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Abstrak— Berpikir kreatif sangatlah penting bagi seseorang dalam menyelesaikan 

masalah sehari-hari, khususnya yang berkaitan dengan matematika. Oleh karena 

itulah, guru harus dapat mengembangkan pembelajaran yang melatihkan kemampuan 

berpikir kreatif siswa. Hal ini dapat dilakukan dengan mengetahui proses seorang 

berpikir kreatif terlebih dahulu. Pernyataan tersebut membuat peneliti tertarik untuk 

mengetahui proses berpikir kreatif siswa dalam menyelesaikan masalah, khususnya 

masalah yang sering dihadapi yaitu masalah geometri. Penelitian ini merupakan 

penelitian deskriptif-kualitatif yang mendeskripsikan proses berpikir kreatif siswa, 

yang dibedakan berdasarkan gaya kognitif, dalam menyelesaikan masalah geometri. 

Proses berpikir kreatif yang diamati pada penelitian ini merupakan proses mental yang 

dialami siswa selama menyelesaikan masalah yang terdiri dari proses persiapan, 

inkubasi, iluminasi dan verifikasi. Instrumen penelitian yang digunakan adalah tugas 

penyelesaian masalah kreatif, tugas penyelesaian masalah, dan lembar wawancara. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua subjek, field dependent dan independent, 

mengikuti tahapan proses berpikir kreatif yang identik. Namun, subjek field 

independent cenderung menggunakan penalaran saat menyelesaikan masalah dalam 

menggunakan konsep dan aturan yang diketahui (konsep trigonometri dan teorema 

pitagoras) dalam membuktikan dan menguatkan prediksi penyelesaian di setiap tahap 

berpikir. Selain itu, subjek mengevaluasi pemecahan masalah yang diajukan pada 

setiap tahapan berpikir yang ia lalui. Sedangkan field dependent subject cenderung 

menggunakan alat bantu, seperti jangka dan busur, daripada menggunakan penalaran, 

dan ia lebih menekankan pada prediksi saja tanpa pertimbangan aturan ataupun 

konsep dalam membuktikan beberapa sifat. Subjek ini hanya mengevaluasi 

penyelesaian masalah pada yang diragukan saja. 

Kata kunci: Proses berpikir kreatif, gaya kognitif field dependent-independent 

I. PENDAHULUAN 

Berpikir kreatif memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam 

menyelesaikan masalah sehari-hari yang semakin kompleks. Sesungguhnya berpikir kreatif merupakan 

salah satu jenis berpikir tingkat tinggi yang saat ini mendapat perhatian yang inten dari kalangan ahli 

psikologi kognitif serta pengembang kurikulum di Indonesia. Secara sederhana Byron mendefinisikan 

kreativitas sebagai berpikir yang mengkaitkan antara ide, imajinasi, inspirasi, intuisi dan kecerdikan [1]. 

Sedangkan Razik mendefinisikan berpikir kreatif sebagai sebuah proses, yaitu ketika seseorang 

melibatkan kemampuan untuk memproduksi ide-ide orisinal, merasakan hubungan baru dan tidak 

dicurigai, atau membangun sebuah rangkaian unik dan baik di antara faktor-faktor yang nampak yang 

tidak saling berkaitan [2].  

Berpikir kreatif yang dipandang sebagai proses mempunyai tahap-tahap. Wallas menggambarkan ada 

empat tahap seseorang dalam proses berpikir kreatif [3]. Tahap itu adalah persiapan, ketika  sebuah 

masalah, data, dan informasi yang relevan diidentifikasi. Tahap kedua adalah inkubasi, pada tahap ini 

pemikir kreatif meninggalkan masalah sendirian dan berpikir keras untuk mempertimbangkan masalah 

tersebut dalam artian pemikir kreatif melakukan kegiatan lain daripada memikirkan secara inten tentang 

masalah yang dihadapinya. Tahap berikutnya adalah iluminasi dimana ide, dan solusi dari masalah 

tersebut muncul tiba-tiba seperti cahaya. Sedangkan tahap terakhir adalah verifikasi, yaitu menguji solusi 

baru apakah itu merupakan solusi yang bisa dipakai untuk masalah tersebut. Tahapan ini merupakan tahap 

yang penting karena kemampuan mengenal ketika sebuah solusi sesuai dengan masalah yang diberikan 

merupakan aspek vital dalam berpikir kreatif. 

Sebagai seorang guru, mengetahui proses berpikir kreatif seseorang sangatlah penting, karena dapat 

digunakan sebagai acuan dalam mendesain suatu pembelajaran. Lenaerts memandang memahami proses 

berpikir kreatif sangatlah bermanfaat [4]. Hal ini akan sangat bermanfaat untuk guru, serta desainer 

lainnya, dalam merancang suatu pembelajaran atau pelatihan serta membantu peserta dalam menghadapi 
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hambatan dan kesalahan dalam berkreasi. Sumiati menyatakan bahwa kesalahan dapat dijadikan sebagai 

suatu informasi belajar serta sumber belajar bagi siswa [5]. Baker menyatakan bahwa “Teaching thinking 

skills is a difficult and much different endeavor. Teaching to promote thinking takes more time to prepare, 

difficult to plan, and limits the amount of content “taught” [6]. Penjelasan Baker tersebut menegaskan 

bahwa mengajarkan siswa kemampuan berpikir merupakan pekerjaan yang sulit bagi guru. Bahkan untuk 

mengajarkan kemampuan berpikir guru harus melakukan persiapan yang lebih dan memakan waktu. 

Namun, jika hal ini berhasil maka akan sangat membantu siswa dalam menghadapi lingkungan yang 

sangat potensial saat ini. 

Ada beberapa masalah yang sering dihadapi siswa salah satunya adalah masalah geometri. Siswono 

menyatakan bahwa masalah dapat diartikan sebagai suatu situasi atau pertanyaan yang dihadapi seorang 

individu atau kelompok ketika mereka tidak mempunyai aturan, algoritma, atau prosedur tertentu yang 

dapat digunakan untuk menentukan jawaban [7]. Penyelesaian masalah merupakan proses kognitif tingkat 

tinggi yang memerlukan modulasi dan kontrol lebih dari keterampilan-keterampilan rutin atau dasar yang 

dihadapi oleh seseorang ketika ia menyelesaikan tugas atau kegiatan yang berdasarkan pada keadaan 

nyata tersebut. Dalam memecahkan masalah, seorang pemecah masalah selalu melalui tahap tertentu.  

Masalah geometri sangat serig dihadapi oleh siswa karena sub ini yang paing sering menghubungkan 

siswa dengan bentuk fisik dikehidupan mereka sehari-hari [8]. Berdasarkan uraian tersebut di atas peneliti 

tertarik untuk mengetahui proses berpikir kreatif siswa dalam memecahkan masalah geomteri. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Berdasarkan tujuan dan ada tidaknya perlakuan pada penelitian ini, peneliti mengelompokkan 

penelitian ini sebagai penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan 

fenomena, peristiwa, atau kejadian pada saat penelitian. Berdasarkan tujuan tersebut, maka peneliti 

menggolongkan penelitian ini sebagai penelitian deskriptif-kualitatif yang bertujuan untuk 

mendeskripsikan proses berpikir kreatif dalam menyelesaikan masalah geometri berdasarkan perbedaan 

gaya kognitif field-dependent dan field-independent. 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Kota Mojokerto. Peneliti mengambil dua orang sebagai 

subjek penelitian yang didasarkan pada perbedaan gaya kognitif, yaitu satu orang bergaya kognitif field-

dependent dan satu orang bergaya kognitif field-independent. Pemilihan subjek dilakukan didasarkan 

pada tiga kriteria yaitu (1) didasarkan pada hasil tes GEFT yang bertujuan untuk mengetahui gaya 

kognitif siswa, (2) hasil tes pemecahan masalah kreatif (TPMK) yang bertujuan untuk mengklasifikasikan 

sebagai subjek yang kreatif serta dipilih subjek pada level kreativitas yang sama. Tes ini memuat masalah 

yang memenuhi kaidah fleksibel, kebaruan, dan kefasihan (terbuka dalam cara dan jawaban) (3) informasi 

guru matematika tentang kemampuan komunikasi siswa yang bertujuan untuk menentukan siswa yang 

mempunyai kemampuan komunikasi matematika yang bagus agar dapat mempermudah dalam menggali 

informasi lebih saat wawancara, (4) serta kesediaan siswa untuk menjadi subjek penelitian. Peneliti 

memilih subjek dengan gaya belajar field-dependent dan independent dengan memperhatikan faktor lain 

antara lain subjek mempunyai jenis kelamin yang sama, dan mempunyai kemampuan matematika yang 

setara. 

Instrumen dalam penelitian ini terdiri dari instrumen utama dan instrumen pendukung. Instrumen 

utama pada penelitian ini adalah peneliti sendiri, sebagai karakteristik penelitian kualitatif. Sedangkan, 

instrumen pendukung terdiri dari 3 instrumen diantaranya: Group Embedded Figure Test (GEFT), tugas 

pemecahan masalah kreatif, tugas pemecahan masalah matematika dan pedoman wawancara.  

 

 

a. Instrumen utama 

Berdasarkan jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif maka yang 

menjadi instrumen utama adalah peneliti sendiri. Penelitilah yang akan terlibat langsung dalam 

kegiatan penelitian diantaranya pemilihan subjek, pengumpulan data, menganalisis data dan 

mengambil kesimpulan.  

b. Instrumen pendukung 

Instrumen pendukung digunakan untuk membantu peneliti mengumpulkan data penelitian. 

Instrumen yang digunakan adalah sebagai berikut : (1) Group Embedded Figure Test (GEFT) adalah 

tes yang digunakan untuk mengetahui gaya kognitif seseorang secara psikologis yaitu field-

dependent dan field-independent. Pada tes ini, siswa diminta untuk menemukan gambar sederhana 

yang tersembunyi pada gambar yang kompleks. Sebelum memberikan GEFT kepada siswa untuk 

mengetahui gaya kognitif, peneliti tidak melakukan validitas pada instrumen ini, karena instrumen 
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ini sudah dikembang ahli. Geft terdiri dari 3 bagian, bagian pertama 7 soal sebagai latihan, bagian 

kedua dan ketiga merupakan bagian inti terdiri tiap bagian terdiri dari 9 soal. Kemudian, hasil dari 

tes GEFT digunakan sebagai dasar mengelompokkan siswa ke dalam gaya kognitif field-dependent 

atau field-independent. Jika hasil tes siswa menunjukkan kurang dari sama dengan 9 soal (50%) 

terjawab benar, maka siswa tersebut dikatakan bergaya kognitif field dependent.  (2) Lembar tugas 

penyelesaian masalah kreatif berupa soal open-ended yang mempunyai beberapa alternatif 

penyelesaian. Soal yang dipilih  terdiri dari satu nomer yang bertujuan untuk mengetahui tingkat 

kreativitas siswa. Hasil pekerjaan kreativitas siswa tersebut digunakan sebagai untuk menentukan 

subjek penelitian yang mempunyai kemampuan berpikir kreatif. (3) Lembar tugas penyelesaian 

masalah matematika berupa soal open-ended yang mempunyai beberapa alternatif cara penyelesaian. 

Soal yang dipilih  terdiri dari satu nomer yang bertujuan untuk mengetahui proses berpikir kreatif 

siswa sesuai. Hasil pekerjaan siswa tersebut digunakan sebagai acuan untuk mengetahui bagaimana 

proses berpikir kreatif siswa dalam menyelesaikan masalah yang nantinya sebagai data utama dalam 

penelitian ini. Pembuatan soal (masalah) didasarkan pada indikator proses berpikir kreatif yang telah 

dibuat dan tingkat kompleksitas yang sama. (4) Pedoman wawancara dalam penelitian ini berupa 

daftar pertanyaan yang akan diajukan peneliti pada subjek penelitian ini untuk mengetahui lebih 

mendalam tentang proses berpikir kreatif siswa dalam menyelesaikan masalah. Namun, penggunaan 

pedoman wawancara ini fleksibel bergantung dengan keadaan yang dihadapi subjek penelitian. 

Pedoman wawancara disusun berdasarkan tahap berpikir kreatif ketika memecahkan masalah. Tahap 

tersebut adalah persiapan, inkubasi, iluminasi dan verifikasi. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh beberapa hal sebagai berikut: 

1. Proses Berpikir Kreatif Subjek Bergaya Kognitif Field Independent  

Proses berpikir kreatif subjek bergaya kognitif FI di awali dengan mencermati masalah yang ada 

pada soal TPM dengan cara membaca soal dalam hati. Barulah subjek mengidentifikasi masalah 

dengan cara menentukan kata kunci yang merujuk pada masalah tersebut serta menentukan 

informasi yang relevan dengan masalah yang sedang dihadapi. Subjek memilih informasi yang 

berkaitan dengan menentukan luas bangun datar seperti panjang, posisi titik dsb. Setelah semua 

informasi diperoleh, subjek bergaya kognitif FI membuat dugaan strategi penyelesaian masalah 

dengan memperkirakan bentuk bangun yang mungkin terjadi didasarkan pada informasi relevan 

yang diperoleh sebelumnya, dikaitkan dengan konsep lain yang terkait, dan selanjutnya digunakan 

untuk menentukan penyelesaian dari suatu masalah. Selanjutnya, subjek mengevaluasi dugaan yang 

telah diajukan dengan mengingat kembali sifat persegi (diagonal, sudut, dsb) yang memiliki 

keterkaitan langsung dugaan yang diajukan dalam menentukan penyelesaian suatu masalah dengan 

menggunakan sketsa sebagai ilustrasi masalah yang ada. 

Setelah melalui tahap persiapan, hasil pada tahap ini masuk pada tahap selanjutnya, yaitu 

inkubasi. Pada tahap ini subjek subjek memilih ide yang dianggap tepat didasarkan pada sifat, 

aturan, dan konsep. Subjek membuat keputusan logis didasarkan pada bagaimana suatu konsep 

melatarbelakangi suatu rancangan penyelesaian serta menguji ide yang dipilih yaitu dengan 

memberikan penjelasan yang lebih analitis tentang keterkaitan suatu konsep yang dimiliki dengan 

masalah yang akan diselesaikan. Dalam hal ini, subjek menggunakan penalaran (sifat, konsep atau 

aturan yang ia pahami) untuk membuktikan bahwa lingkaran mempunyai jarak yang tetap terhadap 

sebuah titik. Mengendapkan informasi/masalah tanpa memikirkan secara serius masalah yang 

sedang dihadapi dilakukan subjek sebagai dampak kejenuhan setelah sekian lama mencoba 

menyelesaikan masalah yang dilakukan dengan melakukan aktivitas lain selama beberapa 

menit/jam. Baru berikutnya menata konsep atau fakta untuk menentukan ide lanjutan dengan cara 

menguji ide yang diperoleh pada tahap pengendapan untuk memastikan cara penyelesaian suatu 

masalah. Subjek melihat adanya hubungan antara segitiga siku-siku, sudut, dan panjang sisinya 

sehingga ia sadar hal ini dapat dikaitkan dengan perbandingan trigonometri. 

Pada tahap iluminasi, subjek menemukan gagasan kunci untuk menyelesaikan masalah setelah 

meninggalkan masalah tersebut sendirian. Gagasan kunci atau ide dasar tersebut ditemukan setelah 
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subjek melakukan aktivitas lain yang tidak terfokus pada masalah yang ada dan menduga secara 

mental. Subjek membangun dan mengembangkan gagasan dalam menyelesaikan masalah yang 

muncul setelah ide tersebut datang. Ide tersebut dikembangkan pada hari berikutnya atau pun pada 

malam hari, setelah subjek merasa bahwa ia mempunyai waktu yang cukup untuk mencoba ide 

tersebut dengan memberi penjelasan dan penalaran logis serta didasarkan pada cara sebelumnya. 

Berikut ini merupakan penyelesaian awal dan penyelesaian baru yang diajukan subjek bergaya 

kognitif field independent dalam menyelesaikan masalah TPM 2. Subjek sudah dapat menyadari 

adanya luas segitiga yang digunakan untuk menentukan luasan carport. Selain itu, ia juga 

menemukan kekongruenan antar segitiga seperti yang tampak pada gambar 1a. Hal yang menarik 

dari subjek ini adalah cara lain yang diajukan. Ia menggunakan konsep puzzle dengan bantuan 

gunting. Subjek memotong gambar kemudian menyusunnya seperti puzzle seperti yang nampak 

pada gambar 1b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap akhir  yang dilalui subjek adalah verifikasi dimana pada tahap ini subjek menguji ide yang 

ditemukan saat iluminasi tidak dilakukan secara langsung didasarkan pada fakta dan sifat yang telah 

dipahami subjek, melainkan didasarkan pada dugaan yang dilakukan logis bahwa terdapat hubungan 

antar elemen-elemennya. Setelah menduga, barulah subjek menggunakan penalaran untuk menguji 

ide dan dugaan tersebut. Mengimplementasikan ide yang telah terbukti pada tahap sebelumnya 

dengan menerapkannya ke dalam rumus atau prosedur yang dipahami subjek. Menguji solusi 

masalah yang telah ditemukan dengan memeriksa kembali setiap langkah penyelesaian yang telah 

dilakukan. 

2. Proses Berpikir Kreatif Subjek Bergaya Kognitif Field Dependent. 

Tahap proses berpikir kreatif siswa diawali dengan persiapan. Pada tahap subjek mencermati 

masalah yang ada pada soal dengan membaca secara seksama dengan memperhatikan gambar yang 

ada. Subjek bergaya kognitif SD melakukannya dengan cara menunjukkan letak kata kunci pada 

soal yang merujuk pada masalah tersebut. Dalam menentukan informasi yang relevan dengan 

masalah yang sedang dihadapi, Subjek bergaya kognitif FD mengkaitkan informasi yang ada dengan 

konsep luas yang akan digunakan. Setelah itu, Subjek bergaya kognitif FD memutuskan informasi-

informasi pokok yang digunakan untuk menentukan luas. Selanjutnya, Subjek bergaya kognitif FD 

membuat dugaan strategi penyelesaian masalah dengan cara memperkirakan cara penyelesaian 

masalah dengan memperhatikan gambar. Subjek menduga alternatif bentuk bangun didasarkan pada 

bangun semata, bukan pemahaman kalimat atau informasi lain. Mengumpulkan informasi yang 

terkait dengan masalah dilakukan Subjek bergaya kognitif FD setelah menduga bentuk bangun yang 

akan digunakan.  

Tahap berikutnya adalah inkubasi, yang mengacu pada hasil evaluasi dugaan, Subjek bergaya 

kognitif FD memilih ide yang dianggap tepat dengan menetapkan ide yang akan digunakan dalam 

menyelesaikan masalah serta memberikan penjelasan dan alasan dalam menggunakan ide yang 

ditemukan saat menduga (pada tahap persiapan). Subjek bergaya kognitif FD menguji ide yang 

Gambar 1a. Cara penyelesaian awal 

(menggunakan rumus luas 

segitiga) 

Gambar 1b. Cara penyelesaian baru 

(menggunakan konsep puzzle) 
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dipilih yaitu dengan menerapkan ide yang ditentukan pada tahap sebelumnya (dengan menggunakan 

alat). Namun, ketika menemui stagnasi maka subjek melanjutkan pada tahap berikutnya, yaitu 

mengendapkan. Selanjutnya mengendapkan informasi/masalah tanpa memikirkan secara serius 

masalah yang sedang dihadapi. Tahap tidak sadar ini muncul ketika subjek merasa jenuh dengan 

aktivitas hari tersebut, sehingga masalah yang belum terselesaikan terbawa ke alam mimpi. Menata 

konsep atau fakta untuk menentukan ide lanjutan dengan melakukan refleksi. 

Produk pada tahap inkubasi, menjadi dasar pada tahap iluminasi. Pada tahap ini subjek 

menemukan gagasan kunci untuk menyelesaikan masalah dan dilanjutkan dengan  membangun dan 

mengembangkan gagasan dalam menyelesaikan masalah yang muncul setelah ide tersebut datang. 

Ide tersebut dikembangkan pada hari berikutnya atau pun pada malam hari, setelah subjek merasa 

bahwa ia mempunyai waktu yang cukup untuk mencoba ide tersebut. Berikut ini merupakan 

penyelesaian awal dan penyelesaian baru yang diajukan subjek bergaya kognitif field independent 

dalam menyelesaikan masalah TPM 2. Gambar 2a menunjukkan solusi awal yang diajukan subjek. 

Secara tersurat, subjek menyadari bahwa penyelesaian berupa luasan segitiga yang menyusun suatu 

pola. Namun ketika diminta menentukan cara lain, subjek ini hanya menggabungkan segitiga-segitga 

yang ada sehingga membentuk bangun baru, yaitu persegi dan belah ketupat seperti pada gambar 2b. 

 
                                          Gambar 2a. Cara penyelesaian awal (menggunakan luas segitiga) 

 

 

 
Gambar 2b. Cara penyelesaian baru (menggunakan konsep luas persegi dan belah ketupat) 

 

Tahap verifikasi merupakan tahap yang terakhir yang diawali dengan menguji ide yang 

ditemukan saat iluminasi, yaitu dengan menggunakan alat bantu untuk memperkuat prediksi subjek 

terhadap besar sudut dan panjang suatu bangun. Pertama subjek bergaya kognitif  FD tidak langsung 

mengukur, melainkan memprediksi terlebih dahulu baru dilanjutkan dengan mengevaluasi kembali 

ide yang ditemukan dengan menggunakan alat bantu. Menguji solusi masalah yang telah ditemukan 

dengan memeriksa kembali setiap langkah penyelesaian yang telah dilakukan. Tahap terakhir ini 

terjadi pada setiap langkah yang diawali dengan langkah yang diragukan oleh subjek. 

3. Persamaan proses berpikir kreatif subjek field independent dan field dependent terletak pada tahap 

yang dilalui secara umum. Tahap tersebut diilustrasikan pada Diagram Alur 1. 
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Diagram alur 1. Alur Proses berpikir Kreatif subjek FI dan FD 

 

Sedangkan, perbedaan proses berpikir kreatif subjek field independent dan field dependent terletak 

pada cara mengolah informasi pada beberapa tahap, antara lain pada inkubasi, iluminasi dan 

verifikasi. Perbedaan tersebut adalah: 

a. Subjek bergaya kognitif FI cenderung menggunakan penalaran logis dengan menerapkan konsep 

atau aturan yang ia ketahui (konsep perbandingan trigonometri dan aturan pitagoras), 

sedangkan subjek bergaya kognitif FD cenderung menggunakan bantuan alat. 

b. Saat mengendapkan masalah pada tahap inkubasi, subjek bergaya kognitif FD cenderung 

melakukan aktivitas yang tidak relevan dalam beberapa menit/jam bahkan dilakukan secara 

tidak sadar (pada alam mimpi). Sedangkan subjek bergaya kognitif FI tidak sampai membawa 

pada alam bawah sadar. 

c. Subjek bergaya kognitif FI cenderung didasarkan pada alasan logis dan mengkaitkan 

penyelesaian baru dengan penyelesaian lama sedangkan subjek bergaya kognitif FD cenderung 

didasarkan pada alasan logis dan perkiraan saja. 

d. Saat menguji masalah pada tahap verifikasi, subjek bergaya kognitif FI cenderung memeriksa 

dari awal penyelesaian, sedangkan bergaya kognitif FD menguji hanya pada langkah yang 

diragukan saja. 

e. Subjek bergaya kognitif FI dapat menentukan cara penyelesaian baru tanpa memodifikasi cara 

sebelumnya, sedangkan bergaya kognitif FD melakukan modifikasi terhadap cara sebelumnya. 

4. Temuan Samping 

Peneliti menemukan adanya suatu aktivitas baru yang muncul di luar indikator yang 

dikembangkan yaitu adanya stagnasi atau suatu keadaan yang menghambat subjek dalam 

menentukan penyelesaian. Aktivitas tersebut dialami oleh kedua subjek saat berada pada tahap 

inkubasi (antara inkubasi sadar dan tidak sadar). Sebelum subjek masuk pada tahap inkubasi tidak 

sadar, subjek merasakan adanya suatu kendala/stagnasi dari hasil menguji ide yang diajukan, 

sehingg subjek merasa jenuh dengan masalah yang dihadapi. Baru setelahnya subjek mengendapkan 

masalah tersebut dengan melakukan aktivitas lain (memasuki tahap inkubasi tidak sadar). 

Sesuai dengan pernyataan Witkin tentang karakteristik yang dimiliki subjek bergaya kognitif 

field independent dan field dependent, karakteristik tersebut muncul saat subjek menyelesaikan 

masalah matematika [9]. Karakteristik yang muncul berdasarkan teori tersebut adalah intensitas 

penggunaan kemampuan analitis, motivasi internal dan eksternal, dan aktif menguji hipotesis. 

Berikut ini merupakan temuan terkait dengan karakteristik subjek saat menyelesaikan masalah 

matematika antara lain: 

1. Subjek FI cenderung mempunyai motivasi dan minat yang lebih tinggi dibanding subjek FD 

dalam menyelesaikan masalah matematika. Hal ini nampak saat menyelesaikan masalah, 

subjek FD seringkali mengeluhkan soal yang diberikan serta melakukan kegiatan yang tidak 
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relevan seperti menggambar, dan melamun. Walaupun kedua subjek berasal dari tingkat 

kemampuan matematika dan level kreativitas yang sama. 

2. Subjek FI mempunyai kemampuan pembuktian geometri yang lebih baik dibanding dengan 

subjek FD. Hal ini terlihat dari hasil wawancara yang menyatakan bahwa, anak FI dapat 

memberikan alasan logis dalam menentukan panjang sisi dan besar sudut dengan 

menggunakan konsep dan aturan yang dimiliki. Sedangkan siswa FD enggan membuktikan 

dengan menggunakan penalaran logis, dan cenderung menggunakan perkiraan dan alat 

bantu. 

 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan paparan hasil penelitian, hasil analisis dan pembahasan, maka dapat ditarik suatu 

simpulan bahwa kedua subjek memiliki kesamaan dalam menyelesaikan masalah geomteri, yaitu pada 

tahapn yang dilalui. Perbedaan proses berpikir kreatif subjek bergaya kognitif field independent dan 

dependent yaitu subjek bergaya kognitif field independent cenderung untuk menggunakan penalaran logis 

dengan menerapkan konsep atau aturan yang ia ketahui (konsep perbandingan trigonometri dan aturan 

pitagoras) dalam membuktikan, serta menekankan pada perkiraan (menduga). Menguji solusi masalah 

dilakukan dengan memeriksa penyelesaian dari awal hingga akhir. Sedangkan, subjek bergaya kognitif 

field dependent cenderung untuk menggunakan bantuan alat dan perkiraan dalam membuktikan suatu 

sifat. Serta menguji solusi masalah dengan memeriksa penyelesaian pada bagian yang dianggap ragu saja. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti mengajukan beberapa saran untuk praktisi dan peneliti yang 

ingin mempelajari lebih lanjut tentang penelitian yang serupa, yaitu dari hasil penelitian menunjukkan 

bahwa subjek bergaya kognitif field independent cenderung menyelesaikan masalah dengan 

menggunakan penalaran dalam mengkaitkan ide/informasi serta menyelesaikan masalah dalam waktu 

yang lebih singkat, sedangkan subjek bergaya kognitif field dependent cenderung menyelesaikan masalah 

dengan menggunakan penalaran dan bantuan alat serta menyelesaikan masalah dalam waktu yang lebih 

lama. Oleh karena itu, bagi guru yang ingin mengembangkan pembelajaran yang berkaitan dengan 

berpikir kreatif dan gaya kognitif field independent dan field dependent, guru perlu memilih masalah yang 

memungkinkan subjek untuk mengeksplorasi diri dengan berbagai cara serta masalah yang memiliki 

tingkat kesulitan yang memfasilitasi semua tahap dalam berpikir kreatif. Berdasarkan temuan samping 

pada penelitian ini, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang hubungan antara kemampuan 

pembuktian geometri dengan gaya kognitif field independent dan field dependent. 
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