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BAB II 

KAJIAN TEORITIK 

 

A. Deskripsi Konseptual 

1. Berpikir Lateral 

Hampir setiap orang mempunyai sisi yang dominan. Belahan otak 

kanan menguasai belahan kiri badan, sedangkan belahan otak kiri 

menguasai belahan kanan badan. Respon, tugas dan fungsi belahan otak 

kiri dan kanan berbeda dalam menghayati berbagai pengalaman belajar, 

sebagaimana seseorang mengalami realita secara berbeda-beda dan unik. 

Belahan otak kiri terutama berfungsi untuk berpikir rasional, berpikir 

konvergen (tunggal), analitis, berurutan, linier, saintifik (seperti untuk 

belajar membaca, bahasa, aspek berhitung pada matematika). Sedangkan 

belahan otak kanan berfungsi berpikir holistik, berpikir divergen (jamak), 

spasial, metaphorik dan lebih banyak menyerap konsep matematika, 

sintesis, mengetahui sesuatu secara intuitif, elaborasi serta dimensi 

humanistik mistik (Semiawan, 1997). 

Berikut ini disajikan Tabel dikotomi fungsi belahan otak kiri dan 

otak kanan. Teori ini, walaupun didukung oleh bukti-bukti empiris, namun 

masih memerlukan pengkajian lebih lanjut untuk keabsahannya 

(Munandar, 2002).  
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Tabel 2.1 

Dikotomi Belahan Otak 

 

Belahan Otak Kiri Belahan Otak Kanan 

Konvergen Divergen 

Intelektual Emosinal 

Horizontal Vertikal 

Diarahkan Bebas 

Objektif Subjektif 

Abstrak Kongkrit 

Verbal Nonverbal 

Analitis Sintesis 

Eksplisit Implisit 

(Munandar, 2002). 

Kemampuan berpikir merupakan kegiatan penalaran reflektif, kritis 

dan kreatif, yang berorientasi pada suatu proses intelektual yang 

melibatkan pembentukan konsep, aplikasi, analisis, menilai informasi yang 

terkumpul atau yang dihasilkan melalui pengamatan, pengalaman, refleksi 

dan komunikasi sebagai landasan kepada suatu keyakinan dan tindakan 

(Hidayati, 2012). 

Kemampuan berpikir bukanlah sebuah bakat melainkan sesuatu 

yang harus dilatih, sehingga dapat menciptakan pemikiran atau kreasi 

yang luar biasa hebatnya. Berpikir lateral dikembangkan dari pandangan 

Edward De Bono tentang membagi pola pikir menjadi dua, yaitu pola 

pikir vertikal dan pola pikir lateral. Pola pikir vertical adalah pola pikir 

yang berpikir logis. Pola pikir ini dipakai secara tahap demi tahap 

berdasarkan fakta yang ada. Bila dilihat dari fungsi otak, berpikir vertical 

menggunakan otak kiri yaitu bersifat logis, sekensual ,linier, dan rasional. 

Sedangkan berpikir lateral adalah pola berpikir yang tetap menggunakan 

berbagai fakta, seringkali tidak dengan cara berpikir bertahap (De Bono, 
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1991). 

Berdasarkan kemampuan otak, berpikir lateral dengan 

menggunakan otak kanan bersifat teratur, intuitif, divergen, dan holistik. 

Berpikir lateral adalah memecahkan sebuah masalah dan mengambil 

keputusan, berusaha memperoleh masukan atau ide sebanyak-banyaknya 

bahkan ide-ide gila sekalipun, kemudian meringkas ide-ide tersebut dan 

memperoleh solusi terbaik. Berpikir lateral adalah kemampuan berpikir 

kreatif yang tidak biasa karena menggunakan daya imajinasi (De Bono, 

1991). 

Masalah dalam berpikir lateral adalah kekayaan keragaman 

pemikiran. Dalam berpikir lateral dapat dikembangkan sebanyak-

banyaknya menggunakan pendekatan alternatif demi pengembangan dan 

penemuan sesuatu dengan cara yang tidak biasa. Dengan berpikir 

lateral direncanakan eksperimen agar memperoleh peluang guna 

mengubah gagasan (De Bono, 1990). 

Berpikir lateral adalah metode pencarian untuk memecahkan 

masalah dengan cara yang berbeda, dengan mencoba melihat masalah 

dari berbagai sudut daripada mencari solusi langsung. Karena itu, 

berpikir lateral melibatkan perlunya berpikir di luar kotak serta 

meningkatkan pemikiran kreatif dan inovatif, yang berusaha mengubah 

sifat, konsep, dan ide kita. Kita memperbolehkan melepaskan diri dari 

kebiasaan atau pola-pola pikir yang selama ini (De Bono, 1990). 

Berpikir lateral merupakan cara berpikir logis dengan dilakukan 
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tahap demi tahap berdasarkan fakta yang ada, untuk mencari berbagai 

alternatif pemecahan masalah, dan akhirnya memilih alternatif yang 

paling mungkin menurut logika normal. Dengan demikian dengan 

berpikir lateral dapat memberikan lingkungan belajar yang lebih kondusif 

dimana siswa menjadi lebih aktif untuk memecahkan masalah. Di 

samping itu dengan berpikir lateral siswa akan berpikir secara bebas 

sesuai dengan imajinasi dan kesenangan mereka (Sari, 2015). 

Berpikir lateral adalah metode pemecahan masalah lewat 

pendekatan tak lazim, atau memakai unsur-unsur yang biasanya 

diabaikan oleh cara berpikir logis. Berpikir lateral didefinisikan sebagai 

cara kreatif berpikir yang mencoba menggunakan imajinasi dan humor 

untuk menemukan sesuatu yang baru dan berpikir cerdik untuk berbagai 

masalah. Berpikir lateral disebut juga berpikir zig-zag, sering kali 

dipertentangkan dengan berpikir lurus, vertikal, yang selalu runtun 

menurut logika. Dalam berpikir lateral, kita boleh saja menyimpang, 

berbelok-belok, bahkan melompat dari satu gagasan kegagasan lain 

(Goleman, 1995). 

Penilaian untuk mengukur kemampuan berpikir lateral siswa 

adalah dengan memberikan tes. Tes kemampuan berpikir lateral ini 

berbentuk soal cerita. Dalam penyelesaian soal-soal ini, siswa diharapkan 

dapat mencari dan menemukan solusi dengan berbagai macam alternatif 

yang didalamnya terkandung langkah- langkah kemampuan berpikir 
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lateral. Biasanya anak berkemampuan berpikir lateral yang dominan 

cenderung tidak bisa diam, selalu mengeksplorasi atau mencari tahu 

lingkungan sekitarnya (Goleman, 1995). 

Kemampuan berpikir lateral, yaitu kemampuan untuk melihat dan 

mendapatkan pengertian tentang suatu masalah dari berbagai hal dan 

tidak terikat pada pengalaman yang diperoleh sebelumnya. Kemampuan 

berpikir lateral akan mengasah sisi kreatif dalam diri seseorang untuk 

mengatasi apapun yang dihadapi. Sudah jelas bahwa kemampuan ini 

bukan mempersulit tetapi justru mempermudah, tetapi yang menjadi 

masalah adalah kemauan untuk  memulainya (Baharuddin, 2011). 

De Bono mengidentifikasi empat langkah berpikir lateral yaitu: 

1) The recognition of dominant polarizing / Mengenali ide dominan dari 

masalah yang sedang dihadapi,  

2)   The search for different ways of looking at things / Mencari cara-cara 

lain dalam memandang permasalahan,  

3)  A relaxation of the rigid control of vertical thinking / Melonggarkan 

kendali cara berpikir yang kaku 

4)  The use of chance / Memakai ide-ide acak untuk membangkitkan ide-

ide baru  (De Bono, 1991). 

Mengacu pada ke-empat langkah di atas maka indikator dari 

kemampuan berpikir lateral yaitu: 

1) Tahu inti masalah (sensitif) 

Pada langkah pertama ini, pemecah masalah harus dapat menentukan 

apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Untuk mempermudah 
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pemecah masalah memahami masalah dan memperoleh gambaran 

umum penyelesaiannya dapat dibuat catatan-catatan penting dimana 

catatan-catatan tersebut bisa berupa gambar, diagram, tabel, grafik 

atau yang lainnya. Dengan mengetahui apa yang diketahui dan 

ditanyakan maka proses pemecahan masalah akan mempunyai arah 

yang jelas. 

2) Luwes (fleksibel) 

Menghasilkan gagasan, jawaban, atau pertanyaan yang bervariasi, 

dapat melihat suatu masalah dari sudut padang yang berbeda-beda, 

mencari banyak alternatif atau arah yang berbeda-beda, mampu 

mengubah cara pendekatan atau cara pemikiran. Jadi siswa dalam 

menyelesaikan masalah tidak hanya dengan satu cara saja tetapi dapat 

dilakukan dengan dua cara atau lebih yang berbeda dan benar. 

3) Lancar (Fluency) 

Mencetuskan banyak ide, jawaban, penyelesaian masalah, atau 

pertanyaan, memberikan banyak cara atau saran untuk melakukan 

berbagai hal , selalu memikirkan lebih dari satu jawaban. Jadi siswa 

dikatakan memiliki kelancaran dalam menyelesaikan soal jika dapat 

menyelesaikan masalah dengan jawaban bermacam-macam yang 

benar berdasarkan logika. 

4) Kebaruan (Original) 

Mampu melahirkan ungkapan yang berbeda dan unik, memikirkan 

cara yang tidak lazim untuk mengungkapkan diri, mampu membuat 
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kombinasi yang tidak lazim dari bagian-bagian atau unsur-unsur. Jadi 

siswa dapat memiliki kebaruan dalam menyelesaikan masalah bila 

dapat membuat jawaban yang berbeda dari jawaban sebelumnya atau 

yang umum diketahui siswa (unik). 

Berdasarkan pada pengertian berpikir lateral secara umum dan 

indikator kemampuan berpikir lateral matematika di atas, maka berpikir 

lateral diartikan sebagai suatu kegiatan mental yang digunakan seseorang 

untuk membangun ide atau gagasan yang baru secara lancar dan luwes. Ide 

dalam pengertian disini adalah ide dalam memecahkan masalah 

matematika dengan tepat. Berpikir lateral adalah memecahkan masalah 

melalui langsung dan pendekatan kreatif, dengan menggunakan fakta-fakta 

yang ada dan melibatkan ide-ide yang mungkin tidak diperoleh dengan 

hanya menggunakan langkah-langkah berpikir vertikal. 

Untuk melatihkan kemampuan berpikir lateral dalam 

pembelajaran matematika dilakukan dengan selalu memberi kebebasan 

berpikir pada siswa, sehingga siswa dapat menganalisa dari bebagai sudut 

pandang yang mungkin oleh guru tidak terpikirkan. Jika kita berbicara 

lateral, maka tidak lain kita berbicara kreatifitas dalam hal ini konteksnya 

yaitu hasil pekerjaan siswa atau solusi jawaban siswa. Di sisi lain dimana 

sebagai siswa yang menyelesaikan masalah dalam persoalan matematika 

dapat menggunakan caranya sendiri sekalipun jawabannya salah namun 

siswa tersebut dapat memberikan alasan dari jawabannya tersebut. Hal 

tersebut sangat luar biasa sekali ketika dapat melaksanakan dalam 

pembelajaran. 
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2. Prestasi Belajar 

Prestasi didalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah hasil yang 

telah dicapai (dari yang telah dilakukan, dikerjakan, dan sebagainya). 

Prestasi adalah kemampuan nyata yang merupakan hasil interaksi antara 

berbagai faktor yang mempengaruhi baik dari dalam maupun dari luar 

diri individu dalam belajar (Sardiman, 2004). Prestasi dapat diartikan 

sebagai hasil yang telah dicapai (dari yang telah dilakukan, dikerjakan 

dan sebagainya). Sedangkan prestasi belajar adalah penguasaan 

pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan melalui mata 

pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan  nilai tes atau angka yang 

diberikan guru (Poerwadarminta, 2002). 

Belajar merupakan suatu proses manusia untuk mencapai 

berbagai macam kompetensi, keterampilan, sikap. Belajar dimulai sejak 

bayi,seorang bayi menguasai keterampilan yang sederhana, seperti 

memegang botol dan mengenal orang disekitarnya. Ketika menginjak 

anak-anakdan remaja, sejumlah sikap, nilai, keterampilan berinteraksi 

sosial dicapai sebagai kompetensi (Baharuddin, 2011). 

Prestasi belajar merupakan suatu bukti keberhasilan belajar atau 

kemampuan seseorang dalam melakukan kegiatan belajarnya sesuai 

dengan bobot yang dicapainya (Roesnawati, 2011). Sementara itu, 
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seseorang yang belajar kelakuannya akan berubah daripada sebelum itu. 

Jadi belajar tidak hanya mengenai bidang intelektual, akan tetapi 

mengenai seluruh pribadi anak (Ahmadi, 2013). 

Menurut Arifin (2011), istilah prestasi belajar (achievement) 

berbeda dengan hasil belajar (learning outcome). Prestasi belajar pada 

umumnya berkenaan dengan aspek pengetahuan, sedangkan hasil belajar 

meliputi aspek pembentukan watak peserta didik. Mulyasa (2014) 

mengemukakan bahwa prestasi belajar adalah hasil yang diperoleh 

seseorang setelah menempuh kegiatan belajar. Prestasi belajar dapat 

diketahui setelah adanya evaluasi yang dilakukan oleh guru. Hasil dari 

evaluasi tersebut dapat menunjukan tinggi rendahnya prestasi belajar 

siswa dalam kelas. 

Prestasi belajar mencerminkan sejauh mana keberhasilan siswa 

dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan, prestasi belajar 

dapat diartikan sebagai kecakapan nyata yang dapat diukur yang berupa 

pengetahuan, sikap dan keterampilan sebagai interaksi aktif antara 

subyek belajar dengan obyek belajar selama berlangsungnya proses 

belajar mengajar untuk mencapai hasil belajar (Mulyasa, 2014). 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa prestasi belajar 

dapat diketahui dengan mengukur seberapa maksimal hasil belajar siswa 

dalam melakukan proses pembelajaran di sekolah. Prestasi belajar 

merupakan kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah mengikuti 

proses belajar mengajar. Mengingat pentingnya peranan matematika 
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maka prestasi belajar matematika setiap sekolah perlu mendapatkan 

perhatian yang serius. Oleh karena itu, para siswa dituntut untuk 

menguasai pelajaran matematika, karena disamping sebagai ilmu dasar 

juga sebagai sarana berpikir yang sangat berpengaruh untuk menunjang 

keberhasilan belajar siswa dalam menempuh pendidikan yang lebih 

tinggi. 

 

B. Penelitian Relevan 

Penelitian Rosnawati (2011) mengemukakan bahwa keterampilan 

berpikir akan dipelajari siswa dalam pembelajaran melalui konten materi pada 

semua mata pelajaran, tidak terkecuali matematika. Salah satu keterampilan 

yang diperlukan adalah berpikir lateral. Pada pemikiran lateral tidak harus 

benar pada setiap langkah dan tidak menggunakan kategori-kategori, 

klasifikasi atau label-label yang tetap dalam menyelesaikan masalah. Agar 

siswa dapat memiliki keterampilan berpikir lateral melalui pembelajaran 

matematika dilakukan melalui kegiatan pembelajaran yang dapat memberikan 

kesempatan pada siswa melakukan kebebasan berpikir, dan menciptakan 

koneksi. 

Penelitian Leonard (2013) mengemukakan bahwa ternyata 

kemampuan berpikir setiap individu berbeda, dan tidak dapat dilakukan 

pemaksanaan kemampuan berpikir. Oleh karena itu perlu ada perlakuan 

berbeda terhadap masing-masing individu.Kualitas berpikir manusia dapat 

dibagi atas tiga bagian, yaitu berpikir tingkat rendah, seperti mengingat, 
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mengetahui dan memahami; berpikir tingkat sedang, seperti menerapkan, 

menggunakan dan mempraktekkan; berpikir tingkat tinggi, seperti analisis, 

sintesis, evaluasi, problem solving, berpikir kritis dan berpikir kreatif. 

Penelitian Buljac (2015) mengemukakan bahwa ternyata kemampuan 

berpikir lateral adalah teknik pemecahan masalah unik dengan pendekatan 

kreatif yang menghasilkan ide-ide yang didapat dengan menggunakan hanya 

vertikal pemikiran tradisional. Perbedaan antara pemikiran lateral dan vertikal 

dapat dibagi menjadi beberapa macam, namun mereka tidak harus bener-benar 

terpisah, tetapi saling melengkapi dalam proses pemecahan masalah. 

Pemikiran lateral adalah proses yang dibutuhkan waktu dan kerja untuk 

kemajuan. Ini dapat digambarkan sebagai salah satu untuk kreativitas, karena 

itu ditujukan untuk mengembangkan ide-ide baru. 

Penelitian Sari (2015) mengemukakan bahwa ternyata kemampuan 

berpikir lateral siswa sangat diperlukan dalam pemecahan sebuah 

permasalahan matematika. Oleh karena itu pada dasarnya siswa yang berpikir 

lateral biasanya akan berusaha mencari alternatif-alternatif jawaban terbaik. 

Siswa yang berpikir lateral memiliki ciri-ciri menikmati kebebasan berpikir, 

tidak suka disekat-sekat oleh pola dan kebiasaan, mudah memahami konsep 

yang bersifat multidimensi dan melahirkan karya inovatif. 

Berdasarkan penelitian yang relevan di atas, persamaan dengan 

penelitian sebelumnya sama-sama meneliti tentang berpikir lateral. Hanya 

perbedaannya, penelitian yang akan dilakukan adalah mengenai kemampuan 

berpikir lateral yang ditinjau dari prestasi belajar siswa yang belum pernah 
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dilakukan peneliti sebelumnya. 

 

 

 

 

C. Kerangka Pikir 

Pada dasarnya setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda 

dalam setiap pembelajaran dan memungkinkan munculnya perbedaan 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Perbedaan karakteristik 

setiap siswa salah satunya dipengaruhi oleh kemampuan gaya berpikir lateral. 

Kemampuan gaya berpikir lateral merupakan kemampuan yang dilakukan 

dengan selalu memberi kebebasan berpikir pada siswa, sehingga siswa dapat 

menganalisa dari bebagai sudut pandang yang mungkin oleh guru tidak 

terpikirkan. 

Melalui kemampuan berpikir lateral siswa dapat memudahkan siswa 

mengaitkan objek yang dibayangkan dengan alternatif yang diinginkan, 

dengan kata lain mampu menentukan strategi atau langkah apa yang harus 

dilakukan untuk mencapai penyelesaian masalah tersebut. Karakteristik yang 

dimiliki masing-masing siswa adalah hal yang penting bagi seorang guru. 

Karakteristik ini juga dapat digunakan untuk mengetahui cara berpikir 

khususnya dalam berpikir lateral siswa dalam memecahkan masalah 

matematika dilihat dari prestasi belajar siswa. 

Prestasi belajar merupakan hasil yang dicapai oleh peserta didik 
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dalam periode tertentu dari kegiatan belajar, berdasarkan hasil suatu tes atau 

penilaian hasil belajar. Dalam penelitian ini prestasi belajar dikategorikan 

menjadi tiga kategori, yaitu prestasi belajar tinggi, prestasi belajar sedang, 

prestasi belajar rendah. Sehingga memungkinkan adanya perbedaan 

kemampuan berpikir lateral dalam menyelesaikan masalah matematika pada 

setiap kategori prestasi belajar. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian 

terhadap gaya berpikir lateral siswa dalam matematika dari prestasi belajar 

yang dimiliki siswa. Melalui penelitian ini akan diketahui bagaimana 

gambaran cara berpikir lateral siswa ditinjau dari prestasi belajar siswa kelas 

XI IPA 1 SMA Negeri Baturraden. 
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