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Abstrak— Kemampuan berpikir kreatif siswa merupakan kemampuan siswa untuk 

mengembangkan ide sehingga menghasilkan sesuatu yang baru dalam rangka 

menyelesaikan masalah. Kemampuan berpikir kreatif perlu dikembangkan untuk 

menghadapi tantangan di era globalisasi ini. Pembelajaran matematika merupakan 

salah satu pembelajaran yang fokus mengembangkan kemampuan tersebut. Oleh 

karena itu, pembelajaran matematika perlu dirancang dengan tepat. Salah satu cara 

untuk mengembangkan kemampuan tersebut adalah dengan menggunakan masalah 

terbuka atau open ended problems. Open ended problems merupakan masalah dengan 

jawaban atau strategi penyelesaian yang bervariasi. Pengggunaan open ended 

problems dapat memberikan kebebasan bagi siswa untuk mengembangkan ide-ide dan 

mengeksplor kemampuan mereka. Dalam makalah ini akan dipaparkan penggunaan 

open ended problems untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif siswa 

dalam pembelajaran matematika. 

Kata kunci: Kemampuan berpikir kreatif, open-ended problems 

I. PENDAHULUAN 

Salah satu usaha untuk mampu bersaing dalam menghadapi tantangan masa depan yang selalu 

berubah dan semakin ketat adalah melalui peningkatan kualitas pendidikan. Peningkatan ini diperlukan 

disetiap bidang pendidikan, termasuk dalam bidang matematika. Matematika merupakan salah bidang 

pendidikan yang bertujuan mengembangkan kemampuan berpikir secara logis, analitis, sistematik, kritis 

dan kreatif untuk menyelesaikan masalah yang ada. Tujuan tersebut dapat tercapai bila pembelajaran 

matematika menekankan pada aspek peningkatan kemampuan berpikir tingkat tinggi yang mengharuskan 

siswa memanipulasi informasi dan ide dalam cara tertentu sehingga menghasilkan pengertian dan 

implikasi baru [1]. 

Kemampuan berpikir tingkat tinggi harus mulai dikembangkan oleh siswa sejak dini. Karena dengan 

memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi yang baik, siswa dapat dengan mudah mencari informasi 

baru dan mengaitkannya dengan informasi yang telah dimiliki. Selanjutnya, mengolah informasi tersebut 

untuk mengembangkan ide-ide baru dan memilih strategi penyelesaian yang tepat untuk memecahkan 

masalah yang sedang dihadapi. Ketika siswa mampu menyelesaikan masalah dengan kemampuan mereka 

sendiri, hal ini akan berdampak positif terhadap penilaian diri. 

Salah satu kemampuan berpikir tingkat tinggi adalah kemampuan berpikir kreatif. Kemampuan 

berpikir kreatif adalah kemampuan mengembangkan ide atau gagasan sehingga menghasilkan sesuatu 

yang baru. Mann [2] mengemukakan bahwa kemampuan ini merupakan aspek penting dalam 

pengembangan bakat matematika. Peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa dapat memberikan 

kesempatan bagi perkembangan potensi mereka yang lain seperti minat dan bakat. Dengan kemampuan 

berpikir kreatif yang baik, siswa akan mampu menghasilkan ide-ide mutakhir dan pada akhirnya dapat 

menjadikan mereka orang yang sukses. 

 Oleh karena itu, diperlukan pembelajaran yang dapat memberi ruang bagi siswa untuk mengeksplor 

potensi mereka untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif. Namun sayangnya, kemampuan 

tersebut masih kurang mendapat perhatian oleh guru dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan 

pembelajaran masih berpusat pada guru sehingga siswa kurang terlibat aktif. Selain itu, guru masih 

terbiasa memberikan soal rutin yang memiliki satu penyelesaian dan hanya mengasah kemampuan 

hafalan dan hitung-menghitung. Akibatnya kemampuan tersebut kurang mendapat kesempatan untuk 

berkembang secara maksimal. Sehingga ketika siswa mendapat soal non rutin mereka akan kesulitan 

untuk menyelesaikannya. 

Guru harus menerapkan pendekatan atau metode pembelajaran yang dapat memfasilitasi 

perkembangan kemampuan berpikir kreatif secara maksimal. Kemampuan tersebut dapat ditingkatkan 

melalui berbagai pendekatan dan metode pembelajaran, salah satunya dengan memberikan open-ended 
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problems atau masalah terbuka. Pemberian open-ended problems pada siswa bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana cara siswa untuk mendapatkan jawaban. Selain itu, open-ended problems juga merupakan 

masalah non rutin dengan banyak strategi penyelesaian dan jawaban yang bervariasi. Siswa diberi 

kebebasan untuk memilih strategi sendiri yang akan menghasilkan beragam jawaban atau mencoba 

berbagai strategi untuk mencari satu jawaban. Dengan demikian diharapkan melalui pemberian open-

ended problems, siswa mendapat kesempatan untuk mengembangkan kreativitasnya dalam 

menyelesaikan masalah.  
Dalam makalah ini akan dibahas tentang bagaimana open ended problems dapat mengembangkan 

kemampuan berpikir kreatif. Terlebih dahulu akan dijabarkan mengenai pengertian, aspek-aspek,  dan 
pentingnya kemampuan berpikir kreatif serta faktor penghambatnya. Kemudian pengertian open ended 
problems, jenis dan teknik membuat open ended problems, serta manfaat penggunaannya dalam kegiatan 
pembelajaran. Selanjutnya akan dibahas mengenai open-ended problems dalam mengembangkan 
kemampuan berpikir kreatif siswa. Dengan demikian, diharapkan makalah ini berguna sebagai masukan 
terhadap perkembangan pembelajaran matematika terutama terkait kemampuan berpikir kreatif, open-
ended problems, dan penggunaan open-ended problems untuk mengembangkan kemampuan berpikir 
kreatif siswa. 

II. PEMBAHASAN 

A. Kemampuan Berpikir Kreatif  

Banyak para ahli yang mendefinisikan pengertian dari kreativitas. Mohtar, Halim dan Sulaiman [3] 

menyatakan bahwa kreativitas merupakan atribut dan aset penting dalam pengembangan sumber daya 

manusia. Kreativitas juga merupakan bagian dari bakat seseorang [4]. Kreativitas diartikan sebagai 

kemampuan untuk menghasilkan produk-produk baru [5]. Produk tersebut tidak perlu seluruhnya baru, 

dapat juga berupa gabungan dari beberapa unsur yang telah ada. Siswono [6], kreativitas merupakan 

produk atau hasil dari kegiatan berpikir kreatif. 

Menurut McGregor [7], berpikir kreatif adalah berpikir yang bertujuan untuk mendapatkan wawasan 

baru, pendekatan baru, atau cara baru dalam memahami sesuatu. Berpikir kreatif merupakan kemampuan 

berpikir yang mengarah pada wawasan dan perspektif yang baru sehingga melihat sesuatu dalam 

imajinasi yang berbeda [8]. Livne [9] juga mengemukakan bahwa berpikir kreatif merujuk pada 

kemampuan untuk menghasilkan solusi bervariasi yang bersifat baru. Selanjutnya, ketika berpikir kreatif 

seseorang akan melalui tahapan mensitesis dan membangun ide-ide, merencanakan penerapan ide-ide, 

dan menerapkan ide-ide tersebut sehingga menghasilkan sesuatu atau produk yang baru [10]. Jadi, 

kemampuan berpikir kreatif merupakan kemampuan berpikir untuk mengembangkan ide untuk 

menghasilkan sesuatu yang baru dan membuka wawasan baru mengenai konsep yang ada untuk 

menyelesaikan masalah.   

Pada dasarnya setiap siswa memiliki kemampuan berpikir kreatif, namun dengan tingkat yang 

berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh seberapa sering siswa tersebut melatih kemampuan berpikir 

kreatinya. Johnson [11] berpendapat bahwa berpikir kreatif merupakan sebuah kebiasaan dari pikiran 

yang dilatih dengan memerhatikan intuisi, menghidupkan imajinasi,mengungkapkan kemungkinan-

kemungkinan baru, membuka sudut pandang yang menakjubkan serta membangkitkan ide yang tidak 

terduga. Dengan latihan yang tepat dan rutin, maka kemampuan berpikir kreatif dapat berkembang 

dengan optimal. Oleh karena itu, untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif membutuhkan 

waktu dan pengalaman [12]. 

Munandar [13] mengemukakan empat kriteria untuk mengukur kemampuan berpikir kreatif, yaitu 

aspek kelancaran (fluency), aspek kelenturan (flexibility), aspek keaslian (originality), dan aspek elaborasi 

(elaboration). Aspek-aspek tersebut dijabarkan sebagai berikut, (1) aspek kelancaran meliputi 

kemampuan untuk menyelesaikan masalah dan memberikan banyak jawaban terhadap masalah yang 

disajikan, serta memberikan banyak contoh atau pernyataan terkait konsep matematis tertentu, (2) aspek 

kelenturan meliputi kemampuan untuk menggunakan beragam strategi penyelesaian masalah atau 

memberikan beragam contoh atau pernyataan terkait konsep matematis tertentu, (3) aspek keaslian 

meliputi kemampuan menggunakan strategi dan memberikan contoh yang bersifat baru atau tidak biasa, 

(4) aspek elaborasi meliputi kemampuan menjelaskan secara rinci, runtut, dan koheren terhadap prosedur 

matematis, jawaban, atau situasi matematis tertentu menggunakan konsep, representasi, istilah atau notasi 

matematis  yang sesuai [14]. 

Sak dan Maker [15] berpendapat bahwa kreativitas atau berpikir kreatif dapat dipahami dalam dua 

model yang berbeda yaitu model koneksi-konseptual dan model kelancaran-kelenturan-asli. Pada model 

koneksi-konseptual, respon siswa terhadap tugas kognitif dapat menimbulkan ide yang tidak hanya saling 

terkait tetapi juga terhubung ke masalah awal dalam satu atau beberapa cara. Selanjutnya, model 
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kelancaran-kelenturan-asli merupakan tanggapan akhir yang mungkin berbeda dari ide awal sehingga 

menghasilkan solusi yang berbeda dengan menghubungkan beberapa ide.  

Kemampuan berpikir kreatif diperlukan dalam setiap bidang pendidikan seperti matematika. Dalam 

pembelajaran matematika, kemampuan ini disebut dengan kemampuan berpikir kreatif matematis. 

Sudiarta [16] dan Sheffield [17] mengemukakan bahwa kemampuan berpikir kreatif sangat penting 

dikembangkan dalam pembelajaran matematika. Karena kemampuan berpikir kreatif sangat berpengaruh 

dalam prestasi belajar matematika di sekolah [18]. Ketika memecahkan masalah, siswa dengan 

kemampuan berpikir kreatif yang tinggi selalu cenderung menggunakan cara yang unik untuk 

menghubungkan konsep dan pengetahuan yang berbeda sehingga menghasilkan solusi yang kreatif [19].  

Selain itu, siswa dengan kemampuan berpikir kreatif yang baik dapat dengan mudah mengembangkan 

potensinya sehingga memiliki kemampuan untuk memperoleh, mengelola dan memanfaatkan informasi 

untuk meningkatkan kualitas dirinya. Dengan demikian, mereka dapat bersaing di masa sekarang dan 

masa mendatang. 

Banyak faktor penghambat berkembangnya kemampuan berpikir kreatif siswa, yaitu (1) sikap orang 

tua yang melarang anaknya untuk berpartisipasi dalah beberapa kegiatan, hal ini bisa terjadi karena 

beberapa orang tua kurang memahami akan kemampuan kreatif yang dimiliki oleh anak mereka (2) dalam 

silabus sekolah, tidak ada alokasi waktu untuk kreativitas atau tidak ada ruang yang diberikan kepada 

anak kreatif untuk inkubasi, (3) banyak siswa kreatif yang cenderung jauh dari guru yang tidak kreatif, 

guru yang kurang tepat dalam menerapkan metode pembelajaran dan peralatan yang dapat mendorong 

kreativitas siswa, dan (4) siswa yang kreatif dapat menjadi hambatan bagi dirinya sendiri jika dia 

menerima guru dan buku teks sebagai otoritas tertinggi dan kegagalan dalam memahami masalah yang 

diberikan serta kepercayaan diri yang rendah[20].  

B. Open-ended Problems 

Open-ended problems merupakan suatu bentuk permasalahan terbuka. Takahashi [21] menyatakan 

bahwa open-ended problems adalah masalah yang mempunyai banyak solusi. Pemecahan masalah 

terbuka membutuhkan proses berpikir siswa yang komplit dan sistematis dalam memunculkan alternatif 

jawaban yang benar atau memunculkan berbagai strategi cara penyelesaian menuju ke satu jawaban benar 

dari masalah yang diberikan [22]. Jadi, open ended problems merupakan masalah yang memiliki banyak 

strategi penyelesaian dengan satu jawaban yang benar dan memiliki beragam jawaban yang benar dengan 

pola yang berbeda. 

Terdapat beberapa tipe dari masalah terbuka, yaitu (1) prosesnya terbuka, maksudnya masalah 

tersebut mempunyai banyak strategi atau cara penyelesaian dengan satu jawaban yang benar, (2) hasil 

akhirnya terbuka, maksudnya masalah mempunyai banyak jawaban yang benar, (3) cara pengembangan 

lanjutannya terbuka, maksudnya ketika siswa telah menyelesaikan masalah yang diberikan, mereka dapat 

membuat masalah baru dari pengembangan masalah sebelumnya dengan mengubah syarat atau 

kondisinya [23].  

Murni [24] menyatakan bahwa terdapat dua teknik yang dapat digunakan dalam membuat open-ended 

problems, yaitu teknik berkerja mundur dan teknik mengadaptasi pertanyaan standar. Pada teknik yang 

pertama, dimulai dari mengidentifikasi topik, memikirkan pertanyaan dan menuliskan jawaban, kemudian 

menciptakan open-ended problems berdasarkan jawaban yang telah ada. Teknik mengadaptasi pertanyaan 

standar diawali dengan mengidentifikasi topik, memikirkan pertanyaan standar dan terakhir membuat 

pertanyaan berdasarkan pertanyaan standar yang telah dibuat sebelumnya. Masalah yang dibuat harus 

dapat mendorong siswa berpikir dengan berbagai sudut pandang yang berbeda, sehingga masalah tesebut 

harus kaya akan konsep matematis yang dapat diselesaikan dengan banyak strategi dan jawaban. 

Capraro, Capraro dan Cifarelli [25] mengungkapkan beberapa manfaat dari penggunaan open-ended 

problems pada kegiatan pembelajaran yaitu, (1) menyediakan lingkungan belajar yang sesuai bagi siswa 

untuk mengembangkan dan mengekspresikan pemahaman matematika mereka, (2) memberikan solusi 

yang benar dan bervariasi, sehingga setiap siswa dapat menanggapi masalah yang diberikan dengan cara 

yang sesuai dengan kemampuannya, (3) siswa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran, (4) siswa dapat 

menggunakan pengetahuan dan keterampilan matematika mereka secara komprehensif, (5) dengan solusi 

yang bervariasi, siswa dapat memilih strategi favorit mereka dan ini memberi kesempatan kepada guru 

dan siswa untuk berdiskusi mengenai strategi yang dapat digunakan oleh siswa untuk memecahkan 

masalah, (6) siswa mampu memberikan alasan mengenai strategi yang digunakan dan jawaban mereka 

kepada siswa lain. 

Al Absi [26] juga mengungkapkan bahwa penggunaan open-ended problems dapat memberikan 

kesempatan bagi siswa untuk berpikir secara mendalam dan membuat hubungan antara ide-ide yang 
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diperlukan untuk memecahkan masalah. Ketika siswa mampu memecahkan masalah yang diberikan, hal 

ini akan berdampak positif terhadap penilaian diri mereka. Dengan demikian, kepercayaan diri mereka 

akan meningkat seiring dengan peningkatan kemampuan berpikir tingkat tinggi lainnya. Selain itu, 

penggunaan open-ended problems juga memberikan metode penilaian alternatif bagi guru untuk 

mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi pada siswa.  

C. Open-ended problems untuk Mengembangkan Kemampuan Berpikir Kreatif 

Sebagian besar pertanyaan dalam matematika hanya memiliki satu solusi pemecahan yang akan 

menghambat siswa dalam mengeksplor ide-ide beragam untuk mengembangkan kemampuan berpikir 

kreatif mereka. Terdapat empat aspek dalam pengembangan kemampuan berpikir kreatif, yaitu aspek 

kelancaran, aspek kelenturan, aspek keaslian dan aspek elaborasi. Kwon, Park dan Park [27] 

menyarankan penggunaan open-ended problems dalam pembelajaran matematika untuk meningkatkan 

kemampuan tersebut. Secara garis besar, open-ended problems memiliki titik awal yang jelas, tetapi 

tujuan masalah kurang secara jelas tergambarkan. Hal ini memungkinkan siswa untuk memilih strategi 

yang menghasilkan solusi yang beragam [28]. Dalam pembelajaran yang menggunakan open-ended 

problems, siswa mendapat kesempatan untuk memperoleh pengetahuan atau pengalaman menemukan, 

dan memecahkan masalah dengan beberapa strategi. Karena tujuan dari pembelajaran menggunakan 

masalah ini adalah untuk membantu siswa mengembangkan kegiatan kreatif dan pola pikir matematis 

melalui pemecahan masalah secara simultan [29].  

Pemberian open ended problems akan melatih siswa untuk melakukan investigasi berbagai strategi 

pemecahan masalah [30]. Dengan terbiasanya melakukan investigasi tersebut secara mendalam, siswa 

mampu mengkonstruksi segala kemungkinan pemecahannya secara kreatif [31]. Kegiatan ini akan 

membantu siswa untuk mengetahui bahwa suatu masalah dapat diselesaikan tidak hanya melalui satu cara 

atau dapat memiliki banyak jawaban yang benar. Kemampuan siswa dalam memecahkan masalah dengan 

beragam jawaban merupakan aspek kelancaran. Selanjutnya, aspek kelenturan berpikir kreatif dapat 

dilihat melalui kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah dengan beragam strategi. Hal ini dapat 

mengembangkan aspek berpikir kreatif yaitu kelenturan. Siswa akan memahami bahwa proses 

penyelesaian suatu masalah sama pentingnya dengan solusi yang diperoleh. Hal ini akan memberikan 

kesempatan pada siswa untuk berpikir sesuai dengan kemampuannya. Sehingga mereka mampu 

mengungkapkan ide-ide unik berdasarkan hasil pemikirannya untuk memecahkan masalah. Keaslian ide 

yang disampaikan berkaitan dengan aspek keaslian dari berpikir kreatif. 

Noer [32] juga mengungkapkan bahwa penggunaan open-ended problems memberikan kebebasan bagi 

siswa dalam mengemukakan gagasan mereka. Melalui diskusi atau presentasi dalam menyelesaikan 

masalah terbuka, siswa dapat memiliki kemampuan untuk merinci aspek penting dalam masalah dan ide-

ide pokok yang menjadi konsep penyelesaian masalah menjadi penjelasan konsep matematika secara 

sistematis. Hal tersebut akan menunjang siswa dalam menjelaskan atau menjawab pertanyaan mengenai 

hasil kerja mereka. Perincian ide pokok menjadi konsep matematika merupakan bagian dari aspek 

elaborasi. Kelancaran siswa dalam menerapkan suatu konsep matematika juga merupakan bagian dari 

kemampuan berpikir kreatif. Dengan demikian, kegiatan pembelajaran yang menggunakan open-ended 

problems dapat mengembangkan aspek kelancaran, kelenturan, keaslian dan elaborasi yang merrupakan 

bagian dari kemampuan berpikir kreatif siswa. 

III. SIMPULAN  

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir kreatif merupakan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi yang menuntut siswa untuk mengembangkan ide sehingga 

menghasilkan sesuatu yang baru dan memberi pemahaman baru terhadap konsep yang ada. Terdapat empat 

aspek dalam kemampuan berpikir kreatif, yaitu kelancaran, kelenturan, keaslian dan elaborasi. 

Kemampuan tersebut dapat ditingkatkan melalui pemberian open-ended problems. Karena open-ended 

problems memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplor dan mengembangkan kemampuan 

mereka secara leluasa. 
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