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Abstrak— Dalam menjalani kehidupan, kita tentu tidak terlepas dari aktivitas 

berpikir. Cara berpikir (ways of thinking) merupakan isu penting yang perlu mendapat 

perhatian khusus untuk dikembangkan dengan baik sejak dini. Salah satunya adalah 

berpikir kreatif yang menjadi bagian dari keterampilan abad 21 (21st Century Skills) 

sehingga harus dimiliki oleh siswa untuk menghadapi tantangan hidup kedepan. 

Kemampuan berpikir kreatif dapat diartikan sebagai kemampuan dalam menghasilkan 

ide-ide baru untuk menyelesaikan masalah. Melalui Permendikbud Nomor 20 Tahun 

2016, pemerintah menetapkan salah satu Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan 

Dasar dan Menengah adalah keterampilan berpikir dan bertindak yang kreatif. 

Beberapa upaya yang dapat dilakukan guru untuk mengembangkan keterampilan 

berpikir kreatif siswa adalah dengan mendesain tugas yang relevan dan menciptakan 

lingkungan belajar yang mendukung. Satu diantara jenis tugas yang dapat digunakan 

adalah tugas pemodelan (modelling task). Artikel ini akan mengkaji apa yang 

dimaksud dengan modelling task, bagaimana perannya dalam upaya pengembangan 

kemampuan berpikir kreatif, serta lingkungan belajar seperti apa yang dapat 

mendukung pengembangan kemampuan berpikir kreatif. 

Kata kunci: Berpikir Kreatif, Modelling Task, Lingkungan Belajar Matematika 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

Memasuki abad 21, Indonesia memerlukan sumber daya manusia yang unggul. Mencermati hal ini, 

sektor pendidikan menjadi salah satu sektor sangat yang diharapkan dapat mewujudkannya yaitu dengan 

melahirkan lulusan yang memenuhi kompetensi keterampilan abad 21. Beberapa kompetensi yang perlu 

dimiliki lulusan seperti: 1) cara berpikir (ways of thinking), yaitu kreatif, inovatif, berpikir kritis, 

pemecahan masalah, pengambilan keputusan, pembelajar, dan metakognisi; 2) cara bekerja (ways of 

working), yaitu komunikasi dan kolaborasi; 3) penguasaan alat untuk bekerja (tools for working), yaitu 

literasi ICT dan informasi; 4) kemampuan  menjalani kehidupan (living in the world), yaitu bagaimana 

seharusnya hidup sebagai warga negara, kehidupan dan karir, serta tanggung jawab pribadi dan sosial [1]. 

Keterampilan-keterampilan tersebut perlu dilatih sejak dini kepada siswa melalui pembelajaran di kelas. 

Pendidikan matematika memiliki peran besar bagi pengembangan keterampilan-keterampilan abad 21 

khususnya melatih cara berpikir siswa. Salah satu fokus pembelajaran matematika adalah pengembangan 

kemampuan berpikir kreatif. Hal ini tercantum dalam Permendikbud Nomor 58 Tahun 2014 tentang 

kurikulum sekolah menengah pertama yaitu mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua 

peserta didik mulai dari sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir secara 

logis, analitis, sistematis, kritis, kreatif, inovatif, serta kemampuan berkerjasama [2]. Dengan melatih siswa 

berpikir kreatif dalam menyelesaikan masalah matematika, harapannya siswa akan terbiasa kreatif dalam 

menemukan ide-ide baru untuk menciptakan hal baru maupun menyelesaikan permasalahan yang ditemui 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Meskipun pendidikan memiliki peran sentral dalam mengembangkan kreativitas siswa, namun isu ini 

belum sepenuhnya mendapat perhatian guru. Menurut Shriki dalam Panaoura & Panaoura [3], banyak guru 

mengakui kurangnya pengalaman sebelumnya atau persiapan yang tepat untuk mengembangkan kreativitas 

siswa. Padahal seiring berkembangnya penelitian-penelitian yang telah dilakukan, guru dapat memperkaya 

pengetahuannya mengenai bagaimana menjadi fasilitator yang mampu membantu siswa mengembangkan 
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kreativitasnya, sehingga dapat menciptakan pembelajaran inovatif dan lingkungan belajar yang 

mendukung. 

Sejatinya kemampuan berpikir dibangun berdasarkan pengalaman pribadi, serta turut dipengaruhi oleh 

emosi, budaya, lingkungan rumah, dan pendidikan [4]. Karena pengalaman pribadi turut mendukung, maka 

dengan melatih dan membiasakan siswa berpikir kreatif menjadi hal yang penting. Ketika siswa 

memperoleh cara berpikir yang baik, hal tersebut akan tersimpan dalam skema siswa dalam bentuk 

pengetahuan yang sewaktu-waktu dapat digunakannya kembali ketika menghadapi situasi yang relevan. 

Pendidikan juga turut berpengaruh pada pengembangan berpikir kreatif, sehingga hal ini menjadi tantangan 

guru agar mampu mendesain pembelajaran yang dapat memfasilitasi pengembangan kemampuan berpikir 

kreatif siswa. Hal ini didukung oleh Adams & Hamm [4] bahwa berpikir kreatif adalah proses alamiah 

manusia yang dapat diperkuat melalui kesadaran dan latihan. Oleh karena itu, dengan membiasakan serta 

melatih siswa menyelesaikan tugas yang memerlukan pemikiran kreatif, maka siswa berpotensi menjadi 

individu yang kreatif. 

Mann dalam Panaoura & Panaoura [3] mengungkapkan bahwa menciptakan situasi belajar yang 

autentik dimana siswa berpikir, merasakan, dan memecahkan masalah nyata perlu dilakukan untuk 

mendorong kreativitas siswa. Beberapa penelitian juga telah menunjukkan pentingnya membuat siswa 

terlibat dalam tugas yang sesuai yang dapat mendorong kreativitas matematis siswa [3]. Salah satu 

alternatif jenis tugas yang dapat digunakan adalah tugas pemodelan (modelling task). Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Dan & Xie [5] mengenai hubungan keterampilan pemodelan matematika 

dan level berpikir kreatif siswa, diperoleh bahwa koefisien korelasi antara keduanya sebesar 0,815. Hal ini 

mengindikasikan adanya korelasi positif yang kuat antara kedua kompetensi ini. Ini juga membuktikan 

bahwa pemodelan matematika diperlukan untuk melatih kreativitas siswa. Namun, tidak hanya jenis 

masalah (tugas) yang digunakan yang penting untuk dipertimbangkan, tetapi memikirkan pengaturan fisik 

kelas dan iklim pengajaran juga penting [6]. Dalam artikel ini akan dibahas tentang pengertian berpikir 

kreatif beserta aspek-aspeknya, tugas pemodelan (modelling task), bagaimana perannya dalam upaya 

pengembangan kemampuan berpikir kreatif, dan lingkungan belajar seperti apa yang dapat mendukung 

pengembangan kemampuan berpikir kreatif. 

 

II. PEMBAHASAN 

 

A. Berpikir Kreatif dan Aspek-Aspeknya 

Kreativitas adalah kemampuan untuk melihat sesuatu dengan cara baru, melihat masalah dengan cara 

yang mungkin tidak terpikirkan oleh orang lain, serta mampu memberikan solusi yang baru, unik, dan 

efektif [7]. Secara khusus, Lavenson dalam Panaoura & Panaoura [3] mengartikan kreativitas dalam 

matematika sebagai pengambilan keputusan non algoritma serta pemikiran yang berbeda dan fleksibel 

yang memungkinkan seseorang untuk menggunakan berbagai cara dan perspektif yang berbeda untuk 

memecahkan suatu masalah. 

Berpikir kreatif merupakan kombinasi dari berpikir logis dan berpikir divergen yang didasarkan pada 

intuisi namun tetap memiliki tujuan. Ketika seseorang berpikir kreatif dalam menyelesaikan suatu 

masalah, pemikiran divergen akan menghasilkan banyak ide untuk menemukan solusi. Disisi lain, 

pemikiran logis akan menyimpulkan ide mana yang berguna untuk menyelesaikan masalah [8]. Dengan 

demikian, baik pemikiran divergen dan pemikiran logis selalu digunakan dalam proses berpikir kreatif. 

Guilford dalam Chen [9] menyebutkan karakteristik dari berpikir divergen yaitu adanya kemampuan-

kemampuan kognitif seperti: (1) kelancaran (fluency), yaitu kemampuan untuk menghasilkan banyak ide 

atau solusi terhadap masalah dengan cepat, (2) keluwesan (flexibility), yaitu kemampuan untuk 

mempertimbangkan keragaman pendekatan terhadap sebuah masalah secara serempak, (3) keaslian 

(originality), yaitu kecenderungan untuk menghasilkan ide yang berbeda dari kebanyakan orang, (4) 

keterincian (elaboration), yaitu kemampuan untuk berpikir dengan ide-ide yang rinci. Karakteristik 

berfikir divergen tersebut juga merupakan aspek dari berpikir kreatif, menurut Adam & Hamm [10] 

berpikir kreatif dipandang sebagai kelancaran (fluency), keluwesan (flexibility), keaslian (originality), dan 
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keterincian (elaboration). Lebih lanjut Mahmudi [11] menjelaskan aspek berpikir kreatif matematika 

sebagai berikut. 

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 kemampuan berpikir kreatif dalam matematika 

merupakan kemampuan seseorang untuk menyelesaikan masalah matematika secara divergen yaitu 

dengan menunjukkan kelancaran (fluency), keluwesan (flexibility), keaslian (originality), dan keterincian 

(elaboration). 

 

B. Tugas Pemodelan (Modelling Task) dalam Mengembangkan Kemampuan Berpikir kreatif 

Bekenaan dengan tugas matematika, Hsu [12] menyatakan bahwa tugas matematika dapat berupa 

persamaan sederhana (simple equations), soal cerita (word problem), dan aktivitas pengukuran 

(measurement activities). Adapun kategori permintaan kognitif yang dibutuhkan siswa saat menyelesaikan 

tugas terdiri dari empat level yaitu: hafalan (memorization), prosedur tanpa koneksi (procedures without 

connections), prosedur dengan koneksi (procedures with connections), dan kegiatan matematika (doing 

mathematics). Stein [13] menjelaskan bahwa pada level doing mathematics mencakup berbagai jenis tugas 

yang tidak memiliki strategi yang disarankan secara eksplisit atau implisit untuk menyelesaikannya, 

sehingga memerlukan pemikiran non algoritma. Level ini mencakup tugas yang bersifat non rutin untuk 

mengeksplorasi konsep matematika secara mendalam, mengandung kompleksitas dari situasi kehidupan 

nyata, atau mewakili abstraksi matematis. Salah satu jenis tugas yang termasuk adalah tugas pemodelan 

(modellling task). 

Sebelum dibahas mengenai modellling task, perlu dipahami apa itu pemodelan matematika 

(mathematical modelling). Ang [14] mendefinsikan pemodelan matematika sebagai proses 

merepresentasikan masalah dunia nyata kedalam istilah matematika untuk dipahami dan ditemukan 

solusinya. Ang juga menjelaskan bahwa pemodelan matematika dianggap sebagai penyederhanaan atau 

abstraksi dari situasi dunia nyata yang kompleks menjadi bentuk matematis atau mengubah masalah dunia 

nyata menjadi masalah matematika. Selanjutnya, masalah matematika diselesaikan dengan menggunakan 

metode matematika yang dikenal, kemudian solusi yang diperoleh diterjemahkan kedalam istilah nyata. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemodelan matematika merupakan sebuah proses untuk menyelesaikan 

masalah dunia nyata menggunakan matematika, dimana masalah nyata dibawa kedalam matematika untuk 

diselesaikan, kemudian solusi yang diperoleh dikembalikan ke konteks nyata. Adapun tugas yang 

berkenaan dengan pemodelan matematika dikenal sebagai tugas pemodelan (modelling task). 

Oswalt [15] mengartikan modellling task sebagai “a mathematically-rich problem that engages 

students in mathematical thinking, drawing upon their previously learned knowledge and supporting their 

understanding of the mathematical concepts currently being covered.” Pengertian ini mengandung arti 

bahwa modelling task dipandang sebagai masalah yang kaya dengan konsep matematika, yang dapat 

melibatkan siswa dalam pemikiran matematis, memanfaatkan pengetahuan yang telah dipelajari 

sebelumnya, serta mendukung pemahaman siswa tentang konsep matematis yang sedang dibahas. Zöttl et 

al. [16] menambahkan bahwa kriteria terpenting untuk modelling task bukanlah pada tingkat keaslian dan 

kompleksitas yang setinggi mungkin, namun pada seberapa relevansinya bagi siswa. Meskipun demikian, 

modelling task yang memadai harus membutuhkan  proses pemodelan yang lengkap untuk diselesaikan. 

Maaß dalam Zöttl et al. [16] menjelaskan bahwa kompetensi pemodelan mencakup keterampilan dan 

kemampuan untuk melakukan proses pemodelan secara tepat, berorientasi pada tujuan, serta kemauan 
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untuk menerapkannya. Proses pemodelan digambarkan sebagai tujuh langkah pemodelan yang dapat 

dilihat pada Gambar 1. 

 
GAMBAR 1. PROSES  PEMODELAN 

 

Blum [17] menjelaskan langkah-langkah pemodelan pada Gambar 1 sebagai berikut. 

1. Mengkonstruksi masalah (constructing), yaitu memahami situasi dari masalah yang diberikan 

kemudian mengkonstruksinya kedalam bentuk model situasional. 

2. Menstruktur dan menyederhanakan (stucturing and simplying). Stucturing berarti menyusun 

situasi masalah dengan cara menentukan variabel yang ada dalam masalah tersebut. Sementara 

simplying berarti menyederhanakan situasi masalah dengan mendefinisikan masalah agar dapat 

membantu dalam penyusunan model nyata dari situasi masalah. Pendefinisian masalah harus 

logis dan sesuai dengan konteksnya. 

3. Matematisasi (mathematising), yaitu mengubah model sebenarnya (model nyata) menjadi model 

matematis yang memuat persamaan tertentu ataupun variabel. 

4. Bekerja dengan matematika (working mathematically), yaitu melakukan perhitungan sehingga 

menghasilkan solusi matematis. 

5. Menafsirkan solusi (interpreting), yaitu solusi matematis yang diperoleh dikembalikan pada 

konteks awal masalah nyata sebagai hasil nyata. 

6. Memvalidasi solusi (validation), yaitu memastikan apakah perlu mengulangi proses pemodelan 

dengan mempertimbangkan apakah hasil nyata yang diperoleh sebelumnya sudah relevan atau 

masuk akal dengan konteks awal beserta data-datanya. 

7. Menyajikan solusi (exposing), yaitu memaparkan solusi akhir dari masalah. 

Berikut ini disajikan contoh dari modelling task beserta penjelasan alternatif penyelesaiannya dengan 

merujuk pada langkah pemodelan Blum. 

Contoh Modelling task 

Seorang petani memiliki ladang berbentuk persegi panjang. Ia bermaksud menanam jagung di ladang 

tersebut. Tanaman-tanaman jagung tersebut harus memiliki jarak yang cukup, baik jarak dari pinggir 

ladang maupun jarak antar tanaman. Hitunglah kemungkinan banyaknya tanaman jagung yang dapat 

ditanam. Jika beberapa rincian informasi tidak tersedia, tentukanlah informasi tersebut dengan cara 

mengestimasinya. 

Penyelesaian: 

1. Constructing, pada langkah ini siswa memahami masalah dengan membentuk model situasional. 

Diketahui : Ladang berbentuk persegi panjang. 

  Tanaman jagung harus berjarak dari sisi jalan 

Ditanya : Banyaknya tanaman jagung yang dapat ditanam 

2. Structuring dan simplying, pada langkah ini siswa perlu membuat struktur masalah (structuring) 

dengan mengestimasi informasi-informasi penting yang diperlukan namun tidak tersedia pada 

masalah. Misalnya, siswa harus menentukan ukuran ladang. Siswa juga perlu menyederhanakan 

situasi masalah (simplying) yaitu dengan mendefinisikan apa yang dimaksud dengan “jarak yang 

cukup”. Dengan kata lain, siswa harus menentukan sendiri berapa jarak tanam dari pinggir 

ladang dan jarak antar tanaman dengan realistik. Alternatif struktur masalah yang mungkin 

dibuat siswa adalah sebagai berikut. 



SEMINAR MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA UNY 2017 

PM-607 

 

Dimisalkan: Ukuran ladang dengan panjang 18 m dan lebar 10 m 

 Jarak tanam tiap pinggir ladang  adalah 1 m 

 Jarak tanam antar tanaman adalah 40 cm 

Dengan menamai area yang akan ditanami jagung sebagai daerah ABCD, maka ilustrasi dari 

struktur masalah yang dibuat dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 
GAMBAR 2. ILUSTRASI MASALAH 

 

3. Mathematising, pada langkah ini siswa perlu mengubah model nyata kedalam bentuk model 

matematika yang terdiri dari persamaan dengan variabel tertentu. 

Karena panjang ladang adalah 18 m, maka: 

      m  m    m      cm 

Dimisalkan   adalah banyak tanaman sepanjang sisi AB, maka (   ) adalah banyaknya jarak 

yang terbentuk sepanjang sisi AB dari tiap dua tanaman yang berdekatan. Dengan demikian 

diperoleh: 

          

               (1) 

 

Karena lebar ladang adalah 10 m, maka: 

      m  m   m        

Dimisalkan   adalah banyak tanaman sepanjang sisi AD, maka (   ) adalah banyaknya jarak 

yang terbentuk sepanjang sisi AD dari tiap dua tanaman yang berdekatan. Dengan demikian 

diperoleh: 

          
              (2) 

4. Working mathematically, pada langkah ini siswa menyelesaikan bentuk matematis yang telah 

disusunnya dengan melakukan perhitungan sehingga diperoleh solusi matematis. 

Berdasarkan (1) maka banyak tanaman sepanjang sisi AB adalah: 

             

       

     

Berdasarkan (2) maka banyak tanaman sepanjang sisi AD adalah: 

            
       

     

Banyak tanaman keseluruhan                   

5. Interpreting, yaitu siswa menafsirkan solusi matematis yang diperoleh kedalam konteks awal. 

Hasil interpretasinya adalah: kemungkinan banyaknya tanaman jagung yang dapat ditanam 

dengan jarak tanam dari pinggir ladang sejauh 1 m dan jarak antar tanaman 40 cm adalah 

sebanyak 861 tanaman. 

6. Validating, setelah dikembalikan kedalam konteks nyata, siswa memikirkan kembali apakah 

hasil nyata yang dipeolehnya masuk akal. Jika dirasa tidak, maka tahapan pemodelan dapat 

diulangi. Dapat dilihat pada Gambar 1 bahwa langkah pemodelan membentuk sebuah siklus. 

Dengan demikian, apabila solusi tersebut dapat diterima, masuk akal, serta realistis maka dapat 

dilanjutkan menyajikan solusi akhir. Namun, apabila solusi yang diperoleh tidak masuk akal, 
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maka dapat melihat kembali struktur masalah yang dibuat sebelumnya, proses matematisasi, dan 

perhitungan yang telah dilakukan. 

7. Exposing, pada langkah ini siswa menyajikan solusi akhir yaitu: 

Banyak tanaman jagung yang mungkin dapat ditanam oleh petani adalah sebanyak 861 tanaman. 

Modelling task yang disajikan tersebut bersifat terbuka (open). Siswa diminta untuk menentukan 

sendiri struktur masalah dan strategi penyelesaiannya. Perumusan masalah yang bersifat terbuka dan 

membutuhkan penyederhanaaan realitas yang kompleks, memungkinkan siswa untuk mengembangkan 

solusinya sendiri sesuai dengan kemampuan mereka [18]. Selain itu, berkaitan dengan representasi 

masalah,  Swan [19] mengungkapkan bahwa banyak masalah matematika dari masalah nyata dimulai 

dengan informasi yang diberikan dalam berbagai representasi, sehingga memungkinkan siswa 

menggunakan caranya sendiri dalam merepresentasikannya misalnya dengan kata-kata, diagram, tabel, 

persamaan, dan grafik. Ini menunjukkan bahwa modelling task yang bersifat terbuka berpotensi melatih 

kemampuan berpikir kreatif siswa pada aspek kelancaran (fluency). 

Selain itu, penyelesaian modelling task ini juga menggunakan beragam strategi, sehingga akan melatih 

keluwesan (flexibility) siswa. Siswa juga dituntut untuk memikirkan sendiri ide penyelesaiannya sehingga 

berpotensi menghasilkan ide baru yang berbeda dari kebanyakan siswa lainnya. Pengalaman ini 

memberikan kesempatan siswa untuk mengembangkan aspek keaslian (originality) dalam berpikir kreatif. 

Selain itu, siswa juga dilatih untuk menjelaskan prosedur matematis yang digunakan serta jawaban yang 

diperolehnya secara rinci dan runtut, yang merupakan  aspek keterincian (elaboration) dalam berpikir 

kreatif. Dengan demikian, modelling task dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih 

kemampuan berpikir kreatifnya. 

 

C. Lingkungan Belajar yang dapat Mengembangkan Kemampuan Berpikir Kreatif 

Dalam NCTM [20] disebutkan bahwa pengajaran matematika yang efektif membutuhkan pemahaman 

dan apa yang siswa ketahui dan perlukan untuk dipelajari, bersifat menantang dan dapat mendukung 

siswa untuk belajar dengan baik. Dengan demikian, apabila fokus guru adalah melatih keterampilan 

berpikir kreatif kepada siswa, maka guru harus menciptakan lingkungan belajar yang mendukung 

kompetensi tersebut secara optimal. Adapun lingkungan belajar yang dapat mendorong pemikiran kreatif 

adalah lingkungan belajar yang memberikan kepercayaan, kehangatan hubungan, keterbukaan, rasa aman 

di kelas, saling menerima dan mendorong pemikiran yang berbeda, dan menekankan bahwa setiap siswa 

memiliki kemampuan untuk menjadi kreatif [21]. 

Selaras dengan hal tersebut, menurut Kiymaz et al. [22] kemampuan berpikir kreatif seseorang salah 

satunya bergantung pada faktor pribadi antara lain: (1) memiliki kepercayaan diri (confidence), (2) 

termotivasi dalam pemecahan masalah, (3) memiliki kemauan dan ketekunan (willing and persistence) 

dalam memecahkan masalah, dan (4) selektif dalam memecahkan masalah. Untuk itu guru harus 

menghadirkan lingkungan belajar yang memberikan siswa rasa percaya diri, membuat siswa termotivasi, 

serta membuat siswa mau dan tekun dalam memecahkan masalah. 

Salah satu cara agar siswa memiliki kepercayaan diri adalah dengan setting belajar kolaboratif. 

Melalui setting kolaboratif, guru membantu siswa mendapatkan kepercayaan diri terhadap kemampuan 

mereka dan kemampuan kelompok untuk bekerja menyelesaikan masalah dan akibatnya mereka tidak 

bergantung pada guru karena dapat memvalidasi pemikiran mereka. Keuntungan dari setting kolaboratif 

lainnya adalah bepengaruh terhadap motivasi siswa [4]. 

Sementara ketekunan (persistence) siswa ditandai dengan: (1) terus mengerjakan tugas walaupun 

proses penyelesaiannya (solution pathway) tidak jelas bagi mereka; (2) terus mengerjakan tugas bahkan 

jika proses penyelesaiannya (solution pathway)  telah diidentifikasi atau masalahnya sudah diselesaikan; 

(3) bersedia untuk merekam pemikiran mereka dan langkah-langkah dalam solusi mereka; (4) 

menjelaskan ide mereka dan mendengarkan penjelasan orang lain [23]. Dalam penelitian Sullivan [23] 

ditemukan ada siswa yang terus bertahan dengan tugas yang sulit (tekun) karena ia merasa nyaman 

dengan hubungan antara guru dan siswa serta tahu bahwa guru akan membimbingnya ketika ia merasa 
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sedang berjuang menyelesaikan tugas tersebut. Oleh karena itu, peran pentng guru adalah menghadirkan 

suasana pembelajaran yang nyaman bagi siswa dan guru harus membimbing siswa. 

 

 

 

III.  PENUTUP 

 

Berdasarkan pembahasan mengenai kajian teori dapat disimpulkan bahwa modelling task berpotensi 

melatih kemampuan berpikir kreatif siswa. Beberapa alasan yang mendasari hal ini adalah sebagai berikut: 

(1) modelling task yang bersifat terbuka dimana siswa dituntut menentukan sendiri struktur masalah dan 

strategi penyelesaiannya berpotensi melatih kemampuan berpikir kreatif siswa pada aspek kelancaran 

(fluency), (2) modelling task yang penyelesaiannya menggunakan beragam strategi akan melatih keluwesan 

(flexibility) siswa, (3) modelling task menuntut siswa untuk memikirkan sendiri ide penyelesaiannya 

sehingga siswa berpotensi untuk menghasilkan ide baru sehingga akan ,mengembangkan aspek keaslian 

(originality), (4) modelling task melatih siswa untuk menjelaskan prosedur matematis yang digunakan serta 

jawaban yang diperoleh secara rinci sehingga melatih siswa pada aspek keterincian (elaboration). 

Sementara lingkungan belajar yang mendukung pengembangan kemampuan berpikir kreatif adalah 

lingkungan belajar yang dapat memberikan kepercayaan, kehangatan hubungan, keterbukaan, rasa aman, 

saling menerima, mendorong pemikiran yang berbeda, dan menekankan bahwa setiap siswa memiliki 

kemampuan untuk menjadi kreatif. Selain itu menciptakan lingkungan belajar yang membuat siswa 

termotivasi dalam pemecahan masalah dan memiliki kemauan serta ketekunan dalam memecahkan 

masalah juga penting untuk mendukung pengembangan kemampuan berpikir kreatif. 
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