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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Kajian pustaka ini akan menguraikan beberapa teori yang 

menunjang topik bahasan penelitian, diambil dari buku dan jurnal 

yang sesuai dan relevan. Teori yang akan dibahas dalam 

penelitian ini meliputi belajar dan pembelajaran matematika, 

model pembelajaran Creative Problem Solving (CPS), pendekatan 

Open Ended, kemampuan memecahkan masalah matematika 

siswa, berpikir kreatif siswa, dan pembelajaran matematika 

menggunakan model CPS dengan pendekatan Open Ended. 

Uraian mengenai teori-teori tersebut adalah sebagai berikut. 

2.1 Belajar dan Pembelajaran Matematika 

Gagne menyatakan bahwa belajar merupakan perubahan 

pada diri seseorang yang dapat diamati dan berubah dari waktu ke 

waktu yang dipengaruhi oleh stimulus (Thobroni & Mustofa, 

2013). Sedangkan menurut Winkel belajar adalah suatu aktivitas 

mental atau psikis yang menghasilkan perubahan baik dalam 

sikap, ketrampilan, maupun pemahaman pengetahuan untuk 

merubah diri menjadi lebih baik dan bersifat konstan (Riyanto, 

2010). Kemudian Spears (Suprijono, 2012) memberikan batasan 

bahwa kegiatan belajar meliputi mengamati, membaca, meniru, 

mencoba hal-hal baru, mendengarkan dan mengkaji. 
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Berdasarkan pendapat ketiga ahli tersebut, dapat kita 

simpulkan bahwa belajar adalah aktivitas yang meyebabkan 

perubahan baik pada diri seseorang dari waktu ke waktu secara 

mental dalm sikap, ketrampilan, maupun pemahaman 

pengetahuan untuk mengamati, membaca, meniru, mengkaji 

masalah yang ada di sekitarnya. 

Pembelajaran adalah proses yang dilaksanakan oleh 

manusia untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Pembelajaran 

bermakna usaha bagi peserta didik untuk mempelajari sesuatu 

materi sebagai dampak dari pengajaran guru (Wina, 2008; Asri, 

2005). Permendikbud No.103 (2014) mengemukakan bahwa 

pembelajaran merupakan interaksi yang terjadi antara siswa, guru, 

dan sumber belajar di lingkungan belajar. Menurut Kimble dan 

Garmezy, pembelajaran adalah perubahan sikap yang konstan 

pada peserta didik sebagai hasil dari praktik yang dilakukan 

secara berulang-ulang (Thobroni & Mustofa, 2013). Sedangkan 

menurut Sardiman pembelajaran adalah proses membimbing 

peserta didik untuk mengembangkan diri dengan tugas-tugas 

sesuai dengan tingkatan pendidikannnya (Majid, 2013). 

Paragraf di atas menjelaskan pendapat beberapa ahli yang 

dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan proses yang 

dilakukan dalam interaksi peserta didik dengan pendidik untuk 

mempelajari suatu materi sehingga peserta didik mampu 

mengembangkan kemampuan diri dengan tugas-tugas yang sesuai 

dengan tingkatan pendidikannya. Dapat kita tarik kesimpulan 
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bahwa belajar dan pembelajaran matematika yaitu aktivitas 

interaksi peserta didik dan pendidik untuk mempelajari dan 

mengkaji materi matematika yang ada sehingga mampu 

mengembangkan kemampuan dalam memecahkan masalah 

matematika. 

2.2 Model Pembelajaran CPS 

2.2.1 Pengertian Model Pembelajaran CPS 

Model pembelajaran Creative Problem Solving adalah 

suatu model pembelajaran yang memusatkan pada pengajaran dan 

ketrampilan pemecahan masalah, yang diikuti dengan penguatan 

ketampilan (Pepkin, 2004). Menurut Karen dalam Rosalin (2008), 

model Creative Problem Solving (CPS) adalah suatu model 

pembelajaran yang berpusat pada keterampilan pemecahan 

masalah yang diikuti dengan penguatan kreativitas. CPS terdiri 

dari problem solving yaitu bagian dari pemikiran analitis 

(analytical thinking) dan kreativitas siswa. Jadi, CPS merupakan 

model untuk menemukan solusi dari permasalahan yang ada dan 

merepresentasikan solusinya secara kreatif dan mampu 

mengimplementasikan pada masalah baru yang sesuai. Penguatan 

kreatifitas dilakukan dengan pemberian soal yang dapat 

mengembangkan pemikiran kreatif siswa seperti soal-soal open 

ended. 
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2.2.2 Langkah – langkah Model Pembelajaran CPS 

Menurut Tarumingkeng (2011), orang-orang yang kreatif 

menggunakan informasi sebagai alat dan sumber untuk berpikir 

kreatif (membangkitkan ide baru). Kunci dalam CPS adalah 

bagaimana kita memanfaatkan ilmu pengetahuan yang kita miliki 

untuk pemecahan masalah. Pepkin (2000) menuliskan langkah-

langkah creative problem solving dalam pembelajaran 

matematika sebagai berikut. 

1) Klarifikasi masalah 

Klarifikasi masalah meliputi pemberian penjelasan 

kepada siswa tentang masalah yang diajukan, agar siswa dapat 

memahami tentang penyelesaian yang diharapkan. Siswa 

mengklarifikasi masalah dan merumuskan masalah dalam kalimat 

sederhana dan guru membantu memberikan penjelasan kepada 

siswa apabila mengalami kesulitan tentang masalah yang diajukan 

agar siswa dapat memahami tentang penyelesaian seperti apa 

yang diharapkan. 

2) Pengungkapan gagasan 

Siswa dibebaskan untuk mengungkapkan gagasan tentang 

berbagai macam strategi penyelesaian masalah dan guru 

mengarahkan agar siswa berdiskusi di dalam kelompoknya dan 

setiap anggota kelompok bebas mengungkapkan pendapatnya 

tentang berbagai macam strategi penyelesaian masalah. 

3) Evaluasi dan seleksi 
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Setiap kelompok mendiskusikan pendapat-pendapat atau 

strategi-strategi yang cocok untuk menyelesaikan masalah. Siswa 

meninjau kembali pendapatnya dengan memberikan penjelasan 

dari setiap pendapat yang diungkapkan dengan demikian dapat 

dicoret strategi/cara/penyelesaian yang kurang relevan. Setelah 

melakukan evaluasi yaitu memilih alternatif terbaik dari beberapa 

penyelesaian yang disampaikan yang digunakan sebagai solusi. 

4) Implementasi 

Tahap impelementasi yaitu siswa menentukan strategi 

yang dapat diambil untuk menyelesaikan masalah, kemudian 

menerapkannya sampai menemukan penyelesaian dari masalah 

tersebut dengan membiasakan siswa menggunakan langkah-

langkah yang kreatif dalam memecahkan masalah, diharapkan 

dapat membantu siswa untuk mengatasi kesulitan dalam 

mempelajari matematika.  

Langkah-langkah yang terdapat dalam metode 

pembelajaran CPS seperti  klarifikasi masalah, pengungkapan 

gagasan, evaluasi dan seleksi, serta implementasi dapat 

menunjang siswa dalam mengembangkan kemampuan 

memecahkan masalah dan berpikir kreatif siswa dalam 

pembelajaran matematika. 

2.2.3 Indikator Model Pembelajaran CPS 

Indikator merupakan sasaran yang akan dicapai dalam 

proses pembelajaran. Metode pembelajaran CPS dalam 
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pembelajaran matematika dapat diukur melalui beberapa 

indikator, menurut Pepkin (2000) indikatornya yaitu: 

1) Siswa mampu menyatakan urutan langkah-langkah 

pemecahan masalah. Maksudnya adalah siswa dapat 

membuat langkah-langkah proses pemecahan masalah dengan 

memperkirakan keadaan konteks soal. 

2) Siswa mampu menemukan kemungkinan-kemungkinan 

strategi pemecahan masalah. 

3) Siswa mampu mengevaluasi dan menyeleksi kemungkinan-

kemungkinan tersebut kaitannya dengan kriteria-kriteria yang 

ada. 

4) Siswa mampu memilih suatu pilihan solusi yang optimal. 

5) Siswa mampu mengembangkan suatu rencana dalam 

mengimplementasikan strategi pemecahan masalah. 

6) Siswa mampu mengartikulasikan bagaimana CPS dapat 

digunakan dalam berbagai bidang dan situasi. 

2.2.4 Kelebihan dan Kelemahan Metode Pembelajaran CPS 

Kelebihan dari model CPS menurut Hamdani (2011) 

yaitu melatih siswa untuk mendesain suatu pertemuan, melatih 

siswa untuk berpikir dan bertindak kreatif, mengembangkan 

kemampuan memecahkan masalah siswa yang dihadapi secara 

realistis, mengembangkan kemampuan siswa dalam 

mengidentifikasi dan menngevaluasi hasil pengamatan, 

merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk 
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menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat, dapat 

membuat pendidikan sekolah lebih relevan dengan kehidupan 

khususnya dunia kerja. Dapat disimpulkan metode CPS memiliki 

beberapa kelebihan yaitu dapat membuat siswa terlibat aktif 

dalam pembelajaran sehingga mampu mengembangkan 

kreatifitasnya dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dan 

diimplementasikan pada situasi yang baru dalam kehidupan 

siswa. 

Kelemahan metode pembelajaran Creative Problem 

Solving yaitu siswa yang tidak memiliki minat atau merasa bahwa 

masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan sehingga mereka 

akan merasa enggan untuk mencobanya, keberhasilaln metode 

pembelajaran pemecahan masalah membutuhkan banyak waktu 

untuk melakukan persiapan, tanpa pemahaman mengapa mereka 

berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, 

maka siswa tidak akan belajar apa yang mereka ingin pelajari 

(Sanjaya, 2011). 

2.3 Pendekatan Open Ended 

2.3.1 Pengertian Pendekatan Open Ended 

Menurut Nohda (2000) ide dari pendekatan open ended 

digambarkan sebagai suatu metode pengajaran dimana aktivitas 

interaksi antara matematika dan siswa terbuka dalam berbagai 

macam pendekatan pemecahan masalah. Menurut Kurniadi 

(2011) pendekatan open ended adalah pendekatan pembelajaran 
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yang menyajikan suatu permasalahan yang memiliki metode atau 

penyelesaian yang benar lebih dari satu. Jadi pendekatan open 

ended merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyelesaikan 

masalah dengan berbagai solusi atau jawaban benar lebih dari 

satu, kemudian didiskusikan untuk saling membandingkan hasil 

pekerjaan. 

2.3.2 Karakteristik Pendekatan Open Ended 

Menurut Suherman dkk (2003) mengemukakan bahwa 

dalam kegiatan matematik dan kegiatan siswa disebut terbuka jika 

memenuhi ketiga aspek berikut: 

a. Kegiatan siswa harus terbuka 

Yang dimaksud kegiatan siswa harus terbuka adalah 

kegiatan pembelajaran harus mengakomodasi kesempatan siswa 

untuk melakukan segala sesuatu secara bebas sesuai kehendak 

mereka. 

b. Kegiatan matematika merupakan ragam berpikir 

Kegiatan matematik adalah kegiatan yang didalamnya 

terjadi proses pengabstraksian dari pengalaman nyata dalam 

kehidupan sehari-hari ke dalam dunia matematika atau 

sebaliknya. 

c. Kegiatan siswa dan kegiatan matematika merupakan satu 

kesatuan 
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Dalam pembelajaran matematika, guru diharapkan dapat 

mengangkat pemahaman dalam berpikir matematika sesuai 

dengan kemampuan individu. Meskipun pada umumnya guru 

akan mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran sesuai 

dengan pengalaman dan pertimbangan masing-masing. Guru bisa 

membelajarkan siswa melalui kegiatan-kegiatan matematika 

tingkat tinggi yang sistematis atau melalui kegiatan-kegiatan 

matematika yang mendasar untuk melayani siswa yang 

kemampuannya rendah. Pendekatan uniteral semacam ini dapat 

dikatakan terbuka terhadap kebutuhan siswa ataupun terbuka 

terhadap ide-ide matematika. 

Pembelajaran menggunakan pendekatan Open Ended 

memiliki karakteristik yang mendasar yaitu pemberian masalah 

terbuka untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif. Oleh 

karena itu yang perlu diperhatikan adalah kebebasan siswa dalam 

memecahkan masalah sehingga siswa dapat dengan leluasa 

menentukan penyelesaian yang sesuai dengan kreativitasnya. 

Secara umun Takahashi (2005) menggambarkan proses 

pembelajaran dengan pendekatan Open Ended seperti yang 

terlihat pada gambar berikut: 
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2.3.3 Masalah Open Ended 

Pendekatan open ended menuntut guru untuk 

memberikan soal-soal terbuka kepada siswa sehingga diharapkan 

siswa mampu mengembangkan kemampuan berpikirnya untuk 

menemukan jawaban-jawaban atau cara-cara yang sesuai dengan 

tingkat kreativitas masing-masing siswa. Suherman (2003) 

mendefinisikan masalah open ended sebagai masalah yang 

difomulasikan memiliki multijawaban yang benar. Menurut 

Becker & Epstein (Wijaya, 2012) suatu soal dapat dikatakan 

terbuka dalam tiga kemungkian yaitu proses yang terbuka yaitu 

ketika soal menekankan pada cara dan strategi yang berbeda 

dalam menemuka solusi yang tepat, hasil akhir yang terbuka yaitu 

ketika soal memiliki jawaban akhir yang berbeda-beda, cara 

menggambarkan yang terbuka, yaitu ketika soal menekankan 

pada bagaimana siswa dapat mengembangkan soal baru 

berdasarkan soal awal yang diberikan. 

2.3.4 Kelebihan dan Kelemahan Pendekatan Open Ended 

Pembelajaran menggunakan pendekatan open ended guru 

memberikan permasalahan kepada siswa yang solusinya tidak 

perlu ditentukan hanya melalui satu jalan. Guru harus 

memanfaatkan keragaman cara atau prosedur yang ditempuh 

siswa dalam memecahkan masalah. Hal tersebut akan 

memberikan pengalaman pada siswa dalam menemukan sesuatu 
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yang baru berdasarkan pengetahuan, ketrampilan dan cara berfikir 

matematik yang telah diperoleh sebelumnya.  

Beberapa keunggulan dari pendekatan Open Ended yaitu 

siswa memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara lebih aktif 

serta memungkinkan untuk mengekspresikan idenya, siswa 

memiliki kesempatan lebih banyak menerapkan pengetahuan 

serta ketrampilan matematika secara komprehensif, siswa dari 

kelompok lemah sekalipun tetap memiliki kesempatan untuk 

mengekspresikan penyelesaian masalah yang diberikan denga 

cara mereka sendiri, siswa terdorong untuk membiasakan diri 

memberikan bukti atas jawaban yang mereka berikan, siswa 

memiliki banyak pengalaman, baik melalui temuan mereka 

sendiri maupun dari temannya dalam menjawab permasalahan 

(Sipahutar dkk., 2013). Adanya pendekatan Open Ended 

membuat siswa akan lebih mampu untuk mengembangkan 

kreativitasnya dalam memecahkan permasalahn yang ada dengan 

lebih dari satu penyelesaian sehingga siswa terbiasa dalam 

menemukan kemungkinan-kemungkinan baru untuk 

menyelesaikan masalah yang mereka hadapi dan dapat 

diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari mereka. 

Pendekatan Open Ended juga memunculkan berbagai 

kelemahan yaitu membuat dan menyiapkan permasalahan 

matematik yang bermakna bagi siswa bukanlah pekerjaan yang 

mudah, mengemukakan masalah yang langsung dapat dipahami 

siswa sangt sulit sehingga banyak siswa yang mengalami 
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kesulitan bagaimana merespon permasalahan yang diberikan, 

siswa dengan kemampuan tinggi bisa merasa ragu atau 

mencemaskan jawaban mereka, mungkin ada sebagian siswa 

yang merasa bahwa kegiatan belajar mereka tidak menyenangkan 

karena kesulitan yang mereka hadapi. 

2.4 Pembelajaran Matematika Menggunakan Model CPS 

dengan Pendekatan Open Ended 

Subbab model pembelajaran CPS dan pendekatan Open 

Ended telah menjelaskan langkah-langkah pembelajaran yang 

dilaksanakan menurut Pepkin (2000) dan Sipahutar dkk (2013). 

Dalam subbab ini akan dijelaskan pelaksanaan atau aktivitas 

metode pembelajaran CPS dengan pendekatan Open Ended 

setelah menyimpulkan pendapat dari keduanya yaitu sebagai 

berikut: 

Tabel 2.1 Sintak model pembelajaran CPS dengan 

pendekatan Open Ended 

 

  CPS (Creative Problem Solving) 

1) Klarifikasi Masalah. 

2) Pengungkapan pendapat atau 

gagasan. 

3) Evaluasi dan Pemilihan. 

4) Implementasi. 

(Pepkin, 2000) 

Pendekatan Open Ended 

1) Pemberian Masalah. 

2) Pemecahan Masalah. 

3) Diskusi dan Analisis 

Perbandingan. 

 (Sipahutar dkk., 2013) 

Aktivitas Pembelajaran Model CPS (Creative Problem 

Solving) dengan Pendekatan Open Ended 
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Berdasarkan gambaran di atas, dapat diuraikan langkah-

langkah pembelajaran model CPS dengan pendekatan Open 

Ended sebagai berikut: 

1) Guru memberikan permasalahan terbuka dengan materi 

matematika yang dibagikan kepada siswa dalam bentuk LKS 

dan membentuk siswa menjadi 4-5 kelompok. 

2) Guru menglarifikasi masalah dengan memberikan penjelasan 

kepada siswa tentang masalah yang diajukan, agar siswa 

dapat memahami tentang penyelesaian yang diharapkan. 

3) Guru mengawasi dan membimbing siswa dalam melakukan 

pemecahan dan penyelesaian permasalahan 

4) Guru mengarahkan agar siswa berdiskusi di dalam 

kelompoknya dan setiap anggota kelompok bebas 

mengungkapkan pendapatnya tentang berbagai macam 

strategi penyelesaian masalah. 

5) Guru memimpin diskusi menyampaikan pertanyaan apakah, 

mengapa, dan bagaimana siswa mencapai tujuan pelajaran. 

Pertanyaan akan memungkinkan siswa untuk menggunakan 

berpikir tingkat tinggi. Saling bertukar ide antar siswa. 

6) Guru mengevaluasi pemecahan masalah siswa sehingga 

mereka bisa memilih alternatif terbaik yang digunakan 

sebagai solusi 

7) Guru membimbing siswa dalam menentukan strategi mana 

yang dapat diambil untuk menyelesaikan masalah, kemudian 
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menerapkannya sampai menemukan penyelesaian dari 

masalah yang diberikan. 

2.5 Kemampuan Memecahkan Masalah Matematika Siswa 

2.5.1 Masalah Matematis 

Russeffendi (2006) mengemukakan bahwa sesuatu 

persoalan merupakan masalah bagi seseorang, pertama bila 

persoalan itu tidak dikenalnya atau dengan kata lain orang 

tersebut belum memiliki prosedur atau algoritma tertentu untuk 

menyelesaikannya. Kedua,siswa harus mampu menyelesaikannya, 

baik kesiapan mental maupun kesiapan pengetahuan untuk dapat 

menyelesaikan masalah tersebut. Ketiga, sesuatu itu merupakan 

pemecahan masalah baginya, bila ia ada niat menyelesaikannya. 

Menurut Dindyal (2005), suatu situasi disebut masalah jika 

terdapat beberapa kendala pada kemampuan pemecah masalah. 

Adanya kendala tersebut menyebabkan seorang pemecah masalah 

tidak dapat mememecahkan suatu masalah secara langsung. 

Masalah matematis merupakan suatu pertanyaan yang hasilnya 

tidak serta merta didapatkan secara langsung sehingga 

memerlukan proses penyelesaian secara bertahap untuk 

mendapatkan hasilnya. 

2.5.2 Pengertian Pemecahan Masalah 

Pemecahan masalah merupakan serangkaian kegiatan 

mental atau cara yang dilakukan seseorang untuk dapat mencapai 

tujuan tertentu (Runtukahu & Kandou, 2014; Santrock, 2014). 
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Menurut Anggo (2011), pemecahan masalah merupakan suatu 

kegiatan untuk mendapatkan solusi yang tepat dan dilakukan 

dengan berbagai macam keterampilan maupun tindakan 

pengetahuan. Jadi kemampuan memecahkan masalah merupakan 

serangkaian kegiatan berpikir dengan cara tertentu untuk 

menemukan solusi dari permasalahan yang ada. 

2.5.3 Langkah-langkah Pemecahan Masalah 

Menurut Polya (1973) langkah-langkah pemecahan 

masalah memiliki empat tahapan penting yang perlu dilakukan. 

Keempat tahapan ini lebih dikenal dengan see (memahami 

masalah), plan (merencanakan penyelesaian), do (menyelesaikan 

masalah sesuai rencana) dan check (melakukan pengecekan 

kembali). Langkah-langkah pemecahan masalah Polya diuraikan 

sebagai berikut : 

Tabel 2.2 Langkah-langkah pemecahan masalah Polya 

No. Langkah Keterangan 

1 Memahami 

masalah 

 

Untuk memecahkan masalah terlebih dahulu 

siswa harus memahami masalah yang 

dihadapi dengan cara mengidentifikasi fakta 

dan apa yang akan dicari. Kemudian 

mentransfer situasi masalah tersebut ke 

dalam situasi matematis.  

2 Merencanakan 

penyelesaian 

Langkah ini siswa memikirkan cara untuk 

dapat menyelesaikan masalah yang 

diberikan dengan berpatokan pada fakta dan 

kondisi pada soal serta perkiraan dalam 

penyelesaian soal.  

3 Menyelesaikan 

masalah sesuai 

rencana 

Setelah tahap dua dilakukan siswa dapat 

menyelesaikan masalah yang diberikan 

sesuai dengan rencana yang telah dipikirkan 
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 hingga mereka menemukan jawaban.  

4 Melakukan 

pengecekan 

kembali 

 

Langkah terakhir ini siswa membandingkan 

dan mengecek kembali apakah jawaban 

sudah sesuai dengan pertanyaan yang 

diajukan.  

 

2.5.4 Indikator Pemecahan Masalah 

 Berdasarkan penjelasan di atas, pemecahan masalah 

Polya ada empat tahap yaitu see (memahami masalah), plan 

(merencanakan penyelesaian), do (menyelesaikan masalah sesuai 

rencana) dan check (melakukan pengecekan kembali). 

Berdasarkan langkah-langkah pemecahan masalah Polya yang 

telah dijelaskan, langkah-langkah tersebut dapat digunakan 

sebagai indikator. Indikator  pemecahan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.3 Indikator Pemecahan Masalah Polya 

No. Pemecahan Masalah Indikator Pemecahan Masalah 

1. Memahami masalah 

 

a. Menuliskan apa yang diketahui dalam soal 

secara sistematik.  

b. Menuliskan bagian-bagian yang 

ditanyakan. 

2. Merencanakan 

penyelesaian 

 

a. Menentukan hubungan antara data yang 

diketahui pada soal.  

b. Merencanakan rumus/strategi yang 

sistematis. 

3. Menyelesaikan masalah 

sesuai rencana  

a. Mengerjakan secara sistematis sesuai 

dengan strategi yang telah direncanakan. 

b. Mampu mendapatkan hasil jawaban sesuai 

dengan langkah yang dilakukan. 

4.  Melakukan pengecekan 

kembali 

a. Memastikan jawaban dengan pertanyaan. 

b. Memastikan hasil perhitungan apakah 

sudah benar dengan menggunakan rumus 

yang sama. 
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Penyelesaian menggunakan langkah-langkah pemecahan 

masalah Polya, sebagai berikut : 

1) Memahami masalah  

Pada tahap ini siswa diminta memahami masalah melalui 

membaca soal terlebih dahulu. Setelah memahami masalah, siswa 

dianjurkan untuk menuliskan kembali masalah dalam bentuk yang 

lebih operasional atau bila perlu menyatakan soal dalam bentuk 

kalimat matematika. 

2) Merencanakan penyelesaian 

Setelah siswa memahami masalah, langkah selanjutnya 

yaitu merencanakan penyelesaian. Siswa dapat menggunakan data 

yang tersedia, kemudian menghubungkan data-data tersebut untuk 

dapat menemukan langkah-langkah yang cocok dalam pemecahan 

masalah tersebut. 

3) Menyelesaikan masalah sesuai rencana 

Langkah ini, siswa menjalankan rencana yang telah 

disusun pada tahap kedua.  

4) Melakukan pengecekan kembali 

Setelah siswa mendapatkan jawaban, maka selanjutnya 

siswa melakukan pengecekan kembali. Pengecekan tersebut dapat 

dilakukan dengan mencocokkan hasil dengan hal yang 

ditanyakan, menginterpretasikan jawaban yang diperoleh, 

mengidentifikasi cara lain untuk dapat menyelesaikan masalah. 
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2.6 Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa 

2.6.1 Pengertian Berpikir Kreatif 

Menurut Ruseffendi (Fatimah, 2008) manusia yang 

berpikir kreatif adalah manusia yang selalu ingin tahu, fleksibel, 

awas, dan sensitif terhadap reaksi dan kekeliruan, mengemukakan 

pendapat dengan teliti dan penuh keyakinan, tidak tergantung 

pada orang lain, tidak begitu saja menerima suatu pendapat, dan 

kadang-kadang susah diperintah. Jadi manusia kreatif itu 

cenderung memiliki rasa ingin tahu yang lebih dan 

mengembangkan informasi yang diperolehnya menjadi sesuatu 

yang baru. 

Kreativitas merupakan hasil aktivitas mental yang 

melibatkan komponen-komponen otak untuk bernalar 

berdasarkan data atau informasi yang sudah ada dan dikenal 

sebelumnya seperti pengalaman dan pengetahuan yang telah 

diperoleh seseorang selama kehidupan baik di lingkungan 

keluarga sekolah maupun masyarakat (Suryadi, 2005; Munandar, 

1994). 

2.6.2 Ciri-ciri Berpikir Kreatif 

Munandar (Wulansari, 2009) mengemukakan ciri-ciri 

pribadi yang kreatif yaitu: imajinatif, mempunyai minat yang 

luas, mandiri dalam berpikir, penuh energi, percaya diri, berani 

mengambil resiko, dan berani dalam pendirian dan keyakinan. 
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Adapun yang termasuk ciri-ciri kemampuan berpikir kreatif 

menurut Munandar (Megalia, 2010) adalah sebagai berikut: 

1) Fluency 

Fluency atau kemampuan berpikir lancar dapat 

definisikan yaitu seperti mencetuskan banyak gagasan, jawaban, 

penyelesaian masalah atau pertanyaan; memberikan banyak cara 

atau saran untuk melakukan berbagai hal; selalu memikirkan 

lebih dari satu jawaban. Perilaku yang ditunjukkan pada fluency 

yaitu seperti mengajukan pertanyaan, menjawab dengan sejumlah 

jawaban jika ada pertanyaan, mempunyai banyak gagasan 

mengenai suatu masalah, bekerja dengan cepat, dapat dengan 

cepat melihat kesalahan atau kekurangan pada suatu objek atau 

situasi. 

2) Flexibility atau keterampilan berpikir luwes 

Flexibility atau keterampilan berpikir dapat didefinisikan 

yaitu seperti menghasilkan gagasan, jawaban atau pertanyaan 

yang bervariasi, dapat melihat suatu masalah dari sudut pandang 

yang berbeda-beda, mencari banyak alternatif atau arah yang 

berbeda-beda, mampu mengubah cara pendekatan atau cara 

pemikiran. Perilaku yang ditunjukkan yaitu memberikan macam-

macam interpretasi terhadap suatu gambar, cerita, atau masalah; 

menerapkan suatu konsep atau asas dengan cara yang berbeda-

beda; jika diberi suatu masalah biasanya memikirkan macam-

macam cara yang berbeda untuk memecahkannya. 
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3) Originality (keterampilan berpikir orisinal) 

Originality atau kemampuan berpikir orisinal dapat 

didefinisikan yaitu seperti mampu melahirkan ungkapan yang 

baru dan unik, memikirkan cara yang tidak lazim untuk 

mengungkapkan diri, mampu membuat kombinasi yang tidak 

lazim dari bagian-bagian atau unsur-unsur. Perilaku yang 

ditunjukkan yaitu memikirkan masalah-masalah atau hal-hal yang 

tidak pernah terpikrikan oleh orang lain, mempertanyakan cara-

cara lama dan berusaha memikirkan cara-cara yang baru, 

memiliki cara berpikir lain daripada yang lain, lebih senang 

menyintesis daripada menganalisis sesuatu. 

Pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pengertian berpikir kretaif adalah memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk menentukan dan menyelesaikan masalah dan 

dapat menciptakan ide, gagasan, cara metode, dan proses yang 

baru dan inovatif dengan idikatornya adalah fluency, flexibility, 

dan originality. Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dibuat 

komponen penilaian kemampuan berpikir kreatif siswa yaitu 

sebagai berikut. 
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Tabel 2.4 Komponen penilaian kemampuan berpikir kreatif 

No. 
Komponen 

Kreativitas 
Pemecahan Masalah 

1 Kefasihan a. Siswa menyelesaikan masalah dengan

bermacam-macam solusi dan jawaban

2 Fleksibilitas a. Siswa menyelesaikan masalah dengan

satu cara kemudian dengan cara lain

b. Siswa mendiskusikan berbagai metode

penyelesaian

3 Kebaruan a. Siswa memeriksa jawaban dengan

berbagai metode penyelesaian dan

kemudian membuat metode yang baru

yang berbeda

Berpijak pada penjelasan di atas, maka dihipotesiskan 

bahwa pemberian tugas pengajuan masalah terbuka dalam 

pembelajaran akan meningkatkan kemampuan berpikir kreatif 

siswa dalam memecahkan masalah matematika. Kemampuan 

berpikir kreatif itu meliputi kemampuan:  

a. Memahami informasi masalah, yaitu menunjukan apa yang

diketahui dan apa yang ditanyakan.

b. Menyelesaikan masalah dengan bermacam-macam jawaban

(kefasihan).

c. Menyelesaikan masalah dengan satu cara kemudian dengan

cara lain dan siswa memberikan penjelasan tentang berbagai

metode penyelesaian itu (fleksibilitas).

d. Memeriksa jawaban dengan berbagai metode penyelesaian

dan kemudian membuat metode baru yang berbeda

(kebaruan).


