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BAB II 

KONSEP KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS 

SISWA SD 

 

A. KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF 

1. Pengertian Kemampuan Berpikir Kreatif 

Anwar (dalam Rudyanto, 2016, hlm. 43) mengatakan, “Berpikir kreatif 

adalah cara baru dalam melihat dan mengerjakan sesuatu yang memuat 4 aspek 

antara lain, fluency (kefasihan), flexybility (keluwesan), originality (keaslian), dan 

elaboration  (keterincian)”. Kefasihan yaitu lancar dalam mengemukakan ide. 

Keluwesan yaitu menghasilkan pertanyaan dan jawaban yang beragam. Keaslian 

yaitu mengemukakan pendapat secara luas. Kerterincian yaitu mengembangkan 

ide secara rinci. 

Ramadhani, dkk (2017, hlm. 55) menyatakan bahwa: 

Berpikir kreatif merupakan pemikiran yang bersifat keaslian, reflektif dan 

menghasilkan suatu produk yang komplek dalam permasalahan matematika. 

Berpikir tersebut melibatkan sintesis ide-ide, membangun ide-ide baru dan 

menentukan efektivitasnya. Selain itu, berpikir kreatif juga berkaitan dengan 

kemampuan untuk membuat keputusan dan menghasilkan produk yang baru. 

 

Siswono & Novitasari (dalam Cintia, dkk, 2018, hlm. 71) menyatakan bahwa: 

Berpikir kreatif adalah proses berpikir yang menghasilkan berbagai macam 

kemungkinan jawaban. Berpikir kreatif terkait dengan pemikiran kritis. 

Pemikiran kritis adalah pemikiran yang sangat jauh dan mendalam, 

sedangkan berpikir kreatif adalah pemikiran yang sederhana. Berpikir kreatif 

tampak jelas dalam upaya penemuan, menuntut fleksibilitas dan bergantung 

pada keberagaman, sehingga berpikir kreatif menyerupai pemecahan masalah 

seperti usaha mencapai produksi kreatif. 

 

Evans (dalam Okpiyanto, dkk, 2015, hlm. 3) mengatakan, “Berpikir kreatif 

yaitu suatu aktivitas mental yang mampu membuat hubungan secara terus 

menerus, sehingga ditemukan kombinasi yang benar atau sampai seseorang itu 

menyerah”. Berpikir kreatif yaitu suatu usaha yang digunakan untuk memperoleh 

suatu jawaban dari suatu masalah dan menciptakan jalan keluar serta 

memgembangkan ide baru. 
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Menurut Sudarma (dalam Suwandari, dkk, 2019, hlm. 410) mengatakan, 

“Kemampuan berpikir (thinking skill) atau kemampuan berpikir kritis yang 

dilatihkan setiap orang dalam hidupnya. Melatih kemampuan berpikir yang baik 

akan memudahkan dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari”. 

Cara untuk menerapkan proses berpikir kreatif dalam kehidupan sehari-hari 

sebagai persiapan menghadapi perubahan jaman yang semakin canggih dengan 

kemajuan teknologi yaitu melalui pendidikan yang berkualitas. 

Berbicara tentang kemampuan berpikir kreatif tentu tidak lepas dengan kata 

kreativitas. Kreativitas dengan kemampuan berpikir kreatif memiliki  arti yang 

hampir sama. Menurut Munandar (dalam Werdiningsih, 2019, hlm. 400) 

menyatakan bahwa: 

Kreativitas adalah ungkapan dari keunikan individu dalam interaksi 

lingkunganya. Pemikiran yang kreatif adalah pemikiran yang berusaha 

melahirkan sesuatu baru dan disandarkan kepada prinsip–prinsip 

kemungkinan. Kita disebut kreatif ketika kita memutuskan untuk membuka 

diri terhadap sesuatu yang belum kita ketahui. Memecahkan masalah–

masalah sendiri dengan berpikir kreatif. 

 

Kreatif berasal dari bahasa Inggris yaitu create yang berarti menciptakan atau 

creation yang berarti cipta kemudian diadopsi ke bahasa Indonesia adalah kreatif. 

Kemampuan berpikir kreatif yaitu kegiatan mental yang menghasilkan karya baru. 

Ishaq dan Krisna (dalam Werdiningsih, 2019, hlm. 400) mengatakan, “Creative 

Intelligent (kecerdasan kreativitas) adalah kemampuan kita memunculkan ide–ide 

baru, menyelesaikan masalah dengan cara yang khas, dan untuk lebih 

meningkatkan imajinasi, perilaku, dan produktivitas kita”. Siswa  yang memiliki 

kecerdasan dalam kreativitas, memiliki cara yang unik untuk meningkatkan 

pandangan dalam melihat masalah dari sisi yang berbeda dari yang biasanya. 

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa kreativitas mengaitkan beberapa faktor 

dan dapat di pelajari lalu dikembangkan sehingga kita mampu mengembangkan 

kreativitas, faktor tersebut diantaranya sebagai berikut: 

a) Keterampilan seseorang dalam menggunakan serta mengembangkan otak kiri 

atau kanan mereka sehingga keduanya bisa saling bekerja sama dalam 

mengatasi suatu permasalahan. 

b) Mind Mapping membuat tata cara tentang apa yang kita pikirkan sehingga 

pikiran kita dapat lebih terlihat dan mudah untuk menjelajahinya dengan 
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cermat. Jika  rencana yang dipikirkan dituangkan dalam gambar, dapat 

mempercepat langkah mana yang akan dilakukan terlebih dahulu dan tertata 

sesuai yang diharapkan. 

c) Kecepatan mengeluarkan gagasan baru. Bila gagasan baru dapat dituangkan 

dengan baik, maka hasilnya akan sesuai dengan yang diharapkan dan dapat 

lebih mudah diterima oleh orang lain. 

Sementara itu, Munandar (Mulyati, dkk, 2019, hlm. 793-794) menyatakan, 

Ada beberapa alasan mengapa kreativitas pada diri siswa perlu dikembangkan 

sebagai berikut: 

a) Melalui berkarya seseorang mampu mewujudkan dirinya (Self Actualization). 

Dengan berkreasi, seseorang mampu menunjukkan bakat atau softskills yang 

dimilikinya dengan membuat produk yang belum pernah ada. 

b) Pengembangan kreativitas khususnya dalam pendidikan formal masih belum 

memadai. Pendidikan diperlukan bagi kehidupan manusia karena mampu 

menambah wawasan dan pemikiran yang luas. 

c) Menyibukkan diri secara kreatif tidak hanya bermanfaat tetapi juga 

memberikan kepuasan tersendiri. Jika seseorang yang mempunyai tingkat 

kemampuan berpikir yang tinggi suatu produk yang dihasilkan yaitu 

mempunyai kepuasan batin yang tidak dirasakan oleh orang lain. 

d) Kreativitas juga memungkinkan manusia untuk menambah kualitas hidupnya. 

Semakin banyak produk baru yang dihasilkan dan mengikuti trend yang 

sedang berlaku, maka kualitas orang tersebut akan meningkat. 

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa kreativitas 

mempunyai peranan penting dalam kehidupan, sehingga kreativitas perlu 

dikembangkan terutama pada generasi muda dengan segala potensi yang 

dimilikinya untuk menggapai cita-cita sebagai penerus bangsa. Dengan kreativitas 

dapat meningkatkan kulaitas hidupnya karena dapat mengasah kemampuannya 

secara terus menerus agar tidak ketinggalan jaman yang semakin maju dan 

berkembang. Bentuk dari hasil kemampuan berpikir kreatif seseorang yaitu 

diciptakannya teknologi yang semakin canggih, sehingga seiring dengan berjalan 

waktu tenaga manusia akan tergantikan oleh tenaga teknologi atau sistem dengan 

diciptakan robot, uang digital, hp atau leptop versi terbaru, dan sebagainya. 
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Munanda (dalam Suwandari, dkk, 2019, hlm. 410) mengatakan bahwa: 

Pentingnya pengembangan berpikir kreatif dilandasi oleh empat landasan 

yaitu kemampuan orang kreatif dapat melahirkan individu dirinya, 

kemampuan berfikir kreatif sebagai kemampuan melihat berbagai peluang 

untuk mengatasi suatu masalah, membiasakan diri secara kreatif bukan hanya 

bermanfaat, tetapi juga memberikan kepuasan bagi individu, serta 

kemampuan kreatif yang memungkinkan manusia meningkatkan kualitas 

hidupnya.  

 

Dalam kehidupan sehari-hari, kreativitas bukan hanya produktif, melainkan 

proses berfikir inovatif, subjektif dan personal. Proses berpikir inovatif adalah 

kemampuan dalam mendayagunakan kemampuan dan kemahiran untuk 

menghasilkan karya baru. Proses bepikir subjektif yaitu kemampuan berpikir 

berdasarkan penilaian dan perasaan pribadi yang menghasilkan penilaian berbeda-

beda. Sedangkan proses berpikir personal yaitu kemampuan berpikir sesuai apa 

yang dipikirkan dalam otaknya. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa kemampuan 

bepikir kreatif yaitu proses berpikir yang unik dan berbeda dari setiap individu. 

Dalam menuangkan setiap ide diperlukan berbagai usaha atau cara untuk 

memperoleh banyak jawaban di setiap masalah. Kemampuan berpikir kreatif 

dapat dilatih oleh setiap orang. Cara melatih kemampuan berpikir kreatif dapat 

dilakukan dengan sering melakukan percobaan agar dapat memudahkan dalam 

menyelesaikan suatu masalah dengan tepat. Semakin sering melakukan 

percobaan, maka tingkat berpikir kreatif semakin tinggi. Jika kemampuan berpikir 

kreatif tidak dilatih, maka pemikiran siswa tidak akan berkembang sesuai 

perubahan jaman dan akan tertinggal dengan semakin canggihnya teknologi yang 

terus berubah dari waktu ke waktu. 

Kemampuan berpikir kreatif sering disebut dengan kreativitas, karena 

memiliki arti yang hampir sama. Kreativitas yaitu proses usaha untuk memperoleh 

gagasan yang baru dalam interaksi di suatu kelompok melalui pembelajaran. 

Kemampuan kreativitas setiap orang berbeda dan dapat dibedakan menjadi 

beberapa tingkat. Tingkat kemampuan berpikir kreatif dapat dibagi sesuai dengan 

indikator. 
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2. Indikator Kemampuan Berpikir Kreatif 

Kemampuan bepikir kreatif memiliki beberapa indikator. Hasil dari 

kemampuan berpikir kreatif membentuk suatu perilaku. Menurut Rudyanto (2018, 

hlm. 44) perilaku berpikir kreatif yaitu: 

Tabel 2.1. Perilaku Kemampuan Berpikir Kreatif 

Indikator Kemampuan Berpikir 

Kreatif 

Perilaku Kemampuan Berpikir Kreatif 

Kelancaran (fluency) a) Mampu membuat beberapa jawaban 

yang bermakna. 

b) Arus pemikiran lancar. 

Kerincian (elaboration) a) Memperluas suatu gagasan. 

b) Kemampuan merinci detail-detail 

tertentu. 

c) Mengembangkan, menambah, dan 

memperkaya suatu gagasan. 

Fleksibilitas (flexibility) a) Mampu membuat jawaban maupun 

pertanyaan dari sudut pandang yang 

berbeda. 

b) Mampu menyampaikan ide dari arah 

yang berbeda. 

Orisinalitas (originality) Banyaknya variasi dalam memberikan 

jawaban yang berbeda dari yang lain yang 

jarang diberikan. 

Menurut Silver (dalam Cintia, dkk, 2018, hlm. 71) menyatakan indikator 

kemampuan berpikir kreatif sebagai berikut: 

a) Fluence yaitu kemampuan menciptakan ide dan dapat menjelaskan jawaban 

secara lancar. Siswa dapat memunculkan berbagai gagasan yang dipahaminya 

dalam waktu singkat. 

b) Flexibility yaitu kemampuan menciptakan ide bervariasi. Selain itu, siswa 

mampu menyelesaikan masalah dengan alternatif yang berbeda dan dari 

beberapa sudut pandang. 

c) Originality yaitu kemampuan menghasilkan ide baru. Kemudian siswa dapat 

mengutarakan ide yang tidak terpikirkan oleh orang lain, serta dapat 

menjelaskan dengan cara yang berbeda dan unik. 

d) Elaboration yaitu kemampuan mengembangkan ide sehingga dihasilkan ide 

secara rinci. Siswa mampu mengembangkan, menguraikan, maupun merinci 

suatu ide yang nantinya akan terlihat menarik. 

Menurut Guildford (dalam Mulyati, dkk, 2009, hlm. 794) mengatakan, 

Indikator kemampuan berpikir kreatif sebagai berikut: 



18 

 

 
 

a) Kepekaan (problem sensitivity) yaitu kemampuan menemui, mengetahui serta 

merespons pernyataan, situasi dan masalah. 

b) Kelancaran (fluency) yaitu kemampuan untuk menciptakan ide secara luas. 

c) Keluwesan (flexibility) yaitu kemampuan untuk mengutarakan jawaban yang 

bervariasi dan pemecahan masalah. 

d) Keaslian (originality) yaitu kemampuan untuk mengutarakan jawaban yang 

asli dan jarang diberikan kebanyakaan orang.  

e) Elaborasi (elaboration) yaitu kemampuan memperbanyak suatu masalah 

sehingga menjadi lengkap, lalu merincinya secara detail yang di dalamnya 

berupa tabel, grafik, gambar, model, dan kata-kata. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis menarik kesimpuan bahwa setiap indikator 

dari kemampuan berpikir kreatif dapat membentuk suatu perilaku yang berbeda-

beda. Dalam indikator kelancaran (fluency) dapat membentuk perilaku siswa 

dengan mengungkapkan suatu ide yang dituangkan secara lancar dan memiliki 

banyak jawaban dalam menyelesaikan suatu masalah. Jawaban yang dituangkan 

tidak hanya satu cara saja, melainkan beberapa jawaban dengan cara yang 

berbeda-beda. Indikator selanjutnya yaitu keluwesan (flexibility) dapat 

membentuk perilaku siswa yang menghasilkan banyak ide dan mengemukakan 

jawaban dari arah pemikiran yang berbeda. Indikator selanjutnya yaitu kerincian 

(elaboration) dapat membentuk perilaku siswa yang merinci jawaban dengan cara 

yang ditemukan secara luas dan detail. Indikator terakhir yaitu keaslian 

(originality) membentuk perilaku siswa dapat menemukan cara baru yang 

bervariasi, berbeda dari lain dan jarang ditemukan sebelumnya. 

3. Faktor Pendorong dan Penghambat dalam Kreativitas 

a. Faktor Pendorong Kreativitas 

Munandar (dalam Aulia, 2018, hlm. 37) menyatakan bahwa ada beberapa 

faktor pendorong kreativitas sebagai berikut: 

1) Kreativitas sebagai bentuk ekspresi untuk perwujudan diri. Mengekspresikan 

diri adalah kebutuhan pokok tertinggi dalam hidupnya. Setiap manusia ingin 

diakui keberadaannya oleh manusia lain. Agar diakui keberadaannya oleh 

orang lain, maka membuat suatu karya, baik dengan tulisan atau membuat 

suatu produk sebagai bentuk mengekspresikan untuk mewujudkan diri. 
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2) Kreativitas sebagai kemampuan untuk melihat berbagai kemampuan dalam 

penyelesaian suatu masalah. Jika seseorang memiliki tingkat kreativitas yang 

tinggi, maka semakin berbeda pula cara menyelesaikan setiap masalah yang 

dihadapinya. 

3) Mencari kesibukan secara kreatif dengan melakukan hal positif akan dapat 

memberikan manfaat untuk diri sendiri dan semua orang, misalnya dengan 

membuka lahan pekerjaan yang akan menguntungkan berbagai pihak. 

4) Melalui kreativitas akan mampu menjadikan manusia meningkatkan kualitas 

hidupnya. Kualitas hidup seseorang akan terlihat jika orang tersebut memiliki 

hasil karya yang berbeda, unik, banyak diminati oleh masyarakat, serta 

produk yang dihasilkan bermanfaat bagi banyak orang. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kreativitas 

manusia dapat menempatkan dirinya dimana saja dan berusaha bersosialisasi 

dengan baik untuk memperoleh kemampuan pemecah masalah dan mampu 

memberikan manfaat, baik bagi diri sendiri maupun banyak orang. 

b. Faktor Penghambat Kreativitas 

Shallcross (dalam Aulia, 2018, hlm. 38-40) menyatakan bahwa ada beberapa 

faktor penghambat kreativitas sebagai berikut: 

1) Kendala Historis 

Kendala historis yang dimaksud adalah memiliki kurun waktu tertentu saat 

berada di posisi puncak kejayaan atau yang tidak melanggar, bahkan mampu 

menghambat pengembangan kreativitas seseorang. 

2) Kendala Biologis 

Faktor biologis (keturunan) memiliki peran dalam menilai kecerdasan, tetapi 

dalam hal kecerdasan kreatif, faktor keturunan sering digunakan sebagai alasan 

daripada fakta yang sesungguhnya. Kepintaran seorang anak sebagian besar 

diwarisi oleh gen dari seorang ibu dibandingkan dengan gen ayah. Jika seorang 

ibu tersebut ahli dalam matematika, maka kemungkinan besar anak tersebut akan 

ahli pula dalam matematika. 

3) Kendala Fisiologis 

Seseorang dapat mengalami kendala fisiologis karena kerusakan pada 

fisiknya yang disebabkan oleh penyakit maupun kecelakaan. Apabila seseorang 



20 

 

 
 

memiliki salah satu dari ketentuan fisik maka akan menghambat kreativitasnya. 

Misalnya anak memiliki kendala pada saraf motorik. Jika saraf motorik anak 

terhambat, maka perkembangan berbicara, berjalan, dan menulis akan lambat. 

4) Kendala Sosiologis 

Lingkungan sosial adalah faktor utama yang menentukan kreativitas. Setiap 

masyarakat memiliki nilai, norma, tradisi tertentu, kegiatan, minat dan perilaku 

kolektif untuk menggunakan potensi kreatif dan untuk mengungkapkan keunikan. 

Ungkapan kreatif melibatkan resiko pribadi. 

5) Kendala Psikologis 

Kendala yang ditemukan sampai sekarang yaitu faktor dari eksternal. Faktor 

eksternal dapat diatasi dengan cara tidak perlu mendengarkan pandangan negatif 

dari masyarakat yang akan membuat diri kita menjadi down dan tidak 

bersemangat kembali. 

6) Kendala Diri Sendiri 

Kendala ini disebut dengan kendala internal yang mempengaruhi kebiasaan, 

pandangan terhadap orang lain, kurangnya usaha, dan malas sehingga tidak 

terbiasa untuk berpikir. Kendala ini dapat diatasi dengan selalu berpikir positif 

dan bersemangat dalam melakukan berbagai hal. Jika kita melakukan hal dengan 

tekun dan konsentrasi, maka hasil karya yang akan dihasilkan menjadi bagus dan 

unik. 

Berdasarkan faktor penghambat diatas penulis menarik kesimpulan bahwa 

kendala dalam kreativitas yaitu ada yang mempengaruhi dari segi positif maupun 

negatif yang akan membawa dampak dalam menyalurkan kreativitas dalam diri 

sendiri. Agar kreativitas tidak terhambat dapat ditumbuhkan dengan cara selalu 

bersemangat dan selalu berfikir positif. Dengan selalu berpikir positif, ide-ide 

akan muncul dan menghasilkan suatu produk atau karya yang bermanfaat. 

 

B. KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS 

1. Pengertian Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis 

Livne (dalam Mulyati, dkk, 2019, hlm. 794), “Berpikir kreatif matematis 

merujuk pada kemampuan untuk menghasilkan solusi bervariasi yang bersifat 

baru terhadap masalah matematika yang bersifat terbuka”. Kemampuan berpikir 
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kreatif matematis yaitu mampu menciptakan solusi baru dalam menyelesaikan 

soal matematika dengan sederhana dan mudah. 

Silver (dalam Ramadhani, dkk, 2017, hlm. 55) menyatakan bahwa: 

Perkembangan kreativitas dalam pemecahan masalah dapat dilihat dari 

kefasihan, fleksibilitas, dan kebaruan (novelty). Kefasihan dikembangkan 

dengan menghasilkan banyak gagasan matematika, banyak jawaban atas 

masalah matematika, dan mengeksplorasi situasi matematika. Fleksibilitas 

artinya dapat menghasilkan solusi matematis baru paling tidak satu solusi 

diberikan. Kebaruan merupakan pengembangan dengan banyak solusi dari 

masalah matematika dan menghasilkan sesuatu yang baru. 

 

Kemampuan berpikir kreatif matematis yang dimaksud adalah kemampuan 

mengungkapkan gagasan dalam menyelesaikan masalah matematika. Munandar 

(dalam Amidi, dkk, 2016, hlm. 588) mengatakan, “Kemampuan berpikir kreatif 

matematis adalah kemampuan dalam matematika yang meliputi empat kriteria, 

antara lain kelancaran, kelenturan (fleksibilitas), keaslian (orisinalitas) dan 

kerincian (elaborasi)”. Kelancaran menjawab merupakan kemampuan siswa 

dalam menyelesaikan masalah matematika secara tepat. Kelenturan menjawab 

merupakan kemampuan dalam menghasilkan jawaban yang beragam namun tetap 

mengarah pada masalah. Keaslian merupakan kemampuan menjawab masalah 

matematika menggunakan cara sendiri sehingga berbeda dengan orang lain. 

Elaborasi merupakan kemampuan mengembangkan jawaban masalah dengan 

idenya sendiri maupun ide orang lain. 

Heylock (dalam Moma, 2015, hlm. 30) mengatakan bahwa: 

Kemampuan berpikir kreatif matematis dapat menggunakan dua pendekatan. 

Pendekatan pertama adalah dengan memperhatikan jawaban siswa dalam 

menyelesaikan masalah yang proses kognitifnya dianggap sebagai proses 

berpikir kreatif. Pendekatan kedua adalahn menentukan kriteria bagi sebuah 

produk yang diindikasikan sebagai hasil dariberpikir kreatif atau produk-

produk divergen. 

 

Silver (dalam Ramadhani, dkk, 2017, hlm. 55) menyatakan bahwa: 

Penilaian kemampuan berpikir kreatif dalam pelajaran matematika (berpikir 

kreatif matematis) dilakukan dengan menggunakan The Torance Tests of 

Creative Thinking (TTCT). Tiga komponen kunci yang dinilai dalam 

menggunakan TTCT yaitu kefasihan (fluency), fleksibilitas, dan kebaruan 

(novelty). Kefasihan mengacu pada banyaknya ide-ide yang dibuat dalam 

merespon sebuah perintah. Perintah tersebut dapat dilakukan dengan lancar 

dan mudah dimengerti oleh siswa. Fleksibilitas tampak pada perubahan-

perubahan pendekatan ketika merespon perintah. Perubahan yang terjadi di 
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dalam fleksibilitas yaitu dapat mengemukakan pendapat dari sudut pandang 

yang baru dan berbeda dari yang lain. Kebaruan merupakan keaslian ide yang 

dibuat dalam merespon perintah. Ide yang muncul dalam kriteria kebaruan ini 

asli dan murni dari hasil pemikiran sendiri dan muncul secara spontan. 

 

Berdasarkan uraian diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa kemampuan 

berpikir kreatif matematis yaitu kemampuan menyelesaikan masalah matematika 

dengan cara yang baru, bervariasi yang bersifat terbuka, dan memiliki beberapa 

kriteria dalam menemukan jawaban. Kriteria yang harus diperhatikan dalam 

menyelesaikan masalah matematika yaitu kelancaran, keaslian, kelenturan, 

kebaruan, dan kerincian. 

2. Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis 

Siswono (dalam Ramadhani, dkk, 2017, hlm. 368) menyatakan bahwa 

kemampuan berpikir kreatif matematis memiliki tingkatan sebagai berikut: 

Tabel 2.2 Tingkat Berpikir Kreatif Matematis 

Tingkat Berpikir 

Kreatif Matematis 

(TKBM) 

Deskripsi 

Level 4 

(Sangat Kreatif) 

Siswa mampu menyelesaikan masalah dengan lebih dari 

satu alternatif jawaban maupun cara penyelesaian atau 

membuat masalah yang berbeda-beda dengan lancar dan 

fleksibel. 

Level 3 

(Kreatif) 

Siswa mampu menunjukkan suatu jawaban yang baru 

dengan cara penyelesaian yang berbeda meskipun tidak 

fasih atau membuat berbagai jawaban yang baru meskipun 

tidak dengan cara yang berbeda. Selain itu siswa dapat 

membuat masalah yang berbeda dengan lancar meskipun 

jawaban masalah tunggal atau membuat masalah yang 

baru dengan jawaban divergen. 

Level 2 

(Cukup Kreatif) 

Siswa mampu membuat satu jawaban atau masalah yang 

berbeda dari kebiasaan umum meskipun tidak dengan 

fleksibel atau fasih, atau mampu menunjukkan berbagai 

cara penyelesaian yang berbeda dengan fasih meskipun 

jawaban yang dihasilkan tidak baru.  

 

Level 1 

(Kurang Kreatif) 

Siswa tidak mampu membuat jawaban atau masalah yang 

berbeda, meskipun salah satu kondisi berikut dipenuhi, 

atau cara penyelesaian yang dibuat berbeda atau jawaban 

yang dibuat beragam. 

Level 0 

(Tidak Kreatif) 

Siswa tidak mampu membuat alternatif jawaban maupun 

cara penyelesaianya atau membuat masalah yang berbeda 

dengan lancar dan fleksibel. 
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Dari pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 5 level dalam tingkat 

berpikir kreatif. Level 0 (tidak kreatif) yaitu siswa yang tidak mampu 

menyelesaikan masalah, siswa hanya mencontoh jawaban yang terdapat dalam 

buku. Level 1 (kurang kreatif) yaitu siswa yang tidak mampu menyelesaikan 

masalah yang berbeda, ia hanya akan mengikuti cara yang telah dijelaskan oleh 

guru atau temannya. Level 2 (cukup kreatif) yaitu siswa hanya dapat 

menyelesaikan masalah dengan satu cara yang telah dipahaminya tanpa mencoba 

cara yang baru atau berbeda. Level 3 (kreatif) yaitu siswa dapat menyelesaikan 

masalah lebih dari satu cara walaupun belum lancar dalam menggunakan dan 

menjelaskan cara yang baru tetapi sudah mempunyai bayangan tentang cara yang 

berbeda. Level 4 (sangat kreatif) yaitu siswa dapat menyelesaikan masalah dengan 

lebih dari satu cara dalam menggunakan dan menjelaskan cara yang dipahaminya 

dengan lancar. 

 

C. PEMBAHASAN 

1. Kemampuan Berpikir Kreatif 

a. Pengertian Kemampuan Berpikir Kreatif 

Dari beberapa pengertian tentang kemampuan berpikir kreatif, penulis 

menarik kesimpulan bahwa berpikir kreatif yaitu proses berpikir asli dengan 

menghasilkan ide-ide baru yang berbeda satu sama lainnya. Berpikir kreatif ini 

suatu aktivitas berpikir yang sederhana tetapi menghasilkan suatu produk yang 

baru dengan percobaan yang terus menerus hingga berhasil mendapat cara yang 

ingin dicari. Berpikir kreatif dapat dibedakan menjadi aktivitas kognitif, afektif 

dan psikomotor. Berpikir kreatif sebagai aktivitas kognitif yaitu proses usaha 

memperoleh perubahan yang menciptakan ide baru dalam suatu interaksi disetiap 

individu melalui pembelajaran. Sedangkan berpikir kreatif sebagai aktivitas 

psikomotor yaitu menghasilkan suatu karya berupa benda yang kreatif. 

Salah satu kemampuan afektif dan psikomotorik yang memberikan partisipasi 

pada berpikir kreatif yaitu metakognisi dan keterampilan proses. Pada dasarnya 

metakognisi digunakan untuk meningkatkan proses berpikir seseorang untuk 

mengendalikan apa yang dipikirkannya, apa yang dikerjakannya, berkaitan 

dengan tugas yang diberikan, telah memenuhi tuntutan yang diminta dari tugas 
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atau belum. Sedangkan keterampilan proses yaitu suatu kegiatan fisik yang 

dilakukan untuk mencapai tujuan. Keterampilan membutuhkan pengaturan gerak 

yang teliti dan kesadaran yang tinggi. Metakognisi ditumbuhkan melalui proses 

berpikir seseorang atau mengendalikan proses berpikir ketika seseorang 

melakukan suatu kegiatan dalam keterampilan proses yang pada akhirnya akan 

menghasilkan kemampuan berpikir yang kreatif. 

Sejalan dengan pendapat Munandar (dalam Purwaningrum, 2016, hlm. 149) 

menyatakan, “Kemampuan berpikir kreatif yaitu kemampuan menemukan banyak 

kemungkinan jawaban terhadap suatu masalah dimana penekanannya pada 

kuantitas, ketepatgunaan, dan keberagaman jawaban”. Pendapat tersebut 

menerangkan bahwa kemampuan berpikir seseorang makin tinggi, jika ia mampu 

memperlihatkan banyak jawaban pada suatu masalah. Semua jawaban itu harus 

sesuai, tepat, dan bervariasi. 

Kemampuan berpikir kreatif setiap orang berbeda-beda. Jika siswa memiliki 

kemampuan berpikir kreatif tinggi, ia akan menemukan beberapa cara untuk 

menyelesaikan jawaban dari masalah yang di cari dan berbeda dengan siswa lain. 

Jika siswa memiliki kemampuan berpikir kreatif sedang, siswa akan menemukan 

cara mirip dengan apa yang sudah dijelaskan oleh guru atau teman sebayanya. 

Jika siswa memiliki kemampuan berpikir kurang, siswa akan mengikuti cara yang 

telah dijelaskan atau yang telah tersedia dalam buku. 

Kemampuan berpikir kreatif dapat ditingkatkan dengan latihan terus menerus 

agar siswa dapat terbiasa menemukan jawaban dengan berbagai cara. Dengan 

begitu siswa dapat tertarik dan senang jika mendapatkan cara baru yang tidak 

sama dengan orang lain. Karena setiap orang senang jika hasil karyanya berbeda 

dengan yang lain dan memiliki keunikan tersendiri. Untuk mengapresiasi hasil 

karya siswa yang kreatif dan unik, guru dan orangtua dapat memberikan reward 

atau hadiah dapat dengan pujian atau memberikan sesuatu agar siswa lebih 

bersemangat dalam mengerjakan sesuatu. Jika siswa bersemangat, maka karya 

yang dibuat akan bagus dan menarik. 

b. Persamaan Pengertian Kemampuan Berpikir Kreatif 

 Persamaan dari pendapat para ahli tentang berpikir kreatif yaitu: 
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1) Kemampuan berpikir kreatif merupakan hasil dari pemikiran baru yang 

menghasilkan suatu produk yang berbeda antara satu dengan yang lain. 

2) Kemampuan berpikir kreatif yaitu penemuan dari berbagai cara untuk 

menghasilkan suatu produk yang ingin dibuat. 

3) Kemampuan berpikir kreatif yaitu suatu proses yang melibatkan beragam 

usaha yang digunakan untuk mendapat beberapa jawaban di setiap masalah 

dapat menciptakan jalan keluar, dan menemukan ide baru. 

c. Perbedaan Pengertian Kemampuan Berpikir Kreatif 

Perbedaan dari pendapat para ahli tentang kemampuan berpikir kreatif yaitu: 

1) Suatu aktivitas yang dilakukan secara terus menerus tetapi ada yang tidak 

memuat aspek atau indikator dari berpikir kreatif. 

2) Kemampuan berpikir kreatif yaitu bagian dari kemampuan berpikir kritis 

yang dilatihkan setiap orang dalam hidupnya. 

3) Kreativitas yaitu ungkapan dari keunikan individu dalam interaksi di 

lingkungannya. 

d. Pengertian Kemampuan Berpikir Kreatif yang Unggul 

Penulis menarik kesimpulan bahwa pendapat lebih unggul dari beberapa 

pendapat ahli tentang kemampuan berpikir kreatif yaitu pendapat Siswono dan 

Novitasariyang menyatakan bahwa: 

Kemampuan berpikir kreatif yaitu proses berpikir yang menghasilkan 

berbagai macam kemungkinan jawaban. Berpikir kreatif tampak jelas dalam 

upaya penemuan, menuntut fleksibilitas dan bergantung pada keberagaman, 

sehingga kemampuan berpikir kreatif menyerupai pemecahan masalah seperti 

usaha mencapai produksi kreatif. 

e. Indikator Kemampuan Berpikir Kreatif  

Dari pendapat para ahli diatas, tentang indikator kemampuan berpikir kreatif 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1) Kelancaran (fluency) yaitu kemampuan dalam menciptakan jawaban yang 

beragam dalam menyelesaikan suatu masalah. Siswa dapat menjelaskan suatu 

ide beserta maknanya dengan lancar karena sudah paham dengan materi yang 

ditemukannya. Kelebihan lain jika siswa lancar menjelaskan materi, siswa 

akan lebih percaya diri dengan hasil yang diperoleh. 

2) Kerincian (elaboration) yaitu kemampuan yang dapat merinci dan 

mengembangkan suatu jawaban sehingga mendapat hasil yang detail dan 
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luas. Kemampuan kerincian ini juga dapat melatih ketelitian siswa dalam 

mengerjakan sesuatu karena sebelum menyampaikan hasil siswa akan 

membaca terlebih dahulu jawaban yang ditemukan. 

3) Keluwesan (flexibility) yaitu kemampuan menghasilkan berbagai ide atau 

jawaban dari masalah yang ada dan arah pemikirannya tidak sama dengan 

yang lainnya. Kemampuan keluwesan ini dapat melatih siswa untuk 

menyampaikan pendapatnya dengan bahasa sendiri dari materi yang 

dipahami. 

4) Keaslian (originality) yaitu kemampuan menghasilkan berbagai jawaban yang 

tidak ada. Kemampuan keaslian ini dapat memicu siswa agar menghasilkan 

ide yang berbeda dengan yang lainnya. 

Sementara pendapat Munandar (dalam Purwaningrum, 2016, hlm. 149-150) 

mengatakan, indikator atau ciri-ciri kemampuan berpikir kreatif diantaranya: 

1) Fluency merupakan keterampilan berpikir lancar yang memiliki ciri ialah 

mengutarakan banyak pendapat, jawaban, penyelesaian masalah, memberikan 

banyak cara dalam melakukan berbagai hal, dan memiliki asumsi lebih dari 

satu jawaban. 

2) Flexibility merupakan kemampuan berpikir luwes yang mampu menciptakan 

jawaban yang beragam, dapat melihat suatu masalah dari sudut pandang yang 

berbeda, mencari beberapa alternatif pemecahan yang berbeda dan mampu 

mengubah strategi. 

3) Originality merupakan kemampuan berpikir asli yang mampu mengutarakan 

ide baru dan unik, memikirkan cara yang berbeda untuk mengungkapkan diri, 

dan dapat menghasilkan kombinasi yang berbeda. 

4) Elaboration merupakan kemampuan merinci dan mengembangkan suatu 

produk, dan menambahkan atau merinci secara detail dari suatu situasi 

sehingga menarik. 

2. Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis 

a. Pengetian Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis 

Dari pemaparan para ahli diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kemampuan 

berpikir kreatif matematis merupakan aktivitas mental yang disadari secara 

sistematis dan berbeda untuk menemukan solusi yang beragam dan bersifat baru 
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dalam menyelesaikan soal matematika. Apabila seseorang memiliki kemampuan 

berpikir kreatif matematis yang tinggi, maka dapat memecahkan setiap soal 

matematika dengan tepat dan selalu berbeda dengan orang lain. Kemampuan 

berpikir kreatif matematis mengacu pada pengertian berpikir kreatif secara umum 

adalah kemampuan berpikir yang melibatkan serta membangun ide baru dan 

menentukan efektivitasnya. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Munandar (dalam Kesumawati, 2014, hlm. 

5) mengatakan bahwa: 

Kreativitas berpikir matematis merupakan suatu kemampuan untuk 

menciptakan sesuatu yang baru sebagai kemampuan untuk memberikan 

gagasan baru yang diterapkan pada pemecah masalah dan juga sebagai 

kemampuan untuk menghubungkan pengetahuan sebelumnya. Kreativitas 

dalam perkembangannya sangat terkait dengan empat aspek yaitu aspek 

pribadi, pendorong, proses, dan produk. 
 

Dalam mengerjakan permasalahan matematika ini seringkali ditemukan siswa 

menggunakan cara yang berbeda tetapi mendapatkan hasil akhir yang sama, 

misalnya menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan pecahan ada berbagai 

cara yang dapat digunakan yaitu dengan metode menyamakan penyebut, metode 

KPK, atau menghitung pecahan senilai. Selain itu, siswa mampu menjelaskan cara 

yang ditemukannya dengan fasih kepada teman dan gurunya. Jika siswa sudah 

memiliki kemampuan berpikir kreatif matematis, maka siswa mampu menemukan 

rumus atau cara yang berbeda dari yang biasanya dipakai dalam menyelesaikan 

soal matematika. 

b. Persamaan Pengertian Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis 

Persamaan dari pendapat para ahli tentang kemampuan berpikir kreatif 

matematis yaitu: 

1) Kemampuan menemukan ide dalam penyelesaian soal matematika. 

2) Pemecahan masalah dapat dilihat dari indikator kemampuan berpikir kreatif 

matematis yaitu kelancaran, kelenturan, keaslian, dan kerincian. 

c. Perbedaan Pengertian Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis 

Perbedaan pendapat dari beberapa ahli mengenai kemampuan berpikir kreatif 

matematis yaitu suatu penyelesaian yang menunjukkan pada kemampuan untuk 

mendapatkan solusi bervariasi yang bersifat terbuka. Siswa mampu menemukan 

cara yang beragam dalam menyelesaikan masalah matematika. Beberapa siswa 
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terkadang mampu menyelesaikan soal matematika dengan cara yang berbeda 

tetapi memiliki hasil akhir yang sama. 

d. Pengertian Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis yang Lebih Unggul 

Penulis menarik kesimpulan bahwa pendapat lebih unggul tentang 

kemampuan berpikir kreatif matematis yaitu pendapat Silver yang mengatakan, 

kemampuan berpikir kreatif matematis yaitu perkembangan kreativitas dalam 

pemecahan masalah dapat dilihat dari kefasihan, fleksibilitas, dan kebaruan 

(novelty). Kefasihan dikembangkan dengan menciptakan banyak gagasan 

matematika, banyak jawaban atas masalah matematika, dan mengeksplorasi 

situasi matematika. Fleksibilitas artinya dapat menciptakan solusi matematis baru. 

Kebaruan merupakan pengembangan dengan banyak solusi dari masalah 

matematika dan menghasilkan sesuatu yang baru. 

e. Penilaian Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis 

Penilaian kemampuan berpikir kreatif matematis dapat dilakukan dengan The 

Torrance Test of Creative Thinking (TTCT). Komponen yang digunakan untuk 

menilai kemampuan berpikir kreatif matematis sebagai berikut:  

1) Kefasihan (fluency) yaitu siswa dapat memecahkan masalah matematika 

secara lancar dan dapat menjelaskannya dengan jawaban yang bervariasi dan 

benar.  

2) Fleksibilitas (flexibility) yaitu siswa dapat memecahkan masalah matematika 

dengan cara yang bervariasi dan hasilnya sesuai yang diinginkan. 

3) Kebaruan (novelty) yaitu siswa dapat memecahkan masalah matematika 

dengan jawaban yang bervariasi tetapi benar dan satu jawaban yang tidak 

biasa dilakukan pada tahap perkembangan atau tingkat pengetahuannya. 

Sementara Siswono (dalam Rachmawati, dkk, 2019, hlm. 95) menyatakan 

bahwa: 

Kefasihan mengacu pada kemampuan siswa yang dapat memberikan jawaban 

beragam dan benar. Beberapa jawaban dikatakan beragam apabila jawaban 

terlihat berbeda dan mengikuti pola tertentu. Fleksibilitas mengarah pada 

kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah dengan cara yang bervariasi. 

Kebaruan mengacu pada kemampuan siswa menjawab masalah dengan jawaban 

yang bervariasi namun benar atau satu jawaban yang tidak biasa dilakukan oleh 

siswa pada tingkat pengetahuannya. Beberapa jawaban dikatakan berbeda apabila 

jawaban tampak berlainan dan tidak mengikuti pola atau cara yang telah di 

contohkan. 


