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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Keberhasilan suatu pembelajaran ditentukan oleh beberapa komponen 

diantaranya adalah komponen guru, siswa, serta sarana dan prasarana. Salah 

satu komponen yang terdapat dalam diri siswa adalah kreativitas. Kreativitas 

siswa ditentukan oleh tinggi rendahnya minat siswa dalam melakukan proses 

belajar mengajar. 

Kenyataan di lapangan masih banyak permasalahan yang menjadi faktor 

rendahnya kreativitas siswa dalam belajar matematika. Salah satunya adalah 

penggunaan metode konvensional yang diterapkan oleh guru dalam proses 

pembelajaran. Hal ini mengakibatkan siswa kurang aktif dan tidak terlibat 

langsung dalam proses pembelajaran. Siswa hanya mendengar dan mencatat 

apa yang disampaikan oleh guru tanpa dilibatkan langsung dalam proses 

pembelajaran. 

Rendahnya kreativitas siswa dalam proses pembelajaran dapat dilihat 

dari masih kurangnya siswa yang memiliki gagasan/usulan terhadap suatu 

permasalahan, siswa yang menanggapi materi dari guru, siswa yang 

mengajukan pertanyaan kepada guru, siswa yang aktif dalam proses belajar 

mengajar, siswa yang dapat menjawab dengan tepat pertanyaan yang 

diberikan oleh guru. 



Salah satu usaha untuk meningkatkan kreativitas siswa dalam proses 

pembelajaran adalah dengan menggunakan strategi pembelajaran yang tepat. 

Oleh karena itu diperlukan suatu strategi pembelajaran yang dapat membantu 

guru dalam meningkatkan kreativitas siswa, khususnya yang dapat melibatkan 

siswa supaya terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Salah satu strategi 

yang dapat diterapkan adalah Question Student Have. 

Berdasarkan latar belakang diatas, perlu dilakukan suatu tindakan kelas 

untuk mengatasi rendahnya kreativitas siswa di kelas VIIA SMP Raden Fatah 

Cilacap melalui stategi pembelajaran aktif tipe Question Student Have. 

 

B. Rumusan Masalah 

    Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka 

permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

Apakah pembelajaran matematika dengan menggunakan strategi 

pembelajaran aktif tipe Question Student Have dapat meningkatkan kreativitas 

siswa kelas VIIA SMP Raden Fatah? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Mengetahui peningkatan kreativitas siswa dalam pembelajaran matematika 

kelas VIIA SMP Raden Fatah melalui strategi pembelajaran aktif tipe 

Question Student Have. 

 



D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini bermanfaat sebagai berikit :  

a. Sebagai salah satu cara dalam meningkatkan kreativitas siswa pada 

pembelajaran matematika melalui pendekatan “Question Student 

Have”. 

b. Sebagai sebuah pijakan untuk mengembangkan  pendekatan “Question 

Student Have”. 

2. Manfaat praktis 

Secara praktis penelitian ini bermanfaat sebagai berikut : 

a. Penulis memperoleh pengalaman langsung dalam pembelajaran 

matematika menggunakan pendekatan “Question Student Have”. 

b. Dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi guru, khususnya guru 

matematika sebagai salah satu alternative pembelajaran. 

c. Memberikan pengalaman langsung pada siswa sebagai obyek 

penelitian, sehingga diharapkan siswa memperoleh pengalaman 

tentang kebebasan dalam belajar metematika secara aktif, kreatif dan 

menyenangkan. 

 

 

 


