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Abstrak—Kemampuan berpikir kreatif matematis sangat penting dimiliki oleh siswa. 

Aspek dalam kemampuan berpikir kreatif yang meliputi kelancaran, keluwesan, 

kebaruan dan elaborasi dibutuhkan siswa dalam proses pemecahan masalah, 

khususnya pada masalah yang tidak terstruktur (ill-structured). Oleh karena itu, perlu 

upaya meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. Upaya 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis dapat dilakukan melalui 

aktivitas problem solving dengan menggunakan soal-soal terbuka (open ended 

problem). Soal-soal terbuka juga digunakan untuk mengetahui level kemampuan 

berpikir kreatif siswa melalui analisis hasil pemecahan masalah dalam aspek berpikir 

kreatif matematis. Aspek kelancaran ditunjukkan melalui kemampuan menyelesaikan 

masalah atau  banyaknya jawaban yang dihasilkan. Keluwesan ditunjukkan melalui 

kemampuan siswa menggunakan beragam cara atau strategi untuk menyelesaikan 

masalah atau ragam jawaban yang dihasilkan. Kebaruan ditunjukkan melalui 

kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah dengan cara atau strategi yang baru 

atau memberikan jawaban yang bersifat baru (tidak biasa). Sedangkan elaborasi 

ditujukkan melalui kemampuan siswa menyelesaikan masalah dengan langkah-

langkah yang runtut, terperinci dan koheren.  

Kata kunci: berpikir kreatif matematis, kelancaran, keluwesan, kebaruan, 

elaborasi, open ended problem 

I. PENDAHULUAN 

Matematika merupakan ilmu pengetahuan yang memberikan kontribusi luar biasa bagi perkembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi. Kompetensi matematika akan membuka peluang pada masa depan yang 
produktif, sedangkan kompetensi matematika yang kurang akan menutup peluang tersebut [1]. Hal ini 
menjadi salah satu alasan diajarkan matematika dari jengjang sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. 
Matematika diajarkan di sekolah merupakan salah satu upaya membentuk sumber daya manusia yang 
dapat produktif di masa depan dan pada akhirnya menjadi sumber daya manusia yang  berkualitas. Untuk 
mencapai kondisi tersebut pembelajaran matematika harus mempersiapkan siswa dengan berbagai 
kemampuan, diantaranya kemampuan berpikir kreatif. Dalam Berbagai situasi baik di sekolah ataupun 
diluar sekolah siswa membutuhkan kemampuan berpikir kreatif untuk mempelajari strategi-strategi 
mengidentifikasi masalah, membuat keputusan, dan menemukan solusi dari suatu masalah [2].  

Kemampuan berpikir kreatif dalam matematika sering disebut dengan kemampuan berpikir kreatif 

matematis. Kemampuan ini, sangat perlu dikembangkan dalam matematika karena esensi dari matematika 

adalah berpikir secara kreatif tidak sekedar sampai pada jawaban benar [3]. Melalui proses berpikir kreatif  

seseorang dapat menemukan sudut pandang lain dalam membangun pengetahuan dan menyelesaikan 

masalah. Dalam matematika kemampuan berpikir kreatif yang dimilki seorang siswa akan sangat 

mempengaruhi keberhasilan siswa dalam proses belajar matematika, khususnya dalam aktivitas pemecahan 

masalah. Oleh karena, upaya untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa sangat 

diperlukan. Setelah dilakukan upaya tersebut, maka yang harus dilakukan adalah mengukur kemampuan 

berpikir kreatif siswa. Tujuannya untuk mengetahui level kemampaun berpikir kreatif matematis siswa 

serta melihat apakah upaya yang dilakukan memberikan dampak positif dan signifikan dalam 

meningkatkan kemampuan tersebut. 

 

II. PENGERTIAN KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS 

 

Para ahli menggunakan konteks kreativitas dalam mengungkap berpikir kreatif. Kreativitas bisa 

dipandang sebagai proses mengolah ide-ide yang baru atau menghasilkan produk yang sesuai dan 
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berkualitas tinggi [5]. Dalam pandangan ini, ide pokok dalam kreativitas menekankan pada hasil berupa 

suatu produk yang baru dan produk tersebut harus mempunyai nilai tinggi atau bisa diartikan lain dari pada 

yang lain. Kreativitas juga dikaitkan dengan berpikir divergent yaitu berpikir untuk memperoleh ide baru 

dan asli sehingga menjadi sesuatu yang tidak biasa [6]. Pendapat ini didukung oleh Corpley yang 

mengungkapkan tentang dua cara dalam memandang kreativitas, yaitu kreativitas mengacu pada tipe 

berpikir khusus atau fungsi mental tertentu yang disebut divergent thinking, dan kreativitas mengacu pada 

tujuan menghasilkan produk yang kreatif [7]. Pendapat-pendapat tersebut menegaskan bahwa kreativitas 

erat kaitannya dengan berpikir divergent, yaitu berpikir untuk  memperoleh ide-ide yang baru dan asli. 

Karena kreativitas erat kaitannya dengan proses berpikir, maka kreativitas sering disebut dengan berpikir 

kreatif.  

Melalui konsep kreativitas, berpikir kreatif diartikan sebagai proses berpikir untuk menghasilkan ide-

ide yang baru. Konsep ini, menunjukkan bahwa berpikir kreatif melibatkan proses mental yang 

dipergunakan dalam bidang-bidang penangkapan, asosiasi dan penangkapan kembali [8]. Proses mental 

yang dimaksud adalah ketika seseorang menerima, mengingat, memberi analisa dan mempergunakannya 

dalam pemecahan masalah. Artinya berpikir kreatif merupakan salah satu jenis berpikir yang sangat 

menarik dimana terkait dengan keterampilan kognitif dan kemampuan menemukan solusi baru untuk suatu 

masalah [9]. Oleh karena itu, berpikir kreatif berkaitan dengan ide-ide untuk menemukan solusi dari suatu 

masalah. Berpikir kreatif matematis erat kaitannya dengan proses untuk memecahkan masalah yaitu 

masalah matematika. 

Proses berpikir kreatif dalam memecahkan suatu masalah adalah hal yang abstrak. Akan tetapi hasil 

pemikiran kreatif dapat dilihat dari hasil proses pemecahan masalah tersebut. Bagaimana siswa 

memecahkan suatu masalah dan apakah siswa tersebut  dapat memenuhi indikator-indikator yang 

dikembangkan dari aspek berpikir kreatif. 

Aspek dalam  berpikir kreatif terbagi atas sintesis, imajinasi, kelancaran, fleksibilitas, dan kebaruan 

[10]. Sintesis dan imajinasi merupakan proses dalam mengolah ide-ide untuk menemukan suatu ide baru. 

Dalam matematika, aspek ini dapat dilihat dari proses yang dilakukan siswa ketika mencari solusi dari 

suatu masalah. Pendapat lain menyederhanakan aspek dalam berpikir kreatif pada kelancaran, fleksibiltas 

dan keaslian [11]. Sedangkan terkait berpikir kreatif yang melibatkan berpikir divergent, secara umum 

berpikir divergent meliputi: kelancaran (berpikir tentang banyak ide), keluwesan (berpikir dari sudut 

pandang yang berbeda), kebaruan (berpikir tentang ide-ide yang tidak biasa) dan elaborasi (menambahkan 

penyelesaian dengan rinci untuk meningkatkan ide-ide yang dihasilkan) [1]. 

Kebaruan atau orisinalitas biasanya ditentukan melalui statistik. Agar orisinal, suatu respon harus 

diberikan kurang dari 5 atau 10 orang diantara setiap 100 orang yang mengerjakan tes itu. Kelancaran 

ditunjukkan melalui jumlah respon berbeda yang dihasilkan. Fleksibilitas secara umum diukur  oleh jumlah 

kategori respon yang berbeda [12]. Pendapat lain menjelaskan bahwa kelancaran dalam berpikir mengacu 

pada banyaknya jawaban yang dihasilkan. Fleksibilitas dalam berpikir mengacu pada perubahan dari 

beberapa jenis: perubahan makna, interpretasi, atau menggunakan sesuatu, perubahan dalam pemahaman 

tugas, perubahan strategi dalam melakukan tugas atau perubahan arah pemikiran. Orisinalitas berarti 

produk yang tidak biasa. Sedangkan elaborasi berarti kemampuan seseorang untuk menghasilkan langkah-

langkah rinci untuk membuat rencana kerja [13]. Orisinalitas juga dapat dilihat sebagai proses 

menghasilkan ide-ide baru, keluwesan berarti memikirkan berbagai ide dan cara-cara baru untuk mengatsi 

situasi, kelancaran muncul melalui seberapa besar jumlah gagasan, kata-kata dan cara mengekspresikan 

sesuatu dan elaborasi ialah memperkaya pengalaman melaui rincian [14]. 

Penjelasan secara langsung mengenai aspek dalam berpikir kreatif matematis adalah berikut [15]: 

1. Kelancaran meliputi kemampuan menyelesaikan masalah dan memberikan banyak jawaban terhadap 

masalah tersebut atau memberikan banyak contoh atau pernyataan terkait konsep atau situasi 

matematis tertentu. 

2. Keluwesan meliputi kemampuan menggunakan beragam strategi penyelesaian masalah atau 

memberikan beragam contoh atau pernyataan terkait konsep atau situasi matematis tertentu. 

3. Kebaruan meliputi kemampuan menggunakan strategi yang bersifat baru, unik, atau tidak biasa untuk 

menyelesaikan masalah atau memberikan contoh atau pernyataan yang bersifat baru, unik, atau tidak 

biasa. 

4. Keterincian meliputi kemampuan menjelaskan secara terperinci, runtut, dan koheren terhadap 

prosedur matematis, jawaban, atau situasi matematis tertentu.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum kemampuan berpikir kreatif 

matematis adalah kemampuan yang mencakup aspek kelancaran, keluwesan, kebaruan dan elaborasi. 

Kelancaran ditunjukkan melalui kemampuan menyelesaikan masalah atau banyaknya jawaban yang 

dihasilkan. Keluwesan ditunjukkan melalui kemampuan siswa menggunakan beragam cara atau strategi 
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untuk menyelesaikan masalah atau ragam jawaban yang dihasilkan. Kebaruan ditunjukkan melalui 

kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah dengan cara atau strategi yang baru atau memberikan 

jawaban yang bersifat baru (tidak biasa). Sedangkan elaborasi ditujukkan melalui kemampuan siswa 

menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah yang runtut terperinci dan koheren. 

 

III. MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS 

 

Setiap orang mempunyai setidaknya beberapa potensi kreatif, yang membedakannya adalah sejauh 

mana orang tersebut mampu mewujudkan potensi tersebut [5]. Dengan demikian setiap siswa pasti 

mempunyai kemampuan berpikir kreatif. Hanya saja kemampuan mereka berbeda-beda dan kemampuan 

tersebut bisa dikembangkan atau ditingkatkan. 

Upaya meningkatkan kemampauan berpikir kreatif, dapat dilakukan dengan cara meningkatkan 

kemampuan siswa dalam aspek berpikir kreatif yaitu kelancaran, keluwesan, kebaruan dan elaborasi. 

Terkait kemampuan berpikir kreatif matematis, siswa dapat meningkatkan kemampuan tersebut dengan 

banyak berlatih memecahkan masalah matematika. Hal ini dikrenakan proses  berpikir kreatif matematis 

berhubungan erat dengan masalah matematika. Oleh karena itu masalah matematika menjadi dasar dalam 

mengembangkan kemampuan berpikir kreatif matematika siswa. 

Pengembangan kemampuan berpikir kreatif matematis, dapat dilakukan dengan menggunakan soal-soal 

terbuka (open-ended problem) [16]. Masalah open ended adalah masalah dengan banyak metode atau 

solusi penyelesaian [17]. Dikatakan pula bahwa open-ended problem adalah pertanyaan atau masalah yang 

memiliki lebih dari satu jawaban benar atau lebih dari satu strategi untuk mendapatkan jawaban tersebut 

[18]. Pendapat lain mengatakan bahwa open ended problem adalah masalah yang tidak terstruktur (ill-

structured) karena melibatkan data yang hilang, dan tidak memiliki prosedur tetap yang menjamin solusi 

yang tepat [19]. Soal-soal terbuka yang diberikan kepada siswa akan melatih kemampuan berpikir kreatif 

matematis, melalui aktivitas pemecahan masalah. 

Melalui  aktivitas pemecahan masalah, kelancaran dapat ditingkatkan ketika siswa  mengeksplorasi 

masalah dengan banyak interpretasi atau jawaban. Kebaruan ditingkatkan melalui masalah yang 

memungkinkan siswa menemukan solusi yang baru, unik atau tidak biasa. Keluwesan dilatih melalui 

kebebasan siswa dalam memberikan jawaban benar (ragam jawaban), termasuk keleluasan dalam 

menggunakan cara atau strategi. Sedangkan elaborasi dilatih melalui penyelesaian masalah secara runtut 

terperinci dan koheren.  

 

IV. MENGUKUR KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS 

 

Selain upaya meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis, yang harus dilakukan adalah 

mengukur kemampuan tersebut. Hal ini penting untuk mengetahui level keamampuan berpikir kreatif 

siswa. Untuk mengukur kemampaun berpikir kreatif siswa dapat digunakan soal-soal open-ended. Siswa 

melakukan aktivitas pemecahan masalah dan hasil pemecahan masalah dianalisis untuk mengetahui level 

kemampuan berpikir kreatif siswa. 

Berikut ini adalah contoh soal yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir kreatif 

matematis siswa: 

1. Buatlah beberapa soal cerita yang menggambarkan permasalahan 
 

 
  
 

 
 !  

 

Alternatif jawaban: 

 

a. Untuk  membuat satu kue tart dibutuhkan 1,5 kg tepung terigu. Jika hanya tersedia takaran 

tepung berukuran 
 

 
 kg, berapa banyaknya takaran tepung yang diperlukan untuk membuat satu 

kue tart? 

b. Suatu botol minuman mempunyai kapasitas 1,5 liter. Jika minuman tersebut dituangkan 

kedalam botol kecil berukuran 
 

 
 liter, berapakah botol kecil yang dibutuhkan? 

c. Bu Ani membuat 1,5 liter sirup untuk bekal piknik keluarga dan membaginya tiap 
 

 
 liter 

sehingga dapat dibagi rata kepada semua anaknya. Berapakah jumlah anak Bu Ani? 

Kemampuan berpikir kreatif matematis yang diukur: 

 

a. Kelancaran (banyaknya pertanyaan yang dapat dibuat siswa) 

b. Keluwesan (ragam soal certa yang dapat dibuat siswa) 
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2. Gambarkan beberapa bangun lain yang luasnya sama dengan bangun di bawah ini!  

 

 

 

 

 

 Alternatif jawaban: 

 

a.  

 

 

 

 

 

b.  

 

 

 

   

 

 

 

c.  

 

 

 

 

 

Kemampaun berpikir kreatif matematis yang ditingkatkan atau diukur: 

a. Kelancaran (banyaknya jawaban yang dapat dibuat siswa) 

b. Keluwesan (ragam jawaban yang dapat dibuat siswa) 

c. Kebaruan (jawaban yang baru, unik atau lain dari pada yang lain) 

 

Hal terpenting yang perlu diperhatikan ketika mengukur kemampuan berpikir kreatif matematis siswa 

adalah membuat rubrik penilaian. Sebagai contoh untuk menilai aspek kelancaran pada soal pertama, siswa 

mendapat skor maksimal dalam aspek kelancaran apabila siswa tersebut dapat membuat tiga soal yang 

benar. Aspek keluwesan dilihat pada ragam pertanyaan yang dibuat siswa. Misalnya ketika siswa mampu 

membuat tiga buah pertanyaan dengan konteks cerita yang masing-masing berbeda (seperti pada alternatif 

jawaban soal No. 1 di atas), maka siswa tersebut mendapat skor maksimal dalam aspek keluwesan. 

Bandingkan  jika pertanyaan yang dibuat siswa seperti pada contoh di bawah ini: 

a. Suatu botol minuman mempunyai kapasitas 1,5 liter. Jika minuman tersebut dituangkan kedalam 

botol kecil berukuran 
 

 
 liter, berapakah botol kecil yang dibutuhkan? 

b. Suatu teko berisi 1,5 liter air minum. Jika air minum tersebut dituangkan kedalam teko kecil 

berukuran 
 

 
 liter, berapakah teko kecil yang dibutuhkan? 

c. Bu Ani membuat 1,5 liter sirup dan akan menjualnya di pasar. Jika Bu Ani berniat menjual sirup 

dalam kemasan minuman berkapasitas 
 

 
 liter,  berapakah kemasan minuman yang dibutuhkan? 

Siswa yang memberikan pertanyaan seperti ini, akan mendapatkan nilai maksimal pada asepk kelancaran 

akan tetapi akan mendapatkan nilai minimal pada aspek keluwesan, karena ragam pertanyaan yang dibuat 

sama. 

Pada contoh soal yang kedua, siswa mendapat skor maksimal dalam aspek kelancaran apabila siswa 

tersebut dapat membuat tiga bangun yang benar, yaitu bangun yang memiliki luas 32 cm
2
. Aspek kebaruan 

dilihat dari jawaban yang tidak tidak biasa, misalnya dari suatu kelompok siswa yang menggunakan suatu 

jawaban tertentu hanya 5 %. Dalam hal ini siswa mendapatkan skor tinggi pada aspek kebaruan. Skor 

rendah dalam aspek kebaruan diperoleh siswa yang jawabannya adalah jawaban mayoritas  siswa. Aspek 

4 cm 

8 cm 

8 cm 

8 cm 

8 cm 

10 cm 

6 cm 

4 cm 
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keluwesan dilihat pada ragam jawaban yang dibuat siswa. Misalnya ketika siswa mampu membuat tiga 

buah bangun yang mempunyai luas 32 cm
2 
(seperti pada alternatif jawaban soal No.2 di atas), maka siswa 

tersebut mendapat skor maksimal dalam aspek keluwesan. Bandingkan  jika bangun yang dibuat siswa 

seperti pada contoh di bawah ini: 

 

a.  

 

 

 

 

 

 

b.  

 

 

 

c.  

 

 

Siswa yang memberikan jawaban seperti ini, akan mendapatkan nilai maksimal pada asepk kelancaran 

akan tetapi akan mendapatkan nilai minimal pada aspek keluwesan, karena ragam jawaban yang dibuat 

sama.  

Perlu dipahami bahwa contoh diatas hanyalah sebagian kecil dari cara memberikan analisis proses 

penyelesaian masalah untuk melihat kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. Sebagai contoh, melihat 

aspek keluwesan dalam berpikir kreatif, tidak hanya pada ragam jawaban yang dihasilkan akan tetapi dapat 

pula dengan melihat ragam strategi yang digunakan siswa.  

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

Berpikir kreatif (berpikir kreatif matematis) merupakan kemampuan yang bisa dikembangkan atau 

ditingkatkan. Meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dapat dilakukan dengan melatih siswa melalui 

proses pemecahan masalah. Masalah yang dapat digunakan adalah masalah matematika yang tidak 

terstruktur (ill-structured), diantaranya soal-soal terbuka atau open ended problem. Selain upaya 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif, yang penting untuk dilakukan adalah mengukur kemampuan 

tersebut. Tujuannya untuk mengetahui level kemampuan berpikir kreatif siswa. 

Peran guru matematika sangat menentukan perkembangan kemampuan berpikir kreatif siswa. Gurulah 

yang memegang peranan penting dalam upaya meningkatkan kemampuan tersebut. Dalam pembelajaran 

matematika hendaknya orientasi keberhasilan proses belajar mengajar tidak hanya pada prestasi belajar, 

akan tetapi juga pada kemampuan berpikir kreatif siswa. Hendaknya, dalam pembelajaran matematika guru 

memfasilitasi siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatifnya.  
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