
A. Deskripsi Konseptual 

BABII 

KAJIAN TEORI 

1. Berpikir Kreatif Materna tis 

Siswono (2008) berpendapat bahwa berpikir kreatif dalam 

matematika mengacu pada pengertian berpikir kreatif secara umum, 

yaitu berpikir kreatif diartikan sebagai suatu kegiatan mental yang 

digunakan oleh seseorang untuk membangun ide atau gagasan yang 

baru secara fasih dan fleksibel, dan ide dalam pengertian disini adalah 

ide dalam memecahkan atau mengajukan masalah matematika dengan 

tepat atau sesuai permintaannya. 

Pehkonen (1997) memandang berpikir kreatif sebagai suatu 

kombinasi berpikir logis dan berpikir divergen yang didasarkan pada 

intuisi tetapi masih dalam kesadaran. Kemampuan berpikir kreatif 

diartikan sebagai suatu kecakapan atau ketrampilan siswa dalam 

menghasilkan berbagai macam cara penyelesaian dari masalah yang 

diberikan. Brookhart (2010) berpendapat bahwa salah satu poin untuk 

melihat suatu kreativitas tidak lepas dari berpikir kreatif dimana 

berpikir kreatif adalah suatu pemikiran yang mengungkapkan suatu ide 

baru. Sedangkan Marzano, dkk (Wibawa, 2016) menjelaskan bahwa 

berpikir kreatif adalah kemampuan untuk membentuk kombinasi ide

ide baru untuk memenuhi suatu kebutuhan atau untuk mendapatkan 
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hasil yang orisinil dan tepat, dan sesua1 dengan kriteria yang 

diharapakan. 

Silver (1997) menjelaskan bahwa untuk menilai kemampuan 

berpikir kreatif anak-anak dan orang dewasa sering digunakan "The 

Torrance Test of Creativity Thinking (TTCT)". Tiga komponen kunci 

yang dinilai dalam kreativitas menggunakan TTCT adalah kefasihan, 

fleksibilitas, dan kebaruan. Kefasihan mengacu pada banyaknya ide

ide yang dihasilkan dalam merespon sebuah perintah. Fleksibilitas 

tampak pada perubahan-perubahan pendekatan ketika merenspon 

perintah. Kebaruan merupakan keaslian ide yang dibuat dalam 

merespon perintah. Respon perintah disyaratkan harus sesuai, tepat 

atau berguna dengan perintah yang diinginkan, maka indikator 

kelayakan, kegunaan, atau bernilai berpikir kreatif sudah dipenuhi. 

Indikator keaslian dapat dapat ditunjukkan atau merupakan bagian dari 

kebaruan. Jadi, indikator atau komponen berpikir itu dapat meliputi 

kefasihan, fleksibilitas, dan kebaruan (Siswono, 2008). Berdasarkan 

beberapa pengertian tentang berpikir kreatif yang telah dikemukakan 

oleh beberapa ahli diatas, berpikir kreatif adalah suatu pemikiran yang 

mampu menemukan ide, membangun suatu ide, dan menerapkan ide, 

tetapi ide-ide tersebut bersifat baru dengan indikator kemampuan 

berpikir kreatif yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada 

"The Torrance Test of Creative Thinking (TTCT)" yang dikembangkan 

oleh Silver, yaitu: 
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a. Kefasihan (fluency), kemampuan untuk menghasilkan 

banyaknya ide yang dihasilkan dalam merespon perintah. 

b. Fleksibilitas (flexibility) tampak pada perubahan-perubahan 

pendekatan ketika merenspon perintah. 

c. Kebaruan (novelty), merupakan keaslian ide yang dibuat 

dalam merespon perintah. 

2. Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif (TBK) 

The (dalam Siswono, 2008) menjelaskan bahwa kemampuan 

berpikir kreatif seseorang dapat ditingkatkan dengan memahami proses 

berpikir kreatifnya dan berbagai faktor yang mempengaruhi, serta 

melalui latihan yang tepat. Pengertian ini menunjukkan bahwa 

kemampuan kreatif seseorang bertingkat (berjenjang) dan dapat 

ditingkatkan dari satu tingkat ke tingkat yang lebih tinggi. Cara untuk 

meningkatkan tersebut dapat dengan memahami proses berpikir kreatif 

dan faktor-faktornya, serta melalui latihan. Tingkat kemampuan 

berpikir kreatif adalah suatu jenjang kemampuan berpikir yang 

hierarkhis dengan dasar pengkategoriannya berupa produk berpikir 

kreatif. Pada dasarnya, penj enj angan kemampuan berpikir kreatif telah 

dibahas sebelumnya oleh para ahli seperti De Bono, Gotoh, Krulik & 

Rudnick ( dalam Siswono, 2008) dengan karakteristik yang berbeda

beda. Berdasarkan tingkat penalaran (berpikir) dari Krulik & Rudnick, 

pada tingkatan kreatif disebutkan bahwa kriteria dari berpikir kreatif 

adalah (1) asli, efektif, menciptakan produk kompleks, (2) 
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berdayacipta, (3) mengumpulkan ide, (4) membangun ide, (5) 

menerapkan ide. 

Tabel 1.1 Tingkat Berpikir Kreatif dari De Bono 

Levell: Awarness ofThinking 
General awareness of thinking as a skill. 
Willingnes to thingk about something. Willingness to investigate a 
paericular subject. Willingnes to listen to others. 
Level2: Observation ofThingking 
Observation of the implication s of action and choice, consideration of 
peers' points view, comparison of alternative. 
Level 3: Thingking Strategi. International use of a number of thinking 
tools, organization of thinking as a sequence of steps. Reinforcing the 
sense ofpurpose in thinking. 
Level 4: Reflection on Thinking. Structured use of tools, clear 
awareness of reflective thinking, assesement of thinking by thinker 
himself Planning thinking tasks and methods to perform them. 

Tabel 1.2 Tingkat Berpikir Kreatif dari Gotoh 

Stage 1: Empirical (informal) activity. In this stage, some kind of 
technical or practical application of mat he mati cal rules and 
procedures are used to solve problems without a certain kind of 
awarness. 
Stage 2: The Algoritmic (formal) activity. In this stage, mathematical 
techniques are used explicitly for carrying out mat he mati cal 
operations, calculating, manipulating, and solving. 
Stage 3: The Constructive (creative) activity. 
In this stage, a non-algoritmic decision making is performed to solve 
non-routine problem such as s problem of finding and constructing 
some rule. 

Tabel1.3 Tingkat Berpikir Kreatif dari Siswono 

Tingkat Karakteristik 

Siswa mampu menunjukkan kefasihan, 
fleksibilitas, dan kebaruan dalam memecahkan 

Tingkat 4 masalah 
Siswa mampu menunjukkan kebaruan atau 
fleksibilitas dalam memecahkan masalah 
Siswa mampu menunjukkan kefasihan dan 
kebaruan dalam memecahkan masalah. 

Tingkat 3 Siswa memapu menunjukkan kefasihan dan 
fleksibilitas dalam memecahkan masalah. 
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Tingkat Karakteristik 

Siswa mampu menunjukkan kebaruan dalam 

Tingkat 2 
memecahkan masalah. 
Siswa mampu menunjukkan fleksibilitas dalam 
memcahkan masalah. 

Tingkat 1 Siswa mampu menunjukkan kefasihan dalam 
menyelesaikan masalah 

Tingkat 0 Siswa tidak mampu menunjukkan ketiga aspek 
indikator berpikir kreatif 

(S1swono, 2008) 

Tabel 1.4 Perbandingan penjenjangan kemampuan berpikir kreatif 

Siswono De Bono Gotoh 
Krulik & 
Rudnick 

TBKO Empirical 
Pengingatan 
(recall) 

TBK 1 
Kesadaran Berpikir 

Formal Berpikir Dasar 
Observasi Berpikir 

TBK2 

TBK3 
Strategi Berpikir Berpikir Kritis 

Konstruktif 
(Kreatif) 

TBK4 Refleksi Berpikir Berpikir Kreatif 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa: 

1. TBK 0 dapat disetarakan dengan tingkat empirik dari Gotoh dan 

pengingatan (recall) dari Krulik & Rudnick. Pada tingkat ini siswa 

cenderung melakukan kesalahan dan belum ada kesadaran berpikir 

untuk melakukan investigasi menemukan sesuatu yang baru. Ide -

idenya didasarkan pada sesuatu yang mudah diingat. 

2. TBK 1 dapat disetarakan dengan tingkat kesadaran berpikir dan 

observasi berpikir De Bono, tingkat formal dari Gotoh, dan 

berpikir dasar dari Krulik & Rudnick. Siswa pada tingkat ini 

memahami dan mengenali konsep yang umum dikenal dan telah 

mempunyai kesadaran berpikir serta berusaha melakukan observasi 
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untuk mendapatkan alternatif - alternatif dengan memanfaatkan 

algoritma, prosedur - prosedur, maupun konsep matematika yang 

dikenalnya, meskipun hasilnya belum memenuhi semua aspek 

berpikir kreatif. 

3. TBK 2 merupakan bagian yang termuat pada strategi berpikir De 

Bono, tingkat konstruktif dari Gotoh, dan berpikir kritis dari Krulik 

& Rudnick. Karakteristik TBK 2 siswa mulai menggunakan 

strategi berpikir untuk mendapatkan j a waban yang baru a tau pun 

mengerjakan dengan fleksibel. Siswa sudah mulai menggunakan 

kemampuan berpikir kritis seperti menguji, menghubungkan, dan 

mengevaluasi semua aspek situasi atau masalah, sehingga 

mendapatkan jawaban yang memenuhi ataupun siswa mencan 

jawaban non rutin maupun non algoritmis, serta mulai berpikir 

kritis. 

4. TBK 3 merupakan bagian dari tingkat konstruktif (kreatif) dari 

Gotoh, dan sebagian ciri karakteristik yang termuat antara tingkat 

strategi berpikir refleksi berpikir dari De Bono, dan antara tingkat 

berpikir kritis dan kreatif dari Krulik & Rudnick. Siswa pada 

tingkat ini mulai menunjukkan salah satu ciri penting berpikir 

kreatif, yaitu kefasihan dan salah satu dari aspek kebaruan dan 

fleksibilitas. Siswa men can jawaban berbeda dan 

mengonstruksikan jawaban ataupun cara yang tidak biasa 
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dilakukan sebelumnya. Siswa melakukan pemikiran reflektif untuk 

menyelesaikan tugasnya. 

5. TBK 4 merupakan bagian yang termuat pada refleksi berpikir De 

Bono, tingkat konstruktif dari Gotoh, dan berpikir kreatif dari 

Krulik & Rudnick. Siswa pada tingkat ini sudah menunjukkan 

pemikiran reflektif dengan kesadaran yang jelas dan menghasilkan 

jawaban maupun cara yang sesuai dengan yang direncanakan. 

Siswa mampu mengambil keputusan yang non algoritmis dan non 

rutin dalam memecahkan masalah, menerapkan ide untuk 

mendapatkan j a waban yang baru. 

Berdasarkan hasil perbandingan antar tingkat kemampuan 

berpikir kreatif yang dirumuskan oleh beberapa ahli, dalam penelitian 

ini mengadaptasi rumusan tingkat kemampuan berpikir kreatif dari 

Siswono (2008) sebagai berikut: 

Tabel 1.5 Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif 

Tingkat Karakteristik 

Tingkat 4 (sangat kreatif) Siswa mampu menunjukkan kefasihan, 
fleksibilitas, dan kebaruan dalam memecahkan 
masalah. 

Tingkat 3 (kreatif) Siswa mampu menunjukkan kefasihan dan 
kebaruan dalam memecahkan masalah. 

Tingkat 2 ( cukup kreatif) Siswa mampu menunjukkan kebaruan dalam 
memecahkan masalah. 

Tingkat 1 (kurang kreatif) Siswa mampu menunjukkan kefasihan dalam 
memecahkan. 

Tingkat 0 (tidak kreatif) Siswa tidak mampu menunjukkan kefasihan, 
fleksibilitas, dan kebaruan. 
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Tingkat kemampuan berpikir kreatif yang dirumuskan oleh 

Siswono didasarkan pada tiga komponen berfikir kreatif yang mengacu 

pada "The Torrance Test of Creative Thinking (TTCT)" yang 

dikembangkan oleh Silver, yaitu: 

a. Kefasihan, mengacu pada banyaknya ide-ide yang dihasilkan 

dalam merespon sebuah perintah. 

b. Fleksibilitas tampak pada perubahan-perubahan pendekatan 

ketika merespon perintah. 

c. Kebaruan, merupakan keaslian ide yang dibuat dalam 

merespon perintah. 

Tingkat kemampuan berpikir kreatif yang digunakan dalam penelitian 

ini mengacu pada Siswono maka komponen yang digunakan mengacu 

pada tiga komponen diatas. Adapun komponen diatas dikatakan 

terpenuhi jika kefasihan, fleksibilitas, dan kebaruan memenuhi kriteria 

berikut. 

Tabel 1.6 Kriteria Penskoran 

Komponen berpikir kreatif 
Tingkat Kefasihan Fleksibilitas Kebaruan 

Fa2:4 Fl2: 40 Ba 2:10 
TBK4 ./ ./ ./ 

TBK3 - ./ ./ 

TBK2 - - ./ 

TBK 1 ./ - -
TBKO - - -

Keterangan 
: tidak memenuhi 

./ : memenuhi 
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3. Multiple Solution Task (MST) 

Multiple Solution Task (MST) adalah suatu tugas yang secara 

eksplisit meminta siswa untuk menyelesaikan masalah matematika 

yang diberikan dengan cara penyelesaian yang berbeda (Leikin, 2009). 

MST termasuk kategori masalah terbuka (open-ended) pada proses 

penyelesaiannya karena MST meminta s1swa untuk menyelesaikan 

masalah dengan berbagai macam cara penyelesaian. MST 

menggunakan acuan dari tiga komponen berpikir kreatif yaitu 

kefasihan (fluency), fleksibilitas (jleksibility), dan kebaruan (novelty). 

Pada MST, kefasihan mengacu pada banyaknya solusi benar yang 

dihasilkan siswa, fleksibilitas mengacu pada kemampuan dalam 

mengajukan berbagai cara dalam pemecahan masalah, dan kebaruan 

mengacu pada sesuatu yang tidak biasa. Melalui MST siswa dituntut 

untuk lebih mendalami permasalahan yang diberikan sehingga dapat 

memunculkan ide-ide dalam menyelesaikan masalah dalam bentuk 

berbagai cara penyelesaian. MST meminta siswa untuk menghasilkan 

cara penyelesaian berbeda sebanyak yang mereka bisa. Setiap cara 

berbeda yang dihasilkan siswa akan mendapatkan skor sesuai dengan 

jawaban siswa yang mencerminkan kemampuan dalam kefasihan, 

fleksibilitas, dan kebaruan. Prosedur pemberian skor pada tiap - tiap 

komponen berpikir kreatif tersebut tersusun dalam scoring she me yang 

merupakan suatu pedoman untuk mengevaluasi hasil dari Individual 
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solution space yang diadaptasi dari Leikin (2009), seperti pada tabel 

berikut. 

Tabel 1. 7 Scoring sheme pada MST 

Kefasihan (Fa) Fleksibilitas (Fl) Kebaruan (Ba) 
1 F( =10, Bai =10 

untuk solusi pertama. Ketika P < 15%, atau 
F( =10, solusi yang dihasilkan 

untuk solusi yang cara tidak konvensional 

penyelesaiannya berbeda (tidak biasa). 

dari solusi sebelumnya. Ba =1 
l 

Fl =1 ketika 15% ~ P ~ 40%, 
;..., l ' 
0 untuk solusi yang atau solusi yang 
~ cara 
VJ 

penyelesaiannya sedikit dihasilkan tidak 

berbeda dari solusi seluruhnya konvensional 

sebelumnya. (hanya sebagian). 

F( =0.1, Bai =0.1 

untuk solusi yang identik Ketika P 2 40% , atau 

dengan solusi solusi yang dihasilkan 

sebelumnya. bersifat konvensional. 
n n 

Total n Fl = IFli Bai = IBai 
i~l i~l 

Berdasarkan Tabel.4 dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Kefasihan (Fa) diukur dengan jumlah semua jawaban yang benar 

pada individual solution space (semua alternatif jawaban yang 

dihasilkan siswa) dengan skor 1. 

2. Fleksibilitas (Fl) diukur dengan mengacu pada perbedaan antar 

cara penyelesaian yang benar dalam individual solution space yang 

dihasilkan siswa. Penyelesaian pertama yang diperoleh siswa diberi 

skor 10 apabila cara penyelesaian tersebut dapat dihasilkan dengan 

benar. Untuk setiap setiap cara penyelesaian selanjutnya, F( = 10 

jika cara penyelesaian yang diperoleh selanjutnya berbeda dengan 
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cara penyelesaian sebelumnya. Fli = 1 jika cara penyelesaian yang 

diperoleh berada dalam lingkup yang sama namun memiliki sedikit 

perbedaan dengan cara penyelesaian sebelumnya, misal dengan 

representasi yang berbeda. F( = 0.1 jika cara penyelesaian yang 

diperoleh identik dengan penyelesaian sebelumnya, identik berarti 

cara penyelesaian yang dihasilkan sama dengan cara penyelesaian 

sebelumnya. Total skor fleksibilitas yang diperoleh siswa 

merupakan jumlah skor dari fleksibilitas tiap cara penyelesaian 

yang dihasilkan siswa. 

3. Untuk menilai kebaruan (Ba), jika P adalah presentase siswa dalam 

suatu kelompok yang dapat menghasilkan cara penyelesaian 

tertentu, maka Bai = 10 ketika P < 15% atau cara penyelesaian 

yang dihasilkan tidak konvensional (tidak biasa dibuat siswa pada 

tingkat pengetahuannya). Bai = 1 ketika 15%::::: P < 40% atau cara 

penyelesaian yang dihasilkan tidak seluruhnya konvensional 

(sesuai yang telah dipelajari di sekolah dan menggunakan 

kemampuan sebelumnya). Bai = 0.1 ketika P;::::: 40% atau cara 

yang dihasilkan merupakan penyelesaian yang konvensional 

(sesuai yang telah dipelajari di sekolah). Total skor kebaruan yang 

diperoleh siswa merupakan jumlah skor dari kebaruan tiap 

penyelesaian yang dihasilkan siswa (Leikin, 2009). 
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B. Kerangka Pikir 

Kemampuan berpikir kreatif diartikan sebagai suatu kecakapan 

atau ketrampilan siswa dalam menghasilkan berbagai macam cara 

penyelesaian dari masalah yang diberikan. Tingkat kemampuan berpikir 

kreatif adalah suatu jenjang kemampuan berpikir kreatif yang didasarkan 

pada tiga komponen berfikir kreatif yaitu kefasihan, fleksibilitas, dan 

kebaruan. 

Multiple Solution Task (MST) adalah suatu tugas yang secara 

eksplisit meminta siswa untuk menyelesaikan masalah matematika yang 

diberikan dengan cara penyelesaian yang berbeda (Leikin, 2009). Hal ini 

berarti terdapat kesesuaian antara komponen tingkat kemampuan berpikir 

kreatif matematis yang meliputi kefasihan, fleksibilitas, dan kebaruan, 

dengan komponen yang diukur dalam Multiple Solution Task (MST) yaitu 

kefasihan (fluency), fleksibilitas (flexibility), dan kebaruan (novelty). Hal 

ini menunjukkan bahwa dalam mengidentifikasi tingkat kemampuan 

berpikir kreatif dapat dilakukan melalui MST. 

Tingkat kemampuan berpikir kreatif yang menjadi fokus dalam 

penelitian 1m berdasarkan pada produk berpikir kreatif dalam 

menyelesaikan tugas atau masalah matematika. Setiap manusia memiliki 

kemampuan berpikir kreatif, hanya saja tingkatan kreatifnya yang berbeda

beda. Masalah dalam penelitian ini adalah masalah matematika Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) materi lingkaran. Indikator tingkat kemampuan 

berpikir kreatif adalah fleksibilitas, kefasihan, dan kebaruan. 
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Bentuk masalahan open-ended yang menj adi fokus dalam 

penelitian ini adalah Multiple Solution Task (MST). Leikin (2009) 

menyebutkan bahwa dalam MST komponen yang diukur adalah 

fleksibilitas, kefasihan, dan kebaruan. Untuk mengidentifikasi tingkat 

kemampuan berpikir kreatif dalam penelitian ini akan diberikan tes dengan 

menggunakan instrumen MST dengan indikator yang diukur adalah 

fleksibilitas, kefasihan, dan kebaruan. Setelah pemberian tes melalui MST, 

kemudian dilanjutkan dengan wawancara, hasil dari tes dan wawancara 

kemudian dipaparkan dan seterusnya dilakukan analisis data. Berdasarkan 

hal diatas, diharapkan peneliti dapat mengidentifikasi tingkat kemampuan 

berpikir kreatif matematis siswa. 
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