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Abstrak—Salah satu keterampilan yang perlu dimiliki oleh individu sebagaimana 

disebutkan dalam “21 century skills” yaitu berpikir kreatif. Hal ini sejalan dengan 

tujuan pembelajaran matematika di Indonesia yang salah satunya mengkehendaki 

siswa memiliki kemampuan berpikir kreatif. Dengan demikian berpikir kreatif 

memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar 

mampu bersaing di era globalisasi dan modernisasi. Fakta dilapangan menunjukkan 

bahwa kemampuan berpikir kreatif siswa di Indonesia, khususnya dalam 

pembelajaran matematika masih rendah. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan 

untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa dalam pembelajaran 

matematika yaitu melalui pembelajaran creative problem solving. Artikel ini akan 

mengupas apa itu creative problem solving, hubungannya dengan pengembangan 

kreativitas siswa dan seperti apa pengimplementasiannya dalam pembelajaran 

matematika. 

Kata kunci: Berpikir Kreatif, Creative Problem Solving, Pembelajaran Matematika 

I. PENDAHULUAN 

Pembelajaran bukan sekedar proses transfer pengetahuan dari guru ke siswa. Pembelajaran 

hendaknya memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan 

bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis siswa (Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014). 

Salah satu aspek yang perlu menjadi fokus perhatian, sebagaimana tertuang dalam peraturan tersebut 

yaitu pemberian ruang untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif. Dalam konteks pembelajaran 

matematika, Mann (Bolden, 2010) menyatakan bahwa setiap siswa dengan karakter berbeda mendapatkan 

bentuk penilaian yang sama, padahal jika bakat matematika dijadikan sebagai objek penemuan dan 

merupakan suatu hal yang perlu dikembangkan, maka perubahan dan perencanaan dalam kegiatan 

pembelajaran di kelas sangat dibutuhkan. Perubahan dan perencanaan tersebut akan efektif jika 

kemampuan berpikir kreatif matematis menjadi salah satu bagian dari pengalaman belajar. Hal ini 

memberikan gambaran bahwa kemampuan berpikir kreatif memiliki peranan penting dalam menunjang 

keberhasilan belajar matematika siswa. 

Fakta dilapangan menunjukkan bahwa pembelajaran matematika di sekolah saat ini masih 

didominasi oleh pembelajaran konvensional, dimana guru menyampaikan materi, kemudian siswa 

memperhatikan dan mencatat dan selanjutnya diselingi dengan latihan-latihan soal. Proses pembelajaran 

seperti ini sama sekali tidak memfasilitasi siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat 

tingginya, dimana menurut Brookhart (2010) berpikir kreatif merupakan bagian dari berpikir tingkat 

tinggi. Dengan demikian diperlukan strategi yang dikemas dalam bentuk model pembelajaran yang 

orientasinya pada pengembangan kemampuan berpikir kretif siswa. Salah satu model pembelajaran yang 

dimaksud yaitu model Creative Problem Solving (Bohan & Bohan, 1993). Artikel ini bertujuan untuk 

mengupas apa itu Creative Problem Solving dan penerapannya, serta kaitanya dengan peningkatan 

kemampuan berpikir kreatif siswa. 
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II. PEMBAHASAN 

A. Berpikir Kreatif 

Dalam banyak tingkatan berpikir yang telah disusun oleh para ahli, banyak yang menempatkan 

berpikir kreatif sebagai tingkatan berpikir yang paling tinggi. Berpikir kreatif merupakan proses berpikir 

secara original dan reflektif dan menghasilkan produk yang kompleks, mencakup mensintesis ide, 

menghasilkan ide baru, dan menentukan keefektifannya, serta kemampuan membuat keputusan (Krulik & 

Rudnick, 1999). Pendapat lainnya dikemukakan oleh Pressesisen (1985: 45) bahwa berpikir kreatif adalah 

menggunakan proses berpikir dasar untuk mengembangkan atau menemukan ide atau produk yang baru, 

estetis, dan konstruktif. Berpikir kreatif ditekankan pada bagaimana menggunakan informasi atau materi 

yang telah diketahui untuk menghasilkan dan mengelaborasi perspektif asli pemikiran. Arends & Kilcher 

(2010: 233) berpendapat bahwa “creative thinking is another type of thinking of interest to educators. 

This type of thinking is normally associated with cognitive skills and abilities for coming up with novel 

solutions to problem situations”. Pendapat tersebut menyatakan bahwa berpikir kreatif biasanya terkait 

dengan keterampilan-keterampilan kognitif dan kemampuan untuk menemukan solusi baru dari masalah. 

Sedangkan Perkins (1988: 58) menyatakan bahwa berpikir kreatif mengarah pada hasil yang kreatif, 

seseorang dikatakan kreatif ketika orang tersebut secara konsisten menghasilkan sesuatu yang kreatif.  

Hasil dari berpikir kreatif adalah kreativitas. Brookhart (2011: 124-125) mengemukakan bahwa 

kreativitas diartikan sebagai menempatkan sesuatu dengan cara baru, mengamati hal-hal lain yang hilang, 

membangun sesuatu yang baru, tidak biasa atau konvensional, menggunakan citra yang tetap bekerja 

untuk membuat hal yang menarik, dan sejenisnya. Senada dengan pendapat tersebut, Garaigordobil & 

Berrueco (2011: 609) menyatakan bahwa “creativity is the capacity to create, to produce new things”, 

yang artinya bahwa kreatifitas merupakan kemampuan untuk mencipta untuk menghasilkan hal-hal baru. 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, diperoleh sintesis terkait berpikir kreatif sebagaimana 

disajikan pada Tabel 1. 

TABEL 1. SINTESIS ASPEK BERPIKIR KREATIF  

Ahli Kata Kunci Indikator 

Krulik & Rudnick, 1999  Menghasilkan produk yang 

kompleks, sintesis ide, 

menghasilkan ide baru 

Mencipta 

Presseisen (1985) Mengembangkan atau menemukan 
ide baru  

Arends & Kilcher (2010) Menemukan solusi baru 

Perkins (1985) Menghasilkan sesuatu yang kreatif 

Brookhart (2011) Mengkonstruk sesuatu yang baru 

Garaigordobil & Berrueco (2011) Mencipta hal-hal baru 

Berdasarkan hasil sintesis, berpikir kreatif ditekankan pada bagaimana mengolah informasi yang ada 

untuk menghasilkan ide/gagasan, produk, ataupun sesuatu yang baru. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa kemampuan berpikir kreatif ditandai dengan adanya kemampuan untuk mencipta. 

Secara lebih khusus Anderson & Krathwohl (2001: 85) menyatakan bahwa kemampuan mencipta (create) 

dapat dapat ditandai dengan adanya kemampuan untuk merumuskan atau menghasilkan (generating), 

merencanakan (planing), dan memproduksi (producing).  

 

B. Creative Problem Solving (CPS) 

Ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli dalam mendefinisikan creative problem solving 

(disingkat CPS). Noller (Isaksen, Dorval, & Treffinger, 2011: 26) mendefinisikan CPS dengan 

menjelaskan masing-masing kata dari tiga kata penyusun Creative Problem Solving. Creative berarti 

mempunyai sebuah elemen kebaruan. Problem berarti suatu situasi yang merepresentasikan suatu 

tantangan, menawarkan suatu kesempatan, atau kecemasan. Solving berarti suatu cara untuk menjawab 

dan menghadapi masalah atau penyesuaian diri dengan situasi. Lebih lanjut Noller (Isaksen, Dorval, & 

Treffinger, 2011: 26) mengemukakan bahwa “Creative Problem Solving or CPS is a process, a method, a 

system for approaching a problem in a imaginatif way resulting in effective action”. Hal ini berarti bahwa 

CPS adalah sebuah proses, sebuah metode, sebuah sistem pendekatan masalah dengan cara yang 

imajinatif untuk menghasilkan solusi melalui tindakan yang efektif. Treffinger (1995: 1) mengemukakan 

bahwa CPS merupakan kerangka berpikir dimana individu atau kelompok bisa menggunakannya untuk: 

merumuskan masalah-masalah, kesempatan-kesempatan, atau tantagan-tantangan; menghasilkan dan 

menganalisis berbagai ide-ide baru; dan merencanakan pengimplementasian solusi baru/program aksi 

secara efektif. 
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Pendapat lain dikemukakan oleh Isaksen (1995: 159) yang menyatakan bahwa “CPS is an operational 

model for a particular kind of problem solving where creativity is applicable for the task at hand”. 

Pendapat ini menjelaskan bahwa CPS merupakan salah satu model operasional pemecahan masalah, 

dimana kreativitas diterapkan dalam menyelesaikan tugas yang dihadapi. Dari pendapat ahli ini terlihat 

jelas bahwa CPS sengaja dirancang sebagai variasi dalam pemecahan masalah dengan melibatkan 

kreativitas dalam proses pemecahan masalah tersebut. Terkait dengan pendefinisian CPS oleh beberapa 

ahli, Kwon & Ahn (2014: 9177) menyatakan bahwa secara umum para ahli mendefinisikan CPS sebagai 

proses kreatif untuk memecahkan sebuah masalah kompleks. Sedangkan menurut Kwon & Ahn (2014: 

9188) CPS merupakan bagian dari pemecahan masalah dimana masalah yang digunakan bersifat 

kompleks dan menuntut adanya kreatifitas dalam menyelesaikannya. 

Berdasarkan beberapa uraian yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa CPS adalah 

salah model operasional yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan 

berbagai ide baru serta mempertimbangkan sejumlah pendekatan yang berbeda untuk memecahkan 

masalah tersebut, serta merencanakan pengimpelentasian solusi melalui tindakan yang efektif. 

Pengimplementasian CPS dapat dijadikan sarana untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa, 

termasuk berpikir kreatif dan kritis (Tseng, Chang, Lou, & Hsu, 2013). Dengan demikian CPS dapat 

dijadikan sebagai salah satu model pembelajaran yang dapat memfasilitasi siswa untuk terlibat aktif 

dalam aktivitas pemecahan masalah dalam rangka mengembangkan kemampuan berpikirnya. 

CPS sebagai proses memiliki langkah-langkah operasional yang dapat diterapkan dalam bidang 

pendidikan. Jackson, Oliver, Shaw, & Wisdom (2006: 145-147) yang menyatakan bahwa ada 4 tahapan 

dalam pendekatan CPS yaitu: (1) question formulation (memformulasikan pertanyaan), dimana akan 

dikemukan berbagai pertanyaan yang mengerucut pada pertanyaan “bagaimana kita dapat menyelesaikan 

masalah?”; (2) idea generation (mengembangkan ide), yang meliputi dua hal yaitu analogi dan teknik 

mengembangkan ide-ide yang diolah berdasarkan pertanyaan awal, kemudian ide-ide tersebut disusun 

menjadi urutan prioritas untuk menyelesaikan suatu masalah; (3) Evaluation and action planning 

(rencana aksi dan evaluasinya); dan (4) Action Planing (melaksanakan aksi). 

Giangreco, Cloninger, Dennis, & Edelman (1994: 301) menyatakan tahapan model CPS yang diadopsi 

dari pendapat Osborn (1993) dan Parnes (1992) meliputi: 

1) Visionizing or Objective-Finding (menemukan visi atau tujuan), dimana pada tahap awal ini, pemecah 

masalah (problem solver) meningkatkan kesadaran mereka melalui pengimajinasian (membayangkan) 

tantangan-tantangan potensial yang diberikan.  

2) Fact-Finding (menemukan fakta), dimana pemecah masalah mengumpulkan informasi sebanyak 

mungkin tentang tantangan yang dipilih dengan menggunakan semua persepsi dan indra mereka. 

Dengan bertanya “siapa, apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana”. Pemecah masalah 

menyelesaikan tahap ini dengan mengidentifikasi fakta-fakta yang mereka yakini paling relevan 

dengan tantangan. 

3) Problem-Finding (menemukan masalah), dimana tujuan dari tahap ini adalah untuk memperjelas 

tantangan atau masalah dengan mendefinisikan kembali dengan cara yang baru dan berbeda. Dengan 

mengulang tantangan sebagai pertanyaan, “Dalam hal apa mungkin saya/kami. . . ?”; dan dengan 

menanyakan pertanyaan “Mengapa?” atau “Apa yang ingin benar-benar saya/kami capai?”. Proses ini 

diulang sampai pemecah masalah menyajikan kembali masalah dengan cara yang paling masuk akal 

dan paling menarik bagi mereka. 

4) Idea-Finding (menemukan ide), tahap ini tujuannya adalah untuk menghasilkan ide sebanyak 

mungkin yang berpotensi digunakan untuk memecahkan tantangan. Pada tahap ini pemecah masalah 

mencoba untuk membuat koneksi baru antara ide-ide melalui analogi, manipulasi ide, ataupun 

membuat asosiasi baru dari ide orang. 

5) Solution-Finding (menemukan solusi), dimana pada tahapan pemecah masalah akan 

mempertimbangkan berbagai kriteria dan dipilih untuk mengevaluasi kelebihan dari ide-ide yang 

dikemukakan. Pemecah masalah menggunakan kriteria untuk membantu dalam memilih solusi 

terbaik. 

6) Acceptance-Finding (menemukan penerimaan), dimana pemecah masalah memperbaiki solusi supaya 

lebih mudah diterapkan. Tujuannya adalah untuk mengubah ide menjadi tindakan melalui 

pengembangan dan pelaksanaan rencana aksi. Selanjutnya hasil pengembangan dan pelaksanaan 

rencana aksi tersebut dijadikan sebagai kesimpulan. 

C. CPS untuk Meningkatkan Kreativitas Siswa 

CPS dipandang sebagai salah satu bentuk variasi dalam pembelajaran berbasis masalah. Seperti yang 

telah dikemukakan sebelumnya bahwa salah satu aspek penting yang ingin dikembangkan melalui model 
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ini yaitu kreatifitas siswa dalam belajar matematika. Bohan & Bohan (1993: 86) mengemukakan bahwa 

jika kita ingin siswa menjadi kreatif, kita harus menawarkan mereka sesuatu untuk menjadi kreatif 

melalui pengetahuan. Dengan demikian melalui penerapan creative problem solving maka siswa 

memperoleh kesempatan untuk terlibat dalam proses kreatif dalam rangka membangun pengetahuan 

berdasarkan pengetahuan sebelumnya (prior knowledge) dan pengalamnya. 

Selanjutnya Giangreco, et al (1994: 323) mengemukakan bahwa implikasi dari penggunaan creative 

problem solving  dalam pendidikan bagi siswa meliputi: (1) melibatkan siswa dalam pemecahan berbagai 

masalah dan tantangan dalam kehidupan nyata yang merupakan karakteristik penting dari pendidikan 

yang efektif; (2) mendorong siswa untuk percaya bahwa mereka dapat memecahkan masalah, baik secara 

mandiri maupun dengan dukungan dari orang lain di kelas; (3) menawarkan kesempatan bagi para siswa 

(baik dengan kemampuan akademik tinggi maupun rendah) untuk membantu dalam memecahkan 

tantangan yang yang dihadapi oleh mereka atau teman sekelas mereka dan menjadikan semua siswa 

sebagai kontributor yang bernilai; (4) menawarkan kesempatan bagi siswa untuk terlibat dalam aktivitas 

kelas secara keseluruhan sesuai dengan kebutuhan pendidikan mereka masing-masing; (5) menawarkan 

kesempatan bagi siswa untuk belajar dan mempraktekkan keterampilan-keterampilan pemecahan masalah 

secara berkelanjutan untuk mengatasi tantangan yang relevan; (6) aspek kolaboratif, tidak menghakimi, 

dan orientasi tindakan dari CPS mendorong rasa kebersamaan dalam mengatasi tantangan yang menjadi 

perhatian kelompok siswa; dan (7) mendorong dan memperkuat banyak keterampilan akademik dan 

afektif (misalnya observasi, analisis, evaluasi, mengambil sudut pandang, membangun ide-ide lain, dan 

mensintesis ide-ide). 

Adapun implikasi creative problem solving dalam pendidikan bagi guru (Giangreco, et al, 1994: 324), 

yaitu: (1) mendorong guru untuk terbuka terhadap kemungkinan bahwa ada lebih dari satu jawaban benar 

dari masalah; (2) mendorong guru untuk terus menerus menjadi pembelajar dan terutama membuka diri 

mereka untuk belajar dari anak-anak di kelas mereka; (3) menyediakan metode untuk mengurangi tekanan 

dalam pembelajaran melalui kegiatan kelompok dalam pemecah masalah; (4) meningkatkan kapasitas 

guru dalam mengajar semua anak dengan mengenali pilihan-pilihan yang ada untuk mengajar kelompok 

heterogen, mengadaptasi pilihan lain yang sudah ada, dan menciptakan pilihan baru; dan (5) mendorong 

guru untuk merancang pendekatan pembelajaran yang menarik dan aktif dengan memperhitungkan 

kontribusi siswa. 

Berdasarkan kedua implikasi tersebut dapat dipahami bahwa creative problem solving dalam 

pendidikan dapat memicu terlaksananya proses pembelajaran yang aktif. Aktif disini bukan hanya 

terfokus bahwa pembelajaran semata-mata berpusat pada siswa (student centre), tetapi guru juga dituntut 

untuk memainkan peranannya dalam menciptakan kondisi dan situasi pembelajaran yang menarik dan 

sesuai dengan kebutuhan siswa, serta mampu mengembangkan kreativitas siswa.  

Terkait dengan penerapan creative problem solving dalam pembelajaran matematika, Bohan & Bohan 

(1993: 86) menyatakan bahwa bahwa model ini memiliki beberapa karakteristik, diantaranya: (1) 

membantu mempromosikan jenis diskusi kelas matematika menjadi menarik dan siswa bersemangat 

untuk bekerja; (2) menghadirkan kegiatan yang bermakna bagi siswa; (3) efektif digunakan secara 

individual, kelompok kooperatif, atau sebagai kegiatan diskusi kelas; (4) memberdayakan siswa untuk 

membangun pengetahuan di bidang matematika; (5) menghasilkan produk yang dapat digunakan untuk 

mengevaluasi kemampuan berpikir tingkat tinggi (higher level thinking). Implementasi creative problem 

solving dalam pembelajaran matematika harus diawali dengan penyajian masalah terbuka (open ended) 

dan non rutin (Bohan & Bohan, 1993: 83). Senada dengan pendapat tersebut, menurut Kandemir & Gur 

(2009: 1634) masalah yang digunakan dalam CPS adalah open-ended, menantang dan berkaitan 

kehidupan sehari-hari. Secara lebih spesifik Loewen (1995: 96) menyatakan bahwa CPS harus 

menggunakan masalah kreatif (creative problem). Masalah kreatif (creative problem) adalah masalah 

yang bisa diselesaikan menggunakan banyak strategi yang berbeda dan jawaban akhir adalah tidak 

tunggal (Loewen, 1995: 96). Menurut Loewen istilah creative problem memiliki perbedaan dengan istilah 

masalah pada umumnya (traditional problem). Perbedaan tersebut disajikan melalui skema pada Gambar 

1. 
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GAMBAR 1. SKEMA PEMECAHAN MASALAH TRADISIONAL DAN MASALAH KREATIF. 

Dari skema pada Gambar 1 terlihat bahwa masalah tradisional bisa diselesaikan menggunakan strategi 
yang berbeda, tetapi jawaban akhir adalah tunggal, sedangkan masalah kreatif juga dapat diselesaikan 
menggunakan banyak strategi tetapi solusi yang dihasilkan tidak tunggal. 

Menurut Loewen (1995: 98), keuntungan dari penggunaan masalah kreatif (creative problem) 
dibandingkan masalah tradisonal (traditional problem) yaitu: (1) creative problem mengembangkan 
sebuah pemahaman bahwa tidak semua masalah mempunyai hanya satu solusi benar; (2) creative 
problem adalah lebih menarik, sehingga dapat menambah minat. Dengan bertambahnya minat ini, maka 
dapat menambah motivasi dalam belajar matematika; (3) creative problem dapat memacu siswa untuk 
terus mencoba berbagai cara dalam memecahkan masalah; dan (4) creative problem dapat memunculkan 
pemikiran kreatif bagi pemecah masalah (problem solver), yang mana hal ini merupakan salah satu tujuan 
yang ingin dicapai dalam pembelajaran matematika. 

Pada kenyataannya tidak semua masalah matematika dapat disajikan melalui creative problem yang 
memiliki banyak solusi benar. Dalam hal ini creative problem solving dapat difasilitasi dengan pengajuan 
masalah-masalah yang dapat diselesaikan melalui berbagai cara (multiple ways). Pepkin (2000: 64) 
menyatakan bahwa “although creative problem solving traditionally deals with problems that have 
multiple solution, such as those found in management, math usually involves only one solution. But, 
geometry and other math units often pose problems where there are multiple ways of coming to the same 
solution. Pendapat ini menegaskan bahwa meskipun CPS biasanya berkaitan dengan masalah yang 
memiliki banyak solusi, seperti yang ditemukan dalam ilmu manajemen, matematika biasanya melibatkan 
hanya satu solusi, tapi, geometri dan materi matematika lainnya sering mengajukan masalah di mana ada 
banyak cara untuk mendapatkan solusi yang sama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa salah satu 
karakteristik masalah yang dapat digunakan dalam pengimplementasian CPS adalah masalah yang dapat 
diselesaikan dengan banyak cara (open process).  

Dalam tahapan CPS terdapat proses inti yaitu pada penemuan ide, dimana pada tahap ini siswa 
diminta untuk menggali ide-ide yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Ide yang muncul 
diharapkan murni datangnya dari hasil pemikiran siswa. Pada tahap ini siswa bisa saling bertukar 
pendapat dengan temannya untuk menggali kemungkinan ide yang dapat digunakan untuk memecahkan 
masalah. Selain itu, pada tahap ini, siswa juga dapat memanfaatkan berbagai sumber belajar yang relevan 
dalam rangka mencari ide-ide kreatif. Proses demikian diharapkan dapat membantu siswa 
mengembangkan kemampuan berpikir kreatifnya dalam memecahkan masalah. Hal ini didasari oleh 
adanya aktivitas siswa untuk mencipta atau merumuskan ide yang dapat digunakan untuk memecahkan 
masalah. Hal ini juga diperkuat oleh pendapat Pepkin (2000: 63), bahwa salah satu tujuan penerapan CPS 
dalam pembelajaran matematika yaitu siswa dapat menemukan kemungkinan-kemungkinan solusi dari 
masalah. Dengan demikian dengan adanya pembiasaan penerapan CPS dalam pembelajaran matematika 
dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. 

Strategi 

Traditinoal problem 

Diberikan informasi Solusi 

Keluarga Solusi 

Creative problem 

Keluarga Solusi 

Keluarga Solusi 

Diberikan informasi 
Strategi 
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KESIMPULAN 
 

Berdasarkan kajian teori berikut pembahasannya sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya dapat 
disimpulkan bahwa CPS dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Ada beberapa alasan 
mengapa CPS dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa yaitu: (1) CPS menyajikan masalah 
terbuka yang menuntut adanya banyak jawbaan dan atau banyak cara penyelesaian; (2) CPS memberikan 
kesempatan kepada siswa untuk menggali ide atau gagasan sebanyak mungkin untuk menyelesaikan 
masalah kreatif yang diberikan; (3) CPS memfasilitasi siswa untuk menganalisis kelebihan dan 
kelemahan dari masing-masing ide atau gagasan yang dikemukakan; dan (4) CPS melatih siswa untuk 
memberikan argumen dan pembuktian dari solusi terbaik yang ditemukan dalam pemecahan masalah 
kreatif yang diajukan.  

 
DAFTAR PUSTAKA 

 
Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A 

revision of Bloom’s taxonomy of educational objectives. New York, NY: Addison Wesley 
Longman. 

Bohan, H., & Bohan, S. (1993). Extending the regular curriculum through creative problem solving. The 
Arithmetic Teacher, 41 (2), 83-87. 

Bolden, David S., Harries, Tony V., & Newton, Douglas P. (2010). Pre-service primary teachers’ 
conceptions of creativity in mathematics. Educational Studies in Mathematics, 73, 143-157. 

Brookhart, S. M. (2010). How to assess higher order thinking skills in your classroom. Alexandria, VA: 
ASCD. 

Garaigordobil, M., & Berrueco, L. (2011). Effects of play program on creative thinking of preschool 
children the spanish. The Spanish Journal of Psychology, 14 (2), 608-618. 

Giangreco, M .F., Cloninger, C .J., Dennis, R. E., & Edelman, S. W. (1994). Problem-solving methods to 
facilitate inclusive education. Dalam J.S. Thousand, R.A. Villa, & A.I. Nevin (Eds.), Creativity 
and Collaborative Learning: A Practical Guide to Empowering Students and Teachers (pp. 321–
346). Baltimore: Paul H. Brookes Publishing. 

Isaksen, S. G. (1995). CPS: Linking creativity and problem solving. Dalam G. Kaufman, T. Helstrup, & 
K. H. Teigen (Eds.), Problem Solving and Cognitive Process (pp. 145–181). Bergen-Sandviken, 
Norway: Fagbokforlaget Vigmostad & Bjorke AS. 

Isaksen, S. G., Dorval, K. B., & Treffinger, D. J. (2011). Creative approach to problem solving: a 
framework for innovation an change (3

rd
 ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Peblication. 

Jackson, N., Oliver, M., Shaw, M., & Wisdom, J. (2006). Developing creativity in higher education, an 
imaginative curriculum. New York, NY: Routledge. 

Kandemir, M. A., & Gur, H. (2009). The use of creative problem solving in mathematics education: 
views of some prospective teachers. Procedia Social and Behavioral Sciences I, 1628-1635. 

Krulik, S., & Rudnick, J. A. (1999). Innovative task to improve critical and creative thinking skill. Dalam 
L. V. Stiff & F. R Curcio (Eds.). Developing Mathematical Reasoning in Grades K-12 (pp. 138). 
Reston, VA: NCTM. 

Kwon, J., & Ahn, S. (2014). A study on creative problem solving founded on computational thinking. 
International Journal of Applied Engineering Research, 9 (21), 9185-9198. 

Loewen, A. C. (1995). Creative problem solving. Teaching Children Mathematics, 2 (2), 96-99. 
Mendikbud. (2014). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang 

Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menegah. 
Pepkin, K. L. (2000). Creative problem solving in math. Diambil pada tanggal 25 Juli 2015, dari 

http://goo.gl/luXpd6. 
Perkins, D. N. (1988). What creative thinking is. Dalam A. L. Costa (Eds.), Developing Minds: A 

Resource Book for Teaching Thinking (pp. 58-61). Alexandria, VA: ASCD. 
Presseisen, B. Z. (1988). Thinking skill: meanings and models. Dalam A. L. Costa (Eds.), Developing 

minds: A resource book for teaching thinking (pp. 43-48). Alexandria, VA: ASCD. 
Treffinger, D. J. (1995). Creative problem solving: Overview and educational implication. Educational 

Psychology Review, 7 (3), 301-312.  
Tseng, K. H., Chang, C. C., Lou, S. J., & Hsu, P. S. (2013). Using creative problem solving to promote 

students’ performance of concept mapping. International Journal of Technologi and Design 
Education, 23 (4), 1093-1109. 


