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Abstract 

Creativity is the important thing that have been used to solve and face a problem. Training the creativity continue 

to be made to improve the ability to solve problems. This research aims to describe the upperclassmen college 

student’s creativity in solving the open ended problem in vector material. This research measure the 

mathematical creativity by indicators based on the aspect of fluency, flexibility, originality. The qualitative 

research was done with the first step, identification of the phenomenon, the creativity of students in resolving 

the open ended problem of vector material. Second, the identification of the subject, 41 upperclassmen college 

students. Third, hypothesis, how to solve the open ended problem of vector can describe the creativity of the 

students. Fourth, collecting the data, the results of the student's answer and the data were analyzed using critical 

thinking indicators. Fifth, interpretations and conclusions, using indicators to describe the results of the work of 

students and conclude. The results showed 10% of students are creative in solving a given problem because 

convenient these three aspects of creativity that has been set, 22% of the students are said to be creative enough 

because it convenient meets the two aspects of the third aspects of the set, and 68% of students including 

categories less creative because it convenient less than or equal to one aspect of the three aspects. Summary 

obtained suggests that aspects of the least convenience is the aspect of flexibility which suggests that the student 

cannot present more than one different way. 

Keywords: creativity, open ended, vector 

 

Abstrak 

Kreatifitas merupakan hal terpenting yang perlu dimiliki untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah. Melatih 

kreatifitas diri terus dilakukan untuk meningkatkan kemampuan menyelesaikan masalah. Penelitian ini bertujuan 

untuk medeskripsikan kreatifitas matematis mahasiswa tingkat tiga dalam menyelesaikan soal terbuka materi vektor. 

Kreatifitas matematis pada penelitian ini diukur dengan indikator berdasarkan aspek kelancaran, keluwesan, dan 

keaslian. Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan tahapan pertama, identifikasi fenomena, kreatifitas mahasiswa 

dalam menyelesaikan soal terbuka materi vektor. Kedua, identifikasi subjek penelitian, 41 mahasiswa tingkat tiga. 

Ketiga, dugaan umum, cara menyelesaikan soal terbuka vektor dapat menggambarkan kreatifitas mahasiswa. 

Keempat, mengumpulkan data, hasil jawaban mahasiswa dan data dianalisis menggunakan indikator berfikir kritis. 

Kelima, interpretasi dan simpulan, dengan menggunakan indikator untuk mendeskripsikan hasil pekerjaan siswa dan 

menyimpulkan. Hasil penelitian menunjukkan 10% mahasiswa dapat dikatakan kreatif dalam menyelesaikan 

permasalahan yang diberikan karena memenuhi ketiga aspek kreatifitas yang telah ditetapkan, 22% mahasiswa 

dikatakan cukup kreatif karena memenuhi dua aspek dari ketiga aspek yang ditetapkan, dan 68% mahasiswa 

termasuk kategori kurang kreatif karena memenuhi kurang dari atau sama dengan satu aspek dari tiga aspek yang 

ditentukan. Simpulan yang diperoleh menunjukkan bahwa aspek yang paling sedikit terpenuhi adalah aspek 

keluwesan yang menunjukkan bahwa mahasiswa tidak dapat menyajikan lebih dari satu cara berbeda. 

Kata kunci: Kreatifitas, soal terbuka, vektor 

 

 

 
 

PENDAHULUAN 

Kreatif diartikan sebagai suatu hal baru yang dihasilkan dari suatu yang sudah ada atau 

perwujudan dari yang baru dalam kenyataan (Elfitra, 2017). Kreatif dapat diartikan juga sebagai sajian 

selesaian permasalahan dari sudut pandang berbeda sehingga permasalahan yang tidak dapat diselesaikan 

menjadi terselesaikan atau masalah yang diselesaikan dengan cara rumit menjadi terselesaikan dengan 

cara sederhana. Kreatif akan nampak dari ide menjadi perwujudan nyata dalam menyelesaikan masalah. 

mailto:zukhrufurrohmah@umm.ac.id
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Kreatif dapat dikaitkan dengan berfikir matematis, yang lebih dikenal dengan berfikir kreatif 

matematis. Kemampuan berfikir matematis dapat diartikan sebagai kemampuan mahasiswa yang dapat 

menyajikan selesaian masalah dengan lebih dari satu penyelesaian, berfikir lancar, luwes, mengelaborasi 

berbagai konsep, dan memiliki orisinalitas dalam menyelesaikan matematika (Marliani, 2015). Di sisi 

lain berfikir kreatif dapat dipandang sebagai suatu daya yang dapat menciptakan gagasan baru, konsep 

dan ide baru, bersifat asli dan imajinatif dalam menyelesaikan permasalahan dengan memanfaatkan data, 

informasi dan konsep yang ada (Elfitra, 2017). 

Manfaat berfikir kreatif dapat dirasakan pada kehidupan seseorang seperti menambah pengetahuan 

baru dan menciptakan penyelesaian masalah baru (Marliani, 2015). Berfikir kreatif akan sangat berguna 

untuk menyelesaikan permasalahan matematika dan permasalahan sehari-hari yang dihadapi mahasiswa, 

terlebih lagi di era industry 4.0 (Novita & Putra, 2016). Oleh karena hal tersebut, penting bagi 

pembelajara dan pengajar matematika untuk selalu melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir 

kreatif. 

Kreatifitas mahasiswa dapat menjadi salah satu indikator kemampuan pemecahan masalah yang 

dimiliki. Penelitian Amidi (2018) dan Murtafiah (2017) menyatakan bahwa kemampuan berfikir kritis 

searah dengan tingkat kemampuan mahasiswa. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian bahwa terdapat 

pengaruh positif antara berfikir kreatif mahasiswa terhadap prestasi belajar matematika mahasiswa (U.S, 

2012). Dengan kata lain, kemampuan kreatifitas mahasiswa yang rendah akan berdampak pada buruknya 

kemmapuan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. 

Kemampuan berfikir kreatif meliputi beberapa aspek yaitu aspek kelancaran yaitu mahasiswa 

menjawab masalah matematika secara tepat dan tidak bertele-tele, keluwesan yaitu mahasiswa menjawab 

masalah memalayi cara yang tidak baku, keaslian yaitu kemampuan mahasiswa menjawab dengan 

menggunakan bahasa sendiri berdasar ide yang digunakan, dan elaborasi yaitu kemampuan 

memunculkan gagasan baru dalam menjawab masalah yang diberikan (Setiyani, 2013). Amidi (2018) 

memaparkan aspek kreatifitas menjadi empat aspek, yaitu: (1) bersifat lancar yang berarti menghasilkan 

banyak gagasan yang relevan dan disajikan dengan lancar, (2) berfikir luwes yangartinya menghasilkan 

gagasan beragam dengan pendekatan dan arus beragam, (3) berfikir orisinil yang artinya memberikan 

jawaban yang tidak lazim atau lain dari yang lain, (4) berfikir terperinci yang artinya mengembangkan, 

menambah dan memperkaya secara detail gagasan yang disajikan. Siswaono (2011) mengelompokkan 

aspek kreatifitas diukur melalui aspek fluency dalam penyelesaian masalah mengarah pada kemampuan 

mahasiswa untuk memperoleh selesaian masalah, aspek flexibility dalam penyelesaian masalah merujuk 

pada kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan masalah menggunakan cara yang berbeda beda, dan 

aspek novelty pada penyelesaian masalah merujuk pada kemmapuan mahasiswa untuk menyelesaikan 

permasalahan dengan berbagai cara yang berbeda dan dengan tepat. Lebih lanjut, Siswono (2011), 

menjelaskan bahwa aspek novelty merupakan aspek terpenting yang menunjukkan kreatifitas seseorang. 

Kemudian disusul dengan aspek flexibility yang menunjukkan kemampuan menyajikan ide untuk 

menyelesaikan masalah, dan disusul aspek fluency yang mengindikasikan kelancaran dalam menyajikan 

ide selesaian berbeda. 

Berdasar berbagai pandangan pada peneliti lainnya untuk menentukan aspek dan indikator kreatif, 

peneliti merangkum aspek dan indikator yang digunakan dalam penelitian ini. Tabel 1 di bawah 

menunjukkan aspek dan indikator yang digunakan pada penelitian ini. 

Tabel 1. Aspek dan Indikator Berfikir Kreatif 

Aspek Indikator 

 

Kelancaran 
(Fluency) 

1. Memberikan jawaban yang tepat dan tidak 
bertele-tele 

2. Memperinci gagasan/jawaban untuk 
menyelesaikan masalah 

Keluwesan 
(Flexibility) 

1. Menyelesaikan permasalahan dengan lebih dari 
satu cara pendekatan secara jelas dan runtun 

Keaslian 
(Novelty) 

1. Menuliskan ide penyelesaian dengan kalimat 
sendiri secara tepat dan jelas 

Salah satu cara untuk mengetahui dan sekaligus mengembangkan kemampuan berfikir kreatif 

matematis mahasiswa adalah memberikan permasalahan yang bersifat terbuka, atau lebih dikenal dengan 
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open ended problem. Permasalahan yang bersifat open ended dapat digunakan untuk mengevaluasi 

keberagaman pengetahuan mahasiswa dan mendorong berfiikir kreatif (Panaoura & Panaoura, 2014) 

(Putri, 2017). Pendekatan dengan masalah terbuka dicirikan sebagai pembelajaran dengan memberikan 

kesempatan mahasiswa menyelesaikan masalah menggunakan cara, metode, dan pengetahuan yang 

berbeda (Mursidik, Samsiyah, & Rudyanto, 2015). Permasalahan terbuka (open ended problem) 

merupakan permasalahan yang mengizinkan adanya respon benar yang beragam dan dapat pula 

berupatugas dengan banyak cara menyelesaikan hingga menemukan jawaban yang benar (Mihajlović & 

Dejić, 2015). 

Berdasar berbagai paparan yang telah dijelaskan, pentingnya kemampuan berfikir kreatif 

mahasiswa dan adanya masalah terbuka (open ended problem) yang dapat digunakan untuk menguji dan 

meningkatkan kemampuan kreatif mahasiswa, penelitian ini bertujuan untuk memanalisa kreatifitas 

mahasiswa dalam menyelesaikan permasalahan terbuka terkait materi vector. Sebagai penelitian awal 

mengenai kemampuan berfikir kreatif mahasiswa, diharapkan temuan penelitian ini dapat memberikan 

ide untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam mengembangkan dan meningkatkan kemampuan 

berfikir kreatif mahasiswa. 

 

METODE PENELITIAN 

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan 

kreatifitas mahasiswa tingkat tiga dalam menyelesaikan soal terbuka pada materi vektor. Penelitian 

kualitatif merupakan penelitian mengenai kualitas hubungan, kegiatan, kegiatan, situasi atau materi 

(Novita & Putra, 2016). Meski penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara deskriptif kreatifitas 

mahasiswa dalam menyelesaikan masalah terbuka yang diberikan, akan digunakan istilah kreatif jika 

mahasiswa memenuhi ketiga aspek yang ditentukan, cukup kreatif jika hanya memenuhi dua aspek dari 

tiga aspek yang ditentukan dan tidak kurang kreatif jika hanya memenihi satu aspek dari tiga aspek 

kreatifitas yang ditentukan. 

Sampel penelitian ini terdiri dari 41 mahasiswa jurusan pendidikan matematika. Mahasiswa 

diberikan soal yang bersifat open ended dan diminta menuliskan hasil pemikiran/ide selesaian soal 

terbuka yang diberikan dengan jelas dan benar. Di sisi lan, dikaji mengenai aspek kreatifitas dalam 

menyelesaikan permasalahan vektor kemudian ditentukan indikator yang digunakan dalam menganalisis 

data. Kemudian hasil pekerjaan mahasiswa dianalisis berdasar indikator kreatifitas dan dipilih tiga hasil 

selesaian yang dapat mewakili indikator yang ditentukan. 

Langkah penelitian kualitataif pada penelitian ini mengikuti lima langkah (Fraenkel, Wallen, & 

Hyun, 2012) yaitu: (1) identifikasi fenomena/fakta yang akan dikaji, dalam penelitian ini adalah 

kreatifitas mahasiswa dalam menyelesaikan soal terbuka materi vector, (2) identifikasi subjek penelitian, 

41 mahasiswa tingkat tiga dan studi litelatur untuk menentukan indikator berfikir kritis yang digunakan, 

(3) Dugaan umum, cara menyelesaikan soal terbuka vektor dapat menggambarkan kreatifitas 

mahasiswa, (4) Mengumpulkan data, hasil jawaban mahasiswa dan data dianalisis menggunakan 

indikator berfikir kritis, dan (5) Interpretasi dan simpulan, dengan menggunakan indikator untuk 

mendeskripsikan hasil pekerjaan siswa dan menyimpulkan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian ini diperoleh dari hasil pengerjaan soal oleh mahasiswa. Dipilih permasalahan 

yang menarik untuk dibahas dan dapat memuat kriteria berfikir kritis mahasiswa pada materi vector. 

Gambar 1 di bawah ini merupakan permasalahan yang akan dibahas. 

 

Gambar 1. Soal Jarak Titik dan Bidang pada R3
 

Soal tersebut meminta mahasiswa menyajikan 2 cara berbeda untuk menemukan jarak titik ke 

bidang yang ditentukan. Jika mahasiswa lebih jeli dan cermat, persamaan bidang yang diberikan tidak 
memuat bidang Y, atau dengan kata lain persamaan tersebut adalah persamaan garis. Namun mahasiswa 

terpaku dengan bidang R3 dan rumus jarak titik ke bidang. 
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Jawaban Mahasiswa A terhadap ditampilkan pada Gambar 2 di bawah ini. 

 
Gambar 2. Jawaban Mahasiswa A terhadap Soal Pertama 

Jawaban Mahasiswa A di atas menunjukkan bahwa mahasiswa kreatif dalam menyelesaikan masalah. 

Hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya aspek kelancaran, keaslian dan keluwesan berdasar indikator yang 

telah ditentukan. Mahasiswa memenuhi aspek kelancaran karena dapat memberikan jawaban yang tepat 

dan benar, memperinci jawaban dengan memberikan ilustrasi gambar dan menuliskan rumus yang 

digunakan dan menyajikan lebih dari satu cara selesaian yaitu menggunakan rumus jarak titik terhadap 

bidang dan proyeksi vektor. Aspek keaslian terpenuhi berdasarkan kejelasan mahasiswa menyajikan ide 

selesaian dengan cara sendiri. Aspek keluwesan mahasiswa dilihat dari terpenuhinya indicator untuk 

menuliskan lebih dari satu cara selesaian dengan tepat dan benar. Mahasiswa A menggunakan rumus 

jarak titik ke bidang dan konsep proyeksi dengan tepat dan benar untuk menyelesaikan masalah yang 

diberikan. 

Mahasiswa B menyelesaikan permasalahan yang diberikan menggunakan lebih dari satu cara 

namun pada cara kedua terdapat kesalahan perhitungan sehingga indikator memberikan jawaban dengan 

tepat dan benar tidak terpenuhi. Hasil jawaban Mahasiswa B disajikan pada Gambar 3 di bawah ini. 
 

 

Gambar 3. Jawaban Mahasiswa B terhadap Soal Pertama 



15  

Jurnal Pendidik Indonesia, Volume 01, Nomor 02, Oktober 2018, 11-17 

 
 

Berdasar jawaban Mahasiswa B dan indicator kreatif yang telah peneliti tetapkan, Mahasiswa B 

dapat dikatakan cukup kreatif dalam menyelesaikan permasalahan vektor. Hal ini dikarenakan 

terpenuhinya aspek keluwesan dan keaslian namun tidak kelancaran. Aspek keluwesan dapat dilihat dari 

pendekatan lain yang disajikan mahasiswa untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan dengan 

jelas. Dengan kata lain, mahasiswa dapat memberikan lebih dari satu cara menjawab dan melakukan 

pendekatan berbeda dengan jelas. Aspek keaslian dapat dilihat dari mahasiswa menyampaikan ide 

penyelesaian masalah dengan bahasa atau kalimatnya sendiri. Ketidak terpenihnya aspek kelancaran 

dapat dilihat dari kesalahan mahasiswa dalam melakukan perhitungan perkalian dot vector. Hal ini 

Nampak pada angka yang peneliti lingkari saat membaca sajian penyelesaian masalah Mahasiswa B 

pada Gambar 3 di atas. 

Hasil pemikiran Mahasiswa C disajikan pada Gambar 4 di bawah ini. 
 

Gambar 4. Jawaban Mahasiswa C terhadap Soal Pertama 

Hasil pekerjaan mahasiswa pada gambar di atas menunjukkan bahwa mahasiswa kurang 

kreative dalam menyelesaikan permasalahan. Hal ini karena hanya terpenuhinya aspek keaslian, namun 

tidak terpenuhinya aspek kelancaran dan keluwesan. Terpenuhinya aspek keaslian jawaban Mahasiswa 

C dapat dilihat dari cara mahasiswa menyampaikan ide secara tertulis yang sesuai dengan pemikiran 

mahasiswa. Aspek keaslian juga didukung dengan adanya pengemukaan ide berbeda mahasiswa dalam 

jawaban tersebut (tulisan mahasiswa di bagian bawah pada gambar). Tidak terpenuhinya aspek 

keluwesan Mahasiswa C dapat dilihat dari ketidakjelasan pendekatan selesaian lain yang coba dituliskan 

Mahasiswa B. Aspek kelancaran tidak dapat dipenuhi pada indikator memberikan jawaban dengan lebih 

dari 1 cara, karena kedua cara yang dituliskan sama. 

Hasil sajian selesaian masalah mahasiswa yang telah dipaparkan di atas merupakan perwakilan 

dari mahasiswa yang memiliki kreatifitas tinggi, sedang dan kurang, dengan indicator yang telah 

ditetapkan peneliti. Sebaran aspek kreatifitas dalam menyelesaikan masalah vector dari seluruh ruang 

sampel, kelas, disajikan pada Tabel 2 berikut. 

Tabel 2. Sebaran Aspek Kreatifitas Menyelesaikan Masalah Vector secara Klasikal 

Aspek Kreatifitas Kelancaran Keluwesan Keaslian 

Banyak Mahasiswa 15 5 39 

Persentase Banyak Mahasiswa 36% 12% 95% 
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Tabel di atas menyampaikan bahwa aspek kreatifitas yang kurang dimiliki mahasiswa adalah 

aspek keluwesan. Dengan kata lain, sebagian besar mahasiswa tidak melakukan pendekatan lain dalam 

menyelesaikan soal yang diberikan. Hal ini dapat terjadi karena tidak terbiasanya mahasiswa 

menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan lebih dari satu ide penyelesaian. Kurangnya aspek 

keluwesan dapat digunakan sebagai indicator kemampuan mahasiswa mengaitkan materi satu dengan 

materi yang lain sehingga mahasiswa tidak menemukan ide selesaian lain selain rumus jawak titik ke 

bidang. Kurang dari 50% mahasiswa tidak tepat dalam perhitungan dan menyajikan ide selesaian yang 

ditemukan. Hal ini dapat dilihat dari persentase aspek kelancaran yang hanya 36%. Kurangnya aspek 

kelancaran ditemukan karena kesalahan mahasiswa dalam mengaplikasikan rumus yang akan digunakan 

dan kesalahan memahami konsep jarak titik ke bidang, selain kesalahan perhitungan. Aspek keaslian di 

tidak terpenuhi oleh 2 mahasiswa dari 41 mahasiswa karena ketidakjelasan ide yang disampaikan. 

Berdasar hasil persentase sebaran aspek kreatifitas, secara klasikal dapat dikatakan bahwa kemampuan 

mahasiswa dalam menyelesaikan masalah vector adalah kurang kreatif. 

Amidi (2018) dan Murtafiah (2017) pada penelitiannya menyatakan bahwa kemampuan berfikir 

kreatif mahasiswa berbeda sesuai dengan kemampuan mahasiswa. Pada penelitiannya, Amidi (2018) 

dan Mutafiah (2017), menyimpulkan bahwa mahasiswa dengan kemampuan tinggi cenderung memiliki 

kreatifitas yang tinggi, mahasiswa dengan kemampuan sedang cenderung memiliki kreatifitas sedang, 

dan mahasiswa dengan kemampuan kurang cenderung memiliki kreatifitas yang kurang. Pada penelitian 

ini peneliti tidak memperhatikan aspek kemampuan mahasiswa, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa 

mahasiswa yang kreatif memiliki kemampuan tinggi. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa secara tidak 

langsung, mahasiswa yang memiliki kemampuan tinggi akan cenderung kreatif dalam menyelesaikan 

permasalahan yang diberikan. Pada Taberl 3 di bawah ini disajikan persentase mahasiswa kreatif, cukup 

kreatif dan kurang kreatif dalam menyelesaikan masalah vector. 

Tabel 3. Persentase Tingkat Kreatifitas Mahasiswa 

Tingkat Kemampuan Kreatifitas Kreatif Cukup Kreatif Kurang Kreatif 

Persentase 10 % 22% 68% 

 
SIMPULAN 

Berdasar hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa aspek kreatifitas keluwesan kurang dimiliki 

mahasiswa dalam menyelesaikan masalah yang diberikan. Hal ini nampak dari tidak beragamnya sajian 

hasil selesaian masalah yang dituliskan mahasiswa atau mahasiswa tidak menyajikan lebih dari satu 

jawaban. Setelah aspek keluwesan, aspek kelancaran banyak tidak terpenuhi disebabkan karena 

kesalahan mahasiswa dalam perhitungan, kesalahan mahasiswa dalam menggunakan/ mengaplikasikan 

ide yang diperoleh. Aspek keaslian banyak dimiliki mahasiswa karena mahasiswa menulskan ide 

selesaian dengan kalimat mereka sendiri dan dituliskan secara jelas. 

Hasil analisis dan temuan penelitian menunjukkan bahwa perlu adanya pembelajaran yang dapat 

membantu dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melatih kemampuan kreatif dalam 

menyelesaikan masalah. Selain itu perlu adanya kesempatan dan wawasan mahasiswa untuk mengaitkan 

antar konsep dalam pembelajaran matematika. Tentusaja, motivasi mahasiswa sendiri perlu dibangun 

untuk tidak mudah menyerah ketika belum menemukan cara lain dalam menyelesaikan masalah yang 

diberikan. kesempatan yang dibuat dan diberikan lingkungan belajar dan motivasi diri akan membangun 

pribadi yang kreatif dalam menyelesaikan masalah akademik terlebih lagi masalah dalam kehidupan 

dunia nyata. 
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