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BAB II  

KAJIAN TEORI 

A. Deskripsi Konseptual 

1. Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis 

Berpikir merupakan aktivitas mental yang disadari dan diarahkan 

untuk maksud tertentu. Maksud yang dapat dicapai dalam berpikir adalah 

memahami, mengambil keputusan, merencanakan, memecahkan masalah 

dan menilai tindakan. Berpikir merupakan suatu proses untuk 

menentukkan suatu gagasan yang baru sebagai jawaban dari persoalan 

yang dihadapi. Proses berpikir merupakan peristiwa mencampur, 

mencocokkan, menggabungkan, menukar, dan mengurutkan konsep-

konsep, persepsi-persepsi, dan pengalaman sebelumnya  (Kuswana, 2011). 

Proses berpikir juga sebagai upaya memecahkan persoalan yang dihadapi 

tentunya memerlukan kemampuan. Salah satunya yaitu kemampuan 

berpikir kreatif. 

Menurut Prayitno dan Widyantini (2011) bahwa kreatif adalah 

kemampuan olah pikir, olah rasa dan olah tindak yang dapat menghasilkan 

sesuatu yang baru dan inovatif. Artinya, seorang yang kreatif akan mampu 

mengolah pikiran dan perilakunya yang dapat menghasilkan sesuatu yang 

baru dan inovatif. Perilaku yang dimaksud disini adalah perilaku yang 

positif dalam pembelajaran di sekolah, khususnya pada pembelajaran mata 

pelajaran matematika. Guilford (Santrock, 2008) menyebutkan adanya dua 

kemampuan berpikir, yaitu kemampuan konvergen dan kemampuan
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divergen. Kemampuan berpikir konvergen merujuk pada pemikiran yang 

menghasilkan jawaban benar, sedangkan kemampuan berpikir divergen 

merujuk pada pemikiran yang menghasilkan banyak jawaban untuk 

pertanyaan sama dan berkarakteristik kreativitas.  

Sudarma (2013) menyebutkan bahwa kreativitas berasal dari kata 

‘to create’ artinya membuat. Dengan kata lain, kreativitas adalah 

kemampuan seseorang untuk membuat sesuatu, apakah itu dalam bentuk 

ide, langkah, atau produk. Kreativitas merupakan kemampuan seseorang 

untuk memunculkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun 

karya nyata, baik dalam bentuk ciri-ciri berpikir kreatif maupun berpikir 

afektif, baik dalam karya maupun kombinasi dengan hal-hal yang sudah 

ada (Satiadarma, 2003). 

Karakteristik berpikir kreatif menurut Guilford (Satiadarma, 2003) 

berkaitan erat dengan lima ciri yang menjadi sifat kemampuan berpikir 

kreatif, yaitu : a) kelancaran (fluency), adalah kemampuan memproduksi 

banyak gagasan, b) keluwesan (flexibility), adalah kemampuan untuk 

mengajukan berbagai pendekatan atau jalan pemecahan masalah, c) 

keaslian(originality), adalah kemampuan untuk memunculkan gagasan asli 

sebagai hasil pemikiran sendiri, d) penguraian (elaboration), adalah 

kemampuan untuk menguraikan sesuatu secara terperinci, e) perumusan 

kembali (redefination), adalah kemampuan untuk mengkaji suatu 

persoalan melalui cara dan perspektif yang berbeda dengan apa yang sudah 

lazim. 

Deskripsi Kemampuan Berpikir …, Zahra Firdausi Janah, FKIP UMP, 2016



9 
 

 
 

Kemampuan berpikir kreatif menurut Munandar (2009) adalah 

kelancaran, artinya kelancaran menghasilkan banyak gagasan/jawaban 

yang relevan serta arus pemikiranya lancar. Mampu berpikir luwes, artinya 

menghasilkan gagasan-gagasan yang seragam, mampu mengubah cara atau 

pendekatan serta memiliki arah pemikiran yang berbeda-beda. Mampu 

berpikir orisinil, artinya memberi jawaban yang tidak lazim, yang lain dari 

yang lain dan jarang digunakan oleh banyak orang. Mampu berpikir 

terperinci, artinya mengembangkan, menambah, memperkarya, suatu 

gagasan, merinci secara detail serta mempeluas gagasan. Seorang yang 

kreatif biasanya lebih terorganisir dalam tindakan dengan rencana inovatif 

mereka. 

Munandar (Sumarmo,2014) merinci ciri-ciri keempat komponen 

berpikir kreatif sebagai berikut : ciri-ciri fluency meliputi : 1) Mencetuskan 

banyak ide, banyak jawaban, banyak penyelesaian masalah, banyak 

pertanyaan dengan lancar; 2) Memberikan banyak cara atau saran untuk 

melakukan berbagai hal; 3) Selalu memikirkan lebih dari satu jawaban. 

Ciri-ciri flexibility di antaranya adalah : 1) Menghasilkan gagasan, jawaban 

atau pertanyaan yang bervariasi, dapat melihat suatu masalah dari sudut 

pandang yang berbeda-beda.  2) Mencari banyak alternatif atau arah yang 

berbeda-beda. 3) Mampu mengubah cara pendekatan atau cara pemikiran. 

Ciri-ciri originality di antaranya adalah : 1) Mampu memunculkan 

ungkapan yang baru dan unik, 2) Memikirkan cara yang tidak lazim untuk 

mengungkapkan diri, 3) Mampu membuat kombinasi –kombinasi yang 
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tidak lazim dan bagian-bagian atau unsur – unsur. Ciri-ciri elaboration di 

antaranya adalah : 1) Mampu memperkarya dan mengembangkan suatu 

gagasan atau produk; 2) Menambah atau memerinci detail-detail dari suatu 

objek, gagasan, atau situasi sehingga menjadi lebih menarik.  

Dari beberapa pengertian di atas, maka kita dapat disimpulkan  

bahwa kemampuan berpikir kreatif adalah kemampuan untuk menemukan 

cara, strategi, ide, atau konsep untuk mendapatkan banyak jawaban atau 

solusi untuk pertanyaan atau masalah yang dihadapi. Berpikir kreatif 

matematis adalah aktivitas mental yang disadari secara logis dan divergen 

untuk menemukan jawaban atau solusi bervariasi yang bersifat baru dalam 

permasalahan matematika. Indikator kemampuan berpikir kreatif dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Kelancaran (fluency) adalah menyelesaikan masalah matematika 

dengan banyak jawaban dan benar. 

2) Keluwesan (flexibility) adalah menyelesaikan masalah dalam 

mengerjakan soal matematika dengan terbiasa. 

3) Keaslian (originality) adalah menyelesaikan masalah matematika 

dengan idenya sendiri. 

4) Penguraian (elaboration) adalah menyelesaikan masalah matematika 

dengan memberikan jawaban secara detail dan runtut. 

2. Disposisi matematik 

Salah satu faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar 

matematika siswa adalah disposisi mereka terhadap matematika. Disposisi 
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matematik merupakan salah satu soft skill matematik yang sering juga 

disebut sebagai pembinaan komponen ranah afektif dimana dalam 

pelaksanaannya memerlukan pembiasaan belajar yaitu kecenderungan, 

keinginan, kesadaran, dedikasi yang kuat pada diri siswa untuk berpikir 

dan berbuat secara matematik dengan cara yang positif (Sumarmo, 2014).  

Polking (Sumarmo, 2014) yang mengemukakan bahwa disposisi 

matematik menunjukkan : 1) rasa percaya diri dalam menggunakan 

matematika, memecahkan masalah, memberi alasan dan 

mengkomunikasikan gagasan; 2) fleksibilitas dalam menyelidiki gagasan 

matematik dan berusaha mencari metode alternatif dalam memecahkan 

masalah; 3) tekun mengerjakan tugas matematika; 4) minat, rasa ingin tahu 

dan daya temu dalam melakukan tugas matematik; 5) cenderung 

memonitor, merefleksikan penalaran mereka sendiri; 6) menilai aplikasi 

matematika ke situasi lain dalam matematika dan pengalaman sehari-hari; 

7) apresiasi peran matematia dalam kultur dan nilai, matematika sebagai 

alat dan sebagai bahasa. 

Pendapat lain menurut polking dalam Standar 10 NCTM (2000) 

(Sumarmo,2014) mengemukakan bahwa disposisi matematik 

menunjukkan : rasa percaya diri, ekspektasi dan metakognisi, gairah dan 

perhatian serius dalam belajar matematika, kegigihan dalam mengahadapi 

dan menyelesaikan masalah, rasa ingin tahu yang tinggi, serta kemampuan 

berbagi pendapat dengan orang lain. Disposisi matematik disebut juga 

productive disposition (disposisi produktif), yakni tumbuhnya sikap positif 
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serta kebiasaan untuk melihat matematika sebagai sesuatu yang logis, 

berguna dan berfaedah (Kilpatrick, Swaffod, & Findell, 2011 dalam 

Sumarmo, 2014) 

Disposisi matematik siswa dapat dilihat ketika siswa tersebut 

menghadapi suatu tugas apakah mereka mempunyai minat dan percaya 

diri, kemauan untuk mencoba berbagai alternatif dan merefleksi pemikiran 

mereka sendiri. Disposisi diperlukan siswa saat menghadapi suatu 

permasalahan atau soal matematika yang menantang. Agar peserta tidak 

mudah menyerah dan berusaha untuk menyelesaikan masalah matematis 

diperlukan disposisi matematik yang tinggi. Beberapa sikap yang 

menumbuhkan disposisi matematik adalah antusias dalam belajar 

matematika, gigih, dan pantang menyerah dalam mengerjakan soal, 

percaya diri dan rasa ingin tahu. Sikap dan kebiasaan berfikir yang baik 

pada hakikatnya akan membentuk dan menumbuhkan disposisi matematik. 

(Sugilar, 2013) 

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

disposisi matematik merupakan kecenderungan, keinginan, kesadaran, 

dedikasi yang kuat pada diri siswa untuk berpikir dan berbuat secara 

matematik dengan cara yang positif, sehingga indikator yang terdapat pada 

disposisi matematik siswa adalah sebagai berikut: 

1) Rasa percaya diri dalam menggunakan matematika untuk 

menyelesaikan masalah, mengkomunikasikan ide-ide matematis dan 

memberikan argumentasi. 
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2) Fleksibel dalam menerapkan metode alternatif untuk mengerjakan 

tugas matematika. 

3) Gigih , tekun dalam mengerjakan tugas matematika. 

4) Minat, rasa ingin tahu dan daya temu dalam melakukan tugas 

matematika. 

5) Mengevaluasi dan merefleksi pemikiran dan kinerja. 

6) Mengapresiasi peran matematika. 

7) Berbagi pendapat dengan orang lain. 

3. Materi 

Materi yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu Bangun 

Ruang Sisi Datar. Standar kompetensi dan kompetensi dasar disesusaikan 

dengan silabus KTSP yaitu sebagai berikut: 

a. Materi Pokok 

Bangun Ruang Sisi Datar 

b. Standar Kompetensi  

2. Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-

bagiannya, serta menentukan ukurannya. 

c. Kompetensi Dasar  

5.2.    Membuat jaring – jaring kubus, balok, prisma dan limas. 

5.3. Menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma dan 

limas. 

d. Indikator Soal  

5.2.1. Membuat jaring-jaring kubus, balok, prisma dan limas. 
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5.3.1.   Menghitung luas permukaan kubus 

5.3.2.   Menentukan luas permukaan balok 

5.3.3.  Menghitung volume limas 

B. Penelitian Relevan 

Hasil penelitian Nastiti (2015) yang menyimpulkan bahwa hasil 

penelitiannya yaitu terdapat penjenjangan kelompok dalam kemampuan 

berpikir kreatif matematis, yaitu kelompok tinggi, sedang dan rendah. Siswa 

dengan kelompok sedang mampu menguasai maksimal 3 indikator yaitu 

lancar, orisinil, dan terperinci. Siswa dengan kelompok tinggi memiliki 

kemampuan berpikir terperinci yang lebih baik dari pada kelompok sedang, 

selanjutnya siswa dengan kelompok rendah hanya mampu menguasai dua 

indikator yaitu orisinil dan terperinci.  

Selanjutnya, hasil penelitian Nurmasari, N.dkk (2014) yang 

menyimpulkan bahwa hasil analisisnya mengenai kemampuan berpikir kreatif 

dalam menyelesaikan masalah matematika pada materi peluang bahwa siswa 

laki-laki mampu memenuhi indikator kelancaran, keluwesan, keaslian dan 

menilai. Siswa laki- laki kurang menguasai satu indikator berpikir kreatif 

yang indikator penguraian. Sedangkan siswa perempuan hanya memenuhi 

tiga indikator berpikir kreatif yaitu kelancaran, keluwesan, dan keaslian . 

Siswa perempuan tidak memenuhi dua indikator berpikir kreatif  yaitu 

indikator penguraian dan menilai. Persamaan dalam penelitian ini adalah 

sama-sama meneliti kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. Sedangkan 

perbedaanya adalah peneliti tidak menganalisis kemampuan berpikir kreatif 
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siswa, namun peneliti hanya mendeskripsikan berpikir kreatif matematis 

siswa di kelas 8  SMP Alam Al-Aqwiya Cilongok. 

Penelitian-penelitian yang disebutkan di atas adalah beberapa penelitian 

yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Perbedaan 

antara penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti 

adalah peneliti hanya akan meneliti beberapa variabel dari beberapa variabel 

di atas, yaitu peneliti ingin meneliti tentang kemampuan berpikir kreatif 

matematis dan Disposisi matematik siswa. Perbedaan yang lain yaitu peneliti 

hanya ingin mendeskripsikan kemampuan berpikir kreatif dan Disposisi 

matematik siswa. 

C. Kerangka pikir 

Kemampuan berpikir kreatif adalah kemampuan untuk memikirkan 

hal-hal yang luar biasa, tidak lazim, memadukan informasi yang tampaknya 

tidak berhubungan dan mencetuskan solusi-solusi baru atau gagasan-gagasan 

baru yang menunjukkan berpikir lancar, keluwesan dan orisinalitas dalam 

berfikir (Munandar, 2009). Santrock (2008) menyatakan bahwa pemikiran 

divergen (berpikir kreatif) merupakan salah satu ciri dari kreativitas. 

Munandar (2009) menyatakan bahwa berpikir divergen juga disebut berpikir 

kreatif dalah kemampuan seseorang untuk memberikan macam-macam 

kemungkinan jawaban berdasarkan informasi yang diberikan macam-macam 

kemungkinan jawaban berdasarkan informasi yang diberikan dengan 

penekanan pada keragaman jumlah dan kesesuaian. Kemampuan berpikir 

kreatif juga merupakan kemampuan yang dimiliki individu untuk 
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memberikan gagasan-gagasan baru dalam memecahkan masalah. 

Kemampuan berpikir kreatif sangat diperlukan dalam pembelajaran 

matematika, salah satunya yaitu memudahkan siswa dalam menyelesaikan 

dan memecahkan masalah matematika.  

Disposisi matematik merupakan suatu sikap dimana siswa memiliki 

rasa percaya diri, minat, rasa ingin tahu, merefleksi, mengaplikasi serta 

mengapresiasi. Disposisi matematik dibutuhkan dalam pembelajaran agar 

siswa terbiasa untuk bertahan dan tidak mudah menyerah dalam 

menyelesaikan masalah matematika. Siswa juga di tuntut untuk mempunyai 

kemampuan berpikir kreatif agar dapat mencari jalan keluar atau solusi dari 

setiap permasalahan yang dihadapi. Berawal dari sikap positif seperti rasa 

ingin tahu, maka siswa akan berupaya untuk mencari sebanyak mungkin 

informasi tentang materi pembelajaran yang sedang di pelajari, sehingga 

siswa akan menemukan banyak gagasan untuk memecahkan masalah yang 

dihadapi dalam pembelajaran tersebut. 

Berdasarkan kedua hal di  atas diharapkan bahwa siswa yang 

mempunyai Disposisi matematik yang tinggi atau sikap positif terhadap 

matematika yang tinggi akan memiliki kemampuan berpikir kreatif dalam 

menyelesaikan  masalah matematika. Hal ini disebabkan karena proses 

berpikir siswa yang lebih percaya diri, yakin, gigih dan teliti jika 

dibandingkan dengan siswa yang mempunyai disposisi matematik rendah.
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