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ABSTRAK 

 

Indaria Tri Hariyani, 2012 : Hubungan Keaktifan Bertanya Dengan Berpikir 
Kreatif Pada Siswa SMPN 1 Taman  Sidoarjo.  

Keaktifan bertanya siswa sebagai keinginan mencari informasi yang belum 
diketahui. Sehingga jika bertanya adanya pada kondisi pembelajaran maka 
bertanya merupakan proses meminta keterangan atau penjelasan untuk 
mendapatkan informasi yang belum diketahui dalam pembelajaran yang sedang 
berlangsung. Bertanya  merupakan  hal  yang  paling  penting  dalam  proses  
belajar mengajar baik dilakukan oleh guru maupun oleh siswa. Melalui  bertanya  
pengetahuan seseorang  akan  bertambah.  Dalam  proses  pembelajaran  bertanya  
akan memberikan manfaat yang besar, baik bagi guru maupun bagi siswa. 
Berpikir  kreatif  diperlukan  ketika menganalisis  atau  mengidentikasi  masalah,  
mencari informasi, memandang masalah dari  berbagai perspektif, mengeksplorasi 
ide-ide atau metode penyelesaian masalah, dan mengidentifikasi berbagai  
kemungkinan  solusi  dari  masalah  tersebut, yang menjadi rumusan masalah ini 
adalah apakah ada hubungan keaktifan bertanya dengan berpikir kreatif pada 
siswa SMPN 1 Taman.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  adanya hubungan keaktifan 
bertanya dengan berpikir kreatif pada siswa. Adapun hipotesis yang diajukan 
bahwa terdapat hubungan keaktifan bertanya dengan berpikir kreatif pada siswa. 
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa pada SMPN 1 Taman Sidoarjo 
berjumlah 72 siswa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam 
penelitian adalah purposive sampling. 

 Alat pengumpulan data adalah menggunakan cek list keaktifan bertanya 
dan skala berpikir kreatif. Berdasarkan hasil analisis korelasi kendal tau  diketahui 
koefisien korelasional sebesar 0,954, yang berarti 95,4% variabel keaktifan 
bertanya sangat berpengaruh pada variabel berpikir kreatif. Menurut hasil 
penelitian Menurut Alexander keaktifan bertanya berhubungan pada pembelajaran  
siswa yang  berlangsung. Keaktifan bertanya dapat mempengaruhi hasil belajar 
siswa dan menghasilkan berpikir kreatif siswa. Dalam  berpikir  kreatif  
diperlukan  ketika menganalisis  atau  mengidentikasi  masalah,  memandang  
masalah  dari  berbagai perspektif,  mengeksplorasi  ide-ide  atau  metode  
penyelesaian  masalah,  dan mengidentifikasi  berbagai  kemungkinan  solusi  dari  
masalah  tersebut. 

Dengan demikian berarti terdapat hubungan keaktifan bertanya dengan 
berpikir kreatif pada siswa SMPN 1 Taman Sidoarjo.  

Kata kunci : Keaktifan bertanya, berpikir kreatif pada siswa. 

 

 


