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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan berpikir kreatif siswa 

dengan penerapan model pembelajaran berdasar masalah matematika. Jenis 

penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengelompokkan siswa menjadi 

3 kelompok, yaitu kategori nilai matematika tinggi, sedang dan rendah. 

Analisis data dalam penelitian ini meliputi: mereduksi data, menyajikan 

data, dan menarik kesimpulan data dari hasil tes soal dan wawancara siswa. 

Terdapat empat indikator berpikir kreatif, yaitu berpikir lancar, berpikir 

luwes, berpikir orisinil dan kemampuan mengelaborasi. Siswa dengan 

kategori matematika tinggi mencapai 4 indikator. Siswa dengan kategori 

matematika sedang memenuhi tiga indikator. Sedangkan siswa dengan 

kategori matematika rendah memenuhi satu indikator.  

Kata Kunci: berpikir kreatif, pembelajaran berdasar masalah, berpikir 

lancar, berpikir luwes, berpikir orisinil, kemampuan 

mengelaborasi. 

Abstract 

This research aimed to describe the creative thinking with the application of 

mathematical problem-based learning model. This research is a descriptive 

study using a qualitative approach. The research was conducted by grouping 

students into three groups, namely the category of math scores high, 

medium and low. Analysis of the data in this study include : reducing the 

data, present the data, and draw conclusions from the data about the test 

results and interview students. There are four indicators of creative thinking, 

the fluent thinking, flexible thinking, original thinking, and elaboration 

ability. Students with high math category up to 4 indicators. Students with 

math category three indicators. While students with low math category meet 

the indicators. 

Key Words: creative thinking, problem based learning, fluent thinking, 

flexible thinking, original thinking, elaboration ability. 

Pendahuluan 



10 
Jurnal Pendidikan Matematika STKIP PGRI Sidoarjo 

Vol.2, No.1, Maret 2014 
ISSN: 2337-8166 

 

Dalam sebuah proses pembelajaran, siswa seharusnya didorong untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir. Oleh karena itu program pendidikan yang 

dikembangkan perlu menekankan pada pengembangan kemampuan berpikir logis, 

analitis, sistematis, kritis, dan kreatif yang harus dimiliki siswa. Berpikir kreatif dapat 

ditumbuh kembangkan melalui perancangan suatu pembelajaran yang menekankan pada 

pengeksplorasian kemampuan siswa. Karena pada dasarnya, masing-masing siswa 

mempunyai potensi kreatif yang berbeda sehingga dalam memecahkan masalah siswa 

diberi kesempatan untuk menyelesaikan dengan caranya sendiri. 

Menurut Lindren (dalam Yamin, 2013:127) Berpikir kreatif yaitu memberikan  

macam-macam kemungkinan jawaban atau pemecahan masalah berdasarkan informasi 

yang diberikan dan mencetuskan banyak gagasan terhadap suatu persoalan. Pengertian 

ini memfokuskan pada banyak cara dalam suatu pemecahan masalah dan memunculkan 

ide-ide baru tentang suatu persoalan. Setiap siswa mempunyai bakat kreatif yang 

berbeda sehingga kemungkinan penyelesaian atau jawaban dari suatu masalah juga akan 

beragam. Proses individu untuk memunculkan ide baru merupakan penggabungan ide-

ide sebelumnya yang belum diwujudkan atau masih dalam pemikiran. Pengertian 

berpikir kreatif ini ditandai adanya ide baru yang dimunculkan sebagai hasil dari proses 

berpikir tersebut. 

Menurut Hamruni (2012:104) salah satu alternatif untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir siswa adalah dengan menggalakkan pertanyaan-pertanyaan yang 

dapat memacu proses berpikir. Dalam pengertian ini konsep masalah atau pertanyaan-

pertanyaan digunakan untuk memunculkan “budaya berpikir“  pada diri siswa. Dalam 

mendorong berpikir kreatif siswa, guru meminta siswa menghubungkan informasi-

informasi yang diketahui dan informasi tugas yang harus dikerjakan. Oleh karena itu 

keberadaan model pembelajaran berdasarkan masalah dapat membantu guru mengisi 

tugasnya mengarahkan dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. Indikator 

berpikir kreatif dapat dilihat dari produksi divergen yang meliputi fleksibilitas, keaslian 

dan kelayakan. 

Model pembelajaran pembelajaran berdasar masalah adalah sebuah model 

pembelajaran yang dilakukan dengan adanya pemberian rangsangan berupa masalah-
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masalah yang kemudian dilakukan pemecahan masalah oleh siswa yang diharapkan 

dapat menambah keterampilan siswa dalam pencapaian materi pembelajaran. 

Pada pembelajaran berdasarkan masalah disajikan tugas-tugas atau 

permasalahan yang otentik dan relevan yang direpresentasikan melalui suatu konteks. 

Cara tersebut bertujuan agar siswa memiliki pengalaman sebagaimana nantinya mereka 

menghadapi kehidupan profesionalnya. Aspek penting dalam model pembelajaran 

berdasarkan masalah adalah bahwa pembelajaran dimulai dengan permasalahan yang 

akan menentukan arah pembelajaran. Dengan menyajikan permasalahan sebagai batu 

loncatan pembelajaran, siswa didorong untuk mencari informasi yang diperlukan untuk 

menyelesaikan permasalahan. Di sini, guru menyajikan masalah, membimbing dan 

memberikan sedikit petunjuk kepada siswa dalam memecahkan masalah. 

Evans (dalam Siswono, 2008: 14) menjelaskan bahwa berpikir kreatif adalah 

suatu aktivitas mental untuk membuat hubungan-hubungan yang terus menerus, 

sehingga ditemukan kondisi yang “benar” atau sampai seseorang itu menyerah.Dalam 

pengertian ini ditekan tentang bagaimana suatu kondisi yang dianggap benar ditemukan 

dengan menghubungkan informasi yang diterima menggunakan pengetahuan yang 

dimiliki.Karena dalam proses ini bertujuan untuk menemukan yang dianggap benar 

yang belum diketahui sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa kegiatan mental ini 

bertujuan menemukan sesuatu yang baru. 

Menurut Siswono (2008: 16) berpikir kreatif merupakan suatu kebiasaan dari 

pemikiran yang tajam dengan intuisi, menggerakkan imajinasi, mengungkapkan (to 

reveal) kemungkinan-kemungkinan baru, membuka selubung (unveil) ide-ide yang 

menakjubkan dan inspirasi ide-ide yang tidak diharapkan.Dalam berpikir kreatif, 

seseorang cenderung mempunyai gagasan-gagasan baru tentang sebuah hal. Gagasan-

gagasan tersebut dituangkan dalam ide-ide kreatif untuk menyelesaikan sebuah hal 

(masalah). Dalam pengertian ini, intuisi diartikan sebagai pemikiran akal sehat dalam 

suatu pemecahan masalah tanpa melalui langkah-langkah analisis. Jadi siswa mencari 

pemecahan masalah tanpa mengetahui apakah formula yang digunakan benar atau salah. 

Menggerakkan imajinasi yang dimaksud dalam pengertian tersebut adalah 

mendorong daya pikir untuk membayangkan atau menciptakan gambaran-gambaran 

berdasarkan kenyataan atau pengalaman diri. Imajinasi berkaitan dengan keinginan 
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yang sangat kuat. Dengan pemikiran tajam, imajinasi dapat membantu siswa untuk 

berpikir jauh ke depan sehingga mampu menciptakan ide-ide baru dalam pemecahan 

masalah dan dapat mengungkapkan kemungkinan-kemungkinan baru yang belum 

pernah terwujud. Jadi, berpikir kreatif merupakan proses pemecahan masalah dengan 

pemikiran yang tajam tanpa melalui langkah-langkah analisis yang mendorong kekuatan 

imajinasi untuk mengungkapkan kemungkinan-kemungkinan baru sehingga mampu 

menciptakan hal-hal atau ide-ide baru yang belum pernah terwujud. 

Menurut Rogers (dalam Munandar, 2009:34) tiga kondisi dari pribadi kreatif 

adalah: 1) Keterbukaan terhadap pengalaman. 2) Kemampuan untuk menilai situasi 

sesuai dengan patokan pribadi seseorang (Internal locus of evaluation). 3) Kemampuan 

untuk bereksperimen, untuk “bermain” dengan konsep-konsep. 

Uraian diatas dapat juga diartikan bahwa pada pribadi kreatif seseorang, jika 

sudah memiliki kondisi pribadi dan lingkungan yang menunjang atau lingkungan yang 

memberi kesempatan untuk bersibuk diri secara kreatif maka diprediksikan akan 

muncul kreativitas. Seseorang yang memiliki kreativitas selain dia sebagai pemikir yang 

konvergen atau intelegensi (memperoleh pengetahuan dan pengembangan keterampilan) 

juga sebagai pemikir divergen yang mampu menggabungkan unsur-unsur dengan cara 

yang tidak terduga. 

Untuk menilai kemampuan berpikir kreatif menggunakan acuan yang dibuat, 

Munandar (2009:192) yang mengemukakan bahwa kemampuan berpikir kreatif 

dirumuskan sebagai kemampuan yang mencerminkan aspek – aspek sebagai berikut: 

a. Berpikir lancar (Fluent thinking) atau kelancaran yang menyebabkan 

seseorang mampu mencetuskan banyak gagasan, jawaban, penyelesaian 

masalah atau pertanyaan. 

b. Berpikir luwes (Flexible thinking) atau kelenturan yang menyebabkan 

seseorang mampu menghasilkan gagasan, jawaban atau pertanyaan yang 

bervariasi. 

c. Berpikir Orisinil (Original thinking) yang menyebabkan seseorang 

mampu melahirkan ungkapan-ungkapan yang baru dan unik atau mampu 
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menemukan kombinasi-kombinasi yang tidak biasa dari unsur-unsur 

yang biasa. 

d. Keterampilan mengelaborasi (Elaboration ability) yang menyebabkan 

seseorang mampumemperkaya dan mengembangkan suatu gagasan. 

Berdasarkan uraian indikator tersebut, maka peneliti menggunakan indikator-

indikator kemampuan berpikir kreatif siswa dengan penjelasan sebagai berikut: 

1) Berpikir lancar (Fluent thinking) 

Berpikir lancar adalah ketika seseorang mampu memikirkan cara menyelesaiakan 

sebuah permasalahan dengan cepat. Misalnya, siswa yang berpikirnya lancar akan 

dengan cepat menyelesaikan soal yang dikerjakannya. 

2) Berpikir luwes (Flexible thinking): Berpikir luwes adalah ketika seseorang mampu 

memikirkan lebih dari satu ide dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. 

Misalnya, seorang siswa bisa menyelesaikan satu soal matematika dengan lebih 

dari satu cara. 

3) Berpikir Orisinil (Original thinking): Berpikir orisinil adalah kemampuan untuk 

memikirkan gagasan atau ide baru dalam sebuah permasalahan. Misalnya, 

seseorang dapat memberikan banyak gagasan atau usul dalam sebuh rapat kerja. 

4) Kemampuan mengelaborasi (Elaboration ability): Kemampuan mengelaborasi 

adalah kemampuan seseorang untuk menjabarkan sebuah hal sederhana ke definisi 

yang lebih luas. 

Dalam hal ini untuk mengetahui proses berpikir kreatif siswa dalam penerapan 

model pembelajaran berdasar masalah dilakukan dalam tahap-tahap, yaitu : 

 

 

Tabel 1. langkah-langkah pembelajaran berdasar masalah 

Langkah Kegiatan yang dilakukan guru Kegiatan yang dilakukan oleh guru 
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1. Orientasi siswa pada masalah 

 

 

 

 

Menjelaskan tujuan pembelajaran, hal-hal 

yang dianggap perlu,dan memotivasi 

siswa untuk terlibat dalam melakukan 

kegiatan pemecahan masalah. 

2. Mengorganisasikan siswa untuk 

belajar 

 

 

 

Membagi siswa dalam kelompok dan 

membantu siswa dalam 

mengidentifikasikan serta 

mengorganisasikan tugas-tugas yang 

berkaitan dengan masalah. 

3. Membimbing penyelidikan individu 

maupun kelompok 

 

 

 

 

Mendorong siswa dalam mengumpulkan 

informasi yang diperlukan, melaksanakan 

eksperimen dan penyelidikan untuk 

dapatmenjelaskan dan menyelesaikan 

masalah. 

4. Mengembangkan dan menyajikan 

hasil karya. 

 

Membantu siswa dalam merencanakan 

dan mempersiapakan karya yang sesuai 

seperti laporan dan membantu mereka 

berbagai tugas dengan temannya. 

5. Menganalisis dan mengevaluasi 

proses pemecahan masalah 

 

Membantu siswa untuk melakukan 

refleksi atau evaluasi terhadap 

penyelidikan dan proses yang digunakan. 

(Sumber: Trianto, 2011:71-72) 

Penelitian ini menggunakan soal tes dan wawancara sebagai alat untuk 

menjawab rumusan masalah sehingga tercapai tujuan penelitian. Soal tes diberikan 

kepada siswa dan dilakukan wawancara. Hasil jawaban soal tes dan wawancara 

dianalisis dan data-data hasil disusun. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Indikator berpikir kreatif yang dicapai oleh siswa dengan kategori matematika 

tinggi, mencapai 4 indikator, yaitu: berpikir lancar, berpikir luwes, berpikir original dan 

keterampilan mengelaborasi. 
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Gambar 1. Jawaban soal 1 (siswa kategori matematika tinggi) 

Siswa tersebut menuliskan langkah-langkah pada penyelesaian pertanyaan 

tersebut, dengan menggambar dan mengaplikasikan rumus yang ia ketahui. 

 

Gambar 2. Jawaban soal 2 (siswa kategori matematika tinggi) 

Dalam menjawab pertanyaan nomor 1, siswa dengan kategori matematika tinggi 

mampu menyelesaikan soal dalam waktu 15 menit. Langkah dan proses yang diambil 

siswa tersebut juga tepat. Dalam mengerjakannya siswa tersebut mengerjakan 

pertanyaan 1 dengan cara menggunakan bangun persegi panjang. Siswa dengan kategori 

tinggi menjawab dengan menggunakan bangun yang  sederhana, seperti persegi 

panjang. Dalam sekali menjawab, langkah dan hasil yang ia berikan benar dan tepat. 

Dari pemaparan tersebut, siswa dengan kategori matematika tinggi dapat memenuhi 4 

indikator berpikir kreatif, yaitu berpikir lancar, berpikir luwes, berpikir orisinil dan 

kemampuan mengelaborasi.  

Siswa dengan kategori matematika sedang memberikan hasil jawaban yang 

sudah benar dan tepat. Siswa tersebut mengaplikasikan rumus keliling persegi. 

Kemudian, siswa tersebut membagi panjang keliling yang diketahui dengan angka 4. 

Sehingga siswa tersebut dapat menentukan panjang sisi-sisi persegi yang akan 

digambarkan. Setelah menentukan panjang sisi persegi, siswa tersebut menggambar 
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persegi dan membuat bentuk dua diagonal bidang persegi. Siswa tersebut juga dapat 

menjelaskan langkah-langkah yang ia gunakan untuk mengerjakan pertanyaan tersebut. 

Dari pemaparan diatas, tampak bahwa siswa dengan kategori sedang dapat memenuhi 

indikator berpikir lancar. 

Siswa dengan kategori matematika sedang juga dapat mengemukakan ide lain 

dalam menjawab pertanyaan yang diberikan peneliti. Terbukti pada jawaban siswa pada 

pertanyaan nomor 2. Siswa tersebut dapat memberikan jawaban yang berbeda dari 

jawaban pertanyaan nomor 1. Siswa tersebut memberikan jawaban dengan cara yang 

hampir sama dengan jawaban dari pertanyaan nomor satu. Dengan cara 

mengapilkasikan rumus bangun yang ia ketahui, ia mampu memberikan jawaban dari 

pertanyaan kedua. Siswa tersebut memilih bangun belah ketupat untuk jawaban dari 

pertanyaan selanjutnya (pertanyaan nomor 2). Kemudian keliling yang diketahui dibagi 

dengan angka 4, sehingga menghasilkan panjang sisi-sisi yang harus ia tuliskan pada 

setiap sisi bangun tersebut. 

Siswa tersebut dapat menjelaskan langkah dari ide lain yang ia tuliskan sebagai 

jawaban dari pertanyaan nomor dua. Hasil pemaparan menunjukkan bahwa siswa 

dengan kategori matematika sedang telah mencapai indikator berpikir luwes. Pada 

jawaban pertanyaan nomor 2, siswa dengan kategori matematika sedang dapat 

memenuhi indikator  berpikir orisinil. Terlihat pada perbedaan jawaban dari pertanyaan 

satu dan dua. 

 

Gambar 3. Jawaban soal 1 (siswa kategori matematika sedang) 
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Gambar 4. Jawaban soal 2 (siswa kategori matematika sedang) 

Siswa dengan kategori matematika sedang belum memenuhi indikator 

kemampuan mengelaborasi, karena masih belum bisa mengungkapkan ide-ide dan 

gagasan-gagasan baru yang dapat menyederhanakan permasalahan yang rumit, seperti 

soal tes yang telah diberikan oleh peneliti pada siswa tersebut. Kesimpulan dari 

pemaparan tersebut, siswa dengan kategori matematika sedang dapat memenuhi 3 

indikator berpikir kreatif, yaitu berpikir lancar, berpikir luwes dan berpikir orisinil. 

Siswa dengan kategori matematika rendah dapat memenuhi satu indikator, yaitu 

berpikir lancar. Terlihat pada hasil pekerjaan yang ia berikan.  

 

Gambar 5. jawaban 1 (siswa kategori matematika rendah) 

Siswa dengan kategori matematika rendah mengerjakan dengan tingkat kesulitan 

yang lebih tinggi. Siswa tersebut membutuhkan waktu lebih lama untuk berpikir dan 

mengerti setiap soal yang telah diberikan, terlihat ketika siswa tersebut mengerjakan 

soal, raut mukanya berubah menjadi kebingungan. 20 menit setelah memberikan soal, 

peneliti mendekati siswa tersebut dan mengetahui siswa tersebut masih belum 

menyelesaikan soal yang pertama. Setelah 30 menit berlalu, siswa tersebut dapat 

mengerjakan soal yang pertama dengan menggambar pesegi dan membuat diagonal 
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bidang. Kemudian menuliskan ukuran setiap sisi persegi tersebut. Jawaban yang 

diberikan siswa tersebut sudah benar. Tetapi dalam wawancara siswa tersebut kurang 

dapat menjelaskan langkah-langkah yang ia gunakan dalam mengerjakan soal tes 

berpikir kreatif tersebut. 

Siswa dengan kategori rendah tidak dapat menyelesaikan soal kedua. Siswa 

tersebut hanya mampu menjawab satu soal saja. Dari pemaparan tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa siswa dengan kategori rendah dapat mencapai satu indikator, yaitu 

berpikir lancar. 

Simpulan 

Setelah diterapkan model pembelajaran berdasar masalah, dapat diketahui 

tentang profil berpikir kreatif siswa berdasarkan kemampuan matematika. Siswa yang 

terpilih dengan kategori matematika tinggi mencapai 4 indikator yaitu berpikir lancar, 

berpikir luwes, berpikir orisinil, dan kemampuan mengelaborasi. Siswa yang terpilih 

dengan kategori matematika sedang memenuhi tiga indikator berpikir kreatif, yaitu 

berpikir lancar, berpikir luwes dan berpikir orisinil. Sedangkan siswa yang terpilih 

dengan kategori matematika rendah memenuhi satu indikator berpikir kreatif, yaitu 

berpikir lancar. 

Daftar Rujukan 

Hamruni. (2012). Strategi Pembelajaran. Yogyakarta: Insan Madani. 

Munandar, U. (2009). Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat. Jakarta: PT.Rineka 

Cipta. 

Siswono, T.Y.E. (2008). Model Pembelajaran Matematika Berbasis Pengajuan dan 

Pemecahan Masalah Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif. 

Surabaya: Unesa Uniersity Press. 

Trianto. (2011). Model-Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistik. 

Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher. 

Yamin, M. (2013). Strategi dan Metode dalam Model Pembelajaran. Jakarta: Referensi 

GP Press Group. 


