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BAB II 

KAJIAN TEORITIK 

 

A. Deskripsi konseptual 

1. Kreativitas Matematika 

a. Kreativitas  

Pada berbagai literatur terdapat banyak definisi kreativitas 

diantaranya menurut Silver ada dua pandangan tentang kreativitas. 

Pandangan pertama disebut pandangan kreativitas jenius. Menurut 

pandangan ini tindakan kreatif dipandang sebagai ciri-ciri mental 

yang langka yang dihasilkan oleh individu luar biasa berbakat 

melalui penggunaan proses pemikiran yang luar biasa, cepat, dan 

spontan. Pandangan ini menyatakan bahwa kreativitas tidak dapat 

dipengaruhi oleh pembelajaran dan kerja kreatif lebih merupakan 

suatu kejadian tiba-tiba daripada suatu proses panjang sampai selesai 

seperti yang dilakukan dalam sekolah, sehingga dalam pandangan ini 

ada batasan untuk menerapkan kreativitas dalam dunia pendidikan.  

Pandangan kedua menyatakan bahwa kreativitas berkaitan 

erat dengan pemahaman yang mendalam, fleksibel di dalam isi dan 

sikap sehingga dapat dikaitkan dengan kerja dalam periode panjang 

yang disertai perenungan. Jadi, kreativitas bukan hanya merupakan 

gagasan yang cepat dan luar biasa. Menurut pandangan ini 

kreativitas dapat ditanamkan pada kegiatan pembelajaran dan 

lingkungan sekitar. 

8 

Analisis Kreativitas Siswa…, Anikhatun Kholikoh, FKIP UMP, 2016



9 

 

Munandar (2009), menyatakan bahwa kreativitas adalah 

kemampuan untuk melihat atau memikirkan hal-hal yang luar biasa, 

tidak lazim, memadukan informasi yang tampaknya tidak 

berhubungan dan mencetuskan solusi-solusi baru atau gagasan-

gagasan baru yang menunjukan kefasihan, keluwesan, dan 

orisionalitas dalam berpikir.  Kreativitas sebagai suatu ide, produk 

baru, asli dan sesuai. Kandemir  menyatakan  kreativitas adalah 

proses yang menghasilkan pemikiran baru, pemikiran yang luar 

biasa, dan memiliki wawasan solusi untuk menyelesaikan masalah 

yang diberikan, dan mampu berpikir divergen dan melihat masalah 

dari perspektif yang baru.  

Santrock (2014) menyatakan kreativitas adalah kemampuan 

untuk berpikir tentang cara baru, dan tidak biasa, dan datang dengan 

solusi yang unik. Menurut Satiadarma (2003) kreativitas pada 

dasarnya merupakan kemampuan seseorang untuk melahirkan 

sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun kaya yang nyata, 

baik dalam bentuk ciri-ciri berpikir divergen maupun berpikir 

afektif, baik dalam karya baru maupun kombinasi dengan hal-hal 

yang sudah ada. Sani (2014) menyatakan bahwa ada tiga komponen 

utama yang terkait dengan kreativitas, yakni: keterampilan berpikir 

divergen, kahlian (pengetahuan teknis, prosedural, dan intelektual) 

dan motivasi. Keterampilan berpikir divergen untuk memecahkan 

sebuah  permasalahan ditunjukan dengan pengajuan ide yang 

berbeda dengan solusi pada umumnya. Pemikiran divergen juga 

Analisis Kreativitas Siswa…, Anikhatun Kholikoh, FKIP UMP, 2016



10 

 

terkait dengan pengetahuan yang dimiliki seseorang yang relevan 

dengan ide atau upaya kreatif yang diajukan. Sementara itu, motivasi 

merupakan kunci untuk menghasilkan kreativitas.  

Kreativitas merupakan hal yang sulit untuk diukur. Westen 

(Satiadarma: 2003) menjelaskan bahwa salah satu cara untuk 

mengevaluasi kreativitas seseorang adalah dengan mengukur 

kemampuan berpikir divergen. Artinya seberapa banyak seseorang 

mampu menemukan kemungkinan-kemungkinan jalan pemecahan 

terhadap suatu situasi tertentu. Peneliti akan meneliti kreativitias 

siswa dengan mengukur kemempuan divergennya.. Santrok (2014) 

menyatkan bahwa pemikiran divergen (berpikir kreatif) merupakan 

salah satu ciri dari kreativitas.  

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat dikemukakan 

bahwa yang dimaksud dengan kreativitas adalah kemampuan untuk 

melihat dan memikirkan hal-hal yang luar biasa, menemukan atau 

mencetuskan solusi-solusi baru atau ide-ide baru, yang menunjukkan 

kelancaran, kelenturan, dan orisinalitas dalam berpikir. Sedangkan 

berpikir divergen (kreatif) adalah kemampuan seseorang untuk 

melihat permasalahan dari berbagai sudut pandang yang nantinya 

dapat menghasilkan beberapa penyelesaian. 

b. Matematika  

Pendapat para ahli mengenai istilah matematika menurut 

Suwangsih dan Tiurlina(2006:4) : 
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1) Resys dkk mengatakan bahwa matematika merupakan telaah 

tentang pola dan hubungan, suatu jalan atau pola berfikir, suatu 

seni, suatu bahasa, dan suatu alat 

2) Johnson dan Rising mengatakan bahwa matematika merupakan 

pola berpikir, pola mengorganisasikan pembuktian logika, 

pengetahuan terstruktur yang terorganisasi memuat: sifat-sifat, 

teori-teori, dibuat secara deduktif berdasarkan unsure-unsur 

yang tidak didefinisikan, aksioma, sifat atau teori yang telah 

dibuktikan kebenarannya 

3) Kline mengatakan bahwa matematika itu bukan pengetahuan 

menyendiri yang dapat sempurna karena dirinya sendiri, tetapi 

adanya matematika itu terutama untuk membantu manusia 

dalam memahami dan menguasai permasalahan sosial, 

ekonomi, dan alam 

Berdasarkan pendapat diatas disimpulkan bahwa matematika 

merupakan ilmu yang mempelajari konsep, struktur konsep dan 

mencari hubungan antar konsep. 

c. Kreativitas Matematika 

Pada umumnya orang beranggapan bahwa matematika dan 

kreativitas tidak ada kaitannya sama sekali, karena orang 

memandang matematika sebagai ilmu “pasti” atau bersifat konvergen 

sehingga tidak terbuka kemungkinan munculnya kreativitas. Namun 

demikian, menurut Pehnoken (1997), kreativitas tidak hanya 

ditemukan dalam bidang tertentu, misalnya seni dan sains, 

Analisis Kreativitas Siswa…, Anikhatun Kholikoh, FKIP UMP, 2016



12 

 

melainkan juga merupakan bagian kehidupan sehari-hari. Kreativitas 

dapat ditemukan juga dalam matematika. Menurut Pehnoken (1997) 

seseorang memerlukan dua keterampilan dalam berpikir matematis, 

yaitu berpikir kreatif, yang sering diidentikkan dengan intuisi, dan 

kemampuan berpikir analitik, yang diidentikkan dengan kemampuan 

logis.  

Menurut Sriraman (2011) kreativitas dalam matematika 

didefinisikan sebagai kemampuan untuk melihat atau memilih 

penyelesaian dalam matematika. Pendapat lain yaitu menurut 

Chamberlin dan Moon (dalam Sriraman,2011), kreativitas dalam 

konteks matematika adalah kemampuan luar biasa untuk 

menghasilkan solusi baru dan berguna untuk memecahkan masalah 

dalam kehidupan real dengan menggunakan pemodelan matematika.  

Haylock (1997) menjelaskan dua pendekatan utama untuk 

mengenal pemikiran (berpikir) divergen dalam matematika yaitu 

1) Memperlihatkan respon-respon subjek untuk memecahkan masalah, 

dimana suatu proses kognitif khusus, yaitu memahami karakteristik 

berpikir kreatif yang diharapkan berhasil. Caranya dengan mengatasi 

ketetapan (overcoming fixation), berpikir di luar kebiasaan (the 

breaking of a mental set) 

2) Menentukan kriteria dari suatu produk yang merupakan indikator 

berpikir divergen. Caranya dengan melihat produksi divergen yang 

meliputi fleksebelity, keaslian dan kelayakan (appropriatness). 
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Namun tidak mudah untuk mengidentifikasi secara persis 

pada tahap manakah suatu proses kreatif itu sedang berlangsung. 

Silver (1997) menjelaskan bahwa untuk menilai kemampuan berpikir 

divergen (kreatif) anak-anak dan orang dewasa sering digunakan “ 

The Torrance Test Of Creative Thinking (TTCT)”. Tiga komponen 

kunci yang dinilai dalam kreativitas menggunakan TTCT adalah 

kefasihan, fleksebelity, dan kebaruan. Kefasihan mengacu pada 

banyaknya ide-ide yang dibuat dalam merespon sebuah perintah. 

Fleksibilitas tanpak pada perubahan-perubahan pendekatan ketika 

merespon perintah. Kebaruan merupakan keaslian ide  yang dibuat 

dalam merespon perintah. Guildford (Satiadarma: 2003) menyatakan 

bahwa karateristik pemikiran kreatif berkaitan dengan lima ciri yang 

menjadi sifat kemampuan berpikir yatiu: kelancaran (fluency), 

keluwesan (flexibility), keaslian (originality), penguraian 

(elaboration), dan perumusan kembali (redefenition)  

Kelancaran (fluency) dalam berpikir adalah kemampuan 

memproduksi banyak ide, sedangkan keluwesan (flexibility) 

merupakan kemampuan untuk mengajukan berbagai pendekatan atau 

jalan pemecahan masalah. keaslian (originality) adalah kemampuan 

untuk melahirkan gagasan-gagasan asli sebagai hasil pemikiran 

sendiri. Penguraian (elaboration) adalah kemampuan untuk 

menguraikan sesuatu secara terperinci. Perumusan kembali 

(redefenition) merupakan kemampuan untuk mengkaji seuatu 
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persoalan melalui cara dan perspektif yang berbeda dengan apa yang 

sudah lazim.  

Munandar (2009) mengatakan bahwa ciri- ciri kemampuan 

berpikir divergen (kreatif) yang berhubungan dengan kognisi dapat 

dilihat dari kemampuan berpikir lancar, keterampilan berpikir luwes, 

keterampilan berpikir orisinal dan keterampilan elaborasi.  

Penjelasan dari ciri-ciri yang berkaitan dengan keterampilan 

tersebut dikemukan oleh Munandar (1999),  sebagai berikut:  

ciri-ciri fluency di antaranya adalah:  

1) Mencetuskan banyak ide, banyak jawaban, banyak penyelesaian 

masalah, benyak 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 melahirkan ungkapan yang baru dan unik; 

2) Memikirkan cara yang tidak lazim untuk mengungkapkan diri;  
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3)  Mampu membuat kombinasi-kombinasi yang tidak lazim dari 

bagian-bagian atau unsur-unsur.  

Ciri-ciri elaboration di antaranya adalah :  

1) Mampu memperkaya dan mengembangkan suatu gagasan atau 

produk;  

2) Menambah atau memperinci detil-detil dari suatu obyek dan 

gagasan 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikemukakan bahwa 

kreativitas matematika adalah kemampuan siswa untuk melihat dan 

menemukan ide-ide baru atau hal-hal yang luar biasa di dalam 

menyelesaikan masalah matematika yang merujuk kepada keluwesan, 

kefasihan, keaslian dan penguraian.  

Berikut ini diuraikan indikator kreativitas berdasarkan 

kemampuan divergen  (berpikir kreatif) menurut Munandar dan Guilford 

dalam menyelesaikan masalah matematika yaitu  kefasihan (fluency), 

keluwesan (flexibility), keaslian (original), dan terperinci (elaboration) 

Tabel 2.1 Indikator Kreativitas Siswa Dalam Menyelesaikan 

Masalah Matematika 

Kemampuan Kreativitas Menyelesaikan Masalah Matematika 

Kefasihan (fluency) Siswa menyelesaikan masalah 

matematika dengan lebih dari satu 

jawaban  

Keluwesan (flexibility) Siswa menyelesaikan masalah 

matematika dengan satu cara lalu dengan 

cara lain  

Keaslian (originality) Siswa menyelesaikan masalah 

matematika dengan idenya sendiri 

Penguraian (elaboration) Siswa menyelesaikan masalah 

matematika dengan memberikan secara 

detail dan runtut 
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2. Gaya Kognitif Field Dependent dan Field Independent  

a. Pengertian Gaya Kognitif  

Gaya kognitif merupakan salah satu variabel kondisi belajar 

yang menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam merancang 

pembelajaran. Banyak definisi tentang gaya kognitif diantaranya 

menurut Uno (2010) gaya kognitif merupakan cara siswa yang has 

dalam belajar, baik yang berkaitan dengan cara menerima dan 

pengelolaan informasi, sikap terhadap informasi, maupun kebiasaan 

yang berhubungan dengan lingkungan belajar. Menurut Keefe 

(Uno:2010) gaya kognitif dapat dipilah dalam dua kelompok, yaitu 

gaya dalam menerima informasi (reception style) dan gaya dalam 

pembentukan konsep dan retensi (concept formation and retention 

style). Gaya dalam menerima informasi lebih berkaitan dengan 

persepsi dan analisis data, sedangkan gaya dalam pembentukan 

konsep dan retensi  mengacu pada perumusan hipotesis, pemecahan 

masalah, dan proses ingatan.  

Menurut Desmita (2009) gaya kognitif adalah karateristik 

individu dalam penggunaan fungsi kognitif (berfikir, mengingat, 

memecahkan masalah, membuat keputusan, mengorganisasi dan 

memproses informasi, dan seterusnya) yang sifatnya konsisten dan 

berlangsung lama. Jadi, setiap individu memilki gaya kognitif yang 

berbeda dalam memproses informasi atau menghadapi suatu tugas 

atau masalah. Perbedaan ini bukan menunjukan tingkat intelegensi 

atau kemampuan yang sama. Apalagi individu dengan gaya kognitif 
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yang berbeda, kecendrungan perbedaan tingkat intelegensi dan 

kemampuan yang dimilikinya lebih besar.   

Beberapa batasan para ahli tentang gaya kognitif tersebut 

diantaranya : Brown (2006) menyatakan gaya kognitif mengacu pada 

karateristik seseorang dalam menanggapi, memproses, menyimpan, 

berpikir dan menggunakan informasi untuk menanggapi suatu tugas 

atau jenis situasi lingkungan. Gaya kognitif didefinisikan Messick 

(dalam Kozhevnikov, 2007) sebagai “Stable attitudes, preferences 

or habitual strategies that determine individuals model of 

perceiving, remembering, thinking, and problem solving.” Gaya 

kognitif berdasarkan dimensi psikologi secara konsistensi mewakili 

kemampuan kognitif seseorang, terutama berhubungan dengan aspek 

perseptual dan intelektual. (Liu, Y dan Ginther, D.1997) manyatakan 

gaya kognitif merupakan kecenderungan dan karakteristik individu 

dalam mengamati, mengingat, mengorganisasi, mengolah berfikir, 

dan memecahlan masalah, informasi yang tersusun baik, rapi, dan 

sistematis lebih mudah diterima oleh individu tertentu. Individu lain 

lebih mudah menerima informasi yang tersusun tidak rapi  dan tidak 

terlalu sistematis. Setiap individu akan memilih cara yang disukainya 

untuk memproses informasi sebagai respon terhadap stimulasi 

lingkungan.  

Basey (2009) mengemukakan bahwa “Cognitive style is the 

control process or style which is generated, transient, situational 

dtermined conscious activity that a leaner uses to organize and to 
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regulet, receive, and transmite the information and ultimate 

behaviour” yang berarti bahwa gaya kognitif merupakan proses 

kontrol atau gaya yang merupakan manajemen diri sebagai perantara 

secara situasional untuk menentukan aktivitas sadar sehingga 

digunakan oleh pelajar untuk mengorganisasi dan mengatur, 

menerima, dan menyebarkan informasi dan akhirnya menentukan 

perilaku dari pelajar tersebut.  

Berdasarkan paparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

gaya kognitif adalah karakteristik atau ciri khas seseorang dalam 

menerima, memproses dan mengingat informasi yang digunakan 

untuk menyelesaikan masalah.  

b. Pengertian Gaya Kognitif Field Dependent dan Field Independent  

Menurut Desmita (2009)  gaya kognitif field dependent dan 

field independent ini merupakan gaya kognitif yang mencerminkan 

cara analisis seseorang dalam berinteraksi dalam lingkungan. Gaya 

kognitif field dependent dan field independent merupakan salah satu 

gaya kognitif yang paling banyak didiskusikan oleh para ahli. 

Individu dengan gaya kognitif field dependent (FD) lebih cenderung 

menerima pola sebagai suatu keseluruhan. Mereka sulit untuk 

memfokuskan pada satu aspek dari suatu situasi, atau menganalisis 

pola menjadi bagian-bagian yang berbeda. Sebaliknya, individu 

dengan gaya field independent (FI) lebih menerima bagian- bagian 

terpisah dari pola menyeluruh dan mampu menganalisa pola 

kedalam komponen-komponennya.  
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Seseorang dengan gaya kognitif field dependent (FD) 

menemukan kesulitan dalam memproses, namun mempersepsi 

apabila informasi dimanipulasi sesuai dengan konteksnya. Sementara 

itu, siswa dengan gaya kognitif field independent (FI), cenderung 

menggunakan faktor-faktor internal sebagai arahan dalam 

memproses informasi. Mereka mengerjakan tugas secara tidak 

berurutan dan merasa efisien bekerja sendiri.  

Menurut Woolfolk (Uno: 2010) seorang siswa yang memiliki 

gaya kognitif field dependent (FD), global perseptual merasakan 

beban yang berat, sukar memproses, mudah mempersepsi apabila 

informasi dimanipulasi sesuia dengan konteksnya. Seseorang yang 

memiliki gaya kognitif filed independent (FI), artikulasi akan 

mempersepsi secara analitis. Ia akan dapat memisahkan stimuli 

dalam konteksnya, tetapi persepsinya lemah ketika terjadi perubahan 

konteks. Namun, diferensi psikologis dapat diperbaiki melalui situasi 

yang bervariasi.  

Individu yang memiliki gaya kognitif field dependent 

cenderung baik hati, ramah dan bijaksana, sehingga lebih mampu 

menjalin hubungan interpersonal dan lebih mudah diterima orang 

lain. Akan tetapi orientasi sosial, kurangnya kemampuan 

menganalisis, serfta kecendrungan untuk menerima informasi seperti 

yang disajikan menjadi individu field dependent akan menemui 

kesulitan untuk mengemukakan pendapat dengan persepsi sendiri. 

Akibatnya individu field dependent kurang memiliki keterampilan 
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merestrukturisasi kognitif. Individu field independent dalam situsi 

sosial sebaliknya ada rasa tekanan dari luar (eksternal pressure), dan 

menanggapi situasi secara dingin, ada jarak, tidak sensitif. 

Berdasarkan paparan di atas  invidu dengan gaya kognitif 

field dependent yaitu individu yang cenderung berpikir utuh atau 

global, cenderung tidak anlitis dan sistematis, individu yang tidak 

mampu merestrukturisasi suatu informasi yang menyebabkan data 

yang diperoleh diterima apa adanya sehingga individu ini akan 

menemui kesulitan untuk mengemukakan pendapat dengan 

bahasanya sendiri  

Indivu dengan gaya kognitif field independent yaitu memiliki 

kemampuan menganilisa untuk memisahkan objek dari 

lingkungannya, cenderung analitis dan, sistematis, memiliki 

kemampuan untuk merestrukturisasi kognitif sehingga informasi 

yang diperoleh tidak diterima apa adanya melainkan dianalisis 

terlebih dahulu kemudian disusun kembali dengan kalimat dan 

bahasanya sendiri.  

B. Penelitian Relevan  

Penelitian yang berkaitan dengan kreativitas siswa dalam 

manyelesaikan masalah matematika, gaya kognitif ataupun mengenai 

keduanya sudah cukup banyak. Seperti penelitian yang dilakukan oleh 

Yulinta Novyansari (2014) yang menyimpulkan bahwa siswa yang 

memiliki tipe gaya kognitif field independent rata-rata memiliki 

kemampuan kreatif dalam memecahkan masalah, namun tidak sedikit 
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siswa yang masih belum memenuhi komponen kreativitas yang kedua 

yaitu flexsibilitas (keluwesan), sedangkan siswa yang memiliki gaya 

kognitif field dependent rata-rata memiliki kemampuan kurang kreatif 

dalam memecahkan masalah, masih banyak siswa yang belum memenuhi 

kompenen kreativitas. Persamaan dengan penelitian ini adalah meneliti hal 

yang sama yaitu kreativitas dan gaya kognitif. Sedangkan perbedaannya 

dalam penelitian ini tidak menggunanakan tingkat berpikir divergen 

(kreatif). 

Selanjutnya, hasil penelitian Argarini (2015) yang menyimpulkan  

Karakteristik berpikir kreatif siswa kelompok gaya kognitif field 

dependent dan gaya kognitif field independent dalam memecahkan dan 

mengajukan masalah meliputi aspek kelancaran (fluency), aspek 

keluwesan (flexibility), dan aspek kebaruan (originality). Siswa gaya 

kognitif field dependent dalam memecahkan masalah memenuhi aspek 

kelancaran dan keluwesan sedangkan dalam pengajuan masalah hanya 

memenuhi aspek kelancaran. Sedangkan siswa yang memeliki gaya 

kognitif field indepdent dalam memecahkan masalah memenuhi aspek 

kencaran, keluwesa dan kebaruan, namun dalam pengajuan masalah hanya 

memenuhi aspek kelancaran. Persamaan dengan penelitian ini adalah 

meneliti hal yang sama yaitu kreatif dan gaya kognitif. Sedangkan 

perbedaannya penelitian ini tidak menganalisis pada karakteristik kreatif 

dan pada pengajuan masalah. 
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C. Kerangka Berpikir 

Matematika merupakan mata pelajaran yang mempunyai peranan 

penting, baik dalam kehidupan akademis maupun kehidupan sehari-hari. 

Namun ternyata matematika dirasakan merupakan hal yang sulit oleh banyak 

orang, tidak hanya para siswa saja. Hal ini juga karena objek kajian yang 

dipelajari oleh matematika bersifat abstrak (fakta, konsep, operasi, prinsip), 

terdapat pemecahan masalah, serta adanya pengertian konsep matematika 

yang masih lemah dan belum bermakna bagi siswa.  

Kreativitas dan gaya kognitif yang diteliti dalam penelitian ini adalah 

kreativitas siswa dalam menyelesaikan masalah matematika. Munandar 

(2012) menyatakan  bahwa kreativitas sebagai kemampuan umum untuk 

menciptakan sesuatu yang baru, sebagai kemampuan untuk memberikan 

gagasan-gagasan baru yang dapat diterapkan dalam pemecahan masalah, atau 

sebagai kemampuan untuk melihat hubungan-hubungan baru antara unsur-

unsur yang sudah ada sebelumnya.   

Kreativitas merupakan hasil dari berpikir divergen (kreatif). Sehingga 

untuk mengembangkan kreativitas siswa harus memilki kemampuan berpikir 

divergen (kreatif). Santrok (2014) menyatakan bahwa pemikiran divergen 

(berpikir kreatif) merupakan salah satu ciri dari kreativitas. Munandar (2012) 

menyatakan bahwa berpikir divergen juga disebut berpikir kreatif adalah 

kemampuan seseorang untuk memberikan macam-macam kemungkinan 

jawaban berdasarkan informasi yang diberikan dengan penekanan pada 

keragaman jumlah dan kesesuaian.  
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Uno (2010) menyatakan bahwa gaya kognitif merupakan cara siswa 

yang has dalam belajar, baik yang berkaitan dengan cara menerima dan 

pengelolaan informasi, sikap terhadap informasi, maupun kebiasaan yang 

berhubungan dengan lingkungan belajar. Apabila siswa memiliki kreativitas 

yang tinggi dalam kegiatan pembelajaran matematika, maka dapat diramalkan 

siswa tersebut akan mempunyai rasa ingin tahu yang lebih besar untuk 

memahami segala permasalahan yang ada dalam pelajaran matematika. Siswa 

cenderung rajin mencari informasi dalam mempelajari matematika secara luas 

dan mendalam. Siswa akan bertindak secara kreatif untuk menghadapi tugas-

tugas pelajaran matematika yang baik dan benar. Begitu juga dengan gaya 

kognitif, apabila guru menyesuaikan metode belajarnya dengan gaya kognitif 

siswa, kemungkinan siswa akan dengan mudah menyerap, memahami dan 

mengolah segala informasi dalam pembelajaran matematika dengan baik. 

Uraian di atas dapat digunakan sebagai arahan berpikir, bahwa antara 

kreativitas siswa dalam menyelesaikan masalah matematika dapat dilihat dari 

gaya kognitif. 
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