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Abstrak—Kemampuan berpikir kreatif merupakan salah satu aspek penting dalam 

pembelajaran matematika. Tujuan matematika diajarkan pada peserta didik untuk 

membantu melatih pola pikir semua peserta didik agar dapat memecahkan masalah 

dengan kritis, kreatif, logis dan tepat. Pendekatan pembelajaran yang dapat digunakan 

untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif adalah problem posing dan 

problem solving.Problem posing merujuk pada pembuatan soal oleh peserta didik 

berdasarkan kriteria tertentu, sedangkan problem solving menekankan pada 

penyelesaian masalah oleh peserta didik dengan menggunakan pengetahuan dan 

penalaranya. Hasil beberapa studi menunjukkan keterkaitan setiap langkah-langkah 

pembelajaran problem posing dan problem solving dalam menunjang perkembangan 

aspek-aspek kemampuan berpikir kreatif (fluency, flexibility, novelty, dan 

elaboration). 

Kata kunci:kemampuan berpikir kreatif, problem posing, problem solving. 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Mengembangkan kemampuan berpikir kreatif merupakan salah satu fokus dalam pengajaran 

matematika. Menurut Jhonson matematikaadalahpolaberpikir,pola mengorganisasikan,pembuktian yang 

logis,matematika itu adalah bahasa yang menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat,jelas dan 

akurat representasinya dengan simbol dan padat, lebih berupa bahasa simbolmengenai ide daripada 

mengenai bunyi[1]. Permendikbud nomor 65 tahun 2013 menyatakan bahwa proses pembelajaran pada 

satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi 

siswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan 

kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis siswa[2]. Salah satu 

komponen kognitif peserta didk yang menunjang keberhasilan mereka adalah kemampuan berpikir 

kreatif. Meskipun demikian, kreativitas cenderung jarang sekali diperhatikan dalam pembelajaran 

matematika. 

Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan kemampuan berpikir kreatif peserta didik. Harianto 

GPmenyatakankan bahwa sistem menghapal masih mendominasi dalam pembelajaran, atau dengan kata 

lain kreativitas siswa masihlah kurang atau tidak ada. Dilanjutkan oleh F. Dennis mengungkapkan 

bahwapada umumnya siswa-siswa SD sampai PT, menempuh pendidikan hanya untuk mengejar status, 

siswa cenderung lebih mementingkan nilai bukanlah prestasi sehingga dalam belajar siswa mengejar nilai 

dengan metode menyontek,atau menyalin pekerjaan teman, dengan kata lain kemampuan berpikir kreatif 

mereka masih rendah[3]. Pernyataan-pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan berpikir 

kreatif siswa masih rendah dan perlu usaha yang serius untuk mengembangkannya. 

Menurut Utami Munandar pembelajaran di Sekolah pada umumnya tidak mendorong siswa 

mengajukan pertanyaan, mengajukan masalah-masalah sendiri, mencari jawaban terhadap masalah-

masalah nonrutin. Selain itu, ditambahkan Utami Munandar bahwa guru dalam masa pendidikannya 

kurang dipersiapkan untuk mengajar secara kreatif sehingga dalam pengajaran pendekatan pembelajaran 

yang diterapkan tidak maksimal untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif [4]. Hal ini 

menunjukkan bahwa perlu adanya penerapan metode atau pendekatan pembelajaran yang tepat sehingga 

dapat memaksimalkan peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa. Wina Sanjaya mengungkapkan 

bahwa salah satu kelemahan proses pembelajaran yang dilaksanakan para guru adalah kurang adanya 

usaha mengembangkan kemampuan berpikir siswa [5]. Kedua pernyataan diatastelah menunjukkan  

faktor penyebab tidak berkembangnya  kemampuan berpikir kreatif siswa karena kapasitas guru serta 

pendekatan pembelajaran yang diterapkan dikelas. 
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Tritjahjo Danny Soesilo mengemukakan bahwa sesuai dengan amanat undang-undang nomor 20 tahun 

2003, maka lembaga pendidikan memiliki peranan dalam membina kreativitas peserta didik. Namun 

menurut Soesilo, banyak guru yang mengandalkan berpikir konvergen tanpa memberikan kesempatan 

bagi peserta didiknya untuk mengembangkan berpikir divergen, sehingga pembinaan kreatif peserta didik 

mustahil dicapai. Seorang guru haruslah berpikir kreatif dalam menjalankan tugasnya, sehingga pola pikir 

kreatifnya dapat ditularkan kepada peserta didiknya[6]. Pola berpikir divergen sangatlah penting dalam 

pembelajaran matematika sehingga dapat memudahkan siswa menyelesaikan permasalahan dalam 

matematika. Dalamkegiatan belajar mengajar, guru seharusnya lebih banyak melibatkan kreativitas 

belajar siswa karena kreativitas belajar juga merupakan salah satu factor yang mempengaruhi prestasi 

belajar. 

Guilfordmengungkapkan bahwa tindakan kreatif dapat dianggap baik sebagai fenomena mental atau 

intelektual, yang dikenal sebagai berpikir divergen, atau sebagai proses yang menghasilkan produk sosial 

dan budaya, seperti musik serta sebagai karya seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi, konsep yang dikenal 

sebagai produksi[7]. Sedangkan Torrance mendefinisikan kreatif sebagaia process of becoming sensitive 

to problems, deficiencies, gaps in knowledge, missing elements, disharmonies, and so on; identifying the 

difficulty; searching for solutions, making guesses, or formulating hypotheses about the deficiencies: 

testing and retesting these hypotheses and possibly modifying and retesting them; and finally 

communicating the results[8]. 

Pehkonen mengungkapkan bahwa “Creative thinking might be defined as a combination of logical 

thinking and divergent thinking which is based on intuition but has a conscious aim.” Artinya berpikir 

kreatif sebagai suatu kombinasi dari berpikir logis dan berpikir divergen yang didasarkan pada intuisi 

tetapi masih dalam kesadaran. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa berpikir kreatif dapat diartikan 

berpikir secara logis dan divergen untuk menghasilkan sesuatu yang baru [9]. Menurut Mulyasa 

pembelajaran kreatif menuntut guru mampu untuk merangsang kreatifitas siswa, baik dalam 

mengembangkan kecakapan berfikir maupun dalam melakukan suatu tindakan. Berfikir kreatif selalu 

dimulai dari berfikir kritis, guna menemukan atau melahirkan sesuatu yang tadinya belum ada atau 

memperbaiki sesuatu. Hasil dari suatu kreativitas merupakan sesuatu yang baru tetapi logis dan dapat 

diuji secara empiris. Tetapi dapat pula berupa perbaikan dari suatu konsep, ide atau produk yang kurang 

atau tidak tepat [10]. 

Mednick mendefinisikan creativity  is ”the  forming of associative elements into new combination 

which eithermeetspecifed requirrementsorarein somewaysuseful. The more mutually remotetheelements 

of the newcombination.  The more creativetheprocess solution”[11]. Sedangkan Colin rose menyatakan 

bahwa creative thinking is thinking for new ideas and product. Seeinga new pattern or a relationship 

between things that was not obvious before. Finding new ways to express things. Combining existing 

ideas to produce a new and better one [12]. Pernyataan tersebut berarti bahwa kreativitas adalah 

kemampuan untuk mengkombinasikan antara unsur-unsur yang baru dari hal-hal yang sudah ada  

sebelumnya. 

Menurut Slameto kreativitas adalah hasil belajardalamkecakapan kognitif, sehingga untuk menjadi 

kreatif dapat dipelajari melalui proses belajar mengajar. Hasil belajar dalam kecakapan kognitif itu 

mempunyai hierarki/ bertingkat-tingkat [3]. Sedangkan menurut Utami Munandar kreativitas adalah 

kemampuan untuk  membuat kombinasi baru berdasarkan data atau informasi yang tersedia, menemukan 

banyak kemungkinan jawaban terhadap suatu masalah di mana penekanannya adalah pada kuantitas, 

ketepatan dan keragaman jawaban [4]. Kemampuan berpikir kreatif dapat dikembangkan melalui 

pendekatan pembelajaran yang dapat mendorong tumbuhnya indikator-indikator dari kemampuan berpikir 

kreatif. 

Torrance & Ball mejelaskan bahwa ada5 ciri-ciri yang dapat menggambarkan kemampuan berpikir 

kreatif yakni: 

a) Fluency: The number of relevant ideas; shows an ability to produce a number of figural images. 

b) Originality: The number of statistically infrequent ideas; shows an ability to produce uncommon or 

unique responses. The scoring procedure counts the most common responses as 0 and all other 

legitimate responses as 1. The originality. Lists have been prepared for each item on the basis of 

normative data, which are readily memorized by scorers.  

c) Elaboration: The number of added ideas; demonstrates the subject’s ability to develop and elaborate 

on ideas. 

d)  Abstractness of Titles: The degree beyond labeling; based on the idea that creativity requires an 

abstraction of thought. It measures the degree a title moves beyond concrete labeling of the pictures 

drawn. 
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e) Resistance to Premature Closure: The degree of psychological openness; based on the belief that 

creative behavior requires a person to consider a variety of information when processing 

information and to keep an “open mind”[8]. 

Sehubungan dengan ciri-ciri kemampuan berpikir kreatif, Woolfolk menjelaskan tentang fluency, 

flexibility, dan originality sebagai berikut: Orisinalitas biasanya ditentukan secara statistik. Supaya 

orisinal, biasanya diberikan kurang dari 5 atau 10 diantara setiap 100 orang yang mengerjakan tes 

tersebut. Kelancaran adalah jumlah respon yang berbeda. Sedangkan fleksibilitas secara umum diukur 

oleh jumlah kategori respon yang berbeda[13]. 

Kaufman, Flucker, & Bear menjelaskan empat aspek dalam berpikir divergen yakni: Kefasihan: 

Jumlah tanggapan terhadap rangsangan tertentu, jumlah ide yang diberikan merupakan salah satu latihan 

berpikir divergen. Orisinalitas: Keunikan tanggapan terhadap rangsangan tertentu sebuah ujian atau ide-

ide responden yang luar biasa. Fleksibilitas: Jumlah dan atau keunikan kategori tanggapan untuk 

rangsangan tertentu, atau lebih luas, sebuah perubahan makna, penggunaan, atau interpretasi sesuatu. 

Elaborasi: Perpanjangan ide dalam kategori tertentu tanggapan terhadap rangsangan yang diberikan[14]. 

Kreativitas dapat ditelusuri lewat angket kreativitas atau melalui tes kreativitas. Terdapat  beberapa tes 

yang  digunakan  untuk  mengukur   tingkat kreativitas seseorang. Masing-masing tes   mempunyai tujuan 

dan cirri tertentu. Silver menjelaskan bahwa untuk menilai kemampuan berpikir kreatif anak dan orang 

dewasa dapat dilakukan dengan menggunakan “The Torrance Test of Creative Thinking (TTCT)”The 

Torrance Test of Creative Thinking (TTCT) memiliki dua versi yakni TTCT-Verbal dan TTCT-Figural. 

Tes yang diberikan dapat menarik peserta ujian untuk menikmati kegiatan-kegiatan dan melihat tes 

sebagai serangkaian kegiatan yang menyenangkan[15].Menurut Torrance TTCT belum tentu dapat 

menilai semua dimensi kreativitas, hasil tinggi yang diperoleh pada TTCT belum menjamin seseorang 

berperilaku kreatif[8]. Sedangkan Getzles & Jackson (Ali Mahmudi) mengemukakan metode lain untuk 

mengukur kemampuan berpikir kreatif matematis, yakni dengan soal terbuka (open-ended problem)[16]. 

Pengajuan soal menempati posisi yang strategis dalam pembelajaran matematika. Pengajuan soal 

dikatakan sebagai inti terpenting dalam disiplin matematika dan dalam sifat pemikiran penalaran 

matematika. Silver, et al menjelaskan bahwa beberapa pendahulu  yang terkemuka dalam matematika dan  

pendidikan matematika (seperti Freudental, 1973;Polya,1954) mengidentifikasikan masalah pengajuan 

soal sebagai  bagian  terpenting   dari  pengalaman  matematika  siswa. Menurut silver dalam kurikulum 

pendidikan matematika di Amerika, NCTM (Curriculum and Evaluation Standards for School 

Mathematics) menganjurkan agar siswa-siswa diberi kesempatan yang banyak untuk investigasi dan 

merumuskan pertanyaan-pertanyaan soal-soal dari situasi masalah [17]. Selain itu menurut English 

makin bertambah pendidik matematika yang menganjurkan agar siswa diberi kesempatan secara teratur 

untuk menulis soal (masalah) matematikanya. Dijelaskan pula bahwa pendekatan pengajuan soal dapat 

membantu siswa dalam mengembangkan keyakinan dan kesukaan terhadap matematika, sebab ide-ide 

matematika siswa dicobakan untuk memahami masalah yang sedang dikerjakan dan dapat meningkatkan 

performannya dalam pemecahan masalah [18]. 

Model pembelajaran Problem Solving dan Problem Posing adalah dua diantara banyak model 

pembelajaran yang melibatkan aktifitas siswa dan juga kreativitas mereka dalam proses pembelajarannya. 

Model pembelajaran Problem Solving mempunyai pengertian sebagai proses pembelajaran yang menuntut 

siswa untuk menyelesaikan masalah,yang bisa dibuat sendiri oleh pendidik ataupun fakta nyata yang 

adadi lingkungan kemudian dipecahkan dalam pembelajaran di kelas, dengan berbagai cara dan teknik. 

Sedangkan model pembelajaran Problem Posing didefenisikan oleh Silver at.al sebagai perumusan soal 

sederhana atau perumusan ulang soal yang ada dengan beberapa perubahan agar lebih sederhana dan 

dapat dikuasai, yang terjadi dalam penyelesaian masalah soal-soal  yang  rumit[17]. 

Kedua model pembelajaran ini sama-sama menitikberatkan pada penyelesaian masalah, siswa diajak 

untuk aktif sehingga informasi tidak hanya berasal guru, tetapi siswa juga dituntut untuk mengkonstruksi 

sendiri pengetahuan baru mereka dengan informasi atau pengetahuan mereka sebelumnya. Perbedaan 

diantara keduanya adalah pada model pembelajaran Problem Solving, masalah yang diajukan berasal dari 

guru, sedangkan pada model pembelajaran Problem Posing, masalah yang diajukan berasal dari siswa 

sendiri. 

Klausmeier memberikan langkah-langkah yang diperlukan dalam pembentukan keterampilan 

memecahan masalah berlaku pula untuk pembentukan kreativitas. Langkah-langkah pembelajaran yang 

dapat mengembangkan keterampilan memecahkan masalah dan sekaligus mengembangkan kreativitas 

yaitu membantu siswa sebagai berikut (a) mengenal masalah-masalah untuk dipecahkan; (b) menemukan 

informasi, metode-metode yang perlu untuk memecahkan masalah; (c) merumuskan dan membatasi 

masalah; (d) mengolah dan menerapkan informasi dan metode-metode pada masalah tersebut untuk 

memperoleh kemungkinan solusi; (e) merumuskan dan menguji hipotesis untuk memperoleh pemecahan 
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masalah dan; (f) mengadakan penemuan dan penilaian sendiri secara bebas[3]. Dari penjelasan beberapa 

ahli tersebut maka dapat diperoleh solusi untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif siswa 

melalui pendekatan problem posing  dan problem solving. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana pembelajaran matematika dengan pendekatan problem posing  dapat mengembangkan 

kemampuan berpikir kreatif siswa? 

2. Bagaimana pembelajaran matematika dengan pendekatan problem solving dapat mengembangkan 

kemampuan berpikir kreatif siswa? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: 

1. Perkembangan kemampuan berpikir kreatif siswa melalui pembelajaran matematika dengan 

pendekatan problem posing. 

2. Perkembangan kemampuan berpikir kreatif siswa melalui pembelajaran matematika dengan 

pendekatan problem solving. 

D. Mamfaat Penelitian 

Mamfaat yang dapat diperoleh nantinya dari penelitian ini adalah memberikan informasi mengenai 
pendekatan pembelajaran dalam matematika yang dapat mendorong perkembangan kemampuan berpikir 
kreatif siswa. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pendorong bagi guru atau pendidik untuk lebih 
inovatif dalam menerapkan pendekatan pembelajaran yang interaktif dalam pengajaran matematika 
sehingga diperoleh prestasi belajar siswa yang memuaskan.  

 

II. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Beberapa penelitian tentang problem posing dan problem solving yang berkaitan dengan peningkatan 

kemampuan berpikir kreatif  dalam bab ini akan dikaji lebih mendalam dan detail mengenai keterkaitan 

antar variabel tersebut berdasarkan hasil dari beberapa penelitian ilmiah. 

A. Pendekatan Problem Posing dan Kemampuan Berpikir Kreatif 

Berbagai penelitian tentang pendekatan problem posing  di berbagai negara mengaitkan hubungan 

antara problem posing dengan kemampuan berpikir kreatif siswa. Definisi pendekatan problem posing 

telah diungkapkan oleh beberapa ahli. Brown & Walter menyatakan bahwa problem posing dalam 

matematika terdiri atas aspek accepting dan chellenging.Accepting berkaitan dengan kemampuan peserta 

didik memahami situasi yang diberikan oleh pendidik atau situasi sulit yang ditemui. Kemudian challenging 

berhubungan dengan seberapa besar peserta didik tertantang dengan situasi yang diberikan sehingga 

melahirkan kemampuan untuk mengajukan masalah matematika[19]. Kemudian menurut Silver 

bahwa”Problem posing is defined as occurring when students are engaged in reformulating given problems 

and also when producing new problems or questions.”Problem posing didefinisikan sebagai peristiwa 

ketika siswa diikutsertakan dalam perbaikan memberikan masalah dan juga ketika siswa menghasilkan 

masalah atau pertanyaan baru[15]. 

Stoyanova & Ellerton menyatakan tentang problem posing yakni “the process by which, on the basis of 

mathematical experience, students construct personal interpretations of concrete situations and formulate 

them as meaningful mathematical problems.”  Artinya bahwa problem posing merupakan proses dimana, 

atas dasar pengalamanmatematika, siswamembanguntapsiran sendiri atassituasi nyatadan 

merumuskannya sebagaimasalahmatematika yang bermakna[20]. Dari beberapa definisi tersebut dapat 

kita simpulkan bahwa problemposingadalahperumusanataupembuatanmasalah atau pertanyaan 

matematikaoleh siswa sendiriberdasarkan  situasi yang dihadapi atau stimulus yang diberikan oleh 

pendidik. Dalam probem posing siswa belajar menyusun pertanyaan atau masalah baru dari suatu 

situasisulit atau masalah yang ditemui sehingga dapat merangsang perkembangan kemampuan berpikir 

kreatif siswa. 

Adapun Langkah-langkah penerapan pendekatan problem posing dalam pembelajaran matematika 

sebagai berikut: 

1. Menyajikan masalah atau situasi kepada siswa dengan menggunakan gambar, benda manipulatif, 

permainan, teorema atau konsep, alat peraga, soal, atau selesaian dari suatu soal. 
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2. Mengarahkan siswa untuk mendaftar hal-hal yang diketahui dari situasi yang dihadirkan. 

3. Meminta siswa untuk menyusun pertanyaan yang mungkin muncul dari informasi yang diperoleh pada 

langkah ke-2Tugasinidapatpuladilakukansecaraberkelompok. 

4. Meminta siswa untuk menentukan solusi dari pertanyaan yang telah dibuat. 

5. Meminta siswa memeriksa pertanyaan dan solusi yang dihasilkan kemudian meminta menyusun 

pertanyaan baru dan menyelesaikannya.  

6. Memfasilitasi diskusi kelas dalam membahas hasil pekerjaan siswa. 

Selanjutnya akan dibahas beberapa penelitian yang mengkaji tentang pendekatan problem posing  

dalam pembelajaran matematika yang berhasil meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Aktivitas 

pengajuan masalah melatih siswa baik secara sengaja ataupun tidak sengaja mengembangkan kemampuan 

berpikir kreatif mereka. Hal ini seperti yang ditemukan Tatag Yuli Eko Siswono dalam penelitiannya 

tentang Identifikasi Proses Berpikir Kreatif Siswa dalam Pengajuan Masalah(Problem Posing) Matematika 

Berpandu dengan Model Wallas danCreative Problem Solving (CPS). Diungkapkan oleh Tatag bahwa 

penemuan kemampuan berpikir kreatif siswa terlihat pada tahap mengidentifikasi tujuan yang berjalan 

dengan baik. Pada tahapmengumpulkan data siswa cenderung memperolehnya dari kehidupan sehari-hari 

danmenambah data dari tahap pengajuan masalah. Sedangkan pada tahap ketiga siswa menemukan 

masalah yang cenderungtidak sulit, walaupun sebelumnya hal itu sudah direncanakan. Siswa juga mampu 

membuat soaldivergen walau tanpa disengaja. Siswa menemukan ide dari pengalaman pribadinya 

danmenjawab soalnya dengan ide dari pelajaran. Mereka dapat menemukan solusi dari soal yangdibuatnya 

dengan mudah dan mengajukan solusi terbaik pada soal-soalnya. Implementasidari ide-idenya dilakukan 

dengan memperhatikan kalimat pada soal-soalnya dengan baik. Siswa cenderung tidak merasa kesulitan 

saat mengerjakan tugas ini.[21].  

Aspek flexibilty dan novelty  mengalami perkembangan yang tinggi terjadi pada tahap awal dan tahap 

pengajuan soal dalam pembelajaran problem posing. Hal ini terungkap dalam penelitian Mukti sintawati 

yang menemukan bahwa terjadi peningkatan ketuntasan siswa pada kemampuaan berpikir kreatif sebesar 

84,62% dari pretes sebesar 7,69% meningkat pada posttes menjadi 92,31% siswa yang tuntas pada 

pembelajaran problem posing. Pada aspek flexibility dan novelty meningkat tinggi sebesar 40%, sedangkan 

pada aspek fluency dan elaboration peningkatannya tidak terlalu tinggi yakni masing-masing meningkat 

10% dan 23%. Menurut mukti tahap titik awal dan pengajuan soal memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa. Hal ini karena pada tahap awal siswa diminta 

untuk menyelesaikan masalah yang menuntut siswa menggunakan berbagai cara atau solusi sehingga dapat 

mengembangkan kemampuan berpikir kreatifnya. Sedangkan pada tahap pengajuan soal, siswa membuat 

berbagai macam pertanyaan dan jawabannya sehingga mampu menumbuhkan kemampuan berpikir kreatif 

siswa [22].  

Chairun Nisa dalam penelitiannya tentang pengaruh pendekatan problem posing dalam setting team-

assisted individualization terhadap kemampuan berpikir kreatif matematis siswa kelas VIII SMP, 

menemukan bahwa terjadi peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa setelah diberi 

pembelajaran dengan pendekatan problem posing dalam setting TAI dengan rata-rata 77,05. Siswa aktif 

dalam mengemukakan gagasannya dalam kelompok maupun saat presentasi hasil diskusi [23]. Dalam 

pendekatan problem posing kreativitas siswa muncul dari bagaimana mereka mampu memunculkan suatu 

pertanyaan dari topik yang diberikan kepada mereka. Selain itu siswa juga berusaha dengan keras 

menyelesaikan soal yang mereka buat sendiri dengan berbagai metode sehingga kemampuan berpikir 

kreatif siswa tentunya semakin meningkat. Ketiga hasil penelitian tersebut telah menunjukkan bahwa 

pendekatan problem posing mampu mengembangkan kemampuan berpikir kreatif siswa. 

B. Pendekatan Problem Solving dan Kemampuan Berpikir Kreatif  

Mengenai problem solving beberapa ahli telah mengungkapkan definisinya. Salah satunya Bellyang 

menyatakan bahwa “ general problem solving should be defined as the resolution of a situation which is 

regarded as a problem by the person who resolves it.” Artinya bahwa problem solving secara umum 

didefinisikan sebagai penyelesaian kembali dari sebuah situasi yang dianggap sebagai masalah oleh orang 

yang menyelesaikannya lagi[24]. Menambahkan peran guru, Jacobsen, Eggen & Kauchak menyatakan 

bahwa problem solving adalah salah satu strategi pembelajaran berbasis masalah dimana guru membantu 

siswa untuk belajar menyelesaikan masalah[25]. Sedangkan Haylock & Thangata menyatakan bahwa 

“problem solving is when the individual use think mathematical knowledge and reasoning to close the 

gap between the givens and the goal.” Artinya bahwa problem solvingadalah situasi dimana siswa 

menggunakan pengetahuan dan penalaran matematikanya untuk menyelesaikan kesenjangan antara yang 

diketahui dan tujuan yang ingin dicapai[26].  
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Mayo, Donnelly, Nash & Schwartz definisikan problem solving sebagai berikut: “Problem solving is 

strategy for posing significant, contextualized, real world situation, and providing resources, guidance, 

and intruction to learnes as they develop content knowledge and problem solving skills.” Pernyataan 

tersebut mengandung arti bahwa problem solving merupakan suatu strategi untuk menyajikan suatu yang 

penting, kontekstual, situasi dunia nyata, dan menyediakan sumber, pedoman,dan petunjuk bagi pelajar 

untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan penyelesaian masalah mereka[27]. Posimeinter & 

Krulik memandang problem solving dengan tiga metode yakni: “(1) Problem solving is a subject forstudy 

in and of itself; (2) Problem solving is an approach to a particular problem and; (3) Problem solving is a 

way of teaching.”Penyelesaian masalah sebagai subjek dari pembelajaran itu sendiri, sebagai suatu 

pendekatan untukmasalah tertentu dan sebagai metodepembelajaran [28]. 

Menurut Pehkonen “solving problem is not only a goal of learning mathematics but also major means 

of doing so. ...in everyday life and in the workplace, being a good problem solver can lead to great 

advantages. ...problem solving is an integral part of all mathematics learning.” Pernyataan tersebut 

bermakna bahwa problem solving bukan hanya tujuan dari pembelajaran matematika, tapi merupakan ciri 

utama dalam mengerjakannya. Problem solver yang handal dapat memberikan mamfaat yang luar biasa 

dalam kehidupan sehari-haridan di dunia kerja. Problem solving merupakan bagian integral dalam suatu 

pembelajaran matematika[9]. Jadi dapat kita simpulkan bahwa problem solving  adalah suatu pendekatan 

pembelajaran matematika yang berbasis penyelesaian masalah dengan siswa menggunakan pengetahuan 

mereka untuk menyelesaikan suatu masalah berupa masalah kehidupan sehari-hari, kontekstual, yang 

berkaitan dengan matematika melalui bantuan guru sehingga siswa dapat memperoleh pengetahuan baru 

tentang matematika.  

Langkah-langkah penerapan pendekatan problem solving dalam pembelajaran matematika adalah 

sebagai berikut: 

1. Menjelaskan tujuan pembelajaran,menghadirkan masalah kepada siswa. 

2. Membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan 

masalah tersebut. 

3. Mendorong peserta didik mengumpulkan informasi yang sesuai, mendampingi mahasiswa 

mengidentifikasi syarat, menentukan langkah, serta menggunakan langkah yang dipilih untuk 

menyelesaikan masalah. 

4. Meminta siswa menyajikan hasil penyelesaian masalah di depan kelas. 

5. Meminta peserta didik membandingkan jawaban masing-masing dan menggunakan metode baru 

untuk menyelesaikan masalah tersebut. 

6. Melakukan refleksi terhadap hasil penyelidikan dan proses penyelesaian masalah yang dilakukan 

siswa. 

Bagaimana hubungan problem solving  dan kemampuan berpikir kreatif dapat kita lihat pada beberapa 

hasil penelitian ilmiah oleh beberapa akademika. Aktivitas siswa dalam memecahkan masalah dengan 

berbagai cara dapat menumbuhkan tumbuhnya kemampuan berpikir kreatif siswa.Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Ann Coughlan bahwa berpikir kreatif sebagai kegiatan menerapkan ide yang dimiliki dalam 

menemukan solusi dari masalah. Seperti dalam penelitian Titik Cahayantari yang mengembangkan 

perangkat pembelajaran dengan pendekatan problem solving pada materi trigonometri untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa SMK, diperoleh bahwa dari kemampuan berpikir kreatif 

awal dengan rata-rata 34,34 pada kategori kurang, meningkat pada tahap akhir menjadi 69,39 yang 

termasuk kategori baik. Hal ini terjadi karena siswa siswa dituntun menyelesaikan masalah dengan 

tahapan problem solving yang sesuai dengan pernyataan Treffinger bahwa proses berpikir kreatif sebagai 

rangkaian dari problem solving. Pada tahap merencanakan langkah penyelesaian, memungkinkan siswa 

untuk memunculkan ide-ide yang dapat digunakan sesuai dengan aspek fluency. Sedangkan untuk aspek 

novelty dari siswa berkembang pada tahap memahami dan menyelesaikan masalah karena siswa mencoba 

menemukan hubungan antara informasi yang diperolehnya dan mencoba menyelesaikan sesuai dengan 

idenya sendiri [29]. 

Beberapa penelitian lain yang juga menghubungkan aspek-aspek kemampuan berpikir kreatif dengan 

langkah-langkah pembelajaran problem posing. Seperti penelitian Resti Safitri tentang pengembangan 

perangkat pembelajaran dengan pendekatan problem solving  untuk memfasilitasi kemampuan berpikir 

kreatif sisiwa SMP kelas VII, diperoleh bahwa pada aspek elaboration rata-rata siswa memperoleh skor 

84, dan untukaspek fleksibility skor rata-rata adalah 77 [30]. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

aspek dari kemampuan berpikir kreatif dapat berkembang melalui proses pembelajaran dengan 

pendekatan problem solving. Selanjutnya Istya Indah Suprihatin dkk yang meneliti tentang upaya 

peningkatkan kreativitas dan hasil belajar matematika dengan menggunakan model pembelajaran creative 

problem solving, diperoleh bahwa melalui dua siklus tercapai 77% siswa berada pada kategori kreativitas 
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yang baik. Hal tersebut tercapai karena pemahaman siswa akan langkah-langkah penyelesaian masalah 

dengan model creative problem solving sehingga kreativitas siswa dapat meningkat [31].  
Dari beberapa ulasan diatas tentang penerapan problem posing dan problem solving dalam 

mengembangkan kemampuan berpikir kreatif siswa telah menunjukan secara jelas bagaimana penerapan 
kedua pendekatan tersebut dapat berperan dalam mengembangkan kemampuan berpikir kreatif siswa. 
Lebih jelas dalam penelitian Silver yang berjudul “Fostering Creativity throughInstruction Rich in 
MathematicalProblem Solving and Problem Posing” diungkapkan tentang pengaruh problem posing dan 
problem solving terhadap kemampuan berpikir kreatif. Silver berusaha menunjukkan bagaimana problem 
posing dan problem solving dalam matematika yang terhubung denganaspek kunci dari konsepsi klasik dan 
kontemporerkreativitas dan juga untuk penilaian kreativitas. Hasil pengamatan terhadap beberapa 
penelitian menunjukkan, koneksi ke kreativitas terletak tidak begitu banyak di pengajuan masalahitu 
sendiri, melainkan diinteraksi antara pengajuan masalah dan pemecahan masalah. Hal tersebut terjadi 
karena dalam interaksi merumuskan, mencoba untukmemecahkan, merumuskan, dan akhirnya 
memecahkan masalah dapat terlihat aktivitas kreatif. Kedua proses dan produk dari kegiatan ini dapat 
dievaluasi untuk menentukansejauh mana kreativitas dapat terlihat[15].  

Silver dalam makalahnya mencoba mengungkapkan hubungan antar setiap langkah-langkah dalam 
pembelajaran problem posing dan problem solving yang dapat meningkatkan aspek-aspek dari kemampuan 
berpikir kreatif seperti pada tabel 1[15]. 

TABEL I. RELATION OF MATHEMATICS PROBLEM-SOLVINGAND PROBLEM-POSING INSTRUCTIONAL ACTIVITIESTO CORE 

COMPONENTS OF CREATIVITY 

Problem Solving Creativity Problem Posing 

Students explore openended problems, 

withmany interpretations,solution 

methods,or answers 

Fluency 

Students generatemany problems to be 

solved 

Students share theirposed problems 

Students solve (orexpress or justify) inone 

way; then inother ways 

Students discuss many 

solution methods 

Flexibility 

Students poseproblems that aresolved 

in differentways 

Students use ”Whatif-not?” approach 

topose problems 

Students examinemany solution methods 

or answers (expressions or justifications); 

then generateanother that is different 

Novelty 

Students examine several posed 

problems;then pose a problem 

that is different 

 
Menurut silver dari berbagai penelitian ditemukan bahwa siswa dengan pembelajaran problem posing 

dan problem solving secara umum mengalami perkembangan kelancaran atau fluency mereka yang 
merupakan salah satu aspek kunci dari kreativitas. Perkembangan aspek fluency  diyakini dapat 
meningkatkan aspek yang lain. Hal inilah yang membuat silver menyarankan pada para guru untuk 
menerapkan pendekatan problem posing dan problem solving  dalam kelas matematika [15]. 

III. SIMPULAN DAN SARAN 

Urain pada bab sebelumnya telah cukup jelas memberikan gambaran tentang bagaimana kemampuan 
berpikir kreatif siswa dapat dikembangkan melalui pendekatan problem posing dan problem solving.  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya dan hasil pembahasan, maka kita dapat menyimpulkan 
bahwa: 

1. Kemampuan berpikir kreatif siswa dapat dikembangkan melalui pembelajaran matematika dengan 
pendekatan problem posing. 

2. Kemampuan berpikir kreatif siswa dapat dikembangkan melalui pembelajaran matematika dengan 
pendekatan problem solving. 

B. Saran 

Saran penulis semoga kedepannya sebagai seorang guru atau pendidik kita lebih kreatif dalam 

menerapkan pendekatan-pendekatan yang tepat dalam pembelajaran matematika sesuai dengan aspek 

yang ingin kita kembangkan. Pendekatan problem posing maupun pendekatan problem solving dapat 

menjadi salah satu alternatif bagi guru-guru matematika untuk diterapkan dikelas dalam rangka 

mengembangkan kemampuan berpikir kreatif siswa maupun kemampuan-kemampuan lainnya yang 

sesuai dengan karakteristik pendekatan tersebut.  
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