya: ―Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu 

semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa sebagai dari setiap 

golongan diantara mereka tidak pergi untuk memperdalam 

pengetahuan agama mereka untuk memberi peringatan kepada 

kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dpat menjaga 

diriny.‖(Q.S At-Taubah: 122)
17

 

Ayat diatas menerangkan bahwa menuntut ilmu sangaat penting 

dan wajib hukumnya bagi setiap manusia. Menutut ilmu yang 

bermanfaat bagi diri sendiri dan orang banyak yang tidak merugikan 

orang lain. Ayat di atas juga menerangakan bahwa hendaknya setiap 

manusia harus memiliki ilmu yang bermanfaat dan berusaha sebaik 

mungkin agar apa yang ingin dicapai dapat diperoleh karena yang 

dapat membuat manusia baik adalah dirinya sendiri, maka semua 

harus di mulai dari diri sendiri. Dengan demikian semakin banyak 

usaha dalam mencapai pendidikan maka akan semakian  meningkat 

proses perkembanga pendidikan yang akan diperoleh. 

Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas peserta 

didik, dengan pendidikan maka akan tercipta manusia yang handal dan 

berkualitas dalam mengkuti perkembangan teknologi yang sangat 

pesat ini. Dari beberapa hal diatas dapat kita simpulkan betapa 

pentingnya kita untuk terus mencari ilmu bahkan kita diperintahkan 

untuk menuntut ilmu sampai akhir hayat kita, kita tetap dianjurkan 

untuk selalu menuntut ilmu. Manusia  yang berpendidikan juga 

memiliki derajat yang lebih tinggi, Allah SWT mengistimewakan bagi 

orang-orang yang beriman dan berilmu sebagaimana Firman-Nya 

dalam QS. Al-Mujadillah ayat 11, sebagai berikut :   

                                                             
17 Departemen Agama Ri, Al-Qur‘an Dan Terjemahan (Bandung: Cv Penerbit 

Diponogoro, 2006),H.164 
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Artinya: ―Wahai orang-orang yang beriman apabila dikatakan 

kepadamu : ―berilah kelapangan didalam majlis,‖ maka lapangkanlah 

niscaya Allah akan memeberi kelapangan untukmu. Dan apabila 

dikatakan ―berdirilah kamu,‖ maka berdirilah, niscaya Allah akan 

mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu dan 

orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah maha teliti 

terhadap apa yang kamu kerjakan.‖ (QS. Al-Mujadalah ayat 11).‖
18 

Al-Qur‘an surat Al-Mujadillah ayat 11 menjelaskan bahwa 

Allah SWT akan meninggikan derajat orang-orang yang memiliki 

ilmu pengetahuan beberapa derajat diatas orang yang kurang dalam 

hal ilmu pengetahuannya, ayat tersebut secara tegas menjelaskan 

bahwa pendidikan untuk mengembakan kemampuan agar menjadi 

generasi yang mandiri dan bermanfaat baik untuk agama, bangsa dan 

negara. Dan begitu pentingnya pendidikan untuk dijadikan prioritas 

utama dalam hidup. Pendidikan tidak terlepas dari hakikat manusia, 

sebab subjek utama pendidikan dalam manusia.
19

 

Di sisi lain, mata pelajaran biologi adalah salah satu wahana 

untuk menambah pengetahuan, keterampilan sikap serta bertanggung 

jawab kepada lingkungan. Biologi sendiri dengan cara mencari tahu 

dan memahami alam dan makhluk hidup secara sistematis sehingga 

pelajaran biologi bukan hanya penguasaan kumpulan-kumpulan fakta 

tetapi juga proses penemuan sesuatu hal baru.  Mata pelajaran biologi 

merupakan bagian ilmu sains, yang menuntut kompetensi belajar atas 

dasar produk ilmiah, proses ilmiah dan sikap ilmiah.
20

 Sebagai bagian 

                                                             
18 Departermen Agama Ri, “Al-Aliyy Al-Qur’an Dan Terjemahan”. 

(Bandung: Cv Penerbit Dipenegoro, 2012),H. 543 
19Tirtawati Abdjul, ― Peningkatan Motivasi Mahapeserta Didik Pgbi Kelas 

Fisika Dasar Ii Pada  Penyelenggaraan Lesson Study”. Jurnal Entropi, Pendidikan 

Fisika, Fmipa Universitas Gorontalo, Vol.8, No. 1 (Februari 2013), H 1 
20Selvi Aprida Hariyanti Dan Ibnu Hakiki, Jurnal Prodi Biologi Biosfer, 

Lampung. Prodi Pendidikan Biologi Iain Raden Intan, 2011, H 47 
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dari sains biologi hendaknya diposisikan sebagai wahana untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir, keterampilan, sikap, nilai serta 

wadah untuk memperhatikan lingkungan. Sehingga dengan belajar 

biologi, peserta didik diharapkan juga dapat mengembangkan ide-ide 

yang bersifat kreatif dan inovatif sehingga hal ini dapat mengasah 

kemampuan berpikir kreatif peserta didik.
21

 

Berpikir kreatif merupakan proses melahirkan pemikiran (ide, 

interprestasi atau wawasan) yang dapat dievaluasi oleh diri sendiri 

atau orang lain menjadi gagasan orisinil dan bermakna dalam konteks 

tugas, situasi atau domain tertentu.
22

 Berpikir kreatif merupakan unsur 

yang penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan 

interaksi dalam kegiatan sosial. Berpikir kreatif juga memiliki peranan 

yang sangat penting dalam menguraikan konflik-konflik sosial yang 

sering terjadi. Pentingnya kemampuan berpikir kreatif dalam pelajaran 

biologi menuntut guru harus mampu menciptakan suasana yang 

mendukung kepada perkembangan kemampuan tersebut. Kemampuan 

tersebut membantu kepada peserta didik dalam mengekpresikan 

gagasannya. Kemampuan ini dapat menkondisikan ketepatan, 

kecepatan, dan efesiensi dalam menggunakan pikiran maupun 

eksperso dalam bentuk kalimat atau perkataan. 

Kemampuan berpikir kreatif adalah salah satu jenis berpikir 

yang mengarah pada perolehan wawasan baru, pendekatan baru, 

perspektif baru, atau cara baru dalam memahami sesuatu. Dalam 

menyelesaikan suatu persoalan, apabila menerapkan berpikir kreatif, 

akan menghasilkan banyak idea yang berguna dalam menemukan 

penyelesaian. Kreatif berhubungan dengan penemuan sesuatu, 

mengenai hal yang menghasilkan sesuatu yang baru dengan 

menggunakan sesuatu yang telah ada.
 23

  Berdasarkan deskripsi 

                                                             
21 Supriyadi And Et.Al, ‗Pengembangan Keterampilan Berpikir Kreatif 

Peserta Didik Menggunakan Model Pembelajaran Creative Problem Solving Disertai 

Mind Mapping‘, In Pros. Sem Nas . Pen Ingkatan Mut U Pend Idikan, 2020, Pp. 88–

94. 
22 Supriyadi, Wulan Ayu Darmayanti, And Nukhbatul Bidayati Haka, ‗Model 

Dilemma: Pembelajaran Berpikir Kreatif Melalui Penemuan Dan Pemetaan Pikiran‘, 

Jurnal Pendidikan Biologi, 10.1 (2021), 60–70. 
23Mochammad Maulana Trianggono, ―Analisi Kausalitas Pemahaman Konsep 

Dengan Kemampuan Berpikir Kreatif  Peserta Didik Pada Pemecahan Masalah 

Fisika”, Jurnal Pendidikan Fisika Dan Keilmuan. Vol.3 No 1 Maret 2017, H. 2. 
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tersebut dapat dikatakan bahwa  kemampuan berpikir kreatif adalah 

kemampuan seseorang dalam berpikir dengan sudut pandang yang 

berbeda-beda dan menghidupkan imajinasinya untuk menyelesaikan 

suatu permasalahan. Kemampuan berpikir kreatif yang memadai akan 

mampu membentuk individu-individu kreatif yang dapat menjawab 

tantangan globalisasi dunia sehingga mampu bersaing dalam kondisi 

apapun. Hal tersebut didasari oleh adanya perkembangan zaman yang 

menuntut individu untuk dapat menghadapi persaingan global, 

sehingga seorang individu memiliki kemampuan untuk menciptakan 

gagasan atau ide baru yang di peroleh dari kemampuan berpikir 

kreatif.
24

 
25

. Kemampuan berpikir kreatif juga merupakan salah satu 

tujuan pendidikan nasional.
26

  

Peserta didik seharusnya memiliki kemampuan berpikir kreatif 

yang bermanfaat dalam proses pembelajaran untuk memudahkannya 

menerima dan memahami materi. Peserta didik yang memiliki 

kemampuan berpikir kreatif tinggi akan cenderung merasa tertantang 

dan tertarik menyelesaikan masalah dalam belajar.
27

  Penjelasan di 

atas menunjukan bahwa pentingnya setiap individu untuk memiliki 

kemampuan berpikir kreatif. Hasil pra penelitian yang dilakukan 

untuk melihat kemampuan berpikir kreatif peserta didik di kelas X 

yaitu sebagai berikut. 

                                                             
24Kiki Nia Sania Effendi, Ehda Farlina,”Kemampuan Berpikir Kreatif  

Peserta Didik Kelas Vii Dalam Penyelesaian Masalah Statistika”,Jurnal Analisis 3 

(2)(2017)H(130-137) 
25 Rubhan Maskur and Et.al, ‗The Effectiveness of Problem Based Learning 

and Aptitude Treatment Interaction in Improving Mathematical Creative Thinking 
Skills on Curriculum 2013‘, European Journal Of Education, 9.1 (2020), 373–83. 

26 Nukhbatul Bidayati Haka And Others, ‗Pengaruh Blended Learning 

Berbantukan Google Classroom Terhadap Keterampilan Berpikir Kreatif Dan 

Kemandirian Belajar Peserta Didik‘, Edu Sains Jurnal Pendidikan Sains & 
Matematika, 8.1 (2020), 1–12. 

27 Erly Intan Safitri, Nukhbatul Bidayati Haka, And Supriyadi, ‗Model 

Multipel Representasi Solusi Peningkatan Kemampuan Berpikir Kreatif Dan Self 

Efficacy Kelas X Mata Pelajaran Biologi‘, In Prosiding Seminar Nasional Pendidikan 
Ipa Tahun 2021 “Redesain Pembelajaran Ipa Yang Adaptif Di Masa Pandemi Covid-

19”, 2021, Pp. 3–13. 
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Tabel 1.2 

Data Tes Kemampuan Berpikir Kreatif 

No Kelas Jumlah 

Peserta 

Didik 

Kemampuan Berpikir Kreatif 

Tinggi Sedang Rendah 

1 X IPA 1 30 17 56,6% 3 10% 10 53,3% 

2 X IPA 2 29 6 20,6% 4 13,8% 19 65,5% 

3 X IPA 3 30 4 13,3% 9 30% 17 56,6% 

4 X IPA 4 31 5 16,1% 9 29,03% 17 54,8% 

5 X IPA 5 31 5 16,1% 13 42% 13 42% 

Jumlah 151 37 24,54% 38 25% 76 50,44% 

Sumber: Dokumen kemampuan berpikir kraetif pada Mata 

Pelajaran Biologi Kelas X SMA Negeri 1 Sekincau. 

2018/2019 

Tabel di atas menunjukkan bahwa lebih dari 50% peserta didik 

mempunyai kemampuan berpikir kreatif yang rendah. Hasil observasi 

menunjukkan bahwa peserta didik kurang aktif dalam pelaksanaan 

pembelajaran di kelas, rasa ingin tahu masih rendah, dan masih 

cenderung untuk menunggu perintah dari pendidik tentang materi apa 

yang harus mereka pelajari. Peserta didik hanya mengadalkan bahan 

ajar yang diberikan oleh pendidik yang bersangkutan, sehingga 

kegiatan belajar mengajar cenderung berjalan secara satu arah.  

Metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru kurang bervariasi 

sehinga hal ini mengakibatkan peserta didik lebih mudah jenuh saat 

proses pembelajaran berlangsung. Berdasarkan data tersebut  perlu 

dilakukan perbaikan terhadap kemampuan berpikir kreatif peserta 

didik. Salah satu langkah yang dapat dilakukan oleh guru adalah 

dengan menerapkan metode pembelajaran
28

 yang dapat merangsang 

peserta didik untuk menemukan ide-ide yang inovatif. Salah satu 

metode yang dapat diterapkan adalah metode problem solving. 

                                                             
28 Laila Puspita, Nanang Supriadi, And Amanda Diah Pangestika, ‗Pengaruh 

Model Pembelajaran Creative Problem Solving (Cps) Disertai Teknik Diagram Vee 
Terhadap Keterampilan Berpikir Kreatif Peserta Didik Materi Fungi Kelas X Man 2 

Bandar Lampung‘, Biosfer: Jurnal Tadris Pendidikan Biologi, 9.1 (2018), 01–12. 
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Metode problem solving menekankan kepada peserta didik 

untuk dapat melatih pontensi dalam berpikir kreatif untuk dapat 

memecahkan berbagai  masalah baik itu masalah pribadi maupuan 

kelompok untuk dipecahkan sendiri atau bersama-sama. Langkah-

langkah metode pembelajaran problem solving yaitu: menyajikan 

masalah, identifikasi masalah, mencari alternatif pemecahan masalah, 

menilai setiap alternatif pemecehan masalah, menarik kesimpulan. 

Sedangkan guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing peserta 

didik untuk belajar. Metode problem solving sangat diperlukan dalam 

proses pembelajaran dikelas karena dapat merangsang kemampuan 

berpikir peserta didik secara kreatif. Metode problem solving dimulai 

dengan adanya pemberian masalah. Melalui pemberian masalah, 

peserta didik akan terlatih untuk memiliki sikap ulet, kritis, kreatif dan 

rasa ingin tahu yang tinggi dalam memecahkan masalah. Kegiatan 

pemecehan masalah ini dapat dilakukan dengan berlatih dan bekerja 

sama dengan teman-temannya. Kemudian peserta didik akan mencari 

data atau informasi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. 

Peserta didik dilatih berpikir kreatif dalam melakukan suatu hipotesis 

atau tanya jawab sementara yang kemudian akan dibuktikan 

kebenarannya melalui pengamatan, eksperimen, tugas, musyawarah. 

Model pemebalajaran melatih peserta didik untuk membuat suatu 

kesimpulan dari suatu konsep, hukum, dail maupun teori dari hasil 

penemuan mereka. Problem solving penting untuk dikembangkan 

dalam kegiatan pembelajaran karena karena dengan problem solving 

kegiatan pembelajaran dilakukan melalui pemecehan masalah secara 

terampil, sehingga apabila mengahadapi dan memecahkan masalah 

secara terampil, sehingga apabila mengahadapi masalah dalam 

kehidupan kelak peserta didik telah memiliki kecakapan dan 

keterampilan memecahkan masalah dengan baik, suatu kemampuan 

yang sangat bermakna bagi kehidupan manusia. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa perlu untuk meneliti 

tentang ―Pengaruh Metode Problem solving  Terhadap Kemampuan 

Berpikir Kreatif Peserta Didik Kelas XI Pada  Mata Pelajaran Biologi 

Di SMA Negeri 1 Sekincau‖. 
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D. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah 

Berdasarkan  uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang 

masalah di atas, maka ada beberapa masalah yang teridentifikasi 

sebagai berikut : 

1) Masih rendahnya kemampuan berpikir kreatif  peserta didik 

dalam memecahkan masalah dalam pelajaran biologi di 

SMA N 1 Sekincau. 

2) Peserta didik cenderung lebih pasif saat proses pembelajaran 

berlangsung 

3) Metode pembelajaran yang digunakan kurang bervariatif 

Berdasarkan identifikasi masalah, maka penelitian membatasi 

masalah penelitian sebagai berikut: 

1) Metode pembelajaran problem solving mempunyai sintaks 

yaitu menyajikan masalah, identifikasi masalah, mencari 

alternatif pemecahan masalah, menilai setiap alternatif 

pemecahan masalah dan menarik kesimpulan 

2) Kemampuan berpikir kreatif dengan indikator yaitu berpikir 

lancar (fluency), berpikir luwes (flexsibility), berpikir orisinil 

(originality), berpikir terperinci (elaboration). 

 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka rumusan masalaah 

dalam penelitian ini adalah: 

1) Apakah ada pengaruh metode pembelajaran problem solving 

terhadap kemampuan berpikir kreatif peserta didik kelas XI 

pada mata pelajaran biologi di SMA Negeri 1 Sekincau? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka 

tujuan penelitian ini adalah : 

1) Untuk mengetahui adakah pengaruh metode pembelajaran 

problem solving terhadap kemampuan berpikir kreatif pada 

peserta didik kelas XI pada mata pelajaran biologi di SMA 

Negeri 1 Sekincau. 
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G. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

a) Secara Akademis 

1. Penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk menerapkan 

metode pembelajaran problem solving pada mata pelajaran 

biologi di materi-materi yang lain. 

2. Memberikan pengetahuan tentang berpikir kreatif 

sehingga diharapkan peserta didik dapat lebih aktif, percaya 

diri, dan kreatif dalam proses belajar mengajar. 

b) Secara Praktis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi 

bagi guru untuk dapat dijadikan sebagai bahan kajian 

bersama untuk rujukan pembelajaran di sekolah. 

2. Dapat dimanfatkan sebagai dasar literatur atau referensi 

dalam pemahaman tentang penggunaan metode 

pembelajaran problem solving pada mata pelajaran 

biologi di sekolah. 

 

H. Kajian Penelitian Terdahulu 

Penelitian oleh Sutarmi tahun 2017 dengan judul ―Peningakatan 

Hasil Belajar Siswa Menggunakan Metode Problem Solving Dalam 

Pembelajaran‖. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  

terjadi peningkatan persentase hasil belajar siswa yaitu rata-rata hasil 

belajar siswa pada siklus I sebesar 72,12%. Presentase rata-rata hasil 

belajar pada siklus II sebesar 82,58%. Hasil penelitian ini 

menunjukkan  

bahwa penerapan metode Problem Solving pada mata pelajaran IPA 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
29

 

Penelitian oleh Indah tahun 2017 dengan judul ― Penerapan 

Metode Pembelajaran Problem Solving untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Peserta Didik Pada Materi Usaha dan Energi di MAN Rukoh 

                                                             
29 Ketut Sutarmi And I. Md. Suarjana, ‗Peningkatan Hasil Belajar Siswa 

Menggunakan Metode Problem Solving Dalam Pembelajaran Ipa‘, Jurnal Ilmiah 

Sekolah Dasar, 1.2 (2017), 75–82. 
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Banda Aceh‖. Hasil analisis data menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh penerapan metode pembelajaran problem solving terhadap 

hasil belajar peserta didik. N-gain menunjukkan kelas eksperimen 

lebih tinggi, mencapai (100%) dibandingkan dengan kelas 

kontrol(55%). Penerapan metode pembelajaran problem solving 

berpengaruh terhadap aktivitas guru dan peserta didik di MAN Rukoh 

Banda Aceh yang terlihat lebih aktif dalam mengikuti proses belajar 

mengajar.
30

 

Penelitian oleh Patri pada tahun 2019 dengan judul ― Pengaruh 

Metode Problem Solving Terhadap Hasil Belajar IPS Siswa Kelas 

VIII SMP‖. Metode penelitian tindakan kelas. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penerapan metode problem solving dapat 

meningkatkan hasil belajar IPS siswa. Hasil evaluasi pada siklus I 

menunjukkan bahwa nilai rata-rata siswa sebesar 74,42 dengan 

ketuntasan klasikal 66,67%. Pada siklus II nilai rata-rata siswa sebesar 

82,11 dengan ketuntasan klasikal 87,21%. Dari hasil 

tersebut ada perbedaan hasil belajar siswa antara sebelum dan sesudah 

penerapan 

metode problem solving. Dengan demikian, penerapan pembelajaran 

dengan 

metode problem solving dapat meningkatkan hasil belajar IPS.
31

  

Penelitian oleh Setiawan tahun 2020 dengan judul “Problem-

Solving Method: The Effectiveness of The Pre-Service Elementary 

Education Teacher Activeness in The Concept of Physics Content”. 

Penelitian ini menggunakan penelitian eksperimental dengan desain 

faktorial 2x2 dimana kelas eksperimen menggunakan metode 

problem-solving dan kelas kontrol menggunakan metode ceramah. 

Data untuk penelitian ini dikumpulkan dalam 2 cara, data diperoleh 

dengan lembar pengamatan kegiatan belajar dan tes kemampuan 

kognitif siswa. Dari data tersebut, terlihat bahwa metode problem-

solving dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. Selain itu, 

                                                             
30 Indah Khairini And Rini Safitri, ‗Penerapan Metode Pembelajaran Problem 

Solving Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Pada Materi Usaha Dan 

Energi Di Man Rukoh Banda Aceh‘, Jurnal Pendidikan Sains Indonesia, 5.2 (2017), 

32–40. 
31 Ni Ketut Patri, ‗Pengaruh Metode Problem Solving Terhadap Hasil Belajar 

Ips Siswa Kelas Viii Smp‘, Jurnal Ika, 17.1 (2019), 34–50. 



 15 

interaksi antara masing-masing variabel dicari menggunakan uji 

Analisis Varians (ANOVA). Dari hasil tes menunjukan bahwa 

hipotesis pertama ditolak yang menunjukkan bahwa ada perbedaan 

efek antara metode pembelajaran pada kemampuan kognitif siswa. 

Hipotesis kedua juga ditolak yang berarti bahwa ada perbedaan efek 

antara kategori kegiatan belajar siswa pada kemampuan kognitif 

siswa. Di sisi lain, hipotesis ketiga diterima yang menunjukkan bahwa 

tidak ada interaksi antara penggunaan metode pembelajaran dan 

kegiatan belajar siswa pada kemampuan kognitif siswa.
32

  

Penelitian oleh Marzuki tahun 2020 dengan judul ― Penerapan 

Metode Problem Solving Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis 

Peserta Didik Di SMA N 3 Makasar‖. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa skor kemampuan berpikir kritis pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol adalah 7,24 dan 5,19 dengan standar 

deviasinya masing-masing sebesar 1,84 dan 1,99. Hasil analisis 

inferensial bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap 

kemampuan berpikir kritis peserta didik antara yang diajar dengan 

metode problem solving dengan yang diajar secara konvensional pada 

taraf signifikansi α = 0,05.
33

  

                                                             
32 Bramianto Setiawan, Reza Rachmadtullah, And Vina Iasha, ‗Problem-

Solving Method: The Effectiveness Of The Pre-Service Elementary Education 

Teacher Activeness In The Concept Of Physics Content‘, Jurnal Basicedu, 4.4 (2020), 

1075–85. 
33 Marzuki, Aisyah Azis, And Salamang Salmiah Sari, ‗Penerapan Metode 

Problem Solving Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik Di Sma N 3 

Makasar‘, Jurnal Sains Dan Pendidikan Fisika, 16.1 (2020), 1–7. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Metode Pembelajaran 

Belajar adalah proses perubahan prilaku berkat pengalaman dan 

latihan. Artinya, tujuan kegiatan adalah perubahan tingkah laku, baik 

yang menyangkut pengetahuan, keterampilan maupun sikap, bahkan 

meliputi segenap aspek organisme atau pribadi. Belajar adalah suatu 

proses yang tandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. 

Perubahan sebagai hasil dari proses belajar dapat ditunjukan dalam 

berbagai bentuk seperti berubahnya pengetahuan, pemahaman, sikap, 

dan tingkah laku, keterampilan, kecapakan dan kemampuannya serta 

perubahan aspek-aspek lain yang ada pada individu yang belajar.
34

 

Belajar merupakan salah satu proses dilakukan seorang individu 

yang memiliki pengalaman berinteraksi dengan lingkungan yaitu : 

1. Dalam proses pembelajaran setiap peserta didik harus 

diusahakan untuk berpartisipasi aktif agar dapat 

meningkatkan minat dan mencapai tujuan pembelajaran 

2. Harus menimbulkan reiforcement dan motivasi yang kuat 

pada peserta didik untuk mencapai tujuan instuksional 

3. Proses pembelajaran harus dapat mengembangkan 

kemampuan tertentu sesuai tujuan instruksional tertentu 

4. Dalam proses pembelajaran perlu lingkungan yang 

menantang sehingga peserta didik dapat mengembangkan 

kemampuannya berekspetasi dan belajar dengan efektif. 
35

 

Metode pembelajaran adalah suatu cara yang digunakan guru 

untuk menyampaikan pelajaran kepada peserta didik. Karena 

penyampaian itu berlangsung dalam interkasi edukatif, metode 

pembelajaran diartikan sebagai cara yang dipergunakan oleh guru 

                                                             
34Syaifudin Bahri Djamarah, Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar,  

(Banjarmasin: Rineka Cipta, 2010),H 10-11. 
35Ammi Syulasmi, Pariama Sihombing,Amprasto, Dan Any Fitriani, 

Pembelajaran Pengetahuan Lingkungan Menggunakan Metode Pemecahan Masalah 
Atau Promblem Solving Untuk Mahapeserta Didik Tpb Di Jurusan Pendidikan 

Biologi, Jurnal Pengajaran  Mipa,Vol.2 No.2, 2 Desember  2001, H.20 
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dalam mengadakan hubungan dengan peserta didik pada saat 

berlangsungnya pengajaran. 
36

 

Metode pembelajaran merupakan salah satu faktor penentu 

keberhasilan dalam pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan 

langakah oprasional dari strategi pembalajaran yang dipilih untuk 

mencapai tujuan pembelajaran.
37

 

Dari beberapa definisi diatas disimpulkan bahwa metode 

pembelajaran adalah cara yang digunakan guru untuk melaksanakan 

proses pembelajaran adalah cara yang dgunakan guru untuk 

melaksanakan proses pembelajaran yang sesui dengan rencana yang 

telah disusun agar tercapai tujuan pembelajaran. Seperti yang 

tercantum dalam Ayat Al-Qur‘an ini menjelaskan Surat Al-Maidah 

ayat 67 sebagai berikut : 

                             

                             

Artinya : Hai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan 

kepadamu dari Tuhanmu. dan jika tidak kamu kerjakan (apa 

yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan 

amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) 

manusia[430]. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk 

kepada orang-orang yang kafir.(Q.S.Al-Maaidah,67). 

Hal ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang menunjang 

agar peserta didik merasa bebas untuk merespon sehingga tujuan 

proses belajar mengajar tercapai. Adapun macam-macam metode 

pembelajaran di antaranya adalah sebagai berikut: 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Diskusi (diskusi kelompok) 

4. Demonstrasi dan eksperimen 

5. Tugas belajar dan resitasi 

                                                             
36 Hamdani, Strategi Belajar Mengajar,( Bandung: Pustaka Setia, 2011),H.80 
37 Ridwan Abdullah Sani, Inovasi Pembelajaran (Jakarta: Bumi Aksara, 

2013), H. 158. 
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6. Kerja kelompok 

7. Sosiodrama  

8. Pemecahan masalah 

9. Kelompok tanpa pemimpin, dan lain-lain. 

Dari macam-macam  metode pembelajaran di atas, penelitian 

memilih metode pembelajaran pemecehan masalah (problem solving) 

dengan alasan : 

a. Dengan menggunakan metode problem solving, peserta 

belajar lebih aktif. 

b. Peserta didik tidak bergantung pada apa yang 

disampaikan oleh guru, tetapi dapat memecahkan sendiri. 

c. Metode problem solving  dianggap dapat memberikan 

ingatan yang lebih kepada peserta didik dari pada 

menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. 

d. Peserta didik mempertanggungjawabkan apa yang telah 

dipelajari. 

 

B. Metode Pembelajaran Problem solving 

Metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan 

suatu pekerjaan agar tercapai sesu dengan yang dikehendaki. Di sisi 

lain metode merupakan upaya mengimplementasikan rencana yang 

sudah disusun dalam kegiatan yang nyata agar tujuan yang telah 

disusun tercapai secara optimal. Metode digunakan untuk 

merealisasikan strategi yang telah ditetapkan, dengan demikian 

strategi dapat dilaksanakan dengan berbagai macam metode yang 

dipilih secara tepat.
38

 

Pemecehan masalah (problem solving) merupakan aplikasi dari 

konsep dan keterampilan. Dalam pemecahan ,masalah biasanya 

melibatkan beberapa kombinasi konsep dan ketampilan dalam situasi 

yang berbeda.
39

 Metode problem solving sangat potensial untuk 

melatih peserta didik berpikir kreatif dan kritis dalam menghadapi 

                                                             
38 Ali Hamzah Dan Muhlsrarini, Perencanaan Dan Strategi Pembelajaran 

Matematika (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), H. 142 
39 Mulyono, Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2003)H 254. 
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berbagai masalah baik itu masalah pribadi maupun masalah kelompok 

untuk dipecahkan sendiri atau bersama-sama. Di dalam metode 

problem solving, peserta didik belajar sendiri untuk mengidentifikasi 

penyebab masalah dan alternatif untuk memecahkan masalahnya. 

Metode problem solving adalah melalukan operasi prosedural 

urutan tindakan, tahap demi tahap secara sistematis. Pemecahan 

masalh sistematis merupakan petunjukan untuk melakukan suatu 

tindakan yang berfungsi untuk membantu seseorang dalam 

menyelesaikan suatu peremasalahan. 

Problem solving  mencakup tiga tahap kegiatan yaitu tahap 

pertama penyajian masalah dimana peserta didik dihadapakan pada 

suatu tujuan yang harus dicapai melalui beberapa kesulitan atau 

hambatan, tahapan kedua kegiatan ke arah pemecahan dimana peserta 

didik akan mengalami proses mental atau simbolik, seperti 

mengamati, mengingat kembali hal-hal yang telah lampau, 

mengemukakan pertanyaan, mengungkapkan gagasan dan tahap ke 

tiga pemecahan yaitu peserta didik mungki berhasil atau tidak berhasil 

mencapai tujuannya.
40

 

Problem solving, oleh Georgo polya didefinisikan sebagai suatu 

tindakan untuk : 

1) Menemukan cara mengetahui apa yang tidak diketahui 

atau apa yang dicari. 

2) Menentukan jalan keluar dari kesulitan. 

3) Menemukan jalan keluar di sekitar suatu rintangan. 

4) Mencapai akhir yang diinginkan dari suatu yang tidak 

segera dicapai dengan cara langsung.
41

 

Metode problem solving  adalah cara menyampaikan materi 

dengan guru memberikan suatu permasalahan tertentu untuk 

dipecahkan atau dicari jalan keluarnya oleh peserta didik. 

                                                             
40Huri,Suhendri,Dan Tuti, Maedalena, Pengaruh Metode Pembelajaran 

Problem Solving Terhadap Hasil Belajar Matematika Ditinjau Dari Kemandirian 

Belajar, Jurnal Formatik Vol.3 No.2, H.108 
41 I Nyoman Areana, Implementasi Polya’s Pada Problem Solving Tentang 

Aplikasi Integrasi Dalam Fisika,(Jurnal Magister Scientiae, Edisi No-32 Oktober 

2012). 
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Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Insyirah ayat 6-8 yang 

berbunyi : 

                  

Artinya : ―Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada 

kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari 

sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-

sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada 

Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”(Q.S Al-

Insyirah, 6-8) 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa 

metode problem solving dalah metode yang digunakan guru untuk 

meyajikan masalah dan peserta didik dituntut untuk memecahkan 

masalah tersebut secara individu maupun berkelompok. 

a) Langkah-langkah Pelaksanaan Metode Pembelajaran 

Problem solving 

Dalam proses pembalajaran peserta didik harus memiliki 

peran aktif dan dapat mengembangkan ide kraetifnya dalam 

memecahkan masalah dalam proses belajar. Metode problem 

solving  ini, peserta didik diharapkan dapat lebih tanggap dalam 

menyelesaikan persoalan biologi dan dapat mengaplikasikan 

pemikiran yang kreatif dalam menyelesaikan persoalan biologi. 

Langkah-langkah pembelajaran biologi adalah sebagai berikut : 

1) Pendidik membentuk kelompok dengan jumlah 4-5 

peserta didik dalam setiap kelompok. 

2) Pendidik memberikan penjelasan tentang prosedur 

pembelajaran metode problem solving 

3) Pendidik menyajikan situasi prblematik dan menjelaskan 

prosedur solusi kreatif kepada peserta didik ( dengan 

memebrikan pertanyaan, pernyataan problematika dan 

tugas) 

4) Peserta didik mengumpulkan data hasil belajar yang 

sudah disajikan oleh pendidik. 
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5) Peserta didik melakukan eksperimen untuk mencari solusi 

atau sumber masalah dengan melakukan diskusi dalam 

kelompok kecil. 

6) Mempresentasikan dan menganalisis proses solusi kreatif 

(dilakukan dengan diskusi kelas didampingi oleh 

pendidik).
42

 

Pembelajaran yang menggunakan metode problem 

solving, peran guru lebih banyak menempatkan diri sebagai 

fasilitator yaitu pendidik membantu memberikan kemudahan 

peserta didik dalam proses pembelajaran. Sebagai motivator, 

yaitu pendidik  berperan memotivasi peserta didik dalam 

melakukan kegiatan pembelajaran dana sebagai dinamisator 

belajar, yaitu guru berusaha memberikan rangsangan dalam 

mencari, mengumpulkan dan menetukan informasi untuk 

pemecahan masalah tersebut, baik secara individual maupun 

secara berkelompok. Proses pembelajaran yang memberikan 

kesempatan secara luas kepada peserta didik merupakan 

prasyarat bagi peserta didik untuk berlatih mandiri. 

Tabel 2.1 

Sintaks Pengajaran Berdasarkan Masalah 

Tahapan Kegiatan Guru Kegiatan Peserta Didik 

Menyajikan 

Masalah 

Menyajikan masalah dan 

merumuskan perhatian 

peserta didik pada 

permasalahan dengan 

memberikan kesan 

umum dan pemahaman 

global tentang batas-

batas ruang lngkup 

masalah yang akan 

dibahas lebih lanjut ke 

dalam submasalah 

seebagai satu kesatuan 

Memberikan perhatian 

pada permasalahan dan 

memberikan kesiapan 

belajar untuk 

menemukan persoalan 

                                                             
42 Suryosubroto. Proses Belajar Mengajar Disekolah (Jakarta: Rineka Cipta, 

2009), H. 200 
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Tahapan Kegiatan Guru Kegiatan Peserta Didik 

Identifikasi 

Masalah 

Memberikan kesempatan 

pada peserta didik untuk 

memberikan respons 

sebagai tolak ukur 

kemampuan awal dalam 

mengidentifikasi 

Merumuskan masalah 

Mencari 

Alternatif 

Pemecehan 

Masalah 

Menyiapkan bahan dan 

alat sebagi sumber 

belajar yang dapat 

berupa buku, grafik, 

lingkungan, bagan, dan 

sebagainya. 

Melakukan percobaan 

atau mengemukaka 

berbagai macam 

argumen dalam proses 

pembelajaran secara 

mandiri 

Menilai 

setiap 

alternatif 

pemecahan 

masalah 

Melakukan evaluasi 

terhadap teknik 

pemecehan yang 

dilakukan 

Mengumpulkan dan 

mengolah data 

penyelidikan terhadap 

setiap alternatif 

pemecahan masalah dan 

menyajikan 

data/informasi 

berdasarkan penyelidikan 

kemudian dianalisi untuk 

dijadikan sebagi bahan 

pertimbangan alternatif 

pemecahan mana yang 

paling tepat di antara 

alternatif pemecahan 

masalah yang ada. 

Menarik 

kesimpulan  

Membuat kesimpulan 

berdasarkan hasil analisis 

tentang jawaban 

pemecahan masalah 

Membuat kesimpulan 

berdasarkan hasil analisis 

tentang jawaban 

pemecahan masalah 

 

Prosedur pembelajaran problem solving untuk peserta 

didik yang mampu berpikir kritis, produktif, dan kreatif adalah; 
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1. Menyajikan permasalah; 

2. Mengidentifikasi permasalah; 

3. Mencari alternatif penyelesaian masalah; 

4. Menilai setiap alternatif penyelesaian masalah; 

5. Menarik kesimpulan.
43

 

b) Kelebihan Metode Problem solving 

1) Metode problem solving dapat membuat pendidik di 

sekolah menjadi lebih relevan dengan kehidupan, 

khususnya dengan dunia kerja. 

2) Proses belajar mengajar melalui pemecahan masalah 

dapat membiasakan para peserta didik menghadapi 

masalah secara terampil, apabila menghadapi 

permasalahan didalam keluarga, dan bekerja kelak, 

suatu kemampuan yang sangat bermakna bagi 

kehidupan manusia. 

3) Metode problem solving dapat merangsang 

pengembangan kemampuan berpikir peserta didik 

secara kreatif, kritis dan menyeluruh, karena dalam 

proses belajarnya, peserta didik banyak melakukan 

mental dengan permasalahan dari berbagai segi dalama 

rangka mencari pemecahan masalahan. 

c) Kekurangan Metode Pembelajaran Problem solving 

1) Menentukan suatu masalah yang tingkat kesulitanya 

sesui dengan tingkat berpikir peserta didik, tingkat 

sekolah dan kelasnya serta pengetahuan dan 

pengalaman yang telah dimiliki peserta didik, sangat 

memerlukan kemampuan dan keterampilan seorang 

pendidik. 

2) Proses belajar mengajar dengan menggunakan dan 

menerima informasi dari guru menjadi belajar dengan 

banyak berpikir memecahkan permasalahan sendiri atau 

kelompok, yang terkadang memerlukan berbagai 

                                                             
43Abdullah,Sani, Ridwan, Inovasi Pembelajaran, (Jakarta : Bumi 

Aksara,2014),  H. 244-245 
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sumber  belajar, merupakan kesulitan tersendiri bagi 

peserta didik.
44

 

 

C. Berpikir Kreatif 

a) Pengertian Berpikir Kreatif 

Berpikir kraetif adalah suatu proses yang menghasilkan 

bermacam-macam idea, berfikir secara luas dan bermanfaat. 

Dalam menyelesaikan suatu persoalan, apabila menerapkan 

berpikir kreatif, akan menghasilkan banyak idea yang berguna 

dalam menemukan penyelesaian. Kreatif berhubunga dengan 

penemuan sesuatu, mengenai hal yang menghasilkan sesuatu 

yang baru dengan menggunakan sesuatu yang telah ada. 

Kemampuan berpikir merupakan sisi yang membedakan 

manusia dengan makhluk ciptaan Allah yang lain. Keterampilan 

berpikir dari setiap manusia memiliki kadar dan tingkatan 

masing-masing yang dimana keterampilan itu dapat 

dikembangkan dengan baik adanya rangsangan dan latihan 

melalui proses berpikir dari lingkungan belajar. 

Berpikir adalah suatu pemecahan masalah dan proses dari 

penyajian suatu peristiwa internal dan eksternal, kepemilikan 

masa lalu, masa sekarang dan masa depan yang saling 

berinteraksi. Dalam proses berpikir terjadi pada kegiatan yang 

kompleks, reflektif dan kreatif. Berpikir terkait dengan fungsi 

otak bagian tertentu sehingga perlu diasah agar terbentuk pola 

pikir yang baik dengan terbiasa bipikr logis, kompleks, realistis 

dan sistematis.
45

 

Dalam kata lain berpikir kreatif merupakan hasil 

pemikiran asli yang dikembangkan lebih lanjut. Berpikir 

merupakan bagian dari kehidupan sangat penting bagi setiap 

manusia, karena dengan berpikir kita dapat memahami suatu 

informasi, memecahkan masalah dan sebagainya. Pentingnya 

berpikir pun telah dijelaskan dalam Qur‘an Surah Al-Baqarah 

ayat 269 yaitu:  

                                                             
44Syaiful Bahri Djamarah, Aswan Zain, Op Cit, H. 92-93 
45Wowo Sunaryo Kuswana, Taksonomi Berpikir, (Bandung : Remaja 

Rosdakarya, 2011), H 2. 
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Artinya: ― Allah menganugerahkan Al Hikmah (kefahaman 

yang dalam tentang Al Quran dan As Sunnah) 

kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Barang 

siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar 

telah dianugerahi karunia yang banyak. dan hanya 

orang-orang yang berakallah yang dapat 

mengambil pelajaran (dari firman Allah).‖.
46 

 

Ayat Qur‘an diatas menjelaskan bahwa kita sebagai 

manusia hendaknya memanfaatkan dengan sebaik mungkin akal 

pikiran yang telah di anugerahkan Allah kepada kita karena 

itulah yang membedakannya dengan hewan. Kemampuan 

berpikir memberikan kesempatan penuh apda peserta didik 

untuk memahami informasi berupa gagasan, konsep dari teori. 

Kemampuan berpikir kreatif memiliki karakteristik 

divergen. Karakteristik divergen yang dimaksud adalah 

kemampuan berpikir secara terbuka. Bahwa berpikir kreatif 

adalah sebuah kebiasaan melalui pemikiran yang dilatih dengan 

memperhatikan intuisi, menghidupkan imajinasi, 

mengungkapkan kemungkinan baru, membuka sudut pandang 

yang menakjubkan, dan membangkitkan ide-ide yang tidak 

terduga. 

Berpikir kreatif adalah salah satu jenis berpikir yang 

mengarah pada perolehan wawasan baru, pendekatan baru, 

perspektif baru, atau cara baru dalam memahami sesuatu. 

Berdasarkan deskripsi tersebut dapat dikatakan bahwa  

kemampuan berpikir kreatif adalah kemampuan seseorang 

dalam berpikir dengan sudut pandang yang berbeda-beda dan 

                                                             
46Departemen Agam Ri, Al-Qur’an  Dan Terjemahanya  (Diponegoro: Cv 

Penerbit Diponegoro, 2015), H. 45. 
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menghidupkan imajinasinya untuk menyelesaikan suatu 

permasalahan.
47

 

b) Indikator Kemampuan Berfikir Kreatif 

Untuk menilai berpikir kreatif peserta didik 

menggunakan acuan yang meliputi kelancaran atau mahir, 

fleksibilitas dan kebaruan, sebagai berikut. 

Tabel 2.2 

Indikator kemampuan berpikir kreatif 

Pemecahan Masalah Komponen 

Kreativitas 

Pengajuan Masalah 

Peserta didik 

menyelesaikan masalah 

dengan bermacam-

macam interperasi 

solusi dan jawaban 

kefasihan Peserta didik membuat 

banyak masalah yang 

dapat dipecahkan. 

Peserta didik  berbagai 

masalah yang 

diajukan. 

Peserta didik 

meneyelesaikan (atau 

menyatakan atau 

justifikasi) dalam satu 

cara, kemudian dengan 

cara lain. 

Peserta didik 

mendiskusikan 

berbagai metode 

penyelesaian.  

fleksibilitas Peserta didik 

mengajukan masalah 

yang dapat dipecahkan 

dengan cara-cara  yang 

berbeda. 

Peserta didik 

menggunakan 

pendekatan ―what-if-

not?‖ untuk 

mengajukan masalah. 

Peserta didik 

memeriksa berbagai 

metode penyelesaian 

atau jawaban-jawaban 

(pernyataan atau 

justifikasi) kemudian 

kebaruan Peserta didik 

memeriksa beberapa 

masalah yang diajukan 

kemudian mengajukan 

suatu masalah yang 

berbeda. 

                                                             
47Mochammad Maulana Trianggono, ―Analisi Kausalitas Pemahaman Konsep 

Dengan Kemampuan Berpikir Kreatif  Peserta Didik Pada Pemecahan Masalah 

Fisika”, Jurnal Pendidikan Fisika Dan Keilmuan. Vol.3 No 1 Maret 2017, H. 2. 
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Pemecahan Masalah Komponen 

Kreativitas 

Pengajuan Masalah 

membuat metode lain 

yang berbeda. 

  

Penjelasan di atas, bahwa pemberian tugas pengajuan 

masalah dalam pembelajaran akan meningkatkan kemampuan 

berpikir kreatif peserta didik dalam memecahkan masalah. 

Kemampuan berpikir kreatif itu meliputi kemampuan : 

1. Memahami informasi masalah, yaitu menunjukan apa 

yang diketahui dan apa yang ditanyakan. 

2. Menyelesaikan masalah dengan bermacam-macam 

jawaban (kefasihan) 

3. Menyelesaikan maslah dengan satu cara kemudian 

dengan cara lain dan peserta didik membrikan penjelasan 

tentang berbagai metode penyelesaian itu (fleksibilitas). 

4. Memeriksa jawaban dengan berbagai metode 

penyelesaian dan kemudian membuat metode baru yang 

berbeda (kebaruan).
48

 

Adapun indikator berpikir kreatif menurut Munandar 

dalam buku Harisuddin adalah sebagai berikut. 

Tabel 2.3  

Indikator Berpikir Kreatif
49

 

No Indikator 

Kemampuan 

Berpikir Kreatif 

Sub Indikator 

1 Berpikir Lancar Kemampuan mengajukan banyak 

pertanyaan, jika diberi suatu situasi 

masalah 

                                                             
48Tatag Yuli Eko Siswono, Upaya Meningkatkan Kemampuan Berpikir 

Kreatif  Peserta Didik Melalui Pengajuan Masalah, Jurnal Matematika, H.4-5 
49 Muhammad Iqbal Harisuddin, Secuil Esensi Berpikir Kreatif Dan Motivasi 

Belajar Siswa, (Bandung: Pt. Panca Terra Firma, 2019), H. 17-18  Diakses Pada 

Https://Www.Google.Co.Id/Books/Edition/Secuil_Esensi_Berpikir_Kreatif_Motivasi/
Jasodwaaqbaj?Hl=Id&Gbpv=1&Dq=Kemampuan+Berpikir+Kreatif&Printsec=Frontc

over  

https://www.google.co.id/books/edition/Secuil_Esensi_Berpikir_Kreatif_Motivasi/jaSoDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=kemampuan+berpikir+kreatif&printsec=frontcover
https://www.google.co.id/books/edition/Secuil_Esensi_Berpikir_Kreatif_Motivasi/jaSoDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=kemampuan+berpikir+kreatif&printsec=frontcover
https://www.google.co.id/books/edition/Secuil_Esensi_Berpikir_Kreatif_Motivasi/jaSoDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=kemampuan+berpikir+kreatif&printsec=frontcover
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Kemampuan Menjawab dengan 

sejumlah jawaban jika diajukan 

sebuah pertanyaan 

Kemampuan mempunyai banyak 

gagasan mengenai cara 

menyelesaikan suatu masalah 

Kemampuan mengungkapkan 

gagasan-gagasan dengan lancar 

Kemampuan bekerja dengan cepat 

dan melakukan lebih banyak dari 

siswa lain, dapat dengan cepat 

melihat kesalahan atau kekuranan 

pada suatu obyek atau situasi 

2 Berpikir Luwes Kemampuan memberikan aneka 

ragam penggunaan yang tidak lazim 

terhadap suatu obyek 

Kemampuan memberikan macam-

macam penafsiran (interprestasi) 

terhadap suatu gambar, cerita atau 

masalah 

Kemampuan menerapkan suatu 

konsep atau azas dengan cara yang 

berbeda-beda 

Menggolongkan hal-hal menurut 

pembagian (katagori yang berbeda-

beda) 

Kemampuan memeberi 

pertimbangan terhadap situasi yang 

berbeda dari yang diberikan orang 

lain 

Dalam membahas atau 

mendiskusikan suatu situasi selalu 

mempunyai posisi yang berbeda 

atau bertentangan dari mayoritas 

kelompok 
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Kemampuan memikirkan macam-

macam cara berbeda-beda untuk 

menyelesaikan suatu masalah 

Kemampuan mengubah arah berfikir 

secara spontan 

Jika diberikan suatu masalah 

memikirkan macam-macam cara 

yang berbeda untuk 

menyelesaikannya 

3 Berpikir Asli Setelah membaca atau mendengar 

gagasan, bekerja untuk menemukan 

penyelesaian yang baru 

Kemampuan memikirkan masalah 

atau hal-hal yang tidak pernah 

terfikirkan oleh orang lain 

Kemampuan mempertanyakan cara-

cara yang lama dan berusaha 

memikirkan cara-cara yang baru 

memilih a-simetris dalam 

menggambarkan atau membuat 

desain 

kemampuan memiliki cara berpikir 

yang lain dari yang lain 

kemampuan mencari pendekatan 

baru 

lebih senang mensintesis daripada 

menganalisis situasi 

4 Berpikir Merinci Mencari arti yang lebih dalam 

terhadap jawaban atau pemecahan 

masalah dengan melakukan 

langkah-langkah yang terperinci 

Kemampuan mengembangkan atau 

memperkaya gagasan orang lain 

kemampuan mencoba atau menguji 
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secara detail untuk melihat arah 

yang akan ditempuh 

Mempunyai rasa keindahan yang 

kuat sehingga tidak puas dengan 

penampilan yang kosong atau 

sederhana 

Kemampuan menambahkan garis-

garis, warna-warna dan detail-detail 

(bagian-bagian) terhadap gambarnya 

sendiri atau gambar orang lain. 

 

Berdasarkan indikator berpikir kreatif di atas, maka 

dalam penelitian ini kemmapuan berpikir kreatif yang 

digunakan diadaptasi dari indikator kemampuan berpikir kreatif 

Munandar yaitu berpikir lancar, berpikir luwes, berpikir 

keaslian, dan berpikir merinci.  

c) Prinsip-prinsip Umum Berpikir Kreatif 

Terdapat lima prinsip umum berpikir kreatif sebagai 

berikut. 

1) Estetika berpikir kreatif melibatkan standar praktis. Orang 

kreatif berusaha ingin tahu yang mendasar, luas dan kuat. 

2) Berpikir kreatif tergantung pada tujuan yang dicapai. 

Orang kreatif mengeksplorasi tujuan dan menggunakan 

pendekatan dalam mengenali sifat masalah dan 

menemukan suatu solusi yang standar. 

3) Berpikir kreatif lebih cenderung tidak terpusat pada satu 

kompetensi. Orang kreatif mempertahankan standar yang 

tinggi, kebingungan, dan resiko yang menarik dan 

menantang. 

4) Berpikir kreatif lebih banyak bersifat subjektif. Orang 

kreatif mempertimbangkan berbagai sudut pandang yang 

berbeda, melakukan evaluasi, menemukan ide-ide praktis. 

5) Berpikir kreatif tergantung pada motivasi intrinsik dari 

pada ektrinsik. Orang kreatif dapat memilih apa yang 

harus dilakukan dan bagaimana melakukan. Memahami 
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kompetensi yang dimiliki dan menikmati kegiatan yang 

dilakukan. 

 

D. Kajian Materi 

Materi sistem ekskresi adalah materi yang dipilih dalam 

pengaruh metode problem solving terhadap kemampuan berpikir 

kreatif peserta didik mata pelajaran biologi . 

Tabel 2.4 

Silabus Pembelajaran 

Kompetensi Dasar Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Materi 

Pokok 

 

1.

1. 

 

Mengagumi keteraturan dan 

kompleksitas ciptaan Tuhan tentang 

struktur dan fungsi sel, jaringan, organ 

penyusun sistem dan bioproses yang 

terjadi pada mahluk hidup. 

1. Mengungk

apkan 

gagasan-

gagasan 

dengan 

lancar 

terkait  

materi 

organ 

ekskresi 

pada 

manusia 

dan hewan 

2. Menjawab 

dengan 

sejumlah 

jawaban 

jika 

diajukan 

sebuah 

pertanyaa

n terkait 

materi 

sistem 

ekskresi 

pada 

manusia 

dan hewan 

3. Menggolo

ngkan hal-

 

Struktur dan 

fungsi sel 

pada sistem  

ekskresi 

manusia 

 Stuktur 

Organ 

Penyusu

n Sistem 

Ekskresi 

 Sistem  

ekskresi 

pada 

manusia

. 

 Ekskresi 

pada  

hewan. 

 Kelaina

n dan 

penyakit 

yang 

terjadi. 

 

1.

2. 

Menyadari dan mengagumi pola piker 

ilmiah dalam kemampuan mengamati 

bioproses. 

 

1.

3 

Peka dan peduli terhadap permasalahan 

lingkungan hidup, menjaga dan 

menyayangi lingkungan sebagai 

manisfestasi pengamalan ajaran agama 

yang dianutnya. 

 

2.

1. 

Berperilaku ilmiah: teliti, tekun, jujur 

terhadap data danfakta, disiplin, 

tanggungjawab, dan peduli dalam 

observasi dan eksperimen, berani dan 

santun dalam mengajukan pertanyaan 

dan berargumentasi, peduli lingkungan,  

gotong royong, bekerjasama, cinta 

damai, berpendapat secara ilmiah dan 

kritis, responsif dan proaktif dalam 

setiap tindakan dan dalam melakukan 

pengamatan dan percobaan di 

dalamkelas / laboratorium maupun di 

luarkelas / laboratorium. 
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Kompetensi Dasar Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Materi 

Pokok 

 hal 

menurut 

pembagia

n (katagori 

yang 

berbeda-

beda) 

terkait 

materi 

sistem 

eksresi 

pada 

manusia 

dan hewan 

4. Memberik

an 

macam-

macam 

penafsiran 

(interprest

asi) 

terhadap 

suatu 

gambar, 

cerita atau 

masalah 

terkait 

kelainan 

dan 

penyakit 

pada 

sistem 

ekskresi 

5. Memikirk

an 

macam-

macam 

cara yang 

berbeda 

untuk 

menyelesa

ikan 

masalah 

2.

2. 

Peduli terhadap keselamatan diri dan 

lingkungan dengan menerapkan prinsip 

keselamatan kerja saat melakukan 

kegiatan pengamatan dan percobaan di 

laboratorium dan di lingkungan sekitar. 

 

3.

9. 

Menganalisis hubungan antara struktur 

jaringan penyusun organ pada system 

ekskresi dan mengaitkannya dengan 

proses ekskresi sehingga dapat 

menjelaskan mekanisme serta 

gangguan fungsi yang mungkin terjadi 

pada system ekskresi manusia melalui 

studi literatur, pengamatan, percobaan, 

dan simulasi. 

 

4.

1

0. 

Menyajikan hasil analisis tentang 

kelainan pada struktur dan fungsi organ 

yang menyebabkan gangguan system 

ekskresi manusia melalui berbagi 

bentuk media presentasi. 
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Kompetensi Dasar Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Materi 

Pokok 

terkait 

kelainan 

dan 

penyakit 

pada 

sistem 

ekskresi 

6. Menentuk

an 

langkah-

langkah 

untuk 

menemuk

an 

penyelesai

an 

masalah 

yang baru 

pada 

materi 

sistem 

ekskresi 

7. Memikirk

an 

masalah 

atau hal-

hal yang 

tidak 

pernah 

terfikirkan 

oleh orang 

lain terkait 

materi 

sistem 

ekskresi 

8. Mencari 

arti yang 

lebih 

dalam 

terhadap 

jawaban 

atau 

pemecaha
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Kompetensi Dasar Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Materi 

Pokok 

n masalah 

dengan 

melakuka

n langkah-

langkah 

yang 

terperinci 

terkait 

sistem 

ekskresi 

pada 

manusia 

9. Menamba

hkan 

garis-

garis, 

warna-

warna dan 

detail-

detail 

(bagian-

bagian) 

pada 

gambar 

organ 

eksresi 

pada 

manusia 

dan 

hewan.  

Sistem Ekskresi Manusia 

Manusia memiliki sistem ekskresi yang komplek dibandingkan 

dengan makhluk hidup lainnya. Organ-organ ekskresi tersebut sangat 

penting dalam menjalankan fungsinya, seperti mengeluarkan sisa-sisa 

metabolisme, mengatur hemeostatis tubuh, dan mengatur kadar pH 

cairan tubuh.  

a. Ginjal  

Ginjal merupakan organ yang berbentuk menyerupai kacang. 

Ginjal memiliki ukuran panjang 11-12 cm, lebar 6 cm, dan tebal 3 cm. 

Organ ini terletak di dekat ruas-ruas tulang belakang bagian pinggang. 
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Ginjal pada manusia terdiri atas satu pasang (kiri dan kanan). Ginjal 

kanan terletak sediki lebih rendah dari ginjal kiri. Ginjal terdiri atas 

tiga bagian, yaitu korteks, mendula, dan pelvis. 

Ginjal mengadumg jutaan unit fungsional terkevil yang 

disebut nefron. Setiap nefron terdiri atas saluran (tubulus) nefron yang 

(bentuk kecil) dari fungsi ginjal. Nefron bekerja dengan cara 

mengolah sejumlah darah menjadi urine. 

 

 

 

Gambar 2.1 Struktur Ginjal 

Menunjukkan struktur nefron secara detail beserta pembuluh 

darahnya. Di dalam kapsula bowman terdapa suatu kumpulan 

pembuluh darah kapiler yang disebut glomerulus, glomelurus 

berfungsi dalam filtrasi darah untuk pembentukan urine. Saluran 

(tubulus) pada nefron terdiri atas tiga bagian, yaitu tubulus kontortus 

proksimal, lengkungan henle, dan tubulus kontortus distal. 

 

 

Gambar 2.2  Proses Pembentukan Urin 
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Proses pembentukan urine terjadi di bagian nefron. 

Pembentukan urine terjadi melalui tiga proses, yaitu filtrasi, reabsorsi, 

dan sekresi. Selama filtrasi, air dan molekul-molekul kecil lainya 

masuk dari kapiler menuju saluran-saluran pada nefron melalui 

glomelurus,setelah filtrasi, darah akan mengalami reabsorpsi. Pada 

proses reabsorpsi, air glukosa, garam, asam amino dan ion-ion lainya 

akan dikembalikan ke darah. Adapun pada proses sekresi, subtansi di 

dalam darah akan dikembalikan ke dalam filtrat. Misalnya, jika 

terdapat kelebihan H
+
 di dalam darah, maka ion H

+
 akan disekresikan 

kembali kedalam filtrat. Hal ini untuk menjaga agar darah tidak 

menjadi asam. Sekresi juga berfuungsi menghilangkan berbagai bahan 

beracun di dalam darah. Proses terakhir adah ekskresi. Urine hasil 

filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi akan keluar dari tubuh melalui ureter.  

Proses pembentukan urine oleh satu nefron dan tubulus kolektivus. 

Darah yang masuk ke glomelurus akan mengalami proses filtrasi. 

Hasil filtrasi darah glomelurus disebut urine primer atau filtrat 

glomerulus tersebut akan masuk ke tubulus kontortus proksimal. Pada 

kontortus praksimal, glukosa dan asam amino dari filtrat akan 

direabsorpsi menuju kapiler, NaCl akan direabsorpsi, air akan 

berosmosis pula ke dalam darah. Selain itu, sekresi H
+
 dan reabsorpsi 

HCO3
- 

terjadi pula di tubulus kontortus proksimal dan tubulus 

kontortus distal. Lengkung Henle dan tubulus kolektivus memiliki 

satu fungsi utama yaitu reabsorpsi air. Tahap terakhir filtrasi terjadi 

pada bagian tubulus kolektivus. Beberapa tubulus kolektivus akan 

bermuara di bagian pelvis yang kemudian akn menuju ureter sebelum 

akhirnya sampai di kantung kemih. Urine akan ditampung pada 

kantung kemih sebelum akhirnya dikeluarkan melalui uretra. 

b. Kulit 

Kulit pada manusia memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai 

pelindung tubuh, pengaturan suhu tubuh, peraba, tempat sintesis 

vitamin D, serta pelindung jaringan di bawahnya. Dalam ekskresi kulit 

berfungsi mengeluarkan sisa metabolisme berupa garam dan senyawa 

lainnya dalam bentuk keringat. 

Kulit manusia tersusun atass dua lapisan jaringan, yaitu 

epidermis dan dermis. Epidermis tersusun atas lapisan sel-sel epitel. 

Apabila lapisan sel epitel paling atas rusak atau mati, akan digantikan 
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oleh sel-sel epitel yang baru. Adapun dermis mengandung bebrapa 

jaringan ikat, seperti jaringan lemak. Pada dermis terdapat pula polikel 

rambut. Fikel tersebut mngahasilkan rambut. Selain itu, pad dermis 

terdapat kelenjar minyak, pembuluh darah, kelenjar keringat, dan 

ujung-ujung saraf. Sebagai proses ekskresi, kelenjar keringat 

mengeluarkan keringat sebagai sisa metabolisme. 

 

Gambar 2.3 Struktur Kulit 

c. Paru-paru 

Paru-paru berperan sebagai organ pada sistem peranapasan. 

Pada sistem pernapasan, paru-paru berfungsi menarik O2 dari darah ke 

atmosfer (luar tubuh), oleh karean itu, paru-paru dapat dimasukkan 

kedalam organ ekskresi karena berfungsi mengeluarkan CO2 dan uap 

air hasil metabolisme sel-sel tubuh. 

 

Gambar 2.4 Struktur Paru-Paru 

d. Hati  

Hati merupakan organ yang terletak disebelah komponen kan 

atas organ perut di bawah diafragma. Hati memiliki beberapa fungsi 
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seperti memproduksi protein plasma, pust metabolisme protein, lemak 

dan karbohidrat, pusat penetralan zat-zat beracun dan gudang 

penyimpanan berbagai zat. Proses  ekrekresi, hati berfungsi 

mengahsilkan cairan empedu. Cairan empedu mengadung beberapa 

bahan, seperti garam-garam empedu, pigmen empedu(biliribin), 

kolestrol, mineral dan air. 

 

Gambar 2.5 Struktur Hati 

Bilirubin merupakan hasil perombakan hemoglobin darah 

merah yang rusak akan diepacah menjadi heme dan globin, serta zat-

zat besi. Globin dan zat besi akan digunakan kembali oleh tubuh. 

Adapun hemin di ubah menjadi bilirubin. Di dalam hati, bilirubin 

tersebut diubah menjadi urobilin yang akan diserao kembali oleh usus. 

Urobilin tersebut disekresikan oleh ginjal di dalm urine. Urobilin 

memberikan warna kuning pada urine, sedangkan bilirubin 

memeberikan warna kuning pada feses. 

1. Gangguan dan Penyakit pada Sistem Ekrekresi Manusia 

a. Gagal ginjal 

Gagal ginjal adala kelainan pada ginjal sehingga tidak bisa 

menjalankan fungsinya sebagai organ ekskresi.penyebab gagal ginjal 

yang utama adalah diabetes, hipertensi dan cacat bawaan juga dapat 

menyebabkan gagal ginjal. 

b. Vrolitiasis (batu ginjal) 

Vrolitiasis merupakan gangguan fungsi ginjal akibat adanya 

pembentukan batu pada saluran urine. Batu ginjal dapat menyebabkan 

sakut pada saat buang air kecil, infeksi saluran urine dan kerusakan 

sel-sel ginjal. 
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c. Pielonefritis 

Pielonefritis adalah peradangan ginjal pada bagian kotrtek dan 

medula. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi Escherichia coli. 

d. Glomerulonefritis 

Glomerulonefritis adalah peradangan ginjal khususnya bagian 

glomerulus. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri 

Streptococcus. Peradangan pada glomelurus mengakibatkan 

terganggunya proses filtrasi. Penyakit ini ditandain dengan adanya 

protein dalam drah (proteinuria), adanya darah dalam urine 

(hematuria, serta hipertensi. 

Sistem Ekskresi pada Hewan 

1) Planaria 

Planaria memiliki organ ekskresi yang sedrehana. Organ 

ekskresi pada planaria berupa jaringan menyerupai pipa yang 

bercabang-cabang, organ tersebut dinamakan nefridia. Ujung dari 

setiap jaringan tersebut terdapat sel api (flame cell). cara kerja dari sel 

api yaitu terus bergerak untuk menyerap dan menyaring sisa-sia 

metabolisme. Sisa-sisa metabolisme tersebut akan dialirkan ke nefrida 

untuk dikeluarkan melalui saluran ekskretori. 

 

 

Gambar 2.6 Sistem Ekskresi Planaria 
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2) Cacing Tanah 

 

Gambar 2.7 Struktur Ekskresi Cacing Tanah 

Cacing tanah memiliki organ yang disebut nefridia. Cacing 

tanah dapat mengeluarkan sampah nitrogen. Nefridia pada cacing 

tanah terdapat pada setiap segmen tubuhnya. Pada nefridia bagian 

depan, terdapat silia yang disebut nefrostom. Nefrostom ini berada 

dekat pada setiap sekat antarsegemen tubuh. Nefrostom berfungsi 

menyaring cairan yang kemudian akan masuk menuju saluran 

(tubulus). Saluran tersebut diliputi oleh pembuluh darah kapiler. 

Disinilah terjadi reabsorpsi senyawa-senyawa yang masih dibutuhkan 

oleh tubuh. 

3) Belalang 

Belalang memiliki organ ekskresi yang disebut tubulus 

Malpighi. Tubulus tersebut berada pada rongga perut dan melekat 

pada usus belalang. Proses ekskresi diawali dengan masuknya sampah 

nitrogen dari darah ke dalam tubukus Malpighi. Sisa metabolisme 

tersebut diekskresikan ke dalam usus, kemudian dikeluarkan bersama 

sampah metabolisme padat melalui rektumen. 

 

Gambar 2.8 Sistem Ekskresi Belalang 
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4) Ikan ( Pisces) 

Organ ekskresi pada ikan adalah sepasang ginjal opistonefros. 

Opistonefros ini berbentuk lonjong dan berwarna coklat. Opistonefros 

berhubungan dengan sistem reproduksi. 

 

Gambar 2.9 Sistem Eksresi Ikan 

Ikan beradaptasi terhadap lingkungannya dengan cara yang 

khusus. Terdapat perbedaan adaptasi anatara ikan air dan ikan tawar 

dalam proses eksresi. Keduanya memiliki cara yang berlawanan 

dalam mempertahankan keseimbangan kadar garam di dalam 

tubuhnya.  Ikan laut memilki konsentrasi garam yang tinggi di dalam 

darahnya. Ikan air laut cenderung untuk kehilangan air di dalam sel-

sel tubuhnya karena proses osmosis. Untuk itu, insang ikan air laut 

aktif mengeluarkan garam dari tubuhnya. Adapun ginjal ikan laut 

menyekresikan urine. Hal ini menjaga agar ikan laut tidak kekurangan 

air di dalam tubuhnya. Ikan air tawar memiliki cara yang berbeda . 

ikan air tawar cenderung untuk menyerap air dari lingkungannya ke 

dalam tubuh. Ginjal membantu dengan menyekresikan urine dengan 

konsentrasi air yang tinggi. 

 

E.       Kerangka Berpikir 

Kemampuan berpikir kreatif dapat membantu peserta didik 

untuk mengembangkan ide-ide yang mereka miliki dalam 

menyelesaikan masalah sehingga solusi yang diberikan bersifat 

inovatif. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa peserta didik 

kelas XI SMAN 1 Sekincau mempunyai kemampuan berpikir kreatif 

dalam kategori kurang kreatif atau rendah. Apabila  hal tersebut terus 

menerus terjadi dampaknya akan sulit untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan agar memperoleh pengetahuan, menanamkan keterampilan 
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serta membentuk kreatifitas peserta didik dalam belajar. Permasalahan 

yang menjadi penyebab rendahnya kemampuan berpikir kreatif adalah 

metode belajar yang belum optimal, pembelajaran yang dilaksanakan 

masih mengunakan metode ceramah peserta didik hanya 

mendengarkan apa yang disampaikan oleh pendidik kemudian dengan 

mengerjakan tugasnya tanpa mengetahui makna apa yang 

disampaikan dan tugas apa yang diberikan oleh pendidik.  

Berdasarkan hal tersebut untuk dapat memperbaiki masalah yang 

terjadi, maka dibutuhkannya solusi sehingga peserta didik dapat 

terlibat dalam proses pembelajaran serta nilai kemampuan berpikir 

kreatif peserta didik dapat meningkatkan dan lebih baik lagi. Maka 

peneliti akan menggunakan model Problem solving¸ model 

pembelajaran ini meciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan 

sehingga dapat menumbuhkan motivasi dan kemampuan berpikir 

kreatif dalam memecahkan masalah, agar dapat menemukan solusi 

sehingga nantinya dapat di aplikasikan dalam kehidupan dan 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik serta 

menumbuhkan situasi belajar yang aktif.Apabila metode Problem 

solving diterapkan maka diharapkan dapat membawa pengaruh 

terhadap kemampuan berpikir kreatif pada materi Biologi dan peserta 

didik. Untuk lebih jelasnya kerangka fikir ini bisa dilihat pada bagan 

berikut :  
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Gambar 2.10 Kerangka Berpikir 

 

F.    Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

H0: Tidak terdapat pengaruh metode problem solving terhadap 

kemampuan berpikir kreatif peserta didik pada mata 

pelajaran biologi 

H1: Terdapat pengaruh metode problem solving terhadap 

kemampuan berpikir kreatif peserta didik pada mata 

pelajaran biologi 
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