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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini 

berkembang sangat pesat. Untuk dapat bersaing dengan dunia luar dituntut 

adanya pengetahuan yang tinggi pula dari masyarakatnya. Pendidikan pada 

dasarnya merupakan proses untuk membantu manusia dalam mengembangkan 

dirinya sehingga mampu untuk menghadapi setiap perubahan yang terjadi. 

Dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, pembangunan di 

bidang pendidikan merupakan sarana dan wahana yang sangat baik dalam 

pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM). Oleh karena itu pendidikan perlu 

mendapat perhatian dari pemerintah, masyarakat dan pengelola pendidikan 

khususnya. 

Sejalan dengan perkembangan masyarakat saat ini pendidikan 

menghadapi banyak tantangan. Salah satu tantangan yang cukup menarik 

adalah peningkatan mutu pendidikan yang disebabkan rendahnya mutu 

pendidikan di Indonesia. Berbagai usaha telah dilakukan oleh pengelola 

pendidikan untuk memperoleh kualitas pendidikan, dalam rangka 

meningkatkan prestasi belajar siswa atau peserta didik. 

Upaya peningkatan prestasi belajar itu tidak mudah untuk dicapai 

secara maksimal karena banyaknya faktor yang berpengaruh terhadap prestasi 

belajar itu sendiri. Perbaikan dan penyempurnaan ini meliputi perbaikan pada 



sistem pendidikan ataupun dalam hal yang langsung berkaitan dengan praktik 

pembelajaran, misalkan dalam penggunaan srategi mengajar. 

Dalam kegiatan proses belajar mengajar, strategi pembelajaran 

mempunyai peranan yang sangat penting. Dalam kenyataannya strategi 

tertentu dapat menunjang pendekatan siswa aktif, asalkan strategi tersebut 

diterapkan dengan teknik yang benar. Penggunaan srategi mengajar yang tepat 

akan turut menentukan efektifitas dan efisiensi dalam proses belajar mengajar, 

guru dapat menerapkan srategi yang tepat atau sesuai dengan pokok bahasan 

yang akan disampaikan.  

Strategi pembelajaran itu sendiri terdiri dari beberapa macam yang 

masing-masing strategi mempunyai kelebihan maupun kekurangan. Sampai 

saat ini pelajaran matematika dianggap suatu hal yang menakutkan dan 

dibenci oleh siswa. Hal ini terjadi mungkin karena penyampaian materi 

pelajaran matematika yang tidak atau belum menarik. 

Upaya peningkatan kualitas pembelajaran matematika idealnya 

dimulai dari proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru yaitu dengan 

menawarkan strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan prestasi belajar 

matematika. Suatu strategi yang mampu mengubah pandangan negatif siswa 

terhadap matematika menjadi pelajaran yang menyenangkan, tidak saja 

memunculkan keaslian belajar, tetapi juga akan memberikan dampak positif 

bagi perkembangan aspek kognitif dan sosial. 

Alternatif strategi yang dapat digunakan untuk membuat matematika 

menjadi suatu pelajaran yang menyenangkan adalah dengan menggunakan 



teknik Question Student Have. Teknik Question Student Have merupakan 

teknik yang tidak menakutkan dan dapat dipakai untuk mengetahui kebutuhan 

dan harapan siswa. Teknik ini menggunakan elisitasi dalam memperoleh 

partisipasi siswa secara tertulis. Strategi pembelajaran lain yang dapat 

digunakan ekspositori. Melalui strategi ekspositori guru menyampaikan 

informasi mengenai bahan pengajaran dalam bentuk penjelasan dan penuturan 

lisan. 

Selain strategi pembelajaran, hal lain yang mempengaruhi prestasi 

belajar siswa adalah tingkat kreativitas. Siswa yang kreatif akan lebih banyak 

ide/gagasan untuk menyelesaikan suatu permasalahan daripada siswa yang 

kurang kreatif. Siswa yang memiliki kreativitas tinggi tidak mudah putus asa 

dan selalu berusaha untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaannya serta 

terbuka menerima informasi dari luar sehingga dimungkinkan hasil belajar 

yang diperoleh lebih baik. 

Berdasarkan uraian-uraian di atas, akan dilaksanakan penelitian 

tentang “IMPLEMENTASI STRATEGI PEMBELAJARAN AKTIF 

TIPE QUESTION STUDENT HAVE TERHADAP PRESTASI BELAJAR 

MATEMATIKA DITINJAU DARI KREATIVITAS SISWA”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi 

beberapa permasalahan sebagai berikut : 



1. Kurang tepatnya strategi mengajar yang digunakan oleh guru dalam 

menyampaikan materi sehingga berpengaruh terhadap prestasi belajar 

siswa. 

2. Secara umum siswa beranggapan bahwa pelajaran matematika itu sulit dan 

membosankan sehingga sejak awal siswa tidak ada minat dan motivasi 

untuk belajar matematika dan kurang aktif ketika proses belajar mengajar 

berlangsung. 

3. Rendahnya prestasi belajar siswa terjadi karena dalam pembelajaran guru 

cenderung mengajar secara klasikal sehingga waktu pembelajaran 

berlangsung hanya melibatkan beberapa siswa saja. 

4. Perbedaan tingkat kreativitas siswa dimungkinkan mempengaruhi prestasi 

belajar matematika. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, untuk dapat dilakukan 

penelitian dengan baik, maka diperlukan pembatasan-pembatasan masalah 

sebagai berikut : 

1. Strategi Pembelajaran 

Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi 

pembelajaran aktif tipe Question Student Have (untuk kelas eksperimen) 

dan strategi ekspositori (untuk kelas kontrol). 

 

 



2. Kreativitas Siswa 

Kreativitas yang dimaksud adalah suatu kemampuan berpikir siswa 

dalam pembelajaran matematika untuk peka dalam menemukan masalah, 

memecahkan masalah dan membahas suatu masalah. 

3. Prestasi Belajar Matematika 

Prestasi belajar matematika siswa pada penelitian ini dibatasi pada 

hasil belajar pada pokok bahasan Logika. 

 

D. Perumusan Masalah 

Dari identifikasi masalah dan pembatasan masalah di atas dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh strategi pembelajaran terhadap prestasi belajar 

siswa? 

2. Apakah ada pengaruh kreativitas siswa tehadap prestasi belajar siswa? 

3. Apakah ada efek interaksi antara strategi pembelajaran dengan kreativitas 

siswa terhadap prestasi belajar matematika? 

 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh strategi pembelajaran terhadap prestasi 

belajar siswa. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kreativitas siswa tehadap prestasi belajar 

siswa. 



3. Untuk mengetahui efek interaksi antara strategi pembelajaran dengan 

kreativitas siswa terhadap prestasi belajar matematika. 

 

F. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Sebagai masukan bagi guru dan calon guru matematika tentang 

penggunaan strategi pembelajran aktif tipe Question Student Have dalam 

meningkatkan prestasi belajar matematika ditinjau dari kreativitas siswa. 

2. Bagi siswa, agar dapat mengembangkan kreativitasnya sehingga 

diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajar matematika. 

3. Bagi peneliti berikutnya, dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan atau 

dikembangkan lebih lanjut serta sebagai referensi terhadap penelitian yang 

sejenis. 

 


