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ABSTRAK 

 

Tri Wahyuningsih,Nim: 120300020231  Identifikasi Kemampuan Guru 

Dalam Mengembangkan Keterampilan Berfikir Kreatif Siswa Kelas X 

Madrasah Aliyah Al Mujahirin Pandan Tahun Ajrn 2018/2019. Pembimbing 

I: M. Syukur, S.Hut.,Mp Pembimbing II: Chris Octavianus, S. Farm,Atp.  

 

Metode dalam penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, 

tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kemampuan guru dalam 

mengembangkan kemampuan berfikir kreatif siswa di kelas X Madrasah Aliyah 

Al Mujahin Pandan. Subyek dan Obyek dalam penelitian ini Guru kelas X dan 

kemampuan guru dalam mengembangkan keterampilan berfikir kreatif siswa klas 

X Madrasah Aliyah Al Mujahirin Pandan. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini  melalui wawancara, angket dan dokumentasi. Hasil dari penelitian 

ini, yaitu Semua indikator kemampuan berfikir kreatif telah dilaksanakan oleh 

guru 7 indikator telah di lampaui oleh guru selama pembelajaran biologi dari 9 

indikator yang menjadi tolak ukur / standar penilaian dalam kemampuan berfkir 

kreatif, hanya terdapat 2 indikator yang belum di lampaui oleh guru, namun dari 

hasil simpulan pembahasan guru sudah baik dalam melaksanakan indikator 

tersebut. 

 

 

Kata Kunci:    Kemampuan Berfikir, Pendekatan Kualitatif deskriptif. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Kreativitas merupakan suatu tuntunan pendidikan dan kehidupan 

yang sangat penting pada saat ini. Kreativitas akan menghasilkan berbagai 

inovasi dan perkembangan baru pada suatu kehidupan. Individu dan 

organisasi yang kreatif akan selalu dibutuhkan oleh lingkunganya karena 

mereka dapat memenuhi kebutuhan lingkungan yang terus berubah dan 

mampu untuk bertahan dalam kompetensi global yang dinamis dan ketat. 

Potensi kreatif yang sangat penting tersebut pada dasarnya  

dimiliki oleh setiap anak, bahwa anak-anak memiliki ciri-ciri oleh para 

ahli sering digolongkan sebagai individu kreatif, misalnya: rasa ingin tau 

yang besar, senang bertanya, imajinasi yang tinggi, berani menghadapi 

resiko, senang akan hal-hal yang baru, dan lain sebagainya. Meskipun 

demikian faktor orang tua, guru disekolah dan lingkungan merupakan 

faktor penting yang sangat mempengaruhi perkembangan kreativitas 

tersebut. 

Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan komunikasi 

(IPTEK) yang begitu pesat banyak masalah yang harus di atasi dengan 

keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh setiap individu. Perubahan diberbagai 

bidang kehidupan  menuntut manusia agar mampu beradaptasi sejalan 

dengan perubahan yang terjadi. Kreativitas merupakan modal dasar yang 

harus di miliki dalam menghadapi era globalisasi ini (Widodo, 2008). 



 
 

 

Adapun kreativitas menurut Munandar (2009) adalah: Kreativitas atau 

daya cipta yang memungkinkan penemuan-penemuan baru dalam bidang 

ilmu dan teknologi serta dalam bidang usaha manusia lainnya. Kemajuan 

teknologi yang semakin meningkat serta macam-macam tantangan dari 

berbagai aspek menuntut adaptasi secara kreatif dan keterampilan 

memecahkan masalah yang imajinatif. Pernyataan Munandar di atas secara 

tidak langsung menegaskan bahwa dalam perkembangan sains dan 

teknologi khususnya pada abad 21 adalan abad dimana teknologi dan ilmu 

pengetahuan berubah dan berkembang sangat pesat, maka di butukan 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki daya saing tinggi, kreatif, 

handal dan berkualitas agar mampu mengatasi berbagai macam 

kemungkinan penyelesaian terhadap suatu masalah dan perubahan. Oleh 

karena itu kreativitas merupakan modal dasar dalam pokok yang harus di 

miliki agar dapat mengembangkan ilmu pengetahuan tersebut sehingga 

membawa manfaat bagi kehidupan bangsa.  

 Pengembangan ilmu pengetahuan secara khusus dikembangkan 

melalui pendidikan formal dibangku sekolah. Pengetahuan yang di pelajari 

di sekolah meliputi berbagai bidang di siplin ilmu, salah satunya adalah 

ilmu pengetahuan alam (IPA). Pelajaran ilmu pengatahuan alam (IPA) 

pada hakekatnya adalah produk, proses, sikap dan teknologi. Oleh karena 

itu, sebagai bagian dari proses pendidikan nasional, pembelajaran IPA 

sebaiknya dilaksanakan secara inkuiri ilmiah agar dapat menumbuhkan 

kemampuan berfikir. Pembelajaran inkuiri merupakan pembelajaran yang 

menekankan pada penemuan sesuatu melalui proses mencari  dengan 



 
 

 

menggunakan langkah-langkah ilmiah. Agar bisa mempelajari IPA secara 

inkuiri ilmiah, pembelajaran IPA harus di dukung dengan keterampilan 

berfikir. 

Berdasarkan pada latar belakang di atas dan hasil wawancara 

kepada guru matapelajaran biologi bahwa adanya kurangnya kemampuan 

siswa Madrasah Aliyah Al Mujahirin pandan dalam berfikir kreatif pada 

pelajaran biologi, masalah ini dapat di lihat dari kurangnya inisiatif 

berpikir siswa dalam menjawab soal, memberikan pertanyan, dan dalam 

memberikan suatu pernyataan semua masih tergantung oleh panduan 

seorang guru. Guru sering menggunakan metode ceramah dalam 

menyampaikan pelajaran, sehingga siswa merasa bosan dan tidak dapat 

berpikir lebih kreatif. Oleh karena itu peneliti tertarik mengangkat judul 

identifikasi kemampuan guru dalam mengembangkan keterampilan 

berpikir kreatif siswa kelas X Madrasah Aliyah Al Mujahirin Pandan 

dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam tahun ajaran 2017/ 2018. 

B. Rumusan Masalah 

 

a. Bagaimana kemampuan guru dalam mengembangkan keterampilan 

berfikir kreatif siswa di kelas X  Madrasah Aliyah Al Mujahirin 

pandan? 

b. bagaimana upaya yang dilakukan guru biologi kelas X Madrasah 

Aliyah Al Mujahirin Pandan dalam mengembangkan keterampilan 

berfikir kreatif? 

c. Bagaimana kemampuan siswa kelas x Madrasah Aliyah Al Mujahirin 

Pandan? 



 
 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

a. Untuk mengetahui kemampuan guru dalam mengembangkan 

keterampilan berfikir kreatif siswa di kelas X Madrasah Aliyah Al  

Mujahirin Pandan . 

b. Untuk mengetahui upaya yang  di lakukan guru biologi kelas X 

Madrasah Aliyah Al Mujahirin Pandan dalam mengembangkan 

keterampilan berfikir kreatif siswa. 

c. Untuk mengetahui kemampuan siswa kelas X Madrasah Aliyah Al 

Mujahirin pandan. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

 

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini adalah untuk menambah 

pengetahuan, khususnya dalam hal kemampuan guru dalam 

meningkatkan kreatifitas berfikir siswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi 

yang sangat bermanfaat dalam meningkatkan cara berpikir 

kreativitas siswa. 

b. Bagi siswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

masukan dalam meningkatkan cara berpikir kreativitas siswa 

 

 

 

 



 
 

 

E. Ruang lingkup Penelitian 

Kemampuan berpikir kreativitas adalah situasi belajar dan 

mengajar yang dapat mendorong proses-proses yang menghasilkan mental 

yang diinginkan dari suatu kegiatan.  

Berfikir adalah imajinasi kesadaran yang tidak bersentuhan 

langsung dengan  sesuatau yang sedang dipikirkan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

A. Deskripsi Teori 

1. Kemampuan berfikir 

Situasi belajar dan mengajar yang dapat mendorong proses-proses 

yang menghasilkan mental yang diinginkan dari suatu kegiatan disebut    

kemampuan berpikir. Pernyataan tersebut diperkuat dengan penilaian bahwa 

campur tangan seorang guru dapat meningkatkan pemikiran serta dengan 

mensyaratkan adanya penggunaan proses mental untuk merencanakan, 

mendeskripsikan, dan mengevaluasi proses berpikir dan belajar (Sunaryo, 

2011: 24). 

Keterampilan berpikir penting dimiliki oleh setiap orang. 

Keterampilan berpikir ini menjadi modal untuk dapat memecahkan masalah 

yang terjadi di dalam kehidupan. Keterampilan berpikir atau kemampuan 

berpikir yang terampil dapat membangun individu yang demokratis 

(Sudarma, 2013: 34).  Ada beberapa makna berpikir menurut John Dewey: 

a. Pertama, berpikir adalah stream of counsciousness. Arus kesadara ini 

muncul dan      hadir setiap hari mengalir tanpa terkontrol. 

b. Kedua, berpikir adalah imajinasi atau kesadaran. Pada umumnya 

imajinasi ini muncul secara tidak langsung atau tidak bersentuhan 

langsung  dengan sesuatu yang sedang dipikirkan. 

c. Ketiga, berpikir semakna dengan keyakinan yang dimiliki seseorang   

sehingga dirinya bisa beropini, berpendapat atau bertindak. 



 
 

 

d. Keempat, berpikir reflektif adalah rangkaian pemikiran yang dianggap 

terbaik. Dalam hal ini, terdapat proses memahami masalah, meneliti 

atau menggali informasi sampai memecahkan masalah (Sudarma, 

2013: 38). 

Dalam pembelajaran yang menuntut keterampilan berpikir, guru dapat 

merujuk pada pendekatan melalui strategi khusus dan prosedur yang 

bisa dilaksanakan. Strategi dan prosedur menggunakan spontanitas 

dan atau dirancang secara sistematis, serta spesifik, luas atau bersifat 

umum. Ashman Conway mengemukakan bahwa kemampuan berpikir 

melibatkan enam jenis berpikir, yaitu metakognisi, berpikir kritis, 

berpikir kreatif, proses kognitif (pemecahan masalah dan pengambilan 

keputusan), kemampuan berpikir inti (seperti representasi dan 

meringkas),  memahami peran konten pengetahuan. (Sunaryo, 2011: 

24) 

2. Berfikir kreatif 

a. Pengertian dan karakteristik berfikir kreatif 

“Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk membuat 

sesuatu dalam bentuk ide, langkah, atau produk” (Sudarma 2013: 9). 

“Menurut Downing kreativitas dapat didefinisikan sebagai “proses” 

untuk menghasilkan sesuatu yang baru dari elemen yang ada dengan 

menyusun kembali elemen tersebut” (Sani, 2013: 13).Terdapat tiga 

komponen utama yang terkait dengan kreativitas, diantaranya: 

keterampilan berpikir kreatif, keahlian (pengetahuan teknis, 

prosedural, dan intelektual), serta motivasi. Keterampilan berpikir 



 
 

 

kreatif dalam memecahkan suatu permasalahan ditunjukkan dengan 

pengajuan ide yang berbeda dengan solusi pada umumnya. 

Pemikiran kreatif masing-masing orang akan berbeda dan terkait 

dengan cara mereka berpikir dalam melakukan pendekatan terhadap 

permasalahan. Pemikiran kreatif terkait dengan pengetahuan yang 

dimiliki oleh seseorang dan relevan dengan ide atau upaya kreatif 

yang diajukan (Sani, 2013: 34). Sementara menurut Munandar 

(2012:168) kreativitas adalah: Kemampuan untuk melihat atau 

memikirkan hal-hal yang luar biasa, yang tidak lazim, memadukan 

informasi yang tampaknya tidak berhubungan dan mencetuskan 

solusi atau gagasan baru yang dicerminkan dari kelancaran, 

keluwesan (fleksibilitas), dan orisinalitas dalam berpikir. Adapun 

definisi menurut Torrance (Munandar, 2012: 27), “kreativitas adalah 

proses merasakan dan mengamati adanya masalah, membuat dugaan 

tentang kekurangan (masalah) ini, menilai dan menguji dugaan atau 

hipotesis, kemudian mengubah dan mengujinya lagi, dan akhirnya 

menyampaikan hasil-hasilnya”. Tes berpikir kreatif Torrance 

(Torrance Test Creative Thinking   adalah salah satu tes kreativitas 

yang terbaik, paling mapan dan paling populer (Kaplan & Saccuzo, 

2005: 300). Tes Torrance secara terpisah mengukur aspek berpikir 

kreatif seperti fluency (kelancaran),  flexibility (keluwesan), dan 

originality (kebaruan) (Palaniappan & Torrance dalam Kaplan & 

Saccuzo, 2005: 300). Menurut Silver (1997: 76) tiga komponen dari 

penilaian kreativitas berdasarkan TTCT adalah fluency, flexibility, 



 
 

 

dan novelty. Munandar (2012:68) menyatakan bahwa “kreativitas 

atau berpikir kreatif secara operasional dirumuskan sebagai suatu 

proses yang tercermin dari kelancaran, kelenturan, dan   orisinalitas 

dalam berpikir”. 

1) Fluency (Kelancaran) 

Menurut Silver (1997: 76) “fluency refers to the number of 

ideas generated in response to a prompt”. Fluency mengacu pada 

banyaknya ide yang dihasilkan dalam menanggapi dengan tepat. 

Individu yang lebih kreatif semestinya memiliki fluency 

(kefasihan) yang lebih besar dari gagasannya dibandingkan rata-

rata dan pemikirannya lebih mudah mengalir. Selain itu semakin 

banyak gagasan yang diberikan oleh seseorang dalam suatu waktu, 

semakin banyak kesempatan untuk mendapatkan jawaban yang 

terbaik. Berpikir lancar artinya mampu menghasilkan banyak 

gagasan/jawaban yang relevan dan memiliki arus pemikiran yang 

lancar (Munandar, 2012: 192). Dalam mengukur kelancaran, siswa 

diminta untuk memikirkan banyak solusi yang berbeda untuk suatu 

masalah.(pullaila, 2007: 300). Perilaku siswa pada aspek ini dapat 

dilihat dari kemampuan siswa menjawab dengan sejumlah jawaban 

jika ada pertanyaan dan lancar mengungkapkan gagasan-

gagasannya (Munandar, 1992: 88). 

 

 

 



 
 

 

2) Flexibility (Keluwesan) 

“Flexibility to apparent shifts in approaches taken when 

generating responses to a prompt” (Silver, 1997:76).Flexibility 

adalah perubahan cara atau pendekatan yang diambil saat 

memberikan tanggapan dengan tepat. Menurut Henry(1958:76) 

individu yang kreatif harus bisa beradaptasi, tidak tetap pada 

jalannya dan dapat mengambil alternatif solusi pemecahan suatu 

masalah. Berpikir luwes (fleksibel) artinya mampu menghasilkan 

gagasan-gagasan yang seragam, mampu mengubah cara atau 

pendekatan dan memiliki arah pemikiran yang berbeda-beda 

(Munandar, 2012: 192). Keluwesan diukur dalam hal kemampuan 

individu dalam mencoba. pendekatan baru untuk memecahkan 

suatu masalah (Kaplan dan Saccuzo, 2005:300). Perilaku siswa 

pada aspek flexibility saat diberikan suatu masalah adalah ketika 

siswa memikirkan macam-macam cara yang berbeda untuk 

menyelesaikannya (Munandar, 1992: 89). 

3) Originality (Kebaruan) 

Adapun unsur yang paling pokok dalam kreativitas pada 

pemikiran banyak orang adalah originality (kebaruan). Ada tiga 

perbedaan pendekatan yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan penting ini. Pendekatan pertama adalah dalam hal 12 

menghasilkan ide yang tidak umum. Pendekatan kedua dalam hal 

menghasilkan jawaban yang cakap. Pendekatan ketiga adalah 

dalam hal kemampuan untuk membuat sedikit asosiasi (Henry, 



 
 

 

1958: 115). “Novelty to the originality of the ideas generated in 

response to a prompt” (Silver, 1997:76). Kebaruan adalah keaslian 

ide-ide yang dihasilkan dalam menanggapi ide dengan tepat. 

Berpikir orisinal berarti memberikan jawaban yang tidak lazim, 

lain dari yang lain, dan jawaban jarang diberikan oleh kebanyakan 

orang (Munandar, 2012: 192). Aspek kebaruan diukur dengan 

mengevaluasi solusi yang tidak biasa atau solusi baru yang 

diberikan oleh siswa (Kaplan dan Saccuzo, 2005: 300). Perilaku 

siswa dalam aspek originality terlihat saat siswa mampu 

memikirkan masalah-masalah atau hal-hal yang tidak pernah 

terpikirkan oleh orang lain (Munandar, 1992: 89). Berdasarkan 

penjelasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa 

berpikir kreatif adalah bagian dari kreativitas yang merupakan 

kemampuan pengajuan ide atau gagasan dalam menyelesaikan 

suatu permasalahan. Ada tiga aspek berpikir kreatif didasarkan 

pada Tes Berpikir Kreatif Torrance yaitu fluency, flexibility, dan 

originality. Aspek fluency menuntut banyaknya jawaban yang 

dihasilkan. Aspek flexibility menuntut seseorang untuk 

menghasilkan gagasan yang bervariasi sehingga tidak ada 

kekakuan dalam berpikir. Sementara pada aspek originality, 

seseorang dituntut untuk memberikan jawaban yang berbeda dari 

yang lain. 

 

 



 
 

 

3. Ciri-ciri siswa Berfikir kreatif 

Menurut  S.C Utami Munandar (2015) mengemukakan ciri-ciri  Orang 

yang memiliki kemampuan berfikir kreatif yaitu: 

a. Memiliki dorongan ingin tahu yang besar. 

b. Sering mengajukan pertanyaan yang baik. 

c. Sering banyak gagasan dan` usul terhadap suatu masalah`. 

d. Bebas dalam menyatakan pendapat. 

e. Menonjol dalam suatu bidang seni. 

f. Memiliki pendapat sendiri dan mampu mengutarakanya. 

g. Tidak mudah terpengaruh orang lain. 

h. Daya imajinasi kuat. 

i. Memilki tingkat orisionalitas. 

j. Dapat bekerja yang sendiri. 

k. Senang mencoba hal-hal yang baru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Tempat dan waktu penelitian 

Tempat dan waktu penelitian ini  dilakukan di Madrasah Aliyah Al 

Mujahirin Pandan pada semester genap  pada tahun  ajaran 2017/2018.  

B. Rancangan Penelitian 

Metode penelitian menggambarkan rancangan penelitian yang 

meliputi proses atau langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu 

penelitian, sumber data, serta dengan cara apa data tersebut  diperoleh dan 

diolah (Trianto, 2010: 194) 

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif, yaitu penelitian yang terdiri dari kejelasan tujuan, pendekatan, 

subjek, sampel sumber data yang sudah mantap dan rinci sejak awal. 

C. Subjek dan Objek 

1. Subjek 

Subjek pada peneliatian ini adalah guru biologi kelas X Sekolah 

Madrasah Aliah Almujahirin Pandan. 

2. Objek 

Objek penelitian ini ialah kemampuan guru  dalam mengembangkan 

keterampilan  berpikir   kreatif  Di  Madrasah Aliah Al Mujahirin 

Pandan. 

 

 

 



 
 

 

D. Alat pengumpulan data 

1. Pedoman Wawancara penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan  pedoman wawancara sebagai alat 

pengumpulan data yang telah disiapkan oleh peneliti dan diajukan 

kepada seseorang mengenai topik penelitian secara tatap muka dan 

peneliti merekam jawaban-jawaban nya sendiri. wawancara ini akan 

diberikan kepada guru biologi, dan bertujuan untuk mencari informasi 

apakan guru tersebut sudah meningkatkan kemampuan berfikir kreatif 

siswa. 

2. Dokumentasi 

Penelitian ini menggunakan dokumentasi dalam pengumpulan data 

untuk memperkuat hasil dari pengumpulan data yang telah 

dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi ini menggunakan 

rekaman dan foto yang akan di lakukan selama proses pembelajaran 

berlangsung. 

3. Angket 

Penelitian ini menggunakan angket dalam pengumpulan data untuk 

memperkuat hasil dari pengumpulan data yang telah di kumpulkan 

melalui wawancara, dokumentasi, dan tes soal. Angket ini akan di 

tujukan kepada siswa, tujuanya untuk mengetahui kejujuran siswa 

dalam menilai guru biologi. 

 

 

 



 
 

 

E. Teknik Pengumpulan data 

1. Teknik  Wawancara Penelitian 

Teknik komunikasi langsung dilakukan dengan menggunakan 

wawancara untuk mengetahui Kemampuan Guru Dalam 

Mengembangkan Keterampilan Berfikir Kreatif Siswa. 

2. Teknik  Dokumentasi 

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan 

menggunakan kamera sebagai alat untuk mengambil gambar dan data 

lain untuk menjadi bukti penelitian. 

3. Teknik Angket  

Teknik angket adalah teknik pengumpulan data dengan 

memberikan selembar angket sebagai alat untuk mengetahui kejujuran 

siswa dalam menilai kemampuan guru dalam mengembangkan 

kemampuan berfikir kreatif siswa. 

F. Analisis Data 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: 3.1 Analisis Data Kualitatif Miles dan Huberman  

(Sugiono, 2005:65) 

 

 



 
 

 

1. Reduksi Data 

Reduksi data bertujuan untuk mengetahui relevan tidaknya data 

yang di dapat dengan tujuan penelitian. Data yang diperoleh sebagai 

data mentah harus diringkas, disusun secara sistematis, serta 

ditonjolkan pokok-pokok yang dianggap penting, dan yang akan di 

reduksikan pada penelitian ini adalah teknik pengumpulan data dengan  

wawancara yang akan di tujukan pada guru biologi Madrasah Aliyah 

Al Mujahirin 

2. Display Data 

Display data bertujuan untuk dapat melihat gambaran 

keseluruhan data. Pada tahap ini peneliti melakukan 

pengklasifikasian dan menyajikan data sesuai dengan pokok 

permasalahan. Data akan disajikan dalam bentuk uraian singkat 

dan bagan yang akan mendeskripsikan data yang didapat. 

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data 

Tahapan ini bertujuan untuk mencari makna data yang 

dikumpulkan dengan mencari hubungan,persamaan, atau 

perbedaan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara 

membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian 

dengan makna yang terkandung dalam konsep dasar dalam 

penelitian tersebut. Tahap verifikasi yang dilakukan dengan 

mengkomfirmasi kebermaknaan data yang didapat.  

 

 



 
 

 

G. Langkah-langkah penelitian  

a. Mendokumentasikan kegiatan belajar mengajar pada materi biologi 

selama pelajaran itu berlangsung dengan menggunakan rekaman 

video. 

b. Wawancara terstruktur dengan guru biologi terkait kemampuan 

guru dalam mengembangkan berfikir kreatif siswa. 

c. Angket yang di tujukan ke siswa dengan pertanyaan terkait 

kemampuan guru dalam mengembangkan kemampuan berfikir 

kreatif atau kesempatan yang di berikan guru utuk 

mengembangkan kemampuan berfikir kreatif siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

BAB  IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Data 

1. Proses Pembelajaran Biologi Kelas X Madrasah Aliyah Al-Mujahirin  

Pandan Tahun Ajaran 2017/2018 

Dalam setiap kegiatan pembelajaran tentunya tidak bisa terlepas dari 

sebuah proses kegiatan, terutama dalam biologi kelas X Madrasah Aliyah 

al-Mujahirin  Pandan tahun ajaran 2017/2018. Pelajaran Biologi di kelas X 

dilaksanakan dua kali dalam seminggu, yaitu pada hari rabu dan sabtu 

dengan 45 x 4 jam pertemuan dalam seminggu. Pada hari rabu, 

pembelajaran dimulai pada jam 07.30 hingga 09.15 dan pada hari sabtu 

pembelajaran biologi juga dimulai pada jam 07.30 hingga 09.15. 

Pembelajaran Biologi kelas X Madrasah Aliyah al-Mujahirin  Pandan 

tahun ajaran 2017/2018 ini berpegang pada buku text biologi yang 

ditentukan oleh guru bidang studi berdasarkan pertimbangan kurikulum 

yang digunakan disekolah. Kegiatan yang dilakukan guru selama 

melaksanakan proses belajar mengajar biologi di kelas X selalu dimulai dari 

mengucapkan salam kepada semua peserta didik. Setelah itu guru mengajak 

peserta didik untuk berdoa bersama sebelum proses belajar mengajar 

dimulai. Setelah berdoa, guru menanyakan keadaan siswa sembari untuk 

mengecek kehadiran siswa. setelah absensi, guru menanyakan kepada siswa 

tentang sudahkah mereka melaksanakan sholat subuh pagi ini, dan setelah 

itu siswa diberi motivasi, kemudian setelah pemberian motivasi. 



 
 

 

Setelah melakukan serangkaian kegiatan pada proses kegiatan 

pendahuluan, kumudian guru langsung melakukan proses kegiatan inti, 

yaitu menjelaskan materi pelajaran. Penjelasan materinya tidak 

membutuhkan banyak waktu, setelah itu, siswa dipersilahkan untuk 

menanyakan penjelasan dari materi yang belum dipahami. Namun peserta 

didik kurang berantusias untuk menanyakan materi yang belum 

dipahaminya. Jika ada pertanyaan dari siswa, guru langsung menjawab 

pertanyaan tersebut. Setelah melakukan tanya jawab, kegiatan selanjutnya 

adalah pemberian tugas, proses ini yang membutuhkan waktu yang paling 

panjang. Rata-rata setelah penjelasan materi Biologi selesai, siswa 

ditugaskan, untuk langsung menerapkannya pada siswa untuk menceritakan 

kembali yang telah disampaikan oleh guru. 

Ketika mengerjakan soal, biasanya siswa masih banyak yang bertanya 

mengenai materi. Dan guru harus menjelaskan ulang materi yang sudah 

dijelaskannya. Sebagai guru yang profesional tentunya harus bisa 

menyesuaikan metode dengan materi yang diajarkan. Sehingga siswa dapat 

dengan mudah untuk menyerap materi yang diajarkan. Jika materi dan 

metode yang digunakan telah sesuai pada pembelajaran, maka akan tercipta 

pembelajaran yang menyenangkan dan dapat memahamkan siswa. Sehingga 

siswa tidak akan jenuh ketika proses belajar mengajar sedang berlangsung. 

Pembelajaran yang baik bukanlah pembelajaran yang monoton, tetapi 

pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang mampu dengan mudah 

diserap oleh peserta didik, pembelajaran tersebut adalah pembelajaran yang 

aktif dan menyenangkan, sehingga peserta didik tidak merasa canggung 



 
 

 

ataupun jenuh ketika mengikuti suatu proses belajar mengajar. Peneliti  

telah  melakukan  observasi  di  Kelas X Madrasah Aliyah al-Mujahirin 

Pandan Tahun Ajaran 2017/2018 dan peneliti mendapatkan data sebagai 

berikut: 

Tabel 4.1 Lembar Observasi 

Data Cekllis Pembelajaran Guru Biologi 

Proses Pembelajaran 
Tidak 

Dilaksanakan 
Dilaksanakan Ket 

1. Pendahuluan    

  Mengucapkan  √  

  salam  √  

  Berdoa  √  

  Absensi  √  

  Memotivasi siswa    

  Apersepsi  √  

     

2. Kegiatan Inti    

  Mengkaitkan  √  

  materi sekarang    

  dengan materi    

  sebelumnya √   

  Menggunakan    

  media yang sesuai    

  dengan materi    

  Memberikan    

  pertanyaan kepada    

  siswa  √  

  Memberikan    

  contoh yang sesuai    

  dengan materi  √  

  Latihan  √  

      

3.  Penutup    

  Memberikan  √  

  kemampuan siswa  √  

 

Dari data ceklis hasil observasi peneliti diatas, juga bisa dilihat dari 

RPP yang digunakan oleh Guru Bidang Studi Biologi Kelas X Madrasah 

Aliyah al-Mujahirin Pandan. Dari data diatas dan RPP yang telah disusun 

oleh guru, hanya bergantung pada buku pegangan guru dan buku paket 



 
 

 

biologi sebagai media utamanya, dan dikelas X ini belum menggunakan 

LCD dan Model Pembelajaran menarik lainnya. Pembelajaran Bahasa 

Biologi sering mengkaitkan materi yang sebelumnya dengan materi yang 

diajarkan, dan dengan kehidupan sehari-hari. Dari hasil pengamatan dan 

dokumen RPP yang didapat oleh peneliti, bahwa pembelajaran Biologi tidak 

hanya dilakukan di dalam ruangan saja atau di kelas. Tetapi juga di luar 

ruangan seperti di halaman sekolah yang di sesuaikan dengan materui 

biologi. 

Dari hasil ceklis pada tabel 4.1 lembar observasi proses pembelajaran 

Biologi, terlihat bahwa proses pembelajaran berjalan dengan baik. Hanya 

saja media yang digunakan kurang efisien, dan metode pembelajarannya 

masih kurang bervariatif. meskipun demikian, siswa kelas X rata-rata sudah 

mampu menerapkan materi yang telah dipaparkan oleh guru. Setelah guru 

menjelaskan materi pelajaran, siswa langsung diberi tugas untuk 

mengerjakkan soal, baik yang ada di buku pegangan siswa maupun soal 

yang langsung dari guru mapel biologi. 

Sebelum pelajaran dimulai, biasanya guru menanyakan hal-hal yang 

berkaitan dengan kehidupa sehari-hari dan kemudian memberikan sedikit 

pengetahuan mengenai hubungan materi pembelajaran dengan kehidupan 

sehari-hari. Setelah memberi sedikit pengetahuan mengenai hal-hal 

keagamaan, biasanya siswa diajak melakukan senam otak atau menyanyikan 

yel-yel yang dapat menyemangati siswa dalam belajar. 

Metode yang digunakan bisa dikatakan kurang bervariatif, metodenya  

masih monoton. Meskipun demikian tidak menyulitkan siswa untuk 



 
 

 

memahami materi yang diajarkan. Ketika pembelajaran biologi, siswa kelas 

X sering tidak kondusif tetapi mereka memahami materi yang diajarkan oleh 

guru. Suasana pembelajaranya sangat santai dan tidak menegangkan. 

Terkadang guru juga mengajak siswanya untuk bersenda gurau dikelas. 

Dari data yang didapat peneliti melalui angket penelitian dengan siswa 

kelas X, bahwa proses pembelajaran biologi berjalan dengan baik dan 

menyenangkan. Terbukti dengan banyaknya siswa yang dengan mudah 

memahami materi dan siswa yang menyukai pelajaran biologi. Meskipun 

masih ada beberapa siswa yang lamban dalam memahami materi, tetapi 

pada hasil latihan yang diperoleh, siswa tersebut sudah cukup baik. 

 

2. Kemampuan Guru dalam Mengembangkan Keterampilan Berfikir 

Kreatif Siswa Kelas X Madrasah Aliyah al-Mujahirin  Pandan 

Tahun Ajaran 2017/2018 

Setelah melakukan penelitian di Kelas X Madrasah Aliyah al-

Mujahirin Pandan, penliti telah mendapatkan informasi dan data untuk 

menentukan guru Guru di Madrasah Aliyah al-Mujahirin Pandan sudah 

tergolong kreatif atau tidaknya dalam mengembangkan keterampilan 

berfikir kreatif siswanya. Peneliti telah mendeskripsikan hasil observasinya 

sebagai berikut: 

2.1 Guru mengkaji bentuk pembelajaran yang ada 

Guru mengkaji pembelajaran mulai dari materi ajar, bahan ajar, 

tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, metode evaluasi 

pembelajaran, upaya meningkatkan perhatian serta motivasi peserta 



 
 

 

didik, melibatkan keaktifan peserta didik, memberikan balikan dan 

penguatan, sampai dengan perhatian dalam perbedaan karakteristik 

siswa. Seperti hasil wawancara peneliti dengan Guru Biologi bahwa 

beliau juga membuat RPP sebelum mengajar, silabus, prota dan 

promes. Indikator pertama telah terlampaui dengan baik. 

2.2 Guru mengkaji segenap hal terkait dengan penggunaan metode 

pembelajaran 

Setelah mengakaji kembali tujuan pembelajaran sesuai dengan 

kebutuhan dan tujuan penggunanya. Dari hasil pengamatan peneliti, 

guru mapel biologi selalu memikirkan metode yang akan digunakannya. 

Metode yang digunakannya disesuaikan dengan materi yang ada. Perlu 

diketahui bahwa guru mapel biologi sudah mengetahui karakteristik 

masing-masing siswanya. Sehingga memudahkan guru untuk memilih 

metode yang tepat untuk pembelajaran biologi. Apalagi ada beberapa 

anak yang membutuhkan perhatian yang khusus. Tetapi metode yang 

digunakan sangat biasa namun sesuia dengan materi dan karakteristik 

siswa. Setiap materi metode yang digunakan hampir semua sama. Jadi 

indikator kedua telah terlampaui 

2.3 Guru membahas metode pembelajaran dengan pihak lain  

Guru mapel biologi juga membahasa rancangan pembelajaran 

dengan kepala sekolah dan guru-guru lain seperti mengikuti 

perkumpulan guru (MGMP) Musyawarah Guru Mata Pelajaran se-

Kecamatan dan Kabupaten yang diadakan untuk membahas mengenai 

hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan mata pelajaran biologi, 



 
 

 

baik itu silabus, Prota dan Promes, KKM, RPP guru Madrasah Aliyah.. 

Tanpa adanya pembahasan dengan kepala sekolah maupun guru lain, 

pembelajaran Bahasa Indonesia ini belum tentu berjalan dengan baik 

dan lancar. Jadi dapat disimpulkan indikator ke tiga telah terlampaui 

dengan baik oleh guru. 

2.4 Guru menggunakan metode yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan 

Dalam pembelajaran Biologi di kelas X ini, guru mepel 

menggunakan metode yang kurang bervariatif, dapat dilihat dari RPP 

yang digunakan oleh guru Biologi kelas X ini metodenya hampir sama 

disetiap materi ajar.n Metode yang digunakan kebanyakan metode 

ceramah, tanya jawab dan penugasan. Sedangkan pada materi lainya 

guru terkadang dalam pembelajaran tidak hanya di ruang kelas. Agar 

peserta didik tidak merasa bosan dan jenuh, kelas dibuat santai, 

sehingga tidak terlalu kaku dan tegang. 

Metode yang sering digunakan adalah metode perpaduan antara 

metode ceramah, tanya jawab dan metode penugasan atau latihan. 

Meskipun tidak sering, guru juga menggunakan metode berdiskusi, 

berpresentasi, dan metode Reading Aloud. Tetapi metode yang lebih 

sering digunakan hanyalah metode ceramah, tanya jawab dan latihan. 

Meskipun demikian, guru tidak selalu menggunakan metode actif 

learning dalam pembelajarannya. Hanya materi tertentu saja dan materi 

lainya masih menggunakan metode yang biasa. Jadi dapat disimpulkan 

indikator ke empat belum terlampaui dengan baik. 

 



 
 

 

2.5 Guru mencari dan menyediakan fasilitas pendukung metode 

pembelajaran 

Setelah guru mengkaji dan merancang pembelajaran Biologi, tahap 

selanjutnya adalah guru merancang media yang sesuai dengan 

pembelajaran. Dari pengamatan peneliti, guru kurang memberi fasilitas 

belajar yang mendukung pembelajaran. bahkan sumber belajar yang 

digunakan juga masih sebatas buku biologi serba-serbi saja. Jadi 

indikator ke lima belum terlampai oleh guru. 

2.6 Guru memberikan tugas individual atau kelompok. 

Tugas selalu diberikan setiap pembelajaran. Yaitu setelah materi 

selesai dipaparkan, siswa langsung diberi tugas, baik itu mengerjakan 

soal ataupun quis, Pelajaran biologi adalah pelajaran yang 

mengutamakan latihan. Setiap pembelajaran selesai, siswa diharapkan 

mampu mengaplikasikannya dalam menjawab soal pertanyaan yang 

diajukan oleh guru. Selain itu ketika praktikum biologi siswa juga 

diminta untuk membuat laporan hasil pengamatan praktikum, dan 

setelah itu siswa diminta untuk mempresentasikan hasil laporan yang 

mereka kerjakan. Dapat disimpulkan bahwa indikator ke enam telah 

terlampaui dengan baik. 

2.7 Guru mengembangkan dan melakukan evaluasi kecil terhadap hasil 

penggunaan metode pembelajaran 

Peneliti telah memaparkan bahwa salah satu metode yang 

digunakan adalah metode penugasan. Biasanya setiap proses 

pembelajaran selalu diakhiri dengan penugasan. Bahkan terkadang 



 
 

 

dalam satu pertemuan yang terdiri dari 2 jam pertemuan, diisi dengan 

penugasan atau latihan. Hasil dari penugasan tersebut, dijadikan guru 

sebagai referensi untuk menentukan siswa tersebut sudah memahami 

materi atau belum. Dalam pembelajaran biologiini, memang lebih 

mengutamakan latihan-latihan dan penugasan, bahkan waktu 

pengerjaan tugas lebih panjang dari waktu pemaparan materi. Dapat 

disimpulakan bahwa indikator ke tujuh ini telah terlampaui dengan baik 

2.8 Guru mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam penggunaan 

metode pembelajaran 

Hasil dari penugasan oleh siswa dijadikan sebagai referensi untuk 

menentukan apakah metode yang telah digunakan sudah sesuai dengan 

siswanya ataukah belum. jika rata-rata siswa masih belum memahami, 

biasanya guru mengulang kembali materi tersebut. Ketika para siswa 

sedang mengerjakkan tugas, guru sesekali menghampiri mereka satu 

persatu guna untuk mengecek apakah siswanya sudah paham materi 

ataukah belum, dan beliau juga sesekali mengecek siswa-siswa yang 

membutuhkan perhatian khusus, terkadang beliau akan memberikan 

mereka pertanyaan secara individu, dan jika meraka tidak bisa 

menjawabnya, guru akan menjelaskannya secara pribadi kepada siswa 

yang berkebutuhan khusus tersebut. Jadi indikator ini telah terlampaui 

dengan baik oleh guru. 

2.9 Guru memberikan perhatian dan bimbingan khusus terhadap siswa yang 

dinilai masih mengalami kesulitan atau hambatan menerima bahan ajar/ 

materi pelajaran. 



 
 

 

Dalam pembelajaran biologi yang diampu oleh gurumasih 

terdapat beberapa siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami 

materi. Untuk memahamkan materi kepada siswa tersebut 

membutuhkan metode yang khusus. Guru biasanya memanggil siswa 

tersebut satu persatu untuk menghadap, setelah itu guru memberikan 

pertanyaan mengenai materi secara khusus guna untuk mengidentifikasi 

tingkat pemahaman siswa. Barulah setelah itu guru menjelaskan materi 

dengan berulang-ulang sampai siswa tersebut paham. 

Tidak hanya dengan menggunakan cara itu saja, guru juga 

biasanya mendatangi siswa yang mengalami kesulitan belajar satu 

persatu ketika mereka mengerjakan tugas yang diberikan. guru akan 

mengecek jawaban mereka dan jika guru masih merasa bahwa siswa 

tersebut masih belum memahami materi yang diajarkan, guru akan 

memberikan penjelasan materi ulang. Jadi indikator ke sembilan ini 

terlampaui dengan baik. Dari uraian diatas, dapat direkapitulasikan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Tabel 4.2 Laporan Hasil Pengamatan 
 

Data Rekapitulasi Analisis Kreativitas Biologi 

 
 

Fokus Penelitian Indikator Terlampaui 
Belum 

Terlampaui 

Analisis 

Kreativitas Guru 

dalam 

mengembangkan 

 

2.1 √  
   

2.2 √  
   

2.3 √  
   

2.4  √ 
 
 

   

keterampilan 

berfikir kreatif 

siswa 

2.5  √ 
   

 2.6 √  
    

 2.7 √  
    

 2.8 √  
    

 2.9 √  
    

Jumlah  7 2 
     

 

 

B. Pembahasan 

Dari semua data yang sudah dipaparkan diatas pada deskripsi data. 

Peneliti nememukan beberapa permasalahan yang muncul dalam 

pembelajaran Biologi di kelas X Madrasah Aliyah al-Mujahirin Pandan. 

Berikut pembahasan yang diuraikan peneliti yaitu; Selama peneliti melakukan 

observasi pada proses pembelajaran yang berlangsung dikelas X pada mata 

pelajaran Biologi. Peneliti mengemukakan hasil analisis mengenai proses 

pembelajaran guru mata pelajaran Biologi. Pada proses pembelajaranya sudah 

berjalan dengan baik, dengan memulai pelajaran dengan cara runtut, dimulai 

dari pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Bahkan guru juga memberikan 

apersepsi dan pemberian motivasi sebelum memulai pelajaran. Dalam 

memberikan contoh materi, media yang digunakan guru hanya berasal dari 



 
 

 

buku pegangan guru dan buku paket biologi saja. Dalam menggunakan 

metode pembelajaran, guru hanya menggunakan metode standart saja atau 

metode umum, seperti ceramah, tanya jawab dan diskusi. Dan belum ada 

variasinya sehingga terkesan monoton. Dari data rekapitulasi yang telah 

dipaparkan diatas, guru dinyatakan sudah cukup kreatif dalam 

mengembangkan keterampilan berfikir kreatif siswa karena sudah mampu 

mencapai tujuh kriteria indikator guru kreatif. 

Guru Biologi di Madrasah Aliyah al-Mujahirin Pandan ini sangat 

memperlakukan khusus siswa-siswa yang mengalami kesulitan belajar. siswa 

tersebut akan dipanggil menghadap guru atau guru yang mendatangi tempat 

duduk siswa tersebut secara khusus. Dan guru akan menjelaskan materi ulang 

secara khusus pula kepada mereka satu persatu. Setelah selesai 

menyampaikan materi pelajaran, guru selalu melakukan evaluasi guna 

mengecek pemahaman siswa terhadap materi yang telah diajarkan. 

Kekurangan guru Biologi  ini adalah kurang kreatif dalam memilih metode 

yang bervariasi, serta kurang kreatif dalam menggunakan media yang 

bervariasi. Waktu yang ada kurang bisa maksimal, padahal dalam satu hari, 

pembelajaran tersebut berdorasi 2 kali jam pertemuan. Meskipun demikian 

masih belum bisa maksimal. Tugas latihan yang diberikan guru sering tidak 

dapat diselesaikan hanya dalam satu pertemuan, sehingga masih mengurangi 

pertemuan yang selanjutnya. 

Secara garis besar, hasil dari lembar observasi mengenai proses 

pembelajaran yang berlangsung, guru sudah melaksanakan serangkaian 

kegiatan belajar mengajar dengan baik, karena setiap indikator yang sudah 



 
 

 

ditentukan oleh peneliti telah dilakukan oleh guru dengan baik Kreativitas 

siswa dalam berfikir kreatif sudah lumayang baik, namun masih ada beberapa 

siswa yang masih belum memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh 

peneliti. Sedangkan permasalahan yang dialami siswa yaitu, siswa kurang 

teliti ketika mengerjakkan suatu latihan tugas. Bahkan masih ada sebagian 

dari mereka yang terkadang belum memahami arti dari suatu soal, sehingga 

guru harus menyeru mereka untuk lebih teliti lagi dalam menjawab suatu 

pertanyaan.  

Dalam kegiatan observasi peneliti di kelas Madrasah Aliyah al-

Mujahirin Pandan ini tidak semua peserta didiknya adalah anak yang normal 

dalam belajar, tetapi ada beberapa diantaranya yang kesulitan dalam 

memahami materi atau bisa disebut dengan siswa berkebutuhan khusus. 

Siswa ini memerlukan perlakukan khusus untuk memahami materi. Dan 

biasanya ketika guru sedang mengajari siswa tersebut, siswa lain jadi kurang 

kondusif karena kurang perhatian dari guru. Secara garis besar peserta didik 

sudah mampu memahami materi biologi, dan secara garis besar mereka sudah 

mampu membuat kalimat yang baik untuk menjawab suatu pertanyaan baik di 

buku maupun pertanyaan yang berasal dari guru mapelnya. Peserta didik juga 

sudah mampu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru seperti membuat 

laporan hasil pengamatan ataupun tugas kuis lainya. 

Dari hasil penelitian ini juga ditemukan terdapat hubungan keaktifan 

bertanya dalam pengembangan berpikir kreatif juga dikemukakan Robinson 

dalam McGregor (2007) bahwa pengembangan berpikir kreatif memerlukan 

keaktif bertanya. Keaktifan bertanya yang dirancang dengan baik akan 



 
 

 

memberikan kesempatan bagi tumbuhnya berbagai keterampilan berpikir, 

termasuk berpikir kreatif. Hal ini juga ditegaskan oleh Pehnoken (1997) 

bahwa keaktifan bertanya dapat mengembangkan keterampilan kognitif 

umum yang dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan berpikir 

kreatif. 

Menurut Hamalik (2004: 35) bahwa hal yang paling mendasar yang 

dituntut dalam proses pembelajaran adalah keaktifan bertanya siswa. 

Keaktifan bertanya siswa dalam proses pembelajaran akan menyebabkan 

interaksi yang tinggi antara guru dengan siswa ataupun dengan siswa itu 

sendiri. Hal ini akan mengakibatkan suasana kelas menjadi segar dan 

kondusif, dimana masing-masing siswa dapat melibatkan kemampuannya 

semaksimal mungkin. Aktivitas yang timbul dari siswa akan mengakibatkan 

pula terbentuknya pemikiran yang kreatif dan keterampilan yang akan 

mengarah pada peningkatan prestasi belajar pada siswa. Berpikir kreatif 

sebagai kemampuan umum untuk menciptakan sesuatu yang baru, sebagai 

kemampuan untuk memberikan gagasangagasan baru yang dapat diterapkan 

dalam pemecahan masalah, atau sebagai kemampuan untuk melihat 

hubungan-hubungan baru antara unsur-unsur yang sudah ada sebelumnya 

(Munandar, 1999: 25).  

Berpikir kreatif adalah kemampuan individu untuk memikirkan apa 

yang telah dipikirkan semua orang, sehingga individu tersebut mampu 

mengerjakan apa yang belum pernah dikerjakan oleh semua orang. Terkadang 

berpikir kreatif terletak pada inovasi yang membantu diri sendiri untuk 

mengerjakan hal-hal lama dengan cara yang baru. Tetapi pokoknya, ialah 



 
 

 

memandang dunia lewat cukup banyak mata baru sehingga timbullah solusi-

solusi baru, itulah yang selalu memberikan nilai tambah.  

Berikut ini adalah ciri khas dari berfikir kreatif pada siswa menurut 

Munandar (2009)  : 

2.1 Mencetuskan banyak gagasan dalam menyesaikan masalah. 

2.2 Memberikan banyak cara atau saran untuk melakukan banyak hal. 

2.3 Berkerja lebih cepat dan berfikir luwes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian dalam penelitian ini, maka 

diperoleh tiga kesimpulan berdasarkan analisis temuan selama proses penelitian 

maka disimpulkan sebagai berikut: 

1. Secara keseluruhan pembelajaran yang diterapkan oleh guru di kelas sudah 

mengakomodasi kemampuan berfikir kreatif, walaupun dalam proses 

pembelajaran tidak semuanya dapat dipenuhi secara sempurna, namun 

tindakan yang guru lakukan sudah cukup baik dalam meningkatkan 

kemampuan berfikir kreatif siswa.  

2. Semua indikator kemampuan berfikir kreatif telah dilaksanakan oleh guru 7 

indikator telah di lampaui oleh guru selama pembelajaran biologi dari 9 

indikator yang menjadi tolak ukur / standar penilaian dalam kemampuan 

berfkir kreatif, hanya terdapat 2 indikator yang belum di lampaui oleh guru, 

namun dari hasil simpulan pembahasan guru sudah baik dalam 

melaksanakan indikator tersebut. 

3. Kemampuan berfikir siswa meningkat dengan dapatnya siswa dalam 

menjelaskan materi setelah selesai pembelajaran selain itu pula siswa dapat 

mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh guru dengan baik.  

B. Saran 

1. Kemampuan berfikir kreatif merupakan hal yang sangat penting dalam 

pembelajaran biologi, karena diharapkan siswa mempunyai kemampuan 



 
 

 

berfikir kreatif merupakan salah satu yang dikehendaki dunia kerja menjadi 

penentu keuanggulan suatu bangsa. 

2. Penggunaan pendekata dalam pembelajaran harus inovatif, untuk 

meningkatkan kemampuan berfikir kreatif penggunaan alat peraga yang 

tepat untuk menjembatani pengetahuan yang akan diterima oleh siswa 

3. Bagi peneliti lain yang berminat meneliti kemampuan berfikir kratif 

disarankan untuk melakukan penelitian lanjut karena kemampuan berfikir 

kreatif dipandang sebagai suatu kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa. 
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HASIL WAWANCARA 

 

2.1 Apakah Guru mengkaji bentuk pembelajaran yang ada? 

Jawab: “ iya, saya selalu membuat perangkat pembelajaran yang terdiri dari 

silabus, rpp, program tahunan, program semester, dan perangkat lainya 

yang menunjang dalam proses pembelajaran, karena di sekolah sini 

dalam tiap semester ada supervisi dari kepala sekolah dimana guru 

matapelajaran harus memiliki kelengkapan adminidtrasi, sehingga guru 

disini harus lengkap dalam adminidtrasi jika ada perbaharuan baru di 

revisi dengan ketentuan yang terbaru seperti penyesuaian pembelajaran 

dengan kurikulum 2013” 

 

2.2 Apakah Guru mengkaji segenap hal terkait dengan penggunaan metode 

pembelajaran? 

Jawab: “ iya, guru selalu mengkaji metode pembelajaran, hal ini dilakukan 

setelah proses pembelajaran, dilaksanakan kegiatan ini oleh guru untuk 

menentukan metode pembelajaran berikutnya dikarenakan setiap materi 

pembelajaran memiliki cara penyampaian yang berbeda, selagi itu pula 

perlunya metode yang bervariasi guna meningkatkan motivasi siswa 

untuk belajar” 

 

2.3 Apakah Guru membahas metode pembelajaran dengan pihak lain?  

Jawab: “ Guru bidang studi memili perkumpulan yang bernama Musyawarah 

Guru Mata Pelajaran (MGMP) yang dimana membahas metode, materi, 



 
 

 

adminidtrasi, penilaian dan lain sebagainya, disini saling diskusi 

memecahkan masalah yang ditemui dilapangan dan kesulitan belajar 

pada siswa” 

2.4 Guru menggunakan metode yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan 

Apakah guru menggunakan metode yang bervariasi sesuai dengan 

kebutuhan? 

Jawab: “ Pada dasarnya guru sangat berkeinginan menggunakan metode 

pembelajaran yang bervariatif dengan bantuan media pembelajaran 

yang memudahkan siswa untuk belajar dan memudahkan guru dalam 

menyampaikan materi pembelajaran, namun hal ini tidak mudah 

dikarenakan sarana dan prasarana tidak lengkap sehingga dalam 

mengggunakan media terkendala, oleh sebab itu guru mensiasatinya 

dengan menggunakan metode pembelajaran yang berbantu dengan 

media sederhana yang dapat digunakan di lingkungan dan tersedia di 

sekolah. Penggunaan metode yang bervariasi juga terkendala oleh 

kompetensi pendagogik guru yang dimana masih kurang memahami 

berbagai macam metode pembelajaran sehingga metode pembelajaran 

yang masih digunakan ialah metode yang familiar seperti contohnya 

ceramah bervariasi dengan berbantu media” 

 

2.5 Apakah Guru mencari dan menyediakan fasilitas pendukung metode 

pembelajaran? 

Jawab: “ Guru belum dapat menyediakan fasilitas pendukung metode 

pembelajaran secara maksimal, dikarenakan sarana dan prasarana ialah 



 
 

 

kewajiban sekolah untuk melengkapi sehingga guru dapat 

menggunakannya dan maksimal dalam mengajar, ketika proses 

pembelajaran guru menggunakan yang tersedia disekolah” 

 

2.6 Apakah Guru memberikan tugas individual atau kelompok? 

Jawab: “ Setiap akhir proses pembelajaran guru sering memberikan tugas 

kepada siswa untuk dikerjakan dirumah, baik individu maupun 

kelompok, hal ini dilakukan untuk bertujuan agar siswa dirumah belajar 

dengan baik, selain pekerjaan rumah siswa juga diberikan tugas selama 

dikelas baik berupa pertanyaan quis ataupun praktikum dengan tujuan 

untuk melihat pemahaman siswa setelah proses pembelajaran 

berlangsung” 

 

2.7 Apakah Guru mengembangkan dan melakukan evaluasi kecil terhadap 

hasil penggunaan metode pembelajaran? 

Jawab: “ Guru  selalu memberikan Resitasi kepada siswa yaitu berupa tugas 

yang harus dikerjakan oleh siswa. Tugas yang diberikan sesuai dengan 

yang telah mereka dapatkan selama proses pembelajaran. Ketika siswa 

memperhatikan selama proses pembelajaran maka siswa akan dapat 

mengisi jawaban tersebut, namun jika tidak maka akan kesulitan 

menjawab pertanyaan atau tugas yang diberikan kepada siswa” 

 

2.8 Apakah Guru mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam 

penggunaan metode pembelajaran? 



 
 

 

Jawab: “ Guru selalu melakukan refleksi guna dapat menemukan 

permasalahan yang ditemui di lapangan. Refleksi sangat penting bagi 

guru dalam menentukan tindak lanjut pembelajaran berikutnya” 

 

2.9 Apakah Guru memberikan perhatian dan bimbingan khusus terhadap 

siswa yang dinilai masih mengalami kesulitan atau hambatan menerima 

bahan ajar/ materi pelajaran? 

Jawab: “ Selalu dilakukan oleh guru ketika mendapati siswa dalam belajar 

tidak seperti biasanya, ketika guru mendapati perbedaan karakter siswa 

dalam proses pembelajaran yang menjadi pasif dan tidak semangat 

dalam belajar tidak seperti biasanya guru memanggilnya ke kantor 

untuk  ditanyakan sharing kepada siswanya agar guru dapat mengetahui 

permasalahannya dan dapat membantu serta memotivasi siswanya 

dalam proses belaja mengajar” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANGKET PERSEPSI SISWA UNTUK MENGETAHUI KEMAMPUAN 

GURU 

 

Nama  :         

Kelas  :  

Hari / tanggal  :  

1. Tujuan Angket 

Tujuan angket ini untuk mengetahui tingkat kemampuan guru dalam 

meningkatkan berfikir kreatif siswa kelas x Madrasah Aliyah Almujahirin 

Pandan. 

 

2. Petunjuk Pengisi 

 Bacalah pertanyaan dengan teliti sebelum menjawab.  

  Berilah tanda (X) pada pilihan yang sesuai dengan pendapat anda. 

 Jawablah dengan jujur tanpa terpengaruh oleh teman.  

  Jawaban yang anda pilih tidak mempengaruhi nilai raport.  

 Hal yang menyangkut kerahasian anda kami jaga 

 

 

Angket  

1. Apakah guru memberikan soal kepada siswa untuk mengasah cara berfikir 

siswa? 

a. Ya    b. Tidak  

 

2. Apakah guru  dalam mengajar menggunakan bermacam-macam metode 

belajar? 

a. Ya    b. Tidak  

 

3. Apakah guru waktu menjelaskan materi hanya menulis dipapan tulis? 

a. Ya    b. Tidak  

 

4. Apakah guru menyedikan tanya jawab dalam proses belajar mengajar? 

a. Ya    b. Tidak  

 



 
 

 

 

 

5. Apakah guru dalam proses belajar mengajar ada pembenttukan kelompok? 

a. Ya    b. Tidak 

 

6. Siswa tidak bosan dalam prose pembelajaran  

a. Ya    b. Tidak  

 

7. Pusat perhatian siswa berpusat kepada materi yang disampaikan  

a. ya    b. Tidak  

 

8. Guru mengajak siswa mencari masalah dari materi dan mencari jawabannya 

a. ya    b. Tidak   

 

9. Guru menjelaskan meteri dengan terjun langsung kelapangan  

a. ya    b. Tidak  

 

10. Guru atau sekolah menyedikan fasilitas dalam menunjang proses belajar 

megajar 

a. ya    b. tidak  
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