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BAB II 

KAJIAN TEORITIK 

A. Deskripsi Konseptual 

1. Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis 

Proses berpikir kreatif berhubungan erat dengan kreativitas. Setiap 

manusia pada dasarnya memiliki kreativitas, namun dengan kadar yang 

berbeda-beda. Kreativitas bukanlah penemuan sesuatu yang belum pernah 

diketahui oleh orang sebelumnya, melainkan bahwa produk kreativitas ini 

merupakan sesuatu yang baru bagi diri sendiri dan tidak harus berupa sesuatu 

yang baru bagi orang lain atau dunia pada umumnya (Slameto, 2010). 

Munandar (1999) menjelaskan bahwa kreativitas merupakan kemampuan 

umum untuk menciptakan sesuatu yang baru, sebagai kemampuan untuk 

memberikan gagasan-gagasan baru yang diterapkan dalam memecahkan 

masalah, atau sebagai kemampuan untuk melihat hubungan-hubungan baru 

antara unsur-unsur yang sudah ada sebelumnya. Menurut Pehkonen (1997) 

kreativitas tidak hanya ditemukan pada bidang tertentu seperti seni dan sains, 

melainkan juga bagian dari kehidupan sehari-hari, tidak terkecuali dalam 

matematika. Seseorang memerlukan dua keterampilan dalam berpikir 

matematis, yaitu berpikir kreatif yang diidentikkan dengan intuisi dan berpikir 

analitik yang diidentikkan dengan kemampuan berpikir logis. Pada mata 

pelajaran matematika dibutuhkan kemampuan berpikir kreatif matematis untuk 

menyelesaikan masalah yang rumit dan tidak rutin. 
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Siswono (2008) menjelaskan berpikir kreatif merupakan suatu kegiatan 

mental yang digunakan seseorang untuk membangun ide atau gagasan yang 

baru secara fasih dan fleksibel. Ide yang dimaksud adalah ide dalam 

memecahkan atau mengajukan masalah matematika dengan tepat atau sesuai 

dengan permasalahan. Sedangkan Munandar (2009) menjelaskan berpikir 

kreatif sebagai suatu kemampuan untuk melihat bermacam-macam 

kemungkinan penyelesaian terhadap suatu masalah.  Hal ini sejalan dengan 

pendapat yang menjelaskan bahwa berpikir kreatif merupakan suatu bentuk 

pemikiran untuk menemukan hubungan-hubungan yang baru, mendapatkan 

jawaban, metode atau cara-cara baru dalam menghadapi suatu masalah 

(Satiadarma, 2003). Berdasarkan penjelasan beberapa pendapat para ahli 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa berpikir kreatif matematis merupakan 

kemampuan seseorang untuk menghasilkan ide atau gagasan yang sifatnya 

baru yang relevan terhadap permasalahan matematika yang dihadapi. 

Silver (1997) menjelaskan bahwa untuk menilai kemampuan berpikir 

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, fleksibilitas dan kebaruan. 

Kefasihan mengacu pada banyaknya ide-ide yang dibuat dalam merespon 

sebuah perintah. Fleksibilitas tampak pada perubahan-perubahan pendekatan 

ketika merespon perintah. Kebaruan merupakan keaslian ide yang dibuat dalam 

merespon perintah. 
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Menurut Munandar (2009) anak yang memiliki kemampuan berpikir 

kreatif dapat terlihat dari empat ciri-ciri berikut: (a) berpikir lancar, memiliki  

ciri-ciri menghasilkan banyak jawaban yang relevan dan arus pemikiran lancar 

(b) berpikir luwes (fleksibel), memiliki  ciri-ciri menghasilkan gagasan-

gagasan yang beragam, mampu mengubah cara atau pendekatan dan arah 

pemikiran yang berbeda-beda. (c) Berpikir orisinal, yang berarti memberikan 

jawaban yang tidak lazim, yang lain dari yang lain, yang jarang diberikan 

kebanyakan orang. (d) berpikir terperinci (elaborasi), memiliki  ciri-ciri 

mengembangkan, menambah, mamperkaya suatu gagasan, memperinci detail-

detail, dan memperluas gagasan 

Berdasarkan indikator berpikir kreatif di atas, indikator yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (a) berpikir lancar 

(fluency), yaitu siswa dapat menghasilkan lebih dari satu jawaban benar dari 

persoalan matematika. (b) berpikir luwes (flexibility), yaitu siswa dapat 

menghasilkan lebih dari satu cara penyelesaian yang relevan terhadap 

persoalan matematika yang sama. (c) berpikir orisinal (originality), yaitu siswa 

dapat menemukan penyelesaian masalah dengan caranya sendiri. (d) berpikir 

rinci (elaboration), yaitu siswa dapat merinci suatu permasalahan matematika 

menjadi lebih sederhana. 

2. Materi 

Pada penelitian ini, materi yang digunakan adalah kubus dan balok. 

Materi ini terbagi dalam beberapa Kompetensi Dasar, antara lain: 

a. Membuat jaring-jaring kubus, balok, prisma dan limas 
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b. Menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma dan limas 

Materi kubus dan balok termasuk dalam aspek Geometri dan 

Pengukuran. Berikut adalah tabel Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar dan 

Indikator kelas VIII semester II yang memuat materi kubus dan balok. 

Tabel 2. 1 SK, KD & Indikator 

Materi Kubus dan Balok 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator 

Geometri dan 

Pengukuran 

5. Memahami sifat-

sifat kubus, balok, 

prisma, limas, dan 

bagian-bagiannya, 

serta menen-tukan 

ukurannya 

5.2 Membuat jaring-

jaring kubus, 

balok, prisma dan 

limas 

5.2.1  Membuat jaring-jaring 

bangun ruang 

5.3 Menghitung luas 

permukaan dan 

volume kubus,  

balok, prisma dan 

limas 

5.3.2 Menentukan ukuran 

balok yang diketahui 

luas alas dan volume-

nya 
5.3.3  Menghitung luas 

permukaan balok 
5.3.5  Menyelesaikan perma-

salahan yang berkaitan 

dengan volume balok 

B. Penelitian Relevan 

Penelitian tentang kemampuan berpikir kreatif matematis diantaranya 

adalah penelitian yang dilakukan oleh Subur (2013) dan Nastiti (2015). Subur 

(2013) menghasilkan temuan bahwa siswa dengan tingkat kemampuan 

matematika tinggi cenderung mampu memenuhi keempat aspek kreativitas, yaitu 

kefasihan, kebaruan, fleksibilitas dan keterincian. Siswa dengan tingkat 

kemampuan matematika sedang hanya mampu memenuhi tiga aspek kreativitas, 

yaitu kefasihan, kebaruan dan keterincian. Sedangkan siswa dengan tingkat 

kemampuan matematika rendah hanya mampu memenuhi dua aspek kreativitas, 
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yaitu kefasihan dan keterincian. Persamaan dengan penelitian ini adalah 

mendeskripsikan tentang kemampuan berpikir kreatif siswa dalam menyelesaikan 

persoalan matematika. Perbedaannya yaitu subyek yang diteliti adalah siswa SMP 

bukan siswa SD. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Nastiti (2015) diperoleh hasil bahwa 

siswa kelompok berpikir kreatif sedang mampu menguasai maksimal 3 indikator 

yaitu berpikir lancar, orisinal dan terperinci. Sedangkan siswa kelompok berpikir 

kreatif tinggi mempunyai kemampuan berpikir terperinci yang lebih baik dari 

kelompok sedang. Selanjutnya, siswa dengan kelompok rendah hanya mampu 

menguasai dua indikator, yaitu berpikir orisinal dan terperinci. Persamaan 

penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama mendeskripsikan 

tentang kemampuan berpikir kreatif matematis. Perbedaannya yaitu penelitian ini 

memfokuskan kemampuan berpikir kreatif matematis ditinjau dari kelompok 

prestasi belajar matematika bukan pada perjenjangan dari keseluruhan siswa 

dalam kemampuan berpikir kreatif matematis. 

C. Kerangka Pikir 

Pada pembelajaran matematika, peserta didik sering menghadapi 

permasalahan matematika yang rumit atau tidak rutin. Untuk itulah diperlukan 

kemampuan berpikir kreatif matematis yang baik. Kemampuan berpikir kreatif 

matematis adalah kemampuan membangkitkan gagasan atau ide yang baru untuk 

menemukan kemungkinan jawaban pada suatu permasalahan matematika atau 

menemukan cara-cara baru untuk memecahkan masalah matematika dan semua 

jawaban itu harus tepat sesuai dengan permasalahan yang diselesaikan. Dengan 
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berpikir kreatif matematis, siswa dapat menguraikan masalah matematika yang 

rumit menjadi sederhana dengan mengaitkan berbagai konsep. Melalui berpikir 

kreatif matematis pula, siswa dapat mencapai prestasi belajar matematika yang 

maksimal. 

Keberhasilan suatu proses belajar dapat dilihat dari hasil belajar/prestasi 

belajar itu sendiri, karena prestasi belajar termasuk salah satu indikator yang 

sangat penting dalam keseluruhan proses pendidikan pada umumnya dan proses 

belajar pada khususnya. Dalam proses belajar matematika, pada umumnya siswa 

akan selalu berusaha untuk meraih prestasi yang optimal dan tentunya harus diraih 

melalui suatu usaha yang optimal dan sarana prasarana yang memadai. Prestasi 

adalah suatu keberhasilan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Pencapaian 

nilai matematika merupakan salah satu bentuk dari prestasi dalam belajar 

matematika. 

Pembelajaran di sekolah, khususnya pada pembelajaran matematika perlu 

mendapat perhatian dari guru. Setiap siswa di kelas memiliki prestasi belajar 

matematika yang berbeda-beda. Hal ini memungkinkan bahwa siswa yang 

memiliki prestasi belajar matematika yang tinggi, sedang dan rendah mempunyai 

kemampuan berpikir kreatif matematis yang berbeda pula. Untuk itulah peneliti 

ingin mengetahui gambaran sejauh mana kemampuan berpikir kreatif matematis 

jika ditinjau dari prestasi belajarnya. 
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